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TOR'K SINEMASı SEvIRCi iLişKiLERI

Engin AVÇA

ııür'k sineması bugüne kadaılikii' geıJiişme'si ıiçinde başhes üç ev
reye aynlabir/ir. Hk evre, başlanqıcırıdan ilkinci Dünya Saıvaışına kadar
olan dönemi kapsar ve ,istanbul Şehiır Tiyatroları ve Muhsin ıErtuğrul1

tekeline dayanıır. ikinci evre savaş sonreemda, ama, asııı ve özelliıkle

19'50 sonraısından 1970"lle 1riın sorılarma kad:argetire!b!Heee'ğim:iz (şlimdii

de biır ölçüde süren) Tül1k slnemaemırı Yeşllçam dıönemidlir. ÜÇlüncü
evre Ise 70'l,erinl sonlarından başılaıyara:k ve özelllkle de BO'ı1erde

gelişen liülik sinemasının yenıi dönemi, yönetmenjer dıönemid1i'r.

liürk slnemess seylrcf iNşikiHerini irdeJer:/{en, bu evrelerin temel
öze,INikl-eriın:ii hirbkl'e1rindıen. fali~Jı,lııklaırını gözönüne aılımak ge,re1kıir.

Her evrenin taırihs'eıl blr konume, fa,Ii~1ı üretim d'iınamiıkl,eri ve faıriklı

seylrc i yapıları, seylrct sinema HişlkHeri va,rdlır.

iılik evrenin başüce beHrl ey!ie'i özel nkleriın i şöyle slraJa,yabIHri-z~

Sinema seyirci !İçin yeni bi1re'ğlene'eHıkt'ir; Tüııkiye Oumhuriyeti'nin
kuruluş ve yapılanma dlönemridi1r; Sinema' büyü1k (kentlerde. sınırlı bir
çerçeve içinde yaygındır; is,tamibUlI Şeihiir Tiyatrolarına bağlıdııı' ve
Muhsiiını 16rtuğml tekeli' attındadır,

Ayrıoa o dönemde sirtema deha bütıün dünyada, da tartışmalı Mr
'konumdadır. Diğer senetlar karşıeında ikiml'iğini belirleme, netleş

tlrme çebeian tçtnde, ye1nl bi~r sanae ola'ra/k, 7. s'anat olaraık kendini
kanıtlama eevasnm vermelktedir. ı8ıu-nlaır ,~u~~usruız sanat ve kültür
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çevrelerinde yapılma1ktadl'r, ama. sonuçlaırı yapıılan fllmlere yanar
maktadır. Halk için, ,'seyi'rci Için fse sinema, bu tartışmaların öte
sinde, yepyeni, hairilkıa bir seylrıl'j'kt1iır. Onun yenH'iği, merek unsuru
ve beyaz perdenin büyıülü etkisi seyirci için herşeyin önündedir.
TÜl1kiye'd

'e
de seyirci açısından dluırıum aynıdlır. Her yerde olduğu

giib'i Türk seylrclsl de büyülk bir merakle bu yeni', büyülü (büryımeyici)

seyirliğe Hg1i gösıte'ıımeikıtediir. Bu arada. Türk sanat ve kültür çevre
leri Batı'da gelişen elnerna ile Hgiıli tartışmaların drşmdadır, bun
lara herhangi blr katılımdan sıözedemeyiz, bu konuda, y,ayınılar da
yoktur. Yani slnernasanetmın kurarnsat ve düşünsei yönlÜ Tüırkiye'ye

girmemiştir bu dönemde.

19'20'ler, 193'O'lar Türtkiye Ouımlhıuriyeti'nln kuruluş ve il'k yapı

lanma yıllaırıdır. Devlete çekl-düzen verilmekte, siyasaıl, ekonomiik
ve de kültürel yaıpı yeniden kurıulma~kıta, blçlrnlerıdtrtlmektedlr. Dev
lietçilıilk, devlet otorltest, yukandan, yönetenlerce biçimlendirıme ve
yönlendirme beli rı eylcldir. Tek parti' dönemldlr.

Sanat ve kUltüır ıhayatı da Ouımıhuriyet'i1n genel fel,sefesl ve sı

yasetl dıoğrultusıuınd'a devletçe yapılandınlır. PJkademilier, Üniversi.
teler, Konservatuarlar, Orkestralar, Tiyatrolar kurulur. Yeni sanat
ve 'kültür adamlarının yetiştirilmesine, varolanların Cumhuriyet he
defleri doğrultusunda üretıimde bulunmalanne çalışılır.

Hemekadar Atatürk'ün sinemanın önemini dile getiren sözleri varsa
da Devletin doğrudan ve. özelolaraksinema alanına dönük bir giri
şimi, bir yapılandırma çalışması yoktur. Sinema Muhsin Ertuğl'ul

eliyle İstanbul Şehir Tiyatrosu'yla bütünleşlr, Bunu, bir çeşit Türk
sinemasının tiyatronun vesayetine girmesiolarak da tanımlryabiliriz.

Bilinçli ve bir Devletsiyaseti olarak bunun yapıldığını söylemek çok
zor olsa da bu durıuım bu şekilde yansımaıktadır.

Bu dönemde lül1k stneması, lstanbul Şehir Tlyatrolan'nda ifade
sini bulan bır anleyışı aktarır. Çekilen filmlerin de çoğu zaten yıl

içinde oynanan «piyeslerin'.. sinema uyarlamalarıdır. Seyircilerin neyi
istediklerinden çdk, üretenterin. yani tiyatroouların, yani Muhsin Er
tuğrul'un düşünceleri, eğilimleri, yönelişleri önplandadır. Seyircilere
birşeyler verilmek. seyircilere birşeyler gö'türülmek istenir.

Sinema salonları o yıllarda ancak öneelfkle lstanbul olmak üzere
İzmir, Ankara gibi büyük kentlerde vardır. Bu balkımdan 'seyirciler de
bu kentler ınsantandır. Ve sinemanın Türkiye'de ilk yillandır. Seyirci
için sinemanın yenı bir eğlence olması, ucuz olması filmlerin neler
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anlattığınından daha önemlidir. Seylrclnln eğlendirmenin, vakit ge
çirtımenin ötesinde sinemadan özel bir isteği (talebi) yoktur, Seyir
ciler, beyaz perdenin büyülü etkisine kendilerini teslim etmektedir
ler. Türk sinemasının bu- evresinde üretim, yani filmler, üreteniere
göredir, onların, yani tlyatroculann, yani Mıihsin Ertuğrul'un seçimi
ve kararları önplandadır..

Tür1k sinemasının bu ilk evresi olan tiyatrocular dönemi, sine
ma-seylrci ilişıkisi bakımından balkıldığında, bir otoriter ilişıki döne
midir. O dönem Devlet anlayışı, beyaz perdenin otoriter konumoyla
bütünleşrnlştir ve Tür1k sineması tek adam, tek kurum egemenliğin
dedir. (Türk sinernasında tek adam ve tlyatrocular heqemonyaştl.

