
derek tıkanıklığı da yarasıra getirmiş
tir. Magazin dergileriyle yapımcıların 
elele verip kendi başlarına yarattıkla
r ı - bir çeşit ticari garanti amacıyla 
da olsa- star sistemi, 1963 yılında ge
riye tepen bir silâh olmuştur. Olmuş
tur, çünkü "star'lar yapımcının um
madığı - hattâ beklemediği - astrono
mik ücretler istemeye başlamışlar ve 
böylece filmlerin maloluş fiyatlarında 
yine umulmadık artışlar kaydedilmiş
tir. Buna karşılık, iç pazarda artan si
nema salonu ve seyirci oram diye bir-
şey yoktur. Sinema salonları sahipleri, 
yapım sayısının artışından -yapımcı
lar yerine - alabildiğine yararlanma 

yolunu tutmuşlar, gösterilecek filmler 
için peşin garanti ücreti istemeye, ay
rıca tek birinci vizyon yerine, iki bi
rinci vizyon film istemeye ve yapımcı
yı buna zorlamaya başlamışlardır. İki 
birinci vizyon filmi bir arada göster
mek demek ise, yapımcının beklediği 
kârın otomatikman yarı yarıya düş
mesi demektir ki, yapımcı bu durum
da zararın tam göbeğine düşmektedir. 
Çırpınması, daha çok batmasından baş
ka birşeye yaramıyacaktır. 

Seyircinin ayrıca yerli filmlere kar
şı bir bıkkınlık duymaya başlaması 
da karanlığa gidiş nedenlerindendir. 
Yapımcı - işletmeci ilişkisi, belirli bir 
tarihte filmi yetiştirme zorunluğunu 

doğurması yüzünden, yapımcıyı bir 
bakıma işin müteahhitliğine itmiştir. 
Yapımcı müteahhit, ince eleyip sık 
dokumayı bir yana bırakıp, mutlaka 
istenilen filmi yetiştirmeye çalışmakta, 
bunun için ne gerekli ise onu yapmak
tadır. Star sistemi, yapımcıyı ucuza da 
götürmüştür. Bu yeni ucuzluk furyası 
da kötü senaryocuyu, kötü fotoğraf di-
rektörünü ve kötü rejisörü beraberin
de getirmiş, lâboratuvarın da buna ek
lenmesi, herşeyin üzerine rahatlıkla 
tüy dikmiştir. Ucuzluk, filmleri birbi
rinin eşi kılmıştır. Çevrilen yüzelli 
film ancak altı ile sekiz "jön" ve "jön-
fi" arasında paylaşılmakta, kısır bir 
görünümdeki yardımcı oyuncular da 
hemen hemen her filmde arz-ı endam 
etmektedirler. Senaryocular belirlidir, 
fotoğraf direktörleri belirlidir. Bütün 
bu sayıların üstünde de kişiliksiz re
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Türkiye : 1963 

T ürk sineması, geride bırakılan 1963 
ile yine karanlıklar ve keşmekeşler 

arasında bocaladığı bir yıl geçirmiş ol
du. 1963'ün bir başka önemli yanı, türk 
sinemasının ellinci yılına da ayak bas-
masıydı ki, bu uzun dönemde çevrilen 
dörtbine yakın film içinde hâlâ bütü
nüyle bir türk filminin ortaya konul
mamış olması da ayrıca hüzün veri
ciydi. Yapımcılarımız, senaryocuları
mız Ve rejisörlerimiz yıllaryılı çeşitli u 
lus sinemalarının etkisini sürdürmüş
ler, bu arada türk filmi adı altında ön- ' 
ce rus, sonra alman, sonra arap, sonra 
hint -içlerinde kötü italyan ve fransız 
melodramları da vardır- ve amerikan 
filmlerinin kişiliksiz kopyacılıklarını 
aktarmışlardır. Her türlü etkiye açık 
kapıların önünde oturan sinemacıları
mızın bu kadar yanlış davranışlarında 
iki büyük sorumlu daha vardır ki, bun
ların başında getirtici şirketlerimizle, 
eğitilmemiş seyircimiz gelmektedir. 
Getirtici şirketler, seyirci çoğunluğunu 
değil, kendi isterlerini düşünmüşler, 
getirilecek filmlerde yapılan seçmede 
kendi değer ve beğeni ölçülerini her za
man esas tutmuşlardır. Bu durumda, 
seyirci, iyi filmin ne olduğunu, nasıl 
olması gerektiğini bir türlü öğrene
memiş, arada bir yapılan yarım iyini-
yet denemelerini de bu yüzden ka
bule yanaşmamıştır. Aydınlara bakar
sanız, bu elli yıllık uzun süre içinde 
devletin ilgisizliği de sinemamızın ka
ranlıklara gömülmesinde büyük rol 
oynamıştır. Bu elli yıl içinde sinema
nın yayılma, etki ve propaganda gü
cünü anlamaya ve kabule bir türlü 
yanaşmayan devlet, sinemamıza karşı 
tiyatroya gösterdiğinin yüzde biri bir 
ilgiden de kesin olarak kaçınmıştır. 

