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B R A H 

nit~. rı ık ~·iizm14rt~, hır -~mm ıki Jtincmındt: ıı .\cmmu m!i\lumım okı
rtık a~mcı"ı Jcnı~m. H u ''cık&ı.şmıın d)'ılm kı~ı/if!:ıyk hır ilgi.-.i yok· 
r1~r" JcğL·rlenJirmı: ... ını ,·ap.ır (Gı:-.-.t~..·rı !988/97) .. \ıııı htmu 
hır m.ul,ı..ıkı.:n ~ıındı ınuo;,hım;m nkhığunu :-.i'ıdl')L'I1 (<...l4M) 
~a,.l'nın rm:ırlılıg-ı ,.c aydın lı~ılığı '"L hir h.ı~Lı p:ının l,ı. 
ıHı u ku~ku ... u:. P.t·n hurad.ı v.ı:.ınn nı.ırt'90 ık fL'ınınıı:'9~ r.ı· 
Tıhll'rt <lr<lSIOd.ı l1L·rgc.ih dl'rgi-.indı: \'<1\'IOI.ıJt{!ı y;ı:ıLuını \ıim 
r.l\''' gl"ltn.•n Yqil~·cım l1Unlli~ı'i ;.ı~,.Hı kır:ıhına dı:ğııwu:,L:ıın 

H
\:ını:n helırtınd. gcrdc.ır lı kıcıhın temel ..,~ının,Jiı, 
,·,ı:.mn ıç hu:urunu ,.l. ,·;ırlıgının ,ınl.unını hıılduğu· 
nu hdırttıf!ı hır ınam,: ,,..,tf..•nıını .. ını:ma .ıl.ınınJ.ı t':..lt'· 

tı:ı.: ı.:rnw ~·ıha~·.ı t·tr.ıtınd,, yoğunla~ı)inT . Pnı .~çıdJn ıl~ ddc kı~ 
ını \'\.'Ht·krt· ıtıu g~.:lı.:hilır. Ne ,·,ır kı y;ı:;uın de .ıldı,L:ı ..,ıının· 
l.mn n.· pprığı -.,;ıpıanul.mn öm·ını hı.:nu·n ht:r kt· ... ıınıılgılen· 
dırn,ır. ~~,run .... ıpr.un.ıLırdom çok y.ı:;mn hunl.u:ı ılı)kin gt.· 
rırdi~ı 'l'ı:üm l\nL'rı. ... ını.lt:n k<ıyn.ıklanıv\)f 

B
a~htngıçt.ı voı:ıLırın kı.r.ıpl.ı.~.llağı Ju.·~_ünulnıcdığmı.kn 
~ılacak hır ..,,..,r.,.·ınatıktl'n v~.ık...un ,.l' hır:ı: J,ığınık nL.m 
kır:ıhın \ıkı~ nokl.ı'ı ~(ıvlı.: o:etlı:nchılır: Ht•r tnplumun 

h.ı~k.ı (tırluınl.ud.m anı {ıl.n;ıl kı:nJınL· h,ı, hır duyu~ Yl' du 
~Unu~ H,·iını \·arJır w \,.) tnplunılilrd•ı urt.•rılt.-n 'an;H y.ıpıtları 
hu duyu~ n· dü~lınü~ı.· uygun, nnLırı y,ın-.,ıl.m hır ı.l: n· biç i mı: 
.... ıhıp nlmalıdır: ".Sinl'ına ıckni~rıiıı ıcındi tofılwmal külti~rdur 
H.:r cotılum )'tı da ht'r H\(!ıırlık hırimı .'llllt'ma Ct.'kni.t!lnin tına \ckir 
Jt,ı~mHincnww,gnıfı~ınu· kntli :;:!l.'ı)'ııl kulcım4nitn ı~lcdt'Tntl' tf\'gun 
ol(ırak kurnıuk. gdi~rınnt·k durumımdt1dır. Rizımki ı;,hı rıık (·i~rttn 

lıır uygarluk _;-('minine ~ı.ıhip ülkelerde hu iizdlikk· hôvledır, hih•l.: 
olmıılulır. l\ kamıanlı hir ~lcın dü.;-iinülmdidir. En ~t kutmtı~la 
rot>lum kı~lLürü. onun ümmdc o kulturtın işkt·k·rıne u~,ırun kumi· 
mu~ hir sıncmtı dili· .'iınema tt.'kni~ ancak canlı kultım:l ~emine 
uygun hır dıl i~tL~ındtı kıdlamldıgı zanwn ~ahici bır i~kt · ka:::unır 
bunun üm~ndı.: sanar.stıl bır ıL.~tyapı, o Wfılıımım sinı.>ma .~aruuı yer 
alır "(,.25-26) 

"Ortalama Türk filmini şekillendiren 

iki unsur vardır. Bir tarafta hep gizil, 

örtük bır yerel/ik, bir tarafta hep çiğ ıoe 

~ö~de bir modernlik. Bu iki karşıt eğimin 

m kutuplardan oluşan baskısı Türk 

~ınemasının eı•riminde karmaşık 

bir rol oynar.'' 