Bu arada seyirci tabiiki salt Tünk filmlerine gitmemektedir,
Tür1kiye'ye yabancı filmler de gelmektedir. Ve bu yabancı filmler de
seyredenlertn sinema seylrcislne dönüşme'sinde katkıda bulunmak
tadır. Üstelik yabancı filmlerin sayısı Türk filmlerine gıöre daha da
fazladır. Yani seyirci daha ç1ak yabancı filmlerin etkisindekalmaık

tadır, Bu bakımdan Türkiye'ye getirilen yabancı filmlerin nitelikleri
ve türleri daha sonraki dönemde TÜl1k sinemasının ve seyircinin eği

limlerini ve yönelişlerini önemli ölçüde bellrleyecektlr, Muhsıin Er
tuğrul sinemasınıdan belki, daha çok bu dönemin yabancı' filmleri
Yeşilçam sineması üzerinde etkili olmuştur. Çün:kü bu filmler Ye
şilçam'ın oluşum süreci sırasında da Tül1k seyircisini etkilemeyl sür
dürmüştür. Ayrıca gene bu dönem, hem seyirciler, hem de bir son
raki dönem slnernasırun kadroları olacak insanlar için sinemanın

öğrenilmesi, anlaşılması dönemidir. Yapılacak ve istenecek sine
maya model olacak örneklerdir bu yabancı filmler.

iıkinci evre olan Türk sinemasının Yeşilçam dönemi daha hala
ayrıntılı incelenmeyi ve anlaşılmayı bekliyen bir dönemdir. Türk si
nemast dendiğinde algılanan 'hep Yeşilçam'dır. Bir baıkıma Yeşilçam'

La Türk sineması özdeşleşmlş gibidir.

Yeşllçam sinemasının yeterince (ıgereğince) anlaşılebtlrnest için
bir çok tarihsel, toplumsal, kültürel unsurların değerlendirilmesi ge
rekir. Bunların başlıcalarını şöyle sıralıryabiliriz: Çok partili slyasal
hayata geçiş ve 1950 seçlrnlerlyle D.P. lktldarınm yönetime gelmesi,
siyasettepopülizm döneminin başlaması; 'ekonomi polltlkalann de
ğişmesi; özel girişimin öne çlikarılma1sı, desteklenmesi; kırsal kesim"
den kentlere g'öçün lvmeslnln hızlanması; sinema salonlarının ülke
geneline yayılması ve sayılanrun artması; yabancı filmlerde Ameri
kan egemenliğinin artarak sürrnesl: sansür, vb~ ..
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Daha 1940'11 yıllarda TÜJ1k sinemasına tiyatro kökenlilerin dışın

da yeni insanlar girmeye başlar. Zamanla bu kişilerin sayısı artar
ken Türk sineması da j1stanbul Şehir Tiyatrolan'ndan uzaktaşır. Tür
kiye'ye gelen yabancı filmler içinde ABD ve Avrupa kökenli olanlar
savaş koşulları sonucu üretim ve dağıtımda gerileyince, onların boş

luğunu artan sayıda Mısır fimleri doldurur. Savaş sonrası ABD sine
ması yitirdiği pazarlarını yeniden geri alır ve Türkiye'ye de girer.
Mısır ftlmleri Türkıiye pazarından silinir, bir ara Hint filmleri çoğa

Iır, sonra Tül"i<ıiye pazarı bütünüyle ABD ve sınırlı sayıdaki İtalyan,

Fransız ve İngiliZ sinemasına kalır.

Türk sinemasının Yeşilçam dönemi (süreci), D.P.'nin iktidara
gelme süreciyle koşutlukqösterlr. Aralarında organik bir işbirliğin

den çok, belki konjoktürel bir beraberlikten, koşuttuktan söz etmek
daha doğrudur. Ama D.P. lktldarryla birlikte başlıyan slyasal, eko
nomik ve kültürel yaşamdaıki yeni oluşumlar Yeşilçam sinemasının

da oluşumunu belirlemiş, ona kaynaklık etmiştir.

1950'Ier sinema salonlarının Anadolu'da yaygınlaşmaya başladı

ğı yıllardır. Filme talep artmaya başlar. Türk filmlerinden alınan rü
surnun indirilmesi. amaçlanan özendirmeyi yapar. Peş peşe yeni ya
pımevleriaçılır. Ama elde bu fllmlerln üretimini gerçekleştirecek

yeterli, yetişmiş eleman yoktur. Yakın çevrelerden, eşden, dosttan
insanlar sinemaya özendlrlllr, yönetmen, oyuncu, teknisyen yapılır.

Ve hızla bir biri peşine fllrnler çekilir. 40'Iara kadar yılda 2,3'ü geç
meyen yerli üretim artar, tü'lar, 20'Ier, 40'Iar, 100'Ier olmaya baş

lar. Ne çe'kileceıktir, kim' yazacaktır. nasıl çekilecektir, bunların öğ

renilmesi gerekir. Oysa öğrenmeye pek birzaman yoktur. Genişle

yen pazar film Istemektedlr. Taklit edilir, yapa yapa sinema öğreni

lir. Daha önce Türkiye'de üretilmiş ve dışarıdan getirilmiş filmler
örnek alınır. Seyircinineğilimleri izlenir ve blr denge tutturulmaya
çalışılır. Elde başlıca üç kaynak vardır. ABD sineması başta olmalk
üzere batı slrıernasr: Mlisır sineması ve Hint filmleri; ve Muhsin Er
tuğrul filmlerL Giderek azaman içinde ABD filmleri önceliği alır.

Bu yıllar bu kez Anadolu için sinemanın ilk yıllarıdır. Genişle

yen yeni seylrcl için de sinema yepyeni bir eğlence ve merak unsu
rudur. Herşeyi almaya hazırdır. (Ancak zamanla,eğiHmlerini ve ter
cihlerini belirtemeye başlar).

Yeşilçam film ürenrken ve yabancı filmleri taklit ederken ken
dine göre bazı operasyonlar yapar. Bunu daha iyi anlamak için ön-
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cekl yıllarda başvurulmuş kimi uygulamalara bakmakta yarar var.
Bazı Arnertkarı filmlerinin lçlne Türikiye'de Türk oyuncularla gerçek
leştirilen çekimler yerleştlrllerek bizimle ilgili bir öykü oluşturul

maya çalışılmıştır. Müzikli Mısır filmlerinin şarkılan yeni sözlerle,
yeniden bestelenip Türk şarkıcilara okutofmuş. filmdeki kişilerin isim
leri değiştkilmiştir. Filmler dublajla Türkçeleştirilirken öyküler üze
rinde oynamalar yapılmıştır. Kimi Hint filmleri" konuşma metni gel
med'iği için ve Hintçe bilen de olmadığından seyredllerek öykü ve
konuşmalar uydunılarak seslendlrflrnlştlr. Dubla], okuma yazma az
Iığı nedeniyle kolay izleneblllrljk sağlarken bir ölçüde yabancı film
leri yerlileştirmeça:basınıda içinde taşımıştır. Bu konuda daha başka

birçok örnek derlemek olasıdır.

