
ilhôlümüade, ~ 

-~--· i:allf'JUJ, tdrilueleLırdk fOk VUcede ya,anan çok yönlü dqqimin 
~ık cıltmda tartışmak guelciyor. 
o~ otel tm önem verdim. 

merketiade ötel bir rol edinm4 
JiliıitM dma etmek i.tiyorum. Bu olg1ı11ı 

iirdiiı"meyt ça!ışaaıp. 

UNAL 



l.ıt r~ılt~....·L ı 1hılwnti l"'ırinı.ı \T iLııı~.i 

ı ıtlııın ı,ı\\(·knlıun·I-...ınu\Luıh.ık 

~ıı-. lı: ıL ı.lıını .ı ... vık .ı t~il.ıo:ı '" .ht~lın 
\ ır\ ltr LL 1111l-tl l''TL"I111) 11!.11 St lll ll• 

lti ıı !ItH. ıındtLkn ;ıkı! YlJnıtınck ,ı\ 

luk j 111 ı\.ıl;ı~.ı lıcn:n~ır 

Gerçeğin geleceği ••• 
Jn,.ııılrl, r.rırhtt' rll ke: k.ır~ıLı~tt~ı h11 

ırııııtJ :ıol ıın-ı}.ı ~-ıhsm.ıkt<t.dır l'ültlıı 

hıdıı"tıı ... r, "-~lllhldik h:n-,llın hürun lltbllı 
l \ı ını ı\ ın~ ;ıl ı \'Pı l\' ıl torluın hıitlimıvi\~ 
hiıltnr hıdıio;,tıi,ı'n(t' Ycnidt>n dü:~~nknı 

\•,ır, hı.:iınlt ndınlhtır İl.:tidarın en rL~nıcl 
hJLnltıJIJ, \'L~ klJitılrL"I avrıtı ,,!Jrak Kültur 
En, h. r~ '"'• ulu. l u.ır ı"ı .... ıy,ı~;ıl merk e: lerı, 

1 mlcn )'('niden hı\-lınle-n.Jiriylır. f\u 
t·ın ı;;. ıthı-.ırık·r \'L kültUr Endil"trısı'nın 
'n. ık ıı~L.ıl.ırHnı:d.ı T\ t"knih::·n. ~·ıh .... aıı:~.:l 
hır ~lı ı ı k :ını ~--·r .Jit\L'f İns.lnh.l!'lll bınlcn .. L· 

ythlır k,·n,ll'ıylt ,J,,hyınıq: hır ıli~kı içın 

Lk· ı1n.:tı ı~ı .ml.ırnl.ırın yt:nh.ien ürcrılm~..·~ı. 
vonııııhnın.ı.o,;ı, ycnih.'rinin y:ıL"ıtılm,:ı~.ıı, i.lr

ıık, ıdJı t>ır ıch,lıı k ı..ar~ı brşıy,<. An 
hnıLıı .nt ık ı.:: ultlir Fndibtrbi ve p.ı,:ııı 

.ır.h:ılı~ı\'İ;ı Lkti~ıın d.~ğeri ka:1nıV1'r. C:li 
niımıı::::de ın~:ınlıklıı );!erçek ara~ın.ı sürı .. lli 
ım.ql u~.Lın i1lu"an bir Ju\',lf ôriilüynr. 
\'ı.. rç .. gın lt!ndi!'l tcınsılındı:n knrtn:ı.""ır, 

g~.rıTeı,.ı-1 ~urgutmını~. yenıden dlJ:-enlen
n~ı., J.:linınnıı;m k ''ıwsn.el ~erçekllk" .-ıra 

ı;mJfı bır t:~·rılıın ulu~uy·1r. 
hı ft'1nd, en ~:-okı felsefı Sl)nınhnhn 

hn"int l'd)'ln.'l' yt·nıden ~.lönmU~ oluvo
n..ı:r Tcıplıırn,.ıl y:ış·ıınJ~:ı s:;;ıyısı:. unsunın 

hırle~nw~iyk bdiri,·ı.~ren "şu ;lntn gerçt·k
lı •ı" J ı In h 1 ı ı :-.ıLı ı._ ..,, ıı ıı ı ıw,ndlF'•ını n~: 

