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H ayalet Ev daha başlığından 
itibaren okuyucuda merak 
uyandırıyor. Başlık seçiminin 
oldukça makul sebepleri, kita-

bın ilerleyen sayfalarında karşımıza çıkıyor 
ve yolumuz “Yeni Türk Sineması’nın hayaletli 
evlerde geçen tekinsiz öyküleri”1ne varıyor. 

Asuman Suner imzasıyla okuyucuyla 
buluşan kitapta, 90 sonrası ortaya çıkan 
Türk toplumundaki aidiyet krizi, kimlik ve 
bellek problemleri üzerinden yurt kavramı 
sorgulanıyor. Böylece okuyucu ev’e misafir 
ediliyor; ev bağlamında ortaya çıkan krizin 
kaynağı ya da zemini de hayalet kavramı-
nı doğuruyor. Yazarın ifadesiyle hayalet 
ev’lerin öykülerini anlatan “Yeni Türk Sine-

1. Asuman Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk 
Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, Metis 
Yayınları, İstanbul 2006, s. 16.

ması, aslında Türkiye’de aidiyet meselesi 
etrafındaki gerilimleri gözlemleyebileceği-
miz bir kültürel zemin”2 sunuyor. Bu krizin 
kaynağına yerleştirilen toplumsal bellek 
kaybı ise yazarın önermelerini dayandırdı-
ğı gerekçelerin altını çiziyor. 

Yeni Türk Sineması’nın kitapta iki katego-
ride ele alındığını görüyoruz: “Popüler” 
sinema (Eşkıya, Vizontele, Propaganda, 
Babam ve Oğlum vb.) ve “sanat” sinema-
sı (Tabutta Rövaşata, Masumiyet, Güneşe 
Yolculuk, Kasaba vb.). Bu çerçevede filmler 
değişik temalar ve kavramlar bağlamında 
değerlendiriliyor. Hacimli içerik, oldukça 
detaylı film okumaları ve tahlilleriyle bes-
leniyor. Bu çerçevede kitabın iddiası da 
gerçekleşiveriyor: “Türkiye’de yaşanan 
toplumsal dönüşüm sürecine bakmak, 
farklı bir görme biçimi önermek.”

2. Asuman Suner, a.g.e., s. 16.
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Kitabın “Çocukluk/Çocuksuluk: Nostalji 
Sineması” başlığını taşıyan ilk bölümünde 
Eşkıya, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Vizon-
tele, Şelale, Propaganda, Vizontele Tuuba, 
Komser Şekspir filmleri ele alınıyor. Yeni Türk 
Sineması’nın popüler kanadı, geçmiş’in 
temsil edilme biçimine göre nostalji kavram-
laştırması çerçevesinde değerlendiriliyor. 
Bu filmlerin geçmiş’i toplumsal bir çocukluk 
dönemi olarak çizdiğinden hareketle, toplu-
mu tarihin yükünü taşımaktan uzaklaştırdığı 
ifade ediliyor. Filmlerdeki genel temayülün 
aslında bir hatırlamaya değil unutmaya dö-
nük olduğu da vurgulanıyor. 

“Oyun/Bozgun: Nuri Bilge Ceylan Filmleri” 
başlığı altındaki ikinci bölümde Ceylan’ın 
ilk üç filmi masaya yatırılıyor; çocukluk ve 
oyun kavramları eşliğinde aynı anda kavuş-
mak ve uzaklaşmak istediğimiz taşra olarak 
yansıtılan ev’in ikilemi irdeleniyor. Bu iki-
lemi Ceylan’ın oyun’la çözümsüzlük olarak 
ortaya koyduğu da ifade ediliyor. 

Girdap/İroni: Zeki Demirkubuz Filmleri” 
başlığını taşıyan üçüncü bölümde Masumi-
yet ve Üçüncü Sayfa filmleri özelinde De-
mirkubuz sinemasında ortaya çıkan “taşra 
yaşantısı” irdeleniyor. Taşraya atıfla film-
lerde ortaya çıkan kapalılık duygusunun 
yarattığı “girdap” ve yine burada karşımıza 
çıkan ironi kavramı tartışılıyor. 