Yabancrhk unsurunungiderilmesi, filmlerin yerlileştirilmesi,bize
yaıkın kılınması giri'şimleri olarak bütürı bu işlemleri değerlendirelhi

llrlz, Ayrıca yapılanlar da seyirci eğilimine denk düşmekte, onunla
bütünleşrnektedlr. Bütün bunlar, siyaset anlayışına da yansıyan, halk
gibi olma, halka inme, halk gihikonuşma popüllzmlrıe denk düşmek

tedir. Sinemanın popüler blr sanat olması (en azından o yıllarda),

ona olan yaklaşımı da popülist kılmıştır. işte bu popüllzm, halkçı

yaklaşım, yerllleştlrrne, yabancı filmleri gerek Türkçe seslendirilme
si sırasında, gerek daha sonra bunların taklit edilerek yerli kopya
ları yapılırken az önce sözünü ettiğ,imiz bazı operasyonları ger,ekli
kılmıştır. Üreticiler sürekli seylrclnln eğilimlerine, isteklerine uyma
ya özen göstermiş ierdl r.

Devletçi ekonomiden, özel gıirişime yönelerı D.P.'nin yeni eko
nomi politikasında ikapitalizmin pazar yasaları işlemeye başlar. Ye
terli sermaye biriıkimi olmayan yeni özel girişimciler satan mal, sat
ma garantis'i olan mal üretmek zorundadırlar. Bu kural sinema ala
nında da böyle olur. Filmler için yatırılan sermayenin kısa sürede
geri dönmesi, kara geçmesi bekleındiği için, filmlerin hemen geniş

seylfciye ulaşması arnaçlarur. İsteğe göre mal (film) üretilir, talep
arzı belirler, yönlendirir. Bu sletern sinemaıda daha sonraları yapım

cılarca para yatırmedan, daha çok işletme avans ve bonolarıyla iş

lemeğe başladığında Yeşilçam'ın bölge film işletmelerine ve dolayı

sıyla seyircilerin beğeni, eğilim ve isteklerlne bağımlılığını daha da
arttırır ve peklştlrir. Giderek neredeyse filmler işletmelerin sipariş

leri, onların avans ve bonolarıyle taşeren Yeşilçam yapımcıları tara
fından çekilip, Işletmelere teslim edilmeye başLar. Böyle bir taşeren

yapımcı sistemi içinde yapımcılar sinema için senmaye birikimine
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gitme, güçlenme, bağımsızlaşma, lsteolklertnl yapma gereksınmesi

duymazlar ve sinemadan gelen kazançlarını, sinemaya yatırmaık ye
rine, sinema dışı alanlara kaydırırlar. kendi yaşama standartlarını

yükseltirler. Bu sipariş üzerine taşeron üretim sürecinde tutan filmle
rin modeloluşturması ve benzerlerinin peş peşe ufak tefek değişiklik

lerle tekrar tekrarçekilmesi de hız kazanır. Tutulan, star oyuncuların

oynadığı filmler istenir, konusuna bakılmaksızın. Bu arada kaçınılmaz

olarak hızlı bir konu arayıışı da yaşanmaktadır. Yeşilçam'ın entellek
tüel kaoesltesl sürekli yeni ve farklı öyikiü üretmeye yeterli değildir.

Eslnlentlecek, uyarlarulacak yerll öylkü, rıoman ve tiyatro oyunlan da
sınırlıdır. Bu nedenle Hgi gören yabancı filmlerin öyıklülerinden ya
rarlanmaıktan, hatta onları taklit etmekten kaçınılmaz. Ama bu işlem

az önce sözünü etti,ğimiz g'iibi bize benzetilerek, yerleştlrllerek yapı

lır. iş yapan yerli tilmler de yeniden yeniden çekilir. Seyirıcilerin bu
yinelemelere pek bir itirazı olmaz. Halk yüzyıllardır brkmadan aynı

masalları, aynı şarkı ve türküleri söyleyip dlnlernektedir. Kervana
böylece yeni bir masal anlatıcı olarak sinema da katılır. Dolayısıyla

Yeşilçam da hiç blr sekınca g;örımeden yinelemelerini sürdürür. Tam
bir bütünleşme söz konusudur, alan memnun, satan memnundur..

Genelinde Türkiye'ye gelen yaıbancı filmlerin düzeyi düşüktür.

Çoğunluk kıötü AJBD ve Avrıupa fllmleridlr, ilkinci sınıf, B kateçorl
ürünlerdır. Bunların taklltlerl olan yerli ürünlerin düzeyl de .'kaçınıl

maz olarak hem örnek alınan filmlerin düzeysizliğinden, hem de Ye
şilçam kadrolanrım sinemayı bu modeııerdenöğreniyor olmaların

dan, Yeşilçam'ın olanaklannın sımrlılığından doleyı pek parlak ol
maz. Bu durum aydın çevrelerin, kültürçevrelerinin Yeşilçam sine
masını yadsımasına, onunla i1gHenmeımesine, giderek ondan kurtul
maık lstemealne jcadar varır. Ayrıca aydın çevrelenoqelenekselleş

miş olan halkla yaibancılaşma'sını 'bu noktada dikkate almak gerekiır.

(Bu olay, tarihte' karşırruza hep bir olgu olarak çıkmaktadır). Halıkın

eğilimleri Yeşllçam'ı yaratırken, aydın çevrelerin sinemadan beklen
tilerine bu sinema karşılık veremezdl, dolayısıyla kültür çevrelerı si
nema gereıksinmelerini dış ka~na!klı kimi filmlerle gidetımeyi yeğler.

Bu yabancılaşma , bukopuş sinemasını çek gereksindiği entellektüel
destekten yoksun bıraıkır.Zamanla Yeşilçam, kendi üretım-tüketım
süreci içinde, kendiliğinden oluşan, deniye blçlrnlenen, sürekliliği ve
tutarlılığı olan kalıplar ve kurallar oluşturur ve bunlara uymaya özen
gıösterir. Bir Yeşilçam mantığı, Yeşilçam anlayışı, Yeşllçarn gelene
ği oluşur ve yerleşlr,
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Aydın çevrelerde. 'kültür çevrelerinde ya~gın (ve de yerleştk)

bir önyargı olan, Yeşllçarn sinemasının kötü Hollıywood filmlerinin
kötü bir kopyası, ~oz, taklit blr sinema olduğu değerlendlrrnesl Ye
şilçam olayını .açıklemaya yetmez. i Üzerinde düşüomemeyl, incele
me, araştırma yapmamayı haik lı çıkarmaz. Qün1kü Yeşilçam sinema'sı

bir tarafıyla sosyo-kültürel bir olaydır da. Onun bu boyutlarının in
celenmesi bize Türk toplumunun (seyirci,sinin) sosyo-kültürel boyut
larını anlamamıza yararlı olabilirdi. Çünıkü Yeşilçam'ın yabancı film
leri taklit etmesi ne mekaniık bir olaydır, ne de bu filmlerin taklittir
diye mekanilk bir şekilde yoz olarak değerlendlrllrnesl ve dışlanması

doğru bir yalklaşımdır. Var ise eğer bir yozluk, o yozluk toplumun da
bir yozluğudur. ve bu nedenle de aydın çevrelerce üzerinde ayrıca

durulmayı gerektirirdi. Özelllkle de tQ,P1ıumcu aydın çevrelerce ve si-
nema yazarlarınca. '"

Tiyatrocular dönemindeki, üretenIerin üretimi belirlemeleri iş

leyJşi Yeşilçam döneminde terslne döner. Oretimi tüketleller. tüke
tenler. yani seyirciler belirler, ya da onlar adına bölge işletmeleri

belirler. Yeşilçam onlara tabi olur. Tüketlellerin eğilimlerine, Istek
Ierine göre üretim yapıür. Pazar, üretimi belirler. Anadolu, lstan
bul'a sözünü geçirir.

