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BAĞIMSIZ TÜRK SİNEMASI İÇİN ALTERNATİF İZLEYİCİLİK 

DENEYİMLERİ 

GİZEM PARLAYANDEMİR 

 ÖZ 

 Bu çalışma Bağımsız Türk Sineması için alternatif izleyicilik deneyimlerini 

tartışan bir izleyici araştırmasıdır. Çalışmanın birinci bölümünde sinema 

izleyiciliğine dair yapılan araştırmalar ve kuramsal tartışmalara değinilmiştir. İkinci 

bölümde Bağımsız Türk Sineması, Bağımsız Türk Sineması’nın izleyicisi ile olan 

ilişkisi ve Bağımsız Türk Sineması’nın gösterim mekanları incelenmiştir.  İlk iki 

bölümde edinilen kuramsal ve tarihsel bilgiler göz önünde bulundurularak yapılan 

çıkarımlara göre değişik izleme koşulları belirlenmiş; bu koşullar içinde yapılan 

birebir izleyici görüşmeleri, odak grup görüşmesi ve anket çalışması ile filmi idrak 

sürecini etkileyen etkenler tartışılmıştır. 

 Anahtar Sözcükler: “Bağımsız Türk Sineması”, “Sinema izleyiciliği”, 

 “Kamusal bir etkinlik olarak sinema izleyiciliği”, “Yeni medya izleyiciliği” 
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ALTERNATIVE SPECTATORSHIP EXPERIENCES FOR INDEPENDENT 

TURKISH CINEMA 

GİZEM PARLAYANDEMİR 

 

 ABSTRACT 

 The study is an audience research that discusses the alternative spectatorship 

experiences for the Turkish Independent Cinema. In the first chapter of the study, the 

researches and theories about cinema spectatorship are mentioned. In the second 

chapter, the Turkish Independent Cinema and the relationship of this cinema with its 

spectator are discussed. With taking into consideration the historical and theoretical 

information that are discussed in the first two chapters, the alternative spectatorship 

experiences, conditions are designed and with spectatorship interviews in these 

conditions, and with a survey the effects of condition on the cognitive process are 

discussed. 

 Keywords: “Turkish Independent Cinema”, “Cinema Spectatorship”, 

 “Cinema spectatorship as an public activity”, “New media audience” 
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ÖNSÖZ  

“Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış 

insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla 

barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama beş-on dakikada ölüyor. Sokak sinemadan 

çıkmayanlarla dolu; asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, 

eritiyorlar.” (Yusuf Atılgan, Aylak Adam, s.18.) 

“Dünyayı güzellik kurtaracak” dedirtir Dostoyevski, Budala adlı eserinde Prens Mişkin’e. 

Ben de bizi iyiliğin ve güzelliğin kurtaracağına inananlardanım. Genel olarak bilim, özel 

olarak da iletişim bilimi ve elbette sinema ve ‘sinemadan çıkmış insan’lar sayesinde 

birbirimize birbirimizden farklı olmadığımızı anlatabilirsek, birbirimizi daha çok anlar ve 

aslında zaten sevdiğimizi fark ederiz, böylece kırıp dökmeyiz, incitmeyiz diye umuyorum. 

Bu tezi yazarken temel itici gücüm bu umuttu; bundan sonra yapacağım bilimsel çalışmaları 

da, hepsi birbirinden güzel olan henüz her ferdini tanımadan sevdiğim insanlık ailesi, ve 

onları tanıdıkça daha da umutlu hissettiğim genç iletişimciler için yapmak istiyorum.  

 

Bu çalışmayı yaparken desteğini hep hissettiğim tez danışmanım Prof. Dr. Seçkin Özmen; 

tez izleme ve jüri sürecinde değerli görüşleriyle bu çalışmayı besleyen hocalarım Prof. Dr. 

Filiz Aydoğan Boschele, Prof. Dr. E. Nezih Orhon, Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, Doç. Dr. 

Ergün Yolcu, Doç. Dr. Sergün Kurtoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ümit Sarı’ya katkılarından dolayı 

hep müteşekkir kalacağım.  

 

Öte yandan hem bu çalışmanın kaynakçasını oluşturan, hem de okumayı öğrendiğim günden 

beri okuduğum ve görüşlerimi onların görüşlerinin üstüne temellendirdiğim tüm 

araştırmacılara ve okuma yazmayı öğrendiğim günden beri üstümde emekleri olan tüm 

öğretmenlerime, hocalarıma teşekkür ederim. 

 

Doktora sürecini verimli geçirebilmemi sağlayan TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı 

Destekleme Birimi) Yurtiçi Doktora Araştırma Bursu için TÜBİTAK’a; ve TÜBİTAK 

gibi nice kurumu, okuduğum okulları vergileriyle, okuduğum Darüşşafaka Lisesi’ni 

bağışlarıyla fonlayan halkımıza şükran borçluyum. Umarım daha fazla araştırmacı böyle 

teşviklerden yararlanabilir ve biz hep beraber birbirimiz için bilim üretebiliriz.  

 

İsim isim teşekkür edince, bazen en unutulmaması gereken isimler yorgunluktan ve 

heyecandan unutuluyor; o yüzden hayatımın her anında desteklerini esirgemeyen aileme -ve 

bana kefil olduğu için dayıma-, kardeşlerime, dostlarıma teşekkür ediyorum...  

 

Bulamadığım kaynakları temin etmem ve tezin yazım sürecindeki destekleri için Doğa 

Çığşar, Dr. Nalan Liv, Araş. Gör. Dr. Özlem Arda, Araş. Gör. Özgür İpek, Mehmet Özbek, 

Derya Birincioğlu, Öğr. Gör. Gülçin Özdemir’e ve Araş. Gör. Fatih Fidan’a...  Anket 

sorularını ve raporlarını hazırlamam konusunda yol gösterdikleri için Yrd. Doç. Dr. Barış 

Altaylıgil’e ve Esra Okuducu’ya... Çalışmayı gerek birebir görüşmeler gerek anket yoluyla 

besleyen, bu teze emekleri geçen tüm katılımcılara...  Ve tezin parçasına dönüşen filmlerin 

çekiminde emeği olan ekiplerine... Bir de yüksek lisans tezimi bitirirken dediğim gibi: ‘ve 

bütün eğitim hayatını benimle tekrar eden, benimle tekrar öğrenen, benimle uykusuz kalan 

ilk öğretmenim, “biriciğim”, canım annem Nayile Parlayandemir'e’ teşekkür ederim... 
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 GİRİŞ  

 

 Sinema ortaya çıktığı yirminci yüzyıldan itibaren bir kitle iletişim aracı, bir 

kültür endüstrisi ürünü, modern çağın sanatı olarak çeşitli biçimlerde 

yorumlanmıştır; hakkında görüş bildiren kuramcıların bakış açılarına ve dayandığı 

paradigmalara bağlı olarak, gerek mecra ve form olarak kendi başına, gerekse 

taşıdığı söyleme dair, sinemanın olumlu ya da olumsuz etkileri tartışılmıştır.   

 

 Bu çalışmada da sinemanın, diğer bütün sanatlardan ve kitle iletişim 

araçlarından farklı olarak, hem bir sanat dalı hem bir kitle iletişim aracı hem de 

kültür endüstrisi ürünü olduğu göz önünde tutulacak ve çalışmanın kuramsal 

dayanakları bu bakış açısıyla belirlenecektir.  

 

 Pek çok sanat gibi sinema da teknik ve sanatsal gelişimine paralel olarak 

kuramsal çalışmaların odağı olmuştur. Sinemanın işlevi, biçimi, estetiği, gerçekliği 

gibi kendi meselelerine dair çeşitli ve kimi zaman birbirine karşıt düşünceler ileri 

süren kuramcılar ortaya çıkmış ve sinemanın ne olduğu ya da ne olması gerektiği 

yönünde görüşler belirtmişlerdir. Başlangıçta kural koyucu olmak iddiasıyla yola 

çıkan film kuramları zaman içinde tanımlayıcı olmaya başlamışlardır. Sinema 

tamamlanan ve tükenen bir sanat olmadığından ve toplumla diyalektik (eytişimsel) 

bir ilişki içinde olduğundan dolayı zaman içinde kuramsal yaklaşımlar da değişmiştir. 

Bu değişimler –renkli film, sesli film gibi gelişmelerin etkisiyle- teknoloji tabanlı 

olabildiği gibi, toplumsal dinamiklerden, toplum bilimlerinin alanına giren diğer 

disiplinlerdeki kuramsal çalışmalardan ya da bu çalışmalar ile etkileşimlerden de 

kaynaklanabilmektedir (Andrew, 2010).  

 

 Film kuramı tarihinde teknolojik gelişmeleri tartışan araştırmacılardan biri 

Arnheim’dır (Andrew, 2010: 81-101; Easthope, 1998: 51-57). Arnheim filmin 

biçiminin, görsel öğelerinin, kurgusunun ve gösterim koşullarının film sanatı üstüne 

etkilerini tartışmıştır. Ortaya çıktığı dönem itibariyle çalışmalarının merkezinde 
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filmin bizatihi kendisi olsa da, çalışmalarında koşulların izleyicinin alımlaması 

üstüne etkisine  de değinilmiştir (Arnheim, 2010). 

 

 Brechtyen bakışa daha yakın olan ve gerçeğin temsilinden ziyade sinemasal 

gerçekliğin kendisiyle ilgilenen Bazin ise, izleyenin metni eleştirebilmesi için daha 

özgür bırakılması gerektiğini ve hatta izleyicinin algısının manüple edilmesi 

gerektiğini savunur. Arnheim’ın örneklerinden biri olduğu Biçimci kuramcılar da, 

Bazin’in örneklerinden biri olduğu Gerçekçi kuramcılar da çeşitli açılardan 

birbirlerinin zıddı gibi gözükseler de, film kuramını fotoğrafla ilişkilendirmeleri 

açısından kesişirler (Easthope, 1998: 52-54). Öte yandan Andrew’e göre, 

Arnheim’dan bahsedilince değinilmesi gereken bir başka önemli kuramcı Metz’dir. 

Andrew, Metz’in kullandığı diyalektik yönteme ve materyalist olmasına rağmen, 

Metz’in kuramının Arnheim ile ilişkili olduğunu ve onun Arnheim’ın ardılı olduğunu 

öne sürer (2010: 101).   

 

 Film çalışmalarında 1970’lerin sonundan itibaren izleyici odaklı bir yaklaşım 

gözlenmektedir. Bu yaklaşımda da temel haraket noktaları kültürel çalışmalar 

alanında yapılan amprik izleyici araştırmalarının yanı sıra göstergebilim ve yapısalcı 

film kuramı olmuştur. Gerek toplumsal yapılardaki gerekse toplumbilimlerindeki 

değişimler sonucu ortaya çıkan postyapısalcı ve postmodern bakış ile birlikte 

yapısalcı kuram süreç içinde idraki (bilişsel1) film kuramına evrilmiştir. İdraki film 

kuramı, metnin izleyici tarafından nasıl yorumlandığını, çözümlendiğini yani o filme 

dair idrak sürecini ve bu sürece etki eden psikolojik ve çevresel etkileri araştırır 

(Monacco, 2002: 401). 

 

 Film metninden çok izleyicinin merkezde olduğu 1970’li yıllardan sonraki bu 

dönemde, izleyici odaklı bir başka yaklaşım da konuya sinema izleyiciliğinin 

kamusal alan ile ilişkisi çerçevesinden bakmaktır. Bu yaklaşım Miriam Hansen’in, 

                                                        
1 ‘Cognitive film theory’ için Türkçe’de yaygın kullanım olan ‘bilişsel film kuramı’ yerine, ‘idrak’ 

sözcüğünün ‘cognition’ sözcüğünü daha iyi karşıladığı düşünülerek, ‘idraki film kuramı’ kullanımı 

tercih edilmiştir. 
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Habermas’tan aldığı kamusal alan kavramının üstüne şekillendirdiği çalışmasına 

dayanmaktadır (Mayne, 2002; Kırel, 2010: 13-117).  

 

 Özetle, film çalışmalarında her açıdan odak izleyici çalışmalarına kaymış, 

göstergenin çözümlenmesinde ya da koşulların belirlenmesinde izleyicinin önemi her 

geçen gün daha çok kavranmıştır (Hayward, 2010: 344-348). 

 

 Bu çalışma da Bağımsız Türk Sineması için izleyicilik deneyimlerini 

tartışmaktadır. Çalışmanın yapılma gerekçesi daha önce yapılan başka bir çalışma 

olmuştur. Bahsedilen çalışma Türk Sineması’nın endüstriyel yapısını anlamak ve 

Türk Sineması’nın geliştirilmesi için öne sürülen çözüm önerilerini tartışmak 

amacıyla tasarlanmış bir yüksek lisans çalışmasıdır (Parlayandemir, 2011). Değinilen 

çalışmada Türk Sinema endüstrisinin gelişmesi ve söylem olarak güçlenmesi için 

endüstrinin üretim ayağının yanı sıra -ve özellikle- gösterim ayağının 

desteklenmesinin; endüstrinin altyapı sorunlarının çözülmesinin gerektiği 

belirtilmiştir. Öte yandan Türk Sineması’nda 1948 yılında uygulanan vergi indirimi 

şeklindeki gösterim desteğinin sinema üstündeki etkisinin çok olumlu olmadığı 

bilinmektedir, fakat bu durumdan hareketle, günümüzde de gösterim desteğinin 

sorunların çözümünde etkin olmayacağını düşünmek anakronik2 bir bakış olabilir. 

Yine de bahsedilen durum, mevcut tabloyu tartışırken göz önünde tutulmalıdır. 

 

 Türk Sineması’nın gösterim ayağında en büyük sıkıntıyı bağımsız filmlerin 

yaşaması da çalışmanın varsayımlarından biridir. Bu varsayımda izleyici ve filmlerin 

kopya sayıları belirleyici olmuştur. Bağımsız filmlerin vizyona girebileceği bağımsız 

sinema salonlarının azlığı ya da üretilen filmlerin, çalışmada değinilecek çeşitli 

nedenlerle, izleyici ile buluşamaması gibi kimi sorunları aşmak için alternatif 

izleyicilik deneyimlerinin tartışılması da gerekli görülmüştür. 

 

                                                        
2Anakronizm terimi, özellikle tarihsel olayları değerlendirirken, olayları kendilerine ait zamanların 

koşulları yerine değerlendirme yapılan tarihin koşullarına ve normlarına göre değerlendirmek olarak 

açıklanabilinir.   
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 Bu çalışmanın temel meselesi (sorunsalı); filmi, kamusal alanlardan biri olan 

sinema salonunda, özel alanda ya da internet tabanlı yeni medyada; yalnız başına ya 

da başkalarıyla birlikte; filmin gösterim koşullarına müdahale ederek ya da 

etmeksizin izlemenin, Bağımsız Türk Sineması izleyiciliği açısından idraki sürece 

etkisinin olup olmadığıdır. 

 

 Bu tartışmayı yapabilmek için çalışmada öncelikli olarak çeşitli sorulara 

cevaplar aranacaktır. 

 

 1) Bağımsız Türk Sineması derken  ne kast edilmektedir? Bağımsız sinema 

 izleyicisi kimdir ve bu filmlerle nasıl ve hangi kanallardan ilişki 

 kurmaktadır? Bu ilişki filmi izleme ortamından ve koşullarından etkilenmekte 

 midir?   

 

 Çalışmada Bağımsız Türk Sineması derken neyin kast edildiği, bağımsız 

sinema izleyicisinin kim olduğu, bu izleyicinin bu filmlerle nasıl ve hangi 

kanallardan ilişki kurduğu, bu ilişkinin filmi izleme ortamından ve koşullarından 

etkilenip etkilenmediği tartışılacaktır.  Bu tartışmaları yürütebilmek için bağımsız 

sinema kavramına, ve bağımsız sinemanın tarihçesine değinilecektir.  

 

 2) Bağımsız filmlerin izleyici bulamaması açısından temel sorun sinema 

salonu  eksikliği midir? 

 

 Bir başka önemli soru da salon bulamayan bağımsız filmlerin salon bulunca 

izleyici bulup bulamayacaklarıdır. İzleyiciyi sinema salonundan uzak tutan 

etmenlerin filmlerin dili mi yoksa film izlemenin ücretli/ücretsiz alternatif alanlara 

kayması mı olduğu bu çalışma için önemli bir başka sorudur.  

 

 Bağımsız sinema için izleyici ile üretim arasındaki ilişki incelendiğinde, 

izleyici sayısında anlamlı bir artış yokken üretimin arttığı görülmektedir. Bu artışın 

nedenlerinin izleyici dışındaki etmenlerden - fonlar, destekler, sayısallaşma 
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(dijitalizasyon) sayesinde film çekiminin görece kolaylaşmasından- kaynaklandığı da 

düşünülebilinir.  

 

 Bu çalışma için neden izleyicinin olmadığı ya da  neden eskiden izleyicinin 

olduğu da sorulardan bir kaçıdır. İlk dönem sinema izleyicisi içinde önemli bir yeri 

olan işçilerin şimdi genellikle televizyona yöneldiği, bağımsız sinemanın ise daha 

sınırlı bir kitleye hitap ettiği bilinmektedir. Bununla birlikte sinemanın ortaya çıktığı 

modern dönem,  izleyicinin çalışma saatleri ile dinlenme saatlerinin birbirinden ayrı 

ve kitleler için ortak olduğu bir çalışma düzeni getirmiştir. Postmodern dönemle 

birlikte çalışma saatlerinin ve yerleşim bölgelerinin esnekliği –benzer sosyo-kültürel 

gruptan insanların farklı yerleşim bölgelerinde yaşamaları, izleyicilerin aynı anda bir 

arada bulunamamalarına yol açmış olabilir.   

 

 Türk Sineması’nın gösterim tarihi incelendiğinde belirli bölgelerin olduğu; 

belirli bölgeler ve sınıflarda belirli filmlerin gösterime girdiği görülmektedir (Erkılıç, 

2003: 104; Kırel, 2005: 103; Tunç, 2006: 46). Mevcut tabloda bu durum bağımsız 

salonlar, zincir salonlar olmak üzere devam etmektedir.  

 

 İzleyici ile ilişkisi bakımından daha köklü bir geleneği olan tiyatro salonları 

izleyicisi ile ilişkisini çeşitlendirmiştir, binlerce kişilik büyük amfi tiyatroların yanı 

sıra alternatif sahneler, oda tiyatroları ile yeni bir dönüşüm sağlanmıştır.  Televizyon 

açısından bakıldığında büyük bütçeli dramalar, kendi yayın saatine bağlı olmaksızın 

televizyon yerine internetten seyredilmektedir.  

 

 İnternet tabanlı yeni medya izleyiciliğinden bahsederken değinilmesi gereken 

bir başka husus da internet dizileri olan “webisode”lardır.   

 

 Televizyon için hazırlanan web episodları; web serileri, webisodlar, bitcomlar, 

sibersoaplar3  gibi çeşitli biçimde adlandırılmaktadır (Christian, 2012: 340). 2000’li 

yılların ortalarında yaygınlaşan webisode’ların ilk örneği 1995 yılında Scott 

                                                        
3 Web için üretilen episodik ürünler, webisode; sitcomlar, bitcom; soap operalar, sibersoaplar olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Zakarin’in ‘The Spot’ isimli internet dizisidir (Christian, t.y: 3). The Spot başlangıçta 

ekonomik olarak karlı olmasa da, aldığı sponsorluklar sayesinde hem sürdürülebilmiş 

hem de izleyen yapımlar için cesaret verici olmuştur (Christian, 2012: 344).  

Webisodların yanı sıra çeşitli internet siteleri üstünden film izleyiciliği de 

yaygınlaşmıştır (a.g.e). 

 

 3) Bağımsız Türk Sineması’nın izleyicisine ulaşmasındaki sınırlılıklardan biri 

 olarak kabul edilen gösterim sorunu açısından, internet tabanlı yeni medya 

 çözüm sağlayacak mıdır, yoksa yeni sorunlar mı doğuracaktır? 

 

 Bu çalışmada amaçlanan tartışmalardan biri Bağımsız Türk Sineması’nın 

izleyicisine ulaşmasındaki sınırlılıklardan biri olarak kabul edilen gösterim sorunu 

açısından, internet tabanlı yeni medyanın çözüm mü sağlayacağı yoksa yeni sorunlar 

mı doğuracağıdır. Bu tartışma izleyici araştırması olduğu için çeşitli deneyimler 

üstünden izleyici çalışması yapılacak, filmleri alımlama süreçlerinde koşulların etkisi 

ortaya konacaktır.  

 

 İzleme koşullarındaki değişimin biçimsel olarak filmin idrak sürecinde etki 

yaratmasının yanı sıra, internet tabanlı yeni medyadan film izlemenin mevcut 

durumda az olan sinema izleyicisi sayısının daha da azalmasına neden olabileceği de 

göz önünde tutulması gereken düşüncelerden biridir. 

 

 Film izleyiciliği ile ilgili kuramsal tartışmalara çalışmanın birinci bölümünde 

değinilmiştir. Bu çalışma film izleyiciliğine dört açıdan yaklaşacaktır. İlk olarak bir 

sanat eseri olan filmi izleme koşullarının ve bu koşullara müdahalenin - biçimsel 

olarak filmsel görüntünün boyutu, ışığı, ses düzeyi, kurgusu ya da dış uyaranlar 

üstündeki müdahale gibi- filmi alımlama sürecindeki etkilerini tartışacaktır.  İkinci 

olarak bir kitle iletişim aracı olan sinema izleyiciliğinin kamusal etkinlik özelliğini –

bireylerin birbiri, ve kamu üstündeki etkisi, ortamın bireyler üstündeki etkisini- 

tartışan kuramsal dayanaklardan beslenecektir. Kültür endüstrisinin izleyicisi ile 

ilişkisi de çalışmanın tartıştığı konularından biridir. Son olarak yeni medya 

izleyiciliği çeşitli bağlamlarda ele alınacaktır.   



 7 

 4) Kamusal bir etkinlik olan sinema salonunda film izlemek, internet tabanlı 

 yeni medya izleyiciliğinde nasıl bir hale bürünecektir? 

 

 Araştırılacak önemli bir başka husus da kamusal bir etkinlik olan sinema 

salonunda film izlemenin, internet tabanlı yeni medya izleyiciliğinde nasıl bir hale 

bürüneceğidir.  Sinema salonu filmlerin diğerleri ile birlikte izlenebildiği, böylece 

diğerlerinin varlığının tanındığı, etkileşime görece olarak açık mekanlardır.  Öte 

yandan internet tabanlı yeni medya izleyiciliği açısından da fiziki olarak aynı ortamı 

paylaşmayan kullanıcılar arasında izleyici yorumları, imdb.com, vb. sitelerdeki 

filmler için izleyiciler tarafından verilen beğeni ölçütü olabilecek puanlar gibi çeşitli 

etkileşimler gözlenebilmektedir.   

 

 5) İnternet tabanlı yeni medya izleyiciliği kültür endüstrisi bağlamında nasıl 

 değerlendirilir? 

  

 Çalışmada tartışılacak sorulardan biri de bağımsız sinemanın internet tabanlı 

yeni medya üstünden izleyiciye ulaşabildiği durumlarda meta değerinden kurtulacağı 

mı, yoksa Kültür Endüstrisi kuramını açıklarken belirtildiği gibi, konser boyunca 

reklam alınmayan radyo programları (Adorno, Horkheimer, 2010: 211) gibi hala 

endüstrinin bir parçası mı olacağıdır. Zira Adorno ve Horkheimer’a (2010: 211) göre, 

bahsedilen radyo programları “tüm birleşik otomobil ve sabun üreticilerinin karları 

ve elbette bütün bu radyoları üreten elektrik endüstrisinin artan cirosu üzerinden 

aldıkları ödemeler sayesinde” sürdürülebilmektedir. Örneğin youtube vb. kanallar 

üstünden izlenen filmlerin öncesindeki ve arasındaki reklamların varlığı ya da reklam 

olmasa bile filmlerin bilgisayar üzerinden izlenmesinin filmin kültür endüstrisi ürünü 

olmasının sürekliliğini sağlayıp sağlamayacağı tartışılmalıdır. 

 

 Öte yandan, çalışma yapıldığı sürede, Ocak 2014’te vimeo ve Mart 2014’te 

youtube adlı video paylaşım sitelerine erişim engellenmiştir (“Vimeo erişime 

kapatıldı”, 2014; “Youtube kapatıldı”, 2014). Bu durum genellike ev, iş yeri gibi özel 

alanda kullanılan internet tabanlı yeni medya hakkında kamusal alan ile ilgili 

tartışmaların önemini arttırmaktadır. Bununla birlikte hem internet tabanlı yeni 
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medya içeriğine ulaşım engellenebilmekte, hem de  kullanıcıların tüm bilgileri 

kaydedilmektedir (“İnternet düzenlemesi Meclis'ten geçti”, 2014); teknolojik olarak 

internet tabanlı yeni medyanın başlangıcından beri mümkün olan bu durum ile ilgili 

altının çizilmesi gereken, bu durumun artık aynı zamanda hukuki olduğudur.  

Böylece internet tabanlı yeni medya için tartışmalı alanlar olan güvenlik-özgürlük 

ikilemi gibi felsefi yaklaşımların yanı sıra, sansür ve gözetim toplumu kavramları da 

kuramsal bilgi olmaktan çıkıp emprik olarak sınanmaktadırlar.  

 

 Bu durum da Foucault’nun değindiği disiplin toplumu ve denetim toplumu 

ayrımlarının tartışılmasına da olanak tanımaktadır. 

 

 Bu gibi deneyimlerden hareketle, gerek film yapımının sürdürülebilirliği 

açısından gerekse izleyicilerin filmlere erişebilmeleri açısından filmlerin internet 

tabanlı yeni medya ortamlarında dijital olarak aktarılıp, dağıtılabileceği ve dijital 

olarak gösterilebileceği düşünülmüştür, fakat bu noktada kamusal bir seyirlik olan 

sinemanın yeni durumda bireysel bir etkinliğe mi dönüşeceği, yoksa bağımsız 

filmlerin daha küçük cep sinemalarında, kültür merkezlerinde ya da Başka Sinema 

gibi sürekli festivaller ya da İstanbul Film Festivali gibi süreli festivaller sayesinde 

diğer izleyicilerle birlikte mi izleneceği, izleyicinin gösterim koşullarını etkileyebilip 

etkileyememesinin alımlama süreci üstündeki etkisi tartışılacaktır.    

 

 Özetle çalışmanın birinci bölümünde; 

 Çalışma açısından izleyicilik kamusal ve özel alanda izleyicilik olmak üzere 

iki bağlamda değerlendirilecektir.  Öte yandan kamusal alanda izleyicilik ve özel 

alanda izleyiciliğin ekonomik, sosyolojik ve politik nedenleri olabilmektedir. 

Değerlendirmede bu özgül koşullar da göz önünde tutulacaktır.  

 

 Çalışmanın ikinci bölümünde;  

 Bütün bu tartışmaları yapabilmek için öncelikli olarak mevcut durumu ortaya 

koymak gerekmektedir. Bu çalışma için bağımsız sinema kavramı, Bağımsız Türk  

Sineması, Bağımsız Türk Sineması izleyicisi ve gösterim yerleri tanımlanmalıdır. 
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 YÖNTEM:  

 

 Çalışmanın ilk iki bölümünde öncelikle betimleme yöntemi kullanılacak ve 

mevcut durumla ilgili saptamalarda bulunulacak, ardından üçüncü bölümünde çeşitli 

deneyimler üstünden alımlama analizi yapılacaktır. Betimleme yöntemi kullanılırken 

temel dayanak tarihsel analiz yöntemi, literatür çalışması olacak, alımlama analizi ve 

idraki süreci değerlendirmek için de bire bir mülakatlar ve odak grup görüşmelerine 

başvurulacaktır.    

 

 Bu seçimlerin/yönelimlerin mekânın, koşulların, tek başına ya da grup 

halinde izlemenin alımlama üstünde etkisinin olup olmadığı, çalışmayı alımlama 

çalışmalarını da kapsar şekilde genişletmektedir.  

 

 Alımlama araştırmaları izleyici çalışmaları alanındaki gelişmelerden biri 

olmakla beraber, Kullanımlar ve Doyumlar modeli ile Kültürel Çalışmalar 

geleneğiyle kaynaşmış, nitel ampirik izleyici araştırmalarının çeşitli biçimlerini 

kapsayan bir yapıdadır. Daha geniş ifadeyle bu gelenek, simgesel etkileşimcilikten 

psikanalize kadar uzanan geniş bir kuramsal çerçeveye sahiptir (Jensen, Rosengren, 

2005: 62). Öte yandan alımlama analizi genellikle metnin nasıl alımlandığını 

çözümlemek için kullanılmaktadır, oysa bu çalışmada incelenen ortak metinlerin 

nasıl alımlandığından ziyade idraki sürecin kendisi ve idraki sürece etki eden 

unsurlardır. Daha sonra değinileceği üzere kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının 

merkezinde etkin izleyicilerin medyayı kullanım tercihleri ve nedenleri 

bulunmaktadır. Bu çalışmada medya içerik olarak değil mecra olarak tanımlanmıştır. 

 

 Çalışmanın nitel bölümü sonuç olarak belirli kesin bir yargıdan ziyade bir 

bakış açısı sunmayı hedeflediğinden dolayı araştırmanın emprik kısmının 

gerçekleştirileceği katılımcıları seçerken temel soru hangi katılımcıların hangi 

parametrelere göre belirleneceği ve deneyimleri incelemek için hangi koşulların 

belirleneceği olmuştur. 
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 Çalışma için öncelikle taslak bir ön çalışma yapılmış, bağımsız uzun metraj 

bir film çeşitli koşullarda çeşitli izleyicilere izletilmiştir. Bu koşullar altındaki 

gözlemlerden hareketle çalışmanın yöntemi tasarlanmıştır (Bkz. Ek 1). 

  

  Çalışmanın nitel bölümü için katılımcılar amaçlı örneklem kümesi olarak 

oluşturulmuştur. Çalışmanın ilerleyen bölümünde değinileceği üzere, sinema 

izleyicisinin ağırlıklı olan yaş grubu olan 18-37 yaş aralığında olmalarının yanı sıra, 

katılımcılar arasında kadın-erkek sayısının ve sinema eğitimi almış ve almamış 

katılımcı sayısının yakın olması gibi iki kıstas daha belirlenmiştir. Bu kıstaslardan 

ikincisinin belirlenmesinin nedenleri bağımsız film izleyiciliği için alternatif 

deneyimlerin idrak sürecinde sinema eğitiminin etkisinin olup olmadığını merak 

etmenin yanı sıra, bağımsız film izleyicisi açısından festivallerde yapılan gözleme 

dayanarak yapılan varsayımlardan biri de sinema eğitimi almış insanların bağımsız 

film izleyicilerinin yarısından fazlasını oluşturmadığıdır. Bu varsayım başka bir 

çalışmanın konusu olabilir.   

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümünde yöntem olarak birebir görüşme ve 

odak grup görüşmesi ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır, böylece çalışma 

etnografik bir araştırma olarak tasarlanmıştır. 

 

• Birebir görüşme  

 

 İstanbul’da bulunan 11 katılımcı ile İstanbul Film Festivali’nin Türk 

Sineması bölümünden birer film izlenilmiş ve birebir görüşme yapılmıştır. Bu 

görüşmelerde izleyicilere filmleri izleme koşulları ve idraki süreçleri ile ilgili 

soruların yanı sıra genel izleyicilik deneyimleriyle ilgili de sorular sorulmuştur.  

 

 Birebir görüşme için, izlenilen filmlerin aynı olması öncelikli koşul olarak 

görülmemiş, fakat filmlerin ritminin ve filmlerdeki planların benzer olmasına (genel 

planların kullanıldığı, ritmin benzer hızda olduğu filmler) gayret edilmiştir; 

çalışmada yapılan alımlama analizinin idraki süreç hakkında veri toplama amacından 
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sapmaması için filmin okunması ve karakterlerin veya filmin söyleminin 

çözümlenmesi ile ilgili sorular sorulmamıştır.   

 

• Odak grup görüşmesi 

 

 Odak grup çalışmasında görüşmecilerin iki kez birlikte film izlemesi 

hedeflenmiştir.  

  

 İzleme deneyimlerinden ilki, cep sinemasında ve daha önceden belirlenmiş 

bir filmi izlenmesidir ve koşullar bir sinema salonundaki gibi verilidir.  

 

 İzleme deneyimlerinden ikincisinde katılımcılar bir evin salonunda birlikte 

film izlemişlerdir. İnternet tabanlı yeni medyadan seçilen bir film, bilgisayar 

televizyona bağlanarak izlenmiştir ve katılımcılar bu filmi bağımsız filmlerin olduğu 

bir siteden birlikte seçmişlerdir. Koşullar bir sinema salonundaki gibi verili değildir. 

Ses, ışık gibi parametrelere katılımcılar kendi aralarında karar vermişlerdir.  

 

 Katılımcılar filmi idrak süreci, koşullar ve diğer izleyicilerin sürece etkisi 

hakkında birlikte tartışılmıştır. Katılımcıların izleme deneyimleri çözümlenirken 

tercih ve söylemelerinde kullanımlar doyumlar yaklaşımı da göz önünde 

bulundurulmuştur.  

 

• Birebir görüşme  

 

 Daha sonra çalışmaya katılan bütün katılımcılara internet tabanlı yeni medya 

üstünden de bir bağımsız film izlettirilmiş ve katılımcılarla bir kez daha birebir 

görüşme yapılmıştır.  

 

 Bütün görüşmelere çalışmanın EK’ler bölümünde yer verilmiştir. 
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 Çalışmada edinilen kuramsal bilgiler ve nitel araştırma kapsamında edinilen 

bulgular doğrultusunda bir anket hazırlanmış; anket 250 katılımcıya uygulanmıştır. 

Anketin güven aralığı %90 hata payı %5.20 olarak saptanmıştır.  

 

 Ankete katılan katılımcıların 125’i sinema eğitimi almış, 125’i sinema eğitimi 

almamış üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Rastgele seçilen katılımcıların 

136’sı erkek, 114’ü kadındır.  Kadınların yaş ortalaması 21.95, erkeklerin yaş 

ortalaması 22.24, genel yaş ortalaması 22.10’dur.  

 

 Anket sorularına verilen cevaplar çalışmanın 4. Bölümünde  tablolar ile 

gösterilerek açıklanmıştır.  

 

 Betimsel analiz, gözlem, birebir görüşme, odak grup görüşmesi, anket 

yöntemi sonucunda edinilen bulgular çalışmanın sonuç ve tartışma kısmında 

değerlendirilmiştir. 

 

 Çalışma için alternatif izleyicilik; vizyon dışındaki gösterimleri kapsar 

şekilde, kamusal izleyicilik süreçleri olan festivalde, cep sinemasında, kültür 

merkezleri, tiyatro salonları ve evin salonunda izleyiciliği ve özel alan ile kamusal 

alanın yakınsadığı internet tabanlı yeni medyada izleyicilik olarak tanımlanmıştır.  
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1. SİNEMANIN İZLEYİCİ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN KURAMSAL 

YAKLAŞIMLAR 

 

 Bu bölümde izleyicilik kavramına, izleyiciliğe dair farklı araştırma 

geleneklerine ve film izleyiciliği ile ilgili kuramsal tartışmalara değinilecektir. Bu 

araştırma geleneklerinden kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile alımlama analizi, 

film kuramlarından yapısalcı film kuramı ve idraki film kuramı açıklanacaktır. 

 

 Bu çalışma genel olarak izleyicilik deneyimlerini tartışırken film 

izleyiciliğine dört açıdan yaklaşacaktır. İlk olarak bir sanat eseri olan filmi izleme 

koşullarının ve bu koşullara müdahalenin - biçimsel olarak filmsel görüntünün 

boyutu, ışığı, ses düzeyi, kurgusu ya da dış uyaranlar üstündeki müdahale gibi- filmi 

alımlama sürecindeki etkileri, izleyici kavramı ve sinema izleyicisi kavramları 

aracılığıyla tartışılacaktır. İkinci olarak bir kitle iletişim aracı olan sinema 

izleyiciliğinin kamusal etkinlik özelliğini –bireylerin birbiri, ve kamu üstündeki 

etkisi, ortamın bireyler üstündeki etkisini- tartışan kuramsal dayanaklardan 

yararlanılacaktır. Üçüncü olarak kültür endüstrisinin sinema izleyicisi ile ilişkisi de 

çalışmanın tartıştığı konularından biridir. Son olarak yeni medya izleyiciliği çeşitli 

bağlamlarda ele alınacaktır.  

 

1.1. İzleyicilik Kavramı ve İzleyicilik Kuramları  

  

 İzleyicilik terimi kuramcılar, medya çalışanları, izleyiciler tarafından aynı 

şekilde basit olarak ‘alıcılık’ terimi için kullanılmakta, buna rağmen kuramsal 

tartışmalarda tanımlanan bu sürece dair farklı bakış açıları bulunmaktadır (McQuail, 

2010: 398). 

 

 Tarihsel gelişimi açısından değerlendirildiğinde, köken olarak izleyicilik 

terimi, Yunan ya da Roma kentlerinde dini ya da mülki etkinliklere benzer olarak 

arena ya da tiyatrolarda, planlanmış bir izleme ya da dinleme performansını; kamuya 

mal olmuş popüler bir karakterin temsilini; seküler, eğlenceye ya da eğitime dönük 
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ya da duygusal bir deneyimi; bireylerin seçim ya da ilgisine dayalı bir gönüllülüğü; 

yazanın, gerçekleştirenin ve seyircinin farklılaşmasını; performansın ve izleme 

deneyimini fiziksel olarak ayrışmasını karşılar. Bir seyirci kümesinin kamuya açık 

etkinliğe katımı olarak kurumsallaşmasının tarihi iki bin yıldan daha eskiye 

uzanmaktadır. Tarihi gelişiminde, izleyiciliğin kendine ait gelenek ve kuralları;  

katılım koşulları, zaman, mekân ve performansın içeriğine dair beklentileri vardır.  

Şehre ait ve genellikle tecimsel bir fenomen olan izleyicilik,toplumsal sınıf ve 

statülerlerle de ilişkili içerik barındırır. Başlangıcından beri kamusal karakterinden 

ötürü toplumsal denetim ve düzenlemeye tabi olmuştur. Modern izleyicilik süreci de 

yukarıda değinilen özelliklerin bazılarını taşımakla birlikte izleyicilerin 

ulaşabildikleri içerik ve izleyici davranışları açısından çeşitlilik arz eder (a.g.e: 399-

400). Modern izleyicilik sürecinde belirleyici olan kitleselleşme ve izleyiciliğin 

teknoloji ile ilişkisidir. 

 

 Benjamin’e göre “tekniğin olanakları ile yeniden üretilebilen”ve kitle iletişim 

araçları ile yeniden iletilebilen geleneksel sanat yapıtları “biricik”liklerini, yani 

“şimdi ve burada”lıklarını, dolayısıyla onları kendileri yapan atmosferleri yitirirler 

(Benjamin, 2009: 53).  Kendisi tekniğe bağlı olarak ortaya çıkan sinema ve sinema 

izleyiciliği ise biricik olma iddiasının aksine kitleselleşebildiği oranda vardır. “Tek 

tek kişilerin tepkileri – ki bunların toplamı, izleyicinin kitlesel tepkisini oluşturur-, 

hiçbir yerde sinemada olduğu kadar, daha başlangıçtan bu kişilerin biraz sonra 

gerçekleştirecekleri kitleselleşmeye bağlı değildir. Ve bu kişiler, kendilerini açığa 

vurarak yine kendilerini denetlemiş olurlar.” (a.g.e.: 70). Bireyin kitleye, söylemin 

denetime aktarımına benzer olarak sanat yapıtının atmosferi de sinema izleyiciliğinin 

atmosferine aktarılır; böylece izleyici “canlı kişiliğinin tümüyle, ama bu kişiliğin 

kendine özgü atmosferinden (Aura) vazgeçerek etkin olma zorunluluğuyla karşı 

karşıyadır. Çünkü söz konusu atmosfer, insanın şimdi ve buradalığı’na bağlıdır. Bu 

atmosferin bir kopyasının olabilmesi söz konusu değildir” (a.g.e: 64).  

 

 İzleyiciliğe dair değinilen görüşler dışında izleyicilik hakkında çeşitli 

motivasyonlarla yapılmış araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmaların bazıları 

izleyiciliğin potansiyel müşterileri barındıran bir pazar olmasından kaynaklanmıştır. 
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İzleyiciliği bir endüstrinin parçası, izleyiciyi de bir pazar olarak gören bu yaklaşıma 

göre bu araştırmaların medya merkezli amaçları; reklam verenlerin tahayyül edilen 

ve gerçekleşen hedeflerini hesaplamak, izleyicinin seçimlerini, davranışlarını ölçmek, 

yeni izleyici pazarları için araştırma yapmak, mesajı yollayan açısından ürünün ve 

etkinliğinin sınanması iken; izleyici merkezli amaçları medya performansını izleyici 

gözünden değerlendirmek, izleyiciye yapılan hizmetin gerekliliklerini yerine 

getirmek,  izleyicilerdeki etkileri ölçmek olabilir (McQuail, 2010: 403).  Değinilen 

araştırmalara alternatif olarak yapısal, davranışsal ve sosyo-kültürel izleyicilik 

araştırmaları da bulunmaktadır. İlk dönem izleyici araştırmalarını kapsayan, 

genellikle radyonun dinleyicisi ya da yazılı medyanın izleyicisi ile ilişkisini araştıran 

yapısalcı gelenekte izleyicinin kimliğinin tanımlanması; davranışçı gelenekte ise 

medyanın etkilerinin ve kullanımın araştırılması esastır. Edilgen ve kurban medya 

izleyicisi yerine etkin bir izleyici tanımlayan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı 

toplumsal etkileşimleri göz önünde tutması nedeniyle sıkı sıkıya bir davranışsal 

araştırma alanı olarak tanımlanmamıştır. Sosyal bilimler ile beşeri bilimler 

(humanities) arasında konumlanan kültürel gelenek ve alımlama analizi ise önceki 

araştırmaların aksine popüler kültüre ve izleyicinin çoklu okumalarına odaklanır; 

verili anlam yerine izleyici ile birlikte üretilen anlam ile ilgilenir; edilgen olmayan 

izleyiciler aynı zamanda bütün üyelerinin birbirinin aynısı olduğu bir küme 

oluşturmazlar (a.g.e.: 405-406).  Jensen ve Rosengen de çalışmalarında beş ayrı 

izleyici geleneğini –etkiler araştırması, kullanımlar ve doyumlar araştırması, edebi 

eleştri, kültürel çalışmalar, alımlama analizini- açıklar; bu gelenekler, tarihsel 

gelişimleri, odaklandıkları alanlar, kullandıkları yöntemler ve izleyiciliğe bakışları 

açısından farklılıklar taşırlar. Bu gelenekler içinde etkiler araştırması, kullanımlar 

doyumlar yaklaşımı ve alımlama analizi izleyiciyi merkezde tutarlar. Etkiler 

araştırması medyanın izleyiciye ne yaptığına, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı 

izleyicilerin medya ile ne yaptığına odaklanırken, alımlama analizi birbirlerine 

benzeyen ya da benzemez izleyicilerin bir metni alımlama sürecine yoğunlaşır 

(Jensen, Rosengen, 2005: 55-83). Bu çalışma açısından üzerinde durulacak iki temel 

izleyicilik araştırma geleneği kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile alımlama analizi 

ve izleyici merkezli bir film kuramı olan yapısalcı film kuramı daha geniş bir 

biçimde açıklanacaktır. 
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 1.1.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

 

 Medyanın edilgen izleyicilere ne yaptığı ile ilgilenen etkiler araştırması 

geleneğinin karşısında konumlanan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının 

merkezinde etkin izleyicilerin medyayı kullanım tercihleri ve nedenleri 

bulunmaktadır. Bu yaklaşım 1940’larda Herta Herzog’un radyo dinleyicilerinin 

çeşitli program türleri sayesinde hangi doyumları sağladığını araştırmasıyla 

başlamıştır. Süreç içinde sosyal-psikoljideki beklenti-değeri yaklaşımı gibi çeşitli 

gelişmelerden beslenmiştir (Jensen, Rosengren, 2005: 58-59). Bu yaklaşımın tarihsel 

gelişiminde Kullanımlar ve Doyumlar araştırması adlı çalışma önemli bir yer tutar. 

Bu yaklaşıma göre medya diğer doyum sağlayan kaynaklarla rekabet halindedir 

(Katz, Blumer, Gurevitch, 1973-1974). Sosyal bilimlerin kullandığı nicel araştırma 

yöntemlerinden dayanak alır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı katı biçimde 

yapılandırılmış etkiler araştırması geleneğinin aksine derinlikli söyleşiler ve gözlem 

gibi unsurlardan da yararlanabilir (Jensen, Rosengren, 2005: 68-69). Bu yaklaşım 

için istatistiki çözümleme ve analitik yorumlama esastır. Ardından gelen kültürel 

çalışmalar ve alımlama analizine zemin sağlamışlardır (a.g.e: 75-76). 

 

 1.1.2. Alımlama Analizi 

 

 Alımlama araştırmaları izleyici çalışmaları alanındaki gelişmelerden biri 

olmakla beraber, Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı ile Kültürel Çalışmalar 

geleneğiyle kaynaşmış, nitel ampirik izleyici araştırmalarının çeşitli biçimlerini 

kapsayan bir yapıdadır. Daha geniş ifadeyle bu gelenek, simgesel etkileşimcilikten 

psikanalize kadar uzanan geniş bir kuramsal çerçeveye sahiptir. Alımlama analizinde 

iletinin yorumlanması iletinin kendisinden önemlidir. (Jensen, Rosengren, 2005: 62). 

 

 Alımlama analizi ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı izleyicileri etkin 

biçimde tanımlamaları bakımından ortak noktalar barındırırlar. Etkin izleyiciler 

şifreleri çözümleyebilirler, fakat bu süreçte genel teamül “bireysel yorum eylemleri 
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kadar kültürel pratiklerin de, örneğin politik ve ekonomik yapılarla ilişkili olarak, 

göreceli bağımsızlığa sahip olduğudur.” (a.g.e: 66-67). Derinlikli söyleşi ve 

yorumsal çözümleme esastır (a.g.e: 75). 

 

 Alımlama analizinin tarihsel gelişiminde önemli araştırmalardan biri Stuart 

Hall’ın 1980’li yıllarda öne sürdüğü kodlama-kodaçımla modelidir. Hall (2011) 

kodalama-kodaçımlama modeliyle üç temel okuma biçiminden bahseder: Egemen 

okuma, müzakereli okuma, eleştirel okuma. Egemen okumada izleyici mesajı/kodu, 

kodlayanın tam istediği gibi açımlarken, eleştirel okumada kodaçımlayan kodları 

çözer ve kodlayanın istediği mesajın tersini alır;  müzakereli okumada belli kodlar 

kodlayanın istediği bağlamda, bazıları istemediği bağlamda açımlanabilir.  

 

 Alımlama analizi diğer medya içerikleri için olduğu gibi film 

çözümlemelerinde de izleyici odaklı bir yaklaşım olarak sıklıkla tercih edilen bir 

yöntem olmaktadır. Aynı filmlerdeki karakterlerin ya da ana fikirlerin izleyiciler 

tarafından farklı biçimde okunmalarındaki, toplumsal sınıf, yaş, cinsiyet gibi psiko-

sosyal özelliklerin etkilerinin araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır.  

 

 Bu çalışmalardan bazıları izleyicilerin alımlama süreçlerini hem birebir 

görüşmeler hem de anket yöntemi ile inceler (Ryan, Kellner, 2010).  

 

 Arnheim, idraki süreci, alımlama kavramını kapsayacak şekilde ele alır 

(1997: 13-14). Bu bakış açısından hareketle, bu çalışmada da alımlama analizi aynı 

metnin farklı okumalarına odaklanmak yerine, metin okumalarında farklılık yaratan, 

idraki süreci etkileyen unsurlara odaklanılmıştır. 
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1.1.3. Yapısalcı Film Kuramı ve Göstergebilim 

 

1.1.3.1. Yapısalcılık ve Göstergebilim  

 

Yapısalcılık dil üstünden temellenen ve homojen algılanan dilin göstergeleri 

sayesinde toplumun çeşitli sistemlerinin algılanabilir ve çözümlenebilir olduğunu 

öne süren bir kavrayış sistematiğidir (Edgar, Sedwick, 2007: 260). 

 

Yapısalcılık Saussure’in dilbiliminden temellenen, Althusser gibi Marxist bir 

felsefecide, Lacan gibi bir psikiatristte, Barthes gibi bir edebiyat kuramcısında çeşitli 

ortak noktalarda kesişen bir düşünce biçimidir. Bununla birlikte Levi-Strauss 

yapısalcılığın en önemli temsilcisi sayılabilir. Öte yandan yapı kavramı yeni değildir, 

yeni olan Derrida’nın da vurguladığı gibi, yapının bir merkez veya kökene 

atfedilmeden düşünülmeye başlanmasıdır; yapısalcılık özneyi dışlamamakla birlikte, 

onu kendini aşan bir ilişkiler bütünü içinde tanımlar ve niteler; bu yeni düşünce 

biçimiyle kültür ve toplumsal fenomenler yeni bir tarzda değerlendirilirler 

Saussure’ün dilbilimi yapısalcılığın dayanak noktasını oluşturur, zira o dilin en 

belirgin özelliğinin “diğerlerinin olmadığı şey olması” olduğunu öne sürer, böylece 

bir söylem zinciri elde edilecek ve bu söylem zincirini oluşturan sintagmatik grup ve 

paradigmatik birleşimler, yapısal çözümleme aracılığıyla kullanılacaktır (Tiberghien, 

1993: 462). 

 

Daha basit bir ifadeyle yapısalcılığın ikili karşıtlıktan temellendiği 

söylenebilir. İyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik gibi ikili karşıtlıklar –ki bu karşıtlıklar 

aynı zamanda göstergedirler de- sayesinde anlam inşa edilir (Edgar, Sedwick, 2007: 

354). 

 

Söylem Zincirini oluşturan  

 

 sintagmatik  (dizimsel) [başka herhangi bir birimle birlikte 

tasarlanamayacak olan] birime ilişkin bir eksene göre yatay olarak,  
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 paradigmatik (dizisel) [kendisinden farklı, ama yine de bir arada 

düşünülebildiği diğer terimler bütünü için temel oluşturan ] bir terime 

ilişkin bir eksene göre dikey olarak eklemlenir.  

 

Bu yaklaşım genel olarak dilin yarattığı anlam için ontolojik olarak öncü 

olduğu ve sözdizimsel (syntax) olarak ileri yönlü hareket ettiğidir.  Örneğin, ‘Köpek 

ısırır adamı’ cümlesi ‘Adam ısırır köpeği’ cümlesinden farklı bir anlam 

yüklenmektedir, bu doğrusal ekseni dizimsel (sintagmatik) olarak adlandıran 

Saussare onları ikame edebilecek (örneğin “Yılan”) sözcüğü dizisel (paradigmatik) 

olarak adlandırır; böylece ‘Yılan ısırır adamı’ cümlesi farklı da olsa bir anlam 

taşıyacaktır –öte yandan mecazi anlam göz ardı edilerek düşünüldüğünde- ‘Geçmiş 

ısırır adamı’ cümlesi bir anlam taşımayacaktır  (Easthope, 1998: 53). 

 

Micheal Wood yapısalcılığın “modern entellektüel tarihte karmaşıklaşmış ve 

muhtemelen adlandırılamaz bir kıyı olarak anlaşıldığını” belirtmiştir. Ona göre, 

yapısalcılık bazen modernizmin eşanlamlısı bazen 20. yy birkaç biçimciliğinden biri 

olarak kabul edilmiş; kökleri bazen “Rimbad ve Nietzsche’yle doğmuş, Mallarmé’de 

ayrıntılarıyla açıklanmış, Saussure, Wittgenstein ve Joyce’ta peşinden koşulmuş, 

Beckett ve Borges’te hezimete uğratılmış ve şimdilerde çaresiz mezhepler 

kalabalığında dağılıp kaybolmuş geniş bir projenin varisi olarak değerlendirilmiştir.” 

Öte yandan yapısalcılık “Mallarmé’nin yeryüzünün Orpheusçu açıklamasını adını 

verdiği, dünyanın dil içinde değil ama dil olarak resmedilmesi projesidir.” 

(Wood’dan akt. Monacco, 2002: 365). Bundan hareketle yapısalcılığın –ve onun 

ürünü olan göstergebilimin- temel aracı olarak dili kullanan genelleşmiş bir dünya 

görüşü olduğu öne sürülebilir (Monacco, 2002: 395). 

 

Sassure’ün dilbilimi göstergebilimin gelişmesinde büyük katkı sağlasa da 

Peirce’in çalışması göstergebilim açısından daha belirleyici olmuştur (Edgar, 

Sedwick, 2007: 327-330). 

 

1968’den sonra Stephan Heath’in ‘Göstergebilim yüzeyinde Marxism ve 

pskanalizin kesişmesi’ olarak tanımladığı ve film kuramında gelişme sağlayan 
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yaklaşım bu üç kuramsal alandan öncelikle göstergebilimde ortaya çıkmıştır. 

Saussure’in (1916 yılında basılan ders notlarında değindiği) dilbiliminden temellenen 

göstergebilim, film çalışmalarında diğer anlam formlarından (romanlar, dramalar 

gibi) farklılaşmıştır. Öte yandan dilbilim için ortaya atılan bu yaklaşımın film gibi 

görsel bir mecraya taşınmasında sorunlar ortaya çıkmıştır. Filmlerin ‘ünlü’ 

sahnelerinde bile gösteren ve gösterilen ilişkisini çözmek kolay olmamıştır  

(Easthope, 1998: 53). 

 

Göstergebilim genel olarak göstergeler, anlam, yananlam ve kodlarla ilgilenir.  

Öte yandan “metinlerin değerini belirlemeye çalışmaz, fakat daha ziyade anlamlı 

hale gelmelerini sağlayan süreçleri ve farklı farklı nasıl yorumlandıklarını anlamaya 

gayret eder” (Edgar, Sedwick, 2007: 327). 

 

Tıp, şehircilik, reklam gibi ilk bakışta bir arada düşünülemeyecek çeşitli 

disiplinleri etkileyen yapısalcılık ve göstergebilimin etkilediği alanlardan biri de 

medyayıdır (Barthes, 2012). Bu mediumlardan biri de sinemadır. 

 

1.1.3.2. Yapısalcı Film Kuramı 

 

“Sinemada Göstergeler ve Anlam” (1969) adlı çalışmasında Wollen, 

Peirce’den ödünç aldığı “Trichotomy”(üçlü karşıtlık)den hareketle göstergelerin İkon 

(Benzerlik ilişkisinden ötürü nesnesini temsil eden imge), Belirti (Nesnesini 

aralarındaki varlıksal bağ nedeniyle temsil eden gösterge), Simge (Gösterenin 

gösterilenle ne doğrusal ne de belirtisel ilişkisinin olduğu ama daha çok onu bir 

anlaşma sonucu temsil ettiği nedensiz gösterge) olmak üzere üçlü bir yapı 

oluşturduğuna değinir (Monacco, 2002: 160). Monacco, Metz’in yazılarında 

göstergebilim kuramının ilk ve son kategorileri –İkon ve Simge- içerdiğine 

değindiğini belirtir (Monacco, 2002: 161). 

 

Anlam ve yananlam açısından konuya yaklaşıldığında filmin yananlamının 

büyük ölçüde temelanlamın ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülebilinir. Öte yandan 
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yananlamın kurulma sürecinde kültürel olarak belirlenmiş yananlamlar dışında, 

sinemanın kendine özgü yananlamsal yeteneği olduğu da göz önünde tutulmalıdır  

(Monacco, 2002: 158). 

 

Monacco, izleyicinin özel bir çekimin yananlamına ait duyusunun onun diğer 

çekim olasılıkları silsilesinde seçilmiş (paradigmatik) olması durumunu, bir gülün alt 

açıdan çekilmesi sonucu - izleyicinin onu bilinçli ya da bilinçsiz olarak üst açıdan 

çekilmiş bir gül çekimiyle karşılaştırmasından dolayı- onun etkileyiciliğini 

arttırmasını örnek vererek açıklar. Syntagmatik anlamın ise bir gül çekiminden önce 

gelen ve onu izleyen çekimlerle birlikte kurulduğunu söyler (Monacco, 2002: 158). 

 

Monacco, anlamın dizisel ve dizimsel olarak tanımlanan iki ekseninin, filmin 

ne anlama geldiğini anlamanın araçları olarak büyük bir öneme sahip olduğunu 

belirtir. Ona göre yönetmenin ne çekeceğine karar vermesinin ardından gelen önemli 

iki soru; bunun nasıl çekileceği (çekmek için neyin seçileceği: dizisel 

[paradigmatik]) ve çekimin nasıl sunulacağı (bunun nasıl kurgulanacağıdır: Dizimsel 

[syntagmatik])dır (Monacco, 2002: 159). Örneğin, Potemkin Zırhlısı filminin ünlü 

aslan sahnesinde 3 ayrı çekim kararı paradigmatik, bu çekimler sonucu halkın 

uyanışa geçtiği anlamının çıkarıldığı kurgu sintagmatiktir, çünkü tersi bir kurgu 

tercihinde kurulan anlamın zıttı elde edilecektir.  

 

Film kuramı pratik alana uyarlanırsa, paradigmatik anlamın çekim sürecinde, 

sintagmatik anlamın ise çekim sonrasında kurulduğunu düşünmek hatalı 

olmayacaktır. 

 

Bu nedenle filmin kurgusuna ve görüntünün açısına  her türlü müdahale 

yönetmenin film evreninde kurmadığı yeni bir anlam evreni yaratacaktır. 

 

Bununla birlikte özellikle Metz, Language and Cinema’da sinemasal anlamı 

belirleyen, sinema kuramının dizisel ve dizimselleri içinde bir filmin alımlanmasını 

belirleyen kodları çözümlemeye çalışır, bu kodlar sinemayı aşan kültürel kodlar 

olabildiği gibi sinemaya özgü kodlar da olabilir (Monacco, 2002: 398). 
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Metz, mesajı seyirciye ileten beş sinemasal kodlama kanalı -Görsel imge, 

Yazı (Basılı ve Diğer Grafikler), Konuşma, Müzik ve Gürültü (Ses Efektleri)- 

olduğunu saptamıştır.  Bu kanallardan sadece Görsel imge ve Ses efekti kesintisizdir, 

diğer üçü aralıklarla ortaya çıkar ve basılı malzemeler, konuşma ve müzik olmadan 

da film anlaşılabilir (Monacco, 2002:  204). 

 

Bununla birlikte kod mesajın anlaşılmasını sağlayan mantıksal ilişkiden 

başka bir şey değildir. Dudley’in (2010:  332) de belirttiği gibi; 

 

Filmlerin içinde kodlar yoktur; filmin mesajını mümkün kılan kurallardır 

bunlar. Bir dizi filmi inceleyen semiyotikçiler bu filmlerde işlev gören 

kuralları formüle ederler; bu kurallar semiyotikçi tarafından kurulmuştur. 

Sonuç olarak kodlar gerçek bir varoluşa sahip olmakla birlikte, bu varoluş 

fiziksel değildir. Kodlar, mesajlar veya anlamı (meaning) üretmek için 

malzemeye basılmış mantıksal formlardır.  

 

Film anlatısı için göstergebilimsel analizler olarak Raymond Bellour’un The 

Birds ve Peter Wollen’ın North by Northwest için yaptıkları çalışmalar önemli 

örneklerdir (Easthope, 1998: 53); öte yandan Monacco ise “North by Nortwest” için 

yapılan analizin (Wolle’den bahsetmeyerek) Barthes tarafından yapıldığını belirtir 

(2002: 399), ama göstergebilim çalışmaları için en önemli ismin Metz olduğu öne 

sürülebilir. (Easthope, 1998: 54). Sinemanın bir dil mi yoksa dil sistemi mi olduğunu 

tartışan Metz  dilin iletişim işlevi yerine diğer sanatlar gibi tek yönlü bir “iletim” 

işlevi olduğu için onu bir dil olarak tanımlamaz (Buckland, 2005: 91). 

 

Öte yandan  “İnteraktif Sinema”nın yaygınlaşması ile birlikte sinemanın belki 

de bir tür iletişim aracına dönüşeceği iddia edilebilir. Örneğin Alman Jung von 

Matt/Spree Berlin ajansı tarafından geliştirilen özel bir program ve gösterimlerle 

tanıtımına başlanan ‘13th Street: Last Call’ adlı  filme gelen izleyiciler kapı girişinde 

cep telefonu numaralarını vermeleri sayesinde ajansın geliştirdiği yazılım izleyici ile 

telefon numarasını eşleştirerek tanımışlardır. İnteraktif olmasının yanında cep 

telefonu kullanımında da bir ilk olan bu film sırasında, başrol oyuncusu izleyicileri 

rastgele arayarak ne yapması ve nasıl kaçması gerektiğine dair binomal (evet-hayır, 

aşağı-yukarı gibi) cevaplı sorular sorar. Böylece, sesli komutları anlayan bir IVR 
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sistemi ve ekrandaki oyuncunun komutları takip etmesi sayesinde her seferinde farklı 

sonuçlanacak bir film ortaya çıkmaktadır (“13th Street: Last Call”, 2012).  

 

Bununla birlikte, Lacan’ın “Görüntünün (vizyon) Beyanı(1967)”ndan 

hareketle Metz sinemasal imgedeki imgesel varlığın, gösterenin olmayanın yerini 

doldurmasının sonucu olduğunu iddia etmiştir. Örneğin sinemada “Ev” imgesi 

“ev”in sözcüksel varlığını değil “burada bir ev var”ı gösterir. Bu da seçilmiş gerçekle 

onun temsili olarak kabul edilebilecek herhangi birşey arasındaki ontolojik ayrımdır. 

Gerçekten fotografik bir süreçle türetilmiş olsun olmasın temsil, bir müdahale, 

gerçeğin kendi başına asla yapamayacağı bir gösterim eylemidir (Easthope, 1998: 

54). 

 

Metz’den sonra gelen ve göstergebilimin en önemli temsilcilerinden olan Eco, 

1960’lı yıllardan itibaren bilimin gelişimini dört aşamada incelemiştir. Sinema 

göstergebilimini dört ana aşamada inceleyen Eco’ya göre ilk aşamada, “dilbilimsel 

sisteme bağlılık aşırı bağlanmışlık”  hâkimdir. İkinci aşamada göstergebilimciler 

“kendi çözümleme sisteminin başta inanmayı istedikleri kadar basit ve evrensel 

olmadığı”nın farkına varırlar. Üçüncü aşamayı ise olan filmdeki anlam evreninin tek 

bir özel araştırılmasına yoğunlaştığı, metnin merkezde olduğu ve politik ideolojinin 

göstergebilimin parçası haline geldiği evre olarak tanımlar. “1975’te başlayan 

dördüncü aşamada, dikkat üretimden tüketime, metinlerin oluşumundan metinlerin 

algılanışına kaydı”  (Monacco, 2002: 396).   

 

Öte yandan 1980’ler ve 90’larda film eleştirisi –konusu gibi- kendilerini 

1960’larda ve 70’lerde açığa çıkmış olan postmodern gerçekleri yeniden ele alır. 

Althusserci Marxism ve Lacancı Freudcu kuramın etkisi azalırken, iki yeni değişken 

–idraki (bilişsel) sinema kuramı ve kültürel çalışmalar- ortaya çıkmıştır. 

Göstergebilimin epistemolojik araştırmasının uzantısı olan idraki (bilişsel) sinema 

kuramı izleyicinin bir filmi anlama yolunu, izleyicinin filmleri nasıl okuduğunu 

araştırmaya çalışmıştır (Monacco, 2002: 401). 
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1970’ler boyunca temel sorunu yapısal dilbilime dayanması olan Metz’in 

klasik göstergebilimi ıslah (modifiye) edilip, dönüştürüldü; dilbilimden ziyade 

Althusser veya Lacan yorumuna dayanan postyapısalcılık bu dönüşümlerden ilkiydi. 

İkinci dönüşümse idraki (bilişsel) film göstergebiliminin ortaya çıkışı oldu. Anglo-

Amerikan film kuramcılarına göre göstergebilim Metz’in çalışmasından ibaretti, 

oysa Metz Language and Cinema (Dil ve Sinema)’nın girişinde göstergebilim 

girişiminin, doğası gereği, genişlemesi ya da ortadan kalkması gerektiğini belirtmişti. 

Michel Colin, Metz’in çalışmasına eklemeler yaparak iskelete sadece mevcut 

dizimleri değil, olası ve olanaksız dizimleri de eklemiştir. Örneğin sözcüklerle ilgili 

(lexical)  bir öğe olan ‘kedi’, +genel, +sayı, +canlı, -insan gibi seçilmiş özellikler 

açısından temsil edilebilir. Dilbilimde bilişsel pragmatikler; ifadelerin, ifade edildiği 

uygun içerikle ilişkisini yöneten dilsel yeterlilik disiplin tipini tasarlar. ‘Ben’, ‘sen’, 

‘o’ gibi ‘deictic’ kategoriler, filmin izleyenle ilişkisini dört çekim tipinin göstergesel 

tipolojisini oluşturur. Öte yandan Metz çalışmasında bu ‘deictic’ film kuramını 

tartışır ve filmin sadece historie (öykü) olarak çalışılabileceğini öne sürer.  Karl 

Bührer de ‘deixis’ terimini, tekil bireyin pozisyonunun yöneliminin sistemi ve 

çevresiyle ilişkisindeki uzlaşması için kullanır. Bu yönelim sistemi açısından 

bakıldığında ‘deixis’ bir genel bilişsel süreci karşılar. Yönelimin ‘deictic’ sistemleri  

bedensel jestler, dilsel açıklamalar, ve hayal gücünü içerir. Casetti çalışmasının 

iskeletini bu genel yönelim sistemlerini kişi zamirleri olarak kabul ederek oluşturur. 

Metz de Casetti’nin kişi zamirlerini kullanma biçimini izleyicinin filmle ilişkisini 

tanımlamak için eleştirir.  Bundan sonra Metz  ‘kişi zamirleri’nin vasıtasıyla 

yönelimi (bir metinsel elemanın başka bir metinsel elemana işaret ettiği durumdaki 

dar bir sistemin yönelimi olan) ‘anaphora’ vasıtasıyla yönelimi ile değiştirir.Metz 

anaphorayı filmsel konuşma eylemini(enünsiyasyonu) dönüşlülükle özdeşleştiren 

dönüşlü bir an olarak tanımlar. Bilişsel film göstergebilimcileri film göstergebilimi 

ile bişişsel bilimleri, filmsel yeterliliği modelleme amacıyla, birleştirmeye çalışır. Bu 

yaklaşım göz önünde tutulduğunda, göstergebilim –Anglo-Amerikan film kuramı 

açısından olmasa da- genişlemeye devam etmektedir (Buckland, 2005: 101-103). 
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 1.2.Filmle Kurduğu İlişki Bağlamında Sinema İzleyicisi  

 

 1.2.1. Arnheim’in Film İzleyiciliğine Yaklaşımı 

 

 Arnheim, günlük hayattaki deneyim ile sinemada oturmanın farkını 

belirtirken, üç boyutlu günlük hayat ile iki boyutlu perdenin, günlük hayattaki 

sınırsız bakış açısı özgürlüğü ile sinemanın izin verdiği sınırlı bakış açısının 

zıtlıklarının altını çizer (Easthope, 1998: 52).  Arnheim’e göre, derinlik duygusunun 

ve görüntü büyüklüğünün değiştirilebilmesi, aydınlatma, çerçeve, kurgu kaynaklı 

mekân-zaman devamlılığının ve diğer duyulardan gelen uyarıların yokluğu gibi 

gerçek olmayan ifade araçları sayesinde “gerçekliği doğru biçimde verebilmekten 

ayrışan bir ifade aracı olarak film yalnızca bir sanat” olabilir (Andrew, 2010: 83).  

Arnheim,  teknolojinin getirdiği ses, renk gibi biçimsel yeniliklere karşı çıkar (a.g.e: 

93).  Ona göre bu yenilikler sinema sanatının anlatım olanaklarını kısıtlamaktadır. 

Kitabının girişinde, “Fotoğraf ve filmin eksiksiz bir yeniden üretime ulaşmasına 

engel olan niteliklerinin, nasıl sanatsal aracın zorunlu özellikleri olarak işlediğini 

ayrıntılı olarak göstermek istedim.” (Arnheim’den akt. Monacco, 2002: 375) diye 

belirtir.  

