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M. Nedim Hazar
Film çekme sezonu başladı

Nitelik açısından söyleyemesek de nicelik açısından Türk sinemasının geçmiş

yıllara göre epey mesafe aldığı gerçek. Bir dönem yılda 300’ün üzerinde film

üreten Yeşilçam, gerek siyasi kaos, gerekse sektörün kendi kendini

bitirmesinden sonra yıllar boyu adeta can çekişmişti. Yıllık üretilen film sayısının

10’un altına düştüğü dönemler oldu.

Özellikle 1970’lerin sonlarına doğru klasik izleyicisini tamamen yitiren ve

genç/erkek seyirci profiline hitap eden sinema salonları, özellikle Anadolu

kentlerinde neredeyse her türlü kirli işin çevrildiği mezbeleliklere dönmüştü.

Hatırlıyorum, 1990’ların başında Minyeli Abdullah, Yalnız Değilsiniz gibi

muhafazakâr izleyiciye hitap eden filmleri gösterebilecek salon neredeyse

yoktu. Yapım şirketleri kendi kurdukları ekipler ile gösterim yapılacak illere

gidiyor, salonları temizliyor, düzenliyor ve filmi öyle vizyona sokuyordu. Bu

nedenle dönemin bu iki filminin gişe başarısı asla küçümsenmeyecek derecede

önemlidir.

Fakat Türk sineması için gerçek kırılma sanırım Eşkıya ile 1996’da yaşandı.

Uzun yıllar sonra ilk kez bir Türk filmi 2,5 milyonun üzerinde gişe yapmıştı.

Ancak kabul etmek gerekir ki bu başarı yine Amerikan filmleri sayesinde oldu.

Amerikalı dağıtım şirketleri bu tarihten kısa süre önce Türkiye’deki sinema

salonlarının restorasyon ve tadilatını kendileri üstlendi. Elbette halkımızın sanat

alışkanlığını artırmak adına değil, Hollywood’un ürettiği filmlere mekân

oluşturmak adına yapıldı tüm bunlar.

Salonların düzelmesi ile, filmi sinemada izleme alışkanlığını yitirmiş izleyici tekrar

salonlara yönelmeye başladı. Lakin bu yeni izleyici ile 1960-70’lerinki arasında

ciddi bir demografik fark vardı.

Eşkıya için söylenemez belki ama film yapım-üretim cephesi için de benzer bir

şey geçerliydi. Türk sineması klasik Yeşilçam modeliyle film üretmiyordu artık.

Bunda teknolojinin gelişmesi ve dijital teknolojinin sinemaya katkısının muazzam

boyutlara ulaşması da etkiliydi.

Gerek film yapımı, gerekse prodüksiyon sonrası merhaleler için şartlar çok

uygun hâle gelmeye başladı. Bu durum Yeşilçam jenerasyonu ile yeni nesil

arasında bir kopmaya neden oldu. Sinema otoritelerinin kimi bu durumu çok

olumlu bulurken, kimileri de aksi yönde kanaate sahip. Şahsen olumlu
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bulanlardanım.

Özel kanalların dizi işine girmesiyle Türk sinemasının kaderi tamamen değişime

uğradı. Televizyon sektörü sinemayı beslemeye başladı adeta. Yapımcılar,

yönetmenler ve sektörün diğer insanları para kazanmaya, proje üretmeye

başladılar. Bu gelişme kısa sürede gişelere yansımaya başladı. Yatırımcılar

salon açmaya, yapımcılar film üretmeye hız verdiler. Hasılata da yansıdı bu

sevindirici gelişme, Yabancı film sayısının ezici çoğunluğu kısa sürede yerini

yerli/yabancı film dengesine bıraktı. Şimdi ise ibre gittikçe yerli film sektöründen

yana yükseliyor.

Keza gişede de kendini gösterdi bu tablo ve artık yerli filmin izleyici sayısı ve

hasılatı yabancı filmlerinkinden fazla.

Televizyon sektörü sinemayı ciddi anlamda besledi beslemesine ama birtakım

dezavantajları da beraberinde getirdi bu tablo. Sinema yıldızlarının yerini ciddi

anlamda ekran yıldızları aldı. Bu da, sinemanın ilk yıllarındakine benzer bir tablo

oluşturdu. Muhsin Ertuğrul döneminde sinemayı daha çok tiyatro yıldızları

yapıyordu ve bu yıldızlar tiyatro sezonundan arta kalan zamanlarda film

çekiyorlar, beyazperdeyi ikinci uğraş alanı olarak görüyorlardı.

Şimdi de durum aynı. Sezon ortasında film çekmek istediğinizde yönetmen ve

oyuncu bulmanız hayli zordur. Dolayısıyla Türk sinemasındaki mevsimler

genelde bahar ve yaz aylarıdır. Kış filmi neredeyse yok gibidir.

Okulların tatil olmasıyla beraber, ülke insanı düğün yapar, evini boyar gibi film

çekmeye koşuyor. Şimdi tam da bu sezonun, yani film çekme sezonunun

başındayız. TV ekranlarında sezon finali yapan dizilerden boşa çıkan sanatçı ve

teknik ekipler film setlerine koşuyorlar akın akın. Doğru düzgün bir data

tutulmuyor ama bu yıl 50’nin üzerinde Türk filmi çekildiği/çekileceği tahmin

ediliyor. Vizyon şansı bulanların sayısı bu rakamın yarısı bile değil. Dolayısıyla,

bazı önemli projeler ya çekim aşamasında ya da gösterim için sıra bekliyor.

İşte bunlardan bazıları: Zeki Demirkubuz’un Yeraltından Notlar’ı, Nuri Bilge

Ceylan’ın Cannes’da ödül alan yeni filmi Bir Zamanlar Anadolu’su, Tayfun

Pirselimoğlu’nun Saç’ı, Levent Semerci’nin Ayhan Hanım’ı, Seyfettin Tokmak’ın

Kırık Midyeler’i ve daha 20’den fazla film. Her ne kadar bazıları hakkında (yarıda

kaldı, para bulunamadığı için iptal edildi gibi) üzücü haberler duysak da, bahar

ayları Türk sineması için kozadan çıkma ayları oluyor genelde.
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