Türk sinema seylrclsl büyülk kentler de lçlrıde olmak üzere za
man içinde iıkiye ayrılır, bir taraf öncelikle yabancı filmleri tercih
ederken, diğer taraf yerli filmleri tercih eder. Bunun sonucu sine
malar da yabancı film gıösteren ve yerli film gıösteren diye iıkiye

ayrılır. Yabancı f.ilmlere ve yerli filmlere giden bir ara seylrcl var-:
sa davkarma film gıösıteren, lstlsrra dışında, sinema salonu yoktur.
Bu yarışma oldukça iısıti'krarlı bir ayrışmadır. Geçişler çok azdır. Ya
da seylrclnlrı tavrı her lklel lçln de farklıdır, Seyirci iikisine de aynı

gözle bakımaz. Genel bir sinema seylrclsl tammlaması Içine gj'ıım.ez.

Yabancı fllml farklı, yerli filmi farıklı seyreder, farklı alqrlar, farklı

değerlendlrir, farklı tepki gÔ'sterir. Yabancı filmi kendi dışında blr
şeyolarak seyreder. ilki ayrı gıÖzle batkar filmlere. Bu nedenle yaban
Ci filmde itiraz etmediği, onayladığı bir çok durumu yerli ftlmde onay
lamaz, dışlar. tepki ,gösterir, tavır koyar. Yeşilçam bunu deneye de
neye anlamış ve yabancı film ya da öykü uyarlarnalannda (ya da tak
litlerinde) buna özel bir' özen göstermijıştir. Yaban'cı film seyiretle
rinin tuttuğu, beğendiği fllmlerln yerli verslyonlarıru yerli film se
yircileri için üretlrkerı, Yeşilçam arada köprü olur ve yabancı film
leri yerli filme dönüştürür (yabancılıikları yerlileştirir)...Bizden it ya-
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par. Bu ..,geıçiş», mekanlk bir ..taklit» olmanın ötesinde, bir ..dönüş
türmeyl- içinde taşır. Bunun bilinçli, düşünülerek tasarlanmış bir
durum olduğunü söylemek belki biraz zordur, daha çok kendiliğin

den, sağıduyuya dayalı bir olaydır burada Söz konusu olan.

Sinema seyircinin, bir çeşit, ayoasıdır. Seyirci orada kendinden
birşeyler görmeık ister, kendini görmek ister, kendi özlemlerini, ken
di düşlerini g'örmeik ister. Yıa da bu eğilimdedir, kendinde de olan,
paylaşacağı bir şeyler bekler. Yeşilçam bu açıdan Türk seyircisinin
bir çeşit ayrıası olabllrnlştlr.Ya da şöyle de diyebiliriz, seyirci Ye
şllçam'ı kendi aynası kılabilmiştir. Bu durumda Yeşilçam'ın kimliği

ile seyircinin kimliği örtüşme gö'sterir, bütünlük, aynılıık gösterir.
Seylrclrıln kimliği, seyircinin kültüründe yansır. Kiültür kimliktir. Bu
bakımdan Yeşilçam'dan yola çıkarak Tüı1k toplumunun (film seyircisl
nin) kültürü ve kimliğiyle ilgili ipuçları yal~alAyabiliriz. Aynı şekilde

toplumun kültüründen yola çıkarak Yeşilçam sinemaısının özellikle
rini çözeblltrlzvarılayablllrlz.

1iüı1k toplumunun küitürel yapısı hala büyük oranda geleneksel
sözlü kültüre dayanmaktadır. Bu sözlü 'kültürün özellikleri Yeşilçam

sinema'sına bir şekılde jıeçmtşttr, orada da yaşamaya başlamıştır.

Geleneksel sözlü kültür, anonim yaratıcılığın bir ürünüdür, kollektif
tir, genel geçer kalıplara, değerlere dayanır, belli bir soyutlamayı

içinde taşır, kollektif billncı yansıtır, kollektif bir varoluş biçiminin
yansımasıdır. Ayrıca Anadolu halkının bu geleneıksel sözlükültürü
doğulu, Asyalı özellikler taşır, batı dünyasının slstematlğinden fark
lıdır. Bu bakımdan Yeşllçarn'm Ikahplarını, kurallarını, mltoslannt,
tiplerini anlamak ve değerlendirmek için, yabancı (özellikle ABD ve
batı Avrupa) filmlere bal~mak oralarla bağlantılarını bulmak kadar,
belki daha da fazla seylrclrrln geleneksel sözlü kültürüne bakmak
gerekir. Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan özelHıklerin asıl kaynağı biraz
da artık bu kültür içinde aranması gerektiğini düşürıüyorua.

Sinemanın Türkiye'de ilik dönemi olan istanbul Şehir Tlyatrolart,
Muhsin Ertuğrul döneminde kendine kaynak olarak slnemamız tiyat
ro repertuarını alrruştır. Batılı ülkelere göre sinemanın Türkiye'de
esinlenebileceği, kaynak alabileceği kendi öncesine ait roman, öykü,
tlyatro oyunu dağarcığı oldukça sınırlıdır. Ayrıca o dönem sinema
kadrolarının, sinema çevrelerinin olanakları varolan az saytdakl ro
man, öykü kaynaklarını sinemaya ektarabllrnek için yeterll de değ'il

dir. Bu bakımdan slrıemaya tiyatro, roman, öykü tekniği, mantığı,

kur:gusu ile yaklaşmaktan çok, doğalolarak beslerıdlkleri, içinde ol-
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dUıkları geleneksel kültürün masal dünyasından, bilinçli bir seçim oL
masa da, kendH'iği'nden yararlanır. Burada Yeşilçam halkın masalla
rını anlatmış, onlardan kaıynak olarak yararlanmıştır demek istemi
yoruz, [ayrıca zernan zaman onu da yapmıştır). Yapılan, daha çok
masallardaki mantığa göre ö1ylküler oluşturmak, öykü anlatmaktır, Si
nemacı. bir çeşit masal arrlatıcı gibi olur. Yeşilçam'ın dünyası bu
nedenle bir çeşit masal dünyastdır. mltoslarınm ve tiplerinin kay
nakları masallar içinde verdır.

Yeşilçam sineması, sinema salonlarının Anadolu'ya yayılması

süreclnln bir ürünüdür. Anadolu istanbul, lzmlr, Ankara gibi kentlere
göre taşradır. kırsal keslmdlr. Ayrıca iç gıöçler nedeniyle giderek
bu kentler nüfusunda da kırsal kökenliler artmakta, buraları da kır

eallaşmektadrr. Bu bakırndan Yeşilçam sinemasını, Tünk sineması

nın kırsal dönemi (taşra dönemi) olarak değerlendirmek doğrıu olur.
Nasıl kırsal keslrn kültürü geleneklere bağlı anonim sözlü kültür ise
Yeşilçam da kendi geleneıklerini, yanl kendt genel kalıplarını, kural
larını oluşturmuş anonim bir sinemadır. Dil özellikleri olsun, konuları

işleyişi olsun, korumaya, kollamaya özen giÖste'ndiği değerler olsun,
film kişilerinin tipleri olsun, yönetmertlere göre farklılık göstermek
yerine daha çok benzerlikler, aynılıklar gösterir ve genel Yeşilçam

sineması tarzına uyarlar. Bu genel Yeşilçam tarzı bütün yönetmen
Iere egemendir ve çok az filmin dışında bütün filmleri belirler. Ye
şllçem sineması kırsal kültür kökenli anonim bir strıemadır. Yeşil

çam dönemi ayrıca "Jiürk slnemasrrun popüler (popülist, halkçı, yerli)
dönemidir. Seyirciyle tam blr bütünleşrnesl, uyumu sözkonusudur,
Yeşilçam seyirci desteğiyle yaşayabllrnlş, serpllmlştlr. Yeşilçam'ı

seyirci varetmiş. yaşatnuştır, (Tül1k sinemaısında seyirci heqernon
yası ve yereJliık, yani Yeşilçam dönemi).

Türk slnemasmda, 50'Ierden beri, Yeşllçam anlayışının dışında

farklı bir sinema yapma, Yeşilçam anlayrşrru zorlama girişimleri za
man zaman hep olmuştur. Ama bu çılkışlar, bu zorlamalar bir' yandan
Yeşilçam tarafından, bir yandan da seyircinin tepkisi sonucu başa

rılı olamamış, sürekllllkkazaaatrıarruştır.

Nasıl Yeşilçam sinamasını 1950'Ierde başlayan gelişmele'r yarat
mışsa, 1960'laırda başlayan ,gelişmeler de 1970 sonlarına doğrıu Türk
sinemasında Yeşilçam'ın yanı sıra yeni bir sinemanın filizlenmesine
yol açar. Aslında 1960'Iarın başında yeni anayasanın da koruması altın

da, yeni toplumsal ve siyasal düşüncelerin hareketlenrnesl sırasın

da -toplumcu gerçekçilik» diyebileceğimiz bir sinema hareketi Ye·

125



şilçam'ın 'ıçınde başlar gibi olursa da, Fktidarlann tekrar sağıcı par
tilerin eline geçmesiyle bu başlanqıç sürekllllk kazanamaz. 12 Mart
la iyice kesilir ve Yeşilçam içinde kimi yönetmenlerin sinemalarının

bir dönemi olarek kalır.

Bu arada sinema alanını Ilerki yıllaııda etkileyecek -ve belIrleye
cek yeni gelişmeler ·olur. 1960'larda lstanbul'da Sinematek Derneği

ve Film Arşivl kurulur. Dünya slnemaamdan, ülke sinemalarından

örnekler, sinema tarihine malolmuş kla1siiklergösterilmeye başlanır,

sinema derqtlerl yayınlanır. İstanbul'da Yeşilçamdan farklı bir slrıe

ma özlemlIçlnde olan çevreler, öğrenciler, aydınlar, kültür çevreleri
bu göste'rilerin sadık izleyicileri olurlar. Sinemada yeni dünyalar. ye
ni boyutlar, yeni düşünceler Ikeşıol1unur. Siyasal sinema, .'angaje»
sinema gündeme gelir. 1960 sonunda kısa filmcilerin öncülüğünde

.alyasa] sisteme ve Yeşilçam'a karşı tavır gelişıtiren .Genç Sinema»
hareketı doğar, ama bu hareket de sürekli olamaz.

Gene bu arada, daha sonraki yıllarda Yeşilçam'ı asıl bunalıma

sokacak bir gelişme olur. 1960 sonunda televizyon yayınlan başlar

ve 1970'IeOOe ülke çapında yayılır, 'kanal sayısını arttırır. Video girer
evlere. Yeşllçam stnemaeı ve yabancı film seyircileri filmleri artık

evlerinde seyretmey.e, sinema salonlarından uzaklaşmaya başlar.

Yeşilçam kısa vadeli, günlük 'kurtuluş peşine düşerseks ve şiddet

içeren filmlere yönelir, lumpen erkek seyircileri tutmaya çalrşır, bu
arada da ailelerin sinema salonlanndan kaçışim hızlandırır. Halkın

gerileyen ekionomik gücü, 1970'lerl kasıp kavuran terör olayları in
sanların evlerinden çı1kımadan rahat ve ucuz bir yolla televizyon 59Y
retmeleri sorıuounu verır. ÜstelJik bu kez televizyon ucuz, yeni bir
eğlenceliktir ve merak unsurudur. Aynca Insanlan sakaktan kurta
rıp, sokaktaki eylemlerden u~aık tutmalk, siyasetin dışına ltmek, in
sarılan birbirlerinden koparmak siyasi iktidarların da işine gelmek
tedir.

Sinemaının salt sinema salonlarında seyircilerle buiuşıması dô
nemi 1970'Ierıde beraber bitmiştir artık Bu alanda kavramların ve an
layışlann değişmesi gere!kimeı~edir. Üretim ve seyireiye ulaşım tek
nolojilerinde gelişmeler olmuş, devreyeelektronik g'inmiş, eski ya
pıyı boemuşııır. Sinema salonlanmn boşalması. giderek kaparımeya
'başlaması slnemanm bunalımı olarak alqılaorruştır, Aslında bunalım

eski yapının bunalımıdır ve sinema yeni bir yapıya girmelk zorundadır.

'Elektroniğin sinema alanma girmesiyle seyirci sayısında büyük
bir artış olur. Bunun yanısıra seylrctlertn yıllık film seyretıme ortala-
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ması da sayı olaralk çok artar. Şimdi çok daha gen!ş bir seyirci, Ç9k
daha fazla film seyretımelktedir. BÜitün dünyada yaşanan olay Türkl
ye'de yaşanır ve Türk sinemalSI derin blr bunalım lçlne gömülür.

Durumu biraz daha lrdelerneye çalışmakta yarar var.
Sinema alanının televizyon ve video ile genişlemesiyle ortaya

çııkan en bellrqln gelişme seyirci kesiminde' giörüıür. Geleneksel si
nema seyircisindeki 'ilkili durum, yerll ve yabancı film seylrcllerlkü
mesi dağılır. Televizyon bu iki kümeyi blrleştlrlr ve birbirine kayaaş

trrır, Her kestrn diğer sinemaıyı keşfeder. önyargılar yıkılır. Ayrıca

bu seyirciler, daha önce Sinematek ve Film Arşivi seyircilerinin ay
rıcalığı olan stnemarnrı farklı boyutlanna sınırlı da olsa ulaşma ola
naklanna kavuşur. Bir çeşit ü,ç öıbelk seyirci de televizyon karşısında

birleşme durumunda kalır, sınırlar yıkrhr, seyirciler konulu uzunfllrn
lerln dışmdakl krsa, uzun, belgesel, haber, müziık, tartışma, araştır

ma gibi diğer sinema türleriyle de ilişki içine girer, seyircilerin si
nema bilgi ve görgüleri, alçılema kapasltelert genişler, değişime

uğrar. Bu, seyircileri çok farklı 'bir konuma getirir. Seyircilerin is
tekleri çeşltlerılr, toleransı artar, sınırlı, dar kültür çevrelerinden
dünyaya açılır. Seyireller yeni alışkanlıklar edinir. Bütün bunlar ge
nel ve geleneksel sinema seyircileri lçlrı çok önemli 'kazanımlardır.

1980'I'i yıllarda, önce istanbul'da sonra Ankara ve İzmir'de baş

Iıyan uluslararası film şenliıkleri, bir anlamda 1960'Iarın ve 1970'Ierin
başına kadar etkinliikgıöste1ren Sinematek Derneği ve Film Arşivi

nin bıraiktııkları boşluğu daha farkl: boıyıutlaııda kapatırlar. Dünya si
nemasının çeşitWiği, deği/şik boyutları, farklı sinema anlayışları ye
niden bu kentlerin özel sinema seyircilerinin gündemine girer. Bıu

kesim, aynca fllrnlerln sinema salonlarında seyredllrnesi düşünce-,
sinin de tutkunudurlar, kültür olarak bütün dünyaya açııktır, metropol,
kent kültürünü benimsemiştir. Film şenlikleri 1970'Ierde boşluk i'çi
ne düşen özel sinema seyircilerinin yeniden safiaşrnalarma, bir po
tanstyel olmasına yol açar,

Yeşilçam'ı dışlayan «aydın'ı kesim, kültür çevreleri, Yeşllçam

içinde ya da dışmda üretilen Yeşilçam çizgi'sinin (tarzının) dışındaki

ürünlerle Ilqllenmlş, onlara sahip çı~maya çalışrruştır. Bunun en be
lirgin örneği Yılmaz Güne'Y sinemasıdır. Yeşllçam slnernasuun bir
ürünü olaralk seyirci tarafından çak sevilen ve tutulan, efsaneleşen

«çlrkln kral», oyuncu Yılmaz Güney, Yeşılçama ayklırı olan, Yeşil

çam'daiki Yılmaz Güneyefsaneskıe de aylkırı olan Umut filmiyle bir
den aydın 'kesim tarafından keşfolunur ve sahlplenlllr. Yeşilçam',
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yadsryan aydın kesim Yılmaz Güney'in Yeşilçam dönemiyle de i1gi
ierımemlştlr. Bu bakımdan bugün Türkiye'de i'ki Güneyefsanesinden
(mttosundan) söz edilebilir. Oyuncu olarak yarattığı tipiyle Yeşilçam

seytrclstninsevqlllel, halk kahrameru, Yeşllçamlı popüler, yerli (ye
rel) Güneyefsanesi ile siyasal 'kimliği, sinemacı, yönetmen tavrıyla

aydınların, yabancı (ba:t1'1 i) sinemaçevrelerinin bildiği ve sahiplen
diği (evrensel) Güney efsanesi.

Sinemaya Yeştlçam'dan ve genel seyirciden farklı y'aklaşan, farklı

bakan keslrnlerln içinde, farıklı bir sinema yapma isteğinde ve hazır

lığında olanlar, olanak arıyarnlar hep olmuştur. Ama Yeşilçam' sis
temi ve düzeni bu çıkışları i~olaylaştı.rmalk yerine sürekli enqellerne
yolunu seçmiştir. Ama televizyonun ve videonun Yeşilçam'ı buna
lıma ittiği 1970'li yılların sonlarına doğru, toplumun gündeminde si
yasal söylemin yaygınlaşması ve yoğunlaşması sonucunda buna denk
düşecek filmlerin blrçıkıe olabileceği düşüncesi gündeme gelir. Bu
şekilde belirgin sağ ve sol söylemler geliştitımeye çalışan filmlere
yol açılır. Bu tür filmleri deste'kllyebliecek örgütlü kitleler de vardır

o yıllarda. Böylece Yeşilçam dışrdlyeblleceğlmlz anlayışların ve ki
şilerin sinemaya giıımeleri için bir ~apı açılmış olur. Yeşilçam lse,
kendi anlayışı doğrultusunda bunalımı aşalbileceikşekilde 'kendi an
layışını ve kadroların! yenileyemez, reforme edemez, bocalama ve
dağılma döneminegirrer.

Bu dönemde bazı yanlışlar da yaşanır ve bir öiçGde bugün de
hala yaşanmaktadır.

Televizyon ve sinema birbirlerini dışlarlar. Sinema başka şey,

televizyon başka şey, sinema sanattır. televizyon değildir gibisin
den değerlendirmeler yıapılır. Televizyon, varolan Yeşilçam bi1rirkim
lerinden ve kadrolarından yararlanma yoluna gitımez. Kendi birikimi
ni ve kadrolarını oluşturmaya çalışır. Yeşilçam'a ortak olmalk yerlne
rakip olur. Yeşilçam'dan seyirciyi transfer eder, bunu yeparkerı çok
ucuza aldığı ve hala almakta olduğu eski-yeni Yeşilçam filmlerinden
de yararlanır. Yeştlçarnı Yeşilçam filmleriyle vurur. Kendisi dizi filmler
üretir, yeni oyuncular, yeni yönetmenler çııkartımaya çalışır. Yeşilçam

da televizyon karşısında birlik olamaz, dayanışma içine giremez (bu
bugün de hala böyle), ona mahı~um olm, ucuz ve niteliksiz video film
lerine yöneletek çllkl'Ş arar. Yeşilçam filmlerini üreten yönetmenier,
kendi seyircilerinin televizyon seyirciliğini seçmesi karşısında, on
ları yeniden kazanmak ya da onlarla televlzyonda tekrar blrllkte ol
malk yerine (TV yönetimleri de bu konuda pek bir kolaylık g<öster-
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mernlşlerdlr) 1iü~k sinemasının içine girdiği yenileşme sürecine, ye
nileşme hareketine transfer olmaya çalışır, kendi eski seylrcllert
yerine yeni farklı seylrcllere yönelirler. Yeşilçam çizgisi, kendini
devam ettirecek (sinemada ve televizyondal yeni kuşak yönetmen
ler çıkaramaz. Ortaya çıkan boşluğu, sinemada ABD dağıtım tekel
leri, televlzyonda da yabancı diziler, son yıllarda dıa Latin Amerika
dizileri doldurur. Bir anlamda şimdi Yeşilçam seyircisine Latin Ame
rika dizileri hitap etmektedir. Yeşilçam tarzının, Yeşilçam çizgisinin
beliki de artık tekkurtuluşu, televleyonda bu tür film ve diziler ola
yınıciddi olarak değerlendirmeye başlaması olacaktır.