 

 Fotografik görüntü ile ilgili değinilmesi gereken bir başka husus da, fotoğraf 

makinesinin ortaya çıkmasının, insanın görüşü ve alımlaması arasında, insanın etkin, 

nesnelerin değişmez olduğuna yönelik görsel sanatlarda yaygın olan perspektif 

anlayışını kırmasıdır.  

 

Fotoğraf makinesi anlık görünümler birbirinden ayrıldı; böylece 

imgelerin zamana bağlı olmadıkları fikri ortadan kalktı. Başka bir deyişle 

makine geçen zaman kavramının (yağlıboya resim dışında) görünen 

şeylerin algılanışlarından ayrılamayacağını gösterdi. Görüşümüz neyi 

nerede gördüğümüze bağlıydı. Gördüğümüz şey de zaman ve yer içinde 

bulunduğumuz duruma bağlıydı. Her şeyin kayma noktası olarak kabul 

edilen insan gözü üzerinde toplandığını düşünmek olanaksızlaştırdı 

(Berger, 2005: 18). 
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Bununla birlikte Arnheim fotoğraf ile filmin görüntü sınırlarına da değinir, 

ona göre bu durum filme sanatsal değerini veren temel özelliğidir: 

 

Film görüntüsünün sınırlılığı ve görüş alanının sınırlılığı 

karşılaştırılamaz; çünkü gerçekte görüş alanında sınırlılık yoktur. 

Uygulamada görüş alanı sınırsız ve sonsuzdur. Bir şeye bakarken 

bakışlarımız sabit değil hareket halinde olduğu için gözlerimiz odayı tek 

bir konumdan görmese de tüm oda sürekli bir görüş alanı olarak 

algılanabilir. Gözlerimiz ve başımız hareket ettiği için tüm odayı bir 

bütün olarak gözümüzde canlandırırız.  

 

Fotoğraf ve filmde ise durum farklıdır. (…) Görüntünün sınırları hemen 

hissedilir. Görüntülenen alan bir yere kadar görünürdür; ama sonra ötede 

ne olduğunu görmemizi engelleyen kenarlar vardır. Bu sınırlamayı bir 

dezavantaj olarak kabul etmek hata olur. Tam tersine, filme sanat olarak 

adlandırılma hakkını verenin bu tür sınırlandırmalar olduğunu daha sonra 

göstereceğim  (Arnheim, 2010: 21-22). 

 

Öte yandan bu gibi sınırlandırmalardan biri de oturulan yer ve perde 

arasındaki uzaklık, açı gibi değişkenlerdir: 

 

Bir sinema salonunda izleyici perdeden nispeten uzakta oturur, bu yüzden 

gösterim büyük olabilir. Ama bir filmi oturma odasında izleyenler ekrana 

çok yakındırlar ve bu nedenle gösterim daha küçük olabilir. Yine de 

uygulamada, kullanılan boyutun uzaklığı herkes için olması gerektiği gibi 

değildir. Ön sıralardaki izleyiciler arka sıradakilerden doğal olarak daha 

büyük bir görüntü görürler. Fakat bu durum görüntünün izleyicilere ne 

büyüklükte göründüğüne aldırmadığını göstermez. Bu nedenle büyük bir 

gösterimde ya da izleyici görüntüye yakın olduğunda, hareketler (daha 

geniş bir alan kaplamak zorunda olduğundan) küçük bir 

gösterimdekinden daha hızlı görünür. Büyük bir görüntüde hızlı ve 

karışık görünen bir hareket daha küçük bir görüntüde tamamen normal ve 

uygun olabilir. Gösterimin boyutu ayrıca görüntüdeki ayrıntıların izleyici 

tarafından ne kadar açık göründüğünü de belirler. (…) özellikle nesnenin 

göründüğü boyut yönetmen tarafından belirli bir sanatsal etki sağlamak 

için kullanıldığından (…) izleyicinin çok yakın ya da çok uzak 

oturmasıyla yönetmenin amaçladığı etki göz göre göre yanlış aktarılmış 

olur. Bir filmi kalabalık seyirciye, herkes görüntüyü doğru boyutunda 

görecek biçimde göstermek olanaklı değildir. Ayrıca bunun mümkün 

olması için izleyicinin birbiri arkasına yerleştirilmesi gerekir; çünkü 

sıralar yanlara doğru genişlediğinde uçlarda oturanlar görüntüyü 

bozulmuş olarak görürler ki bu daha da kötü bir durumdur (Arnheim, 

2010: 23-24). 

 

Arnheim, sinema için anlatım olanaklarını tartışırken “zaman-uzam 

sürekliliğinin yokluğu”nun sinemayı sanat yapan unsurlardan biri olduğunu belirtir. 
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“Gerçek yaşamda zamanda ve uzamda (...) sıçramalar yoktur. Zaman ve uzam 

süreklidir” (Arnheim, 2010: 24). Renkli filmin sinema sanatı açısından olumsuz 

etkisi olduğunu düşünen Arnheim için bir sinemayı gerçeklikten ayıran diğer 

etmenler de “üç boyutlu derinliğin” yokluğu ve “ekranın kenarlarıyla keskin biçimde 

sınırlandırılmış olması”dır. Gerçeklikten ayrılmada kurgu da önemli bir unsurdur; 

zira ona göre, “Sinema her zaman hem düz yüzeyli bir posta kartına hem de canlı bir 

olaya benzer.  Buradan montaj denen şeyin sanatsal gerekliliği ortaya çıkar.”  

(Arnheim, 2010: 29). 

 

Sanatsal gerekliliğin yanı sıra sinema açısından kurgunun bir diğer önemi de 

zamana ve uzama müdahale olanağını sağlamasıdır. Böylece kurgunun yeni bir 

gerçeklik yaratımında önemli bir katkısı olacaktır.  

 

Yine de, kurgunun neden sinema sanatına giden en önemli yol olarak 

düşünüldüğü kolayca anlaşılabilir. Her şeye rağmen bir görüntü, insan 

tarafından kontrol edilen ama yine de yüzeysel olarak doğayı yeniden 

üretmekten başka bir şey yapmadığı düşünülen bir kaydetme işleminden 

doğar. Ama sıra kurguya gelince insan işleme müdahale eder: Zaman 

parçalanır, zaman ve uzam açısından ilişkisiz öğeler birbirine bağlanır. 

Bir daha yaratıcı ve biçimsel bir işlem gibi görünür (Arnheim, 2010: 74). 

 

Görsel sınırlamanın ve kurgunun etkisine çalışmada yapısalcılık ve yapısalcı 

kuram tartışılırken değinilmiştir. Filmin kurgusuna ve görüntünün açısına  her türlü 

müdahalenin yönetmenin film evreninde kurmadığı yeni bir anlam evreni yaratacağı 

belirtilmiştir. 

 

Bununla birlikte bir diğer önemli mesele de diegesisi kıracak bir boşluktur, 

bu boşluk filmin kendi yapısından, yönetmenin tercihinden kaynaklanabileceği gibi,  

ileride tartışılacağı gibi gösterimcinin ya da izleyicinin tercihinden de 

kaynaklanabilir ve fakat Arnheim tiyatro örneğinden hareketle bu boşluk için olumlu 

görüş belirtmemiştir: 

 

Aynı şekilde, bir tiyatro gösterisinde görsel temsil ve diyalog bütün 

konuyu ayrı ayrı sunmalıdır. Eğer öğelerden birinde bir boşluk varsa, bu 

diğeri tarafından kapatılamaz. Renk, şekil ve devinimleriyle, oyuncuların 

görünüşleri ve hareketleriyle, dekorun ve bu dekorda hareket eden 
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insanların uzamsal organizasyonuyla diyaloğun içeriğini seyircinin 

gözleri için yorumlamamak yönetmenin görevidir. Boşluk, sınırlı bir ara, 

yani oyunu bozmayan, onun bir parçası olan bir durgu görevi görmedikçe 

görsel gösteri bölünemez (Arnheim, 2010: 167).  

 

 

 Arnheim’a göre nesnelerin görüş açılarının, perspektife bağlı 

konumlandırılmalarının ve boyutlandırılmalarının yanı sıra, görüntü açısından bir 

diğer önemli anlatım öğesi de ışığın ve gölgenin kullanımıdır (Arnheim, 2010: 105-

106). Öte yandan Arnheim bu çalışma için de önemli bir husus olan “zaman-uzam 

sürekliliğinin yokluğu”na değinirken film ritminin kurgu sonucu elde edilen 

unsurlardan biri olduğunu da belirtir (Arnheim, 2010: 107).    

 

 Değinilenlerin dışında Arnheim’ın sinema izleyiciliği ile ilgili belirttiği 

önemli bir görüş de gözün nesneyi kendi boyutuyla değil göze olan mesafesi ile 

algılamasıdır. Böylece doğru mesafeyi seçerek nesnenin algılanan boyutu da 

değişebilmektedir (Arnheim, 1977: 26).   

 

1.2.2. Metz’in Filme Teslim Olmuş İzleyicisi 

 

Andrew, Metz’in kullandığı diyalektik yönteme ve materyalist olmasına 

rağmen, kuramının Arnheim ile ilişkili ve onun ardılı olduğunu öne sürer (Andrew, 

2010:  101). Metz’e göre, izleyicinin anlam ürettiği üç ruhsal süreç; özdeşleşme,  

dikizcilik – voyeurism-, ve fetişizmdir.  Sinemada film izlemenin mahremiyet ile 

ilişkisi düşünüldüğünde, karanlıktaki izleyici, ne perdedeki karakter, ne de diğer 

izleyiciler tarafından fark edilmeksizin mahremiyetini koruyarak dikizcilik yapabilir. 

Öte yandan filmsel görüntü, perdedeki insanlar hayalidir; bunun yanı sıra Metz’e 

göre izleyici de hayalidir. Böylece sinema özel olarak izleyicisini de bir yokluk, 

varlık alanına dâhil eder. Zira gerçek izleyici kameradır ve kamera nesneler 

üstündeki etkin bakışını düzenlerken ve algıların etkisini edilgen biçimde çeker 

(Lapsley ve Westlake’den akt. Burton,  2005: 192).  
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Bununla birlikte bu hayali izleyicinin özdeşleşmesinde Lacan’ın ayna 

evresinde belirttiği gibi bir süreç işlese de, yetişkin bir izleyicinin baktığı perdede, 

çocuğun baktığı aynada olduğunun aksine, kendi görüntüsü yoktur.  Kendinin özne, 

baktığının nesne olduğunu bilse de, bu kez görsel bir kabul üstünden özdeşleşme 

mevcuttur. Bu tür bir özdeşleşme, sadece anlatısal-kurgusal filmler için geçerlidir ve 

izleyici anlatının karakteri ile özdeşleşebildiği gibi, yine bir insan olan oyuncu ile de 

özdeşleşebilir (Metz, 1995a: 45-47). 

 

Bahsedilen izleyici, izlendiğini fark etmeyen oyuncuyu izlerken haz duyar. 

Hem gösterimsel hem de saklı olan bu deneyim sinemaya gitmenin temel 

nedenlerinden biridir (Metz, 1995b: 94-95). 

 

Belirtilenlerin yanı sıra, film izleyiciliğinde demobilizasyona da değinen 

Metz ve Guzzetti’ye göre (1976), rüyadaki insan rüyada olduğunu çoğunlukla bilmez, 

ama sinemadaki insan bilir, o vakit sinemadaki insanın teslimiyeti daha esaslı bir 

teslimiyettir.  

 

Öte yandan Metz, bu durumun bazı durumlarda tersine işlediğini, uykunun 

bazı evrelerinde rüya gören kişinin rüyanın farkında olduğunu ve bazı filmlerde de 

izleyicinin özdeşleşme yoluyla gerçeklikten kopup filmsel gerçekliğe dâhil olduğunu, 

dolayısıyla sinemada olduğunu bilmediğini belirtir (Metz, 1995c: 104).  Bu tür bir 

özdeşleşme ilk dönem sinemasında görülen ‘cazibe/albeni’ (attraction) yerine 

1907’lerden sonra ortaya çıkan ve Melies geleneğine dayanan anlatı sineması 

sayesinde mümkün olmuştur. Daha önce ortaya çıkan anlayışta üretilen filmler anlatı 

yapısı ve biçimi olarak izleyicinin bir anlatıya dahil olmasından ziyade teatrel bir 

sinema gösterisini takip etmesini talep etmişlerdir (Gunning, 2006: 381-386). 

 

Metz izleyicilik ile ilgili süreci değerlendirirken, sinema izleyiciliğinin tiyatro 

izleyiciliğinden ziyade roman okuyuculuğuna yakınsadığını, karanlıkta görünmeyen  

tekil bireylerin (‘Personality’ yerine ‘Individiuality’ sözcüğünü kullanarak) öne 

çıktığını belirtir (Metz, 1995b: 95-96). 
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 1.3.  Kendi ve Başkaları ile Kurduğu İlişki Bağlamında 

 Kamusal ve Bireysel Etkinlikler Olarak Film İzleyiciliği 

 

 Yirminci yüzyılın önemli kitle iletişim araçlarından ve kültür endüstrisi 

ürünlerinden biri olan sinema tarihinin başlangıcı incelendiğinde, Thomas Alva 

Edison ile Auguste ve Louis Lumière isimleri öne çıkmaktadır. Edison’ın geliştirdiği 

ve bir filmi tek seferde tek kişinin izlemesine olanak sağlayan Kinetoscope’un yerine 

Lumière’lerin geliştirdikleri ve kitlesel izleyicilik olanağı sağlayan 

Cinematograph’ın sinema tarihinde belirleyici olması, sinemanın kitleselleşmesi ile 

ilişkisi hakkında fikir vericidir. Başlangıcında kafelerde, sonrasında nickelodeonlarda 

gösterilen filmler, Televizyon, Video, DVD, İnternet gibi her dönemin kendi yeni 

medyası ile özel alanlarda –evlerde- izlenmeye başlansa da sinema gösterim tarihinin 

başından beri kamusal bir etkinlik olma işlevini sürdürmüştür.  

 

 Daha önce de belirtildiği gibi sinema izleyiciliğinin aksine izleyici 

çalışmaları sinema tarihi kadar gerilere uzanmamaktadır. İlk dönem sinema 

çalışmaları metin odaklıdır. Televizyon izleyiciliğinden farklı olarak sinema 

izleyiciliği ile ilgili yapılan araştırmaların önemli bir kısmının metnin 

çözümlenmesine, okunmasına dairdir. Bu çalışmaların, genel dayanakları Freud, 

Foucault, Lacan, Barthes, Metz gibi kuramcıların film çözümlemelerine 

uyarlanmasıdır. Alımlama süreci ile ilgili olarak bakış açısını değiştiren önemli 

çalışmalardan biri Mulvey’indir. Öte yandan Mayne film izleyiciliğini araştırdığı 

çalışmasında gösterime de önemli bir yer ayırmıştır (Mayne, 2002: 65-68). 

 

 Mayne’in incelediği dönemin yeni teknolojisi olan VCR veya bir önceki 

dönemin teknolojisi olan televizyon aracılığıyla film izlemek ile çalışmanın yapıldığı 

dönem itibariyle DVD’de film izlemek ya da internet tabanlı yeni medya üstünden 

film izlemek arasında bir paralellik kurulabilir. Mayne, öncelikle modern Batı 

dünyası ve klasik ana akım sinema için olmak üzere sinemanın iki yönlü simgesel 

değerinin olduğunu bunlardan birinin sinemaya gitmenin ve bu hazzının kendi başına 

bir değer olduğunu, 1970’lerden itibaren de metin okumalarının arttığını belirtir; 
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ikinci olarak da “kaza yok, tesadüf yok” diyerek sinemanın gerçekliğin mükemmel 

bir izlenimi olarak kendine içkin mitleri ve inançlarıyla ve kendine ait imgelerle 

kabul edilen bir kültür olduğunu belirtir; ve bu kültürün kazara olmaksızın metaların 

üretim ve tüketiminin toplum içine yayılımının modern reklamcılıkla aynı 

zamanlarda olmasına; tesadüfi olmaksızın Freudyen psikanalizle aynı dönemde 

olmasına değinir  (Mayne, 2002: 21-22).   İzleyen toplulukların birbirleriyle 

etkileşime girip toplumsal fikirlere uyum sağladıkları, marjinalliğin onaylandığı 

belirli bir kamusal alanda olan gösterime ilginin önem kazanması izleyici 

çalışmasının tarihsel yönünde önemli bir odak noktası olmuştur. Sinemanın ilk 

döneminden beri, film izleme deneyimi, bireysel izleyicilik ve toplumsal ritüelin 

tekil ve özel bir bileşimi olmuştur.  Sinemanın kamusal alan olarak incelenmesi, 

sinemanın ana bir bileşen olarak işlev gördüğü bireysel toplukların gelişmesine 

bireysel fantezi ve toplumsal ritüelin bileşiminin nasıl katkı sunduğunu incelemeye 

olanak sunar (a.g.e.: 66).  

 

 Sinema izleyiciliği ile kamusal alanı birlikte düşünen önemli bir araştırmacı 

olan Hansen, 1970’lerin sonu, 1980’lerin başında film kuramında izleyici odaklı bir 

dönüşüm olduğunu belirtir. Jean- Louis Baudry, daha sonra Christian Metz, 

Raymond Bellour, Stephen Heath, Laura Mulvey gibi kuramcıların isimleriyle 

ilişkilendirilen, genellikle Marksist, feminist politikanın dâhil edildiği, psikanalitik-

göstergebilimsel yaklaşımları göz önünde tutar. Hansen’e göre, 1970’lerden itibaren 

film kuramında önceki film kuramı açısından düşünüldüğünde paradigma 

değişmiştir; odak, mecranın metinsel yapısından ya da ontolojisinden, alımlama ve 

izleyicilik sürecine kaymıştır, fakat burada, metnin ya da araçların birleştirdiği ya da 

birleştirmekte olduğu, kuramsal ideal bir izleyici tanımından söz edilmektedir. 

Hansen,  Doane’a atıfla bazı izleyiciler için bu konumun, feminist çalışmalar ya da 

maduniyet çalışmalarının gösterdiği gibi, kendini inkâr eden, mazoşist bir 

olanaksızlık bölgesine dönüşmekte olduğunu belirtmektedir. Bu izleyicilik biçeminin 

genellikle klasik Hollywood sineması için geçerli olduğunu ve filmlerin yayılımını 

ve tüketimini açıkladığını eklemektedir. (Hansen, 1993: 197). Teknolojik ve 

ekonomik gelişmelerin sinemanın film tüketimi için tek ve temel yer olmasını 

değiştirdiğini belirtirken; yeni elektronik teknolojilerin, video, uydu, kablolu 
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sistemlerin televizyonu desteklediğine ve izleyiciliğin izleyicilerin filmle etkileşime 

girebildikleri evcil –domestic- alana kaydığına değinmiştir.  Hansen’e göre evcil alan 

içinde televizyonun algıya dayalı (spatio-perceptual) dizilimi klasik anlatının 

(diegesisin) söylemini kırmıştır; kamusal gösterimin zorlayıcı zamansallığı, 

tüketimin sözde kendi düzenlenmiş ama özelleşmiş, akıl çelici ve bölünmüş 

eylemlerine olanak sağlamıştır. Eleştirmenlerin belirttiği gibi, göz gezdirme (glance) 

estetiği, uzun uzun bakma (gaze) estetiğinin, klasik sinemanın damgası sayılan 

izleyicinin ilüzyonist soğurmasının yerine geçmiştir (Hansen, 1993: 198). Bu 

değişiklikler sırasıyla sinemayı, eski anlamda kitleyi, filmlerin ticari gösteriminin 

teatral binada olmasını etkilemiştir. Hansen bahsedilen dönem için basında 

Nickelodeon döneminden beri görülmemiş bir yakınma olduğunun, insanların kendi 

aralarında konuştuğunun ve eleştirmenlerin insanların sinema salonunda mı yoksa 

kendi evlerinin oturma odasında mı film seyrettiğini fark edemediklerine 

değindiğinin altını çizer. Ona göre, bu tür yakınmalar, film tüketiminin toplumsal 

olarak yayılımının izleme koşullarının kurumsal olarak daha az düzenlendiği 

durumlarda, filmin ana ürün ve meta olarak alımlamayı kontrol etmesine dair olan 

klasik prensibin zayıfladığının göstergesidir (Hansen, 1993: 198). Fordist sürecin 

kültürü homojenleştirmesine vs sonraki süreçte çeşitliliğin arttığına ama hâlâ 

sinemanın bir kitle kültürü olduğuna değinen, karamsar ya da nostaljik bir bakış açısı 

sunmak istemediğini belirten Hansen, modern öncesi dönem ve modern sonrası 

dönem için gösterim ve alımlama süreçlerini karşılaştırırken Adorno, Benjamin, 

Brecht ve Kluge atıfta bulunur, Frankfurt okulundan söz eder ve sinema izleyiciliği 

için Habermas’tan kamusal alan kavramını ödünç alır (Hansen, 1993: 199-202).  

  

 1.3.1. Kamusal Alan, Özel Alan ve Heterotopya 

  

 Sennett’e göre; “‘Kamusal’ ve ‘kişisel’ sözcüklerinin tarihi, Batı kültüründeki 

bu temel değişimin anlaşılabilmesiiçin anahtar rolü oynar. ‘Kamu’ sözcüğünün 

İngilizcede bilinen ilk kullanımı ‘kamu’yu toplumun ortak çıkan ile bir tutmaktadır.” 

15. yüzyılın ikinci yarısındaki bahsedilen kullanımdan sonra, kamusal alan terimi 

1540’lı yıllarda “genel gözleme açık ve ortada olan”ı ifade etmiştir. 17. yüzyıl 



 33 

sonlarında, “kamu” ve “özel” karşıtlığı Sennett’in de belirttiği gibi modern 

dönemdeki kullanımına benzemektedir. “ ‘Kamusal’ sözcüğü herkesin denetimine 

açık olan anlamına gelirken, ‘özel’ sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşları ile sınırlanan 

mahfuz bir yaşam bölgesi”ni karşılamaktadır.” (Sennett, 2010: 32). 

  

 Kant’a göre kamusal alan, toplumun kanuni çerçevesinin prensibi, aynı 

zamanda aydınlanmanın bir yöntemidir; devrimci burjuvazi siyasetinin kendini 

içinde ifade edebileceği tek ortamıdır. Kamusal alanın bu ilkesini vurgulamak, neyin 

kabul edilebilir olduğu ile anlaşılır: örneğin, gizli topluluklar genellikle gerçek 

siyasette yer almak için uygun değildirler (akt. Negt, Kluge, 1993: 9). 

 

 Habermas ise, kamusal alan terimini, kamuoyunun oluşturulabileceği 

toplumsal hayatın tüm alanlarını tanımlamak için kullanır; bu alanın başat koşulunun 

bütün yurttaşların katılımına açık olmasının garanti altında olması olduğunu belirtir. 

Kamusal alanın bir kısmı bireylerin halk olarak konuşmaları ile oluşurken, bu özel 

bireyler –vatandaşlar-, profesyonel hayattan ve/ya bürokrasiden gelen kimliklerinden 

sıyrılırlar. Bireyler –vatandaşlar- kendi düşüncelerini açıklama, yayınlama hakkı –

ifade özgürlüğü- ve özerk gruplar halinde örgütlenebilme hakkına dair herhangi bir 

toplumsal sınırlama olmaksızın/olmadığı durumlarda kamuya/genele dair sorunlarla 

ilgili etkileşim halinde bulunabildiklerinde kamusal alandan söz edilebilir. Büyük bir 

kamusal alanda, böylesi bir iletişim için bilgi iletimi ve alıcıların –bireylerin- 

etkilenmesi için özel araçlar gerekmektedir. Habermas’a göre kamusal alan içinde bu 

türden bir iletişimi sağlayan medya, gazeteler, dergiler, radyo ve televizyondan 

oluşmaktadır (1974: 49). Öte yandan “Burjuva ailesi ve kamusallıkla bağlantılı 

‘özel’liğin kurumsallaşması”nı tartışan Habemas’a göre (2013: 117):  

 

Burjuva toplumunda kamunun ilk kurumları, kökenleri itibarıyla, 

saraydan kopmakta olan soylu cemiyetin izlerini hâlâ taşırken; 

tiyatrolarda, müzelerde ve konserlerde oluşan ‘büyük’ kamusal topluluk, 

toplumsal kökeni bakımından da burjuva bir niteliğe sahiptir. 

 

 “Burjuvazinin geniş kesimleri için kamusal topluluğun alanı, başlangıçta, 

çekirdek ailenin mahremiyetinin genişletilmesi ve tamamlanması ekseninde oluşur. 
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Oturma odası ile salon aynı çatı altındadır” diyen Habermas’a göre, “(…)herkesin 

özel olma hali başkaları tarafından tanımlanan bir kamuya muhtaç”tır (2013: 126).  

Özel hayatın tarihi adlı çalışmanın sunuşunda Duby de, kamusal alanın karşısında 

özel alanı tanımlanmıştır (Duby, 2006: 8-9) : 

 

Halk topluluğuna açık ve yöneticilerin yetkesine tâbi olan kamusalın 

karşısına özel olanı koyan ve sağduyunun açıkça algıladığı çelişki, bütün 

zamanlarda ve her yerde söz dağarcığında ifadesini bulmuştur. Açık bir 

şekilde sınırlandırılmış tikel bir alan, bütün dillerin özel olduğunu 

söylediği o varoluş payına tahsis edilmiştir; kapanmaya, geri çekilmeye 

sunulmuş bir bağışıklık bölgesidir bu ve orada herkes, kamusal alanda 

kendini riske atarken kuşanılması uygun düşen silahsız ve savunma 

araçlarını terk edebilir; orada herkes gevşer, "özensiz" bir halde, 

dışarıdayken koruma sağlayan gösteriş kabuğundan kurtulmuş olarak 

rahat eder. Burası samimiyetin yeridir. Evcildir. Aynı zamanda gizin 

yeridir. Sahip olunan en değerli şey, yalnız kendi'ne ait olan şey, 

başkasını ilgilendirmeyen şey, onurun kamusal alandayken kurtarılmasını 

buyurduğu -görüntülerden fazlasıyla farklı olduğu için açığa vurulması, 

gösterilmesi yasak olan- şey özelin içinde saklanmış durumdadır.  

  

Özel alan ile kamusal alan arasındaki fark hakkındaki tartışmada mekân 

kavramı önemli bir yer tutar. Foucault da heteretopya kavramını açıklarken, 20. 

yüzyılın önemli tartışma temalarından birinin mekân olduğunu, bahsettiği dönem için 

mekânın bir tür kutsiyet taşıdığını belirtmiştir (Foucault, 2011b: 292-293).  

 

(…) yaşamımız hala dokunulmazlığını koruyan, kurumun ve pratiğin 

dokunmaya cesaret edemediği bazı karşıtlıkların hükmü altındadır: (...) 

özel mekan ile kamusal mekan arasında, aile mekanı ile toplumsal mekan 

arasında, kültürel mekan ile yararlı mekan arasında, boş vakit mekanı ile 

çalışma mekanı arasındaki karşıtlıklar; bunların hepsi hala açıkça belli 

olmayan bir kutsallaştırmayla yönetilirler (a.g.e: 294). 

 

 

Kamusal alan özel alan tartışmalarında güncel bir alt başlık da internet tabanlı 

yeni medyadır. İnternet tabanlı yeni medya deneyimi ve sosyal ağlarla birlikte bu tür 

karşıtlıkların eridiği, 1970'lerde söylenegelen ‘özel olan politiktir’ sözünün, 

günümüzde ‘özel olan kamusaldır’a evildiği gözlemlenmektedir. Mahrem olanın 

kamusallaşmasına benzer olarak, çalışma saatleri ile boş vakitler birbirinden 

ayrılmaz hale gelmiştir. Çalışma saatlerinde sosyal medyada vakit geçirebilmenin 

yanı sıra, mesai saatleri dışındaki boş vakitlerde teknolojinin imkânları dâhilinde 
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çalışmaya devam edilebilmektedir. İzleyicilik de zamandan ve mekândan bağımsız 

bir kurum olarak yeniden yapılanmaktadır. Yeni medya yeni izleyicilik ilişkisi 

çalışmanın ilerleyen bölümünde tartışılmıştır. 

 

“Geçici, ara mevkiler”den biri olan sinema, “bu mevkileri tanımlamayı 

sağlayan ilişkiler ağı dolayısıyla betimlenebilir” (Foucault, 2011b: 294-295). 

Heteretopyalar (ütopyalara benzer biçimde) “tüm diğer mevkilerle ilişki içinde 

olmak gibi ilginç bir özelliği olan; ama belirttikleri, yansıttıkları ya da temsil ettikleri 

ilişkiler bütününü erteleyen, etkisizleştiren ya da tersine çeviren mevkilerdir” (a.g.e: 

295) ve bu mevkilerin; “Heteretopyanın, (…) kendi içlerinde bağdaşmaz olan birçok 

mekânı tek bir gerçek yerde yan yana koyma gücü vardır.(…) örneğin sinema çok 

ilginç, dörtgen şeklinde bir salondur, dibindeki iki boyutlu ekranda üç boyutlu bir 

mekânın yansıdığı görülür” (a.g.e: 298). Öte yandan heteretopyalar ile ilgili 

değinilmesi gereken bir başka husus da mevkilere girilme ritüelleridir; “her zaman 

bir açılma ve kapanma sistemi gerektirirler; bu, heteretopyaları hem tecrit eder hem 

de nüfuz edilebilir kılar. (…) Ya orada zorla kalınır (…) ya da kurallara arınmalara 

boyun eğmek gerekir” (a.g.e.: 300). Son olarak heteretopyaların “geri kalan mekân 

içinde işlevleri” vardır. Bu işlevlerden biri “yanılsama mekanı yaratarak, insanın 

yaşamının bölümlere ayrıldığı tüm mevkileri, tüm gerçek mekanı daha bir yanılsama 

olarak teşhir ederler” ya da gerçek mekanın tersine “mükemmel (…) öteki bir mekan, 

öteki bir gerçek mekan yaratırlar” (a.g.e.: 301).  

 

Kamusal alanda sinema izleyiciliği bu bağlamda incelendiğinde bir tür 

heteretopya olarak değerlendirilebilir; zira sinema salonları insanların bir arada 

etkileşim içinde bulunmak için durdukları ve fakat tepkilerini belirtmelerinin o denli 

kabul edilebilir olmadığı kendine özgü bir özel alandır. Genellikle -özellikle 

festivallerde- salonlara film başladıktan sonra girilmemektedir. Cep telefonu vb. dış 

uyaranların ya da bireylerin birbiriyle konuşmasının çok makbul olmadığı bu 

alanlarda Foucault’nun değindiği öteki gerçek mekânların yaratımının yanı sıra, 

özdeşleşme sürecini sekteye uğratacak, yabancılaştıracak film dışı tüm unsurların 

dışlanması amaçlanır.  
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Sinema izleyiciliği için önemli kaynaklardan biri de Kırel’in ‘Kültürel 

Çalışmalar ve Sinema’ adlı çalışmasıdır (Kırel, 2010: 13-117). İlk dönemden itibaren 

sinema izleyiciliğine değinilen bu çalışmada sinema kent ilişkisi de önemli bir yer 

tutmaktadır (a.g.e.: 52). Bahsedilen çalışmada Hindistan’daki film izleme 

deneyimine de değinilmiş, farklı fiyatlı koltukların farklı sınıflar tarafından tercih 

edildiğini belirtmiştir. Sosyal etkileşimin önemli olduğu bu sinema deneyiminde, 

sessiz ve hareketsiz duran Amerikan izleyicisinin aksine ailesiyle ve arkadaşlarıyla 

ilişki kuran –hatta sinemaya gitme amaçlarından biri de bu ilişki olan- Hintli izleyici 

için sinemada sigara içilebilen, salona arada girilip çıkılabilen bir sosyalleşme 

mekânıdır (Srinivas’tan akt. Kırel, 2010: 35). Bu açıdan bakıldığında Metz’in 

değindiği demobilzasyon ve tam teslimiyet evrenselleştirilebilir ve genellenebilir 

değildir. Bu demobilizasyon yani tutsak olmak durumu kültür endüstrisi bağlamında 

da tartışılmıştır.  

  

İletişim çalışmalarında, kültür endüstrisinin yanı sıra izleyicinin edilgen 

olduğu diğer iletişim kuramlarına yönelik eleştiriler gelmiştir. Yeni araştırmalarda 

görülen eğilim “izleyicinin aktif bir anlam üreticisi olarak yeniden 

kavramsallaştırılması” olmuştur (Curran, 1999: 409).      

 

Bu eğilim film çalışmalarını da etkilemiştir. Mayne’in de altını çizdiği 

noktalardan biri 1970’lerden itibaren film çalışmalarında, ideal, kuramsal, homojen 

ve tekil bir izleyici tanımından hareket edilmediğidir. Mayne, alımlama ile adres 

gösterme arasında farka değinmektedir; bir yönetmen filmi gösterime sunup 

izleyiciye yolladıktan sonra tekstin nasıl alımlanacağına müdahale edememektedir 

(Mayne, 2002: 79). Bu bakış açısı daha önce değinilen kodlama-kodaçımlama 

modeliyle ilişkilendirilebilir.  

  

Öte yandan bu çalışma için başka boyut da film dilidir. Yönetmen filmi 

ortaya çıkarırken kendi kurduğu film diline uygun bir plan seçmektedir. Örneğin 

incelenen filmler sinema filmi olduğu ve perdede izleneceği için daha genel planlar 

seçilmektedir. Bu filmler izleyici tarafından salonda değil de evde televizyondan,  

bilgisayar ekranından izlenirse ya da cep sinemasında izlenirse başka boyutlarda 
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başka formlara dönüşmektedir. Göz önünde tutulması gereken başka bir husus da 

izleme koşullarına müdahaledir; filmin neresinde ara verileceği belli ve yönetmenin 

ve gösterimcinin tasarrufundayken evde izleyen izleyici bu filmi durdurup istediği 

zaman devam edebilmekte, alımlama üstüne etki edilebilecek şekilde sesine ve hatta 

rengine bile kendi karar verebilmektedir.  

  

Evde birileriyle birlikte izlenen bağımsız film izleyiciliği televizyon 

izleyiciliğine dönüşebilmektedir. Bu durum akla evcil alanda izleyicilik ile ilgili 

yapılan ilk çalışmalardan biri olan ‘Family Television’ adlı çalışmayı getirmektedir. 

Morley’in çalışmasında yaptığı görüşmelerden birinde, görüşmeci açısından kamusal 

alanda yitirilen bireysel gücün evde korunduğuna, evin duvarları içinde izleyenin 

ayaklarını uzatarak, sigara ya da çay içerek, istediği şeyleri yaparak; hatta filmi 

kaydedip ertesi gün istediği zaman izleyebildiğine değinilmiştir (Morley, 2005: 58-

59). Burada sorulacak bir başka soru da evde ama bir grup insanla bağımsız film 

izlemenin kamusal izleyicilik mi yoksa bireysel izleyicilik mi olacağıdır. Eğer 

kamusal alan çalışmada “diğerleri ile etkileşim” üstünden tanımlanırsa evde birlikte 

film izlemek sinema salonuna yakınsayıp yakınsamayacağı da önemli bir konudur. 

Bu durumda da Habermas’ın değindiği oturma odası salon ayrımının hatırlanması 

gerekmektedir.  

 

Özel alan ile kamu alanı arasındaki ayrım çizgisi, evin tam ortasından 

geçer. Özel şahıslar salonda oluşan kamusallığa, oturma odalarının 

mahremiyetinden çıkarak dâhil olurlar; ancak her iki alan birbirleriyle 

sıkı sıkıya ilişkilidir. Soylu cemiyette ahbapça tartışmanın ve kamusal 

akıl yürütmenin kökenini hatırlatan, salonun yalnızca adıdır. Salon, artık 

burjuva aile babalarının ve onların karılarının birbirleriyle ilişkiye girme 

mekânı olmaktan çıkmıştır. Salonda bir araya gelerek bir kamusal 

topluluk oluşturan özel şahıslar artık bu ilişkiye girmekle “toplum içinde 

erimezler”; onlar artık bu alana, ataerkil çekirdek ailenin içsel alanında 

kurumsallaşan bir özel hayattan çıkarak dâhil olmaktadırlar (Habermas, 

2013: 119). 

  

 Kamusal alanda film izlemeye dair başka bir bakış açısı da sinema salonunda 

film izlemenin ritüel olmasıdır. Sinema ve televizyon izleyiciliği arasında 

karşılaştırma yapan Jarvie’ye göre, “Sinemanın yoğun duygular yaratan törensel bir 
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niteliği olduğu halde televizyonda, evin gayri resim havası ve bir düğmeyle açılması 

yüzünden, bu yoktur.” (Jarvie’den akt. Kırel, 2010: 29)  

  

Sadece mekân değil, izleyicilerin birbirleriyle ve filme dair diğer metinlerle 

etkileşimi de alımlama sürecini etkilemektedir. “Filmlerin anlamlarını etkileyen 

izleyici tepki örnekleri bize bir filmin alımlanmasına dair her türlü sınıflandırmanın 

sınırlı ve zorunlu olarak tanımlanmamış olduğunu göstermelidir.” (Lehman, Luhr, 

2010: 186).   

 

Herkesin filmi aynı şekilde gördüğünü veya bizimle aynı düşüncede 

olmazsa yanlış olduğunu varsayamayız. İnsanların filmlere farklı 

tepkilerinin olabileceğini ve bu tepkilerin değişen zaman içinde özel 

alımlama bağlamları tarafından oluşturulduğunu fark etmeliyiz. Nitekim 

üniversitedeki gösterimlerle filmin akışına giriş yapmak böyle bir 

bağlama örnektir. Öğrenciler, bir yıl önce Cuma gecesi o zamanlar 

eğlence olarak göz ardı ederek izledikleri bir filmi şimdi ciddiyetle 

inceleyebilir. Akışın bağlamı içerisinde konferans, metin veya 

tartışmalara dayanan özel unsurları ‘arıyor’ olabilirler. (a.g.e.: 187-188). 

 

 Bu açıdan Foucault’nun aynı öznenin farklı koşullardaki durumu hakkındaki 

söylemleri akla gelmektedir. Foucault’ya göre (2011a: 234):   

 

“Özne bir töz değildir; özne bir biçimdir ve bu biçim öncelikle ya da 

daima kendisiyle özdeş değildir. (…) Bu tür farklı özneler arasında bir 

takım ilişkiler ve birbirine müdahaleler olduğu kuşkusuzdur, ama 

karşımızdaki özne aynı tür özde değildir. Her örnekte kendimizle farklı 

bir ilişki biçimi kurar, her örnekte farklı bir biçim sergileriz.”  

 

 Öte yandan özne çoğullaştığı ölçüde, tek tipleşmektedir de. “Bütün 

söylemler… bir mırıldanmanın anonimliği içinde cereyan eder.” Özne 

önemsizleşmektedir; “çeşitli özne işlevlerini” yerine getirenlerin kimliğinde “bir 

kayıtsızlık/farksızlık [indifference]” bulunmaktadır (Foucault’dan akt. Poster, 2012: 

540).    

  

Alımlama üzerinde etki eden bir diğer etmen de başkalarıdır.  Fanon’un bir 

film izleme deneyimi üzerinden, toplumsal anlamda öteki izleyicilerin –Fanon 

örneğinde siyahların- izleyici iken aynı zamanda film başlayana kadar izlenen olması 
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da sinemanın “bir sosyal karşılaşma mekânı” olması ile ilgili fikir verici niteliktedir 

(Kırel, 2010: 46).   

  

Başkalarının bakışının taşıyıcı olmaları açısından, kamusal alanda kadınların 

film izleme deneyimi de çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Sinema izleyiciliğinin 

klasik dönemde eril bir kimlik taşımasına karşın, kadınların film izleme pratikleri de 

tartışılmıştır (Hansen, 1991: 123). Türk sinema tarihinde ise Yeşilçam döneminde 

kadınlar matinesi olduğu bilinmektedir.  

  

Başkaları ve mekân ile etkileşimli izleyicilik açısından Onur Ünlü’ nün Sen 

Aydınlatırsın Geceyi filmi gösterim için değişik bir örnek olarak verilebilir. Daha 

önce belirtildiği gibi Ünlü, gösterim açısından önceki filmlerinde yaşadığı sıkıntılara 

çözüm olarak adı geçen filmi kendi gösterime sokmuş ve hatta her gösterimden sonra 

soru cevap bölümü yapmıştır (Toprakoğlu, 2013). Bağımsız sinema için bu da 

alternatif bir yol olarak görülebilir. Hatta internet tabanlı yeni medya ne kadar 

teknoloji merkezli ise bu yol da o kadar insan merkezlidir. Ama bu modelin 

sürdürülebilirliği ya da yaygınlaşabilirliği de tartışılmalıdır. 

 

 

 1.4.Kültür Endüstrisi ile Kurduğu İlişki Bağlamında Tüketen, 

 Tüketilen ve Tükenen Sinema İzleyicisi 

 

1.4.1. Kültür Endüstrisi Kuramı 

 

 Kültür Endüstrisi Kuramı Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcilerinden 

Adorno ve Horkheimer tarafından, altyapı ile üstyapı arasındaki diyalektiğin, üstyapı 

ve altyapının bütünselleşmesine evirilmesini anlatılmak için geliştirilmiş ve 

kullanılmıştır. Bu kuram, endüstriyel toplumun altyapıda ve üstyapıda kendini 

yeniden üretmekte olduğu düşüncesinden beslenmektedir. Kültür ürünlerinin 

metalara dönüşmesi, kültür endüstrisinin diğer endüstriler gibi incelenebilmesini 

olanaklı kılarken, diğer endüstriler ve endüstriyel toplumun kendi özgül yapısını 
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anlamak açısından da kültür endüstrisinin ürünlerinin incelenmesinin önemini arttırır. 

Bu bakış açısıyla meta olarak görülen sanat eserinin kendisinden çok etkisi üzerinde 

durulur. Sanatın olumsuzlama etkisi yadsınmamakla birlikte, Adorno özelinde 

incelendiğinde, zaman zaman kendine muhalif şerhler düşse de savunduğu sanat 

kuramının kötümser ve seçkinci olduğu görülecektir. Bununla birlikte kötümser 

tavrında, kuramın ortaya çıktığı koşulların etkisi de belirgindir. Yine de özel olarak 

bu kuram ve genel olarak Frankurt Okulu kitle kültürü, popüler kültür, egemen kültür 

gibi çeşitli kavramların tartışılmasında dayanak noktalarından biri olmaktadır. Kitle 

kültürünün ve sanat-meta ilişkisinin yoğun olduğu sinema çalışmalarında da belirli 

bir bakış açısı sunmaktadır (Slater, 1998).  

 

1.4.2. Kültür Endüstrisi Kuramının İzleyiciliğe Bakışı: 

 Tüketen ve Tüketilen Sinema İzleyicisi  

 

 Kültür endüstrisine göre sanat metalaşmıştır fakat asıl üzerinde durulması 

gereken sanatın bu noktada karşıt bir söylem geliştirmemesidir. “Yeni olan şey, 

sanatın metalaştırılması değildir; bu yeniliğin ilgi çekici yönü, sanatın ne olduğunu 

günümüzde hevesle itiraf etmesi ve kendi özerkliğinden vazgeçip tüketim mallarının 

arasındaki yerini gururla almasıdır.” (Adorno, 2008: 94-95) 

 Tüketim mallarının arasında yerini alan sanat yapıtları izleyicisini de 

tüketiciye dönüştürmektedir. Böylece sanat yapıtları ürünler olarak, izleyiciler 

tüketiciler olarak sınıflandırılır. Adorno “A ve B filmleri arasındaki (...) gibi keskin 

ayrımların” gerçek farklılıkları yansıtmaktan çok tüketicinin sınıflandırılmasına, 

örgütlenmesine ve kayda geçirilmesine hizmet” ettiğine; bu durumun yani 

“izleyicilere seri halinde nitelik hiyerarşisi ulaştırılması”nın, “bunu bütünüyle 

niceliğe dökmekten başka bir işe” yaramadığına değinir. “Herkes kendiliğinden, 

önceden birtakım göstergelere göre belirlenmiş 'level'ına [düzeyine] uygun 

davranmalı ve belli başlı tüketici tipleri için üretilmiş kitlesel üretim kategorilerinden 

kendine denk düşenine yönelmelidir.” (Adorno, 2008: 51) 
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Tüketici olarak tanımlananan izleyiciler sadece sinema endüstrisi için değil, 

tanımlandıkları tüketici tipleri ile ilişkili olarak reklamlar sayesinde diğer endüstriler 

için de potansiyel müşteriler olmaktadırlar. Daha önce değinilen demobilizasyon 

açısından genel teamül göz önünde tutulunca, Kırel’in çalışmasında “tutsak seyirci” 

olarak tanımlandığı belirttiği sinema izleyicisinin reklam ile ilişkisi ilgi çekicidir. 

“Sinema-seyirci ilişkisinde ‘alışveriş’in her fırsatta dayatılan bir gerçek” olması 

sinemanın kültür endüstrisinin bir parçası olmasını açıklayan örneklerden biridir.  

Sadece film izleme mekânlarının alışveriş merkezlerine taşınması değil, gerek 

sinema salonlarının “reklamlar, tanıtımlar, ürün yerleştirmeler ve fuayelerin 

düzenlenmesi aracılığıyla”, gerekse filmlerin kendi içinde metinsel olarak sisteme 

entegre olması da kültür endüstrisi sinema ilişkisi açısından göz önünde tutulmalıdır 

(Kırel, 2010: 28). 

 

Öte yandan ürün yerleştirme olgusu bağımsız sinema açısından 

değerlendirildiğinde sınırlı düzeyde kalmaktadır; bu durumda yönetmenlerin tavırları 

kadar, reklam verenlerin de karar verme süreçlerini etkileyen tanınırlık, geniş kitleye 

ulaşma, filmin yönetmeni tarafından festivalde alınan ödüller gibi unsurlar belirleyici 

olmaktadır (Yolcu, 2004).  

 

 1.4.3. Tükenen Sinema İzleyicisi  

 Sanat eserleri, kült değerlerini yitirip, izleyici tarafından tüketilebilir meta 

değerleri ile algılanırlar; böylece izleyici de tüketim için aynı malın daha ucuz ya da 

bedava halini tercih edebilmektedir.  Böylece gerek sinema biletlerinin algılanan 

fiyatlarının yüksek olması, gerekse sinema salonunda film izlemenin izleyicinin 

bütçesine kattığı, ulaşım gibi ek maliyetler yüzünden bir filmi tüketimi için en uygun 

mecra olan sinema salonu yerine, daha düşük ses ve görüntü kalitesi ile korsan 

DVD’den, internet sitesinden, ya da reklamlarla parçalanmış halde televizyondan 

izleyebilmektedir.  
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1.5. Yeni Medya Yeni İzleyici 

 

Kullanımı 1960’lara dayanmakta olan Yeni Medya terimi uygulamalı iletişim 

teknolojilerinin genişleyen ve çeşitlenen kümesini karşılar. Kitle medyası, kitle 

iletişim için tek koşul değildir; yeni medya teknolojileri de kitle iletişimine olanak 

sağlamaktadır.  (Mc Quail, 2010: 39).  

 

1.5.1. Yeni Medya Kavramı ve İnternet Tabanlı Yeni Medya 

 ve Ütopik ve Disütopik Yaklaşımlar: Özgürleşen Film 

 İzleyicisi ya da Gözetlenen Film İzleyicisi 

 

Bireysel medya, alternatif medya ve kitlesel medya arasındaki bilgi transferi 

ilgi çekicidir (Mc Quail, 2010: 135). Kamusal alan ile özel alan arasında karşılıklı 

geçişkenliğin olduğu internet tabanlı yeni medya insanın bireyselliğini arttırmaktadır. 

Yeni medyanın, ütopik yaklaşımlara göre özgürlük, veriye ulaşımın kolaylaşması ve 

iletişimin artması, disütopik yaklaşımlara göre insanın toplumdan uzaklaşması, bilgi 

kirliliğine boğulması gibi çeşitli etkileri vardır (Mc Nair, 2002; Aydoğan, 2013: 184).  

 

İnternet tabanlı yeni medya için bir başka görüş de, “enformasyon denetim 

sisteminin ta kendisi olduğu için” (Delueze’den akt. Poster, 2012: 541), internet 

tabanlı yeni medya izleyiciliğinin, izleyicilerin gönüllü olarak katıldığı bir denetime 

tabi olduğudur; “denetim toplumu, yeni medya sayesinde, disiplin altına alıcı 

denetimle özdeşleştirilen mekânsal kapatıp-kuşatmalardan ayrılır ve bunu önemli bir 

açıdan yapar. Denetim toplumunda birey etkin ve istekli bir şekilde veri birikimi 

sürecine riayet eder” (Poster, 2012: 549). Zira “iktidar ve bilgi arasındaki bağlantıyı 

kuramlaştıran ve modern toplumu büyük bir hapishane toplumu olarak nitelendiren 

Foucault, modern çağın tahakküm tekniklerinin yayılması ve rafineleştirilmesinde 

kaydedilen ilerleme çağı olduğunu savunur. ” (Aydoğan, 2013: 181).  

 

Çalışma yapıldığı sürede, Ocak 2014’te vimeo ve Mart 2014’te youtube adlı 

video paylaşım sitelerine belirli süreler içinde erişim engellenmiştir (“Vimeo erişime 
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kapatıldı”, 2014; “Youtube kapatıldı”, 2014). Bu durum genellikle ev, iş yeri gibi 

özel alanda kullanılan internet tabanlı yeni medya hakkında kamusal alan ile ilgili 

tartışmaların önemini arttırmaktadır. Bununla birlikte hem internet tabanlı yeni 

medya içeriğine ulaşım engellenebilmekte, hem de kullanıcıların tüm bilgileri 

kaydedilmektedir (“İnternet düzenlemesi Meclis'ten geçti”, 2014); teknolojik olarak 

internet tabanlı yeni medyanın başlangıcından beri mümkün olan bu durum ile ilgili 

altının çizilmesi gereken, bu durumun artık aynı zamanda hukuki olduğudur.  

Böylece internet tabanlı yeni medya için tartışmalı alanlar olan güvenlik-özgürlük 

ikilemi gibi felsefi yaklaşımların yanı sıra, sansür ve gözetim toplumu kavramları da 

kuramsal bilgi olmaktan çıkıp amprik olarak sınanmaktadırlar. 

 

1.5.2. İnternet Tabanlı Yeni Medyanın İzleyici ile İlişkisi  

 

 Televizyon açısından bakıldığında büyük bütçeli dramalar, kendi yayın 

saatine bağlı olmaksızın televizyon yerine internetten seyredilmektedir. Ana akım 

kanallar için üretilen dizilerin televizyonların internet sitelerinde ya da online-

broadcasting sitelerinde izlenmesinin yanı sıra, internet tabanlı yeni medya 

izleyiciliğinden bahsederken değinilmesi gereken bir başka husus da internet dizileri 

olan “webisode”lardır.    

 

 Televizyon için hazırlanan web episodları; web serileri, webisodlar, bitcomlar, 

sibersoaplar4gibi çeşitli biçimde adlandırılmaktadır (Christian, 2012: 340). 2000’li 

yılların ortalarında yaygınlaşan webisode’ların ilk örneği 1995 yılında Scott 

Zakarin’in ‘The Spot’ isimli internet dizisidir (Christian, t.y: 3). The Spot başlangıçta 

ekonomik olarak karlı olmasa da, aldığı sponsorluklar sayesinde hem sürdürülebilmiş 

hem de izleyen yapımlar için cesaret verici olmuştur (Christian, 2012: 344). 

Webisodların yanı sıra çeşitli internet siteleri üstünden film izleyiciliği de 

yaygınlaşmıştır (ibid). 

 

                                                        
4 Web için üretilen episodik ürünler, webisode; sitcomlar, bitcom; soap operalar, sibersoaplar olarak 

adlandırılmaktadır. 
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American Cybercast’dan Sheri Herman gözbebeklerinin Televizyon 

ekranından bilgisayar ekranına kaydığını belirtmiştir (akt. Christian, 2012: 340).  

 

Mobil –taşınabilen- iletişim araçları bilgi teknolojileri, iletişim ve eğlence 

teknolojilerinde belirleyici olmuşlardır. Bunda geliştirilen yazılım ve donanımlar 

sayesinde artan entegrasyon ve kişiselleşmenin etkisi olmuştur. Geleneksel dağıtım 

ağlarından web-tabanlı platformlara kayan oyunlar, televizyon dramaları ve filmler 

mobil izleyicilik kavramını doğurmuştur. Öte yandan bu izleyicilik deneyimi 

mecraların yapısı gereği daha küçük ekranlardan sürdürülebilmektedir. İçeriğin 

gerçek görüntüden daha büyük olması avantajının kaybedildiği bu izleyicilik 

deneyimi için yapılan alımlama çalışmaları anlatısal oyunlar, film ve televizyon 

içeriği için benzer özellikler göstermiştir (Lam, 2011: 431-435). Bu sürecin alımlama 

üstündeki etkisi hakkında Lam tarafından Avusturalya’da 2011 yılında yapılan bir 

izleyici araştırmasında, temel hipotez izleyicinin anlama, etkilenme deneyimlerinin 

ve genel olarak izleyicilik sürecinin olumsuz yönde etkileyeceği olmuştur. Bu 

çalışmanın sonucunda veriler değerlendirilerek, mobil izleyiciliğin anlamanın 

üstünde belirgin bir etkisi olmasa da anlatıdan etkilenme ve izleyicilik keyfi 

açısından olumsuz etkileri olduğu iddia edilmiştir. Öte yandan örneklem kümesine 

izletilen iki film türü -aksiyon ve drama- hakkında da farklı durumların ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. Baudry’ye atıfla sinema filmlerinin farklı seyir koşulları için 

üretildiğinin söylenen çalışmada, ortamın koşullarının izleyicilik süreci üstündeki 

etkilerine değinilmiştir (Lam, 2011).  

 

Değinilenlere ek olarak, internet tabanlı yeni medya izleyiciliği ile ilgili, bir 

başka ilgi çekici durum da, izleyicinin katılımcılığının üreticilik ya da yeniden-

üreticiliğe evrilmesidir. Örneğin, bazı filmlerin özel sahneleri, o filmleri seven 

izleyiciler tarafından yeniden kurgulanıp kısa klipler haline getirilebilmektedir; ya da 

bir kaç değişik filmden sahnelerden kolaj videolar hazırlanabilmektedir. (Ortega, 

2013: 1-3). 

 

Sosyalleşmenin ve kent yaşamının bir parçası olan sinema izleyiciliği 

açısından değerlendirildiğinde internet tabanlı yeni medya vasıtasıyla sinema 
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izleyiciliğinin kent ile ilişkisinin ortadan kalkabileceği ya da sekteye uğrayabileceği 

düşünülebilir.  Öte yandan internet tabanlı yeni medya izleyiciliği açısından da fiziki 

olarak aynı ortamı paylaşmayan kullanıcılar arasında izleyici yorumları, imdb.com, 

vb. sitelerdeki filmler için izleyiciler tarafından verilen beğeni ölçütü olabilecek 

puanlar gibi çeşitli etkileşimler gözlenebilmektedir.   

 

1.5.3. İnternet Tabanlı Yeni Medya ve Kültür Endüstrisi  

  

 Üstünde düşünülmesi gereken konulardan biri de bağımsız sinemanın internet 

tabanlı yeni medya üstünden izleyiciye ulaşabildiği durumlarda meta değerinden 

kurtulacağı mı, yoksa Kültür Endüstrisi kuramını açıklarken belirtildiği gibi, konser 

boyunca reklam alınmayan radyo programları (Adorno, Horkheimer, 2010: 211) gibi 

hala endüstrinin bir parçası mı olacağıdır. Zira Adorno ve Horkheimer’a göre, 

bahsedilen radyo programları “tüm birleşik otomobil ve sabun üreticilerinin karları 

ve elbette bütün bu radyoları üreten elektrik endüstrisinin artan cirosu üzerinden 

aldıkları ödemeler sayesinde” sürdürülebilmektedir (Adorno, Horkheimer, 2010: 

211). Örneğin youtube vb. kanallar üstünden izlenen filmlerin öncesindeki ve 

arasındaki reklamların varlığı ya da reklam olmasa bile filmlerin bilgisayar üzerinden 

izlenmesinin filmin kültür endüstrisi ürünü olmasının sürekliliğini sağlayıp 

sağlamayacağı tartışılmalıdır. 
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 2. BAĞIMSIZ TÜRK SİNEMASI VE İZLEYİCİ İLE 

 İLİŞKİSİ 

 

 Çalışmanın ikinci bölümünde, Bağımsız Türk Sineması ve izleyici ile 

ilişkisini tartışılmıştır. Bu nedenle öncelikle bağımsız sinema terimin farklı 

kullanımlarına ve bağımsız sinemanın tarihsel gelişimine değinilmiştir. Bağımsız 

Türk Sineması kavramı ve bu sinemanın izleyici ile ilişkisi açıklanmıştır. Çalışmada 

izleyici sayılarından hareketle Bağımsız Türk Sineması’nın temel sorunlarından 

birinin -diğer bağımsız sinema hareketlerine benzer olarak- genel izleyici ile ilişkisi 

olduğu varsayılmıştır. Bu sorunun nedenleri hakkında çeşitli fikirler öne sürülmüştür. 

Bu tartışmayı yürütebilmek için Bağımsız Türk Sineması’nın yanı sıra, Türk 

Sineması’nın izleyici ile ilişkisi de tarihsel gelişimi içinde irdelenmiştir. 

 

 2.1. Bağımsız Sinemanın Tarihsel Gelişimi ve Bağımsız 

 Sinema Teriminin Farklı Kullanımları 

 

 Bağımsız sinema terimi, egemen, yerleşik film endüstrisinden bağımsız 

olarak film yapan sinemacılar tarafından yapılan üretime karşılık gelir. Ana akım 

sinema pratiklerinin dışında yapıldıkları için biçimsel olarak deneysel olmayanlar 

bile, avant-garde, karşıt-sinema olma ve egemen ideolojiye alternatif bir bakış sunma 

eğilimindedirler. Bağımsız filmler bireysel olarak üretilen ya da bazı ülkelerde devlet 

tarafından desteklenen ve çoğunluğu düşük bütçeli olan filmlerdir. Bir akımdan 

ziyade bir pratiği temsil eden Bağımsız Amerikan Sineması’nın yanı sıra, Yeni 

Dalga’lar ve Üçüncü Sinema da bağımsız sinema kavramı kapsamında incelenebilir 

(Hayward, 2010: 225). Bir dönemin bağımsız sinema hareketinin ana akımın bizatihi 

kendisine dönüşmesi ya da endüstrileşerek bir ana akım sineması üretememiş kimi 

ülke sinemaları için yapılan filmlerin büyük çoğunluğunun bağımsız olarak 

sınıflandırılabilmesi de vakidir.  

 

 Ala Sivas da Türk Sineması’nda bağımsızlık anlayışı ve temsilcilerini 

irdelediği çalışmasında, yapılan kuramsal tartışmalardan hareketle, bağımsız sinema 
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kavramının “Bağımsız Film”, “Bağımsız Yönetmen”, “Bağımsız Yapımcı” 

kavramlarıyla doğrudan; “Deneysel Sinema”, “Avant-Garde Sinema -Öncü Sinema”, 

“Sanat Sineması”, “Alternatif Sinema”, “Karşı Sinema”, “Underground Sinema-

Yeraltı Sineması”, “Minimalist Sinema” ve “Auteur -Yönetmen- Sineması” 

kavramları ile dolaylı ilişkisine değinmiştir (Sivas, 2007: 14-27). Bağımsız sinema 

için ‘bağımsızlık’ kıstası belirlerken, “Endüstriyel (Ekonomik) Bağımsızlık”, 

“Anlatımsal Bağımsızlık”, “Seyretme İlişkisi Açısından Bağımsızlık”, “İdeolojik 

Bağımsızlık” olarak dört ayrı bağımsız sinema pratiğine değinmiştir (a.g.e: 28-39). 

Arne 

 Bu çalışmada da Hayward’ın değindiği Bağımsız Amerikan Sineması, Yeni 

Dalga’lar ve Üçüncü Sinema’nın (Hayward, 2010: 225), Sivas’ın yaptığı 

sınıflandırma bağlamında endüstriyel bağımsızlık; anlatımsal bağımsızlık ve 

ideolojik bağımsızlık kavramları sayesinde tartışılabileceği ve bu yolla bağımsız 

sinemanın tarihsel gelişimine değinilebileceği düşünülmektedir.  

 

 2.1.1. Endüstriyel Bağımsızlık: Bağımsız Amerikan Sineması 

 

 Egemen sinema endüstrisine karşı ilk bağımsız sinema hareketi, 1900’lü 

yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Erken dönem 

sinema dağıtımı ve gösterimindeki yasal boşluklar, 1909 yılında Tröst olarak da 

adlandırılan Film Patent Şirketi-Motion Picture Patent Company’nin kurulmasına 

zemin hazırlamıştır (Scognamillo, 1997: 25; Monacco, 2002: 226). Bu durumda telif, 

korsan gibi düzenlemelere dair ekonomik gerekçelerin yanı sıra ilk dönemi için 

kitlesel bir yeni medya olan sinemanın “işçiler ve göçmenlerle açıkça birleşmesinden 

ürken sivil otoriteler ve özel reform grupları”nın, “film sansürü ve nickelodeon’ların 

düzene sokulması çağrısında bulunmaya” başlaması da etkili olmuştur (Pearson, 

2008: 44). MPPC kendi filmlerini dağıtmak isteyen dağıtımcıların kendi filmleri 

dışında film dağıtmamasını şart koşmuş böylece bir denetim sağlamıştır (Monacco, 

2002: 226). 1910 yılında ise MPPC tarafından kurulan General Film Company, 

dağıtım alanında özelleşmiş; bölgelere ayırma, blok satış gibi gösterim açısından 

ileriki dönemlerde de etkisi sürecek Tröst’ün gerek yapım sürecinde gerekse 
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dağıtımdaki etkisi Bağımsızlar denen yapımcıların ortaya çıkmasına neden olmuştur 

(Pearson, 2008: 44). General Film Company'ye katılan dağıtımcıların önemli 

bölümüne karşın, aralarında “Carl Laemmle’nin, sonradan Universal Stüdyoları’na 

dönüşecek olan Independent Motion Picture Company’nin” de olduğu, birkaç 

dağıtımcı bu anlaşmalara karşı çıkarak, kendi filmlerini üretme kararı almışlardır 

(Monaco, 2009: 226). Tröst’ün çoğu uygulamasını tekrar eden IMP oligopolleşmiş 

böylece 1911 yılı itibariyle endüstride iki rakip oligopol varlığını anti-tröst yasasıyla 

MPPC’nin güç kaybetmesine dek sürdürmüştür (Pearson, 2008: 45).  1930’ların 

başına gelindiğinde üç mini-majör stüdyonun, Columbia, Universal ve United Artists 

(UA), en iyi yapımları üretmekte olduğu, Beş Büyükler gibi ülke çapında ve 

denizaşırı ülkelerde kendilerine ait dağıtım kanalları olduğu, ama kendilerine ait 

salon zincirleri olmadığı belirtilmektedir. “A-sınıfı yapımlar için bir dağıtım şirketi” 

olan United Artist’in kurucuları Charlie Chaplin, Mary Pickford ve Douglas 

Fairbanks‘in ve “Sam Goldwyn ve Joe Schenck gibi önemli bağımsız yapımcıların 

yıllık üretimini bir düzine A-sınıfı filmle” sınırlandırmıştır. Columbia ve Universal 

ise “düşük maliyetli ve düşük riskli filmler” çekmeye yönelmiştir. Bu sayede 

1930'lara gelindiğinde B filmleri ortaya çıkmıştır (Schatz, 2008: 259). Yukarıda 

değinilenlerden hareketle, egemen sinemadan ayrılmaya çalışan bağımsız sinemanın, 

tarihsel gelişimi içinde her zaman sanat sinemasını karşılamadığı görülmektedir.  

 

 1940'lı yıllarda endüstride hızlı bir dönüşüm ve gerileme gözlenmektedir. Bu 

dönemde çok çeşitli değişkenler olmakla birlikte belirleyici iki olgu dikkat 

çekmektedir. Bu dönem hükümet tarafından stüdyoların aleyhine, bağımsız salon 

sahiplerinin lehine bir anti-tröst kampanyası başlatılmıştır. Bahsedilen kampanya, 

sekiz büyük stüdyo aleyhine açılan dava ile 1938 yılının Temmuz ayında 

başlamaktadır. Bu Adalet Bakanlığı'nca tekelleşme yüzünden “bağımsız sinema 

salonları sahipleri adına” sekiz büyüğe açılan bir davadır ve ilk sanıktan dolayı 

“Paramount davası” olarak anılmıştır. Bu kampanyanın hedefi, “kapsamlı ticaret 

reformları ve bütünleşik büyüklerin salon zincirlerini ‘kopartmak’” olmuştur. Bu 

süreç 1940 yılına dek ertelenebilmiştir. Bu ertelemede Beş Büyükler'in, imzaladığı 

“hükümetle çekişmeme ve uzlaşma ricası olan bir mutabakat kararı” etkilidir. Bu 

mutabakatla blok satış beş filmi aşmayan gruplarla sınırlandırılmış, filmlerin 
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fiyatlarının görmeden artırılması sonlandırılmış ve bölgeler arası geçiş izni 

politikalarını değiştirme yoluna gidilmiştir. 1940 yılında bir Uzlaşma Kararı 

verilmiştir. Bu karar ne bağımsız gösterimcileri ne de Adalet Bakanlığı'nı tatmin 

edebilmiştir. Bu nedenle temyiz başvurusu yapılmış ve “Paramount davası” ve “anti-

tröst kampanya”nın sürdürülmesine çalışılmıştır (Schatz, 2008: 269-271). “A-sınıfı 

ürünlere artan talep ve bağımsız yapımcılığa kayış, maaşlı çalışmamanın ve bağımsız 

yapım şirketlerinin getirdiği vergi avantajları” gibi olgular “sözleşmeli yeteneklerin 

en iyileri”nin “serbest çalışma”sına neden olmuştur. Böylece stüdyoların egemenliği 

ve stüdyo yapımcılığının etkinliğini sağlayan “uzun süreli sözleşme sistemi”nin kan 

kaybı artmıştır. Bu da 1941'in sonunda “stüdyoların yapım ve gösterim üzerindeki 

denetimlerinin ciddi meydan okumalarla” karşılaşan endüstrideki yapısal değişimi 

hızlandırmıştır  (Schatz, 2008: 273-274). Gösterim ayağında da etkin olan stüdyolar 

anti-tröst yasası yüzünden yeni sisteme uyum sağlamakta zorluk çekerken, 

“Universal ve United Artists gibi salon zinciri” olmayan Columbia, “1950'lerin 

değişikliklerinden” görece az etkilenmiştir. Bu durumda “daha küçük ölçekli bir 

şirket olarak daha esnek” bir yapıya sahip olması “ve bağımsız yapımcı sistemine” 

görece kolay uyarlanması etkilidir (Gomery, 2008: 509). Globalleşmenin, Yeni 

Hollywood‘da sadece majör stüdyolarda değil, bunun yanı sıra bağımsız film ve 

videokasetleri dağıtan Mirimax, New Line gibi dağıtımcılarda da yapısal değişimlere 

de neden olduğu görülmektedir (Wyatt, 2000: 74).  

 

 Bağımsız sinema kavramının kullanımı, egemen sinemanın üretim ilişkilerine 

karşıt biçimde konumlandırıldığında, belirli bir inceleme dönemi için bağımsız olan 

yapımcıların izleyen dönemlerde değişen konjonktüre bağlı olarak ana akımın 

bizatihi kendisi olarak ortaya çıktığı görülmektedir.  

 

 Bağımsız sinema olgusunu, endüstrinin stüdyo sistemi içindeki, üretim, 

dağıtım ve gösteriminin tekelleşmesi ve egemenliği dışında ele alan başka bir 

bağımsız sinema algısı da sadece üretim pratikleri açısından değil söylem ve biçem 

olarak da egemen sinema anlayışından ayrılan başka yapıların varlığından 

beslenmektedir. 
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 Amerikan Sineması incelenirken dikkat çeken bir başka alan da Hollywood 

dışında, özellikle New York merkezli “arthouse” olarak tanımlanan sanat 

sinemasıdır- ki bu sinema yaygın bakışla bağımsız sinema terimini karşılamaya daha 

yatkındır. Gişe gelirleri ya da dünya çapında dağıtabilmesi sonucunda elde 

edilebilecek gelirler gibi finansman bulabilme sorunları ve riski en aza indirme 

kaygıları yüzünden, genellikle düşük bütçe ile ya da bütçesiz kotarılmak zorunda 

olan bu filmler dünya çapında başarılar elde edebilmekte, ya da yönetmenlerini 

anaakıma taşıyabilmektedirler. Bu filmler arasında dünya çapında başarı kazanan 

Mirimax’ın Pulp Fiction (Yön. Q. Tarantino, 1994) adlı filmi örnek verilebilir. Öte 

yandan üretim açısından bağımsız olunabilse de dağıtım aşamasına gelindiğinde, 

gösterime çıkacak kopyaların maliyetleri ya da reklam ve tanıtım maliyetleri 

eklendiğinde, bahsedilen bütçesiz filmlerin de sermaye gerektirebilecekleri 

görülmektedir (Schamuss, 2000: 91-105). 

 

2.1.2. Anlatımsal Bağımsızlık: Avrupa Kökenli Sanat Sineması 

ve Dünyadaki Tezahürleri 

 

 Sinemanın izleyici ile ilişkisinde kesintiye sebep olan her sosyo-ekonomik ve 

teknolojik değişim (ekonomik krizler, göçler, ya da televizyon gibi icatlar), sinemayı 

gerek gösterim koşullarında gerekse anlatı yapısında değişime zorlamıştır. Örneğin 

1929 Buhranı müzikallerin (Altman, 2008: 345-348); televizyon da büyük bütçeli 

yapımların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Jarvis, 1992: 342). Sanat sinemasının 

ortaya çıkışında ve gelişiminde benzer etkenler belirleyici olmuştur. 

 

 Avrupa’da sanat sinemasının ilk ortaya çıkışı 1907’ye doğru ortaya çıkan 

Film d’Art türüyle ilişkilendirilebilir. Film d’Art türünün ortaya çıkışı incelendiğinde, 

izleyici kimliğinde değişimin hedeflenmesinin temel neden olduğu görülmektedir. 

Bahsedilen dönemde izleyicilerin baraka halindeki gösterim salonlarına ve daha basit 

konuları işleyen filmlere rağbet ettiği, fakat kısa süreli de olsa etkili bir kriz sonrası 

artan işsizlik olgusuyla birlikte izleyicilerin sinema ile ilişkilerinin kesintiye uğradığı 

belirtilmektedir. Bu nedenle Pathé dâhil büyük üreticiler sinemayı daha gelişmiş 
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“daha yetkin (üstün nitelikli)” izleyicinin ilgisini çekecek bir mecraya dönüştürmeye 

çalışmışlardır. Böylece gerek içerik gerekse gösterim koşulları değişmiştir. İlk 

dönem ilkel konular yerini “ulusal edebiyatın ve tiyatronun dağarcığından seçilen 

ünlü konular”a bırakmış, “bu zorunlulukla fuarlardaki barakalar sinema salonuna” 

evrilmiştir (Onaran, 1994: 37).  

 

 Avrupa Sanat Sineması açısından bakıldığında önemli ulusal akımların 

kendilerine özgü çeşitli koşullardan beslenmesinin yanı sıra ilerleyen dönemde 

egemen sinema anlayışına karşı konumlanmaları açısından ortak noktalar göze 

çarpar. İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası gibi akımlar, kendi toplumsal 

tabanlarından ve toplumlarının altyapı ilişkilerinden beslendikleri kadar da auter 

merkezlidirler. Bu akımlar ve yönetmenler auter anlayışının yerleşmesinde etkili 

olmuşlardır. Örneğin Fransız Yeni Dalgası akımının ortaya çıkışında, gerek dünyanın 

o dönemki konjonktürü, gerekse Fransa’nın özgül koşulları sayesinde yeni bir 

sinema arayışı öne çıkmıştır; öte yandan Fransız Yeni Dalga akımı Godard, Truffaut 

gibi yönetmenler sayesinde kendi biçimini oluşturmuştur. Bahsedilen akımda 

kuramsal alandan uygulama alanına kayan yönetmenler sayesinde egemen Fransız 

film yapım pratiğinin karşısında bir alternatif var olabilmiştir (Biryıldız, 2009: 89-

119). 

 

 Avrupa Sineması’nın Hollywood karşısında güçlenmesi için düzenlenen 

çeşitli uluslarası Festivaller ve ülkelerin film konseyleri gibi ulusal ya da Euroimages 

gibi uluslararası yapılar gerek bir norm oluşturulması gerekse o normun yayılması 

açısından önem kazanmışlardır (Han Öcal, 2013; Yılmazok, 2010).    

 

 Öte yandan Kültür Endüstrisi kavramını tartışan Adorno ve Horkheimer’ın 

endüstrinin teamüllerini sarsan Orson Welles için değindikleri cümle bağımsız 

sinema ya da sanat sineması için de düşünülebilir. Bahsedilen çalışmada Adorno ve 

Horkheimer’a göre (2010: 173); “Orson Welles’in mesleğinin geleneklerine karşı 

tüm saldırıları bağışlanır, çünkü hesaplanmış aykırılıklar olarak sistemin geçerliliğini 

daha da büyük bir hevesle pekiştirirler.” Aynı çalışmada filmlerin de dâhil olduğu 

kültür endüstrisi ürünlerinin uyumundan söz edilir. “Her bir dal kendi içinde ve hep 
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birlikte söz birliği içindedir. Siyasal karşıtlıklarının estetik ifadeleri bile aynı şekilde 

bu çelikten ritmin övgüsünü ilan ederler.” (a.g.e.: 162) Bununla birlikte bağımsız 

sinema entelektüel bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir (Sivas, 2007: 37). 

Öte yandan bu durum da Kültür Endüstrisi kuramı çerçevesinden bakıldığında 

bağımsız sinemanın sinema endüstrisinin bir alt türü olarak kültür endüstrisi ürünü 

olarak kategorize edileceği gerçeğini değiştirmez; zira bu kurama göre “kültür ile 

eğlencenin kaynaşması yalnızca kültürün alçaltılması ile değil, eğlencenin zorla 

entelektüelleştirilmesiyle de gerçekleştirilir.” (Adorno,  Horkheimer, 2010: 191).  

 

 Yukarıda değinilenlerin yanı sıra, bağımsız sinemaya dair karşıt okumalar 

kültür endüstrisi ile ilişkisi bağlamında sınırlandırılmamıştır. Bağımsız sinema için 

Avrupa Merkezli Sanat Sineması’nın büyük oranda norm kabul edilmesinde 

festivaller ya da fonlar etkili olmuş, bu durum da bahsedilen sinemaya dair yapılan 

kuramsal çalışmaların postkolonyalizm5 (ileri sömürgecilik) ve oryantalizm6 (doğuyu 

batılı değer yargıları ile kavramaya çalışmak) gibi kavramları da içerir biçimde 

genişlemelerine yol açmıştır (Han Öcal, 2013).  

 

 2.3. İdeolojik Bağımsızlık: Üçüncü Sinema  

 

 Daha önce de belirttiği gibi bağımsız sinema tartışmalarında Üçüncü Sinema 

da önemli bir yer tutmaktadır (Hayward, 2006: 225). Genellikle Üçüncü Dünya 

Sineması ile ilişkilendirilen ve kimi zaman da karıştırılan Üçüncü Sinema, bölgesel 

olmaktan çok yapım pratikleri ve ideolojisi ile birinci ve ikinci sinema olarak 

tanımladığı sinemalardan ayrılmaktadır. Üçüncü Sinema için üç temel manifesto 

bulunmaktadır: İlki 1965’te Rocha tarafından yazılan ‘Açlık estetiği’, ikincisi 

1968’de Solanas ve Gettino tarafından yazılan ‘Üçüncü bir sinemaya doğru’, 

                                                        
5Postkolonyalizm, ileri sömürgecilik, imparatorlukların dağıldığı 20. Yüzyıldan sonra de jure olarak 

özgürleşen sömürgelerin, de facto olarak kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarda sömürülmeye 

devam edilmesidir. 
6Latince güneşin doğduğu yön için kullanılan ‘oriens’ sözcüğünden türemiş olan Oryantalizm, terim 

olarak, Doğu’yu bir coğrafi konumdan ziyade, kültürel ve politik olarak ‘Batı olmayan’ı karşılamak 

için kullanılmıştır. Alan hakkında en önemli araştırmacı olan Edward Said’e göre oryantalizmin 

temelinde doğu ile batı arasındaki güç çatışması bulunmaktadır (1998). Batı’nın Doğu’ya bakışı için 

kullanılan oyantalizm teriminin yanı sıra, Doğuluların kendilerini Batılıların gözleri ile okumalarına 

da otooryantalizm denmektedir.  
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üçüncüsü 1969’da Espinosa tarafından yazılan ‘Mükemmel olmayan bir sinema 

için’dir. Solanas ve Gettino’nun makalesinde belirttikleri üzere, Üçüncü Sinema 

açısından auter merkezli Avrupa Sanat Sineması –ikinci sinema-, egemen sinema 

anlayışından bazı farklı unsurlar taşımakla birlikte, aynı noktaya varmaktadır. Bu 

filmler ticari olmasalar da politik bağlamlarından çok sanatsal kaygılarıyla yola 

çıkmışlardır. Bu filmler en iyi ihtimalle sonuçlar ile ilgiliyken, sınıfsal bağlam gibi 

nedenler göz ardı edilmiştir. Sanatsal açıdan güzelliğin ayrıcalığı, biçimsel kaygılar 

öne çıkmıştır. Öte yandan yapım ve dağıtım da egemenlerin elindedir ve film kendi 

devrimci işlevini yerine getirmediği takdirde, film eylemi sistem tarafından sistemin 

içine çekilecektir. Üçüncü Sinema’nın mekânları politikleşmiş özgür mekânlardır ve 

bu mekânlar da film eyleminin bir parçasıdır. (Erus, 2007: 19-50; Buschbaum, 2007: 

51-72).  “(…) filmin politik tutumu ve baskıcı rejimlerin iktidarda olması nedeniyle 

gizlilik koşulları altında seyredilmesi de, bir anlamda seyirciyi aktif olarak 

mücadelenin içine sokar.” (Stohat ve Stam’dan akt. Erus, 2007: 29). Üçüncü Sinema 

açısından izleyici tanımı sabit değildir. Hain ya da ödlek olarak tanımlanan seyirci 

(Fanon’dan akt. Erus, 2007: 29), taraf tutan, risk alan bir kahramana –bir protagonist- 

ve aktöre dönüşmüştür (Solanas ve Gettino’dan akt. Buschbaum, 2007: 59). Üçüncü 

Sinema ile ilgi çekici bir diğer husus da “gösterim kopyasının filmi yapan grubun 

kontrolü dışında” ve “gösterimi yapan grubun kontrolünde” “kesmeler, eklemeler” 

ile değişime uğramasıdır (Cine Liberacion’dan akt. Buschbaum, 2007: 58).  

 

 Değinilen bilgiler göz önünde tutulduğunda bağımsız sinema teriminin her 

dönem ve durumda bağımlı sinema olarak kabul edilen sinemanın karşısında 

konumlandırılan bir terim olduğu görülmektedir. Hollywood gibi yerleşik bir 

endüstri açısından bakıldığında bağımsızlığın dönemsel olarak stüdyo üretimi ya da 

bütünsel olarak Hollywood’dan ayrışmak, Avrupa açısından bakıldığında sadece 

üretim açısından değil, sinema dili ve anlatısal olarak da tecimsel sinemadan 

ayrışmak, Üçüncü Sinema açısından bakıldığında ise birinci ve ikinci sinema olarak 

tanımladıkları sinema anlayışlarından tamamen ayrışmak olduğu görülmektedir.   
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 Çalışmanın giriş bölümünde de gerekçeleriyle belirtildiği gibi, Türk Sineması 

açısından Üçüncü Sinema’ya değinilecekse de, çalışmanın odak noktası anlatımsal 

olarak görece bağımsız olan Türk Filmleri olacaktır. 

 

 2.2. Bağımsız Türk Sineması 

 

 Ala Sivas çalışmasında Bağımsız Türk Sineması’nı incelerken, 

Yeşilçam’daki bağımsızlık denemelerine değinir ve Atilla Tokatlı, Alp Zeki Heper 

ve Metin Erksan’ın filmlerini tartışır (2007: 90-102).  

 

 Bahsedilen bağımsızlık denemelerinin yanı sıra, Faruk Kenç de tıpkı 

Amerikan Sineması’nın ilk dönemindeki bağımsızların endüstriyel anlamda ana 

akımın bizatihi kendisine evrilmesine örnektir.   

 

 Türk Sinema tarihi incelendiğinde sinemanın başlangıcında devletin 

kurumsal varlığı göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Dönemi’nin 

başlangıcından sonra uzun bir süre için Muhsin Ertuğrul dışında bir yönetmenin 

üretim yapmadığı görülmektedir. Daha sonra 1950’li yıllarda Yönetmenler Kuşağı 

olarak adlandırılan dönemle birlikte sinemada değişik yönetmenler ortaya çıkmıştır 

(Scognamillo, 2010: 85- 106). Öte yandan İkinci Dünya Savaşı sürecinde Avrupa’da 

eğitim gören gençler de Türkiye’ye dönmüştür. Bu yönetmenlerden ilki Faruk 

Kenç’tir (Esen, 2010: 37). Faruk Kenç’in önemi İpek Film’in rekabet nedeniyle 

stüdyosunu kiralamaması üzerine ‘Dertli Film’ adlı filmi baştan sona sessiz çekip, 

sonrasında seslendirip dublaj sistemini başlatmış olmasının yanı sıra (And’dan akt. 

Ormanlı, 2006: 49), bir açıdan Gerima’nın değindiği sansürün ekonomik boyutunu 

ortadan kaldırıcı bir çözüm bulmuş olmasıdır. Haile Gerima, ‘Üç Köşeli Sinema, 

Oyuncakları Kırmak ve Dinknsesh Lucy'ye Karşı’ adlı makalesinde sansüre 

değinirken, bir filmin gerçekleşmesi için temelinin “finansal sermaye, teknoloji ve 

insan kaynakları”ndan oluştuğunu; dolayısıyla finans eksikliğinin de sansür olarak 

algılanabileceğini belirtir (2007: 93). Bu bahsedilenlere rağmen, anlatım biçimi ve 

üretim ilişkileri açısından, güçlü bir egemen sinema anlayışından bahsetmek güçtür. 
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Egemen bir sinema olmaması da karşıt durum olarak bağımsız sinemanın da ortaya 

çıkmamasının nedeni olarak yorumlanabilir.   

  

 1964 yılında Metin Erksan’ın yönettiği ‘Sevmek Zamanı’ filmi gibi birkaç 

istisna dışında, filmler hem uluslararası sinemada etkili olmamış hem de alternatif bir 

anlatı arayışına girmemiştir (Scognamillo, 2010). Türk Sineması’nın değişik 

dönemlerinde çeşitli ortak anlayış ve akımlar hâkim olmuş,  öyle ki yıllık üretimin –

amortisman filmlerinin de etkisiyle- üç yüz film civarında olduğu dönemde bile 

bağımsız ve farklı bir arayışa rastlanmamıştır (Özön, 1995:  368). 

  

 1960’lı yıllarda toplumsal sorunları ve ilişkileri konu edinen filmler 

çekilmeye başlanmıştır. Metin Erksan’ın 1960 yılında çektiği ‘Gecelerin Ötesinde’,  

Ertem Göreç’in 1964 yılında çektiği ‘Karanlıkta Uyanananlar’, Duygu Sarıoğlu’nun 

1965 yılında çektiği ‘Bitmeyen Yol’ filmleri Türkiye’de Üçüncü Sinema’nın 

başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de Üçüncü Sinema açısından Genç 

Sinemacılar’a da değinilmelidir.  Bu çalışmada, bir bildiri de yayınlayan Genç 

Sinemacılar’dan, politik olmalarından öte –ve belki de politik olmalarının gereği 

olarak- gösterim mekânları olarak ana akım sinema gösterimi dışında sendikalar, 

lokaller gibi farklı kamusal alanlarda film gösterimleri yapmaları yüzünden 

bahsetmek gerekmektedir. (Esen, 2007: 316-335). Bu dönemde alternatif bir başka 

gösterim mekânı da Sinematek Derneği’dir. Sinematek Derneği 1965 yılında, 

“alternatif sinema düşüncesini geliştirmek amacıyla” Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı 

ve Cevat Çapan tarafından kurulmuştur. “Fransız Sinematek’inden ilham ve yardım 

alarak” ticari akım dışında kalan filmleri, başta Avrupa ve Sovyet sineması olmak 

üzere dünya sinemasının gösterimini ve arşivlenmesini sağlamışlardır (a.g.e: 321). 

 

 Sinemanın izleyici ile ilişkisinde kesintiye sebep olan her sosyo-ekonomik ve 

teknolojik değişimlerin, sinemayı gerek gösterim koşullarında gerekse anlatı 

yapısında değişime zorladığı daha önce de belirtilmiştir. Yalnız 80 Darbesinden 

önceki toplumsal yapı değil, ihraç edilen televizyon ve video gibi teknolojik aygıtlar 

da Türk sinemasının hem anlatısını hem de izleyici yapısını değiştirmiştir. 

Televizyon ve video olgularının sunduğu maliyetsiz ya da daha az maliyetli ve daha 
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konforlu izleyicilik deneyimleri sinema salonlarında izleyici sayısını azaltmış, 

böylece dolaylı olarak erotik film furyasına yol açmış, ya da bu furyayı 

hızlandırmıştır. Bu furya da izleyicinin demografik yapısını değiştiren, sinema 

salonlarını eril bir kamusal alana dönüştüren etmenlerden biridir (Scognomillio, 

2010).   

 

 Türkiye’de sanat sinemasının ve bağımsız sinemanın ortaya çıkışı bir 

tercihten değil zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 1980’li yılların sonunda televizyon, 

video gibi teknolojiler film üretimini orta ve uzun vadede olumsuz etkilemese de 

gösterimi sinema salonlarından özel alanlara –evler- ya da sinema salonu olmayan 

kamusal alanlara –kahvehanelere- taşımıştır (Dorsay, 1985: 99-100; İnanoğlu, 1984:  

68).  Bu değinilen durumun yanı sıra gösterim ve dağıtım açısından Türk sinemasını 

bir darboğaza sokan yabancı filmlerin ve dağıtım şirketlerinin egemenliği Türk 

sineması açısından bir kırılma yaratmıştır. 1990’lı yıllardan sonra “yabancı dağıtım 

firmalarının artan müdahaleleriyle gelişen bir yeniden-yapılanma”nın etkisiyle 

“yabancı filmlerin lehine” “yerli filmler için krizi derinleştiren bir sektörel dönüşüm” 

etkisinden söz edilebilir. “Yerli filmlerin dolaşımına dayalı üretim- dağıtım- gösterim 

zincirindeki zayıflamanın çözülme ile sonuçlanmasında bu sektörel dönüşüm önemli 

bir hızlandırıcı etken olmuştur” (Işığan, 2003: 33). 

 

 1990’lı yılların ortalarına gelindiğinde film yapmak için Kültür Bakanlığı 

Desteği, Euroimages fonu, Özel televizyonların, TRT’nin desteği ve Sponsorluklar 

dışında sinemanın kendini gerçekleştirebilecek kendi iç dinamikleri 

bulunmamaktadır (Yılmazok, 2010: 88). Bu dönem sinema için dikkat çeken bir 

diğer olgu da bağımsız yönetmenlerin kendi yapım şirketlerini kurmaları, ya da kendi 

filmlerinin finansmanı değinilecek girişimlerle gerçekleştirmeleridir. Uğur Vardan, 

1990'lı yılların önemli yanlarından birinin “kendi kişisel dünyalarını daha küçük 

ölçekli öyküler ve filmlerle anlatmak isteyen yönetmenlerin, artık belli bir düzey 

tutturan yapıtlarla seyirci önüne çıkmaları” olduğunu belirtir.  Bu noktada, bireysel 

olarak kendi sinema dillerini oluşturacak ve ilerleyen dönemde de kendi yapım 

şirketlerini kuracak Zeki Demirkubuz (Mavi Filmcilik Ltd. Şti), Nuri Bilge Ceylan 

(NBC Ajans), Yeşim Ustaoğlu (Ustaoğlu Film) gibi yönetmenlerin yanı sıra Serdar 
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Akar’ın çevresinde gelişen Yeni Sinemacılar da Bağımsız Türk Sineması tarihinde 

önemli bir yer tutmaktadır (Vardan, 2010: 751-753). Stüdyo üretimi, ya da egemen 

bir sinema anlayışı olmadığı için –Üçüncü Sinemacıların bakış açılarını dışlayarak- 

üretilen bütün filmlerin bağımsız olduğu öne sürülebilir. Böylece Bağımsız Türk 

Sineması ekonomik anlamda tamamen bağımsız olmasa da izleyici beğenisinden 

bağımsız bir biçimde gelişebilmiş ve kendi izleyici kitlesini kendi dil ve anlatım 

özelliklerinden sonra oluşturabilmiştir.  

 

 Bağımsız Türk Sineması açısından da festivaller izleyicisini ulaşabilmesi için 

önemli bir kanal sağlamıştır. Film yapım maliyetlerinin düşmesi, sinema okullarının 

sayısının artması, uluslararası alanda Türk Sineması’nın önem kazanması ve 

festivaller gibi etkenler 2000’li yıllardan sonra sinemasal üretimde sayısal bir artışa 

neden olmuştur. Bu filmlerin bazıları tecimsel ve yüksek izleyici sayılarına 

ulaşabilen filmler iken bazıları tamamen festival izleyicisine hitap etmektedir. Bir 

filmin bağımsız film olup olmadığını söylemek için bağımlı bir sinemayı tanımlamak 

gerekmektedir.  

 

 Amerika için bağımsız sinemayı ayırt etmek stüdyo üretiminin kurumsal 

olması nedeniyle daha kolaydır. Çünkü bahsedilen endüstride, büyük stüdyolar ile 

bağımsız sinemanın üretim merkezi bile neredeyse lokasyon olarak ayrılmıştır. 

Endüstrinin merkezi Los Angeles bağımsız sinemanın merkezi New York’tur 

(Schamus, 2000: 91-105). Türk Sineması açısından Antalya ile İstanbul ayrımı 

belirgin değildir. Şirketleşme açısından bakıldığında ise bağımsız sinema üretimde 

bütçesiz olabilse de, dağıtım ve gösterimde ana akımla aynı yollara girmektedir.  

 

 Üretilen filmlerin gösterime girebilmesi film için Yapımcı Belgesiyle 

başvurulup Eser İşletme Belgesi alınması  (Aydemir, 2014a) ve gösterileceği 

salonlardaki verili teknolojik altyapıya bağlı olarak 35 mm kopyaya ya da DCP’ye -

Digital Cinema Package- aktarılması gerekmektedir (Özyurt, 2013). Dolayısıyla 

Türk sineması açısından bağımsız sinema ayrımını yapmak çeşitli nedenlerden 

dolayı zorlaşmaktadır. 

 



 58 

 Bütçe açısından değerlendirildiğinde Nuri Bilge Ceylan filmlerinin son 

dönemde aldığı destekler de göz önünde tutulduğunda (“Kültür Bakanlığı'ndan Nuri 

Bilge'ye rekor destek”, 2014) her bağımsız filmin düşük bütçeli olmadığı da 

görülecektir.  

 

 İzleyici sayıları açısından bakıldığında da bazı bağımsız filmlerin bazı ticari 

filmlerden daha çok sayıda sinema izleyicisine de ulaşabildiği görülecektir. 

Çalışmanın en büyük zorluklarından biri Bağımsız Türk Sineması için sınırlılık 

belirlemek olacaktır.     

 

 Bir diğer tartışmalı alan da Yeni Türk Sineması, Yeni Türkiye Sineması, 

Yeni Sinema kavramlarının kullanılması ya da kullanılmamasıdır. ‘Yeni Sinema’ 

kavramı açısından değerlendirmeye başlandığında bu çalışma bağlamında ‘Yeni 

Sinema’ kavramının göreceli olduğu düşünülmektedir. Yeni Sinemacılar derken 

Serdar Akar vd. kurduğu şirketten mi yoksa Seyfi Teoman çevresinde gelişen sinema 

hareketinden mi bahsedildiği anlaşılamamaktadır. Türk Sineması için Yeni Sinema 

kavramı, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası gibi belirli ve sınırlı bir 

dönemi açıklamamaktadır. Dolayısıyla bir kıstas belirlenmediği takdirde Muhsin 

Ertuğrul’dan sonraki her dönem kendi içinde ‘Yeni Sinema’ olarak kabul edilebilir.   

 

 ‘Türkiye Sineması’ kavramının kullanımı da son yıllarda yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu çalışmada -milliyetçi bir paradigmaya dayanmaksızın- bu kullanım 

tercih edilmemiştir, zira kavramlar arasında ayrımlar olması için belirli yapısal 

değişimlerin gerekli olduğu düşünülmektedir. Örneğin, Zeki Demirkubuz’un 

Masumiyet filmi Türk Sineması olarak incelenirken, Kader filminin hangi sosyolojik 

ya da sinemasal gerekçe veya zorunlulukla Türkiye sineması olarak inceleneceği  

konusunda karar verilememiştir. Öte yandan Dünya Sineması ile ilgili incelemeler 

okunduğunda da genellikle Fransız Sineması yerine Fransa Sineması’nın, İtalyan 

Sineması yerine İtalya Sineması’nın vb. kullanılmadığı görülmektedir. Türkiye 

Sineması kavramının kullanımının iyi niyetli bir bakış açısından kaynaklandığı 

düşünülmekle birlikte, sosyal bilimlerde bir niyet okuması yapmaktan ziyade 

bulgular ve paradigmalardan hareketle söylem oluşturmasının gerektiği 
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düşünülmektedir. Çalışmanın devam ettiği süreçte Altın Portakal Film Festivali’nin 

kapanış töreninde de Türk Sineması ve Türkiye Sineması kavramlarının kullanımları 

hakkında bir tartışma yaşanmıştır (Aktuğ, 2014). 

 

 Akser çalışmasında Bağımsız Türk Sineması’nı altı dönemde incelemiştir:  

“1960’ların Amatör Bağımsızlığı”, “1970 Manifestosu ve Genç Sinemacılar”, 

“1980’lerin Elit Bağımsızlığı”, “1997: Yeni Sinemacılar Hareketi”, “2000’lerin 

festival yönetmenleri”, “2007: Bağımsız Sinema Hareketi” (Akser, 2012: 36-39). 

Bahsedilen çalışmada bu dönemlerin ortak noktasının estetik denemeler ve Avrupa 

merkezli, kentli bir sanat algısından beslendiği belirtilmektedir:  

  

Türk sinemasında bağımsız akımlar kendilerini 1960’lı yıllarda 

göstermeye başladılar. Ardından her 10 yılda birbiri ardına yeni, genç ve 

farklı olduğunu söyleyen sinema akımları ortaya çıktı. Oysa tüm bu yeni 

akımlar geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyen, daha çok estetik olarak 

denemelere girmiş, Avrupa sanat sinemasından etkilenmiş ve şehirli, 

eğitimli elit sanatçılarca üretilmiş akımlar olmuşlar (a.g.e.: 36)  

 

 Bu çalışmada bağımsız sinema incelemesi öncelikli olarak, Üçüncü 

Sinemacılar açısından İkinci Sinema olarak tanımlanan, sanatsal kaygılarla yapıldığı 

kabul edilen, ve fakat Birinci Sinema gibi genel dağıtım ağına kolayca dahil 

olamayan ve bu dahil olamama durumunda da ilk bakışta politik gerekçelerden çok 

ekonomik gerekçelerin ve izleyici sayısının belirleyici olduğu filmler için 

yapılacaktır. Bu filmler sinemasal dilleri açısından idraki süreci incelemek için daha 

uygun görülmüştür. Zira genel itibariyle bu filmler de estetik unsurlar ve kaygılar 

taşımakla birlikte, anlatım dili tercihi bakımından kahraman odaklı, diegetik 

filmlerdir ve özdeşleşmeci bir izleyicilik deneyimine olanak sağlamaktadırlar ya da 

özdeşleşmeci bir izleyicilik deneyimini koşul olarak sunmaktadırlar. Böylece çalışma 

için filmin idraki sürecinin koşullara bağlı olarak incelenmesine olanak 

sağlamaktadırlar. Öte yandan bu filmler de ürettikleri söylem itibariyle politik 

okumaya açık olabilirler. Bahsedilen filmler genel itibariyle ‘festival izleyicisi’ veya 

sinefil tabir edilen kitle için üretilmiş olsalar da internet tabanlı yeni medya ve 

televizyon kanalları sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşabilmektedirler. 
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 2.2.1. Bağımsız Türk Sineması’nın Anlatım Özellikleri 

 

 Bağımsız Türk Sineması izleyiciliği için filmleri sinemada büyük ekranda 

izlemek ile çeşitli mecralarda görece küçük ekranlarda izlemek arasındaki farkı 

tartışmak açısından  Bağımsız Türk Sineması’nın sinemasal dili ile ilgili de görüş 

belirtmek gerekmektedir.  

  

 Yeşilçam döneminde Türk Sineması’nda masalları çağrıştıran dramatik anlatı 

yapısının yanı sıra anlatım tercihi açısından görsel öğelerden çok işitsel öğelerin 

önemsendiği, bunda da Türkiye’deki sözlü kültür geleneğinin etkili olduğu 

belirtilmektedir (Sivas, 2007: 85-86). 

 

 Yakın dönemde çekilen filmler açısından değerlendirildiğinde, Bağımsız 

Türk Sineması’nın sinema dili ve anlatı yapısı olarak minimal bir anlatıyı yeğlediği 

görülmektedir. Hikaye anlatımında diyaloglardan ziyade görsel unsurların ön planda 

olduğu bu filmlerde genel çekimler ve uzun planlar kullanılmaktadır. Minimal 

anlatının gereği olarak genellikle özdeşleşmeci bir izleyicilik dayatmayan ama 

özdeşleşmeci bir izleyiciliğe olanak sağlayan bu filmler kahramanlarının yaşadığı 

deneyimler üstünden izleyicisine çeşitli meseleler hakkında farkındalık sunmanın 

yanı sıra izleyicisinin genel itibariyle sınırlı ve o konu hakkında farkındalığa sahip 

belirli bir kitle olması hasebiyle sinemasal yetkinliği öncelemektedirler.  

 

 2000’li yıllardan sonra özellikle ulusal ve uluslararası festival izleyicisine 

hitap eden bu filmler Euroimages desteği ve ortak yapım olgusu ile -bu durumun 

otooryantalist bakış açısı ile etkileşimleri başka bir tartışmanın konusu olmakla 

birlikte önemle üstüne düşünülmesi gerekmektedir- sinema dili ve bakış açısı olarak 

Avrupa Sineması’na yakınsamıştır. Öte yandan 2000 sonrası Türk Sineması’nın 

mekanları genellikle kent ya da taşra; kahraman Yeşilçam sinemasındaki aileye ya da 

cemiyete bağlı kişi değil, yalnızlaşan bireydir.  

 

2000 sonrası bağımsız Türkiye Sineması’nda taşraya dönüş popüler 

olmuş ve yönetmenler en çok buradan beslenmişlerdir. Fakat kent de 

taşra kadar melankoli mekânına dönüşmüştür. Çünkü mesele sadece taşra 
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değil, karakterlerin melankoliyi birebir olarak yaşayan karakterler 

olmalarıdır. Karakterin kendi yaşadığı gel-gitler, modernizm, 

postmodernizm ve yeni uygulanmaya başlayan neo-liberal politikalar 

bireyin daha çok kendine dönmesini sağlamış ve içerisinde bulunduğu 

sisteme ya da düzen içerisinde kendi kendini taşıyabilecek bir alana 

sürüklemesiyle sonuçlanır. Karakterlerin taşraya dönmesinin ya da 

hikâyenin kendi içerisindeki zeminini taşradan oluşturmanın, taşranın 

yavaş olduğu kadar yeni dünya düzeninde kendine bir zemin 

üretmesinden kaynaklanır. Kent ise farklı bir melankoli üretir. Kentte ve 

taşranın kendi ritminden beslenen ve neredeyse her karakterde 

gördüğümüz melankolinin en belli başlı nedeni topluma ayak 

uyduramama, kendisinden beklenen ‘mutlu olma’ kalıbına, kapitalizmin 

kendisinden beklediklerine, normalleşmeye, bazen farkında bile olmadan 

başkaldırmasıdır. Böylelikle toplum içerisinde yer alamayan, her türlü 

koşullanmayı, normalleşmeyi ve toplumun kendisine dayattığı normları 

reddeden birey, son on yılın bağımsız Türkiye Sineması’nın ana 

karakterlerini oluşturmuştur (Barış, 2013: 265). 

 

 Bahsedilen filmler klasik anlatı yapısının temsilcileri olmasalar da genellikle 

izleyicilik sürecinde yabancılaşmayı sağlayacak episodik bir anlatımı tercih 

etmemektedirler ve çoğunlukla giriş, gelişme, sonuç aksında ilerlemektedirler. Öte 

yandan dramatik anlatı yapısının korunduğu, öykülerin giriş, gelişme, sonuç 

ekseninde ilerlediği filmlerde diegetik ögelerin yanı sıra sintagmatik ögeler ve 

paradigmatik dizilim de önem kazanmaktadır.7 

 

 2.3. Bağımsız Türk Sineması İzleyicisi  

 

 Bağımsız Türk Sineması’nın kaç izleyicisi olduğu, izleyicisinin kimler 

olduğu, filmlerin vizyonda kaç kişi tarafından izlendiği, salonlarla ilişkisi, gösterime 

hangi salonda, kaç kopya girdiğini tartışmadan önce, Türk Sineması açısından 

izleyiciliğin tarihsel gelişimine değinmek gerekmektedir.  

 

 

 

 

                                                        
7 Sintagmatik ögeler ve paradigmatik dizilim kavramları çalışmanın 1.1.3.1. Yapısalcı Film Kuramı 

bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Bahsedilen öğeler filmi izleme deneyimlerinde de 

belirleyicidirler.  



 62 

 2.3.1. Türk Sineması İzleyicisi  

 

 Türk Sineması için her dönem ve koşulda sabit bir izleyici kimliği 

tanımlamak zordur. Sinemanın içsel dinamiklerinden ya da demografik ve sosyo-

ekonomik dinamiklerden etkilenen izleyicilik genel olarak 1980’lere dek aile 

etkinliği olarak tanımlanabilecekken, sonrasındaki dönemlerde bireysel bir etkinliğe 

dönüşmüştür. Geçmiş yıllardaki filmler için izleyicinin film dili, film dilinin izleyici 

üstündeki etkisini ölçebilecek yeterli çalışma bulunmamaktadır. Yeşilçam 

döneminde izleyicinin sinemanın televizyon gibi bir muadili olmadığı için mi 

sinemaya gitmeyi tercih ettiği, ya da televizyonla birlikte sadece sosyo-ekonomik 

sebeplerle mi tercih etmediği hakkında fikir yürütmekten daha ileriye 

gidilememektedir. Yapılan araştırmada izleyicilik açısından uzun bir dönem için 

kullanımlar doyumlar yaklaşımı bakışıyla yapılmış bir çalışmaya rastlanamamıştır.   

 

 Çalışma açısından önemli bir gelişme de İstanbul Modern Müzesi’nin 25 

Eylül 2014- 4 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘Yüzyıllık Aşk’ adlı 

sergidir. Adı geçen sergide Türkiye’de Sinema ve Seyirci İlişkisi açısından önemli 

bir arşiv sergilenmiş ve görünür kılınmış, sergi kapsamında sergilenen içerik bir 

katalog halinde de literatüre katılmıştır, fakat derlenebilen veriler izleyicilerin film 

yıldızları ile kurdukları ilişkiyi kültür endüstrisi bağlamında açıklamaktadır. İdraki 

süreci etkileyen unsurlar açısından bir çok şehirde sinema salonu olması ve sinema 

salonlarının sokağa açılması dışında bu çalışmayı ilgilendiren bir veriye 

ulaşılamamıştır (Akçura, Turan, 2014).  

 

 Türkiye'de sinemanın başlangıcına dair bir tarama yapıldığında genel olarak 

kaynakların Özön'e ve Tilgen'e dayandığı görülmektedir; yaygın kanı halka açık ilk 

gösterimin Pathé temsilcisi Romanya uyruklu Sigmund Weinberg tarafından 

Sponeck Birahanesi'nde gerçekleştirildiğidir (Makal, 1991: 2)  Esen, çalışmasında ilk 

film gösterimiyle ilgili 1996 yılında ortaya atılan yeni bir belge ve iddiaya değinir: 

“Prof. Dr. Rauf Beyru ilk film gösteriminin İstanbul‘da, değil, 1896 yılında İzmir'de 

gerçekleştirildiğini öne sürmekte ve o yıllarda yayınlanan Ahenk gazetesini kanıt 
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olarak göstermektedir.” (Beyru’dan akt. Esen, 2010: 6)  Her ne kadar zaman içinde 

sinema imparatorluğun diğer büyük kentlerinde de var olmaya başlamışsa da İkinci 

Meşrutiyet'in ilanına, 1908’e kadar gösterimler tiyatrolardaki, gazinolardaki ya da 

diğer eğlence yerlerindeki etkinliklerin “değişik numaralarından biri” olarak 

algılanmıştır. (Özön' den akt. Scognamillo, 2010: 18). Bu durum sinema gösterimi ve 

izleyiciliği açısından Dünya Sinema Tarihi ile paralellik taşımaktadır.  

 

 Sinema izleyiciliği ile ilgili tartışmalarda devlet desteğinin önemi 

belirtilmektedir. Gösterim açısından ilk destek Türk sinemasının erken dönemlerinde 

vergi indirimi şeklinde olmuştur (Erkılıç, 2003: 42). 

 

 Zaman içinde kentlileşme ile birlikte Türk Sineması kendi izleyici kitlesini 

oluşturmuştur. 

 

 Türk Sineması’nın izleyicisi gerek Türk Sineması’nın kendi yapısından 

kaynaklı etkilerle gerekse toplumsal, politik ve  ekonomik etkilerle değişim 

göstermiştir.   

 

 1950 ile 1960 yıllarında Türk Sinema izleyici kitlesi, kentli orta sınıfa 

mensup ya da kırsal alanda yaşayan ailelerden oluşur (Scognamillio, 2010: 369-370). 

Özellikle Yeşilçam sinemasının hakim olmaya başlaması ile öncelikle kadın 

izleyicilerin ve ailelerinin birlikte gidebildiği filmler anlatı yapısı ve öykü çatısı 

olarak aile fertlerinin hep beraber izlediği niteliğe bürünmüşlerdir.  

 

Kadınların gündüzleri ucuz matinelerde sinemaya gelmeleri yapımcılar 

için de önemli bir gelir kaynağı olur. Bir süre sonra kadın seyirci dikkate 

alınarak film yapılması söz konusu olmaya başlar.(...) Bu uygulama kadın 

seyirciyi sinemaya alıştırmış ve sinemaya gitme alışkanlığının 

yaygınlaşmasında önemli rolü olmuştur.(...) Senaryo yazarı Bülent 

Oran'ın çocuk seyirci ve kadın seyirci ile ilgili yorumu bu durumu 

özetler: ‘Filmler genel hatlarıyla alt tabakayı hedeflerken, özel olarak da 

kadınları kendine çekmeye çalışmaktadır. Genelde kadınlar sinemaya 

çocuklarıyla gittiklerinden çocukların da anlayabilecekleri yani 

anlaşılırlık sorunu olmayan bir anlatım, izlenmesi kolay ve somut bir 

hikâye örgüsü peşinen dikkate alınmalıdır. Eğer kadın seyirci gündüz 

gittiği filmi tutarsa akşam kocasını ikna ederek onu da götürmektedir. 



 64 

Böylece çocuğundan yetişkinine, erkeğinden kadınına herkesin bir şeyler 

bulabileceği genişlikte ve basitlikte bir yapı kendiliğinden şart hale 

gelmektedir.’ (Kırel,  2005: 165-166). 

 

 1970 ile 1980 yılları arasında ve sonrasında orta sınıftan gelen aileler sinema 

salonlarından ayağını çekmeye başlamıştır yerini daha karmaşık ve kısmen lümpen 

bir izleyici kitlesine bırakmıştıtır (Scognamillio, 2010: 369-370). Bu durumda 

televizyonun evcil alanda izlenebilmesinin yanı sıra bedelsiz olarak izlenebilmesinin 

de etkisi olmuştur. Öte yandan VHS kasetler –Amerika’daki sürece benzer olarak- 

film izleyiciliği için evde başka bir alternatif kanal daha yaratmıştır. VHS kasetler 

ayrıca kahvehaneler gibi sinema gösteriminin asıl mekanı olmayan kamusal 

mekanları yeni gösterim mekanlarına dönüştürmüştür (Esen, 2010: 180).  

 

 İzleyicilerin kimliğini belirlemek için Fida Film tarafından yapılan anketin 

verilerine dayanarak Burçak Evren, 1990’lı yıllarda ekonomik nedenlerle aileler 

yerine, gençlerin sinemaya gittiğini; kadınların sinemaya gitme oranının düşük 

olmasının da “merkezi yerlerdeki sinemaya tek başına gitme zorluğu” olduğunu; 

izleyicilerin büyük kısmının öğrencilerden oluştuğunu, onları ücretliler ve serbest 

çalışanların izlediğini, emeklilerinse televizyonu tercih ettiğini; sinemaya gidenlerin 

büyük çoğunluğunun (%75,5) arkadaşıyla sinemaya gittiğini, sinemaya aile ile 

birlikte (%12) veya yalnız gitmenin (%4,9) çok yaygın olmadığını belirtmektedir 

(1997: 124-125). 

 

 2000’li yıllar açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’deki sinema 

izleyicisinin sosyo-ekonomik olarak homojen bir kitle olmadığı düşünülebilinir. 

Türkiye’de sinemanın gelişimini tartışmak için yapılan önemli çalışmalardan biri 

2009 yılının sonunda yapılan ‘Türk Sineması: sorunlar ve fırsatlar’ konulu paneldir.  

Bu panelde çeşitli konulara ve sorunlara değinilmiştir (2010). Adı geçen panelde, 

Türk Sinemasının yeniden toparlanma sürecinde önemli bir izleyici sayısına ulaşan  

‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ adlı filmin yönetmeni Mustafa Altıoklar  da 

konuşmacılardan biridir. Altıoklar’ın adı geçen panelde sinema izleyicisi yaptığı 

tanım bu çalışma için de fikir verici olmuştur: 
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Sinema seyircisi dediğimiz kitle, Türkiye‘nin genel profilinden çok başka 

bir kitledir. Türkiye’deki sinemaya seyircisi sosyo-ekonomik statü 

bakımından Al ve C1 grubundadır. 2006 yılına bakarsak sinemaya giden 

erkek ve kadın oranı eşitlenmiştir. Ülkemizin sinema seyircisi oldukça 

gençtir. % 88’i 18-39 yaş aralığında %40’ı 18-24 yaş arasını 

oluşturmaktadır. Sinema seyircisinin eğitim düzeyine baktığımızda, % 

71’den fazlası üniversite öğrencisi veya mezunudur. % 25’ten fazlası da 

lise mezunudur. % 29'u öğrenci, % 18’i kendi şirketi olan veya yönetici, 

nitelikli çalışan % 21, herhangi bir işte çalışan % 20’dir. Altı çizilmesi 

gereken şey, öğrencilerin asıl sinema filmi seyircisi olduğudur. 

(Altıoklar, 2010: 13-14)  

 

 2000’li yılların sonlarında izleyici sayısını –özellikle genç izleyicilerin 

sayısını- arttırdığı ya da artması açısından teşvik edici etkisinin olduğu 

düşünülebilinecek gelişmelerden biri de bir telekomünikasyon firmasının gösterim 

sponsorluğudur. Turkcell firması “gnctrkcll” kampanyası ile bir bilet alana bir bilet 

bedava uygulaması yapmıştır. Firma, yalnızca 2008 yılı için sinemaya gidilme 

sayısının 4.5 milyondan fazla olduğunu yani 2.25 milyondan fazla biletin 51 ilde, 

186 sinemada kampanya kapsamında ücretsiz verildiğini belirtmiştir; öte yandan bu 

sayede izleyici- tüketicinin eğilimleri de belirlenebilmektedir; 2007 yılında 

kampanya kapsamında en sık tercih edilen film Recep İvedik (yön. Togan 

Gökbakar), 2008 yılında ise Issız Adam (yön. Çağan Irmak ) olmuştur. Sponsor 

şirket, kampanya kapsamında, tüketicilerin “anlaşmalı sinemalarda “gnçtrkcll 

popcorn menüsü'nden de % 50 indirimli” faydalanabildiğini belirtmektedir 

("Turkcell ekonomiye hareket getiriyor.”, 2010). 

 

 2000’li yıllarda sinema izleyicisi ve sinema salonu ile ilgili sayısal verilerde 

artış gözlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun web sitesinden edinilen 2001-

2012 yılları arasındaki Sinema, gösterilen film ve seyirci sayısı ile ilgili tablo aşağıda 

verilmiştir.  
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Tablo 1: Sinema, Gösterilen Film ve Seyirci Sayısı 

 

 

TABLO 1 Sinema, Gösterilen Film ve Seyirci Sayısı (Mart 8, 2014, İstatistiksel 

Tablolar ve Dinamik Sorgulama, http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086) 

 

 Sadece bu tablo değerlendirildiğinde gerek gösterim salonu gerekse izleyici 

sayılarında önemli bir artış olduğu görülmektedir ve fakat daha kapsamlı bir 

incelemeyle izleyici artışının belirli filmler sayesinde olduğu görülebilmektedir. Öte 

yandan bu veriler boxofficeturkiye sitesi ile birebir örtüşmemektedir. Adı geçen 

sitede 2012 yılı için Türk filmi izleyici sayısının 19.206.998  olduğu belirtilmiştir. 

Veriler arasındaki sapmalar çalışmanın nihai hedefi olan tartışmayı etkilemeyeceği 

için ihmal edilmiş, adı geçen site film bazında değerlendirme yaptığı için filmlere 

dair veriler için adı geçen web sitenin verilerinden hareket edilmiştir. Bu çalışma için 

asıl önemli olan tartışma, örneğin 2012 yılı için değerlendirildiğinde, 19.206.998 

izleyiciden 6.565.850’sinin ‘Fetih 1453’ adlı filme gitmiş olmasıdır (“Boxoffice 

Türkiye Türk Filmleri 2012”, 2014). 

 

 2013 yılı açısından izleyiciye dair sayısal verilere bakıldığında 88 film için 

izleyici sayısının 24.919.179 olduğu fakat bu filmlerden en çok izlenen ‘Düğün 

Dernek’ filminin 2013 yılında 4.072.898 (2013 ve 2014 yılında toplam 6.681.716) 
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izleyici sayısına ulaştığı; en çok izlenen ilk 9 filmin en azı 1.178.062 olmak üzere 1 

milyondan fazla izleyici tarafından izlendiği; en çok izlenen 10 filmin izleyici 

sayısının 18.875.035 olduğu; 44. film ile birlikte izleyici sayılarının dramatik 

biçimde 28.639’a düştüğü görülmektedir. Salon sayıları açısından 

değerlendirildiğinde Düğün Dernek filminin azami salon sayısı açısından 294 salon 

ile en çok izlenen on film arasında 9. sırada olduğu görülecektir.  En çok izlenen on 

filmden azami salon sayısı en az olan film 284 salonla Romantik  Komedi 2: 

Bekarlığa Veda’dır ve 1.507.603 izleyici ile 6. sıradadır. En çok izlenen on filmden 

azami salon sayısı en fazla olan film 660 salonla Celal ile Ceren’dir ve 2.853.628 

izleyici ile 2. sıradadır. Bu durum da salon sayısı ile izlenme oranları arasında –en 

azından belirli bir salon sayısının üstündeki düzeylerde- birebir ilişki 

kurulamayacağını göstermektedir.  Kopya sayıları açısından değerlendirildiğinde en 

çok izlenen Düğün Dernek filminin ilk on film arasında en az kopya sayısı olan 229 

kopyayla girdiği; en çok kopya sayısının 380 kopya ile Celal ile Ceren filminde 

olduğu görülmektedir (“Boxoffice Türkiye Türk Filmleri 2013”, 2014; “Boxoffice 

Türkiye Düğün Dernek”, 2014; “Boxoffice Türkiye Celal ile Ceren”, 2014;  

“Boxoffice Türkiye Kelebeğin Rüyası”, 2014; “Boxoffice Türkiye Selam”, 2014; 

“Boxoffice Türkiye Hükümet Kadın 2”, 2014; “Boxoffice Türkiye Romantik 

Komedi 2: Bekarlığa Veda”, 2014; “Boxoffice Türkiye Hükümet Kadın”, 2014;  

“Boxoffice Türkiye Benim Dünyam”, 2014; “Boxoffice Türkiye Su ve Ateş”, 2014; 

“Boxoffice Türkiye Çanakkale: Yolun Sonu”, 2014). 

 

 2.3.2. Bağımsız Türk Sineması’nın İzleyicisi ile İlişkisi  

 

 Bağımsız Türk Sineması’nın izleyici ile ilişkisini tartışan araştırmacılara göre 

bu sorunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Öte yandan bu sinemanın izleyicisi 

ağırlıklı olarak festival izleyicisidir. 

 

Türk bağımsız sinemasının yaygın ve halkça kucaklanan bir üretimm 

biçimi olmasının önünce şu engeller bulunmuştur: Film endüstrisinin 

ekonomisi, Avrupa özentisi ve sansür. 1970’li yıllarda sinemacıların 

göreceli bağımsızlığı 1980 yılında askeri darbe tarafından ezildi. 1980 

sonrası dönemde Türkiye’de bağımsız sinema filminin son vardığı nokta 
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kişisel ama politik, dijital bir festival sinemasıdır. Bu estetik, kentsel 

yabancılaşmanın eleştirildiği bireyci sinemadır. (Akser, 2012: 37) 

  

 Bağımsız Türk Sineması’nın kaç izleyicisi olduğu, filmlerin vizyonda kaç 

kişi tarafından izlendiği, salonlarla ilişkisi, gösterime hangi salonda, kaç kopya 

girdiği bu çalışmanın idraki süreci çözümleme gayreti açısından önem teşkil 

etmemekle birlikte, çalışmanın yapılmasının temel gerekçelerinden olduğu için bu 

bölümde kısaca üzerinde durulacaktır.   

 

 İzleyici sayısı, kopya sayısı ve salon sayısı açısından Bağımsız Türk 

Sineması ile ilgili benzer bir inceleme yapıldığında, genel koşulların yanı sıra, 

filmlerin kendilerine özgü koşullarının da etkili olduğu görülmektedir.  

 

 Bağımsız filmler açısından 2012 yılı için 5 örnek film seçildiğinde; Zenne En 

fazla 49 salonda 2012 yılında (ve toplamda) 88.738 F Tipi Film En fazla 70 salonda 

69 kopya ile 2012 yılında 52.903 toplamda 75.643; Ülkücüler En fazla 80 salonda 

2012 yılında (ve toplamda) 55.994; Yeraltı  En fazla 26 salonda 2012 yılında 53.537 

toplamda 54.344; Tepenin Ardı  En fazla 17 salonda 2012 yılında 15.876, toplamda 

28.960; Gözetleme Kulesi En fazla 7 salonda 2012 yılında 11.959 toplamda 16.014 

izleyiciye ulaşmıştır (“Boxoffice Türkiye Türk Filmleri 2012”, 2014; “Boxoffice 

Türkiye Zenne”, 2014;  “Boxoffice Türkiye F Tipi Film”, 2014; “Boxoffice Türkiye 

Yeraltı”, 2014; “Boxoffice Türkiye Tepenin Ardı”, 2014;  “Boxoffice Türkiye 

Gözetleme Kulesi”, 2014). 

 

 2012 yılında vizyonda en fazla izleyiciye ulaşabilen bağımsız film Zenne 

olmuştur (“Boxoffice: Türk Filmleri 2012”, 2014). Bu durumda filmin sinemasal 

yetkinliğinin yanı sıra, filmin öyküsünün gerçek ve dramatik bir hayat hikayesine -

‘namus cinayetine’-dayanması, bu öykünün LGBTTI hikayesi olması ve filmin 

sansürlendiği iddiası sonrası oluşan kamuoyu ilgisi gibi pek çok etken sayılabilir 

(Arman, 2011; Ilıcak, 2011). Öte yandan izleyici sayısı görece yüksek olan F Tipi ve 

Ülkücüler filmleri de  politik filmlerdir ve kendilerine ait özel izleyici kitleleri de 

vardır. Bunun yanı sıra Zeki Demirkubuz’un  Yeraltı filminden önceki filmleri olan 
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2009 yapımı Kıskanmak 28.737, 2006 yapımı Kader 26.464 izleyici tarafından 

izlenmiştir (“Boxoffice Türkiye Kıskanmak”, 2014;  “Boxoffice Türkiye Kader”, 

2014). 

 

 Bağımsız filmler açısından 2013 yılı için 5 örnek film seçildiğinde; Sev Beni 

en fazla  53 salonda 2013 yılında (ve toplamda) 26.446; Yozgazt Blues en fazla  4 

salonda 2013 yılında 11.642 ve toplamda 17.284; Jin en fazla 15 salonda 2013 

yılında (ve toplamda) 8.281; Küf en fazla 2 salonda 2013 yılında ve toplamda 439 

izleyiciye ulaşmıştır. Sen Aydınlatırsın Geceyi geleneksel yollarla gösterime 

girmemiş bir film olduğu için vizyondaki izleyici sayısı tam olarak 

belirlenememektedir  (“Boxoffice Türkiye Türk Filmleri 2013” 2014; “Boxoffice 

Türkiye Sev Beni”, 2013;  “Boxoffice Türkiye Jin”, 2013; “Boxoffice Türkiye 

Yozgat Blues”, 2013; “Boxoffice Türkiye Küf”, 2013). 

 

 Onur Ünlü, gösterim açısından daha önceki filmlerde yaşadığı sıkıntılara 

çözüm olarak Sen Aydınlatırsın Geceyi adlı filmi alternatif mekanlarda kendi 

gösterime sokmuştur (Toprakoğlu, 2013) ama bir sonraki filmi İtirazım Var için bu 

dağıtım stratejisini sürdürmemiş, film festivallerde ve Başka Sinema oluşumu 

kapsamında gösterilmiştir. 

 

 Filmler çeşitli gösterim mekanlarında izlenebilmektedir; bu durumda sinema 

endüstrisinin üreticilerinin sinema salonu bulmak ve dağıtım ağına girmekte 

yaşadıkları sorunları nedeniyle üretim tarafından gelen tercihlerin yanı sıra, 

ekonomik ve bireysel nedenlerle izleyici tarafından gelen tercihler de belirleyici 

olmaktadır. 

 

2.4. Bağımsız Türk Sineması’nın Gösterim Mekanları 

 

 Bu çalışmada bağımsız sinema için gösterim mekanları, kamusal alanda 

izleyicilik ve özel alanda izleyicilik olarak iki ana başlık altında değerlendirilecektir.  
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 Kamusal alanda film izleyiciliği için, festivaller, sinema salonları, kültür 

merkezleri, müzeler, tiyatro salonlarının sahneleri; özel ve evcil alanda alanda 

izleyicilik için televizyon, DVD, internetten tabanlı yeni medya ana başlıklar olarak 

belirlenmiştir.  

 

2.4.1. Kamusal alanda izleyicilik 

 

 Daha önce belirtildiği gibi sinemanın ilk döneminden beri, film izleme 

deneyimi, bireysel izleyicilik ve toplumsal ritüelin tekil ve özel bir bileşimi olmuştur.  

Sinemanın kamusal alan olarak incelenmesinin, sinemanın ana bir bileşen olarak 

işlev gördüğü bireysel toplukların gelişmesine bireysel fantezi ve toplumsal ritüelin 

bileşiminin nasıl katkı sunduğunu incelemeye olanak sunmasının yanı sıra (Mayne, 

2002: 66) kendine özgü çeşitli izleyicilik deneyimlerinin her birinin ayrı bir ritüel 

olduğu ve ayrı bir heteretopya olarak tanımlanabileceği düşünülebilir.  

 

 İzleyicilik deneyimi açısından, festivallerin, sinema salonlarının, kültür 

merkezlerinin birbirine benzer ve benzemez özellikleri bulunmaktadır.   

 

 2.4.1.1. Festivaller 

  

 Bağımsız Türk Sineması’nın izleyicisine ulaşmasında önemli mecralardan 

biri festivallerdir. Festival sözcüğü Latince bayram sözcüğünden türemiştir. Daha 

sonraki süreçte ‘bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi 

sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri 

dizisi, şenlik’ anlamında kullanılmaya başlanmıştır ("Festival Sözcüğü”, 2014). 

 

Avrupa’daki ilk film festivali Venedik Film Festivali’dir (Han Öcal, 2013: 

193).  Türkiye’de devam eden film festivallerinin en köklüsü Antalya Altınportakal 

Film Festivali’dir. Türkiye’de çalışmanın sınırlılıkları dışında kalan belgesel ve 

kısafilm festivalleri de bulunmaktadır.  
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Festivallerde yönetmenlerin ve izleyicilerin buluşmasının yanı sıra 

festivallerde çeşitli çalıştaylar da düzenlenmektedir. Bu değinilenlere ek olarak, 2014 

yılında Kadir Has Üniversitesi’nde Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 

konulu konferansta sinema izleyiciliği tartışılmış, konferans kapsamında ‘Festivale 

Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak’ adlı bir panel düzenlenmiştir. 

Panelde ulusal ve uluslarası çeşitli festivallerin özelliklerine, izleyicileri ile 

kurdukları özgül ilişkilere değinilmiştir. Festival dünyası ile sinema dünyasının 

etkileşim içinde olduğu vurgulanmış, Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerin aynı 

zamanda bir pazar olduğunun altı çizilmiştir.  İstanbul Film Festivali’nin kendi 

seyircisinin yanı sıra Türkiye’de sinemacıların üstündeki etkisi de belirtilmiştir 

(Karabey, 2014; Aydemir, 2014b) .  Türkiye’deki farklı festivallerin farklı seyirci 

kitleleri olduğu İstanbul Film Festivali’nin izleyicisinin filmleri genellikle festivalde 

ya da Filmekimi’nde izlemeyi tercih ettiği; Malatya Film Festivali’nin izleyicisinin 

meraklı, Adana Film Festivali’nin izleyicisinin araştırmacı olduğu; Antalya Film 

Festivali’nin izleyicisinin belirli bir şablonu takip ederek filmleri çözümlediği öne 

sürülmüştür (Aydemir, 2014b).  

 

 Festivallerin şehir yaşamı ile kurduğu ilişki de tartışılan konulardan biridir. 

Bir yönetmen olarak, izleyici ile filmin kurduğu ilişkiyi gözlemlemek için 

festivallerin önemine değinen Hüseyin Karabey festivalleri katılımcı dostu festivaller 

ve endüstriyel festivaller olarak iki ayrı segmentte değerlendirmiştir. Filmlerin 

tanıtım partileri gibi kimi etkinliklerin tecimsel motivasyonla gerçekleştirdiğini 

belirtmiştir. Öte yandan fonlanmaya ihtiyaç duyan festivallerin, ekonomik 

bağımlılıklarından ötürü sansürü de olanaklı kıldığını söylemiştir (Karabey, 2014).  
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TABLO 2: Türkiye’de Bağımsız Sinema Filmlerinin Gösterilebileceği 

Festivaller 

ŞEHİR 

FESTİVAL 

ADI 

DÜZENLEYEN 

KURULUŞ 

FESTİVAL 

TARİHİ 

İLK DÜZEN-

LENME 

TARİHİ 

ERİŞİLEN 

İNTERNET 

ADRESİ 

ADANA 

Altın Koza Film 

Festivali 

Adana Büyükşehir 

Belediyesi Eylül 1969 

http://www.ada

na.gov.tr/ 

ANKARA 

Ankara 

Uluslararası  

Film Festivali 

Kültür Bakanlığı-

Halk Bankası Haziran 1988 

http://www.fil

mfestankara.or

g.tr/tr 

ANTALYA 

Uluslararası 

Altın Portakal 

Film Festivali 

Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Ekim 1964 

http://www.alti

nportakal.org.tr 

BURSA 

Uluslarasarı 

Bursa İpekyolu 

Film Festivali 

Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Aralık 2006 

http://www.bur

sa.bel.tr/ 

ERZURUM 

Uluslararası 

Dadaş Film 

Festivali 

Anadolu Kültür-

Sinema Derneği-

Dadaş Film  Mayıs 2006 

www.dadasfilm

.com/ 

ESKİŞEHİR 

Uluslararası 

Eskişehir Film 

Festivali 

Anadolu 

Üniversitesi Mayıs 1998-2007 

www.eskfilmfe

st.com/ 

İSTANBUL     

Uluslarasarı 

İstanbul Film 

Festivali İKSV Nisan 1982-1983 

http://film.iksv.

org/tr 

İSTANBUL      

Uluslararası 

Bağımsız 

Filmler Festivali 

(İF) Cinemaximum 

İstanbul-

Ankara-

İzmir 

Şubat,Mart 2000 

http://2011.ifist

anbul.com 

MALATYA 

Uluslararası 

Film Festivali 

Malatya 

Valiliği,Malatya 

Kayısı AGT Vakfı Kasım 2010 

http://www.mal

atya.gov.tr/ 

MARDİN 

Sinemardin 

Uluslararası 

Film Festivali 

ProCon 

Danışmanlık, 

Mardin Film Ofisi 

Derneği Haziran 2006 

http://www.mar

din.gov.tr/ 

VAN 

Uluslararası 

Van Gölü Film 

Festivali 

Van Valiliği,Bajar 

Kültür ve Sanat 

Danışmanlığı Eylül 2012 

http://www.imc

tv.com.tr/ 

 

 

 2.4.1.2. Başka Sinema  

 

 Çalışma devam ederken bağımsız sinema için ortaya çıkan bir başka gösterim 

biçimi de Başka Sinema oluşumu olmuştur. Kapanma tehlikesi geçiren Beyoğlu 

sineması dahil dört sinemada Kasım 20138  itibariyle İstanbul’da başlayan Başka 

                                                        
8 2013 BAŞLANGIÇ SALONLARI: İstanbul Altunizade Capitol Spectrum; İstanbul Beyoğlu 

Beyoglu; İstanbul Kadıköy Rexx; Ankara Büyülü Fener Salon 6. 

http://www.adana.gov.tr/
http://www.adana.gov.tr/
http://www.filmfestankara.org.tr/tr
http://www.filmfestankara.org.tr/tr
http://www.filmfestankara.org.tr/tr
http://www.altinportakal.org.tr/
http://www.altinportakal.org.tr/
http://www.dadasfilm.com/
http://www.dadasfilm.com/
http://www.eskfilmfest.com/
http://www.eskfilmfest.com/
http://film.iksv.org/tr
http://film.iksv.org/tr
http://2011.ifistanbul.com/
http://2011.ifistanbul.com/
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Sinema gösterimleri,  Mart 2014 9 itibariyle dört şehirde on iki sinemada devam 

etmektedir. ‘Bize her gün festival’ sloganıyla Kardiyo-Abay Vakfı tarafından 

kurulan Başka Sinema oluşumu her gün aynı salonda üç ayrı film göstererek 

Türkiye’de vizyona girme şansı görece az olan bağımsız filmlerin daha uzun süre 

gösterimde kalmasını sağlamaktadır. Gösterimler festivaldeki gösterimlere benzer 

olarak antrakt olmadan gerçekleştirilmektedir. Ön gösterim gecesi, tematik 

programların yanı sıra dikkat çekici bir başka program da ‘sinebebe’ adı verilen 

anne-bebek seanslarıdır. Sadece bir yaşından küçük bebeği olan annelerin 

katılabildiği  gösterimler annelerin sosyalleşmesi ve sinemada film izlemeye devam 

edebilmesi için tasarlanmıştır ("Baska Sinema”, 2014; "Kardiyo Abay Vakfı-Başka 

Sinema”, 2014).  

 

 2.4.1.3. Sinema Salonları 

 

 Sinema salonları film izlemek için ana akım mekânlardır. Sinema tarihinin 

başlangıcından beri dağıtım ve gösterimin tekelleştiği salonların yanı sıra bağımsız 

salonlar da bulunmaktadır. Bu çalışmada sinema salonları temel olarak Zincir 

Salonlar ve Alışveriş Merkezlerindeki salonlar; Bağımsız salonlar ve alternatif 

kamusal mecralar olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir.  

 

 Adıyaman, Aksaray, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, 

Karaman, Kars, Kilis, Kırşehir, Muş, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yozgat’ta bir; Amasya, 

Artvin, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, 

Kırklareli, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Yalova’da iki; Ağrı, Batman, Denizli, 

Eskişehir, Isparta, Nevşehir, Rize, Siirt, Sivas’da üç; Afyon, Bolu, Burdur, 

Çanakkale, Edirne, Erzurum, Kütahya, Mersin, Tokat, Trabzon, Uşak, Van’da dört; 

Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Ordu, Zonguldak’ta beş; Adana, Kahramanmaraş, 

Kayseri, Sakarya , Şanlıurfa, Tekirdağ’da altı; Aydın’da yedi; Konya ve Samsun’da 

                                                        
9 2014 BAŞKA SİNEMA SALONLARI: İstanbul Altunizade Capitol Spectrum,                                                                                                       

İstanbul Beyoğlu Beyoglu, İstanbul Beyoğlu Pera, İstanbul Etiler Akmerkez Cinema Pink, İstanbul 

Haramidere Cinetech Torium, İstanbul Kadıköy Moda Sahnesi, İstanbul Kadıköy Rexx, İstanbul 

Levent Metro City Cinema Pink; Ankara Büyülü Fener Salon 6, Ankara Büyülü Fener Salon 9; Bursa 

Cinetech Korupark; Eskişehir Kanatlı Cinema Pink. 
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sekiz; Balıkesir ve Muğla’da dokuz; Kocaeli’de on; Manisa’da on bir; Antalya ve 

Bursa’da on beş; Ankara’da yirmi üç; İzmir’de yirmi dört; İstanbul’da Anadolu 

Yakası’nda otuz beş; Avrupa Yakası’nda yetmiş yedi olmak üzere, Türkiye’de 

toplam 437 sinema salonu vardır. Bahsedilen 437 sinema salonunun 65’i AVM 

sineması; ikisi AVM’de bulunan sinema kompleksi; biri sinema kompleksi; ikisi 

kültür merkezinde bulunan zincir salon; yüz yetmiş ikisi AVM’de bulunan zincir 

salon; 51’i kültür merkezi sineması; 103’ü bağımsız salon; biri tiyatro sahnesi; ikisi 

üniversitede bulunan sinema salonudur.  Ekim 2014 itibariyle bağımsız salonların 

kırkında; kültür merkezlerinin yirmi altısında olmak üzere toplam 103 salonda 

gösterime giren film bulunmamaktadır (Bkz. Ek 5).  

 

 2.4.1.3.1. Zincir Salonlar ve Alışveriş Merkezlerindeki 

 Salonlar 

 

Kentle ilişkili bir sanat olarak sinemanın gösterim koşulları kentsel 

hareketlilik ve dönüşümlerden etkilenmektedir. Kent nüfusunun ve yerleşim 

yerlerinin merkezden çevreye doğru yayılması sonucu sinema salonları da 

merkezden çevreye yayılmaktadırlar. Bahsedilen değişim 1950’li yıllarda 

Amerika’daki değişime benzerlik göstermektedir. Bahsedilen dönemi inceleyen 

Gomery, şehirin demografik yapısının ve yerleşim bölgelerinin değiştiğini 

belirtmektedir; savaş sonrası dönemde biriktirdikleri tasarruf bonolarını 

değerlendiren izleyiciler, şehir merkezinin dışındaki yerleşim bölgelerinde konut 

edinmişlerdir; böylece televizyon izlemek ile sinemada film izlemek arasındaki 

ekonomik fark bilet parasının ötesinde, merkeze ulaşım için ödenecek parayı da 

içermeye başlamıştır. Arabalı sinemaların geçici çözüm olduğu bu dönem, 

banliyölerde kurulan alışveriş merkezlerine açılan çok salonlu sinemalar da talebin 

eski seviyesine gelmesini sağlayamamıştır. Bu durumun Hollywood için yarattığı bir 

başka sorun da merkezde hangi sinemalarda hangi tür, ya da sınıf filmlerin 

gösterileceği öngörülebilirken, yeni yerleşim merkezleri için üretimin ve dahası 

dağıtımın nasıl tasarlanacağının belirlenememesidir (Gomery, 2008: 504). 
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İstanbul’daki uydu kentlerin -1950’ler Amerika’sındaki değişime benzer 

olarak- etrafına kurulan AVM’lerin yanı sıra şehrin merkezinde de çok sayıda AVM 

bulunmaktadır ve bu alanlar sadece alışveriş yapılan merkezler olmakla kalmayıp, 

eğlence tüketiminin de merkezine dönüşmüş, içlerinde açılan tiyatro sahneleri ve 

sinema salonlarıyla kültür endüstrisinin mekânsal göstereni olmuşlardır.  

 

Mayıs 2014 itibariyle, Türkiye’de 329, İstanbul’da 97 adet AVM 

bulunmaktadır (İstanbul'un tek rakibi Madrid!, 2014). Ekim 2014’de Türkiye’deki 

437 salondan 239’u, İstanbul’daki 112 salondan 72’si Avm’lerde bulunmaktadır.  

 

 AVM Sinemaları:   

 

 Afyon, Balikesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Karaman, 

Kırıkkale,  Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ’da 

bir; Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu’da iki; Bolu, Kayseri, 

Kocaeli, Şanlıurfa’da üç; Ankara, İzmir, Van’da dört; İstanbul Anadolu Yakası’nda 

beş; İstanbul Avrupa Yakası’nda yedi olmak üzere 65 AVM sineması bulunmaktadır. 

Bitlis, Bolu, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muş, Samsun, 

Tekirdağ’da bir;  İzmir ve Şanlıurfa’da iki salonda olmak üzere, bu salonların on 

beşinde gösterim yoktur. 

 

 AVM’de bulunan sinema kompleksi:  

 

 İstanbul Anadolu Yakası’nda bir; İstanbul Avrupa Yakası’nda bir olmak 

üzere AVM’de bulunan iki  sinema kompleksi vardır.  

 

 AVM’de bulunan zincir salon:  

 

 Düzce, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mardin, Nevşehir, 

Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Siirt, Zonguldak’ta  bir; Afyon, Batman, Çanakkale, 

Denizli, Edirne, Hatay, Kayseri, Kütahya, Manisa, Sakarya, Trabzon, Yalova’da iki; 

Aydin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ’da üç; Balıkesir ve Muğla’da 
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dört; Kocaeli ve Samsun’da beş; Bursa ve Konya’da altı; Antalya’da sekiz; İzmir’de 

on; Ankara ve  İstanbul Anadolu Yakası’nda  on beş;  İstanbul Avrupa Yakası’nda  

kırk üç adet olmak üzere, Türkiye’de AVM’de bulunan zincir salon sayısı yüz 

yetmiş iki’dir. Bu salonlardan Kocaeli ve Muğla’da bir, Balıkesir ve İzmir’de iki, 

Samsun’da üçünde olma üzere; dokuzunda gösterim bulunmamaktadır.  

 

 AVM’de bulunan yüz yetmiş iki salonun yanı sıra, İstanbul’da Avrupa ve 

Anadolu yakalarında kültür merkezinde bulunan birer zincir salon vardır; İstanbul 

Avrupa Yakası’ndaki salonda gösterim bulunmamaktadır. Bahsedilen salonlara 

çalışmanın ekler bölümünde yer verilmiştir (Bkz. Ek 5).  

 

 Uluslarası İstanbul Film Festivali gibi bazı festivallerin ve Başka Sinema 

kapsamında gösterilen bazı filmlerin gösterimlerinin AVM’lerde de olması 

örneğinde olduğu gibi AVM’lerdeki bazı sinemaların bağımsız film gösterimi için de 

bir mecra olduğu ama genellikle tecimsel filmlerin gösterime girdiği bilinmektedir.  

 

 2.4.1.3.2. Bağımsız Salonlar 

 

Türkiye’de 103, İstanbul’da 21 bağımsız salon bulunmaktadır. Ekim 2014 

itibariyle Türkiye’deki bağımsız salonların kırkında, İstanbul’daki bağımsız 

salonların birinde gösterim yoktur.  

 

Bağımsız salonlar genellikle ekonomik nedenlerle kapatılmaktadır. Sinepop, 

Lale, Alkazar ve Emek gibi tarihi sinema salonları kapanmıştır. Bu salonların 

bazıları bina olarak da yıkılmıştır.  

 

Bu salonların kapanması ve yıkılması hakkındaki tartışmalar 1990’lı yılların 

sonuna dayanmaktadır, fakat bağımsız salonların kapanması hakkında en önemli 

tartışma konusu Emek sineması olmuştur. Tarihi Emek Sinemasının bulunduğu tarihi 

bina yerine bir AVM yapılması için yıkılmıştır, yerine yapılacak AVM’nin en üst 

katında Emek Sineması’nın reprodüksiyonun yapılacak olması, kapısı sokağa açılan 
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sinemanın AVM sinemasına dönüşmesine neden olacağı için yıkıma sinemacılar, 

kent planlamacıları ve  bazı vatandaşlar tarafından karşı çıkılmıştır, fakat oluşan 

kamuoyu da  Emek sinemasının yıkılmasının önüne geçememiştir. 

 

 2.4.1.3.3. Alternatif Kamusal Mecralar 

 

 Alternatif kamusal mecralardan biri de üniversitelerdeki sinema salonları 

ve/ya film gösterimi yapılabilen konferans salonlarıdır. Antalya, Burdur, Bursa, 

Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Manisa, Muğla, 

Sakarya, Sivas, Zonguldak’ta bir; Adana, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun, 

Şanlıurfa, Van’da iki; Çanakkale ve Niğde’de üç; İzmir’de dört; Ankara’da dokuz; 

İstanbul’da 17 adet olmak üzere; 40 üniversitede 65 adet Kültür merkezinde sinema 

gösterimleri de yapılabilir. Bu bilgiler Yüksek Öğretim Kurumu’nun web 

sayfasından Üniversitelerin listesi ve internet adresleri alınarak; üniversitelerin web 

sayfasından derlenmiştir ve liste halinde çalışmanın Ek bölümünde gösterilmiştir 

(Bkz. Ek 6). 

 

 Üniversitelerin kültür merkezlerinin yanı sıra belediyelerin kültür merkezleri 

de film gösterimleri için mecralar olmuşlardır. İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’ne 

ait öğrenci biletlerinin iki, tam biletlerin dört lira olduğu üç kültür merkezlerinde 

Bağımsız Türk Filmleri’nin gösterimi yapılmaktadır. Kültür Merkezlerinden 

bahsederken Levent Kültür Merkezi’nin altının çizilmesi gerekmektedir, zira Levent 

Kültür Merkezi’nde hafta içi her gün iki seans ücretsiz olarak  Bağımsız Türk 

Filmleri izlenebilmektedir (“Levent Kültür Merkezi”, 2014).  

 

 Üniversite salonları ve kültür merkezlerinin yanı sıra müzeler de gösterim 

mekanları olarak işlevselleşmişlerdir. Pera Müzesinin sinema salonunda ve İstanbul 

Modern Müzesi’nin sinema salonunda da film gösterimleri yapılmaktadır.  

 

 Pera Müzesi Sinema Salonu’nda 12. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın 

Filmleri Festivali kapsamında gösterim yapılmıştır (“12. Uluslararası Gezici 
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Filmmor Kadın Filmleri Festivali Programı 16 Mart - 23 Mart”, 2014). İstanbul 

Modern Sinema’da da sinema seçkileri gösterilmekte, Türk Sineması’nın bağımsız 

filmlerinin yer aldığı seçkilerde bazı gösterimlerde yönetmenler de katılmaktadır.  

 

 İstanbul Modern Sinema 2011 yılında Siyad’ın seçtiği filmlerin yanı sıra, 

2013 yılında Derviş Zaim Üçlemesi;  ‘Yönetmenler Buluşma’ seçkileri kapsamında 

2013 yılında Reha Erdem, 2013 yılında Derviş Zaim filmleri gösterilmiştir. İstanbul 

Modern Sinema’da 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ‘Biz de Varız’ seçkilerinde 

festivallerde gösterilen Bağımsız Türk Filmleri’ne de yer verilmiştir (“Siyad’ın 

seçtiği 2011’in en iyileri”, 2014;  “Biz de varız: 2012”, 2014; “Derviş Zaim 

Üçlemesi”, 2014; “Yönetmenlerle Buluşma 1: Reha Erdem”, 2014; “Biz de varız: 

2013”, 2014; “Yönetmenlerle Buluşma 2: Derviş Zaim”, 2014; “Biz de varız: 2014”, 

2014). 

 

 Tiyatro sahneleri de sinema gösterimi için kullanılmaktadır.  İstanbul’da 

Moda Sahnesi Başka sinema kapsamında gösterimlere ev sahipliği yapmaktadır 

(“Başka Sinema”, 2014).  

 

 Semaver Kumpanya’da da Onur Ünlü’nün yönettiği Sen Aydınlatırsın Geceyi 

adlı film ("Sen Aydınlatırsın Geceyi 1 saatte tükendi”, 2014) ve Tunç Erenkuş’un 

yönettiği Oğlunuz Erdal adlı belgeselinin gösterimi yapılmıştır ("Oğlunuz Erdal' 

Semaver Kumpanya'nın konuğu”, 2014).   

 

2.4.2. Özel Alanda İzleyicilik 

 

 Televizyon, DVD ya da internet tabanlı yeni medya ile film izlemek özel 

alanda  izleyicilik kapsamında değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra yeni medya 

izleyiciliği özel alanda ve fakat diğer izleyicilerle etkileşimin ve gözetlenmenin 

görece var olduğu kamusal alana yakınsamaktadır; fakat izleme koşullarına 

müdahale gibi sinemanın heterotopya olarak tanımlanmasını sağlayan kimi 
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özelliklerini taşımaması bakımından internet tabanlı yeni medya üstünden film 

izlemek de özel alanda izleyicilik kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

 2.4.2.1.Televizyondan Film İzlemek 

 

 Bağımsız Türk Filmi izlemek için özel alandaki mecralardan biri de 

televizyondur. Ana akım kanalların yanı sıra tematik kanallar ve şifreli kanallar 

üzerinden bağımsız filmlerin gösterimi yapılmaktadır.    

 

 2.4.2.2.DVD’den Film İzlemek 

 

 VHS kasetlere benzer olarak önce VCD daha sonra da DVD ve Blue-Ray 

evcil alanda film izlemek için tercih edilen yöntemlerden olmuşlardır. 1999 tarihli bir 

gazete haberinde Türkiye’deki DVD pazarının hızlı yükselişinden bahsedilmektedir 

(“DVD pazarı 3.3 trilyona ulaştı”, 2014). Bu noktada bandrollü DVD ile bandrolsüz 

DVD’den izlemenin farkının gerek gösterim kalitesi gerek filmlere ödenen bedelin 

gönderildiği adresin farklı olması hasebiyle altının çizilmesi gerekir.  

 

 2.4.2.3.İnternet Tabanlı Yeni Medyadan Film İzlemek 

 

 İnternet teknolojisinin evlerde de yaygınlaşması ile birlikte internet tabanlı 

yeni medyadan film izlemek de bağımsız sinema izleyiciliği için bir yol olmuştur. Bu 

durumda da iki temel motivasyondan bahsedilebilir. Bu nedenlerden biri bağımsız 

filmlere erişememektir; bazı bağımsız filmlerin vizyonda kalabildikleri sürenin kısa 

olmasının yanı sıra DVD satışları da bulunmamaktadır bu nedenle izleyiciler bu 

filmlere erişebilmek için yeni medya teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. İkinci ve 

yaygın olarak DVD’si çıkmış bir filmi internetten izlemek de görülmektedir. DVD 

fiyatlarının yanı sıra internetin kolay ulaşılabilirliği de belirleyicidir. Öte yandan 

internet teknolojisi sayesinde filmin ücret ödemeden izlenmesinin yanı sıra, 

yönetmenlere telif ödenen çeşitli web siteleri sayesinde cüzi bir ücret karşılığında da 

film izlenebilmektedir. 
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 3. İZLEYİCİLİK DENEYİMLERİNE DAİR NİTEL 

 ARAŞTIRMA 

  

 Çalışmanın izleyicilik deneyimlerinin nitel yöntemler ile dört ayrı deneyimin  

sınandığı safhasındaki katılımcılara dair bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu 

bölümde izleyicilik deneyimine dair genel sorular; festivalde, cep sinemasında, evin 

salonunda, internet tabanlı yeni medyada film izlemek başlıkları altında izleyicilik 

deneyimlerine dair söylemler değerlendirilmiştir.  

  

 

TABLO 3: Katılımcıların Yaş, Eğitim Durumu, Cinsiyet; Kuramsal Olarak Sinema Eğitimi Alıp 

Almadıkları; Çalışmanın Hangi Bölümlerine Katıldıkları; Uluslarası İstanbul Film Festivali’nde Filmi 

İzledikleri Seans ve Salonlar; İnternet Tabanlı Yeni Medyada İzledikleri Filmler 

 

 İZLEYİCİLİK MEKANLARI 

KAMUSAL ALAN  ÖZEL ALAN 

Kişi Eğitim  

 

Yaş I  

Festival 
II 

Cep S. 
III 

Ev S. 
IV 

İnternet… 

SİNEMA EĞİTİMİ ALMIŞ KADIN 

A1 Derya Doktora 

Öğrencisi 

32 Körler ve Jaluziler İçin 

16.04.2014;13.30; Atlas 2 

  Turna 

A2 Fiko Master Mezun 29 Daire 

16.04.2014; 16.00; Beyoğlu 

  Turna 

A3 Dudu Lisans 

Mezun 

23 Deniz Seviyesi 

18.04.2014; 21.30; Atlas 1 

  Celal Tan ve 

Ailesinin… 

SİNEMA EĞİTİMİ ALMIŞ ERKEK 

B1 Erma Master Mezun 30 Kusursuzlar 

17.04.2014; 16.00; Beyoğlu 

  Küf 

B2 Yasin Lisans 

Öğrencisi 

21 Sesime Gel 

16.04.2014; 19.00; Atlas 1 

  Turna 

SİNEMA EĞİTİMİ ALMAMIŞ KADIN 

C1 Seren Ortaöğretim 36 Şarkı Söyleyen Kadınlar 

15.04.2014; 13.30; Atlas 1 

  Beş Vakit 

C2 Sena Master 

Mezunu 

32 Cennetten Kovulmak 

18.04.2014; 16.00;Beyoğlu 

  Vavien 

C3 Yonc Lisans 

Öğrencisi 

21 Nergis Hanım 

18.04.2014; 19.00; Beyoğlu 

  Sen 

Aydınlatırsın 

Gecyeyi 

SİNEMA EĞİTİMİ ALMAMIŞ ERKEK 

D1 Kema Master 

Mezunu 

29 Silsile 

14.04.2014; 13.30; Atlas 1 

  Jin 

D2 Fatih Master 

Öğrencisi 

28 İtirazım Var 

15.04.2014; 21.30; Atlas 1 

  Turna 

D3 Burak Master 

Mezunu 

28 Ayhan Hanım 

17.04.2014; 21.30; Atlas 1 

  Bir Zamanlar  

Anadolu’da 

II. Film İzleme Deneyimi; İ.Ü. İletişim Fakültesi Cep Sineması’nda 16 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Karnaval filmi izlenmiştir.  

III. Film İzleme Deneyimi; Bir evin salonunda 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uzak İhtimal filmi 

izlenmiştir. 

()işareti belirtilen gün gelebilen; () işareti gelemeyen katılımcıları belirtmektedir. 
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 3.1. İzleyicilik Deneyimine Dair Genel Sorular 

 

 Görüşmelerin ilk safhasında katılımcılara festivaldeki film izleme 

deneyimlerinin yanı sıra, kendi genel izleyicilik deneyimine ilişkin sorular da 

sorulmuştur. Bu durumda katılımcıların izleyici olarak kimliklerini ve genel olarak 

sinema, özel olarak Bağımsız Türk Sineması ile kurdukları ilişkiyi anlama isteği ve 

izleyiciliğin kültür endüstrisi bağlamında değerlendirilebileceği görüşü de belirleyici 

olmuştur.  

 

3.1.1. Film İzleyiciliği ve Sinemaya Gitmek 

 

 3.1.1.1. Film İzleme Sıklığı, Film Türü Tercihi ya da Ölçütleri 

 

 Film izleme sıklığı açısından değerlendirildiğinde sinema eğitimi alan 

katılımcıların (A1, A2, B1, B2) daha düzenli film izledikleri, ne sıklıkta film 

izledikleri ile ilgili olan sorulara daha kesin cevaplar verdikleri; fakat sinema eğitimi 

almayan C1 tarafından de aynı düzeyde film izlendiği; A3 ve D2 açısından film 

izleme sıklıklarında iş yoğunluğunun belirleyici olduğu belirtilmiştir.  

 

 (A3) Değişkenlik gösteriyor, bazen bir ayda her gün film izliyorsam, üç ay izlemediğim de 

oluyor. Vaktim olmuyor, çalıştığım için izleyemiyorum genelde ya da farklı şeyle uğraşıyor 

oluyorum. 

 

 (C1) Haftada dört beş tane izliyorum. 

 

 (D2) Bu benim iş hayatımdaki yoğunluklarıma bağlı olarak çok değişebiliyor. Bazen haftada 

bir film izlediğim dönemler de olur, haftada on on beş film izlediğim dönemler de hiç az 

değildir.  

 

 (D3) Haftada bir, iki haftada bir. (…) Yok, yani sinemaya gitmek için nadir giderim, sürekli 

değil de bazen işten çıkışta giderim, sinemaya çok nadir giderim, genelde şey oluyor, ‘Ne 

yapalım? Sinemaya gidelim’ gibi oluyor.  

 

 Film türü tercihi ya da kriteri açısından filmin konusu, türü, yönetmeni, 

oyuncuların yanı sıra bazı katılımcılar açısından film hakkında arkadaş tavsiyesinin, 

ana akım medyadaki ya da internet tabanlı yeni medyadaki yorumların, bazı 

katılımcılar açısından da özellikle bağımsız filmlerin tercihinde filmin festivalde 
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ödül almasının da önemli olduğu görülmüştür, bir katılımcı (B1) ödülsüz olan bir 

filmin kötü olacağına dair bir ön yargısı olduğunu belirtmiştir. 

 

 (A1) Bağımsız film tercih ederken genelde festivallerde herhangi bir şey almış mı, ödül almış 

mı onlara bakıyorum, özellikle kendim film alıyorsam hangi ödülleri almış hangi festivallere 

katılmış bunlara bakıyorum; öncelikli tercihimi bunlar oluşturuyor. Ondan sonra da 

oyuncusu olabilir, yönetmeni olabilir, konusu olabilir ona göre belirliyorum. 

 

 (B1) Türk filmlerinden takip ettiğim yönetmenler olur Nuri (Bilge Ceylan, a.n) olsun, Reha 

(Erdem, a.n) olsun ya da yeni bir şey, yönetmen var ilk filmi çekmiştir, ama daha çok ödül 

alması bir kriter. Ödülsüz olduğu zaman kötü olacağına dair bir ön yargım var. 

 

 (C2) Filmleri seçerken film eleştirilerini okurdum, beğendiğim film eleştirmenleri vardı; şu 

an tamamiyle kendim film yorumlarını okuyarak internetten, yeni medyaya girmem ama, 

ekşisözlük’ten kendim filmle ilgili ön şey okurum, bir de fiks beğendiğim yönetmenler  vardır 

ona göre seçerim. 

 

 

 Özel olarak bilimkurgu türündeki filmlerinin (B1) ya da genel olarak görsel 

efektleri ve sesi ile teknolojinin imkânlarından faydalanan filmlerin (D2)  bazı 

katılımcılar tarafından sinemaya gitmeyi teşvik eden bir unsur olarak daha önemli 

olduğu belirtilmiştir. 

 

 (B1) Beğenilerime göre, mesela sinemada izlediğim filmler bilim kurgu, görsel efektlerin 

falan filan olmasına dikkat ediyorum.   

 

 Bazı katılımcılar (C1, D1, D2) da Türk filmlerini desteklemenin sinemaya 

gitmek için kendileri açısından önemli bir motivasyon unsuru olduğuna 

değinmişlerdir.   

 

 (C1) Film hakkında şu tarz olsun diye bir şeyim yok, her tarz film izliyorum.  Komedi de 

olabiliyor, Türk filmi de olabiliyor, yabancı film de olabiliyor, belgesel de olabiliyor. Her 

tarzda film izliyorum.  Türk filminde yönetmen de etkili oluyor, konu da etkili oluyor. Konu 

daha çok çekiyor.  Oynayan karakterleri pek şey yapmıyorum da konu çekiyor. (…) Ama 

sinemada düşünüyorum, elimden geldiği kadar Türk filmi izliyorum desteklemek için. 

Sonuçta milliyetçilikten geliyor, ‘Neden bizimkiler kazanmasın?’ diyorum, ‘madem birşey 

yapıyorlar onun karşılığını görsünler’. Diğerlerine de gidiyorum ama milliyetçilik daha ağır 

basıyor.  

 

 

 (D2) Türk filmini desteklemek için sinemaya gittiğim çok olmuştur, öyle bir tercihim var. 

Genelde gerçekten de Hollywood filmlerini -ya da  sadece Hollywood demeyelim yabancı 

filmlerin çoğunu gerçekten çok kaliteli buluyorum- karşılaştırdığım zaman, yerli filmlerle çok 

ciddi kalite farkı olduğunu  fark ediyorum. Ve bununla ilgili en azından ben bir izleyici 

olarak ne yapabilirim? En azından elimden gelen tek şey sinemaya gitmek yani vizyona 

çıktığında gitmek olur, diye düşünüyorum. Sadece bu kaygıyla gittiğim Türk filmleri olmuştur.  
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 D1 içinse Türk sinemasını desteklemekten öte Türk sinemasında bağımsız 

yapımları desteklemek daha önemlidir.  

 

 (D1) (…) Daha ziyade evet, bağımsız yapımları tercih ederim Türk sinemasında. Çünkü 

bağımsız yapımda kâr amacı gütme ikinci aşamada kalıyor. Adam derdini anlatmaya 

çalışıyor, ikinci planda kâr amacı güdüyor.  

 

 

 3.1.1.2. Film İzlemek İçin Mekân Tercihi ve Nedenleri 

 

 Film izlemek için mekân tercihleri ile ilgili cevaplarında, evin tercih 

edilmesinde evcil alanın rahatlığı ve izleyiciye sunduğu özgürlük, filme erişebilmek, 

bedel ödememek başat unsurlar olmuştur.  

 

 (A2) Genellikle evde. Sinemaya giderken de haftada bir, iki haftada bir. Özellikle evde 

olmayı daha çok seviyorum. Onun bana hani imkan sağlaması, zamanımı ona gore 

ayarlamak zorunda olmamam, ayaklarımı uzatıyor olmam bana iyi geliyor. 

 

 Sinema salonunun tercihinde ise ekranın büyüklüğünün ve ses sisteminin 

filmin idrak sürecine etkisi, kamusal izleyicilik deneyiminin sinemayı bir tür sosyal 

aktivite haline dönüştürmesi, izleyiciye dış uyaranlardan görece izole bir izleme 

deneyimi sunması ve odaklanmayı, özdeşleşmeyi kolaylaştırması, o an vizyonda olan 

bir filmi herkesle birlikte ve aynı anda izlemek katılımcılar için önemli ölçütlerdir. 

 

 (A2) Eğer 3 boyutluysa film, ya da çok iyi bir ses düzeni varsa o zaman filmi sinemada 

görmek isterim ya da özellikle bulamayacağımı düşündüğüm bir filimse o zaman sinemada 

görmeyi tercih ederim. 

 

 (C3)  Beklediğim filmleri genellikle sinemada izliyorum. 

 

 (D1) Yönetmenin emekleri karşılıksız kalmasın diye; adamlar çok düşük bütçelerle 

yapıyorlar o filmleri, bari karşılığını alabilsin diye sinemaya gidip para verip izliyorum. (…) 

Mesela bilgisayarda izlerken bir ev ortamında anormal birçok şey dikkatini dağıtabiliyor. 

(…), ama sinemada bunlar olmuyor atmosfer direkt seni filmin içine sokuyor. O yüzden 

sinemada izlemeyi tercih ediyorum. Mesela bir olanağım olsa hafızamdan en sevdiğim 

filmleri sildirip sinemada izlemek isterim.  

 

 (D2) Sinemada filmi izlemek bence daha iyi, bir kaç açıdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 

Bir kere sesle görüntü kalitesi bence önemli tabi, bu konuda tabi ki evde bilgisayardan 

izlediğin veya televizyondan bilgisayarı televizyona bağlayarak da olsa izleyeceğin filmden 

görüntü ve ses kalitesi olarak çok daha iyi ve etkileyici, dolayısıyla bu bir faktör. İkinci 

faktör mesela şu olabilir, güncellik faktörü, yani bir film vizyona giriyor, ve sen o filmi 
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nedense insanlarda o film vizyondayken o gösterimdeyken izlemek diye bir istek bir güdü var 

herhalde, bunun da bir etkisi olduğunu tahmin ediyorum, sanki o film eskiye kalmadan, 

eskimeden görme arzusu. (…) Bence aksiyon ya da savaş ya da gerilim filmlerinde zaten ses 

ve hareket ses ve görüntü kalitesi bence önemli ve bu sinemalarda genellikle yüksek oluyor 

arada çok kötü olanlar da olabiliyor onu da ayrı parantez içinde söylemek lazım. Ama bence 

sadece gerilim ve aksiyon filmlerinde değil böyle durgun sakin giden filmlerde de sinemada 

izlemek en azından ses kalitesi açısından çok önemli.  

 

 (D3) Neden izliyorum? Bazen dediğim gibi sadece aktivite olsun diye sinemada… O gün 

sinema olabilir, yemek yemek olabilir yani bu önemli bir şey her zaman sinemaya gitmek için 

gitmiyorum, zaman doldurmak için de gidiyorum. Onun haricinde şey olabiliyor, efektleri 

falan güzel bir filmse onu sinemada izlemek güzel oluyor, hani üç boyutlu olabilir, ne bileyim 

ses efektleri güzel olabilir.  

 

 Başka Sinema oluşumu da bazı katılımcılar için filmi sinemada izlemek için 

önemli bir motivasyon olmuştur. 

 

 (C2) Şu an için evde izliyorum, festivallerde izliyordum öğrenciyken. Başka Sinema 

başladığından beri sinema salonuna gidiyorum, ondan önce çok sinema salonuna rağbet 

etmiyordum. 

 

 3.1.1.3. Öncelik Olarak Salon ya da Film Tercihi 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşme yapılan katılımcılara 

izlemek istedikleri film ile tercih ettikleri sinema salonunu arasında kendi açılarından 

bir öncelik olup olmadığı sorulmuştur.  

  

Bazı katılımcılar izlemek istedikleri filmin önemli olması durumunda, o filmi, 

küçük bir salonda, çok rahat olmayan bir salonda izleyebileceklerini, hatta 

kendilerine çok uzak bir salona dahi gidebileceklerini belirtmişlerdir.  

 

 (C1) Uzakta bir salona da gidiyorum. Filmin olduğu salon… Salon tercihim yok. Filme önem 

veriyorum. 

 

 (C2) Film, her zaman film. En kötü Yeşilçam’da bile film izlerim ben, en kötü salonda bile 

izlerim ben. 

 

 (C3) Genelde filmi seçiyorum. 

 

Katılımcıların sinemaya giderken belirli bir film tercihleri yoksa ve 

katılımcılar boş vakitlerini değerlendirmek için bir aktivite olarak sinemaya 

gidiyorlarsa, kendilerine yakın salonları tercih etmektedirler.  
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 (A1) Film çok görmek istediğim bir filmse nerde olduğu hangi sinemada olduğu çok önemli 

değil aslında onun için gidebilirim. Ama eğer sadece aktivite anlamında işte ‘Bu hafta 

gitmedim, bir bakayım vizyonda hangi filmler var?’ dersem tabi ki bana yakın olmasını 

tercih edebilirim.   

 

 (D2) Yani hiç film hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan yakındaki sinema salonuna gideyim 

ne varsa izleyeyim bu şekilde olmuyor ama tabi şöyle de bir durum var, genellikle vizyona 

çıkan filmler bütün salonlarda olduğu için, tabi ki de izleyeceğim filmi seçtikten sonra en 

yakın salona gidiyorum, salonlar arasında fazla bir fark olmuyor.  

 

Öte yandan katılımcılar 3D bir filmi izlemek için yüksek teknolojili bir salon 

tercih etmektedirler. I-Max ise değişik katılımcılar tarafından altı çizilen bir örnektir.  

 

 (B1) Yüzüklerin efendisi, Hobit gibi Imax’te, 3D gibi büyük salonda izlenilebilecek filmler 

sadece Imax’te gösterilebilecek filmleri Imax’te izlemek istiyorum. Mesela son Hobit’e 

ikincisini özellikle Imax’te izlemek için iki üç hafta falan bekledim, sıra vardı. Çünkü o Imax, 

çok acayip bir şey.  

 

Bununla birlikte katılımcıların çoğu, özellikle gösterim koşulları çok iyi 

olmayan bir salonda izleme gibi bir zorunluluk olduğu durumlarda kendileri için 

filme adapte olmanın kolay olmadığını belirtmişlerdir. Bağımsız filmler için çok 

fazla salon alternatifi olmaması, izlemeyi gerçekten istedikleri bir film için bu 

koşulları görmezden gelmeye çalışmalarını sağlamaktadır.  

 

Bazı durumlarda katılımcılar izlemek istedikleri film sadece AVM’de 

gösteriliyorsa AVM’ye gidebilmekte, ama çoğunlukla bu durumun bir zorunluluk 

olduğunun altını çizmektedirler,  fakat bazı katılımcılar AVM’deki salonları gösterim 

koşullarının daha iyi olmasından dolayı tercih etmektedirler.   

 

 (A2) Özellikle bir film için Avrupa Yakası’na geçmem ama Anadolu Yakası’na bir film 

gelecekse genellikle Nautilus’e geliyor, yani şimdi Budapeşte Oteli’ne baktım Nautilus’te yok 

Capitol’de var, AVM’ye gitmek zorunda olduğum bir durum söz konusu, eğer Rexx’e 

gelmişse o film Rexx’e gidiyorum, değilse Nautilus’a gidiyorum. Öncelikle film, evet… 

 

 (D3) Salon… Önceden her sinemaya gidiyordum da şimdi genelde büyük sinemaları tercih 

ediyorum, koltukları rahat olan. 

 

 Bağımsız salonları desteklemek de bazı katılımcılar için o salonları tercih 

etmede önemli bir güdü olmaktadır. Bir katılımcı Feriye Sineması’na bu nedenle 

gittiğini belirtmektedir.  
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 (D1) Mesela gitmeyi çok istediğim film ikisi de, on altı seansı için konuşuyorum, fiyatı daha 

çok önemli olur benim için, on altı seansında mesela salı günü Atlas'ta var, Çarşamba 

Feriye'de var, Feriye'yi tercih ederim. Rexx'le Feriye… Kadıköy'de Rexx, Ortaköy'de  

Feriye… Yani fırsat buldukça… Bu festivalde özellikle fazla film aldım. Feriye sineması 

desteklenmesi gereken sinema salonu, gittiğim zaman kafesinden çay, çorba falan alıyorum 

ki hani elimden geldikçe destekliyeyim diye.  

 

 

 3.1.1.4. Sinema Salonunda Belirli Bir Yer Tercihi Olup 

 Olmadığı 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşme yapılan katılımcılara 

sinema salonunda oturdukları yerin önemli olup olmadığı sorulmuştur. 

 

 Katılımcılardan bazıları (A2, B1, C2, C3 ) nerede oturduklarının önemli 

olmadığını söylemişlerdir.  

 

 (A2) Hayır olmuyor, her yer olabilir. 

 

 (B1) Çok olmuyor, abuk yerlerde oturmak istemem açıkçası, yani seçiyorum biraz ortalar 

olsun, çok böyle köşeler de kalıp da izlediğim filmler de olmadı değil. Mesela şeyi izlemiştim, 

Haneke’nin Saklı’yı, Filmekimi’nde izlemiştim Emek sinemasında, en arkadaydım, hatta en 

üste balkon falan var, perdeyi hayal meyal görüyorum ama izlediğim en iyi filmlerden biriydi, 

en iyi film tecrübelerimden biriydi. 

 

 

Bazı katılımcılar (A3, B2, C1, D1, D2, D3) ise perdeyi en iyi görebilecekleri 

yerin orta sıralar olduğunu düşünerek salonun ortasında oturmayı önemsemektedirler.  

 

 (B2) Genelde nasıl diyeyim, beşten sonra, ilk beş sıradan sonra yani ortası, beş-altı-yedi o 

sıraların ortaları, en önden filmin kadrajına ne çok yakın ne çok uzak olması lazım, tam 

ortada daha hakim zaten genelde oralar dolu oluyor. 

 

 (C1) Sinemada elimden geldiği kadar ortalarda oturmaya çalışıyorum çünkü en sonda ya en 

önde oturduğumda görüntü bana hoş gelmiyor.  

 

 

 (D2) Mümkün olduğu kadar tabi ki ortadaki koltuklardan yani her iki anlamda da ortadaki 

koltuklardan yani hem perdeyi ortalıyorum hem de önden arkadan ortalıyorum yandan 

izlemekten daha iyi görüntü alabildiğim için tabi ki. 

 

 A1 için salondaki diğer izleyicilerin tepkilerinin farkında olmak daha 

önemlidir; bu nedenle A1 en arka sırada oturmayı tercih etmektedir.  
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 (A1) Arka orta. En iyi salona en hakim olabileceğim yer aslında. 

 

 3.1.1.5. Film Boyunca Başka Bir Şeyle İlgilenip İlgilenmediği  

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara film 

izledikleri süre boyunca başka bir şeyle ilgilenip ilgilenmedikleri sorulmuştur.  

 

 Bazı katılımcılar (A1, A2, B1, C1, C2, D1) film izledikleri süre boyunca 

başka birşeyle ilgilenmediklerini söylemişlerdir.  

 

 (A1) Film boyunca başka birşeyle ilgilenmem, ilgilenenleri de pek anlayamam, bölünmeyi 

pek sevmiyorum. 

 

 Bazı katılımcılar (B2, C3, D2, D3) ise film izlerken başka birşeyle ilgilenip 

ilgilenmemelerinin duruma bağlı olduğunu belirtmişlerdir.  

 

 (B2) Çok acil olmazsa ilgilenmem, misal burada da çok üst üste titremeler geldi, mesaj geldi, 

dedim ‘önemli bir şey herhalde’, baktım o yani, bir şey çok nadir tıklanıyorsa direkt 

kapatırım iki defa aramıştır, kapattım suratına. (…)  Aynen, hatta genelde şey yapıyorum, 

hani bakacaksam da mesaja, aramaya, filmin gidişatına bakıyorum, eğer önemli bir yer 

yoksa filmin geçiş sahneleriyse falan bakıyorum ama önemli bir yerdeyse bakmıyorum. (…) 

Şu ana kadar bir kere merak ettim o mısır patlağının nasıl hava verdiğini, düşündüm çok 

gereksiz buldum, bir de filme kendimi veremediğim için sinema salonunda yemek veya 

popcorn  şey yapmıyorum, evde de zaten film izlerken yemek falan  abur cubur olmuyor  yani.  

 

 (D2) Film boyunca başka bir şeylerle ilgilenebilirim bir mesaj geldiyse bakarım tabi ki 

telefonun sesini kısıyorum mümkün olduğunca insanları rahatsız etmeden etmemeye 

çalışarak kimin aradığını ya da kimin mesaj attığını kontrol ederim. Acil bir durum var mı 

yok mu? 

 

 Daha önce değinildiği gibi katılımcılardan A1 film izlerken başka bir şey ile 

ilgilenilmesini anlamadığını, C1 ve D1 çevresinde başka birşeyle ilgilenen diğer 

izleyicilerden rahatsız olduklarını söylemişlerdir; C1 bu durumda uyarmayı tercih 

ettiğini, D1 ise rahatsız olsa da tepki göstermediğini belirtmiştir.   

 

 (C1) Film boyunca başka birşeyle ilgilenmiyorum, cep telefonumu sessize alıyorum 

yanımdaki insanlar dediğim gibi aşırı derecede gürültü yapıyorlarsa ya da konuşmaları ya 

da hareketleri beni rahatsız ediyorsa onlara bir tepki gösteriyorum. 

 

 (D1)  Çıldırtır. Telefonu alıp ekrana fırlatasım geliyor. (…). Telefonun ışığı vuruyor ama çok 

şey bir etken, dikkat dağıtıcı bir etken, telefonun ışığının vurması. Kapkaranlık bir ortamda 
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telefonun ışığının gözüne vurması o etkiliyor tabi ama kalkıp on sıra önümdeki adamın 

telefonuyla olması çok etkilemez, yanımdakilerin, çok yakın çevremdekilerin uğraşıyor 

olması etkiler ama hiç uyarmadım, ama hiç yapmamışımdır öyle birşey. (…) Mesela ben film 

izlerken bir şey yiyip içmem, su hariç, suyu içecekten saymıyorum. Hadi kola falan neyse de, 

bir nebze anlaşılır da, bir şeyler yenmesi abes diğer seyircilere saygısızlık bir kere, kıtır kıtır 

kıtır… Çok abartı olursa dikkatimi dağıtır.  

 

 3.1.1.6. Antrakt  

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen  katılımcılara 

sinemada film izledikleri süreçte antrakt olması hakkında ne düşündükleri 

sorulmuştur.   

 

Bazı katılımcılar (D2, D3)  antrakt olmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.  

 

 

 (D2) Biraz düşünmem gerekiyor. Bir ara olmasında her zaman fayda var sanırım, çünkü 

belirli bir süre sonra zaten ihtiyaçlar meselesi var. Bir de konsantrasyonu da biraz 

etkileyebilir belki. Yani uzun süre o filmi izlemenin konsanatrasyonun üzerinde olumsuz 

etkisi olabilir belki. 

 

Bazı katılımcılar (A1, A3, B2, C1, C2, D1) ise antrakt olmaması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

 

 (A1) Ben çok ara olması taraftarı değilim açıkçası, bir de çok olmayacak yerlerde ara 

verdikleri için bildiğin özdeşleşme anını bölüyorlar, yönetmenin de planlamadığı birşey 

yönetmen bunu planlamış olsaydı zaten onu aralı çekerdi. Bence film arasız kaç dakikaysa 

bitene kadar devam etmeli. 

 

 (A3) Ben seviyorum ara olmamasını. Ara olsa da değişen birşey olmayacaktı ki evdeki 

konforu sağlayamayacaktım yine. Arada kopuyormuşum gibi hissediyorum bir de daha hızlı 

geçiyor, daha çabuk bitiyor. Filmin ikinci yarısından sonra tekrar toparlanmakta zorluk 

çekiyorum. 

 

 A1 ara olmasını yönetmenin film dilini kurarken belirlemediği bir unsur 

olarak film açısından olumlu bulmazken; A3 açısından ara izleyicilik ve özdeşleşme 

sürecini sekteye uğratan bir unsur olarak öne çıkmıştır. 
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 3.1.1.7. Arayı Beklemeden Filmden Çıkmak 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara 

sinemada film izlerken, filmden çıkıp çıkmadıkları sorulduğunda bazı katılımcılar 

(A1, B2, D1, D2, D3) filmden asla çıkmadıklarını belirtmişlerdir.   

 

 (A1) Hiç filmden çıkmadım çünkü öyle bir şeyim vardır, filmi sonuna kadar izlemek gibi. 

Evde de kapatmam. Emek verdiğini düşünürüm, sonunda bir yere bağlayabilir ben o süreci 

geç algılamış olabilirim diye. Yani hem yönetmene hem kendime biraz süre tanıyorum. Film 

bittikten sonra eleştirme hakkım olduğuna inanıyorum. Yarısında eleştirmenin çok anlamlı 

olduğunu düşünmüyorum.  

 

 (D2) Film bitmeden çıktığım olmaz hatta film bittiği zaman salondan çıkanlar olduğu zaman, 

sadece boş yazıysa ben de izlemem ama bir yandan yazı akarken son sahnelerini ya da 

kamera arkası görüntülerini filan yayınlıyorlarsa onları da izlemeyi tercih ederim. (…) 

Çıkmam yani, adetim değil. Kendim evde tek başına  evde film izlerken de uykumun çok ağır 

şekilde gelmesi dışında filmi yarıda bırakmadım hiç,  öyle bir alışkanlığım var diyebilirim o 

yüzden evde de uyku dışında filmi yarıda bırakmadığım için bunda toplumun bir etkisi var mı 

yok mu bunu düşünmedim doğrusu. 

 

 

 

 Bazı katılımcılar (A2, B1, C1) koşullar nedeniyle; bazı katılımcılar (A3, C2) 

ise filmi beğenmedikleri için daha önceki izleyicilik deneyimlerinde salondan 

çıktıklarını ya da bundan sonra çıkabileceklerini belirtmişlerdir.  

 

 (A2) Çıktım, festivalde çıktım. Çok konsantre olamadığım bir filmdi, sesini de çok fazla 

açmışlardı o yüzden çıktım. Eğer fiziki durumumda yoksa bir sıkıntım genelde sonuna kadar 

kalırım ama öbür türlü çıkmışlığım da var evet. 

 

 (C1) Çıkmak zorunda kalabilirdim, çocuğumun hasta olması, ondan aldığım haberler beni 

rahatlattı ve filme devam ettim. Kapalı bir yerde olmak, çıkamayacağım diye bir şey yok, her 

şekilde çıkarsın da, filmi yarım bırakmak istemediğim bir şeydi. Filmi yarım bırakmam, evde 

de ortamımı ona göre ayarlarım. Filmden bir kere çıktım o a benle ilgili değil birlikte 

geldiğim kişiyle ilgiliydi. Sonuçta kalktığın zaman tabi insanların dikkatini çekiyorsun, 

konsantrasyonunu bozuyorsun yani bunu istemem, elimden geldiği kadar yapmamaya 

çalışırım.  

 

 (C2) Filmleri de terk ederim bitmeden, kesinlikle terk ederim.(…)Vakit kaybı, eğer çok 

çıkamayacak durumdaysam, ne bileyim koltuğun ortasında oturuyorsam o zaman çok 

zorlamam ama eğer ara veriliyorsa filmde koşarak kaçarım yani. 
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 3.1.2. Film İzleyiciliği ve Diğerleri 

 

3.1.2.1. Filmi Kimlerle İzlediği 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara 

sinemaya film izlemeye kimlerle gittikleri, yalnız gidip gitmedikleri sorulmuştur.  

 

 Bazı katılımcılar (A1, B1, C2, D1, D3), sinemaya hem yalnız hem birileriyle 

gittiklerini belirtmişlerdir.  

 

 (B1) Evde daha çok kız arkadaşımla izliyorum ama yalnız da film izlerim. Sinemaya da 

yalnız gitmeme taraftarıyım tabi ki ama yalnız da gittiğim oluyor. Sinema daha çok 

arkadaşlarımla… Tek başıma ‘dur bir film açayım’ çok ender yaptığım birşey. 

 

 Bazı katılımcılar (C3, D1) yalnız gitmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

 

 (C3) Tek başına film izlemeyi tercih ediyorum. Yine yalnız gitmeyi tercih ediyorum.  Sanırım 

çıktıktan sonra ya da film sırasında konuşmayı sevmiyorum, sadece kendim düşünmeyi 

seviyorum ve birileriyle gittiğimizde film arasındaki olan konuşmaları çok rahatsız edici 

bulduğum için tek başına gidiyorum, eğer benim kadar sessiz ve hiç konuşmayacak bir 

arkadaşım varsa onunla gitmek tabi güzel oluyor.  

 

 Bazı katılımcılar (A2, A3, B2, D2) yalnız gitmeyi tercih etmediklerini 

belirtmişlerdir.  

 

 

 (A2) Birileriyle gidiyorum, sadece film festivaline denk geldi tek başına gitmem ama onun 

dışında genelde hem onların düşüncelerini öğrenmek için hem de kendi düşüncelerimi 

birileriyle paylaşmak için birileriyle gidiyorum. 

 

 (A3) Birileriyle gidiyorum, arkadaşlarımla, ailemle. Nasıl bir fark var… ya insanlarla 

birlikte izlemek şöyle var, yani kalabalık bir ortamda tanıdıklarımla birlikte izlemek güzel, 

hani kalabalık yine bir sinema salonunda tek başıma izlemek o kadar haz vermeyebilir. 

Bilmiyorum sanırım onlarla paylaştığım için. Çok fazla geçmiyor, tanıdıklarımın etkisi daha 

büyük oluyor, çünkü zaten aynı şeylere güldüğümüz kişilerle gittiğim için. 

 

 (B2) Genelde birileriyle. Yok, tek gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Seçtiğim filmlerde belirleyici 

oluyor mu? Yüzde 60-70 belirleyici falan olabilir, çünkü mesela ben bir de şeyi sevmediğim 

için, hani yanımdaki arkadaşın istemediği şeyi yapmayacağım öyle bir karakterde olduğum 

için… ama çok da zorlamıyorsa, istediğim filmi eğer gerçekten izlemek istiyorsam, nedenini 

açıklarım ‘şöyle şöyle...’ anlatırım filmi. 
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 C1 ise çok fazla kişi ile sinemaya gitmesinin idrak sürecinde olumsuz etkisi 

olduğunu dolayısıyla en fazla iki kişi gitmeyi tercih ettiğini söylemiştir.  

 

 (C1) Çoğunlukla iki kişi gidiyorum iki kişiden fazla gitmemeye çalışıyorum bu sefer filme 

adapte olamıyorum yanımdaki kişinin konuşmaları beni etkiliyor. Elimden geldiği kadar 

sakin ortamda... 

 

 3.1.2.2. İnsanlarla Etkileşimi: Diğerleri  

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara 

sinemada film izlerken diğer insanlarla etkileşimleri, diğer insanların verdikleri 

tepkilerin farkında olup olmadıkları ve bahsedilen farkındalığın kendi idrak 

süreçlerinde bir etkisi olup olmadığına dair sorular sorulmuştur.  

 

 Bazı katılımcılar (A1, A3, B1, C1, C2, D2, D3), diğerlerinin tepkilerinden 

çok etkilendiklerini belirtmişlerdir.  

 

 (D2) Benim hiç gülmediğim, salon kahkaha atarken benim hiç gülmediğim, az olmuştur. 

Genelde o salonun gülmesi beni etkiliyor; hatta şunu şöyle kendi kendime tespit ediyorum 

ara sıra mesela aynı filmi daha kalabalık olmayan bir yerde izlediğim zaman veyahut benzer 

esprileri bir sinemada bir de sinema olmayan bir ortamda izlediğim zaman onun beni 

eğlendirmesinin derecesi bile farklı olabiliyor bunu düşünüyorum işin doğrusu. 

 

 Bazı katılımcılar (A2, B2, C3, D1) ise genelde filme yoğunlaştıklarını aşırı 

tepkiler dışındaki tepkileri fark etmediklerini belirtmişlerdir. Bu farkındalık bazı 

katılımcıların (A1, B1) tercih ettikleri ve kendileri açısından film izleme sürecini 

olumlu etkileyen bir unsur olarak tanımlanmıştır. 

 

 (A1) Çok dikkatimi çeker yanımdaki sağımdaki solumdaki ne yapar. O yüzden arkayı 

seçiyorum, insanların ne reaksiyon verdiğini görebileyim diye.  

 

 (B1) Dediğim gibi o tepkileri, insanların tepkilerini duymak güzel oluyor, birlikte paylaşmak 

da güzel oluyor. Filme gidiyorsun, oturup arkadaşını çağırıyorsun. Niye? Onun üzerine 

konuşalım, sohbet edelim; hani yoksa bu bir şey değil ki yoga değil ki, kişisel gelişim, ‘dur 

film izleyeyim de daha iyi bir insan olayım falan’ gibi ‘hım daha çok şeyler öğreneyim’, kitap 

oku o zaman, hani kitap okuduktan sonra bile ‘al bunu oku’ dersin. ‘Oku ki paylaşalım’, 

anladın mı o yüzden tüm sanatlar gibi sinema sanatı da birlikte izlenen birlikte tüketilmesi 

gereken bir şey olduğu  için… 
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 A2 ise şiddetli bir reaksiyon karşısında kendi idrak sürecinin etkilendiğini 

belirtmiştir.  

 

 (A2) Yani şiddetli bir reaksiyon göstermiyorlarsa, hani atıyorum, benim gülmediğim onların 

güldüğü bir an varsa, o zaman dönüp bir bakıyorum. Hani ‘ne var ben mi bir şey kaçırdım, 

ben mi anlamadım espriyi?’, diye bakıyorum, onun dışında çok özellikle bir şeye 

bakmıyorum. 

 

 Film bitmeden diğer izleyicilerin çıkmasının katılımcıların idrak süreci 

üstünde bir etkisi olup olmadığı da sorgulanmıştır.  Bazı katılımcılar (A1, A2) 

sinema salonunu terk eden bir izleyici gördüklerinde bu durumun film ile ilgili 

yorumlarını değiştirdiğini ya da pekiştirdiğini belirtmişlerdir.  

 

 (A2) Bu şeyi gösteriyor aslında, eğer çıkıyorlarsa ya filmi beğenmediklerini düşünürüm, ya 

sıkıldıklarını düşünürüm, filmi yorumlamam için arkasından eleştirmem için bir sebep oluyor 

evet. 
 

 (C2) Yok, ama mesela çıkıp çıkmamakta kararsız kaldığım bir filmde ‘bir tek beğenmeyen, 

anlamayan ben miyim?’ gibi bir şey olmuştur, sonra baktım insanlar teker teker dökülüyor, 

demek ki mevzu şey değilmiş, demek ki sürü psikolojisinden insanlar çıkıyor diye düşünürüm, 

ondan sonra ben de koşarak uzaklaştım oradan. 

 

 Bazı katılımcılar açısından ise bu durum filmi kendilerinin nasıl 

yorumladığına bağlı olarak yorumlanmıştır.  

 

 (A3) Yani yüz ifadesinden çok belirgin sıkılmışlık varsa düşünürüm. Onun dışında ‘işi vardır’ 

diye düşünürüm sıkıldığını düşünmem herhalde, ben sıkılmamışsam filmden onların da 

sıkılmadığını düşünürüm herhalde, ‘işleri vardı da çıktı’ diye yorarım. 

 

 (C1) Gördüm birkaç kişinin çıktığını ama dikkatimi filme verdiğim için beni etkilemedi. 

Önemli bir şey olduğunu düşündüm, sıkıldıklarını düşünmedim çünkü film bana sıkıcı 

gelmedi. Dikkatimi bozmadı.  

 

 (D3) Sanki bir telefon geldi, gibi düşündüm ama dikkatimi elinde telefonlarla oynayanlar 

çekiyor, çok acil bir şey olmuş olabilir yani. 

 

 Bazı katılımcılar açısından ise bu durum diğerlerinin filmi idrak sürecini 

çözümlemek için bir veri olarak kabul edilse bile filmi kendi idrak süreçlerini 

etkilememektedir. 

 

 (D2) ‘Filmi sevmediler’, diye düşünürüm ama filmi sevmemiş olması benim görüşümü fazla 

etkileyeceğini sanmıyorum. 
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 3.1.2.3. Sosyalleşme Alanı Olarak Sinema  

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara 

sinemanın bir sosyalleşme alanı, sinemaya gitmenin bir sosyal aktivite olup olmadığı 

hakkında ne düşündükleri de sorulmuştur.   

 

 Bazı katılımcılar (A1, C1, C3) için sinema salonu yalnızca filmin görece iyi 

koşullarda izlenebildiği bir mekân olarak sınırlı kalmaktadır.  

 

 (A1) Evimde bir sinema salonu mantığında bir alanım olsaydı, yani filmi duvara 

yansıtabilseydim o perde kadar, o sesi ayarlayabilseydim insanlarla izlememe gerek 

kalmazdı. Benim için sosyalleşme alanı değil sinema çünkü kimseyle birebir iletişim içine 

girmediğim bir alan. (…) Yok öyle bir ‘hayali cemaat’ durumum yok.  

 

 Bazı katılımcılar (A2, A3, B1, B2, C2, D1, D2, D3) tarafından sinema 

salonunda film izlemek sosyal bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. 

 

 (B1) Sosyalleşme aktivitesi değil, ama bir film izlediğin zaman, ne bileyim birileriyle hemen 

anlatmak istersin ya çok beğendiğin filmi. Tek bile izlesen hemen arayıp kız arkadaşıma, ‘Bir 

film izledim, şöyle şöyle çok iyi ya da çok kötü… İzle ben bir daha izlerim falan’ bir 

paylaşma ihtiyacı duyuyorsun. ‘Tek başına izledim acayip şeyler öğrendim çok estetik şeyler 

aldım, çok keyif aldım’ falan değil de paylaşmam gerekiyor sanki onu. 

 

 (C2) Salon bir sosyalleşme aracı, sonuçta şey gibi bir şey, o hani elbette ki insanların 

arasına karışmakla alakalı, yani orada birlikte eğlenmek, beraber eğlenmek var, yalnız da 

gitsen birisiyle de gitsen o bir sosyalleşme aracı, ama filmde o şey ihtiyacın insanlarla gitme 

ihtiyacının en az olduğu yer bence. Tiyatro daha önemli bir kere tiyatronun yerini alamaz o 

yüzden ikincisi senin diğer insanlarla sosyalleştiğin kadar da tiyatrocu da seyirciyle 

etkileşime girer sinemada böyle bir iletişim söz konusu olmadığı için çok şey değil yani. 

 

 

 3.1.2.4. Görünürlük 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara 

sinemada film izlerken, diğer izleyiciler tarafından görünür olup olmadıkları 

hakkında ne düşündükleri de sorulmuştur.  Bu konu hakkında katılımcılar ekseriyetle 

görünür olmadıklarını ya da ‘herkes’ kadar görünür olduklarını düşündüklerini 

belirtmişlerdir.  
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 (A1) Herkes kadar görünür olduğumu düşünüyorum, tepkilerimi sınırlamam, yani gülebilirim, 

beğenmediğim yerde oflayabilirim, herhangi bir yerde tepki verebilirim. 

 

 (A3) Yo, düşünmüyorum. (…) Yo, hiç utanmam, telefonum çaldığında çıkıp geri 

dönmüşlüğüm var, çıkıp girmişliğim var, mecbur kaldığımda istesem çok rahatlıkla 

çıkabilirim. 

 

 (C1) Kimsenin beni seyrederken seyrettiğini düşünmedim aslında. Vizontele geldi aklıma. 

‘Zeki Müren de bizi görebiliyor mu?’  

 

 (D2) Yani ben fark edildiğimi zannetmiyorum eğer fark ediliyorsam bile bunu 

düşünmüyorum işin doğrusu, yani fark edilip fark edilmediğimin farkında değilim.  

 

 (D3) Düşünmüyorum, çoğu insan fark etmiyordur. 

 

Öte yandan D3 görünür olmadığını düşündüğünü ifade etse de, kendini 

sınırladığını da belirtmiştir.   

 

 (D3) Vardı tabi, sonuçta daha şey oluyorsun, yani nasıl diyeyim sana sıkılsan da çok belli 

edemezsin, bazı şey kalıplarına uyman lazım yani ne bileyim yani. 

 

 3.1.3. Film izleyiciliği ve Kültür Endüstrisi 

 

Film izleyiciliğinin kültür endüstrisi ile ilişkisi çalışma kapsamında çeşitli 

açılardan irdelenmiştir. Tüketim kültürünün göstereni olarak yorumlanabilecek 

AVM’ler; gerek bünyesinde barındırdıkları sinema salonları ile gerek izleyicilerin 

izleyicilik süreçleri dışında alışveriş yapmalarına olanak sağlayan yapılarıyla bu 

çalışma için önem taşımaktadırlar. 

 

 3.1.3.1. AVM’de Film İzlemek 

 

 AVM’de film izlemeye dair öncelikli olarak katılımcıların AVM’de film 

izleyip izlemedikleri ile ilgili; daha sonra da bu izleme sürecinin alışveriş etkinliği ile 

ilişkisi hakkında sorular soruldu. Katılımcılardan bazıları (A1, B1) AVM’deki 

salonların gösterim koşullarının daha iyi olmasından dolayı; bazıları (A2, C1, D2, 

D3)  filmlere başka salonlarda erişim olmadığından dolayı; bazıları (A3, B2, C2, C3) 

kendilerine yakın salonlar AVM’de olduğu için AVM’de film izlemeyi tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir.  
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 (A2) Eğer Rexx’te film yoksa AVM’ye gelmiş oluyor, mecburen oraya gidiyorum. 

 

 (A3) İzliyorum. Çünkü evime yakın olduğu için izliyorum. 

 

 (B1) Dediğim gibi, görsel efektlere dayalı bilim kurgu gibi, aksiyon filmlerini orda izlemek 

isterim. Cinemaximum’da izledim şeyi, Bir Zamanlar Anadoluda’yı. Özellikle orayı seçtim, 

çünkü daha büyük salon işte sinema izleme deneyiminin şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum, 

daha çok seviyorum büyük perde olsun, koltuklar geniş olsun hayvani cehennemi kalabalık 

olsun, ha Cinemaximum ha Emek sineması. Emek sinemasını niye seviyor insanlar? Sadece 

tarihi dokusunun olduğunu zannetmiyorum ben. Hani çok büyük bir salondu, çok büyük bir 

perdesi vardı, oraya girdiğin zaman mabed gibi geliyordu, AVM de fark etmiyor, çok büyük 

salonlar çok keyifli oluyor yani. 

 

 (D3) Zaten sinema salonlarının çoğu AVM’de. Genelde Kanyon’da izliyorum, evet, çok AVM 

gibi değil Kanyon, daha şey bir ortam var, daha sinema gibi, üst üste bir yer olmadığı için.  

 

 Katılımcılardan D1 ise AVM’de hiçbir koşulda film izlemediğini, bağımsız 

salonların desteklenmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir.  

 

 (D1) AVM’de film izlemem. Çünkü AVM sinemanın ruhunu öldüren bir şey. Bağımsız 

salonların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum, AVM demek kapitalizm demek, kapitalizm 

de öldürür.  

 

 AVM’de alışveriş yapmak ile ilgili cevaplarda ise katılımcıların çoğu (A1, 

A2, A3, B1, B2, C2, C3, D2) genellikle film izlemek için gitseler dahi film 

izlemeden önce ya da izledikten sonra bazen alışveriş de yaptıklarını belirtmişlerdir.  

 

 (A2) Bakıyorum. Sinemaya erken gitmişsem bekleme salonunda değil de işte etrafta hangi 

market varsa, mağaza varsa onlara bakıyorum, evet. Beğenirsem alıyorum. 

 

 (B2) Çıkışta… Genelde o girişte oluyor çıkışta uğraşmayayım diye, çünkü biraz oturuyorsun 

iki saat falan girişte oluyor ama çıkışta da en fazla çay kahve ya da acıktıysak, ki acıkıyoruz 

da iki saat falan içeride kalıyoruz, en fazla yemek oluyor. Genelde alışverişimi internetten 

yaptığım için, çok fazla şey yapmıyorum, dışarıda çok fazla alışveriş yapmıyorum.  

 

 (D2) Özellikle sadece sinema için AVM’ye gidip hiçbirşey almadan çıktığım çok olmuştur. 

Sinema öncesinde veya sonrasında AVM’yi dolaştığım belki alışveriş yaptığım da olmuştur. 

 

 C1 hiç alışveriş yapmadığını, D3 AVM’ye sık gittiği için sinemaya gittiği 

zaman alışveriş yapmayı tercih etmediğini belirtmiştir. D1 AVM’de film 

izlemediğini belirttiği için bu soru ona sorulmamıştır 

 

 (C1) Alışveriş merkezinde alışveriş yapmıyorum. Sadece film için gidiyorum. Direkt 

sinemaya giriyorum çıkıp direkt eve... Beni etkilemiyor ben sadece film için gittiğim için 

alışveriş aklımda değil.  
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 (D3) Yok çünkü ben nerdeyse oraya her gün gidiyorum, spora gidiyorum, normalde AVM’ye 

gidip alışveriş yapmıyorum, zaten ben spor için gidiyorum, bazen de spordan vazgeçip 

sinemaya gidiyorum, hafta sonu olsa, atıyorum, direkt buradaki sinemaya giriyorum, burada 

zaten AVM yok öyle. 

 

 3.1.3.2. Reklam ve Fragmanların Etkisi  

 

 Kültür endüstrisi tüketicisi olan izleyicinin üstünde reklam ve fragmanların 

etkisi de araştırılmıştır. Sinema salonundaki reklamların izleyicilerin alışveriş 

tercihlerinde etkisi olup olmadığı; filmden önce yayınlanan fragmanın daha sonra o 

filme gitme tercihinde etkisi olup olmadığı da tartışılmıştır.  

 

 B2 dışındaki katılımcılar, kendileri açısından sinema salonunda yayınlanan 

reklamların tüketim tercihinde belirgin bir etkisi olmadığını belirtmiştir.   

 

 (B2) Etkiliyor, çünkü çok güzel reklam yapıyorlar, güzel reklamları koyuyorlar hoşuma 

gidiyor, gerçekten hoşuma gidiyor. (…) Pizza. Genelde bende şöyle oluyor; reklam filmi 

gerçekten çok önemli bir sektör olduğundan, mesela tabii bir araba reklamı çıktığında gidip 

araba alamıyorum tabi de, mesela Pizzahut’ın reklamı çıkıyor, misal gerçekten güzel reklam 

yapmışlar ve uygun da, hani ne bileyim tarzıma uygun cebime uygun falan olduğunda, 

‘adamlar harbiden yapmış, gidelim, yiyelim’, cidden diyorum, bunu ciddi ciddi yapıyorum. 

Belki çok azdır bunu yapan, sırf reklamdan etkilenip de, bilinçaltı değil de gerçekten bilinçli 

bir şekilde sırf bu reklamı yaptılar diye, mesela Dominos’un Best Model Crown’un şeyi vardı, 

virali vardı; gittik, aldık, yedik yani, merak ettik yani. 

 

 C2 ve D2 ise tüketim tercihinde bilinçli bir etkisi olmasa dahi, reklamların 

izleyicilerin üstünde bilinçaltı düzeyinde bir etkisi olduğunu düşünmektedir.  

 

 (C2) Reklamları sevmiyorum ama adapte olmakta zorlanmıyorum. (…) İlk baştaki reklamları 

kaçıracak kadar geç giriyorum, dolayısıyla sıkıntı olmuyor ama girdiğim zaman da hayır, 

ama onu bilemem sinemadan çıkıp da hiç pepsi içtiğim olmadı ama belki bilinçaltımızı 

etkiliyordur. 

 

 (D2) En sevmediğim şey. Reklamları Türk Sineması’nın kurtulması gereken bir şey gibi 

görüyorum ama maddi bir boyutu olduğunun da farkındayım, aklıma bununla ilgili bir 

çözüm gelmiyor ama bazı filmlerde yarım saate varan reklam olduğunu ben gördüm, adeta 

filmden sinemadan soğutan bir unsur. (…) ‘Şu reklamda şunu gördüm gideyim, alayım’ diye 

bir hissim hiç olmadı, ama şuna da eminim, o reklamların bilinçaltımıza işlediği de aşikar. 

Buna da eminim. Ben farkında olmadan beni etkiliyor olabilir, tabi bu reklamları sinemada 

gösterilen reklamlar olarak değerlendirmiyorum, reklamların tümü olarak 

değerlendiriyorum böyle bir etkisi bence var. 
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 Sinema salonunda yayınlanan fragmanlar katılımcıların ikisi (D1, B2) 

dışındaki katılımcıların hepsinin film izleme tercihinde etkili olduğu da katılımcılar 

tarafından dile getirilmiştir.  

 

 (A3) Evet film aldırıyor, yani fragmanlarını görüp gittiğim film sayısı epeyce var. 

 

 (B1) Ama ben fragmanları severim, reklam kısmı değil de fragman izlerim. (…) Aldırıyor, 

eğer şeyse, dediğim gibi görsel efektlere dayalıysa ‘a dur ya’ falan deyip gittiğim oluyor, 

ama ben genelde imdb’de çıkan bütün fragmanları izlerim ona göre bakarım Hollywood, 

Amerikan sineması falan gibi şeyleri takip ederken haftada bir gidip hangi fragmanlar 

gelmiş... ben baya normal hayatta açıp fragman izleyen insanım yani. Godzilla’yı çok sevdim 

mesela, fragmanını baya iki günde bir açıp, ‘dur ya yeni fragmanı gelmiş mi?’ diye. 

Fragmanlar çok enteresan. 

 

 (B2) Etkilemiyor genelde, şu ana kadar hiç etkilenip de gitmedim, ama gerçekten etkilerse 

giderim, bende merak uyandırıyorsa. 

 

 3.1.4. Film İzleyiciliği ve Alternatif Mekânlar/Mecralar 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara 

alternatif mekânlar ya da mecralarda film izleyip izlemedikleri sorulmuş, filmi hangi 

koşul ve mecrada izlediklerinin idrak süreçleri üstündeki etkisi olup olmadığı 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 

Bazı katılımcılar (C2, C3, D1, D3) alternatif mekânları tercih etmektedirler.  

 

 (C3) Arabada, evet, çok hoşuma gidiyor. (…) Yok, bilgisayarı şarj edip laptoptan izliyorum, 

çok keyif verici oluyor. 

 

 (D3) Üniversitedeyken de öyle açık havada izledim bir kaç kere, çok değişik gelmişti ondan 

sonra bir iki kere bizim ofiste izledik projeksiyonla falan, değişik. 

 

Bazı katılımcılar (A1, A2, B2) ise sinema salonu ve ev dışındaki alanlarda 

film izlemekten kaçınmaktadırlar.   

 

 (A1) Okulda cep sineması… çok mecbur kalmazsam izlemiyorum, o konuda çok 

komformistim sanırım. İyi bir sahnesi iyi bir ortamı yoksa izlemeyi çok tercih etmiyorum, 

evde izlemeyi tercih ediyorum açıkçası. (…) Farklı koşullarda film izlemek zorunda kaldım 

tez aşamasında, kütüphanede izledim, Mimar Sinan’ın Kütüphanesi’nde, Boğaziçi Film 

Merkezi’nde izledim. Ev dışında farklı alanlarda da izledim. Tam film izleme süreci gibi 

değil tabi ki sinemadaki ya da evdeki süreci çok yansıtmıyor, çok küçük bir ekran hani 

kamera açılarına bakmak zor, sürekli takip etmek zor, filmle aynı frekans içine girmek zor.  
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Bazı katılımcılar (A3, B1, C1) alternatif bir mecra olan cep telefonunu 

vasıtasıyla, evcil alanda film izlemektedirler.   

 

 (B1) Yok bir kere şeyde izledim o olmadı. Mesela yatarken akıllı telefonlar var tabi wireless 

çekiyor, şarja takıyorsun şarjı bitmiyor yatağın yanında, yorganı çekip kafana neyse şöyle 

koyup öyle izlediğim oluyor. Kulaklığı da takıyorum çok güzel oluyor. Bir kere yolda 

denedim. Vapurda Kurusova’nın bir şeyini izliyordum yarıda kaldı, bir yere gitmem lazım 

motora bindim devam edeyim baktım olmuyor, birileri bir şey diyor falan o rahatsız etti, 

olmuyor. 

 

 3.2. Festivalde Film izlemek  

 

 3.2.1. Katılımcıların Festivalle İlişkisi 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen katılımcılara daha 

önce festivalde film izleyip izlemedikleri sorulmuştur.  

 

 Bazı katılımcılar (B2, C1, C3, D3) bu çalışma dolayısıyla ilk defa festivalde 

film izlemişlerdir ve festivalde film izlemek hakkında olumlu görüş belirtmişlerdir. 

D2 ise daha önce kısa film festivalinde film izlediğini ama Uluslarası İstanbul Film 

Festivali’nde ilk kez film izlediğini söylemiştir.  

 

Bazı katılımcılar ise (A1, A2, A3, B1, C2, D1) çalışmadan önce de festivalde 

film izlediklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar için festivalde gösterilen filmlere 

erişimin başka koşullarla mümkün olmamasının yanı sıra festivalin ortamı da 

belirleyicidir.  

 

 (A1) Festivalde bu sene az izliyorum, biraz daha başka yoğunluklarım olduğu için ama daha 

önceki yıllarda 25, geçen yıl mesela 25 film izledim, birçoğunu mesela bulamadığım için 

başka sinemalarda izleyemediğim için ya da alternatif olarak internet dışında satın almak 

istediğimde herhangi bir DVD’sini bulamadığım için festivalde izlemeyi tercih ediyorum.  

 

 (A2) Filmi festivalde izlemek, hem farklı insan tiplerini görmek hoşuma gidiyor, farklı 

karakterler, farklı saç şekilleri, farklı makyaj hoşuma gidiyor ama bir yandan da onların o 

ukala tavrı biraz canımı sıkıyor açıkçası, ama film festivalinin ortamını atmosferini sevdiğim 

için de orda olmaktan keyif alıyorum.  
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 Festivalle kurdukları ilişkileri bağlamında sorulan sorulara daha önce 

festivalde film izlemeyen izleyiciler genel olarak olumlu cevap vermiş, atmosferi ve 

izleme koşullarını beğendiklerini belirtmişlerdir.  

 

B2 için festival çevresi, C3 için festivalde gösterilen film öncelikli olmuştur. 

B2 festivali sevdiği için seneye de gelmeyi düşündüğünü belirtmiştir.  

 

 (B2) Daha önce gelmedim. (…) Fark ettim, nasıl fark ettim, hiç böyle bir ortama girmedim, 

ne bileyim mesela seni beklerken kapıda yönetmen varmış, geldi ateş istedi benden, gayet 

muhabbet falan ediyorlardı mesela hiç öyle bir şey yaşamamıştım. Ya da izlediğim filmdeki 

yönetmeni film izlerken… Mesela ben o şeyde, finalde oyuncuların sahneye çıkması beni çok 

etkiledi, neden, çünkü filme giriyorsunuz onun yerine kendinizi koyuyorsunuz onunla beraber 

yaşıyorsunuz, filmin çıkışında sizinle beraber sizin karşınızda oluyor o gerçekten çok etkiledi 

beni.  (Devam eder misin festivalde film izlemeye?)Tabi tabi ederim, bu ilk gelişim, ilk 

tecrübem buradaki ortam olsun, ne bileyim hani gelen kişiler olsun, oluşturulan ortam 

muhabbetler falan, genelde şey… Sinema üzerine gerçekten konuşuyorlar, bir ortam için 

sosyallik için değil, gerçekten bu sektöre ilgi duydukları için, ne bileyim yani ilgi alanlarında 

olduğu için… Sevdim yani biraz çünkü benim de ilgi alanım içinde.  

 

 C3 ise festival ortamını sevse de festival filmlerini bulup evde izlemeyi 

düşündüğünü söylemiştir. 

 

 (C3) Hayır daha önce festivalde film izlemedim ve bunun için utanıyorum, çünkü buradaki 

atmosfer çok güzel, insanların soruları, konuşmaları birbirleriyle iletişime geçmeleri ve 

filmin daha çok vizyon kaygısından sıyrılıp da bir şeyleri anlatma çabası ve anlatabilmesi 

beni çok etkiledi. 

Bu filmi izledikten sonra ilk önce böyle festivalleri artık kaçırmamayı düşünüyorum,  en 

azından böyle festivallerde yer alan filmleri mutlaka bulup tek başıma da olsa, yani tek 

başıma tercihimdir, izlemek istiyorum çünkü biz biraz teknoloji çocuklarıyız… ve her şeyi 

böyle teknolojiyle görsellikle büyük Amerikan filmleriyle büyüdük, yani ben öyle büyüdüm, o 

neslin çocuğuyum ve aslında onların ne kadar kafa dağıttığını ve görmemiz gereken çok şey 

olduğunu gösterdi bu film.  

 

D2 için ise festivalde film izlemek ile vizyonda film izlemenin temel farkı 

yönetmenin ve oyuncuların film gösterimine katılımı olmuştur.  

 

 (D2) Yani fazla bir farkı olmadı, tabi ki de yönetmeni ve oyuncuları görmek onların kısa da 

olsa bir söyleşisini seyretmek benim için güzeldi. Tabi ki de onlar olmadan normal sinemada 

izlemekle bir parça daha iyiydi diyebilirim. Yönetmenler olmasa bence bir farkı olmaz.  

 

A3 de festivaldeki gösterim sonrası yönetmenin ve oyuncuların film 

gösterimine katılımının filmi idrak süreci açısından olumlu etkisi olduğunu 

belirtmiştir.  
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 (A3) Daha ilgiyle izliyorlar filmi, teknik açıdan da bilenlerin geldiğini düşünüyorum, 

bilirkişilerin geldiğini düşünüyorum. (…) Vizyona girmemiş filmleri izleyebiliyorsun birebir 

konuşabiliyorsun filmi yapan insanlarla, ekibiyle. Bugün soru cevap kısmına kaldım… 

 

 3.2.2. Katılımcıların Festival İzleyici Kitlesi ile İlişkisi 

 

Festival izleyicisi ile kurdukları ilişki bağlamında sorulan sorulara da bir 

önceki soruya paralel olarak daha önce festivalde film izlemeyen izleyiciler genel 

olarak olumlu cevap vermiş, atmosferi ve izleme koşullarını beğendiklerini 

belirtmişlerdir.  

 

 (B2) Olumlu tabi olumlu, yani çünkü ne bileyim benim sinema salonlarında en başta dedim 

ya, ne tarz filmler, yüksek bütçeli filmler çok fazla ilgimi çekmiyor genel izleyici izliyorlar, ne 

bileyim bazı şeylerden uzaklaşmak için olsun, arkadaş ortamı için olsun sosyallik 

bakımından izliyorlar, benim kafam biraz daha farklı olduğu için çok fazla ilgimi çekmiyor 

orada konuşulan şeyler oradaki şey izleyici kitlesi geneli belli buraya gelen. Buradaki 

izleyici kitlesi izlemek için değil hani büyük bir çoğunluğu gerçekten bu şeye ilgi duyduğu 

için… Çünkü bir film festivaline gelip de film izlemek çok fazla, nasıl diyeyim çoğu sinema 

izleyicisinin yapacağı bir şey değil zaten azınlık bir grup çok etkili bir şey gelmiyor, öyle 

olsaydı ülkemizde Recep İvedik değil de başka filmler şey yapardı, en yüksek trajı alırdı. (…) 

Olumlu, bunu ne bileyim gerçekten varoş semtler gibi, ne bileyim hani gerçekten kapasite 

belli, kimin ne olduğu belli, azınlık bir grup şey için izliyordur hani gerçekten ilgi duyduğu 

için izliyordur. Orada çok şey bulamıyorsunuz, açıkçası önceden de başıma geldiği için, ne 

bileyim yine telefonla oynamalar olsun, kendi aralarındaki muhabbet olsun, başka şeylerle 

uğraşma olsun (…) 

 

 (C1) Mısır sesi duymadım bence şundan kaynaklı diye düşünüyorum festival filmlerinde 

zannedersem bu tür olaylar festivalde çok fazla yaşanmıyor. Yani normalde sinemada olsa 

çoktan bir mısır sesi ya da bir çikolata kabının sesi filan duyuluyor. Ama ben burada 

yaşamadım.  

 

Öte yandan bu ilişki bireysel deneyimlerden etkilenmeye açık ilişkilerden biri 

olmuştur, dolayısıyla olumsuz deneyimler olumsuz yargılara da sebep olmuştur.  

 

 (A1) Bence sıradan AVM’ye giden insanlardan çok büyük farkları yok, bazen öyle bir algıyla 

içeri giriyorsunuz ama olmayacak tepkilerle karşılaştığınızda onlar da normal sinema 

izleyicilerinden çok da farklı değil.  

 

 (B1) Festivalde gelenler bilinçli olduğunu zanneden izleyiciler ama çok tuhaf kuralları falan 

var. Sinemada normal geliyor, kız arkadaşıyla gelmiş, festivale şey olarak gelen insan çok az, 

‘şu film var, şuna gidelim mi canım, aksiyon mu gerilim mi, romantik mi?’ diye gelmiyor. 

Burada gerçekten zaten biletler biter, girmek için kuyruğa girmen lazım vs., yani sinemaya 

dair özel ilginin olması lazım. Dikkat edersen zaten, ya festivalde gelen orta yaş ve üstü, orta 

yaş değil de yaşlı insanlar vardır, ya da sinemayla ya öğrenci düzeyinde ya da ekip olarak 

çalışmış, ses yapmış bir şey yapmış, reklamcı olabilir, reklamcı… O sektörün içinde 
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bulunmuş, çalışmış insanlar takip eder. Sinemaya özel ilgisi olan insanlar da genelde 

gençler değildir; ama yavaş yavaş şöyle de bir kitle gelmeye başladı. Gelenlerin çoğunun ya 

Mark 2’si vardır, ya kısa film çekmiştir; yüzde yüz eminim buna, çok nadir böyle, şey… adam 

hiçbir şeyle uğraşmıyor. Festival biraz böyle, hani sinemayı çok takip eder, özel bir izleyici 

geliyor ama genel gösterim filmlerine yerli filmler dışında, bağımsız sinema dışında. 

Bağımsız tartışılır da öyle diyeyim, onun dışındaki filmlere çok nadir böyle genel kitlede 

oranı daha azdır. O kalabalığın içinde oranı düşer böyle, Hobbit’in fanları gelir, şeyi izledin 

mi mesela buraya gelen insanların çoğu Ridley Scott filmi vardı Amerikan sinemasının 

önemli adamlarından biri hatta Amerikan Yeni Dalgası mı denir mi bilmiyorum da öyle bir 

adamdır, o klasik Hollywood dışında acayip kafalara giren bir adam Danışman diye bir film 

vardı, zannetmiyorum  ‘izleyelim’ dediklerini, çoğu insan izlememiştir ama festivalde gidip 

berbat Meksika filmi izler, yani onun için sıraya girer, öyle bir kitle burada deli bir sinefillik 

var, o sinefillik şey böyle… ‘çok sinema biliyorum’. (…) Bunların hepsi tecrübe. Geçen 

jeneriği izliyorum diye önündekini azarlıyor ama çok insani sorunlarla ilgili bir film 

Meksika’da geçiyor, Meksika’dan Amerika’ya gitme hikâyesi, sana ne sen İstanbul’da 

oturuyorsun, ama onu tüketmeye, onu paylaşmaya gelmiş, önünde ayağa kalkan izleyiciyi 

azarlıyor falan, ‘oturur musun’ falan diye kadın çıkmaya çalışıyor, ya o da bir tecrübe, 

benim filmle olan ilgimi sekteye uğratan bir şey değildi açıkçası, ben filmden alacağımı 

aldım. Ama öyle bir kitleyle izlemek başka bir deneyim sağlıyor, yani tek başına izlemektense 

kötü izleyicilerle izlemek, kendimce kötü izleyicilerle izlemek, daha anlamlı bence, olsun yine 

de onlarla izleyebilirim. Tek başına izlemeyi dediğim gibi çok sevmiyorum. 

 

 C2 ile festivalde film izleme deneyiminde de, gösterim sürecinde izleyiciler 

arasında kavga çıkmış, bu durum C2’nin yorumlarında etkili olmuştur.  

 

 (C2) Festival izleyicisi o kadar, öğrenciyken daha çok gidiyordum, şimdi tarif edersem ön 

yargılı olurum. Yani festivale gidiyorum kitlesi, yani şey gelmiyor bana, işte en son 

yaşadığımız olay (filmi izlerken bir arka sıramızdaki iki kişi kavga etti birbirleriyle, kavga 

edenlerden biri gazeteci olduğunu söyledi, cep telefonu ışığında not tutma yüzünden 

başlayan tartışma sözlü bir kavgaya dönüştü) insanların halkların kardeşliğini izlerken, 

birbirleriyle kavga edecek kadar insanlıktan ve adaptan yoksun olmaları, yani istediğin 

kadar o demokrasi ıvır zıvır kardeşlik gibi şeyleri izleme… ya da bunlar gazeteci olduklarını 

söylüyorlar, sen sonuçta makroda sergilediğin duruşu mikroda sergileyemiyorsan, çok fazla 

şey değil, tabi bu bir örnek ama genelde öyle bir havayı izliyorum festivallerde, festivallerin 

de bir zümresi var, ayrıca festivallerde de öyle davranan insanlar var.  

 

 

 3.2.3. Katılımcıların Festivalde İzledikleri Film ile İlişkisi 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında görüşülen  katılımcılara 

festivalde izledikleri film ile ilgili de sorular sorulmuştur. 

 

 A1 izlediği filmi bağımsız bir film olarak değerlendirmemiş, filmin anlatım 

dili olarak video art türüne yakınsadığını, filmde sinemasal kadraj görmediğini, 

dolayısıyla filmi evde izlemek ile sinema salonunda izlemenin kendisi açısından bir 

farkı olmayacağını belirtmiştir; sinema salonunu terk eden insanları görünce filmle 
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kurduğu (kuramadığı) ilişki pekişmiştir.  

 

 (A1) ‘Ben de çıksam’, demedim ama şöyle yani benimle aynı fikirde olduklarını düşündüm, 

şöyle ki bu benim bir prensibim yani… filmi beğenmedikleri çıkmalarıyla… çıkmış olmaları 

beğenmediklerini gösteren bir hareketti; ben de filmi beğenmedim, aynı düşündüğümüzü en 

azından fark ettim. Bir süre çünkü şeyi düşündüm, ‘sadece ben mi filmi beğenmedim, ben mi 

algılayamadım, benim beğenimle mi alakalı bir durum?’ diye sonradan ama ‘aa başkaları da 

beğenmiyormuş filmi’. Ama herkesin aynı tepkiyi göstermesini bekleyemeyiz.  

 

 A2 izlediği filmi beğenmekle birlikte, o da filmi evde izlemek ile sinema 

salonunda izlemenin kendisi açısından bir farkı olmayacağını; arada kaçırma ihtimali 

olan sahnelerin filmi alımlamasını değiştirmeyeceğini belirtmiştir.  

 

 (A2) Bence yoktu hatta evde olsaydım daha iyi olurdu, arada bir çay koyar kendime çay 

içerdim. (…) Sıkılmadım ama arada bir boşluk olsa hiçbir şey kaybetmeyeceğimi biliyordum.  

 

 Öte yandan A2, izlediği filmi de kapsar biçimde bir eleştiri getirerek, Nuri 

Bilge Ceylan sonrası Türk sinemasının tekrara düştüğüne, çeşitli klişeleri yeniden 

ürettiğine de değinmiştir.  

 

 (A2) Klişe. (…) Belli kalıplar, belli pozlar, belli çerçeveler, bakışlar hatta bazen sözler bile 

çok klişeydi. Öğrendikleri o çerçeveleri tekrar eden… ama işte bana sanki farklı bir şey 

sunuyormuş gibi gösteren… tamam belki emek var orda ama yine de beni tatmin etmeyen bir 

filmdi. (…) Teknik anlamda bence bir Nuri Bilge Ceylan’la birlikte artık neyin iyi bir 

fotoğraf verdiği, neyin iyi bir resim olduğunu öğrendik ama artık daha az konuşan bir 

bağımsız sinema olduğunu düşünüyorum. İnsanların, kadınların, erkeklerin artık 

konuşmaktan artık imtina ettiğini görüyorum. Hani biz Türk milleti olarak İsveçliymişiz gibi 

olarak davranıyor. Karamsar, konuşmayan, uzaklara bakan öyle hisler içinde buğulu 

bakışları olan uzak uzak insanlarmışız gibi. Oysaki hiç öyle değiliz. Ama sinemamız 

öyleymişiz gibi davranıyor, artık öğrenilmiş bir çaresizliğimiz varmış gibi hissediyorum. (…) 

Seviyorum ya farklı şeyler görmeyi istiyorum, farklı konular, o minimalizm hoşuma gidiyor 

ama yine de başka şey arıyorum galiba. Daha konuşkan bir sinema arıyorum.  

 

 A3 ise izlediği filmin bir ilk film olduğunu vurgulamış ve beğendiğini 

söylemiştir fakat koşullar nedeniyle  evde izlemeyi tercih edeceğini belirtmiştir.  

 

 (A3) Çok rahat bir ortamda izlemedim, çok rahat değildi, koltuklar çok sıkışıktı rahat 

edemedim, bu beni filmden kopardı ara ara. Kopardı çünkü artık bitse de dinlensem 

ayaklarımı uzatsam dediğim zamanlar oldu. 
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 B1 izlediği filmi biçimsel olarak başarılı bulsa da içerik olarak beğenmemiş, 

dolayısıyla B1 de beğenmediği bir filmi evde izlemek ile sinema salonunda 

izlemenin kendisi açısından bir farkı olmayacağını belirtmiştir.  

 

 (B1) Yok ya, ben filmi aslında görsel olarak fena bulmadım ama film öyle birbirinden 

ayrılacak bir şey değil ya, hani bir ressamın çizgileri çok güzel, ee ne anlatıyor, sadece biçim 

içerik çok güzel çok berbat çekmişler. İyi film vardır, kötü film vardır, onun bileşenleri vardır, 

anlatabildim mi, ben bu filmi beğenmedim mesela, beğenmediğim bir filmi de herhangi bir 

mecrada izlemem farklı olacağını zannetmiyorum filmi beğenmedim. Biçimi iyi olabilir, 

hiçbir şey anlatmıyor yani, izlemem deneyim olarak da değil, ya mesela dediğim gibi 

bağımsız olmayan Amerikan Sineması  çatır çatır, konvansiyonel sinema belirli anlarıyla çok 

etkileyici olabiliyor. Çok kötü film de çekilebiliyor ama gerçekten o klasik kuralları belli 

dramatik sinemayı seviyorum, onun seni çarptığı, manuple ettiği anları seviyorum, sinemanın 

büyüsünün hatta oradan geldiğini düşünüyorum, o yüzden bir etkileyiciliği yok, çarpılman 

gerekiyor, o… Yoksa istediğin yerde izle, sinemada izle, cep telefonunda izle, evde 

arkadaşınla izle yine aynı deneyimi alacaksın çok fark etmez benim için. (...) Yönetmenin 

biraz içine çekmek istediğini söyleyebilirim, öyle düşünüyorum, yani şeylerle, efektlerle, ses, 

zaman yavaşlatmalar, kavga etmeler, atmosfer sesi bir azaltıyor, biraz psikolojini manipule 

ediyor, içine o duyguya, karanlığa seni çekmeye çalışıyor, ama ben girmedim.  

 

 C2 de filmi içerik olarak beğenmiş ama görsel açıdan sinemada izlemesini 

gerektirecek bir unsur olmadığını yine de sinemanın ideal koşullarıyla odaklanmayı 

arttıran bir etkisi olduğunu belirtmiştir.  

 

 (C2) Görüntüsünden çok etkilenmedim, etkilendiğim bir iki sahnesi oldu onun dışında 

oldukça doğal ve estetik kaygısı güdülmeden çekilmiş, dolayısıyla bu filmi evde izleseydim de 

olurdu. (...) Yok genel olarak bazı filmlerde şey oluyor, görüntüler o kadar güzel oluyor ki, 

kocaman ekranda görmek istiyorsun, bu film onlardan biri değil. Tabi ki evde izlemekle, 

şeyde izlemek arasında fark var, televizyonda, ekran küçük çünkü ama seyirciden kaynaklı 

bir etki değil bu etki işin parçası görsellik olduğu için ne kadar büyük o kadar güzel algısı 

var ilgiyi daha iyi topluyor olabilir ne bileyim. (...) Işık; karanlık çünkü, evde izlerken ışığı 

kapatıyorsun ama televiyzonun etrafında cisimler kitaplar, ilgini dağıtacak çok şey var onun 

dışında sinemaya gittiğinde ışık önemli oluyor, oturduğun yer önemli oluyor, kliması önemli 

oluyor, dikkatini dağıtıyor mu dağıtmıyor mu, ortamdaki hava sıcaklığı önemli, birilerinin 

gürültü yapıp yapmadığı.  

 

 D3 açısından filmi idrak sürecini sekteye uğratan bir unsur bağımsız bir 

filmde dizilerde oynayan ünlü oyunculara yer verilmesi olmuştur.  

 

 (D3) Ya filmi bir kere kalite olarak çok bence güzel çekilmiş, ama şey başrol oyuncuları çok 

tanıdık olduğu için bence o filmin içine girmeyi engelliyor yani, sonuçta bu bağımsız bir 

sinemaysa sürekli dizide gördüğüm bir adamın illa oynaması o canlılığı alıyor işin içinden, 

çekim olarak gayet başarılıydı, şeyi de sevdim aslında daha teatral bir şey vardı, sinema 

filminden daha çok şeyleri izliyormuş gibi müzikal izliyormuş gibi, zaten müzikler güzeldi, 

fazla uzun geldi bana sadece ama şeyi de sevdim, oradaki şeyler biraz sıkıcı dans sahneleri 

falan ama hikaye gerçekten güzel anlatıyor, o bir tiyatro sahnesi olsaydı çok hoşuma 
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gidebilirdi yani.  

 

 Diğer katılımcılar (B1, C1, C3, D1, D2) açısından ise izledikleri filmi 

festivalde ve sinema salonu koşullarında izlemek filmi idrak süreçlerinde olumlu etki 

bırakan unsurlar olmuştur.  

 

 3.3. II. Deneyim: Cep Sinemasında İzleyicilik 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci deneyim olarak; 16 

Mayıs 2014’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sinemasında Karnaval 

(Yön. Can Kılıç, 2013) filmi izlendi. Karnaval filminin seçiminde belirleyici olan 

2013 yılında İstanbul Film Festivali’nde gösterilen Bağımsız Türk Filmleri’nden 

vizyonda izleyici sayısı en az olan film olması idi.  

 

 Katılımcılar belirlenen saatten önce geldiler, bu durumda bir film izlemeye 

gelmelerinden daha çok bilimsel bir çalışmaya destek olma motivasyonları, ve 

birbirlerini bekletmeme isteklerinin belirleyici olduğu gözlemlendi.   

 

 Katılımcılar gelmeden önce film internet üstünden bulundu, gösterime dair 

teknik kontroller yapıldı,  katılımcılar geldikten sonra izleme sürecine başlamadan 

önce bir ön konuşma, neyi, neden ve hangi koşullarda izleyeceklerine dair bir 

bilgilendirme yapılmadı. Bu durumda yönlendirici olmama düşüncesi ve mümkün 

mertebe izleme koşulunun doğal hayata yakınsaması beklentisi hakimdi.  

 

 Her ne kadar süreç konvansiyonel bir gösterim süreci olmasa da izleme 

eğilimleri açısından katılımcıların öğrenilmiş davranışları tekrarladıkları, cep 

telefonu çaldığında rahatsız olmak, cep telefonu ile konuşmamak, filmi izlerken 

salona girip çıkmamak, film bittikten sonra salondan çıkmak için ışıkların açılmasını 

beklemek gibi gündelik sinema izleyiciliğine dair alışkanlıklarını tekrar ettikleri ve 

bir heterotopya olan sinema salonunun kendi kurallarına riayet ettikleri gözlendi.  
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 Katılımcılara izleme sürecinde salona girip çıkabileceklerini, yer 

değiştirebileceklerini hatırlatmak için, araştırmacı tarafından bir kere salona girilip 

çıkılmasına, iki defa yer değiştirilmesine rağmen, bu davranışlar katılımcıların 

izleyicilik süreçlerinde belirleyici olmadı. Bu anlatılan süreçte, katılımcıların gözlem 

yapanın varlığının bilincinde oldukları da hatırda tutulması gereken bir durum olarak  

saptandı.  

 

 3.4. Odak Grup Görüşmesi: İnternet Tabanlı Yeni Medya-

 Evde Grup Halinde İzlemek 

 

 25 Mayıs 2014’te Uzak İhtimal (Yön. Mahmut Fazıl Coşkun, 2009)  filmi 

izlendi. İzleyiciler filmi kendileri seçtiler. Seçerken bağımsız film olması dışında 

başka bir sınırlılık yoktu. 

 

 Ortam yarı yapılandırılmıştı. İzleme sürecini sekteye uğratmak için yiyecek 

içecek ikramı vardı –ki bu durumdan birkaç katılımcı gerçekten rahatsız oldu.  

 

 Evin salonunun seçilmesinde belirleyici olan Habermas’ın ev salonunun da 

kamusal alan olduğu düşüncesiydi. 

 

 Birbirini tanımayan insanlar sadece daha önce cep sinemasında 

karşılaşmışlardı. Yine de katılımcılar arasında rahat ve samimi bir iletişim biçimi 

vardı. Festivalde film izleyen 11 Katılımcının 7’si (A2, A3, B2, C2, C3, D2, D3) 

katıldı. A1 ve B1 profesyonel, C1 ailevi, D1 sağlık nedenleri yüzünden son anda 

gelemeyeceklerini belirttiler. 

 

 Nitel araştırma kapsamında görüşülen katılımcılar bir arada film 

izlediklerinde izleme biçimlerine müdahil olunmadı; oturacakları yere, izleyecekleri 

filme kendi karar veren katılımcılarla film bittikten sonra toplu bir görüşme 

gerçekleştirildi. Katılımcılardan C3 salonun uzak bir köşesinde filmi izledi, diğer 

katılımcılar televizyonu görecek şekilde birbirlerinin yakınında oturdular.  
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 (B2)  Ben boştu oturdum.  

 (C2)  Ben karşıda oturmak istedim.  

 (D2)  Ben yakın olmasına göre seçtim 

 (A3)  Ben de yakın olmasına göre seçtim. 

 (C3) Ben zaten tek başına film izlediğim için genelde, arkada izledim filmi. 

 Soyutladım kendimi. 

 

 Bazı katılımcılar (A3, C3, D2, D3) filmi televizyondan izlemişlerdir.  

 

 (D2) Yakın ve daha iyi görüntüye göre ben tercih etmeye çalıştım. 

 

 Bazı katılımcılar televizyon yerine telivizyonun bağlı olduğu bilgisayar 

ekranından izlemişlerdir.  

 

 (A2) Ben büyükten izlemedim. Küçükten izledim. Büyükten çok karanlıktı.  

 

 (C2) Ben de küçükten izledim parlaktı ekran. (...) Bir de göz otomatikman en yakın 

görüntüye odaklanıyor.  

 

 (A2) Ama bir de bilgisayardan izleme alışkanlığım olmadığı için hep şeyi aradım… 

Tamam yani bitecek bu sadece bir deney şimdilik izle. Evde de film izlediğimde 

televizyonla mesafem bu kadar değil, burada mesafe de olduğu için. Bir de 

görüntünün daha iyi olduğunu düşündüm.  

 

 (B2) Ben ilk başta karanlık çekildi zannettim. Sonra bir baktım bu (Bilgisayar) daha 

parlak sonra çevirdim bizim tarafa.  

 

 (C2) Keşke televizyonun parlaklığıyla oynasaymışız…. Ama ben zaten buradan 

seyrettiğim için başkalarını düşünmedim.  

 

 Katılımcılar sese müdahale etmiş ama ekran parlaklığı, kontrast ayarı, rengi 

vb. parametrelere müdahil olmamışlardır. Bununla birlikte cep sineması ve evde 

izlemek açısından gösterim koşullarına müdahil olmak için kimi katılımcılar için 

diğerlerinin varlığı, kimi katılımcılar için fiziksel koşullar kısıtlayıcı olmuştur. 

 

 (B2) Beni rahatsız ediyor mesela alttaki şey çünkü dakikaya bakıyorsun mesela on 

beş dakika var otomatikman onu algılıyorsun, akan olaylar da mesela kız gidiyor on 

beş dakika var, on dakika da cast olsa, tamam bitecek burada diyorsun. Beni 

rahatsız etti mesela.  (Niye bir şey söylemedin?) Utandım. 
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 (C2) Sinemada biz seyirciyiz. Burada filmi filan da biz seçtik daha çok ev sahibi 

gibiyiz. Burada cursery ile oynamakla orada sahneye kalkıp milletin aksamıyla 

oynamak, başkaları vardı çünkü o ayarları yapan, o başka bir şey, ikisi arasında 

mesafe var bence. Burada mesafe yok hem mimari olarak yok... 

  

 Ara verip vermemek ya da hareket etmek için de birbirlerinin tepkilerine göre 

hareket etmiş, sözsüz bir anlaşma ile çoğunlukla web sitesinde episodik olarak 

bulunan filmin- Part1, Part 2 gibi- değiştiği sıralarda kalkmışlardır. 

 

 (C2) Ben duymadım. Ama kalkarken onlar kalktığı için kalktım çay koydum, onlar 

kalkmasaydı, kalkmazdım, önlerinden geçmek benim için şey olurdu.  

 

 Katılımcılardan bazıları diğerlerinin edimlerinin, sıkılıp sıkılmadığının 

farkında olurken, bazı katılımcılar diğerlerini fark etmediğini belirtmiştir.  

 

 (C2) Ben fark ettim 

 (A3) Ben fark etmedim bu tarafta oturduğum için koptum. 

 (B2) Ben de çok dikkat etmedim 

 (A2) Bana sıkılmışlar gibi gelmedi insanları gördüm ama.  

 (C2) Ben insanların başka şeylerle meşgul olduklarını gördüm. 

 (D2) O da sıkıldıkları anlamına gelir herhalde. 

 

 Dış uyaranlar açısından değerlendirildiğinde bazı katılımcıların diğerlerinden, 

bazı katılımcıların çevresel etkenler olan dışarıdan gelen seslerden rahatsız olduğuna 

şahit olunmuştur.  

 

 (C3) Ben olurum. Kaçtım ya o yüzden işte. Sesten kaçtım. Ama benim ses takıntım 

var. Gerçekten yapabileceğim bir şey yok yani baya tek yaşayıp ölmem gereken bir 

hayat yaşıyorum zaten babamla bile film izleyemiyorum. 

  

 (A2) Üç motor, beş motor... beni çatal sesinden daha çok etkiledi… 

 

 Çevresel etkenlerden rahatsız olan katılımcılar birbirlerinden çekindikleri için 

koşulları değiştirememişlerdir.  

 

 (C2) Ben evdekilerden rahatsız olmadım da dışarı sesinden rahatsız oldum.  
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 (A2) Aslında çok istedim başta. Neden camları ve perdeleri kapatmıyoruz, tam 

sinema ortamında izleyelim. Ama bu filmi sonuçta altı kişi yedi kişi izliyoruz ve hani 

bu kadar  büyük bir fikre öncülük etmekten sonuçta çekindim açıkçası.  

 

 (D2) Beni de etkiledi ama insanları rahatsız etmek istemedim, dolayısıyla kısıtlamış 

mı oluyorum kendimi? Evet. 

 

 (D3) Benim de aklıma geldi de sıcaktan çekindim başkalarından değil.  

 

 D3 sıcaktan çekindiğini belirtse de birbirini tanıyan bir grupta daha farklı 

tepkiler verilebileceğini belirtmiştir. 

 

 (A2) Benim için öyleydi. Tanıdığım birisi olsaydı… 

 

 (C2) Bence çok da birbirinden çekinmek değil, ne bileyim bir sınıfta izleseydik… 

Camlar uzak mesafede olsaydı kalkar kapatırdım ben ama şimdi iki kişiyi kaldırmam 

gerekecek.  Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değer mi? 

 

 Görünürlük açısından sorulan sorulara A2 kimse tarafından izlendiğini 

düşünmediğini belirtirken, D3 gözlemcinin bilincinde olduğunu belirtmiştir.  

 

 (D3) Ama ben sen izliyorsun diye düşündüm. 

 

 (A2) Hiç öyle bir şey geçmedi içimden. İzleniyormuşum gibi hissetmedim. O an bir 

şey izliyordum zaten ona konsantreydim. Kendimi başkaları yüzünden… Hani 

başkası izliyor beni diye kısıtlamadım. 

 

 Birbirleri ile etkileşimlerini günlük toplu izleyicilik deneyimi ile karşılaştırma  

açısından sorulan sorulara katılımcılar farklı cevaplar vermişler 

 

 (D3) Daha fazla konuşma olurdu kendi ortamımda seyretsem. 

 

 (C2) Ben normalde de filmde hiç konuşmam. Fazla bile konuştum. İçeri gidip 

geldiğimde bir sahneyi atlamıştım onu sordum.  

 

 (D2) Ben de konuşmam. Konuşmayı sevmem. Valla geçenlerde bir arkadaşla 

geçenlerde evde film izliyorduk, filmdeki bir sahneyle ilgili geyik muhabbeti açmaya 

kalkıştı. Uyardım. Sus, dedim, filmden sonra yaparız geyiğimizi.  

 

 (D3) Anladığım kadarıyla siz biraz ciddi izliyorsunuz filmi.  

 

 (A3) Yani o filme göre de değişir.  
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 Katılımcılar değerlendirme yaptığında bazı katılımcılar için bu izleme 

deneyimi sayesinde kendi izleme deneyiminden farklı deneyimlere rastlamalarına 

neden olmuştur.  

 

 (A2) Benim için cep sineması yani evle kıyaslarsam şayet… Ama dediğim gibi evi 

böyle yorumlamamın sebebi yeme içme olayının aktif olması. O beni çok etkiledi 

mesela. O yüzden filmi filmden sayamadım mesela. Hani sanki eğlence için 

oturmuşuz, işte şu anda… Hani şey olur ya, bir yere gidersin radyoyu müziği bir şeyi 

açarsın ama hiç ona konsantre olmazsın o zaten öyle alttan alta çalar bu biraz öyle 

oldu, sanki bizim yeme içme eylemimize eşlik eden bir şeymiş, bir eşlikçiymiş gibi 

oldu. Normalde ben filmi o kadar adapte olup onu izlemek isterken bu sefer bari 

yemek yerken sesini duyduğum bir şey oldu.  

 

 (D3) Ben genel kitle için konuşayım, normal bir izleyici olarak, normalde zaten 

filmleri çok dikkat ederek izlemem genelde eğlence olarak izlerim o yüzden bana 

gayet doğal geldi. Grupla da olsa kendim de olsa bir şeyler yiyip içerken izlerim. 

Sizin kadar dikkat ederek izlemiyorum yani o kadar açılara filan bakmadığım için, 

hikayeye sonuçta bakıyorum ya da arada bir şey olsa çok önemli olmuyor benim için 

sahnede bir şey kaçırsam geri alırım.  Bir şekilde ayarlarım. Festivalde şey vardı, 

koltuklar filan çok rahat bir sinema değildi, çok böyle üst üsteydi. Bir de orada şey 

de vardı, sıkılsan mesela çok belli edemezdin çünkü oyuncular arkadaydı. Çok 

sıkılsan da belli edemezdin. 

 

 Öte yandan evde izleme tercihi kadın ya da erkek olma, sinema ile ilgili olup 

olmamakla ilişkilendirilememektedir.  

 

 (D2) Ben eğer iyi koşullar olursa, evde izlemeyi tercih ederim, yemek içmek serbest 

olduğu için. Ben kendi evimde mesela güzel sayılabilecek bir ortam oluşturdum, 

hoşuma gidiyor orada film izlemek. Ama mesela şu ortamda ses probleminden 

dolayı normalde tercih etmem. Cep sineması ile ilgili yorumum yanlı olabilir filmden 

dolayı. Benim için koşullar önemli bir de sinemada izlemenin şöyle bir ekstra 

avantajı var, sinemada güncel bir filmi izliyorsun. Yani vizyonda olmasının etkisi 

var insanlar üzerinde. Benim üzerimde de etkisi var. Yani güncel bir filmi o anda 

insanlarla paylaşıyorsun, beraber izliyorsun onun da ekstra bir avantajı bence var. 

Onun dışında iyi düzenlenmiş bir koşul olursa evde izlemeyi tercih ederim ben her 

zaman birinci koşulum odur.  

 

 (A3) Ben de evde izlemeyi tercih ederim, yiyip içmek beni hiç rahatsız etmiyor, 

telefonum çaldığında gidip diğer odada konuşabiliyorum. Sinemada böyle bir 

şansım olmuyor.  

 

 (C3) Kısıtlanıyorsun sinemada, oturuyorsun, yanında adamlar var, insanlar var. 

Hareket edemiyorsun, kalkıp gidemiyorsun, ben sıkılınca ayağa kalktım, ayakta 

izledim mesela bir on dakika. Sinemada büyük ihtimal yarıda bırakırdım.  
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 3.5.  İnternet Tabanlı Yeni Medyada Film İzlemeye Dair Bire 

 Bir Görüşmeler  

 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internetten tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri film 

hakkında sorular sorulmuştur.  

  

 D3’e yeni medyada film izlemek hakkında soru sorulunca yeni medyanın ne 

olduğunu sormuş; böylece yeni medya kavramından bütün katılımcıların haberdar 

olmadığı anlaşılmış, soru yeni medya yerine internette film izlemek olarak yeniden 

sorulmuştur.  

 

 

 3.5.1. Yeni Medya ve Biçim İlişkisi 
 

 3.5.1.1 Filmin Sesine ya da Rengine Müdahale Etmek 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla film izlerken filmin 

rengine ya da  ses düzeyine müdahale edip etmedikleri soruldu.  

 

 Katılımcılar genel olarak rengine müdahale etmediklerini ama filmin ses 

düzeyini kendilerine uygun düzeye getirdiklerini belirtmişlerdir.   A3 ise genelde 

görüntü kalitesini beğenmediği durumlarda  başka bir siteden bularak izlemeyi tercih 

ettiğini söylemiştir.  

 

 

 (A3) O an müdahale edip etmediğimi hatırlamıyorum ama genelde kalitesi düşükse başka bir 

siteden açıp o şekilde izliyorum.  

 

 (B2) Bu tarz teknik şeylere takılmadım. İlk iki filmde zaten bu olmadı topluca izlediğimiz için. 

Diğer filmi evde kendim izlediğimden bu ayarlamaları filme ara vermeyeyim diye daha 

önceden yaparım. Bu konularda biraz utangacım belki de o yüzden. Bir de teknik bağlamda 

olabilite sınırlarını bilmediğim için film nasıl geldiyse öyle kabul ettim kafamda, öyle de 

devam etti. 
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 (C1) Yok hiçbir şeyine müdahale etmedim. Nasıl oynuyorsa öyle, hatta fragmanına, fragman 

demişim, yazılılarına, oyuncularının isimlerine bakarak, her şeyine bakarak. 

 

 (C2) Rengine ya da sesine... yok. Rengine müdahale etmiyorum, sesine de şey, gürültü olursa 

en fazla kısarım. Onun dışında yok, zaten eğer internette izlediğim bir filmin sesi kısıksa 

kulaklık takıp izliyorum.  

 

 

 3.5.1.2. Ekran Boyutu 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internetten tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi 

izlerken bilgisayarı televizyona bağlayıp bağlamadıkları, büyük ekranda izlemek 

hakkında ne düşündükleri, küçük ekranda izlemenin idrak süreçlerindeki etkisi 

hakkında ne düşündükleri sorulmuştur. A3 ve D3 dışındaki katılımcılar bilgisayardan 

izlemişler; A3 ve D3 ise bilgisayarı televizyona bağlamışlardır. Katılımcılar ekran 

boyutundan ziyade görüntünün net olup olmaması ile ilgilenmişlerdir.  

 

  (C3) Görüntü net ise küçük büyük fark etmiyor benim için. 

 

 (B2) Hayır bağlamadım. Bilgisayarımın ekranı gayet büyük ve çözünürlüğü gayet iyi. O 

yüzden film izlerken bilgisayarı tv’ye bağlamayı çok gerek görmem. 

 

 (D1) Yok sorun olmaz benim açımdan. Fiziksel koşullar ikinci planda kalır benim için önemli 

olan ekrandaki filmde ne anlatıyor, nasıl anlatıyor önemli olan bunlar. 

 

 A1 ise sinemada izlemek ile evde izlemek arasında görüntü açısından da fark 

olduğunu belirtmiştir.  

 

 (A1) Şöyle bir söyleyebilirim tabiî ki sinemanın verdiği etki, koşullar anlamında çok 

daha etkileyici, işte sesi zaten ona göre çekildiği için sesi olsun, görüntüsü olsun. 

Ben onu küçük bir ekranda 16x9 bir ekranda izlediğimde başka bir şey aslında. 

Anlatmak istediklerini  çok veremiyor olabilir bana. Büyük bir perdede izlediğimde 

başka bir şey. Atıyorum otuzbeş milimetre lensle çektiğinde başka bir şey anlatmaya 

çalışıyor ama  ben onu küçük bir ekranda algılayamıyor olabilirim. Tabiî ki böyle 

bir etkisi ister istemez var. Ya da cep sinemasında izlediğimde aşağı yukarı 

sinemaya yakın bir etkiyi bulabiliyorsun ama, doğrudan televizyonda ya da 

bilgisayar ekranında izlediğinde etkiyi tabiî ki alamıyorsun. 
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 3.5.1.3. Filmi Durdurmak 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi izlerken 

durdurup durdurmadıkları da sorulmuştur. Katılımcılar genel olarak film izlerken 

kısa süreli durdurduklarını belirtmişlerdir. A3 ve B2 için durdurarak izlemek internet 

tabanlı yeni medyada film izlerken önemli olumlu yanlardan biridir.  

 

 (A1) Bilgisayar başında, açtım bilgisayarımı oradan izledim. Şifreyle girdim. Tek başıma 

izledim, evet mesela telefonum çaldığında durdurdum öyle durumlarda, ya da susadığımda, 

bir şey içmek istediğimde ki genelde bunları planlayarak filmin başına otururum ama bittiği 

zaman ve  bir ihtiyacım olduğunda, hani benim kontrolümde birazcık da olduğu için galiba 

durdura durdura izledim.  

 

 (A3) Evet çok oluyor. Bir filmi ikiye üçe böldüğüm oluyor. (...). Etkilemiyor, hatta işime 

geliyor. Dizi gibi daha rahat izliyorum, çok vaktimi almıyor.  

 

 (B1) Çok durdurdum. İnternette film izlerken aşırı durduruyorum, mesela su içmek için ya da 

sıkılıyorum filmden nasıl söyleyeyim bir şeyi çok uzun izleyemiyorum. Sinema dışında mesela 

İda’da da öyleydi Küf’te de öyle. Nasıl diyeyim bu şeyle ilgili... nasıl olduğunu sen 

bulacaksın da, bu facebook videosuyla da olabilir, uzun süreli bir filmi imkansız 

izleyemiyorum, ne kadar çekici olursa olsun. Mesela iki part oluyor ya, birinci bölüm, ikinci 

bölüm yükleniyor bazen, o birinci bölüm bitsin hadi diye bekleyip üç saat falan ara 

verebiliyorum. Durdurarak izlerim evet. 

 

 (B2) Muhtemelen 30-40 dk arası gibi bir atıştırma ihtiyacı hissettiğim için kalkmıştım. Bu 1-

2 dk’lık zamanda bir şeyler alıp tekrar bilgisayarın başına geçtim. Ama bu zaman aralığı 

veya filmi izlerken bir şeyler atıştırmak beni filmin dışına itmemiştir ve genelde de itmez. 

 

 D2 de uykusu geldiği için filmi durdurup ertesi gün izlemeye devam ettiğini 

belirtmiştir. 

 

 (D2) Bu arada şunu da söyleyeyim filmin son on beş dakikasıydı herhalde gözlerim kapandı 

ve uyudum, kalan on beş dakikayı hatta beş dakikayı da geriden başlatarak yirmi dakikayı 

falan sabah izledim. Böyle iki seansta izlemiş oldum filmi.  

 

 

 D1 ise asla durdurmayacağını söylemiştir; D3 de durdurmak yerine film 

izlerken kaçırdığı yeri geri alarak izlemeyi tercih ettiğini belirtmiştir.  

 
 (D1) Film izlerken filmi durdurmam. Hiç huyum değildir. Eğer bir filmi durdurursam 

kapatırım izlemeyi bırakırım. 
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 (D3) Yok geriye aldım. Yemek yemedim de arada gidip bir şeyler içtiğimi hatırlıyorum. Su 

falan içtim, arada telefona da baktığım oldu. 

 

 B2 için yalnız olmak sadece tepki verirken değil filmi durdururken de rahat 

hisstemek için önemli bir etmen olmuştur. 

 

 (B2) Tabii ki tepki vermede daha rahat hissettim çünkü yalnızdım. Genelde de böyle izlerim 

zaten. Durdurmaya karar verdiğimde de öyleydi. Zira yanımda birisi olsa hem tepki vermede 

hem de durdurmada acaba rahatsız olur mu, bozulur mu vs. bunları düşünecektim. Yalnızlık 

film izlemede en sevdiğim şey gerçekten. Kendimi rahat hissetmek için. Böylece filmi de daha 

iyi anlıyorum. 

 

 

 3.5.1.4. Cep Telefonundan Film İzlemek 
 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi  cep 

telefonundan izlemeyi düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. A3 ve B1 bazen cep 

telefonundan film izlediklerini belirtmişlerdir. Kimi katılımcılar gözleri için yorucu 

olduğunu düşündüklerinden, kimi katılımcılar da filme saygı duydukları için cep 

telefonundan film izlemeyi tercih etmediklerini belirtmişlerdir. 

 

 (A2) Hayır hiçbir şekilde, yani herhalde her filmden nefret ederdim cep telefonundan izlesem. 

Yani hani bu kadar büyük saygısızlığı hiçbir film hak etmediğini düşünüyorum.  

 

 (B2) Hayır tabii ki. Ufacık ekranda odaklanma sorunu yaşarım bu bir. İkincisi de filme saygı. 

 

 (C3) Ay hayır, o yorucu oluyor gözlerim için. 

 

 (D1) Valla cep telefonum o işleri yapacak kadar gelişmiş değil. Videoyu zor oynatıyor film 

izlenmez ekranı da küçük. Ama o kadar küçük ekranda film izleyip filmi rezil etmek istemem. 

 

 (D3) Yok telefondan izlemiyorum. Laptoptan da çok izlemiyorum, dizi bile izlemiyorum 

laptoptan… Evet hem de ses sistemi falan da daha güzel oluyor yani.  

 

  

 3.5.2.Yeni Medya ve Diğerleri  
 

 3.5.2.1. Filmi Kimlerle İzlediği 
 

 A3 ve C1 dışındaki katılımcılar filmi yanlız izlediklerini, A3 ailesi ile C1 de 

kızıyla izlediğini belirtmişlerdir. 
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 (A3) En son izlediğim Celal Tan Ailesininin Aşırı Acıklı Öyküsü. Gündüz vakti, ailemle 

birlikte izledim. İzleme koşullarım gayet rahattı. En sevdiğim tek başıma ya da ailemle 

birlikte internet üzerinden film izlemek.  

 

 (C1) İnternetten seyrettim, bilgisayardan. Kızımla beraber seyrettik. Onun yorumunu aldım, 

hem kendi yorumumu kattım. İkimiz yorum katarak seyretmeye çalıştık, bir şeyleri anlamaya 

çalışarak açıkçası. Bu seferki filmden gerçekten kopuk kopuk olduk yani, hiçbir şey 

anlayamadık.  Perdeyi çektik, o şekilde izledik. Masa üstü bilgisayarından. Gündüz.  Perdeyi 

çektik, o şekilde izledik. 

 

 

 3.5.2.2. Diğer İnsanların Tepkilerini Merak Etmek 
 

  

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi ev 

yerine sinema salonunda izlemeleri durumunda diğer insanların tepkilerini merak 

edip etmeyecekleri soruldu. D2 kısmen önemseyeceğini belirtmiştır, diğer 

katılımcılar için bu durum önem teşkil etmemektedir.  

 

 

 (A2) Bunu da hiç düşünmemiştim,  yani böyle bir eksiklik bir kere hani şey diyorlar ya 

‘sormazsan söyleyemem, sorarsan biliyorumdur’. Hani tam o durum sinemada onlarla 

beraber izlerken onların beni rahatsız edeceğinin ihtimalini biliyorum ama onlar bir şeye 

güldüler mi diye de bakmıyorum. Evet onlar oradalar ama onları bir daha kontrol etme hali 

olmuyor. Şimdi evde izlerken de, hani biri var mı, biri olsaydı beni değiştirir miydi... Hiç öyle 

bir eksiklik öyle bir ihtiyaç, öyle bir boşluk olmadı, tek başıma izlemekten keyif aldım 

açıkçası. (...) Sinema daha kapsayıcı bir şeymiş gibi geliyor, hani o kadar büyük bir ekranın 

karşısında senden daha büyük, senden daha yüce bir şeymiş o, biz de sinemaya tapan küçük 

insancıklar, evet oraya ‘seni seviyoruz sinema, hayranlığımızı bir kez daha göstermek için 

geldik’ gibi o hal, bana o kurban edilme hali kutsal geliyor, işi birazcık daha abartırsam 

eğer. Ama sinemada dediğim gibi sadece onların rahatsız boyutlarını algılıyorum. 

Gülüyorlarsa çok da abartı bir gülme yoksa beni rahatsız edici bir boyuta gelmemişse 

onlarla olmak, dediğim gibi dönüp bir daha bakayım güldüler mi, ağladı mı onlara çok 

takılmıyorum.  

 

 (B2) Fazla kale almazdım. Filmi izlerken veya izledikten sonra benim için önemli olan benim 

ne anladığım, nasıl tepki verdiğim. İnsanların yorumu falan pek de iplemediğim şeyler. 

Sadece bir göz atış falan belki de. Geçerken uğramak gibi bir şey. 

 

 (D2) Başkaları dediğin, mesela benim normalde bir şeyler paylaştığım kişiler ya da 

arkadaşlarım, dostlarım ailemle olması... Mesela en uygun en ideal ortam bana göre şudur, 

dostlarım, ailem, sevdiklerimle beraber ev ortamında hem de güzel bir sistemin de kurulduğu, 

böyle perdelerin kapatıldığı, ışıkların kapatıldığı güzel bir  ses ortamı olup evde 

sevdiklerimle bir film izleyeceğim. Bana göre en ideal ortam bu. Onun dışında diğer 

tanımadığım insanlarla sinemada bir film izlemek onda da dediğim gibi güncel bir filmi, taze 

bir filmi insanlarla beraber gidiyorsun orda bir paylaşım söz konusu, bir duyguyu 
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paylaşıyorsun o da çok kötü değil bence. Birinci söylediğim daha güzel, ikinci söylediğim de 

güzel. Sinema olayı da güzel bence. 

 

 

 3.5.2.3. Yorum Okuma ve Yazma 
 

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla film izlemeden ya da 

izledikten sonra internetten ya da ana akım medyadan yorumları okuyup 

okumadıkları; genelde yorum okuyup okumadıkları; yorum yazıp yazmadıkları 

sorulmuştur.  Yorum okumanın film seçiminde kimi katılımcılar için önemli olduğu 

ve fakat yorum yazmanın daha az yaygın olduğu görülmüştür. 

 

 (A1) Açıkçası öyle ölçmedim, daha fazla bu, daha fazla bu diye bir şey yapmadım dengeleme 

yani, ikisini aynı  kefeye koyup da hangisi daha ağır basıyor diye bakmadım açıkçası. 

Birazcık gitmek istediğim filme karar verdikten sonraki süreçte etkili aslında benim için. 

Hani önce karar veriyorum, sonrasında onunla ilgili yorumlara bakıyorum, ne kadar iyi var, 

ne kadar kötü var. Ama sonrasında aslında doğrudan etkilemiyor onun söylediği. Ben zaten 

gitmek istiyorsam gidiyorum. Sadece dönüşümde adamla aynı fikirde miyim, ya da kadınla. 

Onu yazan şeyle aynı fikirde miyim değil miyim... Aslında biraz onu ölçüyorum. Doğrudan şu 

daha etkili diyemem. (...) Döndükten sonra şöyle bir şey yapıyorum, yazmak istiyorsam, 

gitmeden önce zaten aklımda filmle ilgili yargılar. Onlara eklemek istediğim bir şey var mı, 

ya da tam tersi tarafında mıyım, ona dair bir okuma-yazma süreci geliştiriyorum.  

 

 (A2) Filmden önce okumadım, filmden sonra okudum ama... ‘A bu da güzelmiş, taka değil de 

küçük gemimsi bir şey bir yerlere ulaşıyor, bu bu demektir, aa ne güzelmiş bak ben bunu hiç 

düşünmemiştim falan’ dedim, o artı bir güzellik kattı algıladığım şeyin üzerine bir şey koydu, 

bir şey inşa etti. (...) Filmi bitirdim, jenerik aktı bloğa girip onu okudum, hiç beklemedim.  

 

 (A3) Genelde okuyorum, ne hakkında, kimler oynuyor, yönetmeni kim kısaca bakıyorum. Ya 

da çok duymuşsam falan hiç okumaya gerek duymadan izliyorum.  Genelde film sitelerine 

giriyorum. Orda okuyorum, işte birkaç seçenekten birini tercih edip o şekilde izliyorum.  

 

 (B1) Yorumları değil de, yönetmenin, adam ne yapmak istemiş, derdi neymiş falan diye, bir 

de şeyi merak ettim, neyi merak ettim ya, bavul olayını merak ettim, bavula sokuyorlar ya 

hani, yuh, dedim, böyle bir şey mi yaşanmış, adama ne veriyorlar, külünü mü, onu merak 

ettim. Adam neye göre yazmış o kutu veriyorlar, bir yerden mi duymuş, bu gerçek bir şey mi, 

peki ne veriyorlar hakikaten, ölmüş de ne olmuş, işkencede falan yanmış olsun, külünü mü 

veriyorlar, ne veriyorlar gibi, ona çok takılmıştım. Hatta yönetmen söyleşisine  de o yüzden 

baktım hatırladım şimdi. Belki söyler falan nedir bu diye.  (...) Nasıl diyeyim, ben öyle doğru 

düzgün eleştirmen falan, samimi,  düşüncelerini  yazmış birilerini göremiyorum. Normal 

yazımda da böyle, saçma sapan kafasında bir düşünce var, filme ona okutmaya çalışıyor. Ya 

böyle çok ideolojik sol, sağ diye, ya da liberal, bir şekilde kendi dünya görüşüne bir şekil 

uydurmaya çalışıyor. Filmler öyle değil, sen onunla ne yaşadın, neyle karşılaştın. (...) 

Anonim izleyicilere, yok ya, bakmıyorum, bakıyorum ama rastlantı. Şuna bakıyorum, 

eğlenceli komik oluyor,  mesela unutulmaz filmler, 720pizle.com böyle siteler var ya, 

filmlerin altında yorumlar oluyor, onlar çok eğlenceli ama, ‘mutlaka izleyin, görmeniz 

gereken bir film, bayıldım falan’, öyle yorumlar oluyor, onlar komik oluyor. Bazen bilgi 
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verici şeyler de oluyor. (...) Yok öyle şeylerden etkilenmiyorum. Birinin ‘abi çok iyi izle’, ‘abi 

çok kötü izleme ya’, genelde tam tersi de çıkıyor, ne bileyim çok böyle yönlenmiyorum, ön 

yargısız  izlerim genelde.  

 

 (B2) Filmi izledikten sonra hiç yorum okumadım. Gerek de duymam. Film seçme sürecimin 

son halkası yorum okumak. İyi ve güzel forum ve sitelerde iyi izleyici kitlesine sahip 

olduğunu varsayarsam yorumlara bakarım. Çok fazla güzel yorum varsa izlerim, çok kötü 

yorum varsa çok fazla düşünmeden başka film bakarım. Genelde sayıya bakıyor bu iş. Misal 

10 yorumdan 8’i kötü temalı yorumsa izlemem ama bir iki taneye aldırış etmem 

 

 (C1) Ona bakmadım, çünkü hemen kalkmak zorundaydım. Bakıyorum. Öncesinde de 

bakıyorum, sonrasında da bakıyorum. Ama daha önceden Reha Erdem’in filmini seyrettiğim 

için bu sefer yorumları okumak gibibir düşüncem olmadı. Jin’i seyrederken yorumlara 

bakmıştım. Onları hep inceledim, ondan sonra seyrettim. Bu sefer öyle bir şey yapmadım. 

Seyretmeden önce bakarım.  Bakıyorum. Hepsine olmasa bile benimle aynı şeyi hissetmişler 

mi, hissetmemişler mi diye bakıyorum. 

 

 (C2) Bana göre herkes artık içerik üretiyor, içerik ürettikçe de herkesin olması bir nevi 

kaliteyi düşürüyor, özgürleştirici bir şey de olsa herkes ağzına geleni söyleyeceği için, ben de 

o ağzına geleni söyleyenlerden biri olacağım için, uzmanlığım olsa onu paylaşmaya  değer 

bulurum, ya da onu besleyebilecek backgroundum olsa onu yaparım ama, bana biraz şey 

geliyor, cahil cesareti gibi geliyor, bir de şeye atılmış taş gibi, sosyal medya, ya da internet  

çok çabuk tüketilen bir şey olduğu için, bu gün yazıp bir saniye sonra unutacağım için, 

dolayısıyla onun için üretilen içerik de o kadar kolay tüketilir bir kalitede oluyor. Yani ben 

oturup bir yazı yazmak istesem, onunla ilgili bir sürü araştırma yapmak isterim. Ama benim 

bu yazıyla ilişkimle de alakalı, yani öykü yazdığında ya da kendi yaratında bir şey yazdığın 

zaman en azından kendi içinden çıkan, kendi gördüklerinle besleniyorsun, ama bu tarz 

şeylerde birazcık daha sanki o konuyla ilgili mürekkep yalamış olmak, ya da temel 

kavramlara hakim olmak gerekirmiş gibi geliyor, yoksa sıradan bir vatandaş düşüncesi 

oluyor, sıradan vatandaş düşüncesi de internette bol, benimki eksik kalsın.  

 

  (C3) Yok hiç yorum okumadım.. Başlarda okuyordum başka filmler izlemeden önce. Ama 

genelde insanlar ile zevkim pek uyuşmuyor. Bazı insanların çok önerdikleri film ben de hayal 

kırıklığı olabiliyor. 

 

 (D1) Filmden önce okumam, film hakkında beklenti oluşmasını istemem. Filmden sonra zaten 

ben yazıyorum film hakkında bir şeyler. 

 

 (D3) Sonrasında ekşi sözlükten biraz baktım ama çok fazla değil yani, telefondan biraz 

okudum. Beş on dakika okumuşumdur.  

 

 3.5.3. Filmi İnternetten İzlemek 
  

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi idrak 

süreçlerinde izleme biçimlerinin etkisi olup olmadığı, izlerken internetten 

izlediklerini düşünüp düşünmedikleri, filmin anlatısını önceleyip hikayeyi merak 

edip etmedikleri ve özdeşleşme süreçleri soruldu. B1 dışındaki katılımcılar açısından 

bu durum çok büyük önem teşkil etmemiştir.  
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 (A1) Filmin dramatik açısından bir farkı olmazdı açıkçası, etkilendiğim bir filmden sinemada 

da etkilenirdim, normal televizyondan ya da internetten izlediğimde etkili bir filmse 

etkilenirdim, onunla ilgili bir şeyim yok. 

 

 (A2) O sırada şeyi düşünmedim, totalde beni evet şu anda koşullarımız bizi bu film sürecini 

etkiliyor, film sürecini etkileyen parçalardan biri de şu güneş, şu perde oymuş falan dedim 

ama, internetten filmi izlerken hiç aklıma gelmedi mesela, şu anda bir şeyin içindeyim filmin 

parçasıyım, sanki bir görev yerine getiriyormuşum gibi hissettim. Tamam işte oturdum, filmi 

hazırladım, şu anda da filme odaklandım ve onun ne söylediğine bakacağım, hani onun 

dışında bir şey düşünmedim.  

 

 (B1) Olurdu, büyük ekran, büyük perde. Anlattım ya geçen, Godzillla falan, sadece onun için 

de değil, sinema sinemada izlenir, etkisi daha güzel. Bir kere sinema duygusu güzel, mesela 

sen hissetmiyor musun, ben çok isterim böyle, özlüyorsun sinema şeyini, hani o koltuğa 

oturmayı. Evde aşırı film izleyen bir adamım, her gün bir film izliyorum aşağı yukarı. Bazen 

diyeyim, bazen çok izliyorum, bazen hiç izlemediğim oluyor da, izlerim hani evde çok film 

izlerim, sinemadan çok daha fazla. Ama özlüyorsun bazen, ‘dur ya filme gideyim’... (Neden 

gitmiyorsun?) Ne bileyim, tembellik, üşenmek, uzak, para... Bir sinema macerası toplam 

bedeli  on beş lira bilet, on lira yol parası, on lira yemek, baya otuz, kırk liraya geliyor. Çok 

böyle durumum iyi olduğu zaman cidden gidiyorum. Çünkü ekstra harcamalarım var. (...). 

Daha çok arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, öyle eğlence bütçesine, ekstra şeylere  

ayırıyorum,  ama  o bütçem, ödeme geliyor, bir şey geliyor, arttığı zaman sinemaya gitmek 

isterim. 

 

 (B2) Çok fazla etkilenmemeye çalışırım, filmi izlerken de doğal olarak kendimi kaptırıyorum 

ve karakterle yaşamaya başlıyorum bir zaman sonra ama bu sinema oyunları, aksiyon akışı 

vs. teknik şeyleri bildiğim için biraz da alıkoyuyor beni. Sinema tv öğrencisi olmak biraz da 

zor. Film teknikleri, kamera açıları, ses akışı, efektleri filan bildiğin için biraz da alıkoyuyor 

çünkü onlara doğru yöneliyorsun. Örneğin sokaktaki genel plandan pencere detayına 

geçerken bir sahnede kendi kendime “hee bak Jimmy kullanmışlar” filan diyebiliyorum. 

 

 (C3) Ben ilk 5 dakikadan sonra filmin içindeyim. 

 

 (D1) Yok etkilemedi zaten sürekli bu şekilde izlerim filmleri. Ülkemizde zaten sinematek 

mantığı ile işleyen sinema olmadığı için eski filmleri ya da kült filmleri izlemek için ya 

festivali bekleyeceksin ya da filmi indirip istediğin zaman izleyebilirsin. Ben de bu mantıkla 

yıllardır takıldığım için... 

 

 

 3.5.3.1.Türk Sineması’nı İnternetten İzlemek 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara genel olarak Türk Sineması'nın internetten izlenmesiyle ilgili ne 

düşündükleri soruldu.  

 

 (A2) Bu çok özel bir izleme biçimi ya, çok bireysel. Kişilere ulaşabiliyorsa, onlar onu 

izlemekten mutlularsa, sadece bir şifreyle ulaşabiliyorsa  ona ya da ne bileyim, sadece bir 

yere tıklamakla ulaşılabiliyorsa izlesinler yani. Bu bireysel bir süreç onu orada izlemeyi 

tercih etmek ya da burada tercih etmek benim için buna bir kural koymak anlamlı gelmedi. 

Herkes sinemada izlemeli, ha yani sinemayı desteklemek için bunlar önemli şeyler elbette 
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ama onun dışında maddi getirisinin yanında, ulaşabiliyorsa, birileri izleyebiliyorsa, o 

düşünceler, o karakterler birilerini  çarpıyorsa böyle bir yerden iyi bir şey gibi geliyor.  

 

 (A3) Düşünüyorum, sinemada izlemek daha etkileyici oluyor, o sahneler. Daha çok dikkat 

edebiliyorsun, daha ayrıntı görebildiğin için. Televizyonda o kadar dikkat etmiyorsun bence.  

 

 (B1) Sektör büyüyor, dizi sinema bilmem ne büyüyor, onunla ilgili aslında. Rahat bir iki yüz 

bin çalışanı vardır Türkiye’de sinema, dizi, reklam, televizyon sektöründe, hazır onlar izlese, 

onların yarısı izlese, sinema öğrencileri izlese zaten yapıyor iki yüz bin yani. O yüzden şeyler 

falan çok ilginç, otuz bin, kırk bin izleniyorsa bir film dönüp bakması lazım ya, ben yanlış bir 

şeyler yapıyorum, olmuyor bu işler falan demesi lazım. Ya da şey gösterime sokacak hiç bir 

şey beklemeyecek. Böyle bir kültür yok, sinema öğrencileri de izlemiyor, anladın mı, ben 

bunu başka bir şey yapacağım, internette dağıtacağım, belediyelerle anlaşacağım, mahalle 

derneklerinle anlaşacağım, mahalle gösterimleri falan yapacağım, Özcan Alper denedi bunu 

çok başarılı oldu. Bununla ilgilenebilecek, bunu organize edebilecek dağıtımcı, halk 

dağıtımcısı olacak, cayır cayır izletir filmini. Para bile kazanır üstüne, bununla uğraşacak 

biri lazım. 

 

 (B2) Ne Türk Sineması, ne de izleyicisi iyi yerlerde değil bence. Hala bir şeyler eksik. 

Onlarda da bizde de. Bizden kastım izleyici kitlesi. Çok iyi birkaç yönetmenimiz var sağ 

olsun Nuri Bilge, Kaplanoğlu, Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Yavuz Turgul falan aklıma ilk 

gelen isimler. Bunların çoğu zaten festivallere film yapıyor, aralarında cmylmz falan gişeye 

oynuyor. Gişe filmlerinden de belki de sadece Cem Yılmaz’ın filmine giderim sadece, bana 

göre hak ediyor ve merak ediyorum açıkçası. Ama izleyicilerin çoğu festivallere bakmıyor 

bile. Çünkü gişe kitlesinden. Çünkü verileni yutma kitlesinden. Reklam kitlesinden. 

Popülerite çok etkili sektörde. Aynı şekilde bedava internetten izlemekte çok kolay. Niye para 

vereyim ki diyor açıkçası. Ben de çoğu zaman öyleyim yalan söylemeye gerek yok. Napalım 

şartlar böyle bu yönde. Eğer 3-5 tl’ye satılsaydı orijinal filmler millet internetten aramaya 

üşenirdi, hem ucuz hem de hemen izleyebilirsin. Gişe filmleri sonuçta 1-2 ay sonra düşüyor 

internete. Ee ben niye bekleyeyim ki, bi sigara parası bile değil tak-izle. Ama olmuyor işte, 

hala netten devam maalesef. 

 

 (C1) Bence onu sinemada seyretmek daha mantıklı. Çünkü o tarz filmleri gerçekten sessiz, 

kimsenin konuşmadığı, daha bir karanlık  ortamda seyretmen gerekiyor. Normal filmler için 

onu söyleyemem ama Bağımsız Türk Filmleri’ni, festival filmlerini sinemada seyretmek 

gerekir. Hem sinemada seyrettim, hem evde seyrettim aradaki farkı gördüm. Gerçekten fark 

ediyor seyrettiğin ortam. (FESTİVAL) Elimden gelse inan her seferinde gitmek isterim. 

Gerçekten çok güzel ortam. Ortam güzel, seyredebiliyorsun, kendini verebiliyorsun. Ev 

ortamından muhakkak daha iyi. 

 

 (C2) Sinemada izlemek seninle yüz yüze konuşmak gibi. İnternetten izlemek seninle skype’tan 

konuşmak gibi, yani şu an varlığımı sana daha çok adamışım gibi birebir iletişim var, daha 

şey... perde büyük olduğu için dikkat ve konsantrasyon daha yüksek oluyor. Hayal dünyamı 

kaplayan şey tamamiyle o oluyor, ama internette öyle olmuyor.  

 

 (C3) Ben tercih etmiyorum genelde. Tamam yabancı sinemaları izliyorum bazen ama biraz 

da sanata saygı duyan insanların azlığından yakındığım için galiba. Herkes kazansın 

istiyorum. Türkiye’de sanat ile ilgili bir şeyler yapmak çok zor. 

 

 (D1) Gayet normal. Asgari ücretin 900 lira olduğu ülkede kimse sinemaya 16 lira vermek 

istemez. Gelirim asgari ücretin çok üzerinde olduğu halde bir sinema filmine 16 lira vermek 

bana koyar. Ancak yıllardır beklediğim bir film olması gerekir o parayı vermem için. 

 

 (D3) Benim için bağımsız olması çok şey değil yani.  Hani atıyorum imdb’den bakıyorum ilk 

iki yüzün içinde onların bazıları bağımsız izliyorum ama bağımsız oldukları için izlemiyorum. 
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Sadece güzel oldukları için izliyorum yani, çok şey değil benim için bağımsız olması kriter 

değil yani. 

 

 

 3.5.4. Veri Güvenliği  
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internet tabanlı yeni medya aracılığıyla film izlerken veri 

güvenliği ya da virüs gibi kaygılarının olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılardan 

A1 ve C2 dışındaki katılımcılar bu konu hakkında daha önce düşünmediklerini; A1 

ve C2 ise bu durumun farkında olduklarını ama izleyicilik süreci açısından 

etkilenmediklerini belirtmişlerdir. 

 

 (A1) Öyle bir veri güvenliği yok yani, şey gibi parmak izi, ayak izi mantığında düşün, o siteye 

girdiğimde bırakıyorum zaten hayatıma dair, x şu anda şu filmi izliyor gibi. Güvenilir bir şey 

olduğuna inanmıyorum.  

 

 (A2) Nasıl böyle şeyler düşünüyorsun, benim hiç aklıma bile gelmedi internette izlediğim. 

Hiç düşünmedim. Akşam X geldiğinde artık filmi izlediğimi bilecek işte ttnetten görülecek, 

hiç düşünmedim bu düşünce bana masum bile gelmiyor sanki hani izleme  biçimi bile, eylemi 

bile başkası için yapılmış gibi geliyor o zaman. Evet senin için yaptım ama aynı zaman da 

google tarafından da biliniyor gibi bir düşünce aklıma gelmedi. Hani ben masumdum, baya 

filmi senin için izledim hakikatten merak ettim, başka bir filmi de seçebilirdim ama senin ne 

yaptığını merak ettim, başka da bir şey gelmedi google’da gözüktü hiç gelmedi aklıma. 

 

 (B2) Hiç gelmedi. Şifreyle giriyoruz zaten nasıl gelsin  belki de ben bulaştırırım virüs ona. 

 

 (C1) Yo olmuyor. Filmden kaynaklı mı? Hayır gelmiyor. Filme başladığım zaman zaten 

bütün dünyam film oluyor. Yani ben filmi gerçekten hissederek seyrediyorum. Hangi ortamda 

olursa olsun, nerede olursa olsun. Film seyretmeyi seviyorum. Bende saplantı gibi bir şey 

diyebilirim. Sabah oturup, gece yarısına kadar film seyredebilirim. Tarz falan fark etmiyor 

benim için. Yeter ki ben onu seveyim, onu seyretmek isteyeyim. Akşama kadar oturur 

seyrederim.  

 

 (C2) Kaydedildiğini, takip edildiğini bizzat bir avukatla görüştüğümde öğrenmiştim zaten. 

Yani internette parmak izi dedikleri, hatta google’un artık bizim imlecimizin hareketlerini 

bile takip etmeye çalışan bir teknoloji üzerinde çalıştığını hep söylüyorlar. Dolayısıyla öyle 

bir özgürlüğümün olduğunu düşünmüyorum zaten. O anlamda kendimi güvende 

hissetmiyorum. Ha ne oluyor, bazen aramaktan utanmıyorum, mesela müstehcen bulunacak 

bir içerik arıyorsam, ya da ne bileyim müstehcen bulunacak bir şeyse, genel ahlak 

kurallarına mugayir bir şeyse aramaktan utanmıyorum, ya da aramıyorum. Böyle bir şey 

ama şeyin farkındayım, internette özgür ya da güvende olmadığımın her koşulda farkındayım. 

Biraz da IT sektöründe çalışmış şeyi de var paranoyaklığı da var. Çok kolay olduğunu 

biliyorum yani, isteyenlerin istediği bilgiye erişebileceğini. (...) Evet çekiniyorum ama bir şey 

yapıyor muyum, yapmıyorum, yine de izliyorum. Çünkü antivirüs programlarının zaten 

aslında virüs ürettiği ve bir şekilde, komplo teorileri vardır ya işte şu hastalık aslında şu ilaç 

için üretildi, onun gibi bir şey aslında. Ama aynen öyle atın ölümü arpadan olsun, yine de 

izliyorum.  
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 (D1) Aklımın ucundan geçmedi. Sen bu soruyu sorana kadar da hayatım boyunca böyle bir 

şey düşünmemiştim. 

 

 (D2) Valla hemen hemen hiç gelmiyor aklıma öyle şeyler.  

 

 

 3.5.5.Yeni Medya Kültür Endüstrisi İlişkisi  
 

 3.5.5.1.İnternetten Filmi Bedava İzlemek 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internetten tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi 

izlerken bedel ödemediklerini düşünüp düşünmedikleri de sorulmuştur. 

 

  (A2) Hiç düşünmedim utanarak hiç düşünmedim diyeceğim. Hiç bu bağlamda 

düşünmemiştim yani. Hiç düşünmedim gerçekten, hiç aklıma bile gelmedi böyle bir şey. Şu 

anda kültür endüstrisinin, evet  göbeğindeyim, kıyısında mıyım, kenarında mıyım hiç  

düşünerek  bakmadım.  

 

 (B2) Tabii ki ben de sektörden olduğum için film endüstrisini düşünüyorum. Eğer bir filmi 

izlemek benim için önemliyse gider sinemada veya festivalde izlemek daha iyi. Biletimi alır 

giderim. Ama çoğunlukla bu tarz şeyler göz ardı edebiliyorum çünkü çok film izliyorum. 

Hangisine bilet parası yetiştirebilirim ki, sonuçta öğrenciyim. Ama hak edilen filmlere ve 

yönetmenlere mümkün olduğunca gitmeye çalışırım. 

 

 (C3) Hayır, ilk aklıma gelen ‘üüf ya şimdi internette kaliteli değildir’ oldu. 

 

 (D1) Oooooo internetin olayı bu zaten. Çoğu Hollywood filmini sinema yerine evde izlerken 

bu düşünce gelir aklıma. 

 

 

 

 3.5.5.2.Şifreyle Girmek ya da Para Ödemek 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara internetten tabanlı yeni medya aracılığıyla izledikleri filmi 

şifreyle izlemek  hakkında ne düşündükleri ve bu şifre için bir ödeme yapmaarı 

gerekse yapıp yapmayacakları sorulmuştur. Bazı katılımcılar şifrenin film izleme 

sürecini özel hissettirmesi nedeniyle olumlu görüş bildirirken; bazı katılımcılar için 

şifre ile girmek için uğraşmak zorunda olmak olumsuz görüşe neden olmuştur.  

 

  (A1) Genelde Vimeo üzerinden yüklenen, aslında şifrelileri tercih ediyorum, onun 

dışındakilerde çok bir tercihim yok açıkçası. Görüntü kalitesinin en iyi hali, hani hangisinde 

varsa biraz onu tercih ediyorum, çok çamur bir görüntüyü de izlemeyi tercih etmem açıkçası. 
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 (A2) Çok özel bir şey izlediğimi hissettim, yani bana özel bir kutunun kapağı açılacakmış gibi 

hissettim. 

 

 (B1) Filmi özel hissettirdi. Çünkü ilk defa şifreyle bir film izledim. Bu yüzden internetten 

izlediğim sıradan filmlerin aksine daha dikkatli izledim. Çünkü başta dediğim gibi özel 

hissettirdi, değişik bir şeydi. 

 

 (C1) Ben onu birkaç kere denedim, beceremedim. Ondan sonra bıraktım. Şifre senin 

haricinde de gönderdiler. Aileden birisi çekim yapmıştı, şifreyle gönderdi, abla buna gir, 

seyret, yorumunu yap gibilerinden. Giremedim, seyredemedim.  Zor geldi, giremedim.  

 

 (C2) Bakmadım. Şöyle aslında şifreyle giriyor olmak biraz tembelleştiriyor açıkçası, hani o 

şey için bilinç altında tembelleştiriyor, doğrudan şey yapmıyor, hani ona girip, onu  şey 

yapacağım düşüncesi. Şifreli kanal düşüncesi, ama video-on-demand var, işte internetten, 

mesela şöyle bir şey söyleyebilirim, Hürriyet gazetesi abonelik istiyor bazı yazıları için, 

hayatta abone olmam mesela, niye çünkü o kadar mail adresi girip o kadar tantana yapacak 

değerde bir şey üretmiyor bence, bir sürü ona benzer şey var zaten. Önce benim için o kadar 

kıymetli olup olmadığına bakarım, bir de şöyle bir şey var, bir sürü bileşeni var onun, cep 

telefonun interneti çok bunaldığım zaman onun kotasını yiyip bağlanıyorsun, sınırsız 

internetim olsa ona göre teçhisat alırım, daha güzel film izlemek için neler yaparım, onunla 

uğraşırım belki bir kıymeti olur. Ama onun dışında televizyonlarda internet oluyor ya öyle 

büyük ekrandan izlesem belki benim için anlamı olurdu. Ekstradan ona para verip şey 

yapmam. Çünkü küçücük bir ekrandan çözünürlüğünü bilmediğim, yani kalitesinden çok 

emin olmadığım yerlerden şey izliyorum, onun da tek motivasyonu bedava olması, kolay 

erişiliyor olması yani yayıla yayıla izliyor olmak.  

 

 (D2) Yani değişik gelmedi çok fazla, bilincindeydim bir araştırmacının public ortama açık 

olmayan bir filmi, izlememi istedi, onu izledim; bu şifrenin o yüzden olduğunun farkındaydım 

yani.  

 

 

 İnternet tabanlı yeni medyada bir filme izleyebilmek için şifre için ücret 

ödeyecek olmak ise A3, C1 ve D3 dışındaki katılımcılar için rağbet edilmeyecek bir 

yoldur.  

 
 (A1) Yok izlemem, çünkü internetten film izlemek birinci tercihim değil. Yani dediğim gibi 

çok koşullar beni etkilemiyor ama yine de internette bir hizmete para ödeyeceksem hizmeti en 

iyi alabileceğim, koşullarının en iyi sağlandığı yerden alabilmeyi tercih ederim. O da bir 

sinema salonu olur.  

 

 (A2) Eğer hiç bilmediğim bir şeyse satın almazdım. Özellikle senin olduğunu bilseydim satın 

alırdım, hani hiç bilmediğim birinin filmiyse üzerine hiçbir şey bilmiyorsam almazdım. 

DVD’sini almayı tercih ederdim. Çünkü internetten izlemek, bilgisayar başında olmak film 

izlemek için benim için hoş değil.  

 

 (A3) Filmin içeriğine  göre değişir. Değecek bir filmse alır izlerim, daha iyisini izlerim. Ama 

sırf merak ettiğim, görmek için, hani sırf merakımı gidermek için izleyeceğim filmse tercih 

etmeyebilirim.  

 

 (B1) Muhtemelen satın almazdım. Çünkü küçüklüğümden beri internetle haşır neşir 

olduğumdan internet kullanıcılarının büyük bir kısmının bilmediği gizli, üye alımına kapalı 

veya sayılı gruplarda ve forumlarda takıldığım, bildiğim için ve buralarda üst düzey film 
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paylaşımları yapıldığı için satın almazdım. Çünkü ulaşabilirim. Bir filmi satın almam için 

gişe filmi olmayan özel bir film olmalı. Ve fiyatı da biraz makul. 

 

 (B2) O bedel yalan, imkansız bir şey, o kadar demokratikleşti ki, şarkılar paylaşılıyor, adam 

özellikle download edilemesin diye engel koyuyor, adam web sitesi yapıyor ki  onlar 

indirilebilsin diye, hani öyle imkansız, para kazanmalık bir şey olsa, hani beş dolar verip 

indirebilsen, iki lira verip indirebilse kimse vermez... mesela şey aldım ya, iki üç liraya müzik  

satın almışlığım var.  

 

 (C1) Yaparım. Şöyle bir şey var, bana en rahat ne şekilde film seyredebileceksin derlerse, en 

rahatını bana nerden sunarlarsa  onu yaparım. Dediğim gibi gerçekten film seyretmeyi 

seviyorum.  Öderim. Sonuçta çocuklarımı da, ki benim üç çocuğum var, hepsi ayrı ayrı 

ekstra bir masraf olmasına rağmen hoşumuza giden bir film oldu mu , çocukları alıp gidip 

seyrediyorum. Bırak çocukları ev ahalisine de zorla seyrettiriyorum. Ben bunu seyredeceğim, 

sizde geleceksiniz diye alıp götürüyorum.  Seyrederim.  Şifreyle bazen açılmıyor,açılmayınca 

da insan ister istemez sinirleniyor. Açılmayınca da seninle mi uğraşacağım diye vazgeçiyor.  

 

 (C2) Uğraşmazdım.  

 

 (D2) Tanımadığım birisinin filmini izlemek için.  Yani bu zor bir soru. Çünkü şu anda 

düşünüyorum mesela normalde film izleyeceğim zaman artık internette o filmi aratıyorum ve 

izliyorum. Normalde yani para verip de izlemem gereken bir ortam yok herhalde, ben 

bilmiyorum, öyle bir deneyimim olmadı, o yüzden para verir miydim  vermez miydim emin 

değilim. (...) Emin değilim ama vermezdim,  yüksek ihtimalle vermezdim. Yani sinema 

dışında DVD de olsa alırdım ama internette para verip film izlemezdim herhalde. DVD 

alırdım, gerçi şunu da belirteyim filmlerin  önemli bir çoğunluğu internette bulunduğu için 

eskiden epey DVD falan alırdım, CD, DVD alırdım uzun zamandır DVD almıyorum. 

İnternetten izliyorum.  

 

 

 (D3) Şeyi düşündüm mesela, nettv’ye abone olmayı düşündüm mesela olmuyor Türkiye’den 

yani.  Belli bir rakam ödeyebilirim onun için. Ama araya o zaman reklamlar falan girmemesi 

lazım, işte kalitenin daha yüksek olması lazım hani belli bir bedel ödeyebilirim yani, ayda on 

lira, on beş lira gibi bir şey ödeyebilirim çünkü ben torent’ten izliyordum, o daha zor yani, 

şirket bilgisayarı olduğu için torent kuramıyorum ona, yasak, o yüzden film indiremiyorum. 

Film indiremediğim içinde daha yüksek kalitede film bulamıyorsun. 480 oluyor o da ekran 

büyük olduğu zaman çirkin duruyor. Ya da araya bir şeyler giriyor falan eğer yani ben 

atıyorum, ayda on liraya, on beş liraya, yirmi liraya kaliteli film izleyebileceksem öyle bir 

şeye üye olurum yani. Nettv’den de olacaktım ama üyelik kabul etmiyorlar. 

 

 

 3.5.5.3. Web Reklamları 
 

 

 Çalışma kapsamında film izlerken katılımcılar genel olarak web sitelerinden 

kaynaklanan reklamları fark etmemişlerdir. C2 de daha az reklam olduğu olduğu için 

çoğunlukla youtube’dan izlemeyi tercih ettiğini belirtmiştir.  

 

 (C2) İnternetten rastgele, youtube’dan buldum  galiba. Araştırıyorum ilk önce youtube’den 

çıkıyorsa youtube’dan izliyorum. Daha kolay oluyor, daha güvenilir oluyor. Ötekilerde bir 

sürü reklam ya da  alt linkler oluyor ya. 
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 3.6. Nitel Araştırmaya Katılan Araştırmacılar Tarafından 

 Çalışmaya Dair Yapılan Genel Değerlendirmeler 

 

 3.6.1. Genel Değerlendirme 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılardan karşılaştıkları izleyicilik deneyimleri hakkında genel bir 

değerlendirme yapmaları da istenmiştir. 

 

 (A1) Şöyle bir söyleyebilirim tabi ki sinemanın verdiği etki, koşullar anlamında çok daha 

etkileyici, işte sesi zaten ona göre çekildiği için sesi olsun, görüntüsü olsun. Ben onu küçük 

bir ekranda 16x9 bir ekranda izlediğimde başka bir şey aslında. Anlatmak istediklerini  çok 

veremiyor olabilir bana. Büyük bir perdede izlediğimde başka bir şey. Atıyorum otuz beş 

milimetre lensle çektiğinde başka bir şey anlatmaya çalışıyor ama  ben onu küçük bir 

ekranda algılayamıyor olabilirim. Tabi ki böyle bir etkisi ister istemez var. Ya da cep 

sinemasında izlediğimde aşağı yukarı sinemaya yakın bir etkiyi bulabiliyorsun ama, 

doğrudan televizyonda ya da bilgisayar ekranında izlediğinde etkiyi tabi ki alamıyorsun. 

Benim bakış açımda şöyle bir şey var, film iyi bir filmse onu nerde izlersen izle, sesi ne kadar 

kötü koşullarda duyarsan duy, görüntüyü ne kadar küçük ekranlarda izlersen izle o film seni 

zaten etkiler. Sana hitap edebiliyorsa, senin hayatında bir yere dokunabiliyorsa koşulların 

çok etkili olmadığına inanıyorum açıkçası. Ama hani onun dışında orta derecede bir filmse 

tabi ki onun için ekstra koşullar etkili olabilir. İşte ses olabilir, görüntü olabilir, yanımdaki 

insanlar olabilir,o izleyiciyle beraber izlemek beni etkiliyor olabilir. Hani ona göre 

hareketlerimi belki kısıtlıyor olabilirim. Ama birebir benim kontrolümde ilerlediğinde o 

filmden  çıkıyor da olabilir yani filmin etki alanından çıkıyor da olabilirim. Onlarda etkili 

olmuş olabilir yani. (...) Tabi ki dediğim gibi, çok yani ortalama bir filmse istenilen etkiyi 

öyle küçük bir ekranda azıcık bir sesle vermeyecektir yani, bir de yapılma koşulu o değil, ona 

göre çekilmemiş, ister istemez o etkiyi veremeyecek. Benim üzerimde de çok vermiyordur 

büyük ihtimalle ama dediğim gibi hayatımın bir yerine dokunuyorsa öyle böyle aklımda bir 

şekilde kalıyordur.  

 

 (A3) (Sinemada) Daha iyi odaklanabileceğimi düşünüyorum. Daha dikkat ederdim.Genelde 

ben evde film izlemeyi tercih ediyorum. Elimin altında olduğu için, daha rahat ettiğim için ya 

da istediğim kişilerle izleyebildiğim için ben evde izlemeyi tercih ediyorum.  

 

 (B1) Bence  sinema her türlü tüketilebilmesi gereken bir şey. Cep telefonu, ekran, bilmem ne 

fark etmez, dediğim gibi sanata, sinemaya, tiyatroya böyle yüce ulu kendinden menkul 

anlamlar atfetmediğim için, politik olarak bilmem ne ya da sanat işte   faydasız, yararsız bir 

eylem bunlar oyuncaktır ya, sen kendini oyalıyorsun, hayatta birçok şey gibi fasa fiso geliyor, 

o yüzden her türlü tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şey olarak da düşünmüyorum, kültür 

endüstrisi onun dışında zaten bir şey yok, bir şey olamaz.. (...) Ben ama elbette sinemada 

izlemeyi tercih ederim. Sinemanın ayrı bir kültürü, ruhu var. Belki hatta biraz nostaljik bile 

geliyor artık insanlar için. Çok fazla evde tüketilen bir şey. Blue-ray’ler falan, bende blue-

ray yok insanlar manyak gibi alıyor, dev ekranlar var, bende mesela dev ekran yok. Herkesin 

LCD televizyonu var, oturuyorsun hakikaten aşağı yukarı bir sinema tecrübesi sunuyor sana. 

İzleyici o toplu izleme edimi dışında. O yüzden birazcık nostaljik bile geliyor sinemada 

izlemek artık. O yüzden güzel ya, sinemada izlemeyi tercih ederim. Ama tabi ki biraz önce 

anlattığım gibi maddi şeylere, bir paket olarak bir sürü şey bir sürü harcaman oluyor, 

sadece bilet değil, komple yol parası, yemek parası, arkadaşınla buluştun parası, çıkışta iki 
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bira içtin parası falan filan derken evimde oturup izlesem elli lira kara gireceğim falan gibi. 

Genelde bütçeyle ilgili yoksa bir sürü insanın da çok fazla sinemaya gideceğini düşünüyorum 

yani. Düşünsene beş lira olduğunu biletin, üç lira olduğunu  ve yaygın olduğunu. Muammer 

Karaca mıydı, tünelin oradaki (Tarık Zafer Tunaya) ya da Yeşilçam’da daha ucuz, böyle 

onun dışında tekrar edersem uyar, internet falan... 

 

 (B2) Evde başlarda kasıntıydı diyebilirim. Çünkü on beş dakika önce yeni tanıştığın 

insanlarla beraber tanıdığım bir kişinin evinde bir film izliyorsun. Sonuçta tanıdığın kişinin 

evine de ilk defa gidiyorsun, sonuçta kendi evin gibi rahat davranamıyorsun. Sonra yeni 

insanlar falan. Biraz kasıntıydı başlarda açıkçası. İlk defa böyle bir durumda film izlemiştim. 

Ama film başladıktan on, on beş dakika sonra bu geçti çünkü alışmıştık ve film izliyorduk. 

Yani bir tartışma ortamı ya da iş toplantısı değildi. Film izliyorduk ve bu kasıntıyı aştığımı 

fark ettim. Sonrası geldi zaten. İkinci süreç fakültenin cep sinemasında izlediğimiz film ise 

gayet normaldi. Bunun sebebi cep sinemasını sıradan gittiğim sinemalara benzetmek ve o 

havada izlemek. Yine tanımadığım insanlar vardı ama bunda kasılacak bir şey yoktu ben de 

diğer insanlar gibi film izlemeye gelmiş birisiydim. Bu yüzden biraz daha rahattım 

diyebilirim. Evde ise zaten her zaman yaptığım, kendimi en iyi hissettiğim yerdi ve filmi de 

daha iyi izlediğimi söyleyebilirim. 

 

 (C1) Belki ortam böyle alıp götürebilirdi. Sonuçta ev ortamında seyrettim. Gelip giden oldu, 

yorum katan oldu,konuşmalar oldu. Sinema ortamında belki kaptırabilirdim kendimi.  Bölük 

pörçük oldu birazcık. (...) Filmin bence sinemada seyredilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Belki küçüklükten gelen bir şey bilmiyorum ama, o ortamın daha haz verdiğini düşünüyorum. 

Daha çok kendini kaptırdığını düşünüyorum. Evde tamam, sürekli sinemaya gidemiyorsun 

ama evde de o ortamı sağlamaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde perdeleri kapatıyorum, yeri 

geldiğinde çocuklara mısır patlatıp, hepimiz sıraya girip o ortamı sağlıyoruz, kendimizi 

sinemada hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü ev ortamında bazen film seyredemiyorsun. 

Konuşmalar, girişler, çıkışlar. Sinema  ortamı gibi olmuyor.  

 

 (C2) Koşulları karşılaştırırsam şöyle bir şey, benim açımdan cep sineması ile büyük 

sinemanın çok bir  farkı yok. Sadece akılsal olarak düşündüğüm zaman sınıfsal bir farkının 

olduğunu düşünüyorum. Bazılarını, bazı segment tüketicileri daha çok etkilediğini, ne 

bileyim ses sistemi olsun, bazı insanlar sese daha  duyarlı, büyük koltuklar olsun, popcorn, 

arada izlenecek reklamlar. Bunlar bazı nedir o zengin kesime, bazı kutuplara daha çok hitap 

ediyor. Benim için çok fark eden  şeyler değil, cep sineması ise öyle değil, daha çok ayakta 

tutunmaya çalışan sinema salonlarının sinemaları konforları yeterince düşük ama güzel 

filmler gösteriyorlar. En azından  daha kaliteli içerik var cep sinemalarında. Ama son 

zamanlardaki festival deneyimlerimden şeyi tercih ederim, evde izlemeyi, korsandan izlemeyi 

hatta. (...) Nedeni şu, kaçacak alan bırakmıyor. İki izlediğim filmde de koltuğumun çok 

ortada olması, stratejik bir yerde olmaması, kapılara yakın olmaması ve kaçamamış olmam, 

içime fenalık gelmiş olması, dolayısıyla kendimi kısıtlanmış hissetmiş olmam. O rahatsız etti. 

Bir de korsanda da şöyle bir şey var festival filmlerinde bilet sayısı yeterli olmuyor, bazen 

çok pahalı oluyor, elbette vakit bulamıyorsun, eğer çalışıyorsan gündüz seansları gitti, 

diğerleri de normal fiyata. Yani gerçekten şeysen, o anlamda elim  bolsa DnR’dan  ya da 

başka bir yerden bilet alabilirim festivale gidebilirim. Vaktin bol değilse korsandan alıp 

izlemek benim için daha büyük bir rahatlık.  (...) Normal  kendi evimde izlediğim gibi 

izlemedim. Kendi evimde   öyle izlemem zaten, orda şey vardı, izlenebilir olmanın verdiği 

farkındalık vardı. Yani sosyalleşmenin verdiği bir yapaylık vardı. Hani cep sinemasında da 

sosyalleşiyorsun, sinemada da sosyalleşiyorsun. Tek başına gitsen bile işte pijamanı 

değiştiriyorsun, saçını tarayıp gidiyorsun eğer depresyonda değilsen. Dolayısıyla birileri 

tarafından görülüyorsun ve görüyorsun. Görülüyor ve görüyor olmanın verdiği bir halle 

gittim, izledim evde de. Çok şey olmadı benim için. Evde tabi ki fiziksel koşullar 

sinemadakinden daha farklı olduğu için, işte aydınlık olması, dışarıdan ses geliyor olması 

dikkat dağıtıcı unsur daha fazla. Ben evde tek başına izlediğim zaman o dikkat dağıtıcı 

unsurları kendim kontrol edebiliyorum. Başkasının evinde tabi ki kontrol edemiyorsun. İşte 

kulaklık takıp izleyemiyorsun, bir kaç kişi daha var evde. 
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 (C3) Festivalde ilk film izleyişimdi biraz heyecanlıydım. Tepkilerime ve insanların tepkilerine 

azıcık dikkat ettim. Evde grupla izlerken biraz kendimi dışladım. Çünkü bir şeyler yeniyordu 

ve ben sesten çok rahatsız oluyorum biraz farklı bir köşeye çekildim. Biraz da sıkıldım 

filimden o yüzden de köşeye geçtim…. bırakmak istedim evet ama sonuçta sadece ben yoktum 

söylemeye çekindim. Evde izlediğim en rahatıydı. Ben yalnız olmayı seviyorum. 

 

 (D2) Ya herhalde hangi film olursa olsun, böyle bir sinema ortamında izlemek, tam tarif 

edemiyorum neden olduğunu ama, bana daha çekici geliyor işin doğrusu ama şunu da 

belirtmeden geçemeyeceğim bu noktada, görsel efekti daha fazla, daha yoğun olan filmler 

sinemada izlenmeye daha fazla muhtaç diğer, tırnak içinde bağımsız olan filmlere nazaran.  

 

  

 3.6.2. Bütün  Koşullar Arasından Yapılacak Tercih 
 

  

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara izlemek istedikleri bir filmin DVD’si çıkması, sinemada ve  

festivalde olması, arkadaşlarıyla izleyebilmeleri, evde de hiç para ödemeden 

izleyebilecekleri ya da bir şifre alıp internet tabanlı yeni medya üstünden 

izleyebilecekleri ayrı durumları göz önünde bulundururak, hangi izleme deneyimini 

tercih edecekleri ve bu tercihin nedenleri sorulmuştur.  

 

 (A2) Kesinlikle sinema... yani mutlaka sinemaya gitmek, orada olmak, o kalabalığın içinde 

olup o ekrana gömülmek , ya da o ekranın bana gömülmesi çok daha tercih edeceğim bir şey 

yani. Bütün o süreçte beni en çok rahatsız eden evde izlemek, ama ilk izlemek hani pasta 

börekle izlemek oldu. Burada da aslında hani kendi başınaydım, istediğim zaman 

durdurabilecek noktadaydım ama o büyük ekran, o ses. Orda her şey mükemmel yani. 

Sinemadaki gibi hiçbir şey...  Evde o koşullar sağlanmıyor. Evet sinema çok daha başkaydı. 

Ama DVD olsaydı evde izlerdim, evde izlemeyi tercih ederdim bu filmi mesela deseler ki  

DVD’si çıktı o zaman  sinemaya gitmez evde izlerdim. (...) Evet evet, evde iki duvarlık bir 

koleksiyonumuz var.  Onları istediğimiz zaman izleyebilme fırsatı bir kere hoş bir şey, tekrar 

tekrar izleyebilmek internette de mümkün elbet ama hani onu oradan bulmak tekrar onu 

televizyona koymak, o koşulları kendinin hazırlaması benim izleme sürecimi bozan hiçbir 

etkenin olmayacak olması, istediğim zaman kendimin durdurmam, hani birin burada yüksek 

sesle gülmeyeceğini, ya da şakur şukur arkamda mısır patlağı yemeyeceğini biliyorum. O 

yüzden onu etkileyecek bir şeyin olmayacağını bilmek hoşuma gidiyor. Ama bu izlediğimiz 

süreçte festivalde izledik, evde izledik, kendi başıma evde izledim. En etkileyici olan 

sinemadakiydi yani. 

 

 (B1) Sonuçta düşüyor bak  işte  İda mesela, gitmek istiyordum gideyim falan diye internette 

gördüm bir şekilde izledim. Festival izleyicisinden nefret ediyorum. Son olarak bunu 

söyleyeyim. O en son şey ya, jenerik izlemek için önündekini fırçalayan kadın, film ne 

anlatıyordu, sen ne anladın, hiç bir şey anlamamışsın filmden. Otur jeneriği izleyeceğim diye 

fırçaladı ya... 

 

 (B2) Tabii ki evde izlerdim. Birincisi yukarılarda bahsettiğim gibi kendimi hem en iyi, hem 

en rahat hissettiğim yer hem de algı düzeyimin daha yüksek olduğuna inanıyorum. Normalde 

comfort zone diye bahsedilen ev gibi bu yerlerde algı düzeyi düşebilir ama bu yine tamamen 
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benimle alakalı ve bir filmi önemli görüyorsam en iyi evimde anlarım diyebilirim. İkincisi de 

tabi ki bir fiyat ödemiyorum ve her şeye hakimim. 

 

 (C3) Dürüst olayım mı? DVD benim için en keyiflisi. Yani tek başıma kendi büyük ekranımda 

canımın istediği gibi izlemeyi seviyorum. Bu yüzden arkadaşlarım bana ‘yabani’ diyor. Belki 

arkadaşlarıma göre entelektüel olmadığım için yalnız izlemeyi seviyorum. Kimse bir yorum 

yapmamı beklemiyor. Seversem devam ediyorum, sevmezsem kapatıyorum. 

 

 (D1) Uzun zamandır beklediğim bir film ise festivalde izlerim. Çünkü festivaller bir şehrin 

kendine ait kültürünün oluşmasında önemli birer etkendir. Ayrıca sanata bir katkım olsun 

diye festivalde izlemeyi tercih ederim. 

 

 (D2) Farklılıklardan mı bahsediyorsun? Bir kere daha önceki röportajlarda da söylemiştim, 

sinemada film izlemenin bence en önemli noktalarından bir tanesi belki de en önemlisi, 

sinemanın yeni çıkması tırnak içerisinde taze çıkmış olması. Bence o insanların bilinçaltında 

bir önem arz ediyor, hani ilk izleyenlerdenim falan gibi bir duygu. Onun dışında sinemadaki, 

tabi dediğim gibi ses ve görsel donanımları da bence önemli ama, aynı şeyleri aynı 

donanımları, sistemi evde de kurduğun zaman yakın bir sistemi evde de kurduğun zaman 

herhalde evdeki ortamı daha tercih ederim. 

 

 (D3) Kendi başıma dediysem evde izlemeyi tercih ederim, çünkü hani benim evde sahip 

olduğum sistem gerçekten iyi bir televizyon var, iyi bir ses sistemi var, o yüzden sinemaya 

yakın bir sistemim var, hem de daha rahat yatarak izleyebiliyorum. Hoşlanmadıysam 

değiştirebiliyorum. Festivalde öyle değil. Festivaldeki sinema normal sinemadan da daha 

farklı, daha üst üste, daha değişik bir hava var, film çeken adam orada, yanında insanlar var, 

normal  sinemadan da farklı salon rahat bir salon değildi. O yüzden şeyse, görsel olarak iyi 

bir filmse onu sinemada  izlemeyi tercih ederim. Üç boyutluysa ya da ses olarak iyiyse, 

görüntü olarak iyiyse, ama değilse evde izlemeyi tercih ederim. Toplu olarak da izlemek 

zevkli olabilir ama bir arkadaş grubu olsaydı sonuçta toplanmış insanlar değil de arkadaş 

grubu olsaydı o da çok zevkli olurdu. Ama öyle bir grup olmadığı için evde izlemek daha 

zevkli yani.  

 

 

 3.6.3. Çalışmanın Katkısı 
 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümü kapsamında ikinci kez birebir görüşme 

yapılan katılımcılara çalışmada karşılaştıkları deneyimlerin ve diğer katılımcıların 

yorumlarının kendilerine  bir katkısı olup olmadığı da sorulmuştur. A1, A3, B1, C2, 

D1, D2, D3 açısından çalışma bekledikleri minvalde ilerlemiştir. B2, C3 farklı 

filmlerle karşılaşmalarına zemin hazırladığı için, C1 Festivale gitmesine vesile 

olduğu için çalışmanın onlar açısından olumlu olduğunu; A2 de kendisi dışında farklı 

idrak süreçlerine tanık olmanın izleyicilik sürecinde bir farkındalık yarattığını 

belirtmiştir.   

 

 (A2) Senin çalışmanın mı, kesinlikle kesinlikle artık perdeye de, sese de artık başka bir 

taraftan baktığımı, ya da öyle bir farkındalık olduğunun farkındayım. Çok saçma bir cümle 

oldu farkındalığın farkındayım. Hani evet şu anda ben birkaç insanla film izliyorum, benim 

gördüğümü onlar da görüyor mu acaba sorusu vardır ya, inanamadığın bir şey karşısında 
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acaba diğerleri de senin gördüğünü gördü mü, görüyor mu, bir heyecanlanırsın ya da bir 

soru gelir. Şu anda onun içindeyim, ya da evde izlediğimdeki olay beni çok şaşırtmıştı hani 

birilerinin telefonu çalıyor, gidiyorlar çay alınabiliyor evet ya demek ki böyle izleme 

biçimleri de varmış, başka insanların izleme biçimlerine de bir tanıklık bıraktığı için ona 

maruz kaldığım için kesinlikle başka bir yere çekti beni bu çalışma. 

 

 (A3) Yani, biliyordum aslında açıkçası böyle değişik sonuçlar çıkacağını. O yüzden çok 

şaşırmadım. 

 

 (B2) Oldu çünkü ilk defa böyle bir deneyimle karşılaştım. İzlediğim filmleri ilk kez izledim, 

hepsi de güzeldi. Bu sık karşılaşabileceğim bir durum değil, belki de hiç karşılaşmayacağım, 

o yüzden sevindim. 

 

 (C3) Artık festival takip edeceğim..Ve sanat filmlerinin de sıkıcı olmadığını anladım. Yani 

bilirsin biz biraz önyargılı bir toplumuz. 

 

 

 (D3) Orada film seçerken müdahale etmedim açıkçası çünkü biraz daha sinemayla ilgili 

insanlar vardı ama yine de ortak bir seçim oldu.  Orada konuşmalardan falan belliydi zaten 

öncesinde biraz konuşmuştuk zaten, az çok belli oluyordu zaten. Bilmiyorum, zaten seni 

bildiğim için sinema okuduğunu biliyorum, bir fikrim vardı. (...) Düşündüm, zaten öyle 

bekliyordum, film izlemeyi daha ciddiye aldıklarını düşündüm. Hani orda konuşulurken, 

yemek yerken film izlerken yemek yemem falan. Benim için öyle bir şey yok ben evde 

izliyorsam çay içerim, kahve içerim. 
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 4. İZLEYİCİLİK DENEYİMİNE DAİR NİCEL 

 ARAŞTIRMA 

 

 Çalışma kapsamında yapılan kuramsal araştırma ve izleyicilik deneyimlerinin 

bire bir görüşmeler, gözlem ve odak grup görüşmesi sayesinde incelenmesinin  

akabinde edinilen varsayımlar izleyici araştırmaları açısından önemli bir yöntem olan 

anket sayesinde sınanmıştır.  

 

 250 kişiye uygulanan anketin bağımsız sinema izleyicisi olan ve yirmi bin 

kişiden fazla olduğu öngörülen evrensel küme için güven aralığı 0,90 ve hata payı 

0,5.20 olarak hesaplanmıştır (raosoft.com, 2014). Nitel araştırma kapsamında seçilen 

görüşmecilerin seçimindeki kritere benzer olarak bazı sorulara aynı, bazı sorulara 

farklı cevaplar verecekleri düşünülerek 250 kişinin 125’i sinema eğitimi alan 

Radyo,Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü öğrencilerinden, 125’i diğer 

bölümlerde eğitim gören öğrencilerden seçilmiştir.  

 

  

 Anket sorularına verilen cevaplar excel yazılımında veri olarak 

kaydedilmiştir; yazılımın pivot table uygulaması sayesinde sorulara verilen cevaplar 

diğer sorulara verilen cevaplara bağıl olarak dağıtılmış şekilde tablolaştırılmıştır. 

Anket sorularına izleyen sayfada yer verilmiştir.  

 

 

 

TABLO 04: Anket Katılımcılarının Eğitim Aldıkları Bölümlere, Cinsiyetlerine Göre Sayısal 

Dağılımları ve Yaş Ortalamaları 

 Cinsiyet Yaş Ortalaması 

Diğer 125 21.88 

Erkek 54 22.26 

Kadın 71 21.59 

RTS 125 22.33 

Erkek 82 22.22 

Kadın 43 22.53 

Total 250 22.10 
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ANKET SORULARI:  
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 4.1. Sinema İzleyiciliği 

 

 Tablo 6-Tablo 9 arasındaki tablolar anket katılımcılarının sinemaya gitme 

tercihleri ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevapları açıklamaktadır.  

 

TABLO 06: Anket Katılımcılarının Sinemaya Giderken Film Seçimindeki Öncelikli Kriterlerinin BTF 

İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 4) 

Sinemaya 

giderken, film 

seçimimde 

öncelikle… 







 

a. Filmin 

kendisi … 

b. Filmi 

izleyeceğim 

salonun 

özellikleri...  

c. Ekonomik 

koşulları... 

d. Boş 

zamanım 

olup 

olmaması... 

e. Birlikte 

gittiğim 

insanların 

tercihleri...  

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö
lü

m
- 

C
in

si
y
et

 -
B

T
F

 İ
zl

em
e 

S
ık

lı
ğ

ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 92 2 3 23 5 125 

Erkek 39 1 

 

10 4 54 

a. Her hafta   5 1 

 

2 

 

8 

b. Her ay  3 

  

1 

 

4 

c. Bazen  20 

  

4 3 27 

d. Nadiren  11 

  

3 1 15 

Kadın 53 1 3 13 1 71 

a. Her hafta   3 

  

1 

 

4 

b. Her ay  8 

 

1 

  

9 

c. Bazen  24 1 1 9 

 

35 

d. Nadiren  18 

 

1 3 1 23 

RTS 102 1 4 15 3 125 

Erkek 68 

 

2 11 1 82 

a. Her hafta   6 

  

2 

 

8 

b. Her ay  13 

 

1 2 

 

16 

TABLO 05: Anket Katılımcılarının BTF İzleme Sıklıklarının Eğitim Aldıkları Bölüm ve Cinsiyetlerine 

Göre Dağılımı 

 

a. Her 

hafta   

b. Her 

ay  

c. 

Bazen  

d. 

Nadiren  Toplam Oran 

a. Her 

hafta   

b. Her 

ay  

c. 

Bazen  

d. 

Nadiren  

Diğer 12 13 62 38 125 Diğer 0.096 0.104 0.496 0.304 

E 8 4 27 15 54 E 0.148 0.074 0.500 0.278 

K 4 9 35 23 71 K 0.056 0.127 0.493 0.324 

RTS 10 30 54 31 125 RTS 0.080 0.240 0.432 0.248 

E 8 16 36 22 82 E 0.098 0.195 0.439 0.268 

K 2 14 18 9 43 K 0.047 0.326 0.419 0.209 

Total 22 43 116 69 250 Total 0.088 0.172 0.464 0.276 
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c. Bazen  31 

 

1 4 

 

36 

d. Nadiren  18 

  

3 1 22 

Kadın 34 1 2 4 2 43 

a. Her hafta   2 

    

2 

b. Her ay  11 1 

 

2 

 

14 

c. Bazen  12 

 

2 2 2 18 

d. Nadiren  9 

    

9 

 
TOPLAM 194 3 7 38 8 250 

 

 Tablo 6- 250 katılımcıdan 194’ü sinemaya giderken, film seçimimde 

öncelikle filmin kendisinin önemli olduğunu söylemişlerdir. 

 

TABLO 07: Anket Katılımcılarının Sinemaya Giderken Film Seçimindeki Öncelikli Kriterlerinin BTF 

İzlemek İçin Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

(Soru 4) 

Sinemaya 

giderken, film 

seçimimde 

öncelikle… 







 a. Filmin 

kendisi… 

b. Filmi 

izleyeceğim 

salonun 

özellikleri… 

c. Ekonomik 

koşulları… 

d. Boş 

zamanım 

olup 

olmaması… 

e. Birlikte 

gittiğim 

insanların 

tercihleri...  

T
O

P
L

A
M

 

 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö
lü

m
- 

C
in

si
y
et

 -
B

T
F

 İ
zl

em
ek

 i
çi

n
 M

ek
a

n
 T

er
ci

h
i 

 (
S

o
ru

 2
) 

Diğer 92 2 3 23 5 125 

Erkek 39 1 

 

10 4 54 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 4 

  

2 

 

6 

b. Festivalde… 3 

    

3 

c. Vizyonda… 6 

  

5 1 12 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 

 

1 

   

1 

e. İnternetten… 26 

  

3 3 32 

Kadın 53 1 3 13 1 71 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 7 

  

2 

 

9 

b. Festivalde… 6 

  

1 

 

7 

c. Vizyonda… 13 

 

1 5 1 20 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 2 

  

1 

 

3 

e. İnternetten… 25 1 2 4 

 

32 

RTS 102 1 4 15 3 125 

Erkek 68 

 

2 11 1 82 

b. Festivalde… 7 

    

7 

c. Vizyonda… 4 

    

4 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 4 

    

4 

e. İnternetten… 53 

 

2 11 1 67 

Kadın 34 1 2 4 2 43 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 1 

  

1 

 

2 

b. Festivalde… 5 1 

 

2 

 

8 
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c. Vizyonda… 7 

    

7 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 1 

    

1 

e. İnternetten… 20 

 

2 1 2 25 

 
Toplam 194 3 7 38 8 250 

 

 Tablo 7- Bahsedilen değerlerin izleme mecralarına bağlı olarak dağılımı 

gösterilmiştir.  Diğer bölümlerde eğitim gören öğrencilerinin 64’ü; RTS eğitimi alan 

öğrencilerin 92’si filmi öncelikli olarak internetten izlemektedir. Filmin konusunu 

önceleyen diğer bölümlerde eğitim alan 92 öğrenciden 51’i; filmin konusunu 

önceleyen RTS eğitimi alan 102 öğrenciden 73’ü internetten izlemektedir. Boş 

zaman kriterini önceleyen diğer bölümlerde eğitim alan 23 öğrenciden 10’u vizyonda, 

7’si internetten; boş zaman kriterini önceleyen RTS eğitimi alan 15 öğrenciden 10’u 

internetten izlemektedir. 

 

TABLO 08: Anket Katılımcılarının Herhangi Bir Mecrada İzleyecekleri Film Seçimlerindeki Öncelikli 

Kriterlerinin Sinemaya Giderken Film Seçimlerindeki Öncelikli Kriterlerine Göre Dağılımı 

(Soru 5) 

Herhangi bir mecrada 

izlediğim filmi 

seçerken öncelikle 



 

 

a. Konusuna 

bakarım. 

b. 

Biçimine 

bakarım. 

c. 

İnternette 

okuduğum 

yorumlara 

bakarım. 

d. 

Festivalde 

aldığı 

ödüllere 

bakarım. 

e. 

Diğer. Toplam 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö
lü

m
- 

C
in

si
y
et

 –
S

in
em

a
y

a
 G

it
m

ek
 i

çi
n

 Ö
n

ce
li

k
li

 

K
ri

te
r 

 (
S

o
ru

 4
) 

a. Filmin kendisi… 136 13 14 8 23 194 

Diğer 76 2 7 3 4 92 

Erkek 31 2 3 1 2 39 

Kadın 45 

 

4 2 2 53 

RTS 60 11 7 5 19 102 

Erkek 36 7 7 5 13 68 

Kadın 24 4 

  

6 34 

b. Filmi izleyeceğim 

salonun özellikleri… 2 

 

1 

  

3 

Diğer 2 

    

2 

Erkek 1 

    

1 

Kadın 1 

    

1 

RTS 

  

1 

  

1 

Kadın 

  

1 

  

1 

c. Ekonomik 

koşullarım… 6 

 

1 

  

7 

Diğer 2 

 

1 

  

3 

Kadın 2 

 

1 

  

3 

RTS 4 

    

4 

Erkek 2 

    

2 

Kadın 2 

    

2 
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d. Boş zamanım olup 

olmaması… 28 1 1 4 4 38 

Diğer 20 

 

1 1 1 23 

Erkek 9 

   

1 10 

Kadın 11 

 

1 1 

 

13 

RTS 8 1 

 

3 3 15 

Erkek 5 1 

 

2 3 11 

Kadın 3 

  

1 

 

4 

e. Birlikte gittiğim 

insanların tercihleri… 4 

 

2 2 

 

8 

Diğer 2 

 

1 2 

 

5 

Erkek 2 

 

1 1 

 

4 

Kadın 

   

1 

 

1 

RTS 2 

 

1 

  

3 

Erkek 1 

    

1 

Kadın 1 

 

1 

  

2 

 
Toplam 176 14 19 14 27 250 

 

 Tablo 8-Anket katılımcılarının herhangi bir mecrada izleyecekleri film 

seçimlerindeki öncelikli kriterlerinin sinemaya giderken film seçimlerindeki 

öncelikli kriterlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Herhangi bir mecrada izlediği filmi 

seçerken öncelikle filmin konusuna baktığını belirten 192 katılımcıdan 136’sı da 

sinemaya giderken filmin kendisinin önemli olduğunu söylemişlerdir. 
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TABLO 09: Anket Katılımcılarının Sinemaya Giderken Film Seçimlerindeki Kriterlerinin İzleyecekleri Filme Dair  

Bilgi Edindiklerli Mecralara Göre Dağılımı  

(Soru 6) 

İzleyeceğim film ile 

ilgili bilgileri… 



 

 

a
. 

S
in

em
a

d
a

k
i 

fr
a
g

m
a

n
la

rd

a
n

 

ö
ğ

re
n

ir
im

. 

b
. 
B

a
sı

n
d

a
n

 

ö
ğ

re
n

ir
im

. 

c.
 

İn
te

rn
e
tt

en
 

ö
ğ

re
n

ir
im

. 

d. 

Sinema/Festi

val 

programları

nı düzenli 

takip ederim. 

e.
 F

il
m

 i
le

 

il
g

il
i 

ö
n

 b
il

g
i 

ed
in

m
ed

en
 

iz
le

ri
m

. 

Toplam 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
e
t 

–
S

in
em

a
y

a
 G

it
m

ek
 i

çi
n

 Ö
n

ce
li

k
li

 K
ri

te
r
  
(S

o
ru

 4
) 

a. Filmin kendisi… 20 20 140 10 4 194 

Diğer 14 8 63 6 1 92 

Erkek 4 4 26 5 

 

39 

Kadın 10 4 37 1 1 53 

RTS 6 12 77 4 3 102 

Erkek 6 5 52 4 1 68 

Kadın 

 

7 25 

 

2 34 

b. Filmi izleyeceğim 

salonun özellikleri… 1 

 

1 1 

 

3 

Diğer 1 

 

1 

  

2 

Erkek 

  

1 

  

1 

Kadın 1 

    

1 

RTS 

   

1 

 

1 

Kadın 

   

1 

 

1 

c. Ekonomik 

koşullarım… 3 1 3 

  

7 

Diğer 2 

 

1 

  

3 

Kadın 2 

 

1 

  

3 

RTS 1 1 2 

  

4 

Erkek 1 1 

   

2 

Kadın 

  

2 

  

2 

d. Boş zamanım olup 

olmaması… 5 6 24 2 1 38 

Diğer 4 3 15 

 

1 23 

Erkek 2 1 6 

 

1 10 

Kadın 2 2 9 

  

13 

RTS 1 3 9 2 

 

15 

Erkek 1 2 7 1 

 

11 

Kadın 

 

1 2 1 

 

4 

e. Birlikte gittiğim 

insanların tercihleri… 1 

 

6 

 

1 8 

Diğer 1 

 

3 

 

1 5 

Erkek 

  

3 

 

1 4 

Kadın 1 

    

1 

RTS 

  

3 

  

3 

Erkek 

  

1 

  

1 

Kadın 

  

2 

  

2 
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 Tablo 9-Sinemaya giderken filmin kendisinin belirleyici olduğunu söyleyen 

194 katılımcının 140’ı film ile ilgili bilgileri internetten öğrenmektedirler. 

 

 4.2. Bağımsız Türk Filmi İzleyiciliği  

 
 Tablo 10-Tablo 13 arasındaki tablolar anket katılımcıların Bağımsız Türk 

Filmi ile kurdukları ilişkiyi ve bu ilişkiyi kurdukları mecraları açıklamaktadır. 

Bağımsız Türk Filmi’ni internetten izlediğini belirten 156 katılımcıdan 78’i izleme 

sıklığı ile ilgili soruya ‘Bazen’ cevabını vermişlerdir.  

 
Toplam 30 27 174 13 6 250 

TABLO 10: Anket Katılımcılarının BTF İzlemek İçin Mekan Tercihlerinin BTF İzleme Sıklıklarına Göre 

Dağılımı  

(Soru 2) 

Bağımsız Türk 

Filmini  en çok… 






 

a. 

Alışveriş 

merkezleri

nde 

izlerim.  

b. 

Festivalde 

izlerim.  

c. Vizyonda 

izlerim. 

d. Kültür 

Merkezlerin

de izlerim. 

e. 

İnternetten 

izlerim. 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 15 10 32 4 64 125 

Erkek 6 3 12 1 32 54 

a. Her hafta   

  

2 1 5 8 

b. Her ay  1 

 

2 

 

1 4 

c. Bazen  3 2 4 

 

18 27 

d. Nadiren  2 1 4 

 

8 15 

Kadın 9 7 20 3 32 71 

a. Her hafta   1 

 

1 

 

2 4 

b. Her ay  1 

 

5 

 

3 9 

c. Bazen  4 4 7 2 18 35 

d. Nadiren  3 3 7 1 9 23 

RTS 2 15 11 5 92 125 

Erkek 

 

7 4 4 67 82 

a. Her hafta   

    

8 8 

b. Her ay  

 

2 

 

1 13 16 

c. Bazen  

 

1 3 3 29 36 

d. Nadiren  

 

4 1 

 

17 22 

Kadın 2 8 7 1 25 43 

a. Her hafta   

  

2 

  

2 

b. Her ay  1 4 2 1 6 14 

c. Bazen  1 3 1 

 

13 18 

d. Nadiren  

 

1 2 

 

6 9 

 
TOPLAM 17 25 43 9 156 250 
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TABLO 11: Anket Katılımcılarının Herhangi Bir Mecrada İzleyecekleri Film Seçimlerindeki Öncelikli 

Kriterlerinin BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı  

(Soru 5) 

Her hangi bir 

mecrada 

izlediğim filmi 

seçerken 

öncelikle 







 

a. 

Konusuna 

bakarım. 

b. Biçimine 

bakarım. 

c. İnternette 

okuduğum 

yorumlara 

bakarım. 

d. 

Festivalde 

aldığı 

ödüllere 

bakarım. e. Diğer. 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 102 2 10 6 5 125 

Erkek 43 2 4 2 3 54 

a. Her hafta   7    1 8 

b. Her ay  2  1 1  4 

c. Bazen  22 1 2  2 27 

d. Nadiren  12 1 1 1  15 

Kadın 59  6 4 2 71 

a. Her hafta   4     4 

b. Her ay  8   1  9 

c. Bazen  30  2 2 1 35 

d. Nadiren  17  4 1 1 23 

RTS 74 12 9 8 22 125 

Erkek 44 8 7 7 16 82 

a. Her hafta   5 1  1 1 8 

b. Her ay  6 1 1 4 4 16 

c. Bazen  24 4 1 1 6 36 

d. Nadiren  9 2 5 1 5 22 

Kadın 30 4 2 1 6 43 

a. Her hafta    1   1 2 

b. Her ay  8 1 1 1 3 14 

c. Bazen  14 1 1  2 18 

d. Nadiren  8 1    9 

 
TOPLAM 176 14 19 14 27 250 
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TABLO 12: Anket Katılımcılarının Herhangi Bir Mecrada Film Seçmek İçin Öncelikli Kriterlerinin BTF 

İzlemek İçin Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

(Soru 5) 

Her hangi bir 

mecrada 

izlediğim filmi 

seçerken 

öncelikle 







 

a. 

Konusuna 

bakarım. 

b. Biçimine 

bakarım. 

c. İnternette 

okuduğum 

yorumlara 

bakarım. 

d. Festivalde 

aldığı 

ödüllere 

bakarım. e. Diğer. 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
et

 -
B

T
F

 İ
zl

em
ek

 i
çi

n
 M

ek
a

n
 T

er
ci

h
i 

 (
S

o
ru

 2
) 

Diğer 102 2 10 6 5 125 

Erkek 43 2 4 2 3 54 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 5  1   6 

b. Festivalde… 3     3 

c. Vizyonda… 9  1 1 1 12 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 1     1 

e. İnternetten… 25 2 2 1 2 32 

Kadın 59  6 4 2 71 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 8  1   9 

b. Festivalde… 5  1 1  7 

c. Vizyonda… 17  1 1 1 20 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 3     3 

e. İnternetten… 26  3 2 1 32 

RTS 74 12 9 8 22 125 

Erkek 44 8 7 7 16 82 

b. Festivalde… 4 1   2 7 

c. Vizyonda… 3    1 4 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 4     4 

e. İnternetten… 33 7 7 7 13 67 

Kadın 30 4 2 1 6 43 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 1   1  2 

b. Festivalde… 4 1 1  2 8 

c. Vizyonda… 2 3   2 7 

d. Kültür 

Merkezlerinde…     1 1 

e. İnternetten… 23  1  1 25 

 
Toplam 176 14 19 14 27 250 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

TABLO 13: Katılımcıların Herhangi Bir Mecrada İzleyecekleri Filmi Seçimindeki Önceliklerinin, İzleyecekleri Filme 

Dair Bilgi Ediniklerli Mecralara Göre Dağılımı 

(Soru 6) İzleyeceğim 

film ile ilgili 

bilgileri, 



 

a. Sinemadaki 

fragmanlardan 

öğrenirim. 

b. Basından 

öğrenirim. 

c. 

İnternetten 

öğrenirim. 

d. 

Sinema/Festival 

programlarını 

düzenli takip 

ederim. 

e. Film ile 

ilgili ön bilgi 

edinmeden 

izlerim. 

T
o
p

lam
 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
e
t 

–
F

il
m

 İ
zl

em
ek

 i
çi

n
 Ö

n
ce

li
k

li
 K

ri
te

r 
(S

o
ru

 5
) 

a. Konusuna… 26 21 120 6 3 176 

Diğer 19 11 64 5 3 102 

Erkek 6 5 26 4 2 43 

Kadın 13 6 38 1 1 59 

RTS 7 10 56 1 

 

74 

Erkek 7 3 33 1 

 

44 

Kadın 

 

7 23 

  

30 

b. Biçimine … 

 

1 11 1 1 14 

Diğer 

  

2 

  

2 

Erkek 

  

2 

  

2 

RTS 

 

1 9 1 1 12 

Erkek 

  

6 1 1 8 

Kadın 

 

1 3 

  

4 

c. İnternette 

okuduğum yorumlara 

… 1 1 15 2 

 

19 

Diğer 1 

 

8 1 

 

10 

Erkek 

  

3 1 

 

4 

Kadın 1 

 

5 

  

6 

RTS 

 

1 7 1 

 

9 

Erkek 

 

1 6 

  

7 

Kadın 

  

1 1 

 

2 

d. Festivalde aldığı 

ödüllere… 2 1 9 2 

 

14 

Diğer 2 

 

4 

  

6 

Erkek 

  

2 

  

2 

Kadın 2 

 

2 

  

4 

RTS 

 

1 5 2 

 

8 

Erkek 

 

1 5 1 

 

7 

Kadın 

   

1 

 

1 

e. Diğer.  1 3 19 2 2 27 

Diğer 

  

5 

  

5 

Erkek 

  

3 

  

3 

Kadın 

  

2 

  

2 

RTS 1 3 14 2 2 22 

Erkek 1 3 10 2 

 

16 

Kadın 

  

4 

 

2 6 

Toplam 30 27 174 13 6 250 
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 Tablo 13-Film izlemek için öncelikli kriter dağılımına göre katılımcılar 

izleyecekleri  film ile ilgili bilgileri en çok internetten öğrenmektedirler. 

 

 4.3. İdraki Sürece Etki Eden Unsurlar Bağlamında Film İzleyiciliği  

 

 Tablo 14-Tablo 30 arasındaki tablolar anket katılımcılarının filme idrak 

sürecinde etki eden biçimsel unsurlara dair sorulara vedikleri cevapları 

açıklamaktadır. 

 

TABLO 14: Anket Katılımcılarının Sinema Salonunda Oturacakları Yer Tercihlerinin BTF İzleme 

Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 8) 

Sinema Salonunda 

Oturacağım Yer 

Önemlidir. 







 

a. Her 

zaman b. Sıklıkla c. Bazen d. Nadiren e. Asla 

T
o
p
lam

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 63 41 14 5 2 125 

Erkek 26 16 8 2 2 54 

a. Her hafta   4 1 1 1 1 8 

b. Her ay  2 2    4 

c. Bazen  12 8 6  1 27 

d. Nadiren  8 5 1 1  15 

Kadın 37 25 6 3  71 

a. Her hafta   2 1 1   4 

b. Her ay  4 4 1   9 

c. Bazen  19 12 1 3  35 

d. Nadiren  12 8 3   23 

RTS 49 44 25 4 3 125 

Erkek 34 26 15 4 3 82 

a. Her hafta   2 2 4   8 

b. Her ay  8 3 3 2  16 

c. Bazen  15 13 5 1 2 36 

d. Nadiren  9 8 3 1 1 22 

Kadın 15 18 10   43 

a. Her hafta    1 1   2 

b. Her ay  3 8 3   14 

c. Bazen  7 7 4   18 

d. Nadiren  5 2 2   9 

 
TOPLAM 112 85 39 9 5 250 
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 Tablo 14- Katılımcıların %45’i sinemada oturacağı yerin her zaman önemli 

olduğunu; %35’i sıklıkla önemli olduğunu belirtmiştir. Bu oranlar diğer bölümlerde 

eğitim gören katılımcılar için %50 (her zaman) ve %32 (sıklıkla) iken; RTS eğitimi 

alan katılımcılar %39 (her zaman) ve %35 (sıklıkla) olarak ölçülmüştür.  

 

 

TABLO 15: Anket Katılımcılarının İnternetten Film İzlerken Filmin Biçimine Müdahale Edip 

Etmemelerinin BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 9) 

İnternetten film 

izlerken filmin, 

sesi ve rengine 

müdahale ederim. 







 

a. Her 

zaman b. Sıklıkla c. Bazen d. Nadiren e. Asla 

T
o
p
lam

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 37 30 28 18 12 125 

Erkek 19 8 11 8 8 54 

a. Her hafta   3 1 3  1 8 

b. Her ay  2  1 1  4 

c. Bazen  9 3 5 5 5 27 

d. Nadiren  5 4 2 2 2 15 

Kadın 18 22 17 10 4 71 

a. Her hafta     1 1 2 4 

b. Her ay  3 3 2  1 9 

c. Bazen  7 11 12 5  35 

d. Nadiren  8 8 2 4 1 23 

RTS 28 22 33 25 17 125 

Erkek 24 14 18 13 13 82 

a. Her hafta   4 1 1 2  8 

b. Her ay  6 2 3 4 1 16 

c. Bazen  9 6 9 4 8 36 

d. Nadiren  5 5 5 3 4 22 

Kadın 4 8 15 12 4 43 

a. Her hafta     1 1  2 

b. Her ay  1 2 6 5  14 

c. Bazen  2 2 7 4 3 18 

d. Nadiren  1 4 1 2 1 9 

 
TOPLAM 65 52 61 43 29 250 

 

 

 Tablo 15- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; ‘film izlerken 

filmin, sesi ve rengine müdahale ederim’.sorusuna ‘Her zaman’ (65), ‘Bazen’ (61), 

‘Sıklıkla’ (52), yanıtını veren katılımcı sayısı birbirine yakın, ‘Nadiren’ (43), yanıtı 

ortadayken ‘Asla’  (29)  yanıtını veren  katılımcı sayısı sapma göstermiştir.  
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TABLO 16: Anket Katılımcıları İçin Ekran Boyutu ve Ses Düzeyinin Öneminin BTF İzleme Sıklıklarına 

Göre Dağılımı 

(Soru 13) 

İzlediğim ekranın 

boyutu, filmin ses 

düzeyi önemlidir. 







 

a. Her 

zaman b. Sıklıkla c. Bazen d. Nadiren e. Asla 

T
o
p
lam

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 69 34 17 3 2 125 

Erkek 31 11 9 2 1 54 

a. Her hafta   7   1  8 

b. Her ay  2 2    4 

c. Bazen  14 5 6 1 1 27 

d. Nadiren  8 4 3   15 

Kadın 38 23 8 1 1 71 

a. Her hafta   1 3    4 

b. Her ay  3 4 1 1  9 

c. Bazen  23 8 3  1 35 

d. Nadiren  11 8 4   23 

RTS 59 41 16 4 5 125 

Erkek 39 25 10 3 5 82 

a. Her hafta   4 2 2   8 

b. Her ay  9 1 2 1 3 16 

c. Bazen  17 13 4 1 1 36 

d. Nadiren  9 9 2 1 1 22 

Kadın 20 16 6 1  43 

a. Her hafta    1 1   2 

b. Her ay  6 5 3   14 

c. Bazen  9 6 2 1  18 

d. Nadiren  5 4    9 

 
TOPLAM 128 75 33 7 7 250 

 

 

 Tablo 16- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; ‘İzlediğim 

ekranın boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir’ diyen öğrencilerin % 51'i ‘Her zaman’ 

yanıtını vermiştir. 
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TABLO 17: Anket Katılımcıları İçin İnternet Üstünden 

Film Izlerken Filmi Durdurarak ya da İleri-Geri Alarak 

İzlemenin BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 31)İnternet 

üstünden film 

izlerken durdurur 

ya da ileri geri 

alırım. 







 Evet Hayır 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 89 36 125 

Erkek 43 11 54 

a. Her hafta   7 1 8 

b. Her ay  3 1 4 

c. Bazen  23 4 27 

d. Nadiren  10 5 15 

Kadın 46 25 71 

a. Her hafta   4  4 

b. Her ay  4 5 9 

c. Bazen  23 12 35 

d. Nadiren  15 8 23 

RTS 89 36 125 

Erkek 57 25 82 

a. Her hafta   6 2 8 

b. Her ay  13 3 16 

c. Bazen  23 13 36 

d. Nadiren  15 7 22 

Kadın 32 11 43 

a. Her hafta   1 1 2 

b. Her ay  11 3 14 

c. Bazen  15 3 18 

d. Nadiren  5 4 9 

 
TOPLAM 178 72 250 

 

 

 Tablo 17- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; 

katılımcıların % 71'i   internet üstünden film izlerken durdururduklarını ya da ileri 

geri aldıklarını belirtmişlerdir. 
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TABLO 18: Anket Katılımcılarının Sinema Salonunda Oturacağı Yer Tercihlerinin BTF İzlemek İçin 

Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

(Soru 8)  Sinema 

salonunda 

oturacağım yer 

önemlidir. 







 

a. Her 

zaman b. Sıklıkla c. Bazen d. Nadiren e. Asla 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

ek
 i

çi
n

 M
ek

a
n

 T
er

ci
h

i 
 (

S
o
ru

 2
) 

Diğer 63 41 14 5 2 125 

Erkek 26 16 8 2 2 54 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 2 2 1  1 6 

b. Festivalde… 1 2    3 

c. Vizyonda… 8 4    12 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 1     1 

e. İnternetten… 14 8 7 2 1 32 

Kadın 37 25 6 3  71 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 5 3  1  9 

b. Festivalde… 4  2 1  7 

c. Vizyonda… 10 8 2   20 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 2 1    3 

e. İnternetten… 16 13 2 1  32 

RTS 49 44 25 4 3 125 

Erkek 34 26 15 4 3 82 

b. Festivalde… 5 1 1   7 

c. Vizyonda… 1 2 1   4 

d. Kültür 

Merkezlerinde…  2 1  1 4 

e. İnternetten… 28 21 12 4 2 67 

Kadın 15 18 10   43 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 1  1   2 

b. Festivalde… 3 5    8 

c. Vizyonda…  5 2   7 

d. Kültür 

Merkezlerinde…  1    1 

e. İnternetten… 11 7 7   25 

 
Toplam 112 85 39 9 5 250 

 

 

 Tablo 18- Bağımsız Türk Filmini izlemek için mekan tercihi dağılımına göre; 

‘sinema salonunda oturacağım yer önemlidir’ sorusuna katılımcıların % 44'ü ‘Her 

zaman’,  % 34'ü ‘Sıklıkla’ yanıtını vermişlerdir. ‘Bazen’ diyen katılımcı yüzdesi ise 

15'tir. 
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TABLO 19: Anket Katılımcılarının İnternetten Film İzlerken Filmin Biçimine Müdahale Edip 

Etmemelerinin BTF İzlemek İçin Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

 (Soru 9) 

İnternetten film 

izlerken filmin, 

sesi ve rengine 

müdahale 

ederim. 

 







 

a. Her 

zaman b. Sıklıkla c. Bazen d. Nadiren e. Asla 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
et

 -
B

T
F

 İ
zl
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çi

n
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ek
a

n
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er
ci

h
i 

 (
S

o
ru

 2
) 

Diğer 37 30 28 18 12 125 

Erkek 19 8 11 8 8 54 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 4   1 1 6 

b. Festivalde… 1  1 1  3 

c. Vizyonda… 7  2 2 1 12 

d. Kültür 

Merkezlerinde…   1   1 

e. İnternetten… 7 8 7 4 6 32 

Kadın 18 22 17 10 4 71 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 2 3 2 1 1 9 

b. Festivalde… 2 1  3 1 7 

c. Vizyonda… 5 10 3 1 1 20 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 2 1    3 

e. İnternetten… 7 7 12 5 1 32 

RTS 28 22 33 25 17 125 

Erkek 24 14 18 13 13 82 

b. Festivalde… 2 1 2 1 1 7 

c. Vizyonda…   2 1 1 4 

d. Kültür 

Merkezlerinde…  1 2 1  4 

e. İnternetten… 22 12 12 10 11 67 

Kadın 4 8 15 12 4 43 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 1  1   2 

b. Festivalde…  2 2 2 2 8 

c. Vizyonda…  1 4 2  7 

d. Kültür 

Merkezlerinde…    1  1 

e. İnternetten… 3 5 8 7 2 25 

 
Toplam 65 52 61 43 29 250 

 

 Tablo 19- Bağımsız Türk Filmini izlemek için mekan tercihi dağılımına göre; 

‘İnternet üstünden film izlerken filmin, sesi ve rengine müdahale ederim’ sorusuna 

katılımcıların % 26'sı ‘Her zaman’,  % 21'i ‘Sıklıkla’, % 24'ü ‘Bazen’ , % 17'si 

‘Nadiren’ yanıtını vermişlerdir. ‘Asla’  diyen katılımcı oranı ise % 11'dir. 
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TABLO 20:  Bağımsız Türk Filmini En Çok İnternetten İzlediğini Belirten Katılımcıların İnternetten Film 

İzlerken Filmin, Sesi ve Rengine Müdahale Etme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 9) 

İnternetten film izlerken filmin, sesi ve 

rengine müdahale ederim. 



 

a. Her 

zaman 

b. 

Sıklıkla 

c. 

Bazen 

d. 

Nadiren 

e. 

Asla 

T
o
p
lam

 

Diğer 14 15 19 9 7 64 

Erkek 7 8 7 4 6 32 

Kadın 7 7 12 5 1 32 

RTS 25 17 20 17 13 92 

Erkek 22 12 12 10 11 67 

Kadın 3 5 8 7 2 25 

Toplam 39 32 39 26 20 156 

 

 Tablo 20- Bağımsız Türk Filmi’ni internetten izlediğini belirten katılımcıların 

dağılımına göre; ‘İnternetten film izlerken filmin, sesi ve rengine müdahale ederim’ 

sorusuna katılımcıların % 25'i ‘Her zaman’,  % 20'si ‘Sıklıkla’, % 25'i ‘Bazen’ , % 

16'sı ‘Nadiren’ yanıtını vermişlerdir. ‘Asla’  diyen katılımcılar ise % 12'dir. 

 

TABLO 21:  Herhangi Bir Mecrada İzlediği Filmi Seçerken Öncelikle Biçimine Baktığını Belirten Katılımcıların; Ekran 

Boyutu ve Ses Düzeyini Önemseme Sıklıklarına, Bağımsız Türk Filmlerini Beğenmelerinin İzleme Sıklıklarını Arttırıp 

Arttırmayacağına, Dışarıda Cep Telefonu ya da Bilgisayardan Film İzleyip İzlememelerine, İnternet Üstünden Film 

İzlerken Filmi Durdurarak ya da İleri-Geri Alarak İzleyip İzlememelerine Göre Dağılımı 

 

 

(Soru 13) 

İzlediğim 

ekranın boyutu, 

filmin ses düzeyi 

önemlidir 

 

(Soru 21) 

BTF beğensem 

daha çok 

izlerim. 

(Soru 28) 

Dışarıda cep 

telefonu ya da 

bilgisayardan 

film izlerim. 

(Soru 31)  
İnternet üstünden 

film izlerken 

durdurur ya da ileri 

geri alırım. 

 

    

 

a.
H

er
 

za
m

an
 

b
. 

S
ık

lı
k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 

N
ad

ir
en

 

E
v
et 

H
ay

ır 

E
v
et

 

H
ay

ır
 

E
v
et 

H
ay

ır 

Toplam 

Diğer 2 

   

1 1  2 2  2 

Erkek 2 

   

1 1  2 2  2 

RTS 4 5 2 1 7 5 5 7 10 2 12 

Erkek 3 3 1 1 4 4 2 6 7 1 8 

Kadın 1 2 1 

 

3 1 3 1 3 1 4 

Toplam 6 5 2 1 8 6 5 9 12 2 14 
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TABLO 22: 

Anket Katılımcılarının 

Sinema Salonunda 

Oturacağı Yer Tercihlerinin 

ve İnternetten Film İzlerken 

Gösterim Koşullarına 

Müdahelelerinin Filmi 

İnternette İzleme 

Tercihindeki Önceliklerine 

Göre Dağılımı. 

 

 

 

 

 

(Soru  8)  

Sinema salonunda 

oturacağım yer 

önemlidir. 
 

(Soru 9)  

İnternetten film izlerken 

filmin, sesi ve rengine 

müdahale ederim 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 

S
ık

lı
k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 

N
ad

ir
en

 

e.
 A

sl
a 

TOPLAM 

a. H
er zam

an
 

b
. S

ık
lık

la 

c. B
azen

 

d
. N

ad
iren

 

e. A
sla 

İn
te

r
n

et
te

n
 İ

zl
em

ek
 i

çi
n

 Ö
n

ce
li

k
li

 K
ri

te
ri

  
(S

o
ru

 7
)-

 E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

 

a. Rahat bir ortamda 

izlemek… 47 36 17 3 2 105 28 26 21 18 12 

Diğer 34 17 6 2 1 60 21 15 12 6 6 

Erkek 14 6 3 

 

1 24 9 4 5 3 3 

Kadın 20 11 3 2 

 

36 12 11 7 3 3 

RTS 13 19 11 1 1 45 7 11 9 12 6 

Erkek 9 11 8 1 1 30 6 7 5 9 3 

Kadın 4 8 3 

  

15 1 4 4 3 3 

b. Para ödemeden 

izlemek… 23 11 4 1 2 41 11 8 11 6 5 

Diğer 12 5 2 

 

1 20 4 6 5 2 3 

Erkek 5 1 2 

 

1 9 3 2 1  3 

Kadın 7 4 

   

11 1 4 4 2  

RTS 11 6 2 1 1 21 7 2 6 4 2 

Erkek 8 3 1 1 1 14 7 1 2 2 2 

Kadın 3 3 1 

  

7  1 4 2  

c. Filme erişebilmek… 24 25 13 3 

 

65 18 11 15 14 7 

Diğer 5 14 5 1 

 

25 8 6 1 8 2 

Erkek 2 7 2 1 

 

12 3 2  5 2 

Kadın 3 7 3 

  

13 5 4 1 3  

RTS 19 11 8 2 

 

40 10 5 14 6 5 

Erkek 12 7 5 2 

 

26 7 4 9 2 4 

Kadın 7 4 3 

  

14 3 1 5 4 1 

d. Gösterim koşullarına 

müdahale etmek… 10 6 

 

1 1 18 3 5 8  2 

Diğer 8 2 

 

1 

 

11 2 2 6  1 

Erkek 3 1 

 

1 

 

5 2  3   

Kadın 5 1 

   

6  2 3  1 

RTS 2 4 

  

1 7 1 3 2  1 

Erkek 2 1 

  

1 4 1 1 1  1 

Kadın 

 

3 

   

3  2 1   

e. Diğer 8 7 5 1 

 

21 5 2 6 5 3 

Diğer 4 3 1 1 

 

9 2 1 4 2  

Erkek 2 1 1 

  

4 2  2   

Kadın 2 2 

 

1 

 

5  1 2 2  

RTS 4 4 4 

  

12 3 1 2 3 3 

Erkek 3 4 1 

  

8 3 1 1  3 

Kadın 1 

 

3 

  

4   1 3  

 Toplam 112 85 39 9 5 250 65 52 61 43 29 
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 Tablo 22-Katılımcılar ‘Sinema salonunda oturacağım yer önemlidir’ sorusuna 

en yaygın olarak ‘Her zaman’, ‘İnternetten film izlerken filmin, sesi ve rengine 

müdahale  ederim’ sorusuna  en yaygın olarak ‘Her zaman’ yanıtını vermişlerdir. 

 

TABLO 23: Anket Katılımcılarının İnternetten Film İzlerken Filmin Biçimine Müdahale Etmelerinin  

İnternet Üstünden Film İzlerken Durdurmaları ya da İleri-Geri Almalarına Göre Dağılımı 

 
(Soru  9) İnternetten film izlerken filmin, sesi ve rengine müdahale ederim. 

 

a. Her zaman b. Sıklıkla c. Bazen d. Nadiren e. Asla TOPLAM 

İn
te

rn
e
t 

ü
st

ü
n

d
e
n

 f
il

m
 i

zl
er

k
en

 

d
u

rd
u

rm
a

k
 y

a
 d

a
 i

le
ri

 g
er

i 
a

lm
a

k
 

(S
o
ru

 3
1

) 
–

 E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

-

C
in

si
y

et
 

Evet 48 36 45 31 18 178 

Diğer 26 23 20 12 8 89 

Erkek 14 7 10 6 6 43 

Kadın 12 16 10 6 2 46 

RTS 22 13 25 19 10 89 

Erkek 18 8 13 10 8 57 

Kadın 4 5 12 9 2 32 

Hayır 17 16 16 12 11 72 

Diğer 11 7 8 6 4 36 

Erkek 5 1 1 2 2 11 

Kadın 6 6 7 4 2 25 

RTS 6 9 8 6 7 36 

Erkek 6 6 5 3 5 25 

Kadın 

 

3 3 3 2 11 

 TOPLAM 65 52 61 43 29 250 

 

 Tablo 23- Bağımsız Türk Filmini İnternet üstünden film izlerken durdurma 

ya da ileri geri alma  dağılımına göre; ‘Filmin, sesi ve rengine müdahale ederim’ 

sorusuna katılımcıların % 26'sı ‘Her zaman’,  % 21'i ‘Sıklıkla’, % 24'ü ‘Bazen’ , % 

17'si ‘Nadiren’ yanıtını vermişlerdir. ‘Asla’  diyen katılımcılar ise % 11'dir. 

 

 

TABLO 24: Anket Katılımcıları İçin Ekran Boyutu ve Ses Düzeyinin Öneminin BTF İzlemek İçin Mekan Tercihlerine 

Göre Dağılımı 

 

(Soru 2) BTF 

en çok,  

a. Alışveriş 

merkezlerinde

… 

b. 

Festivalde

… 

c. 

Vizyonda 

… 

d. Kültür 

Merkezlerinde

… 

e. 

İnternetten 

… TOPLAM 

(S
o
ru

 1
3
) 

İz
le

d
iğ

im
 e

k
ra

n
ın

 b
o
y
u
tu

, 
fi

lm
in

 s
es

 

d
ü
ze

y
i 

ö
n
em

li
d
ir

. 

a. Her zaman 8 14 23 4 79 128 

Diğer 6 6 18 4 35 69 

Erkek 3 2 6 1 19 31 

Kadın 3 4 12 3 16 38 

RTS 2 8 5 

 

44 59 

Erkek 

 

6 2 

 

31 39 

Kadın 2 2 3 

 

13 20 

b. Sıklıkla 6 9 10 3 47 75 

Diğer 6 2 7 

 

19 34 

Erkek 1 1 2 

 

7 11 

Kadın 5 1 5 

 

12 23 

RTS 

 

7 3 3 28 41 

Erkek 

 

1 1 2 21 25 

Kadın 

 

6 2 1 7 16 

c. Bazen 2 2 7 2 20 33 

Diğer 2 2 4 

 

9 17 

Erkek 1 

 

2 

 

6 9 

Kadın 1 2 2 

 

3 8 

RTS 

  

3 2 11 16 
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Erkek 

  

1 2 7 10 

Kadın 

  

2 

 

4 6 

d. Nadiren 1 

 

2 

 

4 7 

Diğer 1 

 

2 

  

3 

Erkek 1 

 

1 

  

2 

Kadın 

  

1 

  

1 

RTS 

    

4 4 

Erkek 

    

3 3 

Kadın 

    

1 1 

e. Asla 

  

1 

 

6 7 

Diğer 

  

1 

 

1 2 

Erkek 

  

1 

  

1 

Kadın 

    

1 1 

RTS 

    

5 5 

Erkek 

    

5 5 

 
Toplam 17 25 43 9 156 250 

 

 Tablo 24- ‘İzlediği ekranın boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir’.sorusuna; 

‘Her zaman’ diyen katılımcılar Bağımsız Türk Filmini en çok internetten 

izlemektedirler; ‘Asla’  diyen katılımcılar Alışveriş Merkezleri’ni, Kültür 

Merkezlerini ve Festivalleri öncelikli olarak tercih etmemektedirler. 

 

 

TABLO 25: Anket Katılımcıları İçin Ekran Boyutu ve Ses Düzeyinin Öneminin Herhangi Bir Mecrada 

İzleyecekleri Film Seçimlerindeki Öncelikli Kriterlerine Göre Dağılımı 

 (Soru 5) 

Herhangi bir 

mecrada 

izlediğim 

filmi 

seçerken 

öncelikle 



 

 

a. Konusuna 

bakarım. 

b. 

Biçimine 

bakarım. 

c. 

İnternette 

okuduğum 

yorumlara 

bakarım. 

d. Festivalde 

aldığı ödüllere 

bakarım. e. Diğer. Toplam 

(S
o
ru

 1
3
) 

İz
le

d
iğ

im
 e

k
ra

n
ın

 b
o
y
u
tu

, 
fi

lm
in

 s
es

 d
ü
ze

y
i 

ö
n
em

li
d
ir

. 

a. Her zaman 92 6 12 7 11 128 

Diğer 53 2 7 5 2 69 

Erkek 23 2 4 2 

 

31 

Kadın 30 

 

3 3 2 38 

RTS 39 4 5 2 9 59 

Erkek 23 3 5 1 7 39 

Kadın 16 1 

 

1 2 20 

b. Sıklıkla 55 5 5 2 8 75 

Diğer 30 

 

2 1 1 34 

Erkek 10 

   

1 11 

Kadın 20 

 

2 1 

 

23 

RTS 25 5 3 1 7 41 

Erkek 15 3 2 1 4 25 

Kadın 10 2 1 

 

3 16 

c. Bazen 24 2 1 1 5 33 

Diğer 16 

   

1 17 

Erkek 8 

   

1 9 

Kadın 8 

    

8 

RTS 8 2 1 1 4 16 

Erkek 5 1 

 

1 3 10 

Kadın 3 1 1 

 

1 6 

d. Nadiren 3 1 

 

1 2 7 

Diğer 2 

   

1 3 

Erkek 1 

   

1 2 



 149 

Kadın 1 

    

1 

RTS 1 1 

 

1 1 4 

Erkek 

 

1 

 

1 1 3 

Kadın 1 

    

1 

e. Asla 2 

 

1 3 1 7 

Diğer 1 

 

1 

  

2 

Erkek 1 

    

1 

Kadın 

  

1 

  

1 

RTS 1 

  

3 1 5 

Erkek 1 

  

3 1 5 

 
Toplam 176 14 19 14 27 250 

 

 Tablo 25- ‘İzlediği ekranın boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir’ 

sorusunun.dağılımına göre; katılımcıların büyük bir bölümü herhangi bir mecrada 

izlediği filmi seçerken öncelikle konusuna bakmaktadır. 

 

TABLO 26: Anket Katılımcıları İçin Ekran Boyutu ve Ses Düzeyinin Öneminin İnternetten  Film İzlemek 

için Öncelikli Kriterlerine Göre Dağılımı 

 (Soru 7) 

Filmi 

internette 

izleme 

tercihimde 

öncelikle, 



 

 

a. Rahat bir 

ortamda 

izlemek…  

b. Para 

ödemeden 

izlemek… 

c. Filme 

erişebilmek 

…  

d. Gösterim 

koşullarına 

müdahale 

etmek …  e. Diğer Toplam 

(S
o
ru

 1
3
) 

İz
le

d
iğ

im
 e

k
ra

n
ın

 b
o
y
u
tu

, 
fi

lm
in

 s
es

 d
ü
ze

y
i 

ö
n
em

li
d
ir

. 

a. Her zaman 54 24 30 6 14 128 

Diğer 38 11 10 4 6 69 

Erkek 15 6 5 2 3 31 

Kadın 23 5 5 2 3 38 

RTS 16 13 20 2 8 59 

Erkek 10 9 14 1 5 39 

Kadın 6 4 6 1 3 20 

b. Sıklıkla 31 9 24 8 3 75 

Diğer 13 6 10 4 1 34 

Erkek 4 2 3 2 

 

11 

Kadın 9 4 7 2 1 23 

RTS 18 3 14 4 2 41 

Erkek 13 2 7 2 1 25 

Kadın 5 1 7 2 1 16 

c. Bazen 12 5 10 3 3 33 

Diğer 5 3 5 2 2 17 

Erkek 3 1 4 

 

1 9 

Kadın 2 2 1 2 1 8 

RTS 7 2 5 1 1 16 

Erkek 4 

 

4 1 1 10 

Kadın 3 2 1 

  

6 

d. Nadiren 4 1 1 1 

 

7 

Diğer 2 

  

1 

 

3 

Erkek 1 

  

1 

 

2 

Kadın 1 

    

1 

RTS 2 1 1 

  

4 

Erkek 1 1 1 

  

3 

Kadın 1 

    

1 

e. Asla 4 2 

  

1 7 

Diğer 2 

    

2 

Erkek 1 

    

1 

Kadın 1 

    

1 
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RTS 2 2 

  

1 5 

Erkek 2 2 

  

1 5 

 
Toplam 105 41 65 18 21 250 

 

 Tablo 26- ‘İzlediğim ekranın boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir’ 

sorusunun.dağılımına göre; internette izleme tercihlerinde öncelik rahat bir ortam, 

daha sonra filme erişebilmektir. Para ödemeden izlemek, diğer nedenler ve gösterim 

koşullarına müdahale etmek daha sonraki tercihleridir. 

 

 

TABLO 27: Anket Katılımcıları Açısından, BTF Daha Çok Beğense Daha Çok İzleyecek Olmanın  

İnternetten Film İzlerken Filmin Biçimine Müdahale Etme Sıklığına Göre Dağılımı 

 

 (Soru 9)  İnternetten film 

izlerken filmin, sesi ve 

rengine müdahale 

ederim.  
a. Her 

zaman 

b. 

Sıklıkla 

c. 

Bazen 

d. 

Nadiren 

e. 

Asla TOPLAM 

(S
o
ru

 2
1
) 

B
T

F
 h

o
şu

m
a
 g

it
se

 d
a
h

a
 ç

o
k

 i
zl

er
im

. 

 

Evet 56 45 44 33 21 199 

Diğer 34 26 20 13 11 104 

Erkek 18 6 8 6 7 45 

Kadın 16 20 12 7 4 59 

RTS 22 19 24 20 10 95 

Erkek 19 12 14 11 7 63 

Kadın 3 7 10 9 3 32 

Hayır 9 7 17 10 8 51 

Diğer 3 4 8 5 1 21 

Erkek 1 2 3 2 1 9 

Kadın 2 2 5 3 

 

12 

RTS 6 3 9 5 7 30 

Erkek 5 2 4 2 6 19 

Kadın 1 1 5 3 1 11 

 
TOPLAM 65 52 61 43 29 250 

 

 Tablo 27-‘Bağımsız Türk Filmi hoşuma gitse daha çok izlerim’ diyen  

katılımcıların dağılımına göre; ‘internetten film izlerken filmin, sesi ve rengine 

müdahale ederim’  sorusuna ‘Sıklıkla’ cevabı en yaygın cevaptır; bu cevabı 

‘Bazen’ ve ‘Nadiren’ cevapları izlemektedir. m  

 

 Tablo 28 ve Tablo 29’da anket katılımcılarının filme idrak sürecinde etki 

eden biçimsel unsurların yanı sıra kamusal izleyicilik ve özel alanda izleyicilik ile 

ilgili olan sorulara verdikleri cevaplar gösterilmektedir.  

 



 151 

TABLO 28: Anket Katılımcıları İçin Film İzlerken Ara Olmasını İstemenin ya da Sinemada Arayı Beklemeden 

Çıkabilmenin BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 34) 

Film izlerken 

ara olmasını 

isterim. 







 

E
v
et

  

H
ay

ır
 

TOPLAM 

E
v
et 

H
ay

ır 

 (Soru 35) 

Sinemada arayı 

beklemeden 

çıkabilirim. 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e
 S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o

ru
 1

) Diğer 80 45 125 21 104 Diğer 

Erkek 34 20 54 14 40 Erkek 

a. Her hafta   5 3 8 5 3 a. Her hafta   

b. Her ay  1 3 4 2 2 b. Her ay  

c. Bazen  19 8 27 4 23 c. Bazen  

d. Nadiren  9 6 15 3 12 d. Nadiren  

Kadın 46 25 71 7 64 Kadın 

a. Her hafta   2 2 4  4 a. Her hafta   

b. Her ay  7 2 9  9 b. Her ay  

c. Bazen  24 11 35 4 31 c. Bazen  

d. Nadiren  13 10 23 3 20 d. Nadiren  

RTS 78 47 125 20 105 RTS 

Erkek 50 32 82 14 68 Erkek 

a. Her hafta   7 1 8 1 7 a. Her hafta   

b. Her ay  6 10 16 4 12 b. Her ay  

c. Bazen  23 13 36 7 29 c. Bazen  

d. Nadiren  14 8 22 2 20 d. Nadiren  

Kadın 28 15 43 6 37 Kadın 

a. Her hafta   2  2  2 a. Her hafta   

b. Her ay  7 7 14 1 13 b. Her ay  

c. Bazen  10 8 18 2 16 c. Bazen  

d. Nadiren  9  9 3 6 d. Nadiren  

 TOPLAM 158 92 250 41 209 TOPLAM 

 

 Tablo 28- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; 

katılımcılardan 158'i film izlerken ara olmasını isterken, 209 katılımcı ara 

verilmeden çıkmayacağını söylemiştir. 

 

 

TABLO 29: Anket Katılımcıları İçin Film İzlerken Ara Olmasını İstemenin ve İnternet Üstünden Film İzlerken 

Durdurmanın ya da İleri Geri Almanın Sinemada Arayı Beklemeden Çıkabilmeye Göre Dağılımı 

 

 

(Soru 34) 

Film izlerken ara 

olmasını isterim. 
 

 

(Soru 31)  

İnternet üstünden film 

izlerken durdurur ya 

da ileri geri alırım. 
 

  

 

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır   

(S
o

ru
 3

5
) 

S
in

em
a

d
a

 a
ra

y
ı 

b
ek

le
m

ed
en

 

çı
k

a
b

il
ir

im
.



 

Evet 29 12 41 34 7 Evet 

(S
o
ru

 3
5

) 

S
in

em
a

d
a

 a
ra

y
ı b

ek
lem

ed
en

 

çık
a

b
ilirim

.



 

Diğer 14 7 21 17 4 Diğer 

Erkek 8 6 14 12 2 Erkek 

Kadın 6 1 7 5 2 Kadın 

RTS 15 5 20 17 3 RTS 

Erkek 11 3 14 12 2 Erkek 

Kadın 4 2 6 5 1 Kadın 

Hayır 129 80 209 144 65 Hayır 

Diğer          66 38 104 72 32    Diğer          

Erkek 26 14 40 31 9 Erkek 

Kadın 40 24 64 41 23 Kadın 

RTS 63 42 105 72 33 RTS 

Erkek 39 29 68 45 23 Erkek 

Kadın 24 13 37 27 10 Kadın 

 TOPLAM 158 92 250 178 72 TOPLAM  
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 Tablo 29- Film izlerken ara olmasını isteyen katılımcı sayısı 158, İnternet 

üstünden film izlerken durduran ya da ileri geri alan katılımcı sayısı 178 dir. 

 

 4.4. Kamusal ve Özel Alanda İzleyicilik 

 

 Tablo 30-Tablo 40 arasındaki tablolarda anket katılımcılarının kamusal 

izleyicilik ve özel alanda izleyicilik ile ilgili olan sorulara verdikleri cevaplar 

gösterilmektedir.  

 

TABLO 30: Anket Katılımcılarının Filmi Başkalarıyla İzleme Sıklıklarının BTF İzleme Sıklıklarına Göre 

Dağılımı 

 

(Soru 3) 

Filmi… 






 

a.Her 

zaman 

yalnız 

izlerim. 

b.Sıklıkla 

yalnız, 

nadiren 

başkalarıyla 

izlerim. 

c.Bazen 

yalnız, bazen 

başkalarıyla 

izlerim. 

d.Nadiren 

yalnız, 

sıklıkla 

başkalarıyla 

izlerim.  

e.Her zaman 

başkalarıyla 

izlerim. 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 5 29 52 19 20 125 

Erkek 4 16 23 4 7 54 

a. Her hafta   1 2 4  1 8 

b. Her ay   2  1 1 4 

c. Bazen  3 8 12 2 2 27 

d. Nadiren   4 7 1 3 15 

Kadın 1 13 29 15 13 71 

a. Her hafta     1 2 1 4 

b. Her ay   2 5 1 1 9 

c. Bazen   8 15 8 4 35 

d. Nadiren  1 3 8 4 7 23 

RTS 9 59 42 11 4 125 

Erkek 8 40 25 6 3 82 

a. Her hafta    6 2   8 

b. Her ay  2 8 4 1 1 16 

c. Bazen  3 15 15 3  36 

d. Nadiren  3 11 4 2 2 22 

Kadın 1 19 17 5 1 43 

a. Her hafta     2   2 

b. Her ay   9 3 2  14 

c. Bazen  1 7 9 1  18 

d. Nadiren   3 3 2 1 9 

 
TOPLAM 14 88 94 30 24 250 
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 Tablo 30- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; 

Katılımcıların yüzdesi Bazen yalnız, bazen başkalarıyla izleyen %37, Sıklıkla 

yalnız nadiren başkalarıyla izleyen %35,  Nadiren yalnız sıklıkla başkalarıyla  

izleyen %12,  Her zaman başkalarıyla izleyen % 09,  Her zaman yalnız izleyen %05 

tir. 

 

TABLO 31: Anket Katılımcılarının Filmi Başkalarıyla İzleme Sıklıklarının BTF İzlemek İçin Mekan 

Tercihlerine Göre Dağılımı 

(Soru 3) 

Filmi… 





 

a.Her 

zaman 

yalnız 

izlerim. 

b.Sıklıkla 

yalnız, 

nadiren 

başkalarıyla 

izlerim. 

c.Bazen 

yalnız, 

bazen 

başkalarıyla 

izlerim. 

d.Nadiren 

yalnız, 

sıklıkla 

başkalarıyla 

izlerim.  

e.Her zaman 

başkalarıyla 

izlerim. 

T
O

P
L

A
M

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y

et
 -

B
T

F
 İ

zl
em

ek
 i

çi
n

 M
ek

a
n

 T
er

ci
h

i 
 (

S
o

ru
 2

) 

Diğer 5 29 52 19 20 125 

Erkek 4 16 23 4 7 54 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 1 1 2 1 1 6 

b. Festivalde… 

 

1 1 1 

 

3 

c. Vizyonda… 

 

1 6 1 4 12 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 

  

1 

  

1 

e. İnternetten… 3 13 13 1 2 32 

Kadın 1 13 29 15 13 71 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 

 

1 2 3 3 9 

b. Festivalde… 

 

1 4 1 1 7 

c. Vizyonda… 

 

1 10 2 7 20 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 

  

1 1 1 3 

e. İnternetten… 1 10 12 8 1 32 

RTS 9 59 42 11 4 125 

Erkek 8 40 25 6 3 82 

b. Festivalde… 

 

6 

  

1 7 

c. Vizyonda… 

  

3 1 

 

4 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 

 

2 2 

  

4 

e. İnternetten… 8 32 20 5 2 67 

Kadın 1 19 17 5 1 43 

a. Alışveriş 

merkezlerinde… 

  

1 1 

 

2 

b. Festivalde… 

 

3 3 2 

 

8 

c. Vizyonda… 

  

5 2 

 

7 

d. Kültür 

Merkezlerinde… 

 

1 

   

1 

e. İnternetten… 1 15 8 

 

1 25 

 
Toplam 14 88 94 30 24 250 
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 Tablo 31- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; 

Katılımcıların yüzdesi Bazen yalnız, bazen başkalarıyla izleyen %37, Sıklıkla 

yalnız nadiren başkalarıyla izleyen %35,  Nadiren yalnız sıklıkla başkalarıyla  

izleyen %12,  Her zaman başkalarıyla izleyen % 09,  Her zaman yalnız izleyen %05 

tir. 

 

TABLO 32: 
Anket 

Katılımcılarının 

İdrak Sürecinde 

Diğerlerinin 

Etkisinin BTF 

İzleme 

Sıklıklarına Göre 

Dağılımı 

(Soru 10) Film izlerken 

çevremdeki insanların 

tepkilerini fark ederim 

T

O

P

L

A

M 

(Soru 11) Film izlerken 

diğer insanların tepkileri 

filmi idrak sürecimi 

etkiler. 

T

O

P

L

A

M 

(Soru 12) Film izlerken 

diğer insanların beni fark 

ettiğini düşünürüm.  

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 
S

ık
lı

k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 
N

ad
ir

en
 

e.
 A

sl
a 

a. H
er zam

an
 

b
. S

ık
lık

la 

c. B
azen

 

d
. N

ad
iren

 

e. A
sla 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 
S

ık
lı

k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 
N

ad
ir

en
 

e.
 A

sl
a 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e
 S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o

ru
 1

) 

Diğer 27 35 40 18 5 125 9 26 45 21 24 125 6 5 25 41 48 

Erkek 18 15 17 3 1 54 4 15 17 10 8 54 3 3 12 18 18 

a. Her hafta   4 1 2  1 8 2 1 4  1 8 1 2 1 1 3 

b. Her ay  2 1 1   4   2 1 1 4 1   3  

c. Bazen  9 8 7 3  27 1 11 5 6 4 27 1 1 8 10 7 

d. Nadiren  3 5 7   15 1 3 6 3 2 15   3 4 8 

Kadın 9 20 23 15 4 71 5 11 28 11 16 71 3 2 13 23 30 

a. Her hafta    1 2 1  4   2 1 1 4   1 1 2 

b. Her ay  2 2 3 1 1 9 1 1 2 2 3 9 2 1  2 4 

c. Bazen  5 9 11 8 2 35 3 7 13 6 6 35 1 1 8 15 10 

d. Nadiren  2 8 7 5 1 23 1 3 11 2 6 23   4 5 14 

RTS 31 33 33 21 7 125 12 14 36 31 32 125 4 7 28 40 46 

Erkek 24 18 23 12 5 82 9 11 23 19 20 82 3 5 23 24 27 

a. Her hafta   3 2  2 1 8  1 2 2 3 8   1 5 2 

b. Her ay  7 3 3 3  16 3 1 1 3 8 16 1 1 5 3 6 

c. Bazen  6 8 13 6 3 36 2 5 13 8 8 36 1 3 11 7 14 

d. Nadiren  8 5 7 1 1 22 4 4 7 6 1 22 1 1 6 9 5 

Kadın 7 15 10 9 2 43 3 3 13 12 12 43 1 2 5 16 19 

a. Her hafta    1 1   2   1  1 2   1 1  

b. Her ay  4 4 4  2 14 1 1 2 4 6 14 1 1 1 5 6 

c. Bazen  1 6 4 7  18 1 1 7 5 4 18   1 5 12 

d. Nadiren  2 4 1 2  9 1 1 3 3 1 9  1 2 5 1 

 
TOPLAM 58 68 73 39 12 250 21 40 81 52 56 250 10 12 53 81 94 

 

 

 Tablo 32- Bağımsız Türk Filmi izleme sıklığı dağılımına göre; ‘Film 

izlerken çevremdeki insanların tepkilerini fark ederim’ yargısına en yaygın yanıt 
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‘bazen’, ‘Film izlerken diğer insanların tepkileri filmi idrak sürecimi etkiler’ 

yargısına en yaygın yanıt ‘Bazen’  ve ‘Film izlerken diğer insanların beni fark 

ettiğini düşünürüm’ yargısına en yaygın yanıt ‘Asla’  olmuştur. 
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Tablo 33- Film izlerken çevredeki insanların tepkilerini fark etme ile ilgili soruya 

en çok ‘bazen’, film izlerken diğer insanların tepkilerinin filmi idrak sürecini 

TABLO 33: Anket Katılımcılarının İdrak Sürecinde Diğerlerinin Etkisinin Filmi Yalnız ya da Başkalarıyla Sıklıklarına Göre 

Dağılımı 

(Soru 3) 

Filmi… 

 

 

 

(Soru 10)  

Film izlerken 

çevremdeki insanların 

tepkilerini fark ederim. 

  

(Soru 11)  

Film izlerken diğer 

insanların tepkileri filmi 

idrak sürecimi etkiler. 

 

 (Soru 12)  

Film izlerken diğer 

insanların beni fark ettiğini 

düşünürüm. 

 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 
S

ık
lı

k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 
N

ad
ir

en
 

e.
 A

sl
a 

T
O

P
L

A
M

 
a. H

er zam
an

 

b
. S

ık
lık

la 

c. B
azen

 

d
. N

ad
iren

 

e. A
sla 

T
O

P
L

A
M

 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 
S

ık
lı

k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 
N

ad
ir

en
 

e.
 A

sl
a 

a.Her 

zaman 

yalnız  3 3 3 3 2 14 2  3 2 7 14 2  3 2 7 

Diğer 2 

 

1 2 

 

5 1   1 3 5 1  1 1 2 

Erkek 2 

 

1 1 

 

4 1   1 2 4 1  1 1 1 

Kadın 

   

1 

 

1     1 1     1 

RTS 1 3 2 1 2 9 1  3 1 4 9 1  2 1 5 

Erkek 1 3 1 1 2 8   3 1 4 8 1  2 1 4 

Kadın 

  

1 

  

1 1     1     1 

b.Sıklıkla 

yalnız, 

nadiren 

başkalarıyla  21 18 24 20 5 88 6 15 21 22 24 88 3 3 21 33 28 

Diğer 5 5 9 8 2 29 1 5 10 5 8 29 2 1 6 11 9 

Erkek 5 3 5 2 1 16 1 5 4 3 3 16 2 1 4 6 3 

Kadın 

 

2 4 6 1 13   6 2 5 13   2 5 6 

RTS 16 13 15 12 3 59 5 10 11 17 16 59 1 2 15 22 19 

Erkek 12 8 12 7 1 40 5 9 7 9 10 40 1 1 13 14 11 

Kadın 4 5 3 5 2 19  1 4 8 6 19  1 2 8 8 

c.Bazen 

yalnız, 

bazen 

başkalarıyla 19 32 29 10 4 94 8 20 31 18 17 94 4 8 14 27 41 

Diğer 9 18 19 4 2 52 4 16 15 9 8 52 2 4 7 16 23 

Erkek 5 11 7 

  

23 1 7 9 4 2 23  2 3 7 11 

Kadın 4 7 12 4 2 29 3 9 6 5 6 29 2 2 4 9 12 

RTS 10 14 10 6 2 42 4 4 16 9 9 42 2 4 7 11 18 

Erkek 7 6 7 3 2 25 2 2 10 6 5 25 1 4 4 6 10 

Kadın 3 8 3 3 

 

17 2 2 6 3 4 17 1  3 5 8 

d.Nadiren 

yalnız, 

sıklıkla 

başkalarıyla  7 8 12 3 

 

30 4 2 10 8 6 30 1 1 10 8 10 

Diğer 5 6 7 1 

 

19 3 2 7 4 3 19 1  7 4 7 

Erkek 1 1 2 

  

4 1  2 1  4   2 1 1 

Kadın 4 5 5 1 

 

15 2 2 5 3 3 15 1  5 3 6 

RTS 2 2 5 2 

 

11 1  3 4 3 11  1 3 4 3 

Erkek 2 

 

3 1 

 

6 1  1 3 1 6   3 2 1 

Kadın 

 

2 2 1 

 

5   2 1 2 5  1  2 2 

e.Her 

zaman 

başkalarıyla 

izlerim. 8 7 5 3 1 24 1 3 16 2 2 24   5 11 8 

Diğer 6 6 4 3 1 20  3 13 2 2 20   4 9 7 

Erkek 5 

 

2 

  

7  3 2 1 1 7   2 3 2 

Kadın 1 6 2 3 1 13   11 1 1 13   2 6 5 

RTS 2 1 1 

  

4 1  3   4   1 2 1 

Erkek 2 1 

   

3 1  2   3   1 1 1 

Kadın 

  

1 

  

1   1   1    1  

Toplam 58 68 73 39 12 250 21 40 81 52 56 250 10 12 53 81 94 
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etkilemesi ile ilgili soruya en çok ‘bazen’,  film izlerken diğer insanların 

kendilerini fark ettiğini düşünme ile ilgili soruya en çok ‘Asla’  yanıtı verilmiştir. 

 

 
TABLO 34:  Anket Katılımcıları Açısından Film İzlerken Diğer İnsanların Tepkilerinin Filmi İdrak 

Sürecindeki Etkisi ve Film İzlerken Diğer İnsanlar Tarafından Fark Edildiğini Düşünme Sıklığının 

Film İzlerken Çevredeki İnsanların Tepkilerini Fark Etme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 10)  

Film 

izlerken 

çevremdeki 

insanların 

tepkilerini 

fark ederim. 

 

(Soru 11)  

Film izlerken diğer insanların 

tepkileri filmi idrak sürecimi 

etkiler. 

 

 (Soru 12)  

Film izlerken diğer insanların beni 

fark ettiğini düşünürüm. 

 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 
S

ık
lı

k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 
N

ad
ir

en
 

e.
 A

sl
a 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

a. H
er zam

an
 

b
. S

ık
lık

la 

c. B
azen

 

d
. N

ad
iren

 

e. A
sla 

a. Her zaman 16 13 12 8 9 58 6 5 18 15 14 

Diğer 6 9 4 5 3 27 3 2 7 9 6 

Erkek 3 6 3 3 3 18 2 1 5 4 6 

Kadın 3 3 1 2 

 

9 1 1 2 5  

RTS 10 4 8 3 6 31 3 3 11 6 8 

Erkek 9 3 5 2 5 24 2 2 10 4 6 

Kadın 1 1 3 1 1 7 1 1 1 2 2 

b. Sıklıkla 2 12 30 11 13 68 1 2 13 25 27 

Diğer 1 6 19 3 6 35 1  8 11 15 

Erkek 1 3 6 3 2 15   3 4 8 

Kadın 

 

3 13 

 

4 20 1  5 7 7 

RTS 1 6 11 8 7 33  2 5 14 12 

Erkek 

 

4 7 3 4 18  2 3 6 7 

Kadın 1 2 4 5 3 15   2 8 5 

c. Bazen 3 12 29 19 10 73  5 15 29 24 

Diğer 2 9 15 9 5 40  3 8 14 15 

Erkek 

 

6 8 2 1 17  2 4 8 3 

Kadın 2 3 7 7 4 23  1 4 6 12 

RTS 1 3 14 10 5 33  2 7 15 9 

Erkek 

 

3 9 9 2 23  1 6 11 5 

Kadın 1 

 

5 1 3 10  1 1 4 4 

d. Nadiren 

 

1 9 13 16 39 1  5 12 21 

Diğer 

  

6 4 8 18 1  2 7 8 

Erkek 

   

2 1 3 1   2  

Kadın 

  

6 2 7 15   2 5 8 

RTS 

 

1 3 9 8 21   3 5 13 

Erkek 

 

1 2 4 5 12   2 3 7 

Kadın 

  

1 5 3 9   1 2 6 

e. Asla 

 

2 1 1 8 12 2  2  8 

Diğer 

 

2 1 

 

2 5 1    4 

Erkek 

    

1 1     1 

Kadın 

 

2 1 

 

1 4 1    3 

RTS 

   

1 6 7 1  2  4 

Erkek 

   

1 4 5 1  2  2 

Kadın 

    

2 2     2 

Toplam 21 40 81 52 56 250 10 12 53 81 94 
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 Tablo 35- Sinemada film izlerken başkalarıyla konuşurum diyen 34, hayır 

konuşmam diyen 216; evde film izlerken başkalarıyla konuşurum diyen 81, hayır 

konuşmam diyen 169’dur. 47 katılımcı sinemada konuşmayıp, evde 

konuşmaktadır. 

 

TABLO 36: Anket Katılımcıları İçin Evde 

Film İzlerken Başkalarıyla Konuşmanın ya 

da Sinema Salonunda Film İzlerken 

Başkalarıyla Konuşmaya Göre Dağılımı 

(Soru 33) Evde film izlerken başkalarıyla konuşurum.

 

Evet Hayır Toplam 

S
in

em
ad

a 
fi

lm
 i

zl
er

k
en

 

b
aş

k
al

ar
ıy

la
 k

o
n
u
şu

ru
m

. 

(S
o
ru

 3
2
)-

 E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 

B
ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

 

Evet 27 7 34 

Diğer 12 3 15 

Erkek 6 1 7 

Kadın 6 2 8 

RTS 15 4 19 

Erkek 10 2 12 

Kadın 5 2 7 

Hayır 54 162 216 

TABLO 35:  Evde ya da 

Sinema Salonunda Film 

İzlerken Başkalarıyla 

Konuşmanın BTF İzleme 

Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 32) 

Sinemada film izlerken 

başkalarıyla konuşurum. 

 

 

(Soru 33) 

Evde film izlerken 

başkalarıyla konuşurum. 

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

 Diğer 15 110 125 45 80 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Erkek 7 47 54 18 36 

a. Her hafta   4 4 8 4 4 

b. Her ay  

 

4 4 2 2 

c. Bazen  3 24 27 9 18 

d. Nadiren  

 

15 15 3 12 

Kadın 8 63 71 27 44 

a. Her hafta   1 3 4  4 

b. Her ay  1 8 9 4 5 

c. Bazen  1 34 35 14 21 

d. Nadiren  5 18 23 9 14 

RTS 19 106 125 36 89 

Erkek 12 70 82 25 57 

a. Her hafta   2 6 8 3 5 

b. Her ay  2 14 16 7 9 

c. Bazen  4 32 36 8 28 

d. Nadiren  4 18 22 7 15 

Kadın 7 36 43 11 32 

a. Her hafta   

 

2 2  2 

b. Her ay  2 12 14 3 11 

c. Bazen  1 17 18 6 12 

d. Nadiren  4 5 9 2 7 

 Toplam 34 216 250 81 169 
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Diğer 33 77 110 

Erkek 12 35 47 

Kadın 21 42 63 

RTS 21 85 106 

Erkek 15 55 70 

Kadın 

 

 6 30 36 

 Toplam 81 169 250 

 
 
 Tablo 36- Sinemada film izlerken başkalarıyla konuşurum diyenlerin 

dağılımına göre; Sinemada film izlerken başkalarıyla konuşurum diyenlerin 

oranı %32’dir.  

 

TABLO 37:  Anket Katılımcılarının Evde ya da Sinema Salonunda Film İzlerken Başkalarıyla 

Konuşmaya Dair Verdikleri Cevapların Filmi Yalnız ya da Başkalarıyla İzleme Sıklıklarına Göre 

Dağılımı                                                                                                                                                                                                                                     

 

(Soru 32) 

Sinemada film izlerken 

başkalarıyla 

konuşurum. 
 

T
O

P
L

A
M

 

(Soru 33) 

Evde film izlerken 

başkalarıyla konuşurum. 

 

(Soru 3) 

Filmi… 

 

 

 Evet Hayır Evet Hayır 

Diğer 15 110 125 45 80 

Erkek 7 47 54 18 36 

a.Her zaman yalnız izlerim. 

 

4 4  4 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 1 15 16 3 13 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  5 18 23 11 12 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 1 3 4 2 2 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 

 

7 7 2 5 

Kadın 8 63 71 27 44 

a.Her zaman yalnız izlerim. 

 

1 1  1 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 

 

13 13 4 9 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  1 28 29 12 17 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 3 12 15 6 9 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 4 9 13 5 8 

RTS 19 106 125 36 89 

Erkek 12 70 82 25 57 

a.Her zaman yalnız izlerim. 2 6 8 4 4 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 5 35 40 9 31 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  4 21 25 9 16 
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d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 

 

6 6 1 5 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 1 2 3 2 1 

Kadın 7 36 43 11 32 

a.Her zaman yalnız izlerim. 

 

1 1  1 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 2 17 19 6 13 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  4 13 17 4 13 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 

 

5 5  5 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 1 

 

1 1  

Toplam 34 216 250 81 169 
 

 

 Tablo 37- Sinemada film izlerken başkalarıyla konuşurum diyenlerin 

oranı %13, Evde film izlerken başkalarıyla konuşurum diyenlerin oranı %32 dir. 

 

TABLO 38:  Anket Katılımcılarının Evde ya da Sinema Salonunda Film İzlerken Başka Birşeyle 

İlgilenmeye Dair Verdikleri Cevapların Filmi Yalnız ya da Başkalarıyla İzleme Sıklıklarına Göre 

Dağılımı 

 

(Soru 26) 

Evde film izlerken 

başka birşeyle 

ilgilenirim. 

 

T
O

P
L

A
M

 

(Soru 27) 

Sinemada film izlerken 

başka birşeyle ilgilenirim. 
 

(Soru 3) 

Filmi… 

 
 

 Evet Hayır Evet Hayır 

Diğer 38 87 125 12 113 

Erkek 16 38 54 6 48 

a.Her zaman yalnız izlerim. 1 3 4  4 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 2 14 16 1 15 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  8 15 23 3 20 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 2 2 4 1 3 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 3 4 7 1 6 

Kadın 22 49 71 6 65 

a.Her zaman yalnız izlerim. 
 

1 1  1 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 2 11 13  13 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  9 20 29 2 27 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 6 9 15 1 14 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 5 8 13 3 10 

RTS 23 102 125 18 107 

Erkek 13 69 82 11 71 

a.Her zaman yalnız izlerim. 2 6 8 1 7 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 4 36 40 4 36 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  4 21 25 5 20 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 3 3 6 1 5 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 
 

3 3  3 
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Kadın 10 33 43 7 36 

a.Her zaman yalnız izlerim. 1 

 

1  1 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren başkalarıyla 3 16 19 1 18 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla…  5 12 17 5 12 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla başkalarıyla 
 

5 5  5 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 1 

 

1 1  

Toplam 61 189 250 30 220 

 

 Tablo 38 ve 39- ‘Evde film izlerken başka bir işle ilgilenirim’  diyen 61, 

‘Hayır, ilgilenmem’ diyen  189;  ‘Sinemada film izlerken başka bir işle ilgilenirim’  

diyen 30,  ‘Hayır, ilgilenmem’ diyen 220 kişidir. 

 

 

TABLO 39:  Anket Katılımcılarının Evde ya da Sinema Salonunda Film İzlerken Başka Birşeyle 

İlgilenmeye Dair Verdikleri Cevapların BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 (Soru 26) 

Evde film izlerken başka bir 

şeyle ilgilenirim (cep telefonu 

vs).

 

 

(Soru 27) 

Sinema salonunda film izlerken 

başka bir şeyle ilgilenirim (cep 

telefonu vs).

 

Evet Hayır TOPLAM Evet Hayır 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 38 87 125 12 113 

Erkek 16 38 54 6 48 

a. Her hafta   4 4 8 1 7 

b. Her ay  2 2 4  4 

c. Bazen  7 20 27 4 23 

d. Nadiren  3 12 15 1 14 

Kadın 22 49 71 6 65 

a. Her hafta   

 

4 4  4 

b. Her ay  3 6 9 2 7 

c. Bazen  11 24 35 2 33 

d. Nadiren  8 15 23 2 21 

RTS 23 102 125 18 107 

Erkek 13 69 82 11 71 

a. Her hafta   2 6 8 2 6 

b. Her ay  1 15 16  16 

c. Bazen  5 31 36 5 31 

d. Nadiren  5 17 22 4 18 

Kadın 10 33 43 7 36 

a. Her hafta   

 

2 2 1 1 

b. Her ay  3 11 14 2 12 

c. Bazen  6 12 18 1 17 
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d. Nadiren  1 8 9 3 6 

 Toplam 61 189 250 30 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 40-  Evde film izlerken başka bir şeyle ilgilendiğini belirten 61 

katılımcının 43’ü sinemada film izlerken başka bir şeyle ilgilenmediğini; evde film 

izlerken başka bir şeyle ilgilenmediğini belirten 189 katılımcının 12’si sinemada 

film izlerken başka bir şeyle ilgilendiğini belirtmiştir. 

 

 4.5. Kültür Endüstrisi Bağlamında Film İzleyiciliği 

 

 Tablo 41-Tablo 50 arasındaki tablolar anket katılımcılarının sinemanın ve 

film izleyiciliğinin kültür endüstrisi ilişkisi ile ilgili sorulan sorulara verdikleri 

cevapları açıklamaktadır.  

 

 

 

TABLO 40:  Anket 

Katılımcılarının Evde Film 

İzlerken Başka Birşeyle 

İlgilenmeye Dair Verdikleri 

Cevapların  Sinema Salonunda  

Film İzlerken Başka Birşeyle 

İlgilenmeye Dair Verdikleri  

Cevaplara Göre Dağılımı 

(Soru 27) 

Sinema salonunda film izlerken başka bir şeyle 

ilgilenirim (cep telefonu vs).

 

Evet Hayır Toplam 

(S
o
ru

 2
6
) 

E
v
d
e 

fi
lm

 i
zl

er
k
en

 b
aş

k
a 

b
ir

 ş
ey

le
 

il
g
il

en
ir

im
 (

ce
p
 t

el
ef

o
n
u
 v

s)
.-

E
ğ
it

im
-C

in
si

y
et

 

Evet 18 43 61 

Diğer 8 30 38 

Erkek 4 12 16 

Kadın 4 18 22 

RTS 10 13 23 

Erkek 6 7 13 

Kadın 4 6 10 

Hayır 12 177 189 

Diğer 4 83 87 

Erkek 2 36 38 

Kadın 2 47 49 

RTS 8 94 102 

Erkek 5 64 69 

Kadın 3 30 33 

 Toplam 30 220 250 
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TABLO 41:  Anket Katılımcılarının AVM’de Film İzlemeye Gidince Alışveriş Yapma 

Sıklıklarının BTF İzlemek İçin Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

(Soru 16) AVM’de  film 

izlediğim zaman 

alışveriş yaparım. 

 
a. Her 

zaman 

b. 

Sıklıkla 

c. 

Bazen 

d. 

Nadiren 

e. 

Asla Toplam 

B
T

F
 İ

zl
em

ek
 İ

çi
n

  
M

ek
a
n

 T
er

ci
h

i 
(S

o
ru

 2
)-

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
-C

in
si

y
e
t 

a. Alışveriş  merk… 1 

 

9 5 2 17 

Diğer 1 

 

8 4 2 15 

Erkek 

  

3 1 2 6 

Kadın 1 

 

5 3 

 

9 

RTS 

  

1 1 

 

2 

Kadın 

  

1 1 

 

2 

b. Festivalde izlerim.  1 3 7 7 7 25 

Diğer 

  

4 2 4 10 

Erkek 

  

2 

 

1 3 

Kadın 

  

2 2 3 7 

RTS 1 3 3 5 3 15 

Erkek 

 

1 1 2 3 7 

Kadın 1 2 2 3 

 

8 

c. Vizyonda izlerim. 4 6 14 13 6 43 

Diğer 4 5 12 8 3 32 

Erkek 1 3 2 4 2 12 

Kadın 3 2 10 4 1 20 

RTS 

 

1 2 5 3 11 

Erkek 

  

1 1 2 4 

Kadın 

 

1 1 4 1 7 

d. Kültür Merkezleri… 

 

1 

 

4 4 9 

Diğer 

 

1 

 

2 1 4 

Erkek 

    

1 1 

Kadın 

 

1 

 

2 

 

3 

RTS 

   

2 3 5 

Erkek 

   

2 2 4 

Kadın 

    

1 1 

e. İnternetten izlerim. 3 13 38 59 43 156 

Diğer 2 10 20 21 11 64 

Erkek 

 

3 11 11 7 32 

Kadın 2 7 9 10 4 32 

RTS 1 3 18 38 32 92 

Erkek 

 

3 11 26 27 67 

Kadın 1 

 

7 12 5 25 

 
Toplam 9 23 68 88 62 250 
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 Tablo 41 ve 42- Bağımsız Türk Filmi  Mekan Tercihi  dağılımına göre;  

Katılımcılar AVM’de  film izledikleri zaman alışveriş yapıp yapmadıkları ile ilgili 

soruya %35 ‘Nadiren’, % 27 ‘Bazen’, %25 ‘Asla’ , %09 ‘Sıklıkla’, %036 ‘Her 

zaman’ yanıtını vermişlerdir.  

 

TABLO 42:  Anket Katılımcılarının AVM’de Film İzlemeye Gidince Alışveriş Yapma Sıklıklarının 

BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 

(Soru 16) 

AVM’de  film 

izlediğim zaman 

alışveriş yaparım.  
a. Her 

zaman 

b. 

Sıklıkla 

c. 

Bazen 

d. 

Nadiren 

e. 

Asla Toplam 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t-

B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 7 16 44 37 21 125 

Erkek 1 6 18 16 13 54 

a. Her hafta   

 

2 1 1 4 8 

b. Her ay  

  

2 1 1 4 

c. Bazen  1 2 10 9 5 27 

d. Nadiren  

 

2 5 5 3 15 

Kadın 6 10 26 21 8 71 

a. Her hafta   

 

1 2 

 

1 4 

b. Her ay  2 1 4 

 

2 9 

c. Bazen  2 3 11 15 4 35 

d. Nadiren  2 5 9 6 1 23 

RTS 2 7 24 51 41 125 

Erkek 

 

4 13 31 34 82 

a. Her hafta   

   

3 5 8 

b. Her ay  

 

2 5 4 5 16 

c. Bazen  

 

1 5 14 16 36 

d. Nadiren  

 

1 3 10 8 22 

Kadın 2 3 11 20 7 43 

a. Her hafta   

   

1 1 2 

b. Her ay  

 

2 3 5 4 14 

c. Bazen  1 

 

6 10 1 18 

d. Nadiren  1 1 2 4 1 9 

 
Toplam 9 23 68 88 62 250 
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TABLO 43:  Reklam ve Fragmanların Anket Katılımcıları Üstündeki Etkisinin BTF İzleme Sıklıklarına 

Göre Dağılımı 
E

ğ
it

im
 A

lı
ın

a
n

 B
ö
lü

m
-

C
in

si
y
e
t-

B
T

F
 İ

zl
e
m

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

(Soru 14)  

Filmden önce çıkan reklamlar bana 

ürün satın aldırır. 
 

(Soru 15)  

Filmden önceki fragmanı beğenirsem o 

filme giderim 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 

S
ık

lı
k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 

N
ad

ir
en

 

e.
 A

sl
a 

Toplam 

a. H
er zam

an
 

b
. S

ık
lık

la 

c. B
azen

 

d
. N

ad
iren

 

e. A
sla 

Diğer 2 3 16 33 71 125 16 52 40 14 3 

Erkek 1 2 5 12 34 54 9 17 16 10 2 

a. Her hafta   1 

 

2 2 3 8  4 2 2  

b. Her ay  

   

1 3 4 1  2 1  

c. Bazen  

 

2 2 6 17 27 5 9 9 3 1 

d. Nadiren  

  

1 3 11 15 3 4 3 4 1 

Kadın 1 1 11 21 37 71 7 35 24 4 1 

a. Her hafta   

  

1 1 2 4  1 2  1 

b. Her ay  1 

 

1 3 4 9 3 4 1 1  

c. Bazen  

 

1 4 13 17 35 1 21 12 1  

d. Nadiren  

  

5 4 14 23 3 9 9 2  

RTS 2 5 7 30 81 125 10 41 46 19 9 

Erkek 1 3 3 20 55 82 6 23 36 9 8 

a. Her hafta   

  

1 3 4 8  1 6 1  

b. Her ay  

  

1 5 10 16 1 4 8 1 2 

c. Bazen  1 3 

 

6 26 36 4 13 10 4 5 

d. Nadiren  

  

1 6 15 22 1 5 12 3 1 

Kadın 1 2 4 10 26 43 4 18 10 10 1 

a. Her hafta   

    

2 2    2  

b. Her ay  

 

1 1 4 8 14 1 6 3 4  

c. Bazen  1 

 

2 3 12 18 2 7 5 3 1 

d. Nadiren  

 

1 1 3 4 9 1 5 2 1  

Toplam 4 8 23 63 152 250 26 93 86 33 12 
 

 Tablo 43 ve 44-‘Filmden önce çıkan reklamlar bana ürün satın aldırır’ 

yargısının dağılımı %60 ‘Asla’ ,  %25 ‘Nadiren’,  %09  ‘Bazen’, %03 

‘Sıklıkla’, %015 ‘Her zaman’dır. ‘Filmden önceki fragmanı beğenirsem o filme 

giderim’ diyenlerin dağılımı ‘Sıklıkla’ %37, ‘Bazen’ %34, ‘Nadiren’ %013, ‘Her 

zaman’ %10, ‘Asla’  %04’tür. 
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TABLO 44: Reklamlar ve Fragmanların  Anket Katılımcıları Üstündeki Etkisinin BTF İzlemek İçin 

Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 
E

ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 

B
ö
lü

m
-C

in
si

y
e
t-

B
T

F
 İ

zl
em

ek
 İ

çi
n

 

M
e
k

a
n

 T
er

ci
h

i 

(S
o
ru

 2
) 

  

(Soru 14) 

Filmden önce çıkan reklamlar bana 

ürün satın aldırır. 

 

(Soru 15) 

Filmden önceki fragmanı 

beğenirsem o filme giderim 

a.
 H

er
 z

am
an

 

b
. 

S
ık

lı
k
la

 

c.
 B

az
en

 

d
. 

N
ad

ir
en

 

e.
 A

sl
a 

Toplam 

a. H
er zam

an
 

b
. S

ık
lık

la 

c. B
azen

 

d
. N

ad
iren

 

e. A
sla 

Diğer 2 3 16 33 71 125 16 52 40 14 3 

Erkek 1 2 5 12 34 54 9 17 16 10 2 

a. Alışveriş Merk …  

    

6 6 2  1 2 1 

b. Festivalde… 

   

1 2 3  2 1   

c. Vizyonda izlerim. 

 

1 2 4 5 12 2 4 4 2  

d. Kültür Merkez… 

  

1 

  

1    1  

e. İnternetten… 1 1 2 7 21 32 5 11 10 5 1 

Kadın 1 1 11 21 37 71 7 35 24 4 1 

a. Alışveriş Merk …  

  

1 2 6 9 1 5 2 1  

b. Festivalde… 

   

1 6 7 2 2 3   

c. Vizyonda izlerim. 1 

 

5 6 8 20 3 10 6 1  

d. Kültür Merkez… 

  

2 

 

1 3  2 1   

e. İnternetten… 

 

1 3 12 16 32 1 16 12 2 1 

RTS 2 5 7 30 81 125 10 41 46 19 9 

Erkek 1 3 3 20 55 82 6 23 36 9 8 

b. Festivalde… 

  

1 1 5 7 1 1 4 1  

c. Vizyonda izlerim. 

   

1 3 4 1 1 2   

d. Kültür Merkez… 

   

1 3 4  1 2  1 

e. İnternetten… 1 3 2 17 44 67 4 20 28 8 7 

Kadın 1 2 4 10 26 43 4 18 10 10 1 

a. Alışveriş Merk …  

   

1 1 2  2    

b. Festivalde… 1 

 

1 2 4 8 2 2 2 2  

c. Vizyonda izlerim. 

 

1 1 1 4 7  4  3  

d. Kültür Merkez… 

    

1 1    1  

e. İnternetten… 

 

1 2 6 16 25 2 10 8 4 1 

Toplam 4 8 23 63 152 250 26 93 86 33 12 
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TABLO 45:  Reklamların Anket Katılımcıları Üstündeki Etkisinin, AVM’de Film İzlendiğiğinde 

Alışveriş Yapılmasının Sıklığına Göre Dağılımı 
  

 

(Soru 14) Filmden önce çıkan 

reklamlar bana ürün satın 

aldırır.  
a. Her 

zaman 

b. 

Sıklıkla 

c. 

Bazen 

d. 

Nadiren 

e. 

Asla Toplam 

 
Diğer 2 3 16 33 71 125 

 

E
ğ
it

im
 A

lı
n

a
n

 B
ö
lü

m
-C

in
si

y
e
t-

A
V

M
’d

e 
F

il
m

 İ
zl

e
y
in

ce
 A

lı
şv

er
iş

 Y
a
p

m
a
 S

ik
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
6
) 

         
Erkek 1 2 5 12 34 54 

a. Her zaman 

 

1 

   

1 

b. Sıklıkla 1 

 

1 1 3 6 

c. Bazen 

  

2 6 10 18 

d. Nadiren 

 

1 1 4 10 16 

e. Asla 

  

1 1 11 13 

Kadın 1 1 11 21 37 71 

a. Her zaman 1 

 

2 

 

3 6 

b. Sıklıkla 

  

2 3 5 10 

c. Bazen 

  

4 10 12 26 

d. Nadiren 

 

1 3 7 10 21 

e. Asla 

   

1 7 8 

RTS 2 5 7 30 81 125 

Erkek 1 3 3 20 55 82 

b. Sıklıkla 

   

1 3 4 

c. Bazen 1 

 

2 4 6 13 

d. Nadiren 

 

2 

 

11 18 31 

e. Asla 

 

1 1 4 28 34 

Kadın 1 2 4 10 26 43 

a. Her zaman 

  

2 

  

2 

b. Sıklıkla 

 

1 

 

1 1 3 

c. Bazen 

  

1 5 5 11 

d. Nadiren 1 1 1 3 14 20 

e. Asla 

   

1 6 7 

 
Toplam 4 8 23 63 152 250 

 

 

 Tablo 45- AVM’de Film İzleyince Alışveriş Yapma Sıklığı dağılımına göre; 

Filmden önce çıkan reklamlar bana ürün satın aldırır dağılımı %60 Asla,  %25 

Nadiren,  %09  Bazen %03 Sıklıkla, %015 Her zaman’dır.  
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TABLO 46:  Fragmanların Etkisinin, Katılımcılarının İzleyecekleri Filme Dair Bilgi Edindikleri 

Mecralara Göre Dağılımı 

 

(Soru 15) Filmden önceki 

fragmanı beğenirsem o filme 

giderim. 

 

a. Her zaman b. Sıklıkla 

c. 

Bazen d. Nadiren 

e. 

Asla Toplam 

F
il

m
 İ

le
 İ

lg
il

i 
B

il
g
il

er
i 

A
lm

a
k

 İ
çi

n
 M

ec
r
a
 (

S
o
ru

 6
)-

E
ğ
it

im
 A

lı
n

a
n

 B
ö
lü

m
-C

in
si

y
e
t 

a. Sinemadaki fragmanlardan  6 15 6 2 1 30 

Diğer 5 10 4 2 1 22 

Erkek 2 3 1 

  

6 

Kadın 3 7 3 2 1 16 

RTS 1 5 2 

  

8 

Erkek 1 5 2 

  

8 

b. Basından öğrenirim. 1 11 8 4 3 27 

Diğer 

 

5 3 2 1 11 

Erkek 

 

1 1 2 1 5 

Kadın 

 

4 2 

  

6 

RTS 1 6 5 2 2 16 

Erkek 1 2 3 

 

2 8 

Kadın 

 

4 2 2 

 

8 

c. İnternetten öğrenirim. 16 63 68 23 4 174 

Diğer 9 34 30 10 

 

83 

Erkek 5 11 12 8 

 

36 

Kadın 4 23 18 2 

 

47 

RTS 7 29 38 13 4 91 

Erkek 3 16 30 8 3 60 

Kadın 4 13 8 5 1 31 

d. Sinema/Festival 

programlarını düzenli takip 

ederim. 3 4 2 2 2 13 

Diğer 2 3 1 

  

6 

Erkek 2 2 1 

  

5 

Kadın 

 

1 

   

1 

RTS 1 1 1 2 2 7 

Erkek 1 

 

1 1 2 5 

Kadın 

 

1 

 

1 

 

2 

e. Film ile ilgili ön bilgi 

edinmeden izlerim. 

  

2 2 2 6 

Diğer 

  

2 

 

1 3 

Erkek 

  

1 

 

1 2 

Kadın 

  

1 

  

1 

RTS 

   

2 1 3 

Erkek 

    

1 1 

Kadın 

   

2 

 

2 

 
Toplam 26 93 86 33 12 250 
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 Tablo 46- Film İle İlgili Bilgileri  Aldığı Mecralar  dağılımına göre 

katılımcıların %70’i için öncelikli mecra internettir. Filmden önceki fragmanı 

beğenirsem o filme giderim diyenlerin dağılımı Sıklıkla %37, Bazen %34, 

Nadiren %013  Her zaman %10, Asla %04’tür.  

 

 

 

TABLO 47:  Anket Katılımcılarının İnternette Film İzlemek İçin Bir Ücret Ödeyip Ödemeyecekleri 

ve Film Biletlerinin Fiyatı ile Sinemaya Gitme Sıklığı Arasındaki İlişkinin BTF  İzleme Sıklıklarına 

Göre Dağılımı 

 (Soru 17) 

İnternette film izlemek paralı 

olsa da internetten izlerim.



  

(Soru 18) 

Film biletleri daha ucuz olsa 

sinemaya daha sık 

giderim.

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
- 

C
in

si
y
e
t 

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 25 100 125 113 12 

Erkek 12 42 54 47 7 

a. Her hafta   1 7 8 6 2 

b. Her ay  

 

4 4 2 2 

c. Bazen  5 22 27 26 1 

d. Nadiren  6 9 15 13 2 

Kadın 13 58 71 66 5 

a. Her hafta   1 3 4 3 1 

b. Her ay  

 

9 9 9  

c. Bazen  9 26 35 32 3 

d. Nadiren  3 20 23 22 1 

RTS 42 83 125 103 22 

Erkek 27 55 82 68 14 

a. Her hafta   4 4 8 6 2 

b. Her ay  5 11 16 12 4 

c. Bazen  8 28 36 32 4 

d. Nadiren  10 12 22 18 4 

Kadın 15 28 43 35 8 

a. Her hafta   

 

2 2 1 1 

b. Her ay  4 10 14 12 2 

c. Bazen  6 12 18 14 4 

d. Nadiren  5 4 9 8 1 

 Toplam 67 183 250 216 34 
 

 

 Tablo 47-  ‘İnternetten film izlemek paralı olsa da internetten izlerim’ diyen 

67, ‘Hayır, seyretmem’ diyen 183;  ‘Film biletleri daha ucuz olsa sinemaya daha 

sık giderim’ diyen 216, ‘Hayır, gitmem’ diyen 34 katılımcı vardır. 
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TABLO 48:  Bağımsız Türk Filmini En Çok İnternetten İzlediğini Belirten Katılımcıların İnternette 

Film İzlemek Için Bir Ücret Ödeyip Ödemeyeceği ve Film Biletlerinin Fiyatı ile Sinemaya Gitme 

Sıklığı Arasındaki İlişkiye Dair Verdiği Cevaplar 

2)Bağımsız Türk 

Filmini  en çok, 

e. İnternetten 

izlerim. 

(Soru 17) 

İnternette film izlemek paralı 

olsa da internetten izlerim. 

 

 

(Soru 18) 

Film biletleri daha ucuz olsa 

sinemaya daha sık giderim. 

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

Diğer 14 50 64 59 5 

Erkek 7 25 32 29 3 

Kadın 7 25 32 30 2 

RTS 30 62 92 76 16 

Erkek 24 43 67 55 12 

Kadın 6 19 25 21 4 

Toplam 44 112 156 135 21 
 

. 

 Tablo 48- ‘Bağımsız Türk Filmini  en çok  internetten izlerim’  diyen 156 

katılımcıdan sadece  44'ü  ‘internette film izlemek paralı olsa da internetten izlerim’ 

demiştir; ‘film biletleri daha ucuz olsa sinemaya daha sık giderim’ diyenlerin sayısı 

135'tir. 

 

TABLO 49:  Anket Katılımcılarının İnternette Film İzlemek Paralı Olsa da İnternetten Film İzlemek ile İlgili 

Cevaplarının, Sinemaya Giderken Film Seçimimde Öncelikli Kriterleri ile İlgili Cevaplarına Göre Dağılımı 

(Soru 4) 

Sinemaya 

giderken, film 

seçimimde 

öncelikle… 





 

a. Filmin 

kendisi… 

b. Filmi 

izleyeceğim 

salonun 

özellikler… 

c. Ekonomik 

koşullarım 

… 

d. Boş 

zamanım 

olup 

olmaması … 

e. Birlikte 

gittiğim 

insanların 

tercihleri …  Toplam 

(S
o

ru
 1

7
) 

İn
te

rn
e
tt

e 
fi

lm
 i

zl
em

ek
 p

a
ra

lı
 o

ls
a

 d
a
 

in
te

rn
e
tt

en
 i

zl
er

im
. 
.-

E
ğ

it
im

-C
in

si
y

et
 

Evet 51 2 

 

10 4 67 

Diğer 19 1 

 

3 2 25 

Erkek 9 

  

1 2 12 

Kadın 10 1 

 

2 

 

13 

RTS 32 1 

 

7 2 42 

Erkek 21 

  

5 1 27 

Kadın 11 1 

 

2 1 15 

Hayır 143 1 7 28 4 183 

Diğer 73 1 3 20 3 100 

Erkek 30 1 

 

9 2 42 

Kadın 43 

 

3 11 1 58 

RTS 70 

 

4 8 1 83 

Erkek 47 

 

2 6 

 

55 

Kadın 23 

 

2 2 1 28 

 
Toplam 194 3 7 38 8 250 

 

 



 171 

 Tablo 49-  İnternette film izlemek paralı olsa da izlemek ile ilgili soruya 

olumsuz yanıt veren 183 katılımcıdan sadece 7’si (%3) sinemaya giderken film 

seçiminde ekonomik koşullarının önemli olduğunu belirtmiştir.  

 

 

TABLO 50: Anket 

Katılımcıları 

Açısından 

İnternetten Film 

İzlemek için Ücret 

Ödemenin İnterette 

Film İzleme Tercihi 

ve Film Bileti 

Fiyatları ile İlgili 

Sorulara Verilen 

Cevaplara Bağlı 

Olarak Dağılımı  

(Soru 7) 

Filmi internette izleme tercihimde 

öncelikle, 

 

(Soru 18)Film biletleri daha ucuz 

olsa sinemaya daha sık giderim. 
a

. 
R

a
h

a
t 

b
ir

 

o
rt

a
m

d
a

 i
zl

em
ek

…
 

b
. 
P

a
ra

 ö
d

em
ed

e
n

 

iz
le

m
ek

…
 

c.
 F

il
m

e 

er
iş

eb
il

m
ek

…
 

d
. 