M T ü R K 
Tl'rck, gı:knl·k l l' kıınıl.~ 
hıku:k ılı~kıd'-:ll "":tdn 
kl'n T ıırk ~ını.:m.ı-.mııı 

\"l'Td gdt't\l'gtnın n· Türk tılmının ne uldu.ı.:u "nru~unı 1 .ın 1 
\'Ol" \'C Türk '>llll'ın;ı..,m~...Lıki \'t:'rcl nitl·liklt·rı şi'ıyk '>tr.ı l ıynr: ''/ 
l H:rçd<tı.:n \·ok tt'ffi\ıl~ n~ gdninfll)'t.' tkı:--·Lilı lm anlımm, 2 \n 1 

ninru lwrşıılı,ı;nJını. ~ıirı'mrıhml,ım kurşıclı,ı!nıtlıın, tl'llld-"'-ır~ı !c 

ma vırıpnıt~ındtln '\'anı kıikımu nııı~ıkrd .. ı kııncrputtn l'.~l'.\nı(Lıı 
ııl.ın hı.ırılı hır tııılamndun tt!htın ıııhınıı jariJı olonıl;., .\t'\-,(!oruıııı. 
jlt.ınıldlığını:, J.!onmrıi-mtkım Jıdrııldliğıne, ;vıtnı nıı'ı~ıla~.:kı r,·k·'ll'~lı 
lı/k ilkcsııtı: htl.~nnlı ıntılıtıllı l.:tlln/)ıı~i')'on ttnkıvı~ı. {. lh·kıılt·m~ 
ı,·knı.~ ırihurı)·k. ırajıktt'n \ı ık l'pi~ı.: ılıt)'alı ılkda ' ( i ~) 

§ .. ı ... ,ı. "''P:·ım.;ı\.~rıı·," 'ür~.l.uruck Tü .. rk .... ııwnıNI\ın ooı 1
. rol. 

gd~nq,:-ının 1Ü krJ~..·n h.ı~Lı)·.ır.lk ı;: ını ~ıırııyor· ''Y,·~ı! 

çıun'm \ın,·mLiukır' tLını:ını (5()-6L) ıJrmıJ 1\lll Ttirk mı, 
m ın uınmi Jonemı Jt' ıl,·nchılır l<u\·ıtk hıtrıın•a kiil..en/ı hı 
tlt ·uç oku mu~ .\iTil'ntıKının gt·ndi hiç hdırl'-'mt.')'l'll ''ra Jı~ı s,n 1/a~ 
k·ak kı~ı,dlqmt' Çdhılan hc~tthıı luwiJJttıZ.'Iıl, ) 'qıl\run hıı diıru:ın 
ıle hı'Hlintnılc t~nuımn lwrdkrcrmıklı:r rıışıyılT. lıi\·hır fılm t'( \aıwı 
.'ltılıJ.dıaJa hulımmuyor. " (-.,, 29- 10) RununLı hir\ıkrı: Ş.ı 1 

ın.ıh.1llı rot.ın..,ivL'lın 10 vı: 60'1ı rıiLud.ı Turk '"ıl·m;ı-.ına ~ıd· 
~:k·tlı.: ,,ın ... ıdığını lıdırraı:k hunun nedL"nını )'l.'rlt hegt·nıl~rl 

,Jhıp ı,; ıkan 'l'\ ın.: ının n \·ıiLırd.ı -.,inem,ıını: k.ır)t'>llllb .ığırlıl 

r.ı')olllld!>.tn.ı, v.ıni pazar h;ı ... kt'>ltl.l hağlıy(\T. 60'br \'l' 'lınr,ı,ım 

ı-.ı: ~u ~ckılJt: J~.,·gl.·rlenJirivor: ''6Ll'lı yıllarJı.ı wrlı gelı..11t'.~t: ırıhır 

t'ı? mqruıyl'L kd~anJınnak i~r~yl'n Ulıı.~cıl .Sınl'Hlll ı·l.' Milli Sinenı.ı 
dkıml...m, okur :--·a:::ar kı.' mn lilrafındım runwınen lll'.~fl'k\i~ hıralıl 
m4 her ikı akımın da kuraım(l/ dı:rınlık ka:ıtnTTL!t\1 ~ııkkrle t11,C 

k-nmış, Rt'cikllrılnu~rir 80' /ı ~ılltmlı.1 n' ku~ıırnıa~ı altıncL.ı kı 
ü~ .St'yin:ı~ini ~ıyht'dl·n T urk sıncması, ohtr vuzar ke\ımc ''UTtl 

nwnın rdaşı i\·nıd.: yüZt.'}'\ei hır batı takluçıli(rine m·annıış: k... ı 
'lalı ~onmstılma ,!!Un gq·ıikçı: dalw \~ok ~ın ~·c:ı·ırmi~tir." (-..~·IL 

§
:l..,a'nın ~.ıpuın:ıbrı -;uruyor: "Yeni mıemanın en hdır 
ö~cUi~ 'smyııl i\·crik' gerirnıe ,gayreoy"c di!. so.')'tılı\·cnk" 
nıuuL:n )ll'ni Tıi.rk ~ıncma\ının ~~r~·ı.:kle çnk ~l)'tH.\IIZ ktı/Jı 

r tıra ône \ıi.nlkhilir. ( Psilwloıik film yapma iddımına soywııın 

) ·e~ilçam, hu konudaki gelenek nok.sanından ım1nı, ~ınmma a1lıı 
wranıaJı,t!ı JmınarlirJık çıkma~lara \aplanm4, Yt.'şılçam ·m gdenı 
J!rndeki epik kalıplar yenı diinemrn sözde dramarık ıa;omnkırriı 
hl'p i~·tt.'Tl iç~ çdişmiştır." ( "· 3 1) 

Ş
a~a'nın Türk sıncın<l"' urin yaptığı Jı.::ğ~rlenJırındt:rın 
anahtar ..,t)zci.iğü isı.:, şi:ofrenı. Yaz;.ır, Iran'lı tLlplumhı 
lımcı D.1rvu..,h Sh ıycg.ın'ın, Ortadoğu wplumlarınJ.l J, 

la gdcnt:k ıll' nHıd('rnı:mın kar~ıla~m;.hınJan Joğ;.ın kı.i\u: 
rcl/:ihın.;,el çarpıtm<lları di..' aldığı Yaralı Bilınç (Gdcncl,,ı 
Toplum/tırıla Kulıurel Şi~ofrenı) .ıJiı kırahınJ.ın hareketi< ııın 
ları -.<lylüy'-)r: "Ortalama Türk jllminı ~ekilbu.lırl'n ıkı un.mr nır 
dır Bır urrafw hep grzrl. ürııik hir yerellık, bır rrırııfıa lıep çığ 
~t>~cL: hir nuKIL"mlik. Bu iki karşır e~mın zıc kurııplardwı '•lı4' 
ha~kı~ı Türk sint.'ma.sının t:t'Tnnnuk karnU4ık hir rolo)lnc:n \·~ı 1 

\'t: -.,onra~ı). ~a'a ;lyrıc;ı ıleti~iınhılımci N ahi A\'cı'nın hir p:ı· 
.;;ındanal~ntıLır yaparak Tllrk '>tnt:ma~ındakı hıı şbıfn:n Pl• / 
nın T url ropluınunun h ır ;·ollbtma"ı olduğunu hdırmcıı 1 

"Cwnhım:-oer tt!rıhımizt' haku~nıı~ zaman. toplımı~al sl'mbol 11 
Jx-rrut •arımızın, wm ortasından dn.ırrumk hır hiç-ımlh: \·arlanlmış 1 

topluın~al bilinç dım-tmıma, yanı wplum~al hır ~io;:ofn:ni:ll' tı:kııbı 
crrıkini ~ö)!lı:)·ehiliri, " ('.,. 142) Yazar, yı nı: Sh;lyı.:-gan n: 1\1 
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Ytşilçam Gımluğıı, Ayşe Şam, 158 sayfa, Dcrgiıh )'ayınevi, 
NLı;;an 1993, Istanbu l. 