Televizyon kendini sinemanın dışında bir ş'ey olarak görünce,
sinemayı öğrenme, onun blrtklmlerlnden, kadrolanndan. hiç olmazsa
başlarda yararlanma yoluna gitmez. Kendi kadrolarına programcı ve
yapımcı tanımlamasıyla balkar. Hala da öyle bakıyor. Yönetmenlik
konusuna, görs'el anlanma, yani işin sinema yanına eğilmez, onlara
sinema eğitimi, bilgisi vermez (televlzyonda yönetmen kadrosu yok
tur). Televizyon yapımıcıları ve programcıları da kendilerini sinema
cı olarak gıörmedlkleri , tarumlarnadrklan için sinemanın dünyadaki
yüzyıliıik deneyimlerinden, birikimlerinden,arayışlarından,bilgilerin
den, kurarnlarmdan, düşüncelerinden yararlanma, bunları öğrenme

yolunu tutmazlar. buna gerelkgörmezler. Aslında bilmeseler de yap
tıkları sinemadır. Böylece slnernayı yadsiyarak bilmeyerek sinema
y,apılır. Kısa ftlmlerle yetlşmek, yetklnleşmek yerine uzun dizi film-

" lere yönellnlr...

Yeşllçam seyirciye dayanıyor, seyircinin bölge işletmeleri ara
cılığıyla verdiği avans paralarla filmler yapılryordu. Televlzyonla bir
likte sinema salonları boşalmaya başladığında, bölge' işletmelerinin
de ,güçleri azalır. Biöl'ge işletmeleri maddi tabanıarını yitirirler. Te
levizyon aslında bir b~kıma seyirci sayısını da arttırarak talebi de
çoğaltır, ama buna tek başına karşılık vermekten, başlarda, olduıkça

uzaktır. Yeşi'lçam, slnemalardan 'kaçan seylrclyl evinde televizyon
aracılığıyla, yeniden ya1kalaıma1k yerine televizyon dışında, bu kez
video film üretimiyle yakalamaya yönelir. Video işletmelerinin avans
ları bu kez bir süre için Yeşilçam'ın üretimini sürdürrneslnl sağlar.

Televizyon 'kanallarının çoğalması ve video alanını da büyük ölçüde
ele g'eçil"en ABD tekellerinin fllrnleri sonucu Türk sineması genel
bir bunalımın içine girer.

Seyirciisi televizyona geçen Yeşilçam yönetmenleri bir anda «or
tada» kalırlar. Bu olay bir bakıma orrlannbaqrmstalaşması,«serbest-
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kalması, Yeşllçam tarzının denetiminden ve baskılarından kurtulma
ları, kendi klşlllkletlyle baş başa kalmaları demektir. Bir yandan te
levlzyona yöne ii rken , diğer yandan değişen yerılleşen sinema anla
yışı Içinde de varotabilme çabasına girerler. Gerçekten de belki Ye·
şllçam, anlayışı sinema ancak televizyıonda popüler çizgisinik!oruya
rak ve Latin Aımerlika dlzllerlyle reksbetederek ve ekranı onlarla
paylaşarek varlığım sürdüreblllr. Bunun için kendi yeni kuşalk yönet
menierini bulmak zorunda, Şimdilerde bunun arayışları sürüyor.

'Yeşilçam, televizyonun rekabeti karşısında, kendi Içinde sağ

hklı çözüm üretmekte zorlaneken. kendi çizıgisi dışında yapılan film
ler, Yılmaz Güney'in filmıleri Türkiye'de yeni sinema seyircilerinde,
uluslararası festivalierde ve uluslararası 'sinema çevrelerinde ilgi
uyandırmaya başlar. Bu gelişmeler, farkh önerilerin yapım olanak
ları bulmalarını kıo'l.aylaştırır. Yeştlçarn dışından Türk slnernasma ye
ni yönetmenler g'e ii r, filmler yaparlar. Yeşilçam içinden de buna
aYBlk uydurmaya çalışanlar olur. Artık Türık sinemasında rüzıgarlar ye
ni sinemadan yana esmektedlr. Yurt lçlndekl ve yurt dışındaki ilgi
henüz film maliyetlerini karşılarnektan uzaık olsa da en azından ya
panlara bir onur, bır prestij, bir şöhret sağtamakta ve şıu sıralar batı

He ortak yapıım olanaklan kapısını aralamaktadır.

Yeşllçam, Tarık slrıernasmda bir ekioldür ve artıık Türk sinema
sının bir dönemidir. Yeni IkıoŞıulılıar, yeni dinamikler, yeni düşünce

ler yeni bir sinema oluşumuna sürekllllk kazandırmıştır.

Yeni Tıürlk elnemasmrn asıl kaynağı öneelfkle Yeşliçam'a göre
farklı bir stnema yapma isteğindeki insanların (yıöneI1menlerln) var
lığıdır. Ve ık!oşıulların buna uy'gıun bir ortamı hazırlamasıdır. Üçlü bir
blrli'ktelikten söz etmek bel'ki daha doğru olabilir bu konuda: Önce
Hkle bu yöneli'ştelki sinemacıların (yönetmenlerin) varlığı; Sonra se·
yircl coğrafyasındaıki yer değiştirmeler, sinema salonlanndan Ye
şilçam seyircileriınin uasklaşrnaaı, salonların dünya sinemasına açjk,
o doğrultuda filmler bekıllyen seyircilere kalması: ve bu yönelıste

ki bir sinemanın batı sinema çevrelerinde i'Igiyle karşılanması ve
sahlplenllrnesl. Üçlü bir "ittifaık,. dlyeblllrlz buna.

Sinema sal:onlarıartılk sinemanın ayncaljklı, özel bir yeri olma
niteıliğine dönöşmüştür, Buradaiki seyireller. yeni Tül1k sinemasının

da potansiyel seylrclaldlr. Ama onların katkısı bu filmleri amorti et
meye şimdiliık yetmiyor. Bu seyircilerin lçinde önemli bir bölüm si
nemanın da yenl seyircileri ve orta ya da yüksek öğrenim gençliği.

Türk sinemasının Yeşilçam dönemini yaşamışlar. onunla bir bağlan-
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tıları olmamış, Yılmaz Güney'in fiılmlerini seyretmemlşler. Türk sl
neması konusunda daha QO!k önyaf1g1 lı , iıkinci elden bilgileri var. Te
levlzyonda lztedıklerl ('ağ'er lzllyorlaraa] Yeşilçam filmleriyle olumlu
bir lletlşlrnkurarmyorlar.Farkl: dünyaların insanları. toplumun içiın

de olduğu yoğun Amertka köttür (kimliık) bombardımanı altındalar ve
belli bir yabancılaşmayı yaşıyorlar. ~ültür klrlenmesl, yabancılaşma

ve klrnljk sorunlanyle karşı karşıyalar. Amerıkan kültür ürünlerinin
en büyıülk tüketlclst durumundalar. Ulusal kimliık erozyornı lçlndeler.
Bu ıkesim Türk filımlerine sinema salonlannda da yeterli ilgiyi gıös

termlyor (!kimi spekülatif filmlerdışında).Vılın en çok lş yapan film
leri llstest bu seyircilerin tercihlerini de açıık olaraık göstermektedir.

Bu noktada bir saptama daha yapmakta yarar var.

