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İlk sinema tecrübemi Rize, Çayeli’de ya-
şadım. On üç yaşında bir karate filmine 
gitmiştik. Yabancı bir filmdi, çok keyif 
almıştık. Daha önce televizyon seyretmiş-
tik; seksenli yıllarda, 1984’te sinemayla 
tanıştım. Çok farklı ve heyecanlıydı. O za-
manki aklımızla daha fazla şey görüyormuş 
gibi oluyorduk. Televizyon daha küçüktür, 

daha büyük bir şeyde merak edersiniz, 
oralarda daha başka neler var gibisinden, 
perde öyle bir şeydi. Çok daha fazla heye-
canlanmıştık, çok daha fazla keyif almıştık.

Aileniz?

Babam 1940 doğumluydu. Hesap ederse-
niz babam 42 yaşlarında, sinemayı bilmi-
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yordu. Belki gitmişse de bizim haberimiz 
yok, beraber hiç gitmedik. Annemin de 
sinemaya gittiğini tahmin etmiyorum, an-
nem yaşıyor ama hiç sormadım.

Sinemanın halk üzerindeki etkisini nasıl 
görüyorsunuz?

O zamanlardan bahsedecek olursak, 
Anadolu’da insanlar sinemayla tanıştıkla-
rında inanılmaz bir şekilde hayal dünyaları 
gelişti. Sinemanın insana hayal kurma 
gücü kattığına inanıyorum. O günlerde 
Anadolu’da insanların hayal gücü sine-
mayla başlamıştır. Bugün Anadolu’dan çok 
başarılı insanlar çıkıyorsa, bunda sinema-
nın çok büyük etkisi vardır. Keşke daha 
erken gelmiş olsaydı. Yeşilçam sineması 
bana göre bugünkünden daha etkiliydi.

Sebebi nedir?

O zamanlar sinema yapmak için yapılırdı. 
Bugün daha çok paraya yönelik, insanlar 
da bunu algılamaya başladı belki. Bence 
kültür amaçlı, sinema yapmak için film ya-
pılmıyor. Daha çok insanları güldürerek ya 
da heyecanlı filmlerle para kazanıyorlar. Si-
nema yapmak için sinema yapılmıyor ben-
ce. Yapımcılar, oyuncular daha çok para 
kazanıyor ama sinemanın ekseni kaydı.

Yeşilçam’da da birbirini tekrar eden çok 
senaryo vardı. Bunu para kazanmak adına 
yapmıyorlar mıydı?

Ben sinema eleştirmeni veya düşünürü 
değilim, normal bir vatandaşım. Bana 
göre o zaman da bu vardı; ama şöyle bir 
fark vardı: İnsanların paraya ihtiyacı vardı, 

o sinemanın yürüyebilmesi için bir eko-
nomiye gerek vardı. Bugün, zaten devlet 
destekliyor, sponsorlar da var fakat bugün 
farklı ekonomiler üzerinden bakmamız la-
zım. O gün sinemanın kendisinin paraya 
ihtiyacı vardı, bugün hâlâ görüyoruz bil-
mem ne aktör bilmem nerede öldü ya da 
işte kimsesiz, cenazesini kaldıracak insan 
bulunmuyor. Eski sinema sanatçılarının 
veya ses sanatçılarının akıbeti aynı. O 
günün insanları mecburiyetten aynı senar-
yolarla film çektiler. Bugün bakıyorsunuz 
bir seriden beş tane film çıkarıyorlar, hepsi 
aynı senaryo ama bugün sinemaya katkı 
için değil kişilere katkı için. Şimdi mesela 
Cem Yılmaz’ın da Recep İvedik’i çevirenin 
de milyon dolarlık arabaları var. Yani kişiye 
özel, bilmem anlatabildim mi? Olay çok 
farklı bence. Biri sinemaya katkı için mec-
buriyetten doğan bir ekonomi, bugünkü 
ise kişisel.

Demin Anadolu insanının hayal gücünden 
bahsettiniz. “Hayallerin şehri” İstanbul’da 
olan insanlar için sinema ne demekti?