ı'nın p::ıLırınd,m yar<~rl.ınıırak Türkıyc\k H.c~mı n· ()cl'~ 
kı olmak li:ı:re ıkı Türkıye bulunduğunu vı: hu ıkiliğın hır 

lıınlıl p.ır,,ıl.ınma,ına (~ı:nfrenıyl') nl·d~..:n nlduğunu he 
HrtıyM- B<>\·lcc.::e Şa'iı~ı'nın çalışınebi Turk ..,ıneına~ının p.:
rcl gelcncğının i::ini 'ürmc ç;lhasını aşıp, Türk toplumu~ 

nun her aLH1dJ vnğun hiçıınde t<lrtı~tı(:ı dugu-hatı, gc\c
nl'k·ml)Jernı:m ıkıkmınc v.ırıynr. Şas;ı'nın hu 'lb,fren ı k 

apıyı a~m;ı yıınündckı üntrı..,ının ne olduğunu sl'ıylcmeyc 
hıle gerek )Ok: "Teknvloıı akılla tıa.rlığm ara~ını cıçıı deni
Yor Bu ba~ı yenıden kuracak olan ~e~er hiiyle bir bağı kur
mak mitmkitme· Jervı~ane hakışıır, ra.~a~•t•ufrıtr " ( s.l 55) 

B
ulunduğu noktd nıht\nyla Şa!-ı;ı'nın, hir :arnan l arın 
Milli Sınt"ma hugününsc Beya:Sıncrna/ l ,hm1ı Sıne
ma adı vt>rilen dü~unce ıle ürtü~nığU dü~üni.Jldı ıli r

~ı: dr kemlı'iı bu filmle r i dqtırrnekrcn de- gni kalm ı yo r ; 
ıdeoloıık Islamın önCLtlilğii.nü yapmaya ~r·cılışan o ' l ~la.nıi 

film'lerımı::::ın konumu güzardı ~dilemez_ Unların da karron 
dan, piasııkten işporra malı 'kit.~ch'den aldığı payı incd~mek 
a)'rı konu alanları oluşwrur. Sôzgdimı aksı.'~uar başiirrült:r 
ba~!ayıp slogan awrarak 1..'arılacak l ~liimm Hrateji_~i de karton 
\!C plmuk ne,neler cehennemıne, nihai bir operı:t anlayışına 
haşıan yenık giırıinllyor " ( '· 1 14) 

Pek ı yazarı.n olun.1ladığı örnek ler h.ıngılerı 1 k. ırarta 
somut i>rnekler çok fazla değıl. Reha Erdem'ın A 
Ay'ı, Halıt Refığ'ın Kanlar Koğıışu ve özell ı kle ll" 

Yabancı'sı, Osman Sınav'ın Küçük Dim:ıa\ı ıl e TGRT'dc 
y,ıyınlanan kimt dizıler, Şascı'y ı heyecaniandı ran ôrnek

ler Bu arııJ;l ~unu da hdirtmck gerek: Anrı batıcı b ır 
marksi"itkcn, Ulusal Sinl'ma anlayışın ı n kendısın i Jnın 
den etkıledıgıni yazan Şa~a daha sonra yöndd iği ara_y ı ~~ 
larda hu akımın kendını tatının etmedi~ i n t söylüyor (l1n 
i<k). Bununla h ı rlıkte kıtapta Ulusal S ı ncın..ı. an l ay ı ~ın ı n 

ıı11dı.; !!t.:kn adl.-ı.rınd;ın, ~·ı~t:ı ~l'ın,ıl T.1hır ı•lnı.ık J~tr 
1 Lı li ı H dı::;. M\:"ııtı f:rk'"'an, l.mfi .\k.ıd H" \ol Yılm·1 d;)n 
-ık~y.ı .,ıı:l· lılııH>ı. kır1l">ın L:ır.ı~·ırıd.ı .LJ Erk ıtı ın ,,ım..:k 
2umltnl t"ilınıılllı.:n ~yPk hlıncn hr n ..,ının hlıhının ı ı ""ı. ı 
... ı'nın '"'~'~ rıııku ı ,,J.ıLık hıı -ıkınd.:ı h.ı(;ını k ·lnlJıgın 
~~ıhtnıyor \_ıcırtılduı..;ıı ı.,:thı ~.ı,,ı'nın lur,ıhı hr h•,Jinuu ht:l' 

hılııht" de hır hiillınıU ıle "ve nı" cıhın hır Jı:ı ıl!!ınc., ~akLı 
,ını ı ıç.ı..:rıvnr ()~di ık i l' "Tur k fılmı nnlır 1 " "rusun.ı 't:tH 