İşin burasında devleti suçlamak da 
gerçekte yersizdir. Gerçi, devlet herhan 
gi bir ilgi göstermemiştir, sinemamızın 
varlığını olsun kabulden kaçınmıştır a 
ma, sinemamız da bir varlık olduğunu 
devlete kabule ne yanaşmış, ne de bu 
türden bir çaba harcamıştır. Suçlama, 
iki yanın da ortak baş niteliğidir. 

s 
Geçen yıldan kalan 

inemamız, bu keşmekeşti ve karan
lıklar boyu 1963 yılında iç pazarın 

kaldıramıyacağı bir oranda film yapı
mını yükseltmiştir. Yurdumuzdaki yer
li film gösteren sinema salonları, se-
yirci ve koltuk sayısının ortaya koy
duğu gerçeklerin dışında bir davranı
şın ürünü olan bu olağanüstü sayı, gi-

jisörler filmlere damga vuramadıkla-
rından, birinin yaptığını öbürkünün 
yaptığından ayırdetmek bir yerden son 
ra seyirci için imkânsız bir duruma gel
mektedir. 

İşletmeci baskısı artmıştır, sinema-
miza üç-dört yıldır yeni bir akış ver
mekle kendilerini görevli sayan işlet
meciler, bu arada mantar gibi yeni ve 
türedi yapım şirketlerinin fırlamasın
da ve dolayısıyla, bir büyük furyanın 
başlamasında başrolü oynamışlardır. 

Var olmak veya olmamak.. 

T ürk sineması, var olmak veya ol
mamak mecburiyetinin eşiğine gel

miş, bulunmaktadır. Bugüne kadar de-
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nenen bütün film yapım politikaları 
iflâsla sonuçlanmıştır. Star sistemi, ya 
pım maloluşlarını alabildiğine yükselt
miştir, yapımcılar eskiden olduğu gibi 
bire on kazanma düşlerinden ansısın 
uyanmışlar, kendilerine mutlaka bir 
çekidüzen verme zorunluğu duymuş
lardır. Bu, gerçekte sinemamızın yeni
leşme yolunda atılması mutlaka gerekli 
bir adımın başlangıcıdır ve sonuç, ka
çınılmazdır. Kaçınılmazdır, çünkü ye
ni ticaret rejimi, bu defa yabancı filim 
getirticilerini de -ister istemez- yeril 
film yapımına doğru itmektedir. Getir
tici şirketlerin yeril film yapımına gi
rişmeleri demek ise, sinemamıza ye
ni bir ses yeni bir düzen gelmesi de
mektir. Üstelik, getirtici şirketlerin 
ellerinde her zaman için sinema salon
ları vardır ve yerli film yapımcılarına 
karşılık, filmlerini rahatça vizyona sok-
ma imkânına sahiptirler. 

Yabancı film getirten şirketlerin 
yerli film yapımına yönelmelerinin 
- şimdilik kâğıt üzerinde görünen - bir 
faydası da şu olacaktır: getirtici şir
ketler, ellerinde tuttukları sinema sa
lonlarının seyircisini herşeyden önce 
göz önünde bulunduracaklar ve bu se
yirciyi -hazır ele geçirmişken - ellerin
den kaçırmamak için onun isterlerine 
göre, film yapmaya kendilerini zorun
lu sayacaklardır. Bu, ister istemez iyi 
film, seyredilir film yapmaya gitmek
tir ki, bunun gerekliliği olan yenileş-
me de kendiliğinden gelmiş olacaktır. 

nileşmeler, eskiler ve denenmişlerle de
ğil, bütünüyle yenilerle, yani denen
memişlerle - kotarılıp ortaya çıkarıl
mıştır ve hareket, bu yüzden de fiyas
ko dışıdır. 