“Açılım/Açmaz: Yeni İstanbul İmgesi” 
başlığındaki dördüncü bölümde, İstanbul 
imgesinin Yeni Türk Sineması’nda nasıl 
farklılaştığı Tabutta Rövaşata filmi üzerin-
den tahlil ediliyor. Filmlerdeki İstanbul’un 
ayrıcalıklı konumunun değişimine dair 
gözlemler ortaya koyuluyor. 

“Yolculuk/Yurtsuzluk: Yeni Politik Filmler” 
başlığı altındaki beşinci bölüm, politik 
filmleri konu alıyor. Suner, Hamid Nefisi’nin 
“aksanlı sinema” kavramı üzerinden Güneşe 
Yolculuk filmini merkeze alarak 90 sonrası 
politik sinemanın ulusal aidiyet meselesini 
nasıl sorunsallaştırdığını irdeliyor. Yazarın 
aksanlı sinema kavramına getirmiş olduğu 
eleştiri ve açılım da dikkata değer.

“Vasfiye’nin Kız Kardeşleri: Yeni Türk 
Sineması’nda Kadın Sessizlikleri” başlığını 
taşıyan son bölümde ise erkekler sineması 
şeklinde nitelendirilen Yeni Türk Sineması, 
Adı Vasfiye filmi üzerinden kadının özne ko-
numuyla birlikte tartışmaya açılıyor. 

Birkaç Eleştiri

Mevcut film üretimlerinin toplumsal bir 
zemine yaslandığını düşündüğümüzde 
yazarın 90 sonrası Türkiye’deki toplumsal 
dönüşüm ve değişimi filmler üzerinden 
okuma çabasının zihin açıcı olduğu söy-
lenebilir. Kitabın giriş bölümünde aidiyet 
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krizine sebep olan toplumsal bellek kay-
bının temel kaynağı, yaşanılan darbeler, 
özellikle de 12 Eylül darbesi olarak göste-
riliyor. Aidiyet tasavvurunun merkeze alın-
dığı bir çalışmada ister istemez zihnime şu 
soru takılıyor: Toplumsal bellek kaybının 
sebepleri arasında darbeleri (özellikle 
de 80 darbesini) öne çıkarmak nasıl bir 
tarih tasavvurunu yansıtıyor? Sorumu 
kitabın politik filmlerle ilgili bölümünde 
bahsi geçen “Hangi Türkiye?” sorusundan 
mülhem şu şekilde yineleyeyim: Yeni Türk 
Sineması’nı yorumlarken kaynak olarak 
kullanılan kavramlar, tarihsel süreç içinde 
yolculuğunu sürdüren “hangi Türkiye”den 
besleniyor? Bu noktada aidiyet krizini 
temellendirmeye dair daha detaylı bir 
okuma beklentisi duyduğumu söylemeli-
yim. Buradaki paradoks, belki yine yazarın 
oldukça isabetli yorumladığı Nuri Bilge 
Ceylan sinemasının taşraya yaklaşımında 
ortaya çıkıyor: Kurgulanan “oyun”, para-
doksu çözmeyi sürekli öteliyor. 

Ayrıca aidiyet krizini merkeze alan yazarın, 
kitabın Nuri Bilge Ceylan’la ilgili bölümün-
de yer alan bir ifadesi yaşadığımız aidi-
yet krizinin ne kadar derinlerden aktığını 
gösteriyor: “Ali mezar taşlarının üzerindeki 
Arapça yazıların anlamını çözmeye çalışır.”3 

3. Asuman Suner, a.g.e., s. 143.

Burada mezar taşlarının üzerindeki Os-
manlıca yazıların “Arapça yazılar” şeklinde 
nitelendirilmesi, bu yazıyı çözemeyen film-
deki çocuk oyuncu Ali kadar kitabın yazarı 
Asuman Suner’le birlikte pek çoğumuzun 
yaşadığı aidiyet probleminin altını çiziyor. 
Suner, ne yazık ki yabancı kavram ve keli-
melere karşı geliştirdiği hassasiyeti kendi 
yaşadığı topraklara ait kelime ve kavramlar 
konusunda gösteremiyor. 

Son tahlilde Hayalet Ev, dili itibariyle akıcı, 
ele aldığı meseleleri işleme yöntemiyle ba-
şarılı bir çalışma. Asuman Suner, akademik 
dille edebiyat dili arasında, deneme tadın-
da seyreden, son dönem Türk sinemasını 
anlamlandırabilmek adına başvurulabile-
cek değerli bir kaynağa imza atmış. 


