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f Türk sinemasıyla ilgili araştırma yapar-
ken karşılaşılan sorunlar neler size göre? 

En büyük sorun kaynak sıkıntısı. Öncelikle 
sinemayı yapanlar, yani yapımcılar, yönet-
menler ve oyuncular yaptıkları işe saygı duy-
mamışlar; sinemayı ticari açıdan ele almışlar. 
Alınıp satılan bir meta gibi görmüşler sine-
mayı. Büyük şirketler, yönetmenler bile kendi 
filmleriyle ilgili dokümanları saklama gereği 
duymamış. Düşünün, bir insan vesikalık res-
mini saklar değil mi? Bir film çektiğiniz zaman 
en azından afişlerini, lobilerini, hatta filmin bir 
kopyasını saklamak gerekir. Fakat hiç kimse 
bunu ciddiye almamış. Ben kendi kitaplarımı 
hazırlarken, ansiklopedilere sinema madde-
lerini yazarken çok zorluk çektim. Birçok yö-
netmenin hiçbir arşivinin olmadığını, üstelik 
filmlerini sayabilecek bir hafızaya bile sahip 
olmadıklarını gördüm. Baha Gelenbevi hariç. 
O her filmin afişlerini saklamış, her filminin 
albümünü yapmış, albümlerin arkasına o film-

le ilgili çıkan bütün eleştirileri almış. Bugün 
yapımevlerine gidip de orada o yapımeviyle 
ilgili bir araştırma yaptığınız vakit, bırakın 
senaryoları, çekim notlarını, o filmle ilgili lobi 
veya afiş bulmak bile gerçekten zor. Ne yazık 
ki böyle bir saklama, biriktirme ya da yapılan 
işe değer verme misyonu yok.

f Kaynak sorunu dışında metodolojik 
olarak da belli sıkıntılar var mı? Yani sos-
yolojik ve tarihsel perspektif üzerinde 
yükselen araştırmalar ne durumda?

Türkiye’de bu tür araştırma yapan grupla-
ra baktığımızda öncelikle akademisyenler, 
üniversiteler çok zayıf, içi boş ve tamamıyla 
o metodolojinin, yani sistemin tutsağı. Bir 
filmi dönemiyle özdeşleştirmediğimiz vakit 
film sakıt olur. Siz bugünkü dönemi anlattı-
ğınız vakit Türkiye’nin bir panoramasını çize-
mezseniz her şey ayakta kalır. Bugün yazan-
ların yüzde 99’u Türk sinemasının geçmişini 
bilmiyor. Yirmi yıldır çıkan dergilere bakın, 
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yüzde 99’u yabancı sinema. Ben bir araş-
tırma yaparken 1910’larda, 1920’lerde hiç 
zorlanmıyorum. Ama 1980’lere, 1990’lara 
geldiğimde zorlanıyorum. Çünkü bana done 
teşkil edecek, kendi arşivim, kendi notlarım 
dışında bir tek inceleme, araştırma, makale 
yok, bulamıyorum. Bir yönetmen ölüyor, bir 
sayfalık yönetmen değerlendirmesi, irde-
lemesi yok. Türk Sineması’nda değişimler, 
dönüşümler oluyor, bunlara tercümanlık 
eden bir tek yazı yok. Ama bizim çıkardığı-
mız Yedinci Sanat’a bakın, hepsi birer belge 
gibiydi. Araştırma, inceleme olgusu Türk si-
nemasında yok oldu.

f Son dönemde çıkan Türk sinema tarihiy-
le ilgili kitaplar hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Her yazar bir anlamda Türk sineması 

başlığı altında kendi sinema tarihini yazıyor.

Her konuda herkes kitap yazabilir, kimsenin 
tekelinde değil bu. Ama sinema tarihine so-
yunan bir kişi, bir kitap hazırlamaya kalktığı 
vakit, mevcutların dışında farklı tarzda bir 
şey söylemek zorundadır. Bunu söyleyemi-
yorsa zaten ikinci bir kitap yapmaya gerek 
yok. Meselâ benim bir kitabımda bütün 
tarih kitaplarındakinin tam tersi bilgiler var. 
İlk filmden ilk renkli filme, ilk sesli filmden 
ilk “sinemaskop”a kadar birçok şeyi değiş-
tirdim. Bazen bana diyorlar ki ilk saplantın 
var. Doğru, var. Çünkü bir mihenk taşı ol-
madan tarih yazılmaz. İlkleri bulamazsanız 
yürüyemezsiniz. Bunlar çok önemli.

*Röportajın tamamı Hayal Perdesi’nin 19. sayısında 
yayınlanmıştır.
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Türkiye’deki sinema üretimiyle ko-
şut bir şekilde geliş(e)meyen sinema 
eleştirisinin ülkemizde geldiği noktayı, 
geçmişe kıyasla günümüzde interne-
tin de yaygınlaşmasıyla birlikte sine-
ma eleştirisinin hangi noktada oldu-
ğunu gözlemlemek adına bu alanda 
çalışan sinema eleştirmenleri, yazarlar 
ve akademisyenlerin görüşlerini aldık. 
Türkiye’deki sinema eleştirilerinin ge-
nellikle beğeni ve tanıtım yazıları üze-
rine yoğunlaşması, üretilen eserlerin 
eleştirel bir gözle değerlendirileme-
mesi ve belki de 1980 sonrası travma-
sının toplumsal hayatta olduğu gibi 
basın-yayın dünyasında da sürmesinin 
nedenleri üzerine kafa yormak ve eleş-
tirmenlerin bu konu hakkındaki görüş-
lerine yer vermek istedik. Bu amaçla 
sinema eleştirmenleri, akademisyenler 
ve yazarlara aşağıdaki soruları sorduk:

Geçmişteki film eleştirisiyle gü-
nümüzdeki film eleştirisi arasın-
daki farklar nelerdir?

Günümüzde yazılan film eleştiri-
sinin kriterleri nelerdir, sizce be-
lirgin kriterler var mıdır? 

Günümüzde Türk sinemasıyla il-
gili kitap ve tezleri yeterli görüyor 
musunuz? Bu çalışmalarda özgün 
bir bakış açısı getirilebiliyor mu?

a

b

c

DOSYA: TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ


