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DOSYA: TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ

DEVLETIN KENDI SINEMASINA YARDIM ETMESI, KENDI SINEMASINI 

ANLAMASI VE SINEMAYI CIDDIYE ALMASI GEREKIR. TÜRKIYE’DE BIR 

SINEMA YASASININ GECIKMELI ÇIKMASININ NEDENI NE? ONU GEL-

MIŞ GEÇMIŞ BÜTÜN KÜLTÜR BAKANLARINA SORMAK GEREKIYOR. HIÇ 

KIMSE SINEMAYI CIDDIYE ALMADI.

GIOVANNI SCOGNAMILLO 
“SINEMA TÜRKIYE’DE 
CIDDIYE ALINMADI”

Söyleşi ESRA TICE 

S on yıllarda ülkemizde üretilen 
filmlerle birlikte seyirci sayısı-
nın da artış gösterdiğini, yurt-
dışındaki festivallerden alınan 

ödüllerle Türk sinemasının dünya çapın-
da görünürlük kazandığını görüyoruz. Bu 
tozpembe tablonun arkasında ise önemli 
bir soru duruyor: Sinemaya olan bu ilgi 
Türk sinemasını ileri taşımaya yeterli mi? 
Madalyonun arka yüzüne baktığımızda, 

ülkemizde sinemanın hâlâ bir eğlence 
aracı olarak algılandığını ve henüz bir 
sinema tarihimizin bile oluşturulamadı-
ğını görüyoruz. Sinema yazarı ve tarihçisi 
Giovanni Scognamillo ve Burçak Evren 
ile yaptığımız söyleşiler, bu açıdan hem 
ülkemizin sinema tarihi konusundaki ek-
sikliklerini hem de sinema alanının sos-
yal, ekonomik ve kültürel veçhelerinde 
yaşanan paradoksları ortaya koyuyor.
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SÖYLEŞİ

f Günümüzde Türk sinemasına yoğun 
bir ilgi var. Peki, arşivcilik anlamında neler 
yapılıyor?

Türkiye’de arşivcilik ha var, ha yok. Sıfırdan 
başlamak gerekiyor. Tabii ki bulunabilen film, 
afiş, lobi, kitap, dergi bütün bunları çok dü-
zenli bir şekilde derleyip, basın taraması yap-
mak gerekiyor. Yani malzeme ve bilgi ne top-
larsanız kârdır; çünkü son zamanlarda hep 
tekrarlıyorum: Türk sinema tarihi özellikle 
Türk sinemasının sessiz dönemi yeniden ele 
alınmalı. Öğrencilerime de itiraf ediyorum; 
sinema tarihçileri genelde Muhsin Ertuğrul’a 
yükleniyorlar ancak Muhsin’in sessiz olarak 
çevirdiği hiçbir filmini seyretmedik. O dö-
nemin eleştirilerine, basınına güvenerek yo-

rumlar çıkartıyoruz. Muhsin’in zaten bırakın 
sessiz filmlerini, sesli filmlerinin çoğu da yok. 
Üç dört tane Muhsin filmini seyrediyoruz, 
ondan sonra yorum yapıyoruz. Tabii yorum 
yanlış çünkü seyretmediğimiz şeyler var. Bel-
ki onların arasından dört dörtlük bir film de 
çıkabilir. Gerçi Muhsin’den dört dörtlük film 
beklemek ne kadar doğru bilemeyeceğim. 
Ama en azından iyi niyetli görünüyor. Ama 
şimdi Ali Özuyar’ı biliyorsunuz, o Osmanlı-
cayı bildiği için avantajlı bir durumda. Nijat 
Özön Türk sinema tarihini yazmaya başladı-
ğında Osmanlıcayı biliyordu. O yüzden bazı 
kaynaklara ulaşabildi. Ben Osmanlıcayı bilmi-
yorum, Burçak Evren, Agâh Özgüç bilmiyor. 
Onun için bazı çalışmaları sıfırlayıp yeniden 
başlamak gerekiyor. 

GIOVANNI 
SCOGNAMILLO
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f Türk sinemasının ekonomik tarihi de 
şimdiye kadar hiç araştırılmadı. Bunu neye 
bağlıyorsunuz?

Türk sinemasının ekonomik tarihini, ya-
şarken Nijat’a yüklemeye çalıştım. Kabul 
etmedi; onu sen yazabilirsin, çünkü sen o 
ortamda bulundun, dedi. Ben de yazama-
dım, veri bulmak çok zor. Birkaç ay önce 
İtalya’dan bir tez öğrencisi geldi. Seçtiği 
konu İtalya’da ve Türkiye’de filmlerin da-
ğıtımı… İtalya’da geçen kısmı yazmış, kay-
nak sorunuyla karşılaşmamış. Türkiye’deki 
dağıtımla ilgili kaynak bulmak için bana 
geldi. Basılı kaynak kitap bile yok mesela 
bu konuda, ama olması gerekiyordu. Bir 
ekonomik tarih şart… 

f Nedir bu tip bir kaynağın çıkmasını en-
gelleyen şey?

Mesela aşağı yukarı 80’li yıllardan önce 
filmlerin hâsılatları gizli tutuluyordu. Yani 
kaynak bulamıyorsun. Kapanan şirket-
ler zaten arşiv meraklısı olmadıkları için 
her şeyi attılar. Babam o sıralarda Atlas 
Film’de çalışıyordu, işletmeciydi. Bana bir-
kaç tane anlaşma getirdi. En azından onlar 
kaldı. Ama işletme defterleri şirketler ka-
panınca çöpe gitti. Bir tane işletme defteri 
var, o da Memduh’ta (Ün). Memduh da 
kimseye göstermiyor. Uğur Film’e ait. 

f Şirketler sinemaya ticari gözle baktık-
ları için mi böyle?

Daima ticari olarak baktılar. Çünkü sinema 
ticarettir. Sanat sineması da ticarettir. Sana-
tın olabilmesi için ticaretin olması gerekir.

f Nijat Özön’ün Türk sinemasıyla ilgili 
yaptığı dönemlendirmeyi nasıl yorumlu-
yorsunuz?  Bu dönemlendirme günümüz-
de de geçerliliğini koruyor mu?

Evet, koruyor. Herkes halen Türk sinema 
tarihini düşündüğünde Nijat’tan hareket 
ediyor.  Bence kabataslak doğru bir dö-
nemlendirmedir.   

f Türk sinema tarihi ile ilgili geçmişte çı-
kan yayınların özellikleri nelerdi? 

O zaman eleştiri vardı; bugün eleştiri 
yok, tanıtım yazısı var. Bizim kuşağımızın, 
Rekin Teksoy’un, Nijat Özön’ün, Tuncan 
Okan’ın eleştiri tarzı özgür bir eleştiriydi. 
Hatta Nijat vurucu eleştiri istiyordu. Eleş-
tirdiğimiz filmlerin yönetmenlerinin çoğu 
arkadaşımızdı ama biz dost muhabbetine 
girmezdik eleştiri yazarken, yani bir şey 
aksadı mı bir kusur, bir yanlış gördük mü 
onu yazıyorduk. Bugün bunlar pek yapıl-
mıyor, nedenleri var tabii. Büyük gazetele-
rin reklâm alma sorunu var. Reklâmını aldı-
ğın filmi sonradan küçük diye damgalarsan 
müşteriyi kaybedersin, reklâm vermez. 
Onun için idareli gitmek gerekiyor, idareli 
gitmeye alışmalıyız.

O zamanlar hepimiz arkadaştık ama arka-
daşlık ayrı bir şeydi. Mesleki problemler 
apayrı bir şeydi.  Bugünkü genç eleştir-
menler galiba arkadaşlık mefhumuna biraz 
fazla değer veriyorlar gibi. Filmi kurtar-
maya çalışıyorlar. Bu tarz eleştiri olmaz. 
Ancak bu biraz genel oluyor, Türkiye’deki 
eleştiriyi kapsamıyor. Bakıyorum yabancı 
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dergiler de biraz yumuşamaya başlıyor. En 
büyük neden reklâmdır. 

f Türk sinemasını geçmişten günümüze de-
ğerlendirdiğimizde aynı hataları tekrarlıyoruz.

Türk sinemasının yapısı, kültürü pek değiş-
medi. Sadece yapımcı kalmadı ya da çok az 
yapımcı kaldı. Bugün senede on-on iki tane 
film çekebilecek yapımcı yok. Yeşilçam dö-
neminde çekiliyordu. Türker İnanoğlu her 
ay bir film çekiyordu. Başka şirketler de. 

f Hâlâ sinemayla ilgili bir yasamız yok, 
bir sektörden bahsedemiyoruz. Geçmişten 
günümüze değerlendirdiğimizde sizce ne-
den Türk sineması yapısal olarak bir ilerle-
me kaydedemiyor? 

Çünkü Türk sineması Türkiye’de hiçbir 
zaman hak ettiği ciddiyeti görmedi. Dü-
şünün ilk çekilen film Fuat Uzkınay’ın 
Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı ise, ilk 
sinema yasası 1986’da çıktı. Ayastefanos’tan 
86’ya kadar illegal bir sinema yapılıyor. Ya-
sası yok… Sansür yasası var, o hiç eksik ol-
muyor. Ama sinemayı ister bir sanat ister bir 
ticaret olarak gösteren yasalar yok. 86’da 
bir kez, o da ilginç bir sinema video yasası 
çıktı. Sadece sinema yasası değil yani. Vide-
onun ne işi var sinema yasasıyla, şu işi var o 
zamanlar yapımcıların bir kısmı videoculuk 
da yapıyorlardı. Bugün bir sinema yasası var 
ama hiçbir işe yaramıyor. Her şeyden önce 
bir sinema yasası hem ticari olarak bir sek-
törün ihtiyaçlarını saptamalı hem de estetik 
olarak o sinemanın kendi kurallarını tespit 
etmeli. Ne biri var ne öbürü… 

f Bunun için neler yapılmalı? Size göre 
ideal olan nedir?

Bir tek şey var; bu çok önemlidir birçok 
şeyi çözer. Devletin kendi sinemasına yar-
dım etmesi, kendi sinemasını anlaması ve 
sinemayı ciddiye alması. Türkiye’de bir si-
nema yasasının bu kadar gecikmeli çıkma-
sının nedeni ne? Onu gelmiş geçmiş bü-
tün kültür bakanlarına sormak gerekiyor. 
Hiç kimse sinemayı ciddiye almadı. Osman 
Fahir Seden her toplantıda bağırıyordu: 
Biz filmciler kategori olarak ticaret oda-
sında nerde görünüyoruz? Eğlencede… 
Sonra Osman diyordu ki biz umumhane-
lerle aynı kategorideyiz, değerlendirme 
budur. Hükümet bizi değerlendirirken 
umumhanelerle birlikte değerlendiriyor. 

Şimdi diyeceksin bugün Kültür Bakanlı-
ğı yardım etmiyor mu? Ediyor ama kime 
ediyor, neden ediyor? Ya da etmediğinde 
neden etmiyor? Bir de bir festivalde ödül 
almak çok iyi bir şey ancak ödül bir destek 
olmalı. Diyelim Berlin’de ödül aldı bir film, 
peki ödül aldıktan sonra ne oluyor o film, 
Avrupa’da dolaşıyor mu, başka ülkelerde 
gösteriliyor mu? Bir ödül, uluslararası bir 

İlk çekilen film Fuat Uzkınay’ın 
Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yı-
kılışı ise, ilk sinema yasası 1986’da 
çıktı. Ayastefanos’tan 86’ya kadar 
illegal bir sinema yapılıyor. Yasası 
yok. Sansür yasası var, o hiç eksik 
olmuyor.

SÖYLEŞİ
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ödül bile filmlere Avrupa piyasasını açmı-
yor. Bir de tanıtım tabii. Bizde Türk sine-
ması yurtdışına tanıtılmadı, tanıtılmıyor. 
Cannes’da stant açmakla olmuyor bu işler.

f Bu durumun sebebi nedir?

Çünkü hiçbir yapımcı dış piyasayı hesaba 
katmıyor. Pamuk Prenses rekor kırdığı dö-
nemde yönetmeni Süreyya Duru telefon 
açtı: Ağabey dedi, İtalya’dan bir teklif 
geldi. Pamuk Prenses’i istiyorlar. Ne kadar 
isteyeyim telif hakkı olarak, beş bin dolar 
mı istesek dedi. Sen dedim salak mısın oğ-
lum? Dedim elli bin dolardan yetmiş bin 
dolardan kapı aç… Yabancı piyasayı bil-
medikleri için böyle şeyler oluyordu.

f Sinematek ve çevresinde yetişen bir 
sinemacı kuşağı gibi bir kuşak Türkiye’de 
hâlâ yetişmiş değil. Bugün derinlikli analiz 
içeren yazılar da anlamını yitirmiş durum-
da. Bu konudaki gelişimi ve gidişatı nasıl 
yorumluyorsunuz?

Ben gidişatı kötü görüyorum. Çünkü kimi 
genç kuşak sinema yazarları ya da eleştir-
menler eskiyle hiç ilgilenmiyorlar, bazıları 
siyah beyaz film bile görmek istemiyor. 
Her konunun bir tarihi var, o konuya sahip 
olmak istiyorsan o tarihi iyi bileceksin. 
İster yönetmen ol ister sinema yazarı ol. 
Biraz ağır gelebilir tabii ama mecburiyet-
tir. Bir de eleştiride bir kriter eksikliği var. 
Neye göre eleştiriyorsun? Ben filmi çok 
beğendim. O, değerlendirme değil ama 
çok sık oluyor. Çok sevdim filmi… Bana 
ne sen sevdiysen. Sen sevdin, ben sevme-

dim. Kriteriniz ne, neye göre iyi ya da kötü 
diyorsun? 

f Eleştiride uzmanlaşma yok değil mi?

