
Değişen Türkiye 
• ve s1nemam1z 

çııbasıyla malül yazıdan da az sonra görülebileceği gibi, hareketli giirııntıı çok genç, giekrek gelqen bir alan. Bu alan 
toplumsal, felsefi, siyu.~aı ve teknolojik gelişmelerden doğrudan w süratle etkilenen, bütün sınıfların içinck yeraldığı ya da 

.,.1üedıtıııRı bir kiıltürel üretim pratiği daha yoktur sanırım. Dolayısıyla bu alanda konuşmak, sistematik dı~ünmeye (yani 
çalışmak çok fazla parametrenin ilqki.1ini ek kavramayı gerektiriyor. Oysa süreç henüt çok yeni t•e elimizdeki bilgi çok 

Öte yandon bıı ülkede her ülkeek de olduğu gibi, tek tek ekğerli şeyler yapabilen yaratıcıların varlık sebebi olan enielektüel 
çllzııldüğunu, kabul etmekten hoşlanma.~ak da düşiimel olarak politik islam dışında dibe vurmuş olduğunu 

lı.eınmltrdı:ııirn. Bir senarist, ilk filmini çekme hazırlıklarında olan bir yönetmen adayı olarak, gelişmek, varolanı aşmak için iki 
ıaıgeçilmn zorunluluk olduğuna inanıyorıım. 

· sinema üzerine düşünenierin oıtak fikri bir zemini yaratmasıdır. Ki bu genel entelektiıel zeminin yeniden oluşması için 
Ji,.J~alwnım;ızdtın bir müdalıale anlamını da taşıyacaktır. 

film yapmakla sınırlı kalmamak, film üzerine, hareketli göriıntii ve kültür üzerine ek diışünmek ve tartışmaktır. 
Antrakt'ın "sinema üzerine düşünen izleyiciyle filmeiyi birleştiren bir kitle dergisi" olma yönelimini çok çok yararlı 
Varolan fikri ve mali potan.1iydlerimiz gözönüne alındığında birden fazla "düşıınce ağırlıklı kitle ekrgisi"nin bizim için 

luh olduğuna inandığım için Antrakı'ırı bu çabasının her biçiırıck eksteklenrnesi, giderek sağlam bir zemirıık bu niteliklerinin 
~mlaıı!Ul\1 gerektiğine inanıyorum. Ancak bu noktada geçmiş tecrübe gösteriyor ki, bu fikrimi paylaşanUırın kurıımlaşmaya 

" değil, katılım!a, hoşgörüyle, çokse.dilik bilinciyle yaklaşması gerekiyor. 

eğişimin genel görünümü ... 

24 Cic.ık kırariarı ve 12 Eylül A,kcrı Darhc;ı'nın 

•-lıılkeını: t.ırihındc 1-ıır dötuim n,)kt.ı~.oı c·ldu~u hı:men 

1< hılınen h ır gerçek ""n on yılda hu hınuJo bırçuk t.ırtıı· 

'ıiJı , bırçok gürııı ılerı <uriJIJtı Anc.ık dıkbtk hbr.ak 

:ndtn i.ırklı rıh gi•nınen hır\ok yaklaşımın. ıkı temel pcrs 

i top.-ırLmdıgını ı:.:orchilıriz. 

>hakış .ıç,.ınd.ın ılk ı w egemen olanı, 24 Ocak brcırLırı n 

·yhi[ ;ı,kc:rı müd.ıh:ıleo;;.ındt:n uluşan ve hirhırini LınMmLıvan 

·ınnun geıırılerınJen yalnı: hımıyle ılgılenıy<>r· Durıy.ı p,,,ı 

nte~re ıılm.ık. flır b.ı.ık,ı ,ky ış le. uluslarareısı k.ıpıt;ılı:ıniıı ve 

1 ·· :ı:.mnın nurml.ırına uvgun hir "yerıiden vapıL1nm.ıy~1." ','O· 

~Ve hımun. 11 nimetlt'rin~..len" y ırarLııımtık. Ru \'l!ynmın ut 

nih ,ıı o Lı rol k gnrunen am.ıç ı sc T urkıyı..-'nın hıılgt.:§d h ır 

' l,fıa .ı\ık\•"ı lır \ılı oınparyalisı" ülke .ı.mmınu b7an 

·:ncı rıkış ·•\ ısının s,ıhırkri \••ğuıılukl.ı gtlcnebd , .. ıun , . ., 

lJtrııııkra~ının ı~ıwınlı hir h:'ıtrninJt.·n nluşuyıır Rıı lc~ımın 
hrrhangi hır rrııgr.ım ~\ık AleLıtt!ı: hır program y.ıpnıa,·.ı 