~dır kı\ıın dılı\ ıı' {),_.ı f•ılıın-~·rının 
ııv,mllıı.. k.ıvr.ııııı t«plnn».ti ,ıl.ind:ı ne 
ıtı,lc c·lıyur' Oonrllik!0rin t<>pl.ımı ,,J.m 
I)L'>ıWJ ~LT\LkJık Lı:nd bır (!ÖO t.\r:ıtmJ.tn 

.ılc:ıl ın<lı~ınJ,, dJekı hıl~ı ne bd. ır nc'
tıf'klır) !'in l\ine htr Jc kurı!U crirJiPindc 

gt·T\t.:~ın ~ hıl~ısı n.ı .... ıl bir nı~ lık la:~ n ır~ 
T •plııın<;ıl ,,Jıy].ırda eerçek "" hilgı'i 
h.ıkkınJa dugrud.m ya dd doLwlı y;ıpılnııı 
tarıı<m.ıLır.l.ın ,ıluı m cıldukp gen ı~ bir 
kıillır.u "l":=' klmusu. Aneilk t'ın ıçine .. (-:.
rU.nııinıın n.• kurgunun gird'~i~i n~lkt~~ı., 
nlup l:ıitmler h;ılkınd,ı lıenii: Ç<>k a: jt\' 

bılıy,'~ru.:. 

S\_ınım.ın bu yöni.mt> denk. dü~en, ~ınL·· 
mouıın dı~ı.:r s,HUtldr k.ır~ısında en ~dır· 
:21n t:ırkl.ırından hını->i \ılt-m gerçt.•k i:knı 
mı ~·dr:ıcıu;ıkr .ıkı lı::t.·l elkıı;;i, dığer ;...ın . .ıtLır 
1..; IT}l mJJb lyrıc.dıgı, ı;.in,('mJ kur;·ııncıbrı 

h \'Tltıkçılcrınce ~,ık tdrtljtltntjtiL \ [) 
Arıı ık bu tdrtı~ındl,ud;.ı ~-ı.nıaç 1 dah.ı \-Llk 
bu (t .. dlt~ın eq."'tık S\.lllliÇbrt fılnıu~tur 
("\\ {,u kL: surunun çuk dJha ~""nı; hır 
Lınd '• h,ıP-kvtli g•)rlıntu ka'-rtmı t:lLı 

tın b s.,,ıl \'(' ~ 1ıhurel dkilt:n .ıçısrn ... hn 
J .ıtı hıl,l ı gerl'knıcktı.:dir 

l)ft:. V tlld ın, ça~d,l~ kcnl ~- -IŞtHHllHfl, 

ın~ u d ın t. \'İt<rıylt: ı"kı i .ır:lsınd.ıb sıırat lı 
~ı _,llıı ı L.ıı seııra"l \-t ... TV'lt,·rin tıl11rın;-ı 

,.tl.tıtHl!d, ·u.ık nd.l1uunc:-.l k.ıJdr uh 1 

m. t • u,ı hr Juruın \·ınrm şur Tek fek 
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Son 10 yılda teknik olarak da 
önemli bir gelişme gösteren 
Yeşilçam'da bugün neredeyse 
hemen herkesin birleştiği 
noktanın "senaryo 
eksikliğijyaratıcılık eksikliği" 

olması tesadüfi değildir 
sanıyorum. 80 sonrası ortalığı 
sarmış olan fantastik, 
gerçeküstücü ve sembolist 
eğilimler, gerçeği anlamak ve 
açıklamak noktasında çaresiz 
kalışımızın da bir sonucu değil 
midir? Bu noktada tek başına 
yaratıcıların suçlanması doğru 
değildir. Yeşilçam geleneği 

zaten birçok açıdan 
yaratıcılığı, senaryo yazarım, 
yönetmeni ve diğer tüm 
işbölümlerini olumsuz 
etkileyen bir niteliğe sahiptir. 
Ancak artık yaratıcıların 
beslendiği muhalif entelektüel 
alan da ciddi bir çöküntüye 
uğramış durumdadır. 
Düşüncenin ve yaratıcılığın ve 
eleştirinin takas edildiği ortak 
bir zemin -gevşek de olsa
olmaksızın yönetmenin, 
senaristin, bundan daha fazla 
gündemi yakalayabilmesi, 
gündeme müdahale etmesi 
·olanaksız değilse de· çok 
zordur. 