Ben 1981 senesinde İstanbul’a geldim. 
Beylerbeyi’nde oturuyorum. İstanbul’un 
iyi semtlerinden bir tanesi. O zaman bizim 
burada yazlık sinemamız vardı, şimdi tabii 
yok. Şimdi İstanbul’un yerlileri, çok daha 
önceden kırklı, ellili, altmışlı yıllara kadar 
özellikle göç etmiş insanlar, zaten bir kül-
tür değişimi yaşadılar. Seksenden sonra 
gelen insanlarda kültür değişimi olmadı, 
sinemayla karşılaşsalar da sinemanın ha-
yata kattığı şeyden fazla etkilenmediler. 
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Onlardan biri de biziz tabii. Çünkü o dev-
re denk geldik. Seksenden önce tanışan 
insanlar en çok sinemadan nasiplendiler. 
Onların çocukları daha kültürlü, daha eği-
timli ve yaşam kaliteleri yüksek.

Türk toplumu için sinema ne demek? 

Türk toplumu sinemayı çok seviyor. Bütün 
dünyada sinema çok seviliyor. Türk film-
lerinin yaptığı hâsılat rekorları gösteriyor. 
Birazcık ismi olan kişilerin yaptığı filmler 
çok fazla hâsılat rekorları kırıyor, demek 
ki insanlar sinemayı seviyorlar. Ama Türk 
sinemasının gidişatı bence hiç iyi değil, 
sinemanın bütünü iyi gitmiyor, çünkü sine-
ma sanatçısı yetişmiyor. Tamamen diziye 
dayalı, yani sanatçı olmayan kişilere film 
yaptırılıyor. Kriterler değişti, önceden 
insanların sanat yönü öne çıkıyordu. Bu 
gidişat sinemayı bitirecek gibi gözükü-
yor. Kültür bakanlığının bir şey yapması 
gerekiyor. Üniversitelerde yetişen, bu 
işin ilmini alan kişiler televizyon dizilerine 
geçmeye başlıyor. Bu da tabii ki ekono-
mik; televizyonlar neredeyse sinemadan 
daha fazla para veriyor. Bir dizide oyna-
mak bir sinema filminde oynamaktan daha 
avantajlı oldu, hem ekonomik hem reklâm 
açısından. Çünkü her gün insanların evi-
ne girmiş oluyorsun. Öbür türlü bir film 
çeviriyorsun, belki üç-beş sene bir daha 
film çeviremiyorsun dolayısıyla böyle bir 
kayma var. 

Sanat sineması adı altındaki filmler hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Bu konuda çok takipçi değilim. Takip et-

tiğim kadarıyla birkaç yönetmen bazında 
birkaç film ses getirdi, hatta Avrupa’da 
ödüller aldılar ama bunun Türk sineması-
na yansıması gerektiği kadar olmadı. Üç 
beş isim çıktı, onlar muhtemelen yollarına 
devam edeceklerdir ama onların Türk sine-
masını kurtarabileceklerini sanmıyorum. 

Kemal Sunal, Şener Şen filmlerinden yani 
toplumsal sorunlara işaret eden filmler 
için neler söylersiniz? Etkileri nasıldı?

Bence yüzde bir milyon etkili oldu. Sa-
natçı onlardı bence, mesela Kemal Sunal 
Allah rahmet eylesin, Şener Şen Allah 
ömür versin, güzel insanlardı. Belki de 
Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu erkek ak-
törler, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın özellikle 
Şener Şen ve Kemal Sunal’dan bahse-
diyorum diğerlerinden daha öndelerdi. 
Çünkü toplumun büyük kesimi, Anadolu 
insanı kendisini onda buldu; onların saf-
lığı, konuşmaları halkı yansıttığı için. Bu-
gün işte hâlâ seyrediliyor, bütün insanları 
güldürüyor. Onlara ihtiyaç var, sinemanın 
kurtuluşu için bu tür aktörlerin yetişmesi 
lazım. İşte Cem Yılmaz film yapıyor.  Cem 
Yılmaz’ın sinemayla ne alakası var? Şahan 
Gökbakar... Onun yaptığı İvedik filmlerinin 
sinemayla ne alakası var? Züğürt Ağa ile 
Recep İvedik’i karşı karşıya getirmemek la-
zım. İkisine de aynı gözle bakmanın doğru 
olduğunu sanmıyorum.