U ;.ı en IYlllbı,:f biÇlffityl(' S\>5\'df riyas .. h .. l U.::lcrJe muh.ıidt:"t 
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vapmok gıhı tuhaf hır knnuına sünikleniyor. Ote vandan aynı ke

sim 12 Eylul'un gunJemc getirdığı >ıy,ısı, a>ken, ekonnmık. kültıı· 

rd ~idJet, ba~:ıkı \'C vuksulla~mJva bdırgın \'Urgu lar v.ıpıy· ar, muhd 

lefetlerını yeterınce netlık k,ı:,ınınasa Ja •ıvJsal Jeıncıkr,,ı tald'ı 

çt::rçeve"inde v~ığunLıiıırıvı..ırLır 

Aslında her iki kesını Je ba:ı gero;cklerı Jıle getırıynrl.ır F.ık.ır, 

her ik ı kesıınJe de hıçuk .ı:ınlıkl.ır Jııın<h, ren ı dünemın g-:rırJırı 

ve gt'tirect"ği çol d.th;ı tınenılı ~nnu'rbnn ~iırülernediğı, t.ırtı~mav.ı 

bile ha~ lamadığı Ja '" gnrıırıne: bır gerçek. 

(_ \"a ;)ni.ınlü:ı..lt:' ıı::ınan \'eni d,lnl·mın genış kesimler..::e· t.ırtı~ıl

m.ıy<ln \)yle yünh:rı v~u kı, hu kımul.uJ;ı .u.ımı:(h as~·uı hır k.n · 

rcım urraklıgı sa~larnaJJn, külturun, '.'!;lnarın, ~inetııdnln gdcc'-=ğını 

konu}m,ık oLın.ıl 17 t.;ıhi göri.ınüynr Bu n~d~nk y:ı:ırun cL ıl <l.m.ı

cmı lılu~turm.ıs.l ll ı Je~ı}tfllın ı: ı:•Jriıh::n Vt· komı}tıi.Jn 'i· ınlerın

Jı:n so: t.'tmek e:erckıyur 

Dünya pa~::ınnın htitıin dü::~..·vlcrJL' rdJe~me vt.' LOtt'l,Tfa ... yon d~..•

neminı yaşı\· ır nlın.bı, t'h:~rrlını~ n: c::ntıınnatiktt' J.ış.mm Jc\'1"..1 

gdıjmekrk bırlıkte bır hütun ,,!Jr.ık kapıt.ılı.:mın vapJıgı k.ıklu 

Jq;~ı~ıın ve ynnlt"nmc; ilk ı)l.ır:ık ~utUn ck\-ınomik -.ınırları, ulu~:J! 

ckunL)milt.:ri ve ulu~al sernı.ı}clt.'rı sur-ırlt gcçer~ı:ltıtırıvur 

ANTRAKT•HAZIRAN'94•5 



entı:ınıııısycm (deıenfor 
Y8f8ll8ll gelıtme 

nd n al lıtmeyı körüklü 
,O.IIe~enlletln ve yönetılenlerın aydın 

fUlı\ı nisbı larak yukseltıyor, 
ulusla ı kültürel harman 
!andırıyor Üçüncüsü, serma 
ında, emek ureçlerınde ve üc 

ın bilqiıninde nemlı esa ta deAıl 
mil deAışımler gerçelcleşıyor 

!Jik en çok tanıdıi!ımıı ömei!ı seçer 
hiım t ektörü dıye adlandınlan, gi 

1 neksel sanayı kartı ında daha 
bır alanı kap ayan yenı bir sermaye 

enı bır ucret türü, toplum al y~amda 
ı bır tlcınlık elde ediyor. Yenı üre· 

r ve yönetım tarzları gelışıyor. 
Wl nucu olarak, modem toplumla 
Aunluğunu olu turmaya aday olan 

diletın taleplen, aralanndaki tabaka
ı..m tabakalar arası ılışkıler ve çelişkıler 
aelışiyor, d i!ilivor ve yenı gündemler olu· 
uyur 

Kapıtah t toplumun bölünme ekseni· 
nı bır t k mulkıyetın oluşturdu~ fıkri aşı· 
lı r Mülkıyetın yanısıra, mülkiyet kadar 
h tta baıen daha önemli olarak, yöneten

ulen ilıtkısının önemı, ışbölomu ve 
ıııılıqmanın genrdi41 sorunlar çok daha 
lllllt bileedilebilı r. Ayrıca bu runların 

rmay ıle "dı~rlerı" ara ındaki 
IQıımeye dejil, aynı zamanda butun uc· 
ileıın küçük ınıflann ıçinciekı ılıt 

k lere d damga ını vurdui!u görillebılır 
hale ge lıyor. 

Dörduncü ü, ulusal ekonomıler döne· 
nııne aıt, ıç pazara ve geleneksel ulusal 
aemıayeyı: göre bıçımleruniş devletler sı· 
yııaı ve asken açıdan yeni gelişmeye ayak 
uydurabilecek tarzda yeniden yapılanma 
ıorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. 