rııcyler OtUfl)l,f Ut.bbnnd.l Jlın\<l'f'.\ ._1~1 

lın l:·'ir pencL·rt'nın onundt.: uldukların.ı 
ın.ının.1ktaı..lırlar Bu kısmı:n dıılıru :tın ı 

khmen d, büyük bır v.ınılgıdır ~ . 
[),)~rudur çünkıJ gerçt>ğin bilgı;;;ı 'zll v.ı 

Ll. ı (..,u hiçinıde .ıma eslıyt:: or.~ n b dt..'\ ·t.:,,l 

hır brkb bı:lere uhşınaktadır. 
) •ıılı,w çunku büyuven u:ay ,L'Iındo 

el ı. k.rrPntk g~ıruntunli:n u!,l)'tdtr lnı.~-qLır 

Ll ın ulu~~m bır uuydn. Vt· van ı lduğu gıl't 
.ı._ ği[ kurgul.ınclıgı gıbi <unul.m biı gerçt·k 
le ıli~b kurulındkradır. 

l\ılın<n bırömtk Korte~ nıkkn s.waıı 

Görüntünün dili ••• 
I 1arekctl.i glırüorü h ır y:mda!ı ~i.l"IJ 1 

geyc tc,lim t\.İerkt.'n ott' y.ınJ ın tld. göri 

tukrJen lılu~-.ın bir dı! \'t· ı1kumrı kı 

dr nluşt urınay~:l h:ı~Lı...lı. r,ın,:.ıyı tl!f i Id 
.ı;,nrun\,bn, anı bütünden kı ıpart.ın, :~~s 
şu ııdıyetsde~tırcn J,ır di!Jı hu. 

Nakkn maç\' 11tnınrn kurJihırı g 

nıntünun y.ıy~ııı diltnL· h.ıkım <>l,lu. Ka 
ıncn v ılnı: t"Pll i::kınek, Lllevle ..,.c- ~m 

ol. ın g, ,j tikrıyle, hcwc.ınıvLı ılt~kı,ıoi b 
an için !)ile yitırnh.'01L"k durun:un~hvJı 
TribLınluc Jönme.;:i ı>st.: \Ok kı~:ı ,ın.lJrıçın
,,_. çok ii:cl nedenlerle· J:ıhu wırn v le 
,!.,• ınırmkün .. ,!.ıbılırdı. Lkyıc:b ıç•n t 

ırl.ınım:-; bır ~ev iri ık, l;illl'fLk ı,,ı ,, : J;' 

niı~u~·~..)r, ı~\q•kiniıı kcn.Jı 

unem'i~lejivnrdu 
Ru dılı her şey.kn unct rtHınıCII 

kııkırtrı Rdcl.ıınl.>rııı dılı l.ılıııo<.a' 
gi·ır\.ıntlll1Ün, ımgenın hi;:ıneıırıe \unınık 
blın,ıdı, .ıynı :_ıımnJ.ı hıtun hılruru 

ın. ılın pa:dfl.II\Y.ı."n'lı kııll.ınıLıhh·rk 
hımınadJcyc, "n ır-ı: hir .ılıntılır h 

mın•ı di-)nli~tür...hi. Kühurk ilı~kivı bır 
lıir hliyCılenıne, hir :ını UV<Ifl \'t· ~(_ık, 
,-itrın sL'vır ılı.~ki:-.ı h;~lmc getırdı B-ır 
ney ı r;_uııyanlatLı c~ n tt ı nt uı, Dnını 