Biraz da Beylerbeyi’nden bahsedelim. Yaz-
lık sinema, Beylerbeyi halkı…

Beylerbeyi’ne seksenlerde geldim. Burada 
yazlık sinemamız vardı, doksanların başına 
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kadar. Genelde bir ya da iki film oynardı 
akşamları, haftanın beş akşamı sinema 
olurdu; o salonun hiç boş olduğunu gör-
medim. Her semtte bir yazlık sinema vardı. 
O zamanlar biraz da merak vardı, bu kadar 
boğulmamıştık. Bazı şeylerden insan-
lar bıkıyor zamanla, o zaman daha açtık 
perdeye, çok güzeldi. Çok fazla heyecan 
duyuyorduk, eğleniyorduk, Çoluğun çocu-
ğunla çekirdeğini, dondurmanı alıp ailecek 
gidebiliyordun. Bambaşka bir atmosferdi. 
Onlar artık nostaljide kaldı.

En sevdiğiniz filmler, artistler, sahneler…

Beni en çok etkileyen ilk film Kemal 
Sunal’ın filmiydi. İsmini şimdi hatırlamıyo-
rum. Kemal Sunal Almanya’dan geliyor… 
Beni en çok etkileyen Şaban filmlerinden 
biri odur. Bir de Şener Şen’in filmleri de 
çok etkilemiştir. Eşkıya da son zamanlarda 
çıkmış çok özel bir eser. Şener Şen, Kemal 
Sunal erkeklerde. Türkan Şoray kadınlarda 
tek. Eşkıya filmindeki o çatıdaki sahne. 

Gittiğiniz son film…

(Biraz düşündükten sonra gayet mağdur) 
Maalesef Recep İvedik’e gittik. (Kahkaha-
lar) Eşimle beraber gitmiştik, o çok iste-
mişti.

Peki son olarak neden film seyrederiz?

Yeni bir şeyler bulmak için, bir şeyler gör-
mek için, belki kendimizi ararız. Bilmiyo-
rum yani aramak için…

İlk sinema tecrübem dokuz, on yaşlarında 
muhteşem bir şeydi. Küçük bir ekranla 
karşılaştırıldığında devasa geliyor bir ço-
cuk için. Sanki filmin içindeymişim gibi. Ai-
lemle gitmiştim. Uzun süredir gitmiyorum, 
çok pahalı. Tek başıma gitmek istemem, 
eşimle kızımla gitmek isterim, şu şartlarda 
(tezgâhı göstererek), sadece buralarda 
kazanıyorsanız sinema lüks geliyor.

Ailemle küçüklüğümde sinemaya gidi-
yorduk, bahçe sinemaları vardı o zaman. 
Yazlık sinemanın tahta sandalyeleri vardı 
birbirine ekli. Filmden çok oradaki ortamı 
yaşardı çocuklar. O zamanki filmler çok 
daha farklıydı şimdikilerinden. Şimdi çok 
şiddet var, bizim çocukluğumuzda öpüşme 
sahneleri çok fazla olmazdı, ailecek sey-
redilebilirdi şimdi zor. Dejenere oluyoruz. 

KAYIT DIŞI

“ŞİMDİKİ FİLMLER DAHA TEKNİK VE GÜZEL AMA BİR TARKAN FİLMİ 
DAHA SAMİMİ”

NİLGÜN AKTEKİN, PAZARCI, 43 YAŞINDA
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Avrupa özentisiyiz, bize yukarıdan indiri-
len bir şey bu, belli kriterler konulsa… 

Hâlâ eski Türk filmlerini seyrediyorum Kar-
tal Tibet, Tarık Akan… Eşim Malkoçoğlu 
ve Tarkan filmlerini sever.

Yeni çıkan Türk filmlerini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Hepsi güzel değil. Eğlendirici, argo bir neb-
ze ama şimdikilerden çok zevk almıyoruz 
açıkçası. Şimdiki filmler daha teknik ve güzel 
ama bir Tarkan filmi daha samimi, özellikle 
Amerikan sinemasıyla karşılaştırıldığında. 
Amerikan sineması daha teknik ve soğuk. 

Son zamanlarda en beğendiğiniz film, ka-
rakter, sahne…

Babam ve Oğlum filminde Hümeyra’nın 
karakterini çok beğenmiştim, tabii filmi 
de beğenmiştim. Çetin Tekindor’u da çok 
beğeniyorum. Büyük oğlunun babasına 
koştuğu sahne çok hoşuma gitmişti. 

Şimdiki sinema eskiyi nasıl yakalar?