Yeniler arasında pek sivrilecek bir isim 
görmüyorum. Gene az çok basit eleşti-
ri istediğinde gene Atilla Dorsay’ı, Alin 
Taşçıyan’ı okuyacaksın. Ama Atilla da film 
kurtarmaya çok hevesli, herkesle iyi geçin-
mek istiyor. Herkesin cici çocuğu olmak 
istiyor, o da olmuyor. Aman sinema sahibi 
kızmasın, aman yapımcı kızmasın, aman 
arkadaşım yönetmen kızmasın. Yani herkes 
çok hevesli. Altyazı dergisine bakıyorum, 
nerdeyse bütün Boğaziçi o dergide eleştiri 
yazacak. Çok kolay eleştiri yazmak! Ama 
kabul ediyorlar, basıyorlar. Bazen okuyo-
rum, genelde ise okumuyorum.

Müzik eleştirmeni olmak film eleştirmeni 
olmak kadar zor bir şey değildir. Çünkü 
sadece müzikle ilgileniyorsun. Yani nota-
ları bilmek yetiyor diyeceğim. Ama sinema 
öyle değil. Bana eskiden soruyorlardı niye 
bu kadar konuyla ilgileniyorsun? Çünkü 
sinema yazarıyım, eleştirmeniyim. Bir ör-
nek vereyim; Amerikan iç savaşıyla ilgili 
bir şeyler okumadıysam o filmleri nasıl 
eleştiririm? Mesela bilim kurgu meraklısı 
değilsin, hiç okumadın ama sana bir bilim 
kurgu filmi düşüyor. Ne yaparsın? 

Bir de artık biliyorsunuz bütün film şir-
ketleri filmlerle ilgili dosyalar ve bültenler 
gönderiyor. Onları biraz değiştir, bir imza 
at, oldu. Eskiden halk günlük gazetelerin 
sinema sayfalarına, sinema yazarlarına 
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güveniyordu. Bugün bilmiyorum. Yazılan 
eleştiriler olumlu ya da olumsuz bir işe 
yarıyor mu ya da yaramıyor mu? Diye-
lim eleştiri olumlu bir eleştiridir, okuyanı 
sinema salonuna sokuyor mu sokmuyor 
mu? Biz altmışlı yıllarda bunu çok dene-
dik. O zamanlar sinemaların vitrinlerine 
eleştiriler de koyuluyordu. Seyircilerin 
bir kısmı biletini almadan önce durup 
birkaç dakika o yazıları okuyordu. Mese-
la Ingmar Bergman’ın Sessizlik (Tystna-
den, 1963) filmi gösterime çıkacak… 
Türkiye’de ilk ve tek gösterilen Bergman 
filmi. Saray Sineması’nda gösterilecek. Sa-
ray Sineması’nın müdürü panik içersinde 
bu film iş yapar mı, müşteri çeker mi, ne 
yapalım ne edelim diye… Biz toplandık, 
film çıkmadan bir hafta önce bütün ga-
zetelerde Bergman’la ilgili yazı yazalım 
dedik. Öyle yaptık, biraz kımıldadı Sessiz-
lik. Ondan sonra Antonioni’nin Gece (La 
Notte, 1961) filmi Yeni Melek sinemasında 
girdi. Yeni Melek sinemasının kapısında 
Osman İpekçi uf puf diyip gidip geliyor 
salonda… Müşteri gelmiyor salon bom-
boş ne yapalım diyor. Aynı şeyi yaptık, 
Antonioni’yi tanıtan yazılar çıktı. Pazartesi 
Osman ağabey yine kapıda, ama yüzü de-
ğişti gülümsüyor. Anlamıyorum, geliyorlar 
bilet alıyorlar giriyorlar yarım saat sonra 
çıkıyorlar ama salon sürekli dolu. Film ikin-
ci haftasına girdi, diyor. O tarz eleştiri de 
adam tutmaktır ama filmine göre adam 
tutmaktır. Mesela Yeni Melek sinemasında 
Kleopatra (Cleopatra, 1963) girdi. Herkes 
gibi ben de yazdım, ama ben yerle bir et-

tim filmi. Gene Osman ağabey kapıda gel 
gel sen iki yıldız verdin Kleopatra’ya, bak 
salon tıklım tıklım dedi.

f Günümüzde sinemayı, sinema yazarları 
da ciddiye almıyor diyebilir miyiz?  

O yazarın sinemaya gittiğinde filme nasıl 
baktığına göre değişiyor. Sinemasever-
dir ama sinemanın geçmişiyle, sinemanın 
tekniğiyle pek uğraştığı yoktur. Çocukken 
seyrettiği gibi seyrediyordur. Her şeyin başı 
yasadır, ondan sonra sinema yazarları eleş-
tiri kriterlerini tespit etmelidir. Çok kişisel 
bir şey olabilir, normal ama en azından her-
kes için geçerli olan kurallar olmalı. Birçok 
kişi ben sinema eleştirmeniyim, sinema ya-
zarıyım diye dolaşıyor. Onlar için söz konu-
su olan kendi egolarıysa kendileri bilir.

SÖYLEŞİ