LL1y.ın,~n hi lgi d~.:' t-.ınıum hih!isırıi 1--ırl-ı 
L!tıı kop;nırkenı hn yJ.ndan Jı1 bcıık:d ı 
l.ırda kull.mıbbılcccl yenı hır dılı' 
tıği nc->nt::ı,:lt· ıli~kisi nedl'n~i: n: kt 

ol.ın, ~ıınltfk hınu~nıa dılınden. lı:ıher 
linclen, teknık dıkh'n, ı.wık P Jı te 
dılden, .ırguJ;ın eJchi y,ı dı >..li11kdı 
.ılıntıl.ır v;ıpan ,ıın.ı hep>ıne eşıt ut.ıll 
Lık ı hır Jılı Je özenJırdı. (2) 

Benj,·ımın llJZ4-28 ;;ıo.:;ınd:l kale 
.ıldıgı "Tck y,;nlu \'ol" ,ıdlı eserınJe 'R 
uıııH eleitıri kmıı.sınıLı l>ıı kcıliır ııııım 
ŞL"\'. w-:ı ke-rced2 nedir.''' J i ~·e soruv,ır. ~ 
da yan>tlı\'<>rdu: "\aıup simen kırıııııı 
işmı..·tlmn tleğil, ıL<;f(:ıltw on1-1 \'aru:ıı.m ılt..~ 
<rı hırık1ntısinrn .<öylediffi şn " Renc< hıı 
hn \"t' çarpKt ômekre y;"[,lf\ Jerın i> 

ı;t·ırıirıtürılin Jiğcr s(ıyutL{ın·ı wr:Lırı 

ıt!ll 

lıJı \l' 

'·ın. n 1 ı 
1-, \ ık 





•nıııl:ı ,ı, k•r ı k,""'' hr.ıkıı. lJiu,l.n.ı 
ı 1 1 1- ultuı r ,,Jıı ı rı· ı \ 'ft'l bilıılr s~.:rnı.ı" 

nı L ı ı uıııı n nh.lln v;q ıl.ınnı;ı\;ı 

'ı"'' (4) 
"nııııun ılk ılcıLHııJ h'runı T\ n.' \·ı 

h ı ı m ·ınun.ı\ ı lıl,\ıır.Jıi~u 1--.ıçıttıtıhk 

11 ı-lı 1 dı U ı di· l hlirı:. Fin.ms :-.nrunLırmı 
h d·:t' ı~\, ım..._"Cılnn.lt 1 .-...ıtı~ ph~hlı..:nıkrinı 

j, •,ı \'i~~ ' hwk·rt: \·,ınn ..;int'ııı~ı s,ıltınl.ırı 

iı.L'fııı,k·n lı.ı!\cıııh·v~..· alı~ını~ Yı:rli Fılın 
[ı,dıhırı~ı. lı ırvkctlı ~<mıntlhllm venı ~,.\,) 

Lı:: ı ın, ll.ıi:;ıt111ı \'L' s:ıt t~ l"'~ıçıml-crine lıenu: 

h: ı: rı ]ıl lı ,k·!!il,\ı. }\ı\'lecc "ektllr ,ek" fılnı 
J,-rı tun·.ı.,ıd.ı :ıtl.ınınv.ı ç;ılıştıgı ilk krı: 

~lt--n '-PIH ı ıkıı11..ı uddı k ri: h: \'U:;yü:c :.;dJ ı. 
Y, ... ı!,:un Yl'nı Juruma hızl.1 .llbptt.: ,_,(Ju. 
R\)k._ i·.:lctnh::ı...:ı,inın \·~..-·rint_' \·idı.:tı i~k·tml' 

(bmı t~l,ır~..lı \e ddt;:>t"\ filınkTi furya:-.ıyl.1 

~.k.n~.-ını .ııl.ıtm.ıy.ı ç.ılı~rı. L'lu;-.L:ıcıclSı 

tılın ,Lıcııım tekellerının ulh r,ı:ırıncl.ı 
bır~.hı~u ..:.·rkınlik \'c tizt:l T\"'lcrin )·,wgın
la1nı:ı:--.ıy1.ı ,-idL'() p.ı-zarı hcla küçtiklti, krız 
,·enidt·n dcrinlı .. ·~rı Ru ke: ıırtık Ye~ilçaın 
kılılı \'l- u:1ın "ı del ı du:::t:·nleıneyc ,JıJğru 
~idl\{'rdu. Ru kez bl)lgt: i~lctmecı-:-:ın.in Yl' 