Eskiyi biraz zor yakalar. Çünkü yeni gelen 

gençler kendi kültürleriyle geliyorlar. Eskisi 
gibi yönetmenler senaristler yok, eskiyi de 
iyi bilmeleri lazım ki yakalayabilsinler. 

Umudunuz var mı peki?

Umudum var, niye olmasın gençliğimize 
güveniyoruz. 

En son hangi filme gittiniz?

Mahsun Kırmızıgül’ün Newyork’ta Beş Mi-
nare.

Nasıldı?

Fena değildi.

“TÜRKİYE SİNEMAYI PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANAMADI”

MEMDUH CUMHUR, ECZACI, 62 YAŞINDA

Çocukluğum, yani 53-54 yılları, Tarzan 
filmlerine giderdim. İnegöl’de iki sinema 
vardı ve sinema hayatın yüzde kırkını işgal 
ederdi. Çok kalabalık olurdu, her gelen 
film haftalar öncesinden beklenirdi. Başka 
bir eğlence vasıtası olmadığı için. Altı yedi 
yaşlarından itibaren sinemayla iç içeydim, 

Tarzan filmleri çok etkilemiştir beni. Daha 
sonra Laurel-Hardy filmleri etkilemiştir. 
Onları çok severek neşeyle izlerdik.
Büyük ekranda sinemayla bütünleştiriyor-
dun. Yanınızdakiyle konuşamıyorsunuz, ka-
ranlık bir ortam, filme katılıyorsunuz ama 
şimdi evde plazma da olsa, büyük ekran 
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bile olsa telefon geliyor bir şeyler içiyor-
sunu vs. Duyguları bölüyor. Sinemayla bü-
tünleşme olamıyor. Ailemden ziyade, ak-
rabalarla arkadaşlarla giderdik sinemaya. 
Babam sinemaya gitmezdi. Bir de kadınlar 
matinesi yapılırdı, kadınlar ayrı giderdi ço-
cuklarıyla. 

Özelde sevdiğiniz, sevmediğiniz, kızdığınız 
filmler oldu mu?

Sinemayı bir oyun eğlence olarak gördüm. 
Bende öyle bir his bırakmadı, kızmaya vak-
timiz olmadı.

Propaganda aracı olarak sinema ve Türk 
sineması hakkında neler söylersiniz? 

Türkiye bu işi propaganda aracı olarak 
kullanamadı. Mesela Amerika’nın tarihi 
iki yüz sene. İki yüz senelik tarihi olan bir 
ülkenin dünya sinemasını ele geçirmesi ve 
bunu çok nefis bir propaganda aracı olarak 
kullanması ibretamiz bir şey. Bunun sebebi 
Amerika’daki sinema sektörünün yüzde 
80-90’ı Musevi kontrolündedir. Sadece 
finans açısından değil, oyuncuları da on-
lar seçerler. Büyük oyunculara baktığımız 
zaman pek çoğu Musevi asıllıdır, mesela 
Peter Cook baktığınızda dünyanın en çir-
kin adamıdır ama çok meşhur biri.  Pek çok 
Yahudi sinemada ön plânda yer almıştır. 
İki, üç sene önce bir ödül töreninde Robin 
Williams canlı yayında tercüme yapılırken 
duymuştum ve çok şaşırmıştım. “Buradan 
Yahudi çeteme teşekkür ediyorum.” dedi. 
O da Musevi’ymiş, çok enteresan bir şeydi.

Sinemayı propaganda aracı olarak görmek 
lazım. Çağımızda her şey propaganda 

esası üzerine kuruludur. Resmi tarihler, 
devletler tarafından okullarda tatbik edi-
len eğitimlerde okutulanlar propagan-
da amaçlıdır. Mesela Cumhuriyet rejimi 
Osmanlı’yı kötülemek üzerine kurulmuş-
tur, bir propaganda aracı olarak tarih 
dersleri propagandanın silahı haline gel-
miştir. Sinema da böyle, fakat sinemanın 
Türkiye’de bu kadar yaygın olmaması ser-
mayenin az olmasından kaynaklıdır. Zen-
gin hayatları daha çekici hâle sokmak için 
kötü maksatlı kullanılan birtakım diziler, 
Yunanistan’da, Arap ülkelerinde, İsrail’de 
müthiş etkili oluyor. Alışveriş marketleri 
kurulmuş. Türkiye’de şu an meşhur olan 
diziler Arap ülkelerinde izleniyor. Bu bir ti-
cari propaganda, siyasi propaganda değil. 
Siyasi propagandanın geçmişimize dönük 
değerlerin sinemada kullanılabilmesi için 
çok büyük paralar ve çok iyi senaryolar, 
çok ciddi kaliteli filmlerin çevrilmesi lazım.