24 Ocak kararları ve 12 Eylul Askeri 
Darbe ı yukarıda özetlemeye çalıştıi!ım 
uhıslararası gelışıneye ve bu gelışme vız· 
yonu ıçinde tasarlanan uluslaraı-ası işbölu· 
mune göre, Türkiye'nin ömine konulan 
görevlerı gerçekleştirme operasyonunun 
başlangıcıdır. Operasyonun kısmı başarı· 
ından nz etmek yanlış olma:. Ayrıca 
operas~onu gerçekleştirenler istesın ya da 
ı.steme ın uluslararası yeniden yapılanma 
e bunun u lke ya~amındaki sonuç ları her 

geçen gun daha görünür hale geliyor. 
Aslında ülkeyi yönetenler susval gehş· 

menın de\ leri a~ıığını i 2 Mart'ta da ııir.ıt 
ermışlerdi. Ancak, " :aman sosy.ıl geli~
me~ ı fosilleşmış devlet kabuğunun altına 

pa :oruı la sokmayı başardı lar. !990'lar 
11e bu kez fosıli ~mış devlet biçımınin o . 
ya! gclı me tarafından değişıirilebileceği· 
nın ıpu\larını laıla ıya sunuınr. Anadolu 
• Rumdi topraklarında yaşayan toplumun 
1ok ulııslu, 1ok dilli. 1ok dınli. çok kulıurlt< 
bır topluluk olJuku artık herkes ıarafındun 
k.ıhul tdılmek •orunda oLm hır gerçek. Sı ya 
ı ..ııken ve ıdarı mduırııı:marun bu mıııa,igı 
ıem ıl edd:>ikcck, ıhtıya•;L.mrıa ~unıı ı·erec.k 
lıı1ımd. venı.Un dıi·<~ıknme>i arıık lıır tu-
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runluluk. Bugün bır fosıli yaşatmak, de 
molcratık olduğuna halkı "ikna eıınek" 
ıçın "ıkna bütçelerınde" harcanan ver.ııi· 
lerımızin, "ıç barışı" ve "demokraıık bır 
devleti" ınşa etmek için harcanması çok 
daha "akıl ı" ve ınscmf bir polıtıka olacak 
tır. 

Kültür endüstri .. : aniaman 
deiltlm dejerll •• 

1980 sonra.~ ı söz konusu değı~im k iii 
ıiırel yaşanıımı a ve kulıi.ırel üretım ve 
yarancılık süreçlerınede çarpıcı etkılerde 
bulundu. En önemlisi de kültür, bütünliy· 
le pazarın ve anayinin konusu halıne gel
dı. Çok kısa bir gcrı dönüş yapıp anımsar· 
ak, kapitalizm, ı 7. yuzyılda tıcaretın 

ulu larara ı biçimlerının yerle mesıyle lıu· 
günku uluslarara<ı formatlarını en kalın 
çizgilerıyle olu,turmuştu. Giderek sanayı· 
nin kurulması 'e ulu,lararası bır nıteliğe 
bürunmesı, ı 9. yu:yılın ıkıncı yarısı ve 
20. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşıı. 
ı 900'ler ılk uluslararası tekellere ve bu te· 
kellerin uluslarara<ı envanterlerı esasına 
göre yapılan üretim ve pazarlama pnliti· 
kalarına ahne oldu. 

Kultür ermayesi de müzik ve inema 
başta olmale üzere Amerika ve Avrupa'da 
20. yüzyılın ilk yarısında gelışimını ulusal 
bazda tamamlaını tı. Uluslarara ı ve te· 
kelci bir niıelige ulaşmaları ıçınse ıkıncı 
sav~ın bitmesi gerekecekıı. 

lkınci paylaşım savaşı sonra ı Ameri· 
ka ve Avrupa, kültür endüstrı inın oluş· 
masında onemli olacak birkaç gdi§meye 
daha sahne oldu. Elektronik ve enforma· 
tikte yaşanan ve soi!uk avaşın kışkırttı~ı 
geli~meler sonucunda bir yandan otomas· 
yon gelişirken, diğer yandan da TV ve 
reklamcılık gelişti. T urızın ektörü ise 
bunlardan bağımsız gibi görün e de gide
rek aynı mecrava akacak bir gelışmenın 
özel damarlarından bırint oluşturuyordu. 

Ikincı savaş sonrası kultur sermavesi 
ABD'nın barış pazarlıklarında masaya sür· 
duğıi inema kotaları maddesiyle cıddi bır 
uluslararası atak yaptı. 60'lar sinema ve 

Mallar•n sunumunda 
fon olan gündelik 
hayatin değerleri 
giderek mallarin 
sunumunda .. çengel" 
olmaya ba'lad1. 
K1sacas1 bütün küHür, 
Insani Insan yapan tüm 
temel değerler, bir 
mahn pazarlanmasinda 
kullanilabilecek bir 
malzemeye 
dönüttürüldü. 