rı niT\' k.ınalbrı ('"e !)evlet fonl.m) ala

L.ıku 

Anık Kültur Sermaye>ı ınerkc:indc 
rc·kLıın \"L T\ .,ım,ık li:~rt• wnıckn dü 

:enlcnıv wdu . H;ueketlı gurüntü Llrctıını

nın hır hLÇill"'l ~ıLın )'c~tlçaın ~.lı hu rncr
k~.·:in ÇL'\Tı.."ırhJl' verıni ıılmıw;ı h.:ı.~l.11..lı. 

Hlı ~clı~ıne s.ıJcLe Yeşıl~~ırn'ın eL_mP~ 
mı ı'ıılıtıi::'inı değı1tırmekle Lılnndı, <ıvnı 
:.ıın·ın~.Lı hutün emt'k •.;i.ırt.•çıni, işh~llüınle 

rinı n: y·,ınııu )..:ıl-ı~ınanın içertğım J~;.·rııı 
.kn eıkıleclı TV'lcrdc rnerkc:ik~eıı kul· 

tuı .... erm.ı\'l''' \"lllll'ltıı~.· IHil. :-;ı ... :ncui...,tJn, \..!il 

nıntıı \ ılh'lıncıunın . .'.<Jn,n vnnt..:tıncninın 

, . ,\~ınlıkl.ırını c·llerinden çekip aldı, hL"J'· 
sını sır: ıd: ın iicn:tlllcr~.:.· diiniJ~rl.innevc b~ı~~ 
l.ıclı l1r.ınıa d.ı dahıl goriintu i.ırerimı Yc

-.ıl\.ıın'ın .ılı~ık ulrnadığı kadc:ır hant ün: .. •u 
min~.: ,J,ınll~meye h ;ı'ıl.ldı .. Türk saruyısı 
nın tl·ıntilrh .. k~ \'at•.lian hr ~.ı:ellik, kı-.,;ı :-.ü~ 

n:dc. ~.hi1uk k~ılit~, 1: emekle a:c111H k,'ır 
m.ınugı hıı -ıhna d.ı damgasını derh~ıl 

vurdu .. S. ıd'-'ct' s;ığLıdıkl.ırı "iy-.:ı..;. cıl gü"' \'c 
vük .... ck Lü d-t.işünulerek t.ısarl~ınmı~ ~':-l'l 
TV'lı.:r hu .ın!Jyı.~ın s(mucurı.. .... tı kı11ıtık, 

l~vı i, ~Lıh.ı öt~:-.ı vah~i bir sütc-m \Jiu)tur~ 

du br 
1-\u tra)l ~nın ık durum övle nnkt ıLır ı 

,-.ırch kı, 'Iri TV parrıınLır;yl.ı ,!evlctın 
ıli~~ilcrıni kurın.ık ıliin işı::- almını~ ''an 
cc>rınan"kr ı·ınlerce Jo!.ır 'ıylık alırken, 
ı,!(inınttınun \'e k;-ıhrenın gl:rçck ;;ı.r,ıtıcı 

Lırı Hn .... 1\ıLtr \';-tnnayan ücretiere mah
kum ,ıklul.ır. Liııııluk ç:ılı}rna sa~tlerı 1 'i 
ı.ııın ıltın"l du~ıne:ken l'n temel ~osyal 

gitvcncvkrı bile ellerıoden Jluıclı K,ınal 
Lu ~ır ısı rt~kıher Ulushcır<ı..,ı göstı:rim 

~ı.ıl-:l.ırı li:-.te·.:;ın\_k TL.ıı-kiye lıarL-ırı diye bir 
hnlurrı ıdu~tur .... ltı.. TLim Jünv~-td<.ı t_trneğm ~ 

hııı Jcol.ırcı ,:ıııl:ııı hır t"ilın Tür\: TV'Ierın 
cc lıırk.ıç mı-lı tiy·ıt,l sulın ;4!tnahildt. 
t. )bu ı ' ında i,~,..· >'t"n~ırı-.ı, yönetnh:n \'l' 

tl'kıtil ı.:kın:ın iiLn:ıleri TRT'rıın ık1ı LV~ 
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- Artık ;ültü~ Sermayesi 
merkezinde reklam ve TV 
olmak üzere yeniden 
düzenleniyordu. Hareketli 
görüntü üretiminin bir biçimi 
olan Yeşilçam da bu merkezin 
çevresinde yerini almaya 
başladı. 