Neden yapılamıyor?

Parasızlıktan yapılamıyor. İçki fabrikası kur-
mak kolay, çimento fabrikası kurmak kolay. 
Evde oturacak insanların çimentoya ihtiya-
cı var, çimento fabrikası açarsak çimento 
satılır. Türkiye’deki zengin adamların biz 
film sanayisine girersek, bu filmler mutlaka 
piyasada iş yapar, biz de bunun karşılığını 
alırız diye okuması lazım.

Son dönemde ödüllü başarılı yönetmenler 
var. Onlar için neler söylersiniz?

Yerli sinemayı pek takip etmiyorum, fakat 
ismen biliyorum. Maddi çerçevede tahmin 
edebiliyorum, çok kıymetli olsalar da çok 
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ciddi filmler yapmaları pek mümkün değil; 
çünkü sinema büyük para işidir. Büyük para-
nın girmediği sektörde film çeviremezsiniz. 

Kemal Sunal, Şener Şen, Yılmaz Güney 
filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Toplumsal sorunlar tam manasıyla dile ge-
tirilebildi mi?

Hayır, onlar çok basit eğlence sinemalarıy-
dı. Hiçbir doğru fikri empoze edemediler 
ki, onların doğru fikirleri yoktu. Farkın-
daysanız Kemal Sunal sadece bir “eşşoğ-
lueşşek” dediği zaman insanlar yerlere 
yatıyordu. 

Namuslu, Çıplak Vatandaş, bir Züğürt Ağa… 
Bunların hepsi halkın zenginlik duygusunu 
gıdıklayan filmlerdir. Ciddi olan filmler de-
ğildi. Mesaj filan yoktu; halk eğlencesi. 

Yılmaz Güney bugün çıksa hiçbir şey 
yapamaz. O günlerde sol modaydı, sol 
modasını kötüye kullandı. Bugün Nazım 
Hikmet çıksa kimse onun yüzüne bakmaz 
ama o günlerde sol dünyada iş yapan bir 
sektördü, arkasında Sovyetler Birliği var-
dı. Bugün artık sol şairin meşhur olması 
imkânsız. Öyle bir altyapı kalmadı. 

En çok hangi dönemde sinemaya gittiniz? 
Sizde iz bırakan filmlerden bahseder misi-
niz?

Öğrencilik yıllarımda giderdim, savaş film-
lerini tercih ederdim. Hiçbiri iz bırakmadı. 
Yeşilçam’da genellikle kullanılan kalıplar 
vardı. Bunlardan biri de yerli bir imaja sa-
hip iyi anne figürüydü. Bunun karşısında 
Batılı kötü kadın imajı vardı. Fakat bu za-

manla değişti ve artık o iyi anne karakteri 
de Batılı forma kavuştu. 

Bu değişimi ve toplum nezdindeki karşılı-
ğını nasıl görüyorsunuz?

1923’te Osmanlı’nın alt üst olmasından, 
harf inkılâbından sonra eski kültürle bağ-
ları olan insanların aradan çekilmesiyle 
her şey yozlaşmaya gitti. Ellilerdeki, alt-
mışlardaki filmlerde olan Türkçe’ye bakın, 
bir de bugün bozuk Türkçe’ye bakın. Bu 
sadece sinema sahasında değil. Haber-
leri izliyorsunuz telaffuzu bozuk spikerler 
haber sunmaya çalışıyor, adamların işleri 
bu. Yüzlerce telaffuz hatası kulaklarımı tır-
malıyor. Büyük bir yetersizlik söz konusu. 
Türkçe bozuldu, zaten insanların kalitesini 
gösteren şey konuştukları dilin kalitesidir.

Ümitli değilsiniz.

Sinemayla beraber Türk Sanatı hususunda 
da çok ümitsizim. Türk şiiri bitti, Türk mu-
sikisi bitti, Türk romanı bitti, Türkçe bitti. 
Bununla beraber ahlâk bitti, bunların bitti-
ği yerde gelecekten ümitli olmak mümkün 
değil.