Jı~i ın.ıh.dli gclt.·nck \ ıkla)tlllı)-l.ı, ';('ve OC'\.ırııı hcı:t: bu

gün dl" hcll.ı sıcak J;::dt:n filml~rinı hu ;ıçd.ın Je~~·rknJır 
ınc~ ı "~rt.ırnaLırını o ı n·mlı kıl ı v•ır Turk tP~' l ıımıı ıçın 
pı:k }'l'nı olm.ıy•m ?t:o fr ı:nı d cğnlcnJırnınıııı Turk 
sııu:nı;ı .. ın-.ı gt:tırınnı ve Turk ..,ınt·nu tarıh ı nı hır Jc hu 

açı~l.ın Jc~crlcnJırnıtsını ı·r kend ı .:ıdım.ı çık o:gun 
huluyoruın. Y,ı:;ırın Turk sıncm,ı, ı n ı n o;,;urunLırın;,ı )" ıkl.-ış 
ın.ıkıak ı ılg ı nç -..ıpr;ıın;,ıLnı nt. ı.krıl ı zıhın açıu ı"c hu 
..ıırunl. ı rı çö:mck ıç11ı ıinı:rJıği ve.: ;ıımut iı r nı.:k l c rdt::n u:al 
oLın y.ıkl.ışım ı u Ju·dı kısır ()[,;kı Turkrvt'Jl·n, ağ ı rlıklı 
olMak l.., Jfimi gcll·ncğı k.ı:-. r ı.:tmt:ı; ı nı kenJı. aJıın;ı gcrçt:kçi 

hu l ınuyorıım_ t\\rıcı 90' l ı y ıl l.ırJ.ı Re~mı TıuU·e'nın 
gcrilcrnı:,ını Ult:kı Tıirkıyc .1dın.:ı oluın l.ım.ının ht: hır gaf 

l t:t niJuğunu Ju':un u yn r uın. Rı ı J.!iın gd ın t:n noktad.ı 
moı.lnni:m .ıdına y;ıp ıl dn her~l·y hl·m Resmi lıun Orckı 
Turklyı:\ı g-ı:n l ctıvor l kı Tur~i\"l''nın JıjınJ.ı uçunuı, 
d.ırdiını:u Tıırk ı )-'l•lcr ulu.~tur,-tr.lk ~ı:ofrcnl\ ı ,Jı:rınle~ 
tırıyı ı r 

B ı r de 111 l·kkm l cnınc sorunu v;ır. Orud.ı gckneğın 
ı.:m·Jt.',i u l ın.ıdığınJcın moJı:rnı;,;m hir \'l'fc d.lt:m· 
lı.:nmıvnr_ Kc.: nd ı ı.:u\·Jc .. ını o\uşturuyı'ır Mcdy ı uy 

g.ırlığı ~ıd ı verilen Plı,.:u, gdt·ııı:klnı nwJcrnı:mt: cklenı· 
lcnınc'ı konu..,und.ı ~orluyı'T- Ş.ı .. .ı ':ll 'JnTU\'a k .ır;ım.;cır ol 
m.ıyan n· ı.{CTÇl·kçı htr yımır n.·r\:"hılır mı~ P.u~iın ınnJcr 

nızının ı\· i nt..: Jnğnıuş ,.c bdınçlcnmesınııı nncmlı ~·ir 

hiilüınuni.J kıtlc ılt."tı~urı ar.1çL-ırınm t:tkisıyk LıınamLıını) 
hır hı1,1k \Ttı~ıyor Pek ınuhrcnıcldır kı u: ık. .. ~rn,ıy,ın bır 
gı: l ı:u·kre, hıç dcğil~t: hüyiık h·nrlnJı: şi:.11frt:nık k ı ~ihğm 
ge l ı:nc:k ·ıyc1ğını h ı ç yaşarn,ımış, hu ncdı:n l c ~ı:ııtrl'nık ol 
rn<Jy<ıcak ya J.ı f:ırkl ı h ı çımJc Vi.I}<IY~Kak tıl.m ınsanlar ıçin 
de ,ı ynı çü: um {lnl·ri ... ındc hulun,lhılecek mi' ~-1 .ı'n ı n 

gc:çmı~c ve bugüne liomik dcücrlı:nJırm~h:rı tln~rnını 
kıırurken "Sofivane hir çıll? t't.' ~t.'nuat anlayışı" (,.b) ~ınlar 
ı.; ın ne ıfaJe edcü:k 1 Şa')a'nın gt> let:t:k iıngürüsü nedır 

"İdeolojik h lam ' ın öncülüğünü 

yapmaya çalışan o' lslami film'lerimıvn 

konumu gözardı edilemez. 

Onların da lwrtondan, plastikten, iş porta 

malı (kitsch) ' ten,a/Jığı payı incelemek 

ayrı konu alanltın oluşturur. Söz gelimi 

aksesuar başörtüler bağlayıp slogan 

attırarak vanlacak Islam ' ın stratejisi de 

karton ve plastik nesneler cehennemine, 

nihai bir operet anlayışına baş tan 

yenik görünüyor. " 