1950 D.P. lktldarıyla birliılçte l'ürtkiye üzerinde ABD etkinliği de
artmaya başlar. Slyasal ve ekonomtk alandeki bu eVkinli'kkültür ürün
leriyle ve yaşama modeliyle de desteklenmektedir. 1950'J.erıdekl bu
açıhm, 60'larda «ulusal bağımsızlıik. emperyalizm» gibi kavramların

toplumun hayatına ginmesiyle bir ölçüde denqelenebllmiştlr. Top
lumda daha çok bir özlem, sınıf atlama isteği olarak kendini göste
rebilir. Toplum hala radyo yayınları. Yeşilçam sinemasıyla, yani yerli
ürünlerta ilişki içindedir. 1970'I'eııde televlzyonla ivmesi artan kül
türel çeşltlenrne, dünyaya açılma ülkedeki siyasal söylemin ve tar
tışmaların yü1lcselme1s1iyl'e gene dengede tutulebtllr. 80 sonrasında

toplum örgütlenmesinin çözülrnesl ve styasetln gündem dışına Çı

karılmasıyla Arnertkan iküiltüJ1üınün etkileri, sıyasal iıktidarların da
özerıdtrllmeel ve desteklemesiyle kirlenme boyutuna varır. Daha ön
ce özenme, özlem duyıma. sınıf aıtlama boyutunu pek aşamamış olan
yabancrlaşma bir kimHk yozlaşrnaeı, kimlilksizleşme olaraik ortaya Çı

kar. Artık sınıf atlama değil, Ü1lke atlama sanki gündemdedir. toplu
mun kırdan kentlere doğm göçü de bu dönemde yOğunluk kazanır.

Kırsal kesim kentlerı siyasal, ekonomtk ve kültürel olarak ele geçi
rir ve yönetmeye başlar. ~e[lt insanı, kentsel ,kültür, kentsel yaşama
biçtml kentlerde azınlığa düşer, ikent üzerlndekl etkinliğiıni, bellrleyi
ciliğini yitirir. ülke yönetlrnırıde ve kent yöneıtlminde marjinal konu
ma düşer. Doğal' ortamından uzaklaşrmş, köklerinden giderekkopan
kırsal kültür. 'kentlerde yeni kökler. yeni doğalortamlar oluşturmaya

çalışır. Kentin kınsal aıltoıkültürü giderek bütün ül1keyi etkisi altına

alır.

'Türk slnemaaı ve seyirci ııışlkıteri şu anda 901k karmaşık bir ya
pi lçlnde, Gelişmelerin yönü ve niteliği sinema dış: gelişmelere de
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bağlı. Halkın en uouz eğlence aracı olan sinema şimdi artılk sinema
salonlarıında liÜ!~s (pahalı) tüketime dönüştü. Sinemaya gi,tmeik kül
türel bir et'kinliık oldu. Ucuz vekolay film seyretrne yeri bundan böy
le televizyon ekranı. Balonlardekl seylrcller en fazla onbinlerle sayı

Iıııken, televlzyonda bu sayı rnllyonlar, onmllyonlar düzevinde. Tele
vlzyon sinema ftlmlertnden yarartanıyor ama sinemaya katkrsı ulaş

tığı seyireiye göre QoIk gerilerde. Televizyon slnemanm, salondan
aldığı seyircilerinin ıkarşıılığını sinemaya geri verrnlyor. Televizyon
seylrclsl, televlzyorıdakl Yeşilçam seylrclsl, yerıl Türk sinemasının

ürünlerini de gösterildiklerinde televizyon ekranında ilqlyle seyre
deblllyor, (yani yeni sinemanın televiııyıonda gösterildiğinde bu ba
kımdan herhangi bir seylrcl sorunu yok), Yeni Türk sinemasının se
yirciyle olan sorunu, bu seylrcl ister televizyon ekranında ister si
nema salıonunda olsun, fa~klı bir boyutta. Ve asıl kendinden, yenili
ğinin ne olacağından, olması gerektiğinden 'kaynaıklanıyıor. Yeni sine
manın sorunu kaçıkişiye ulıaştığı. ne kadar para kazandığının ötesin
de asıl, «ısinemada ne ya1pmalk Istlyor», ..nasıl bir sinemanın peşin

de .., «ıseyirciyle ne tür bır ilişiki, iletişim lçlne girmek lstiyor», vb.
gibi sorunlaııdayatıyıor.

Türk sinemasının bu yenı döneminin netleşmiş belirgin bazı özel
likleri var. Yeşilçam'ın anonim yaratıcıılığı, yerini yönetmenlerin ken
di kişisel dünyalanna, klştsel bi·çimlerine, klşlsel sorunlarına, kişi

sel sinemalarına bırakır, Film klştler] 'kalıp tipler olmalktan çıikıp,

değişen, boyutlanan karekterlere dönüşür Ukarakter tipler), Sinema
dünya metropollerine açılır, kırsal kültür temelinden ve seyirci'sin
den kent ve dünya kültürüne ve seylrclslne döner. (Sinema kent
leşir). Çok seslilik eqemen olur. Yeşilçam dönemindeki slnerna
seyirci i1işlkilerindeki tek yönlülük ve bağımlılık yerini yönetmen
Ierin ve seyircilerin çeşitlenmesiyle çok yönlülük ve çoğulculuk,

karşrbkh bağımsızIıik ilişkilerine bırakır. Yeni dönem slnernamı

zm bu açıdan Yeştlçem'm popüllzm ve yerelliğinden evrensel ve
demokratik bir döneme gilimesidir.

Kitle iletişim araçlarının damgasını vmduğu çağımızıda kapalı

Ikiültür çevrelerinin varlığı, dünyaya kapalı kalrnak, başka i~ültürl'er

den ve dünyaılardan eıtıkı:Jıenmeme1k ve ki rı enmemelk olası değildir.

Dünya bir -evrenselleşme- dönemjne giriyor. Seyircimiz ve sine
mamız dıa bu süreıçten kaçmılmaz olarak -naelblnl alryor». Yeni so
rular ve yeni sorunlar da gündeme geliyor. Yeşilçam dönemindeıki

Tüı1kseyirci1sinin kırsal (yerel) özelljklerlrıln yerini kentsel al:t-iküıl-
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tür ve evrenselleşma giörüntüsünde Amerlkanlaşrna yebancılaşrneeı

(mı) alıyor. Yeşilçama tşıplkiolarak ortaya çjken yeni sinema, bu
tepki nedeniyle belli bir seylrclalne yabancıiaşmayı da içinde taşı

yor mu, -seytrctsfne ysklaşmak lçln geçerli anlatım modelleri arar
ken evrensel dil adı altında iş yapan Amerlkan filmlerinin ve TV
dizilerinin dili'ne mi yaklaşıyor gibisinden soruları da karşı:lama'k

durumunda.

Yeni sinema bir yandan kendi bağımsız kimliık savaşımırn verir
kerı diğ'er yandan sevtretyle (TÜrI.kiye seyircileri ve dünya seyirelle
riyle) karşılıklı bir 'kimlik savaşımını da veriyor.

Türk sineması çok önemli ve dinamilk yeni bir dönerne girmiş

bulunuyor artılk...
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