Bu gelişme sadece 
Yeşilçam'ın ekonomi politiğini 
değiştirmekle kalmadı, aynı 

zamanda bütün emek sürecini, 
işbölümlerini ve yaratıcı 
çalışmanın içeriğini derinden 
etkiledi. TV'Ierde 
merkezileşen kültür 
sermayesi yönetmenin, 
senaristin, görüntü 
yönetmeninin, sanat 
yönetmeninin saygınlıklarını 
çekip aldı, hepsini sıradan 
ücretlilere dönüştürmeye 
başladı. Drama da dahil 
görüntü üretimi Yeşilçam'ın 
alışık olmadığı kadar bant 
üretimine dönüşmeye başladı. 
Türk sanayisinin temelinde 
varolan bir özellik, kısa 
sürede, düşük kalite, az 
emekle azami kar mantığı bu 
alana da damgasını derhal 
vurdu. Sadece sağladıkları 
siyasal güç ve yüksek kar 
düşünülerek tasarlanmış özel 
TV'Ier bu anlayışın sonucunda 
kaotik, keyfi, daha ötesi vahşi 
bir sistem oluşturdular. _j 

\'Ll hür· )kr:ıtLuınııı h-~.~Lutıgı hir ~t.·k ne~ 
,l\LIULU mt·~lek birlik!t.ri ycrınt' TV \' Jne~ 
tim kurulu ndal·.uınlh hclırlennH·yt: h;l~· 

l.ıdı.. Örr'll~kldı o;.ınır:-;ı: hıçıındc çug,ılt
nı.ık ınüınkün A..n~..·.ık :-.unuç dt~ı~ 
ıtıeveccktır Turk hey:ıc c·~y • y.ı ch l:ı,rı~ 
cndıistri"lnin \-'ıkLın ~ısını~ u!du.::rıı 1-ır 
nııh.ı Yt..•rt,·l ~ulrür Endti~tıT•.ınm l)ıJ'Lu~ 

,l,kı hnşLıng:ıı, n,ıkti\mlır Ve hu ııııkt.dtlı 
uıkcnm vu:lerce yıkl:ı bırıktırdigı kultıırcl 

cıngınlık, nıtcıik. çc~ıılılik. :ıvl.ırla. yıllilr 

Lı ııl~ııJ .. :lılır hır .ı.ın·.L ·~ıl·_·ın. 
l•;nl~ ın.. ı tukdılııH-ktı dır 

nı ı ~cli~ınc Y. }ıl' 1111111 , ıı 111 .J,, 
ıçLrı~ du:L nnll~ •:cl ı ınııııı Jı·: ,~ 
hı)-ıın.k crı ıluıı ..... ·\ · 1 ı i 11111 ı ır 1 
l.ın ·•·ıriiıılıinıııı h·~ ııı. ıılu •. \.ır ır. 
!ılın ... lıltnı b\ ltrluıll\'c 1, ı, .. ,, .Jı ,. 

\oii\LLtn .h kıınıı ı.. ııııltıı, '"lll;·ı ' 

\"t' fılm ı,~lıın ..;ınl·luı. \ ıı'ıııı · 

bıı ,ı.-.tL'lllt gı-•rc hii.;ııııkıh\ırılını 
Lunı~tır. Bıı_..;\ukt,ı tıım ıı~lı\·vrl . '., 

l.rıı:ı ırı• 

ıııi~. kı.ndi:~uıc Vt.::nı l··ıı- kınıiı~ _
1 

·,~,· 
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