Bu zorunluğu duyma, yapımcının 
yüzünü yenilere dönmesine yeter se
beptir. 1963 yılı, eskilerin, denenmişle
rin her bakımdan çöküntüye uğradık
ları bir yıldır ve sinemanın çöküşü de 
bir miktar onların çöküşü ile göbekba-
ğı ile bağlanmıştır. Bu yıl içinde çı
karılanlar ortadadır ve denenmişler, 
eski denemelerine rahmet okutacak ni
telikte kötü filmlerle seyirci karşısına 
çıkmaktadırlar. Önce yapımcıya, mali 
destek olan işletmeci, sonra yapımcı 
ve her ikisine de, çevrilenleri reddet
mekle baskı yapan seyirci, durumun 
farkındadırlar. Duymayan ve görme
yen, yalnızca denenmişlerdir. Tersi bîr 
oluş, gerçekte, onları kendi kendilerini 
yenilemeye, değişmeye ve yeni çıkış 
yolları aramaya zorlardı, bu zorunluğu 
duyururdu. 

Yenilerin bir üstünlüğü de şuradadır: 
yıpranmamışlardır, filmografyalarında 
henüz, ticari başarısızlık yoktur. Çün
kü çevirdikleri film sayısı her birinde 
üçü aşmamıştır. Ayrıca, denenmişlere 
karşılık, ucuzdurlar,.bir filmin malolu-
şunu büyük ölçüde etkileyecek astro
nomik rakamlar istemekte ve oyuncu
su, senaryocusu, rejisörü ve fotoğraf 
direktörü ile birlikte toplam, bir 
"star"ın ücretinin çok altındadır. Bu 
da, yapımcıyı yenilere itecek baş neden 
olacaktır. 

Yeniler yolu, 1963 yılında çeyrek de 
olsa açılmıştır. İlk denemeler, seyirci 
işletmeci, yapımcı ve eleştirmecilerce 
olumlu karşılanmış ve destek görmüş
tür. Ticarî fiyaskoya uğranmaması, 
yenilerin ayaklarını yere daha sağlam 
basmalarına yetmiş ve artmıştır. Her-
şey bir yana, denenmişlerin uyuşuklu
ğunu bir elbise gibi üzerlerinde taşı
maktan vebadan kaçar gibi kaçan ye
niler, sinemamız için yeni bir ses, ye-
ni bir dayanak aramaktadırlar ki, bu 
çabaları bile kendilerini denenmişlerin 
hemen uzağında tutmaktadır. Yelli
ler, kendi gerçeklerimize, kendi ken-
dimize eğilme yolları peşindedirler. 
Böylesi bir uğraş, zorlamayla o düzeye 
gelecek olan sinemamızın gidiş hızı
nı bir kat arttıracaktır. İstenen de, 
beklenen de odur. 
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Bu tür bir yenileşme hareketinin i-
çinde - getirtici şirketler yenileşme zo
runluğunu duyanu eski yerli film ya
pıcıları - eski ve orta kuşak senaryoca, 
oyuncu, fotoğraf direktörü ve rejisör
lerine, yani kısaca denenmişlere yer 
verilecek midir? Böylesi bir davranış, 
insana elde olmaksızın eski hamam 
ile eski tasın yeril yerinde durduğu
nu ve tellâkların bile değişmediği ka
nısını uyandırır ki, yenileşmeye gidiş, 
tersine akan bir ırmağa döner. Yenileş
me davranışını getirecek olanlar, be
raberlerinde kadrolarını da getirecek
lerdir. Yeni yapımcılar, yeni senaryo
cular, yeni oyuncular ve yeni rejisör
ler... Seyirci buna zorlamaktadır, bu
n içinde bulunulan karanlık dönem 
bunu zorlamaktadır, iç pazar sıkışıklı
ğı, dış dünyaya açılma kaygısı ve star 
sisteminin kişileri bunu zorlamaktadır. 
Bunlardan kaçış imkânı yoktur ve 
kaçma denemesi, olsa olsa çöküşü -üs
telik kurtulussuz bir çöküşü- bir yıl 
daha geriye atacaktır. 

Eskiye rağbet olsaydı... 

Y eni, her zaman her yerde ve her 
işte ilgi çekicidir ve sinemayı ticarî 

bir işlem olarak gören yapımcı, denen
mişlerle bu çeşitten bir. yenileşme 
hareketine - ticarî zekâsıyla - girişme
yecektir. Fransadaki. İtalyadakl, İngil-
teredeil, Almanya ve Japonyadaki ye-
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