G
ö

st
er

im
 

k
o

şu
ll

a
rı

n
a

 

m
ü

d
a

h
a

le
 e

tm
ek

…
 

e.
 D

iğ
er

 

T
o

p
la

m
 

Evet Hayır 

(S
o
ru

 1
7

) 
İn

te
rn

e
tt

e 
fi

lm
 i

zl
em

ek
 p

a
ra

lı
 o

ls
a

 d
a
 

in
te

rn
e
tt

en
 i

zl
er

im
.-

E
ğ

it
im

-C
in

si
y

et
 

Evet 34 2 17 7 7 67 54 13 

Diğer 13 1 6 3 2 25 23 2 

E 6 

 

4 1 1 12 11 1 

K 7 1 2 2 1 13 12 1 

RTS 21 1 11 4 5 42 31 11 

E 13 1 7 2 4 27 20 7 

K 8 

 

4 2 1 15 11 4 

Hayır 71 39 48 11 14 183 162 21 

Diğer 47 19 19 8 7 100 90 10 

E 18 9 8 4 3 42 36 6 

K 29 10 11 4 4 58 54 4 

RTS 24 20 29 3 7 83 72 11 

E 17 13 19 2 4 55 48 7 

K 7 7 10 1 3 28 24 4 

 

Toplam 105 41 65 18 21 250 216 34 

 

 Tablo 50-  İnternette film izlemek paralı olsa da izler misiniz  sorusuna 

olumsuz yanıt veren katılımcılar  arasında da filmi internette izleme tercihimde 

öncelikle rahatlık önemlidir diyenler çoğunluktadır. Film biletleri daha ucuz olsa 

sinemaya daha sık giderim diyen 216 katılımcının 162’si internette film izlemek 

paralı olsa izlemeyeceklerini belirtmişlerdir. 

 

 4.6. Yeni Medya İzleyiciliği  

 

 Tablo 51- Tablo 62 arasındaki tablolar anket katılımcılarının yeni medya 

izleyiciliği ile ilgili sorulara verdikleri cevapları göstermektedir. 
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TABLO 51:  Anket Katılımcıları İçin Ekran Boyutu ve Ses Düzeyinin Öneminin ve İnternette Film İzlemek İçin Ücret 

Ödeyip Ödemeyeceklerinin Filmi İnternette İzleme Tercihindeki Önceliklerine Göre Dağılımı. 

 

(Soru 13) 

İzlediğim ekranın boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir 

(Soru 17)  

İnternette film izlemek paralı 

olsa da internetten izlerim. 

a. Her 

zaman 

b. 

Sıklıkla c. Bazen 

d. 

Nadiren 

e. 

Asla Toplam 

Evet Hayır 

İn
te

rn
e
tt

en
 F

il
m

 İ
zl

em
e 

T
er

ci
h

in
d

e 
Ö

n
ce

li
k

 (
S

o
ru

 7
)-

 E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

-C
in

si
y

et
 

a. Rahat bir ortam… 54 31 12 4 4 105 34 71 

Diğer 38 13 5 2 2 60 13 47 

Erkek 15 4 3 1 1 24 6 18 

Kadın 23 9 2 1 1 36 7 29 

RTS 16 18 7 2 2 45 21 24 

Erkek 10 13 4 1 2 30 13 17 

Kadın 6 5 3 1 

 

15 8 7 

b. Para ödemeden… 24 9 5 1 2 41 2 39 

Diğer 11 6 3 

  

20 1 19 

Erkek 6 2 1 

  

9  9 

Kadın 5 4 2 

  

11 1 10 

RTS 13 3 2 1 2 21 1 20 

Erkek 9 2 

 

1 2 14 1 13 

Kadın 4 1 2 

  

7  7 

c. Filme erişebilmek  30 24 10 1 

 

65 17 48 

Diğer 10 10 5 

  

25 6 19 

Erkek 5 3 4 

  

12 4 8 

Kadın 5 7 1 

  

13 2 11 

RTS 20 14 5 1 

 

40 11 29 

Erkek 14 7 4 1 

 

26 7 19 

Kadın 6 7 1 

  

14 4 10 

d. Gösterim 

koşullarına … 6 8 3 1 

 

18 7 11 

Diğer 4 4 2 1 

 

11 3 8 

Erkek 2 2 

 

1 

 

5 1 4 

Kadın 2 2 2 

  

6 2 4 

RTS 2 4 1 

  

7 4 3 

Erkek 1 2 1 

  

4 2 2 

Kadın 1 2 

   

3 2 1 

e. Diğer 14 3 3 

 

1 21 7 14 

Diğer 6 1 2 

  

9 2 7 

Erkek 3 

 

1 

  

4 1 3 

Kadın 3 1 1 

  

5 1 4 

RTS 8 2 1 

 

1 12 5 7 

Erkek 5 1 1 

 

1 8 4 4 

Kadın 3 1 

   

4 1 3 

 
Toplam 128 75 33 7 7 250 67 183 

 

 Tablo 51- ‘İnternette film izlemek paralı olsa da izlerim’ diyen 67 

katılımcının 34’ü için internette film izlemek için rahat bir ortam, 17’si için filme 

erişebilmek önemlidir. Gösterim koşullarına müdahil olmanın önemli olduğunu 
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söyleyen 18 katılımcının hepsi için çeşitli frekanslarda (Her zaman, sıklıkla, bazen, 

nadiren) filmi izledikleri ekranın özellikleri ve ses düzeyi önemlidir.  

  

TABLO 52: Anket Katılımcılarının İnternette Film İzleme Tercihlerindeki Önceliklerinin BTF İzleme Sıklıklarına Göre 

Dağılımı 

 (Soru 7) 

Filmi internette izleme 

tercihimde öncelikle, 





 
a. Rahat bir 

ortamda 

izlemek… 

b. Para 

ödemeden 

izlemek… 

c. Filme 

erişebilmek ..

.  

d. Gösterim 

koşullarına 

müdahale 

etmek...  

e. 

Diğer Toplam 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
e
t-

 B
T

F
 i

zl
em

e
 S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o

ru
 1

) 

Diğer 60 20 25 11 9 125 

Erkek 24 9 12 5 4 54 

a. Her hafta   2 2 

 

2 2 8 

b. Her ay  1 

 

2 1 

 

4 

c. Bazen  15 5 6 

 

1 27 

d. Nadiren  6 2 4 2 1 15 

Kadın 36 11 13 6 5 71 

a. Her hafta   2 1 1 

  

4 

b. Her ay  4 1 3 1 

 

9 

c. Bazen  19 5 4 4 3 35 

d. Nadiren  11 4 5 1 2 23 

RTS 45 21 40 7 12 125 

Erkek 30 14 26 4 8 82 

a. Her hafta   6 

 

1 

 

1 8 

b. Her ay  4 4 5 1 2 16 

c. Bazen  8 7 17 3 1 36 

d. Nadiren  12 3 3 

 

4 22 

Kadın 15 7 14 3 4 43 

a. Her hafta   2 

    

2 

b. Her ay  2 4 4 2 2 14 

c. Bazen  6 2 8 1 1 18 

d. Nadiren  5 1 2 

 

1 9 

 
Toplam 105 41 65 18 21 250 

 

 Tablo 52- Bağımsız Türk Filmini internetten izlemek için önceliklerini seçen 

katılımcıların %42’si rahat bir ortamda izlemeyi; %26’sı filme erişebilmeyi;  %16’sı 

para ödemeden izlemeyi öncelemiştir. RTS eğitimi alan katılımcıların önceliklerinin 

dağılımı rahat bir ortamda izlemek %36; filme erişebilmek %32 ile genel 

ortalamadan farklılaşırken diğer seçenekler açısından sinema eğitimi alıp almamak 

anlamlı bir değişime neden olmamıştır. 
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TABLO 53:  Anket Katılımcılarının Dışarıda Cep Telefonu ya da Bilgisayardan Film İzlemelerinin  BTF 

İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 (Soru 28) Dışarıda cep telefonu ya 

da bilgisayardan film izlerim.  Evet Hayır Toplam 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

- 
C

in
si

y
e
t-

 B
T

F
 i

zl
em

e
 S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 55 70 125 

Erkek 31 23 54 

a. Her hafta   7 1 8 

b. Her ay  4 

 

4 

c. Bazen  13 14 27 

d. Nadiren  7 8 15 

Kadın 24 47 71 

a. Her hafta   

 

4 4 

b. Her ay  2 7 9 

c. Bazen  12 23 35 

d. Nadiren  10 13 23 

RTS 49 76 125 

Erkek 32 50 82 

a. Her hafta   3 5 8 

b. Her ay  6 10 16 

c. Bazen  17 19 36 

d. Nadiren  6 16 22 

Kadın 17 26 43 

a. Her hafta   1 1 2 

b. Her ay  8 6 14 

c. Bazen  6 12 18 

d. Nadiren  2 7 9 

 Toplam 104 146 250 

 

 Tablo 53- Bağımsız Türk Filmini  Dışarıda cep telefonu ya da bilgisayardan 

izleyenlerin oranı %41, izlemeyenlerin oranı %58 dir. Yanıtların dağılımında RTS 

eğitimi alıp almamak açısından yaklaşık %5’lik bir fark bulunmaktadır. Dışarıda ya 

da cep telefonundan film izlemek RTS eğitimi alan öğrenciler açısından daha az 

tercih edilmektedir.  

 

TABLO 54:  Anket Katılımcılarının İnternette Film İzleme Tercihlerindeki Öncelikli Kriterlerinin BTF 

İzlemek İçin Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

(Soru 7) Filmi 

internette izleme 

tercihimde öncelikle, 

 

a. Rahat 

bir 

ortamda 

izlemek... 

b. Para 

ödemeden 

izlemek… 

c. Filme 

erişebilmek 

…  

d. 

Gösterim 

koşullarına 

müdahale 

etmek … 

e. 

Diğer Toplam 

E
ğ

it
im

A
ld

ığ
ı 

B
ö

lü
m

-C
in

si
y

et
-B

T
F

 İ
zl

em
ek

 İ
çi

n
 

Ö
n

ce
li

k
li

 M
ec

ra
 (

S
o

ru
2
) 

Diğer 60 20 25 11 9 125 

Erkek 24 9 12 5 4 54 

a. Alışveriş Merk… 3 1 1 1 

 

6 

b. Festivalde… 1 

 

2 

  

3 

c. Vizyonda… 5 2 3 2 

 

12 

d. Kültür Merk… 

    

1 1 

e. İnternetten… 15 6 6 2 3 32 

Kadın 36 11 13 6 5 71 

a. Alışveriş  Merk… 7 1 

 

1 

 

9 

b. Festivalde… 4 

 

2 

 

1 7 

c. Vizyonda… 9 3 5 1 2 20 

d. Kültür Merk… 1 

 

1 1 

 

3 

e. İnternetten… 15 7 5 3 2 32 

RTS 45 21 40 7 12 125 

Erkek 30 14 26 4 8 82 

b. Festivalde… 2 1 2 

 

2 7 
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c. Vizyonda… 1 

 

1 

 

2 4 

d. Kültür Merk… 1 

 

2 1 

 

4 

e. İnternetten… 26 13 21 3 4 67 

Kadın 15 7 14 3 4 43 

a. Alışveriş  Merk… 

  

1 

 

1 2 

b. Festivalde… 3 1 2 1 1 8 

c. Vizyonda… 5 

 

1 1 

 

7 

d. Kültür Merk… 

  

1 

  

1 

e. İnternetten… 7 6 9 1 2 25 

Toplam 105 41 65 18 21 250 

 
 
 Tablo 54- Bağımsız Türk Filmi  İzlemek İçin Öncelikli Mecra dağılımına 

göre; Filmi internette izleme tercihlerinde öncelik rahat bir ortamdır.  

 
 

 TABLO 55:  Anket Katılımcılarının Dışarıda Cep Telefonu Ya Da Bilgisayardan 

Film Izleyip İzlememeye Dair Soruya Verdikleri Cevapların Filmi Yalnız ya da 

Başkalarıyla İzleme Sıklıklarına Bağlı Olarak Dağılımı 

(Soru 28) Dışarıda cep telefonu ya da 

bilgisayardan film izlerim. Evet Hayır Toplam 

F
il

m
i 

K
im

le
rl

e 
İz

le
d

iğ
i 

(S
o
ru

 3
)-

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
-C

İn
si

y
et

 

a.Her zaman yalnız izlerim. 2 12 14 

Diğer 1 4 5 

Erkek 1 3 4 

Kadın 

 

1 1 

RTS 1 8 9 

Erkek 1 7 8 

Kadın 

 

1 1 

b.Sıklıkla yalnız, nadiren 

başkalarıyla izlerim. 37 51 88 

Diğer 13 16 29 

Erkek 10 6 16 

Kadın 3 10 13 

RTS 24 35 59 

Erkek 17 23 40 

Kadın 7 12 19 

c.Bazen yalnız, bazen başkalarıyla 

izlerim. 46 48 94 

Diğer 27 25 52 

Erkek 14 9 23 

Kadın 13 16 29 

RTS 19 23 42 

Erkek 12 13 25 

Kadın 7 10 17 

d.Nadiren yalnız, sıklıkla 

başkalarıyla izlerim.  13 17 30 

Diğer 8 11 19 

Erkek 2 2 4 

Kadın 6 9 15 
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 Tablo 55- Filmi dışarıda cep telefonu ya da bilgisayardan film izleme ile ilgili 

soruya 146 hayır, 104 evet yanıtı verilmiştir. Her zaman yalnız izlediğini belirten 14 

katılımcının 2’si; Her zaman başkalarıyla izlediğini belirten 20 katılımcının 6’sı evet 

yanıtı vermişlerdir. 

 

TABLO 56: Anket Katılımcıları Açısından Film ile İlgili İnternet Tabanlı Yeni Medyada Yorum Yazıp 

Yazmama ve Okuyup Okumamanın BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

Eğitim 

Aldığı 

Bölüm-

Cinsiyet-

BTF İzleme 

Sıklığı (Soru 

1) 
 

(Soru 23) 

İzlemeden önce 

internetten film ile 

ilgili yorumları 

okurum. 





 

 

(Soru 24) 

İzledikten sonra 

internetten film ile 

ilgili yorumları 

okurum. 
 

 (Soru 25) 

İzledikten sonra 

internetten film ile 

ilgili yorum 

yazarım. 
 

  Evet Hayır Toplam Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

Diğer 98 27 125 71 54 125 21 104 

Erkek 41 13 54 34 20 54 8 46 

a. Her hafta   5 3 8 4 4 8 2 6 

b. Her ay  4 

 

4 2 2 4  4 

c. Bazen  18 9 27 18 9 27 6 21 

d. Nadiren  14 1 15 10 5 15  15 

Kadın 57 14 71 37 34 71 13 58 

a. Her hafta   1 3 4 1 3 4  4 

b. Her ay  9 

 

9 6 3 9 2 7 

c. Bazen  27 8 35 17 18 35 8 27 

d. Nadiren  20 3 23 13 10 23 3 20 

RTS 86 39 125 97 28 125 37 88 

Erkek 58 24 82 66 16 82 24 58 

a. Her hafta   6 2 8 8  8 3 5 

b. Her ay  13 3 16 14 2 16 6 10 

c. Bazen  24 12 36 28 8 36 10 26 

d. Nadiren  15 7 22 16 6 22 5 17 

Kadın 28 15 43 31 12 43 13 30 

a. Her hafta   

 

2 2 2  2 2  

RTS 5 6 11 

Erkek 2 4 6 

Kadın 3 2 5 

e.Her zaman başkalarıyla izlerim. 6 18 24 

Diğer 6 14 20 

Erkek 4 3 7 

Kadın 2 11 13 

RTS 

 

4 4 

Erkek 

 

3 3 

Kadın 

 

1 1 

 Toplam 104 146 250 
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b. Her ay  7 7 14 10 4 14 5 9 

c. Bazen  14 4 18 14 4 18 6 12 

d. Nadiren  7 2 9 5 4 9  9 

Toplam 184 66 250 168 82 250 58 192 

 

 Tablo 56- İzlemeden önce internetten film ile ilgili yorumları okuyanların 

oranı %74’tür. İzledikten sonra internetten film ile ilgili yorumları okuyanların 

oranı %67’dir. İzledikten sonra internetten film ile ilgili yorum yazanların 

oranı %23’tür. 

 

 
TABLO 57:  BTF’ni En Çok İnternetten İzlediğini Belirten Katılımcıların (2.e); Film ile İlgili İnternet Tabanlı Yeni 

Medyada Yorum Yazma ve Okumaya Dair Verdikleri Cevaplar 

 

 

(Soru 23) 

İzlemeden önce 

internetten film ile ilgili 

yorumları okurum. 

 

 

(Soru 24) 

İzledikten sonra 

internetten film ile ilgili 

yorumları okurum. 

 

 (Soru 25) 

İzledikten sonra 

internetten film ile ilgili 

yorum yazarım. 

 

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

Diğer 49 15 64 43 21 64 11 53 

Erkek 24 8 32 22 10 32 5 27 

Kadın 25 7 32 21 11 32 6 26 

RTS 66 26 92 74 18 92 28 64 

Erkek 49 18 67 53 14 67 21 46 

Kadın 17 8 25 21 4 25 7 18 

Toplam 115 41 156 117 39 156 39 117 

 

  

 Tablo 57- Bağımsız Türk Filmini en çok internetten izlediğini belirten 

katılımcıların dağılımına göre; izlemeden önce internetten film ile ilgili yorumları 

okuyanların oranı %46’dır. İzledikten sonra internetten film ile ilgili yorumları 

okuyanların oranı %46’dır. İzledikten sonra internetten film ile ilgili yorum 

yazanların oranı %15’tir. 

 

 

TABLO 58:  Herhangi Bir Mecrada İzlediği Filmi Seçerken Öncelikle İnternette Okuduğu Yorumlara Baktığını Belirten 

Katılımcıların (5.c); Film ile İlgili İnternet Tabanlı Yeni Medyada Yorum Yazma ve Okuma ile İlgili Sorulara Verdikleri 

Cevaplara Göre Dağılımı. 

  

(Soru 23) 

İzlemeden önce 

internetten film ile 

ilgili yorumları 

okurum.
 

 

(Soru 24) 

İzledikten sonra internetten 

film ile ilgili yorumları 

okurum.

 

 (Soru 25) İzledikten 

sonra internetten film 

ile ilgili yorum 

yazarım.

 

  Evet Toplam Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

Diğer 10 10 10  10 2 8 

Erkek 4 4 4  4 1 3 



 178 

Kadın 6 6 6  6 1 5 

RTS 9 9 7 2 9 4 5 

Erkek 7 7 5 2 7 3 4 

Kadın 2 2 2  2 1 1 

Toplam 19 19 17 2 19 6 13 

 

 Tablo 58- Herhangi Bir Mecrada İzlediği Filmi Seçerken internette okuduğu 

yorumların belirleyici olduğu yanıtını veren katılımcıların dağılımına göre izlemeden 

önce internetten film ile ilgili yorumları okuyan 19 (tutarlılık sorusu), izledikten 

sonra internetten film ile ilgili yorumları okuyan 17, izledikten sonra internetten film 

ile ilgili yorum yazan 6 katılımcı vardır. 

 

 

 
TABLO 59:  

Anket 

Katılımcılarının 

Film İzlemeden 

Önce İnternetten 

Film ile İlgili 

Bilgileri Okuyup 

Okumamalarını

n İzleyecekleri 

Filme Dair Bilgi 

Edindiklerli 

Mecralara, Film 

İzledikten Sonra 

Film ile İlgili 

Yorum 

Okumaya ve 

Yazmaya Göre 

Dağılımı 

(Soru 6) 

İzleyeceğim film ile ilgili bilgileri, 

 

 

 

 

 

(Soru 24) 

İzledikten sonra 

internetten film ile 

ilgili yorumları 

okurum. 

 

 

 (Soru 25) 

İzledikten sonra 

internetten film ile 

ilgili yorum 

yazarım. 

 

 

a.
 S

in
em

ad
ak

i 
fr

ag
m

an
la

rd
an

 

ö
ğ

re
n
ir

im
. 

b
. 
B

as
ın

d
an

 ö
ğ

re
n
ir

im
. 

c.
 İ

n
te

rn
et

te
n

 ö
ğ

re
n

ir
im

. 

d
.S

in
em

a/
F

es
ti

v
al

 p
ro

g
ra

m
la

rı
n
ı 

d
ü

ze
n
li

 t
ak

ip
 e

d
er

im
. 

e.
 F

il
m

 i
le

 i
lg

il
i 

ö
n

 b
il

g
i 

ed
in

m
ed

en
 i

zl
er

im
. 

T
o

p
la

m
 

E
v

et
 

H
a

y
ır

 

T
o

p
la

m
 

E
v

et 

H
a

y
ır 

(S
o

ru
 2

3
)İ

zl
em

ed
en

 ö
n

ce
 i

n
te

rn
e
tt

e
n

 

fi
lm

 i
le

 i
lg

il
i 

y
o

ru
m

la
rı

 o
k

u
ru

m
. 

Evet 24 15 133 10 2 184 127 57 184 46 138 

Diğer 18 7 67 4 2 98 61 37 98 18 80 

Erkek 4 3 29 3 2 41 28 13 41 7 34 

Kadın 14 4 38 1 

 

57 33 24 57 11 46 

RTS 6 8 66 6 

 

86 66 20 86 28 58 

Erkek 6 5 43 4 

 

58 47 11 58 19 39 

Kadın 

 

3 23 2 

 

28 19 9 28 9 19 

Hayır 6 12 41 3 4 66 41 25 66 12 54 

Diğer 4 4 16 2 1 27 10 17 27 3 24 

Erkek 2 2 7 2 

 

13 6 7 13 1 12 

Kadın 2 2 9 

 

1 14 4 10 14 2 12 

RTS 2 8 25 1 3 39 31 8 39 9 30 

Erkek 2 3 17 1 1 24 19 5 24 5 19 

Kadın 

 

5 8 

 

2 15 12 3 15 4 11 

 Toplam 30 27 174 13 6 250 168 82 250 58 192 

 

 Tablo 59- İzleyecekleri film ile ilgili bilgileri en çok internetten almaktadırlar, 

izledikten sonra internetten film ile ilgili yorumları % 67’si okumaktadır; izledikten 

sonra % 67’si internetten film ile ilgili yorum yazmamaktadır. 
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TABLO 60: Anket Katılımcılarının Film 

İzledikten Sonra Film ile İlgili Yorum Okuyup 

Okumamalarının Yorum Yazıp Yazmamalırına 

Göre Dağılımı 

(Soru 25) 

İzledikten sonra internetten film ile ilgili yorum yazarım. 

 

Evet Hayır Toplam 

(S
o
ru

 2
4

)İ
zl

ed
ik

te
n

 s
o

n
ra

 i
n

te
rn

et
te

n
 f

il
m

 i
le

 i
lg

il
i 

y
o

ru
m

la
rı

 o
k

u
ru

m
. 

Evet 53 115 168 

Diğer 19 52 71 

Erkek 7 27 34 

Kadın 12 25 37 

RTS 34 63 97 

Erkek 22 44 66 

Kadın 12 19 31 

Hayır 5 77 82 

Diğer 2 52 54 

Erkek 1 19 20 

Kadın 1 33 34 

RTS 3 25 28 

Erkek 2 14 16 

Kadın 1 11 12 

 
Toplam 58 192 250 

 

 Tablo 60-İzledikten sonra internetten film ile ilgili yorum yazmayanların 

oranı % 67,  yorum yazanların oranı %23tür. Film ile ilgili yorum okuyan 168 

katılımcıdan sadece 53’ü (%31) yorum yazdığını belirtmiştir.  

 

 4.6.1. Gözetim Toplumu Bağlamında Yeni Medya İzleyiciliği 

 

 Tablo 61 ve Tablo 62 anket katılımcılarının veri güvenliği, gözetim ve 

denetim toplumu bağlamında yeni medya izleyiciliği ile ilgili sorulara verdikleri 

cevapları göstermektedir. 

 

 

TABLO 61:  İnternetten Film 

İzlerken Veri Güvenliğinden ve 

Gizlilikten Şüphelenen Anket 

Katılımcılarının BTF izleme 

sıklıklarına göre dağılımı 

 

(Soru 29) 

İnternetten film izlerken veri 

güvenliğimden şüphelenirim. 

 

 

(Soru 30) 

İnternetten film izlerken 

gizliliğimden şüphelenirim. 

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

 

E
ğ
it

im
A

ld
ığ

ı 

B
ö
lü

m
-C

in
si

y
e
t-

B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) 

Diğer 39 86 125 32 93 

Erkek 19 35 54 13 41 

a. Her hafta   3 5 8 1 7 

b. Her ay  3 1 4 3 1 

c. Bazen  9 18 27 7 20 

d. Nadiren  4 11 15 2 13 
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Kadın 20 51 71 19 52 

a. Her hafta   2 2 4 1 3 

b. Her ay  3 6 9 4 5 

c. Bazen  9 26 35 9 26 

d. Nadiren  6 17 23 5 18 

RTS 36 89 125 28 97 

Erkek 24 58 82 20 62 

a. Her hafta   3 5 8 3 5 

b. Her ay  4 12 16 4 12 

c. Bazen  12 24 36 8 28 

d. Nadiren  5 17 22 5 17 

Kadın 12 31 43 8 35 

a. Her hafta   1 1 2 1 1 

b. Her ay  2 12 14 1 13 

c. Bazen  7 11 18 4 14 

d. Nadiren  2 7 9 2 7 

 Toplam 75 175 250 60 190 

 
 Tablo 61- İnternetten film izlerken veri güvenliğinden şüphelenenlerin 

oranı %3, İnternetten film izlerken gizliliğinden şüphelenenlerin oranı %24'tür. 

 

 
TABLO 62: BTF’ni  En Çok, İnternetten İzlediğini Belirten Katılımcıların (2.e);  Veri Güvenliği, Gizlilik 

ve İnternetten Film İzleme ile İlgili Sorulara Verdiği Cevaplar 

 

(Soru 29)İnternetten 

film izlerken veri 

güvenliğimden 

şüphelenirim. 



 

 

(Soru 30) 

İnternetten film 

izlerken gizliliğimden 

şüphelenirim.

 

 (Soru 31) 

İnternet üstünden 

film izlerken 

durdurur ya da 

ileri geri alırım. 

 

Evet Hayır Toplam Evet Hayır Toplam Evet Hayır 

Diğer 20 44 64 13 51 64 49 15 

Erkek 12 20 32 7 25 32 28 4 

Kadın 8 24 32 6 26 32 21 11 

RTS 27 65 92 20 72 92 69 23 

Erkek 21 46 67 17 50 67 48 19 

Kadın 6 19 25 3 22 25 21 4 

Toplam 47 109 156 33 123 156 118 38 

 

 Tablo 62- ‘Bağımsız Türk Filmini en çok internetten izlerim’ diyen 

katılımcıların dağılımına göre, internetten film izlerken veri güvenliğinden 

şüphelenenlerin oranı %30; internetten film izlerken gizliliğinden şüphelenenlerin 

oranı %21, internet üstünden film izlerken durduran ya da ileri geri alanların 

oranı %75’tir. 
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 4.7. Bağımsız Türk Filmleri’nden Haberdar Olmak 

 

 Tablo 63- Tablo 68 arasındaki tablolar anket katılımcılarının Bağımsız Türk 

Filmleri’nden haberdar olmaları ve haberdar oldukları mecralar ile ilgili sorulara 

verdikleri cevapları göstermektedir. 

 

 

 Tablo 63 ve 64- İzleyecekleri  film ile ilgili bilgileri sorusuna yanıt verenlerin 

dağılımına göre; katılımcılar en çok internetten öğrendiklerini söylemişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

TABLO 63: Anket Katılımcılarının İzleyecekleri Filme Dair Bilgi Edindikleri Mecraların BTF İzleme 

Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 

 

(Soru 6) 

İzleyeceğim 

film ile ilgili 

bilgileri,  a
. 

S
in

em
a
d

a
k

i 

fr
a

g
m

a
n

la
rd

a
n

 

ö
ğ
re

n
ir

im
. 

b
. 

B
a
sı

n
d

a
n

 

ö
ğ
re

n
ir

im
. 

c.
 İ

n
te

rn
et

te
n

 

ö
ğ
re

n
ir

im
. 

d
. 

S
in

em
a
/F

es
ti

v
a
l 

p
ro

g
ra

m
la

rı
n

ı 

d
ü

ze
n

li
 t

a
k

ip
 

ed
er

im
. 

e.
 F

il
m

 i
le

 i
lg

il
i 

ö
n

 

b
il

g
i 

ed
in

m
ed

en
 

iz
le

r
im

. 

T
o
p

la
m

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
-C

in
si

y
e
t-

B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o
ru

 1
) Diğer 22 11 83 6 3 125 

Erkek 6 5 36 5 2 54 

a. Her hafta   1 1 5 1 

 

8 

b. Her ay  

  

4 

  

4 

c. Bazen  4 4 14 4 1 27 

d. Nadiren  1 

 

13 

 

1 15 

Kadın 16 6 47 1 1 71 

a. Her hafta   1 

 

3 

  

4 

b. Her ay  5 

 

4 

  

9 

c. Bazen  6 5 24 

  

35 

d. Nadiren  4 1 16 1 1 23 

RTS 8 16 91 7 3 125 

Erkek 8 8 60 5 1 82 

a. Her hafta   1 1 5 1 

 

8 

b. Her ay  1 2 10 3 

 

16 

c. Bazen  6 3 25 1 1 36 

d. Nadiren  

 

2 20 

  

22 

Kadın 

 

8 31 2 2 43 

a. Her hafta   

 

1 

  

1 2 

b. Her ay  

 

1 10 2 1 14 

c. Bazen  

 

2 16 

  

18 

d. Nadiren  

 

4 5 

  

9 

 Toplam 30 27 174 13 6 250 
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TABLO 64:  Anket Katılımcılarının İzleyecekleri Filme Dair Bilgi Edindikleri Mecraların BTF 

İzlemek İçin Mekan Tercihlerine Göre Dağılımı 

 
 

(Soru 6) 

İzleyeceğim film 

ile ilgili bilgileri,  a
. 

S
in

em
a
d

a
k

i 

fr
a

g
m

a
n

la
rd

a
n

 ö
ğ
re

n
ir

im
. 

b
. 

B
a
sı

n
d

a
n

 ö
ğ
re

n
ir

im
. 

c.
 İ

n
te

rn
et

te
n

 ö
ğ
re

n
ir

im
. 

d
. 

S
in

em
a
/F

es
ti

v
a
l 

p
ro

g
ra

m
la

rı
n

ı 
d

ü
ze

n
li

 t
a
k

ip
 

ed
er

im
. 

e.
 F

il
m

 i
le

 i
lg

il
i 

ö
n

 b
il

g
i 

ed
in

m
ed

en
 i

zl
er

im
. 

T
o
p

la
m

 

E
ğ
it

im
 A

ld
ığ

ı 
B

ö
lü

m
-C

in
si

y
et

-B
T

F
 İ

zl
em

ek
 İ

çi
n

 M
ek

a
n

 T
er

ci
h

i 
(S

o
ru

 2
) 

Diğer 22 11 83 6 3 125 

Erkek 6 5 36 5 2 54 

a. Alışveriş Merk… 1 1 4 

  

6 

b. Festivalde… 

  

1 2 

 

3 

c. Vizyonda… 2 

 

9 

 

1 12 

d. Kültür Merk… 

  

1 

  

1 

e. İnternetten… 3 4 21 3 1 32 

Kadın 16 6 47 1 1 71 

a. Alışveriş  Merk… 1 2 6 

  

9 

b. Festivalde… 

  

6 1 

 

7 

c. Vizyonda… 6 2 12 

  

20 

d. Kültür Merk… 

 

1 1 

 

1 3 

e. İnternetten… 9 1 22 

  

32 

RTS 8 16 91 7 3 125 

Erkek 8 8 60 5 1 82 

b. Festivalde… 

 

1 5 1 

 

7 

c. Vizyonda… 

 

2 2 

  

4 

d. Kültür Merk… 

  

4 

  

4 

e. İnternetten… 8 5 49 4 1 67 

Kadın 

 

8 31 2 2 43 

a. Alışveriş  Merk… 

 

1 

 

1 

 

2 

b. Festivalde… 

 

1 6 1 

 

8 

c. Vizyonda… 

 

2 4 

 

1 7 

d. Kültür Merk… 

    

1 1 

e. İnternetten… 

 

4 21 

  

25 

 Toplam 30 27 174 13 6 250 
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TABLO 65: 

BTF’nden 

Haberdar 

Olmanın Daha 

Çok İzlemek 

İçin Bir Unsur 

Olup 

Olmayacağının 

Herhangi Bir 

Mecrada 

İzlenilen Filmi 

Seçerken 

Öncelikli 

Kritere ve 

İzlenilen Film 

ile İlgili 

Bilgilerin 

Edinildiği 

Öncelikli 

Mecraya Göre 

Dağılımı 

 

(Soru 5) 

Her hangi bir mecrada izlediğim filmi seçerken öncelikle 

 

 

(Soru 6) 

İzleyeceğim film ile ilgili 

bilgileri, 

 

a
. 
K

o
n

u
su

n
a

 b
a
k

a
rı

m
. 

b
. 
B

iç
im

in
e
 b

a
k

a
r
ım

. 

c.
 İ

n
te

rn
et

te
 o

k
u

d
u

ğ
u

m
 y

o
ru

m
la

ra
 

b
a

k
a

rı
m

. 

d
. 
F

es
ti

v
a

ld
e 

a
ld

ığ
ı 

ö
d

ü
ll

er
e 

b
a
k

a
rı

m
. 

 

e.
 D

iğ
er

. 
 

Toplam 

a
. S

in
em

a
d

a
k

i fra
g

m
a

n
la

rd
a

n
 ö

ğ
ren

irim
. 

b
. B

a
sın

d
a

n
 ö

ğ
ren

irim
. 

c. İn
te

rn
etten

 ö
ğ

r
en

irim
. 

d
. S

in
em

a
/F

estiv
a

l p
ro

g
ra

m
la

rın
ı d

ü
z
en

li 

ta
k

ip
 ed

erim
. 

e. F
ilm

 ile ilg
ili ö

n
 b

ilg
i ed

in
m

e
d

en
 izlerim

. 

(S
o
ru

 1
9

) 
B

a
ğ

ım
sı

z 
T

ü
rk

 f
il

m
le

ri
n

d
en

 d
a
h

a
 ç

o
k

 

h
a

b
er

d
a

r 
o
ls

a
m

 d
a

h
a

 ç
o
k

 i
zl

er
im

. 

Evet 134 10 16 11 22 193 20 21 137 10 5 

Diğer 75 1 9 4 5 94 13 8 65 6 2 

E 28 1 3 1 3 36 3 3 24 5 1 

K 47 

 

6 3 2 58 10 5 41 1 1 

RTS 59 9 7 7 17 99 7 13 72 4 3 

E 34 6 6 6 13 65 7 7 47 3 1 

K 25 3 1 1 4 34  6 25 1 2 

Hayır 42 4 3 3 5 57 10 6 37 3 1 

Diğer 27 1 1 2 

 

31 9 3 18  1 

E 15 1 1 1 

 
18 3 2 12  1 

K 12 

  

1 

 
13 6 1 6   

RTS 15 3 2 1 5 26 1 3 19 3  

E 10 2 1 1 3 17 1 1 13 2  

K 5 1 1 

 

2 9  2 6 1  

 
Toplam 176 14 19 14 27 250 30 27 174 13 6 

 

 

 

 Tablo 65-‘Bağımsız Türk filmlerinden daha çok haberdar olsam daha çok 

izlerim’ sorusuna olumlu yanıt veren 193 katılımcının dağılımına göre; 

katılımcıların %70’i herhangi bir mecrada izledikleri  filmi seçerken öncelikle 

konusuna bakmaktadırlar; %71’i izleyecekleri film ile ilgili bilgileri internetten 

öğrenmektedirler. 
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TABLO 66:  Anket Katılımcıları Açısından Filmlerden Haberdar Olma, Salon Sayısındaki Artış, Filmi 

Daha Çok Beğenme Durumlarının BTF İzlemeyi Arttırıcı Etkisi Olup Olmadığına Dair Sorulara 

Verilen Cevapların BTF İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 

Eğitim  

Aldığı  

Bölüm- 

Cinsiyet- 

BTF  

İzleme  

Sıklığı  

(Soru 1) 

 

(Soru 19) 

Bağımsız Türk 

filmlerinden daha çok 

haberdar olsam daha 

çok izlerim.


 

T
o
p

la
m

 

(Soru 20) 

Bağımsız Türk 

filmleri daha fazla 

salonda oynasa daha 

çok izlerim.
 

T
o
p

la
m

 
(Soru 21) 

Bağımsız Türk 

filmleri hoşuma 

gitse daha çok 

izlerim.
 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

Diğer 94 31 125 78 47 125 104 21 

Erkek 36 18 54 31 23 54 45 9 

a. Her hafta   7 1 8 7 1 8 7 1 

b. Her ay  2 2 4 1 3 4 1 3 

c. Bazen  19 8 27 17 10 27 24 3 

d. Nadiren  8 7 15 6 9 15 13 2 

Kadın 58 13 71 47 24 71 59 12 

a. Her hafta   3 1 4 2 2 4 3 1 

b. Her ay  7 2 9 7 2 9 8 1 

c. Bazen  29 6 35 24 11 35 28 7 

d. Nadiren  19 4 23 14 9 23 20 3 

RTS 99 26 125 89 36 125 95 30 

Erkek 65 17 82 58 24 82 63 19 

a. Her hafta   6 2 8 5 3 8 5 3 

b. Her ay  12 4 16 13 3 16 11 5 

c. Bazen  31 5 36 27 9 36 27 9 

d. Nadiren  16 6 22 13 9 22 20 2 

Kadın 34 9 43 31 12 43 32 11 

a. Her hafta   2 

 

2 2  2  2 

b. Her ay  11 3 14 11 3 14 10 4 

c. Bazen  14 4 18 12 6 18 15 3 

d. Nadiren  7 2 9 6 3 9 7 2 

Toplam 193 57 250 167 83 250 199 51 

 

 

 

 

 Tablo 66- Bağımsız Türk Filmini izleme sıklıkığı dağılımına göre 

katılımcıların oranı: ‘Bağımsız Türk Filmlerinden daha çok haberdar olsam daha çok 

izlerim’ diyenler % 77; ‘Bağımsız Türk Filmleri daha fazla salonda oynasa daha çok 

izlerim’ diyenler  % 66; ‘Bağımsız Türk Filmleri hoşuma gitse daha çok izlerim’ 

diyenler %79’dur. 
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 Tablo 67-‘Bağımsız Türk filmleri daha fazla salonda oynasa daha çok 

izlerim’ diyen 167 katılımcıdan 114’ü (%68’i), aksi görüş belirten 83 katılımcıdan 

62’si (%75’i) herhangi bir mecrada izledikleri filmi seçerken öncelikle konusuna 

bakmaktadırlar. 

 

 4.8. Alternatif Kamusal Mecralar 

 

 Tablo 68-Tablo 70 arasındaki tablolar anket katılımcılarının Bağımsız Türk 

Filmleri’ni izledikleri alternatif kamusal mecralar ile ilgili sorulara verdikleri 

cevapları göstermektedir. 

 

 

 

 

 

TABLO 67:  Anket Katılımcıları Açısından BTF Daha Fazla Salonda Oynasa Daha Çok İzleyecek 

Olup Olmamanın Herhangi Bir Mecrada İzlenilen Filmi Seçerken Öncelikli Kriterlere Göre 

Dağılımı 

 

 

 

(Soru 5) 

Herhangi bir 

mecrada izlediğim 

filmi seçerken 

öncelikle…  a
. 

K
o
n

u
su

n
a
 

b
a
k

a
rı

m
. 

b
. 

B
iç

im
in

e 

b
a
k

a
rı

m
. 

c
. 

İn
te

r
n

et
te

 

o
k

u
d

u
ğ
u

m
 

y
o
ru

m
la

r
a
 

b
a
k

a
rı

m
. 

d
. 

F
e
st

iv
a
ld

e 

a
ld

ığ
ı 

ö
d

ü
ll

er
e 

b
a
k

a
rı

m
. 

 

e.
 D

iğ
er

. 
 

Toplam 

(S
o
ru

 2
0
) 

B
T

F
 d

ah
a 

ço
k
 s

al
o
n
d
a 

o
y
n
as

a 
d
ah

a 
ço

k
 

iz
le

ri
m

. 

Evet 114 9 10 11 23 167 

Diğer 62 1 5 5 5 78 

Erkek 25 1 1 1 3 31 

Kadın 37 

 

4 4 2 47 

RTS 52 8 5 6 18 89 

Erkek 30 4 5 6 13 58 

Kadın 22 4 

  

5 31 

Hayır 62 5 9 3 4 83 

Diğer 40 1 5 1 

 

47 

Erkek 18 1 3 1 

 

23 

Kadın 22 

 

2 

  

24 

RTS 22 4 4 2 4 36 

Erkek 14 4 2 1 3 24 

Kadın 8 

 

2 1 1 12 

 Toplam 176 14 19 14 27 250 
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TABLO 68: Anket Katılımcıları 

Açısından Başka Sinema, 

İstanbul Modern Sinema, Tarık 

Zafer Tunaya Kültür Mekezi ya 

da İstanbul Film Festivali’nden 

Haberdar Olmanın BTF İzleme 

Sıklıklarına Göre Dağılımı 

(Soru 22) 

Başka Sinema, İstanbul Modern Sinema, Tarık Zafer Tunaya Kültür Mekezi  

ya da İstanbul Film Festivali’nden haberdarım. 

 

Evet Hayır Toplam 

E
ğ

it
im

 A
ld

ığ
ıB

ö
lü

m
-C

in
si

y
et

-B
T

F
 İ

zl
em

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

(S
o

ru
 1

) Diğer 86 39 125 

Erkek 36 18 54 

a. Her hafta   4 4 8 

b. Her ay  4 

 

4 

c. Bazen  21 6 27 

d. Nadiren  7 8 15 

Kadın 50 21 71 

a. Her hafta   3 1 4 

b. Her ay  6 3 9 

c. Bazen  28 7 35 

d. Nadiren  13 10 23 

RTS 99 26 125 

Erkek 63 19 82 

a. Her hafta   8 

 

8 

b. Her ay  15 1 16 

c. Bazen  28 8 36 

d. Nadiren  12 10 22 

Kadın 36 7 43 

a. Her hafta   2 

 

2 

b. Her ay  13 1 14 

c. Bazen  14 4 18 

d. Nadiren  7 2 9 

 
Toplam 185 65 250 

 

 

 Tablo 68-Başka Sinema, İstanbul Modern Sinema, Tarık Zafer Tunaya Kültür 

Mekezi ya da İstanbul Film Festivali’nden haberdar olanların oranı %74’tür. 

 

TABLO 69:  Anket Katılımcıları Açısından Başka Sinema, İstanbul Modern Sinema, Tarık Zafer Tunaya 

Kültür Mekezi ya da İstanbul Film Festivali’nden Haberdar Olup Olmamanın BTF İçin Öncelikli İzleme 

Mekanına Göre Dağılımı 

 

(Soru 2) BTF  en 

çok, 
 

a. Alışveriş 

merkezlerinde

… 

b. 

Festivalde

… 

c. 

Vizyonda

.... 

d.  

Kültür 

Merkez… 

e. 

İnternet

ten… Toplam 

2
2
)B

aş
k
a 

S
in

em
a,

 İ
st

an
b
u
l 

M
o
d
er

n
 S

in
em

a,
 T
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22 36 
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6 3 4 50 63 

Kadın 2 7 5 1 21 36 
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 Tablo 69- Başka Sinema, İstanbul Modern Sinema, Tarık Zafer Tunaya 

Kültür Mekezi ya da İstanbul Film Festivali’nden haberdar olan 185 katılımcının 

156’sı, %84’ü Bağımsız Türk Filmleri’ni internetten izlemektedirler. 

 

 

 
 

 

 Tablo 70- Katılımcılar arasında  Başka Sinema, İstanbul Modern Sinema, 

Tarık Zafer Tunaya Kültür Mekezi ya da İstanbul Film Festivali’nden haberdar 

olanların oranı %74’tür. ‘Film biletleri daha ucuz olsa sinemaya daha sık giderim’ 

diyenler arasında bu oran %72’ye düşmektedir. 

 

 4.9.  Nicel Araştırma Sonuçlarının Kuramsal Bilgiler Işığında 

 Okunması  
 

 

 Çalışmanın birinci bölümünde film izleyicilliğine dair yürütülen kuramsal 

tartışmalara değinilmiş, bu bağlamda Yapısalcı Film Kuramı ve Göstergebilim 

açıklanmıştır. Öncelikle filmle kurduğu ilişki bağlamında sinema izleyicisi 

tartışılmış bu tartışma için Arnheim’in izleyiciliğe yaklaşımı, Metz’in  filme teslim 

olmuş izleyicisi açıklanmıştır. Arnheim gösterim koşullarının, araların, filmin 

TABLO 70:  Anket Katılımcılarının Film 

Biletleri ile Sinemaya Gitme Sıklıkları 

Arasındaki İlişkinin Başka Sinema, 

İstanbul Modern Sinema, Tarık Zafer 

Tunaya Kültür Mekezi ya da İstanbul Film 

Festivali’nden Haberdar Olup 

Olmamalarına Göre Dağılımı 

(Soru 22) 

Başka Sinema, İstanbul Modern Sinema, 

Tarık Zafer Tunaya Kültür Mekezi ya da 

İstanbul Film Festivali’nden haberdarım.
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biçimsel özelliklerinin idraki sürece etkili olduğunu belirtmiştir. Arnheim’ın 

önemsediği ekran boyutu nicel sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, 

katılımcıların da benzer söylemlerde oldukları görülmüştür. ‘İzlediğim ekranın 

boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir’ diyen katılımcıların % 51'i ‘Her zaman’ 

yanıtını vermiştir; ‘sinema salonunda oturacağım yer önemlidir’ sorusuna 

katılımcıların % 44'ü ‘Her zaman’,  % 34'ü ‘Sıklıkla’ yanıtını vermişlerdir. 

‘Bazen’ diyen katılımcı yüzdesi ise 15'tir. Metz’in izlendiğini bilmediğini belirttiği 

ve izleyicilik sürecine tam teslim olan izleyicisi açısından nicel sonuçlar 

değerlendirildiğinde, katılımcılar açısından ‘Film izlerken diğer insanların beni 

fark ettiğini düşünürüm’ yargısına en yaygın yanıt ‘Asla’  olmuştur. 

 

 İkinci olarak, çalışmada kendi ve başkaları ile kurduğu ilişki bağlamında 

kamusal ve bireysel etkinlikler olarak film izleyiciliği  açısından kamusal alan özel 

alan ve heteretopya kavramları açımlanmıştır. Mayne’in belirttiği gibi kamusal bir 

deneyim olan sinema izleyiciliği gerek başkalarının idrak sürecinden etkilenme, 

gerekse kendi tepkilerini kısıtlama gibi kimi özellikler barındırmaktadır. ‘Film 

izlerken çevremdeki insanların tepkilerini fark ederim’ yargısına en yaygın yanıt 

‘bazen’, ‘Film izlerken diğer insanların tepkileri filmi idrak sürecimi etkiler’ 

yargısına en yaygın yanıt ‘Bazen’  olmuştur. İnternet tabanlı yeni medya üzerinden 

film izlerken de Mayne’in evcil alan izleyiciliğinin sonucuna benzer olarak öncelik 

rahat bir ortamda izlemektir.  Foucault’nun tanımladığı heterotopya kavramı ile 

birlikte ele alındığında evde film izlerken sinemada konuşmamanın, evde film 

izlerken kapatmak ile sinemada arayı beklemeden çıkamamanın anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

 

 Üçüncü olarak çalışmada izleyicilik kültür endüstrisi ile kurduğu ilişki 

bağlamında tüketen ve tüketilen sinema izleyicisi açısından değerlendirilmiş, kültür 

endüstrisi kuramında belirtildiği gibi sanatın artan meta değeri ile birlikte kült 

değerinin yittiği görülmüştür. Sinemaya gitmek açısından fiyatların belirleyiciliği ya 

da AVM’de film izlerken alışveriş yapmanın yanı sıra reklam ve fragmanların 

etkileri de göz önünde tutulmalıdır. Nicel araştırmada görüşülen katılımcılar 

AVM’de  film izledikleri zaman alışveriş yapıp yapmadıkları ile ilgili soruya %35 
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‘Nadiren’, % 27 ‘Bazen’, %25 ‘Asla’ , %09 ‘Sıklıkla’, %036 ‘Her zaman’ yanıtını 

vermişlerdir. ‘Filmden önce çıkan reklamlar bana ürün satın aldırır’ yargısının 

dağılımı %60 ‘Asla’ ,  %25 ‘Nadiren’,  %09  ‘Bazen’, %03 ‘Sıklıkla’, %015 ‘Her 

zaman’dır. ‘Filmden önceki fragmanı beğenirsem o filme giderim’ diyenlerin 

dağılımı ‘Sıklıkla’ %37, ‘Bazen’ %34, ‘Nadiren’ %013, ‘Her zaman’ %10, 

‘Asla’  %04’tür. 

 

 Çalışmada kuramsal olarak yeni medya ve yeni izleyici ilişkisi de 

tartışılmıştır. İnternet tabanlı yeni medya hakkında ütopik ve disütopik yaklaşımlar 

göz önünde tutulduğunda özgürleşen film izleyicisi ya da gözetlenen film izleyicisi  

internet tabanlı yeni medyanın izleyici ile ilişkisi  internet tabanlı yeni medya ve 

kültür endüstrisi bağlamlarında da değerlendirilmiştir. Yeni medya hakkında ütopik 

yaklaşımlar nicel sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların da benzer 

söylemlerde oldukları görülmüştür. Katılımcılar açısından internette film izleme 

tercihlerinde öncelik rahat bir ortam, daha sonra filme erişebilmektir. Para ödemeden 

izlemek, diğer nedenler ve gösterim koşullarına müdahale etmek daha sonraki 

tercihleridir. Öte yandan katılımcıların çoğu yeni medya hakkındaki disütopik 

kuramsal yaklaşımlara paralel olarak gizlilik ve güvenlik konusunda anlamlı bir 

farkındalık düzeyinde olmadığı görülmektedir. Nicel araştırma kapsamında 

değerlendirilen katılımcılar açısından internetten film izlerken veri güvenliğinden 

şüphelenenlerin oranı %3, internetten film izlerken gizliliğinden şüphelenenlerin 

oranı %24'tür. Bununla birlikte, ‘Bağımsız Türk Filmini en çok internetten izlerim’ 

diyen katılımcılar açısından internetten film izlerken veri güvenliğinden 

şüphelenenlerin oranı %30; internetten film izlerken gizliliğinden şüphelenenlerin 

oranı %21’dir. İnternet tabanlı yeni medyadan film izlemenin yaygın olmasına 

rağmen filmi dışarıda cep telefonu ya da bilgisayardan film izleme ile ilgili soruya 

146 hayır, 104 evet yanıtı verilmiştir. İnternetin yeni bir kamusal alan yaratması ile 

ilgili düşünceler göz önünde tutulduğunda Bağımsız Türk Filmini en çok internetten 

izlediğini belirten katılımcılar arasında; izlemeden önce internetten film ile ilgili 

yorumları okuyanların oranı %46’dır, izledikten sonra internetten film ile ilgili 

yorumları okuyanların oranı %46’dır, izledikten sonra internetten film ile ilgili 

yorum yazanların oranı %15’tir. 



 190 

 SONUÇ VE TARTIŞMA  

 
 
 Sinema bir sanat dalı, bir kitle iletişim aracı ve kültür endüstrisi ürünü olarak 

işlevselleşmiştir ve her üç bakış açısıyla da izleyici çalışmalarının odağı haline 

gelmiştir. Bu çalışmada da bu bakış açılarından hareketle Bağımsız Türk Sineması 

için alternatif izleyicilik deneyimleri araştırılmıştır. Çalımanın yapılma nedeni Türk 

Sineması’nın izleyici sayısındaki artışa rağmen bu artışın gişe hasılatı açısından 

değerlendirildiğinde yaklaşık olarak ilk on film ile sınırlı kalması, bağımsız filmlerin 

gösterim için salon ve izleyici bulamamaları olmuştur. Bu nedenle çalışmada 

alternatif izleyicilik deneyimleri tartışılarak hem mevcut durumun sebepleri hakkında 

fikir yürütmeyi sağlayacak olguların saptanması, hem de sorun için üretilebilecek 

çözümler hakkında önerilerin sunulabilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda süreci 

çözümleyebilmek için çalışmanın temel meselesi ortaya konmuştur. Çalışmanın 

temel meselesi filmi, kamusal alanlardan biri olan sinema salonunda, özel alanda ya 

da internet tabanlı yeni medyada; yalnız başına ya da başkalarıyla birlikte; filmin 

gösterim koşullarına müdahale ederek ya da etmeksizin izlemenin, Bağımsız Türk 

Sineması izleyiciliği açısından idraki sürece etkisinin olup olmadığıdır. 

 

 Çalışmada Mayne’e atıfla, sinemanın ilk döneminden beri, film izleme 

deneyiminin, bireysel izleyicilik ve toplumsal ritüelin tekil ve özel bir bileşimi 

olduğu vurgulanmıştır. İzleyicilik gibi hem bireysel hem kitlesel nitelikleri olan bir 

olguyu incelemek için çalışmada öncelikli olarak izleyiciliğin tarihine ve izleyicilik 

ile ilgili yürütülen kuramsal tartışmalara değinilmiş; daha sonra Bağımsız Türk 

Sineması’nın izleyici ile ilişkisini anlamak için bağımsız sinema kavramına, 

Bağımsız Türk Sineması’na, Türk Sineması’nın izleyicisi ile ilişkisine, Bağımsız 

Türk Sineması’nın gösterim mekanlarına değinilmiştir. Çalışmanın araştırma safhası 

nitel ve nicel araştırma olarak tasarlanmıştır.  Nitel çalışmanın yapılma gerekçesi 

bireysel bir deneyim olarak izleyiciliğin izleyicinin kendi özelliklerine ve sürece 

bağlı olarak değişimini anlamak, birbirinden farklı izleyicilerin ortaklaşan ve 

farklılaşan söylemlerini ve davranışlarını betimsel analiz yoluyla ortaya koymak 

olmuştur.  Nitel çalışma için bire bir görüşme yöntemi, odak grup görüşmesi ve 
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gözlem yöntemlerine başvurulmuştur. Bu yargıların yaygınlığını ölçmek nicel 

araştırma geleneğini içinde anket yöntemine başvurulmuştur. Anket bağımsız film 

izleyicilerinin çalışma açısından öne çıkan söylemlerini ölçmeyi amaçlamıştır; 

sinema izleyicilerinin ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden oluştuğu bilgisidir. 

 

 McQuail’e atıfla tarihi gelişiminde, izleyiciliğin kendine ait gelenek ve 

kuralları;  katılım koşulları, zaman, mekân ve performansın içeriğine dair beklentileri 

olduğu; şehre ait ve genellikle tecimsel bir fenomen olan izleyiciliğin, toplumsal sınıf 

ve statülerlerle de ilişkili içerik barındırdığı belirtilmiştir.  Çalışma açısından 

değerlendirildiğinde, internet tabanlı yeni medyada izleyicilik ile ilgili geleneksel 

izleyicilik arasında tecimsel niteliğinde farklılaşma olduğu göze çarpmaktadır. Nitel 

çalışmada görüşülen katılımcılar değerlendirildiğinde, internet tabanlı yeni medyada 

bir filme erişebilmek için şifre için ücret ödeyecek olmak  A3, C1 ve D3 dışındaki 

katılımcılar için rağbet edilmeyecek bir yoldur. Nicel çalışma kapsamında 

değerlendirilen bulgulara göre de internet tabanlı yeni medyada film izlemek için 

öncelikli neden para ödememek olmasa da, filmi izlemek için öncelikli mecra olarak 

yeni medyayı seçen 156 izleyiciden sadece 44’ü internetten film izlemenin paralı 

olması durumunda internetten izlemeyi sürdüreceklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın 

örneklem kümesini sınıfsal açıdan değerlendirilmemiş ve fakat statü açısından 

sinema eğitimi almak ve almamak bağımsız film izleyiciliği açısından bir parametre 

olarak kabul edilmiştir.  

 

 Erken dönem izleyici araştırmaları metin merkezli ve/ya etki araştırmaları 

geleneğinden beslenen tekil ve edilgen bir izleyici tanımından hareket ederken, süreç 

içinde izleyicinin çeşitlendiği ve etkin olduğu kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, 

alımlama analizi gibi araştırma gelenekleri öne çıkmıştır. Film kuramları açısından 

da bu süreç idraki film kuramının ortaya çıkması biçiminde gelişmiştir.  

 

 Bu çalışmada film izleyiciliğine dört açıdan yaklaşılmıştır.  Yapısalcı film 

kuramından beslenen idraki film kuramına değinilmiş, bu kuram Arnheim ve 

Metz’in çalışmaları ile açıklanmıştır. Mayne’nin ve Hansen’in araştırmaları 
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bağlamında izleyiciliğin kamusal niteliğine de değinilmiştir. Bu durum da kamusal 

alan ve özel alan kavramlarının tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Mekan 

tartışmalarında Foucault’nun tanımladığı heteretopya kavramına da yer verilmiştir. 

İzleyiciliğin bir diğer boyutu olan tüketicilik de sinemanın kültür endüstrisi ile 

ilişkisi bağlamında açıklanmıştır. Değinilen kuramsal açıklamaları da kapsar biçimde 

yeni medya izleyiciliği ve bunun gereği olarak yeni medya  kavramları da 

tartışılmıştır. Yeni medya izleyiciliği ile ilgili iyimser ve kötümser görüşlere de yer 

verilmiştir. Gözetim toplumu, sansür gibi olgular da tartışılmıştır. 

 

 Arnheim’ın sinemanın sanat olabilme koşulu için altını çizdiği derinlik 

duygusunun ve görüntü büyüklüğünün değiştirilebilmesi, aydınlatma, çerçeve, kurgu 

kaynaklı mekân-zaman devamlılığının ve diğer duyulardan gelen uyarıların yokluğu 

gibi gerçek olmayan ifade araçlarının önemi; oturulan yer ve perde arasındaki 

uzaklık, açı gibi değişkenler; görsel sınırlamanın ve kurgunun etkisi, - filmin kendi 

yapısından, yönetmenin tercihinden kaynaklanabilen ya da çalışmada tartışıldığı gibi 

gösterimcinin ya da izleyicinin tercihinden de kaynaklanabilecek- diegesisi kıracak 

bir boşluk; gözün nesneyi kendi boyutuyla değil göze olan mesafesi ile algılaması 

yoluyla mesafeyi seçerek nesnenin algılanan boyutunun değişebilmesi çalışma 

açısından önemli kuramsal dayanaklar olmuştur.  

 

 Nitel araştırma kapsamında görüşülen bazı katılımcılar (A3, B2, C1, D1, D2, 

D3) perdeyi en iyi görebilecekleri yerin orta sıralar olduğunu düşünerek salonun 

ortasında oturmayı önemsemektedirler. Çalışmanın nitel araştırma bölümü 

kapsamında görüşülen katılımcılara film izledikleri süre boyunca başka bir şeyle 

ilgilenip ilgilenmedikleri sorulmuştur.  Bazı katılımcılar (A1, A2, B1, C1, C2, D1) 

film izledikleri süre boyunca başka birşeyle ilgilenmediklerini söylemişlerdir.  Bazı 

katılımcılar (B2, C3, D2, D3) ise film izlerken başka birşeyle ilgilenip 

ilgilenmemelerinin duruma bağlı olduğunu belirtmişlerdir.  Antrakt Arnheim’a atıfla 

diegesisi kıracak bir boşluk olarak tanımlanabilir. Çalışmanın nitel araştırma bölümü 

kapsamında görüşülen  katılımcılara sinemada film izledikleri süreçte antrakt olması 

hakkında ne düşündükleri sorulmuştur.  Bazı katılımcılar (D2, D3)  antrakt olmasının 

gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar (A1, A3, B2, C1, C2, D1) ise 
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antrakt olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. A1 ara olmasını yönetmenin film dilini 

kurarken belirlemediği bir unsur olarak film açısından olumlu bulmazken; A3 

açısından ara izleyicilik ve özdeşleşme sürecini sekteye uğratan bir unsur olarak öne 

çıkmıştır. 

  

 Arnheim’ın önemsediği ekran boyutu nicel sonuçlar açısından 

değerlendirildiğinde, katılımcıların da benzer söylemlerde oldukları görülmüştür. 

‘İzlediğim ekranın boyutu, filmin ses düzeyi önemlidir’ diyen katılımcıların % 51'i 

‘Her zaman’ yanıtını vermiştir; ‘sinema salonunda oturacağım yer önemlidir’ 

sorusuna katılımcıların % 44'ü ‘Her zaman’,  % 34'ü ‘Sıklıkla’ yanıtını vermişlerdir.’ 

 

Metz’e göre, izleyicinin anlam ürettiği üç ruhsal süreç; özdeşleşme,  

dikizcilik – voyeurism-, ve fetişizmdir.  Sinemada film izlemenin mahremiyet ile 

ilişkisi düşünüldüğünde, karanlıktaki izleyici, ne perdedeki karakter, ne de diğer 

izleyiciler tarafından fark edilmeksizin mahremiyetini koruyarak dikizcilik yapabilir. 

Bahsedilen izleyici, izlendiğini fark etmeyen oyuncuyu izlerken haz duyar. Hem 

gösterimsel hem de saklı olan bu deneyim sinemaya gitmenin temel nedenlerinden 

biridir. Belirtilenlerin yanı sıra, film izleyiciliğinde demobilizasyona da değinen 

Metz ve Guzzetti’ye göre, rüyadaki insan rüyada olduğunu çoğunlukla bilmez, ama 

sinemadaki insan bilir, o vakit sinemadaki insanın teslimiyeti daha esaslı bir 

teslimiyettir. Metz izleyicilik ile ilgili süreci değerlendirirken, sinema izleyiciliğinin 

tiyatro izleyiciliğinden ziyade roman okuyuculuğuna yakınsadığını, karanlıkta 

görünmeyen  tekil bireylerin (‘Personality’ yerine ‘Individiuality’ sözcüğünü 

kullanarak) öne çıktığını belirtir. 

 

 Metz’in izlendiğini bilmediğini belirttiği ve izleyicilik sürecine tam teslim 

olan izleyicisi açısından nicel sonuçlar değerlendirildiğinde, katılımcılar açısından 

‘Film izlerken diğer insanların beni fark ettiğini düşünürüm’ yargısına en yaygın 

yanıt ‘Asla’  olmuştur. Nitel çalışmada da benzer bir yargı öne çıkmış, katılımcılar 

ekseriyetle herkes kadar görünür olduklarını düşünmüşlerdir. 
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 İkinci olarak, çalışmada kendi ve başkaları ile kurduğu ilişki bağlamında 

kamusal ve bireysel etkinlikler olarak film izleyiciliği  açısından kamusal alan özel 

alan ve heteretopya kavramları açımlanmıştır. Mayne’in belirttiği gibi kamusal bir 

deneyim olan sinema izleyiciliği gerek başkalarının idrak sürecinden etkilenme, 

gerekse kendi tepkilerini kısıtlama gibi kimi özellikler barındırmaktadır.  

 

 Nitel araştırma kapsamında görüşülen A1 için salondaki diğer izleyicilerin 

tepkilerinin farkında olmak daha önemlidir; bu nedenle A1 en arka sırada oturmayı 

tercih etmektedir. Daha önce değinildiği gibi katılımcılardan A1 film izlerken başka 

bir şey ile ilgilenilmesini anlamadığını, C1 ve D1 çevresinde başka birşeyle ilgilenen 

diğer izleyicilerden rahatsız olduklarını söylemişlerdir; C1 bu durumda uyarmayı 

tercih ettiğini, D1 ise rahatsız olsa da tepki göstermediğini belirtmiştir.   

 

 Nicel çalışma açından değerlendirildiğinde ise ‘Film izlerken çevremdeki 

insanların tepkilerini fark ederim’ yargısına en yaygın yanıt ‘bazen’, ‘Film izlerken 

diğer insanların tepkileri filmi idrak sürecimi etkiler’ yargısına en yaygın yanıt 

‘Bazen’  olmuştur. İnternet tabanlı yeni medya üzerinden film izlerken de 

Morley’nin evcil alan izleyiciliğinin sonucuna benzer olarak öncelik rahat bir 

ortamda izlemektir.  

 

Çalışmada kamusal alan ve özel alan kavramlarının yanı sıra heteretopyalara 

da değinilmiştir.  

 

Kamusal alanda sinema izleyiciliği bu bağlamda incelendiğinde bir tür 

heteretopya olarak değerlendirilebilir; zira sinema salonları insanların bir arada 

etkileşim içinde bulunmak için durdukları ve fakat tepkilerini belirtmelerinin o denli 

kabul edilebilir olmadığı kendine özgü bir özel alandır. Genellikle -özellikle 

festivallerde- salonlara film başladıktan sonra girilmemektedir. Cep telefonu vb. dış 

uyaranların ya da bireylerin birbiriyle konuşmasının çok makbul olmadığı bu 

alanlarda Foucault’nun değindiği öteki gerçek mekânların yaratımının yanı sıra, 

özdeşleşme sürecini sekteye uğratacak, yabancılaştıracak film dışı tüm unsurların 

dışlanması amaçlanır.  
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 Foucault’nun tanımladığı heterotopya kavramı ile birlikte ele alındığında; 

nitel araştırma kapsamında ikinci izleyicilik deneyimi olan cep sinemasında film 

izlemek fikir vericidir. Bahsedilen süreç konvansiyonel bir gösterim süreci olmasa da 

izleme eğilimleri açısından katılımcıların öğrenilmiş davranışları tekrarladıkları, cep 

telefonu çaldığında rahatsız olmak, cep telefonu ile konuşmamak, filmi izlerken 

salona girip çıkmamak, film bittikten sonra salondan çıkmak için ışıkların açılmasını 

beklemek gibi gündelik sinema izleyiciliğine dair alışkanlıklarını tekrar ettikleri ve 

bir heterotopya olan sinema salonunun kendi kurallarına riayet ettikleri gözlenmiştir. 

Katılımcılara izleme sürecinde salona girip çıkabileceklerini, yer 

değiştirebileceklerini hatırlatmak için, araştırmacı tarafından bir kere salona girilip 

çıkılmasına, iki defa yer değiştirilmesine rağmen, bu davranışlar katılımcıların 

izleyicilik süreçlerinde belirleyici olmadı. Bu anlatılan süreçte, katılımcıların gözlem 

yapanın varlığının bilincinde oldukları da hatırda tutulması gereken bir durum olarak  

saptanmıştır. Nicel bulgular açısından değerlendirildiğinde de evde film izlerken 

konuşmanın sinemada konuşmaktan daha yaygın olmasının, evde film izlerken filmi 

kapatmanın sinemada arayı beklemeden çıkmaktan yaygın olmasının anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

 

 Üçüncü olarak çalışmada izleyicilik kültür endüstrisi ile kurduğu ilişki 

bağlamında tüketen ve tüketilen sinema izleyicisi açısından değerlendirilmiş, kültür 

endüstrisi kuramında belirtildiği gibi sanatın artan meta değeri ile birlikte kült 

değerinin yittiği görülmüştür. Sinemaya gitmek açısından fiyatların belirleyiciliği ya 

da AVM’de film izlerken alışveriş yapmanın yanı sıra reklam ve fragmanların 

etkileri de göz önünde tutulmalıdır. Nicel araştırmada görüşülen katılımcılar 

AVM’de  film izledikleri zaman alışveriş yapıp yapmadıkları ile ilgili soruya %35 

‘Nadiren’, % 27 ‘Bazen’, %25 ‘Asla’ , %09 ‘Sıklıkla’, %036 ‘Her zaman’ yanıtını 

vermişlerdir. ‘Filmden önce çıkan reklamlar bana ürün satın aldırır’ yargısının 

dağılımı %60 ‘Asla’ ,  %25 ‘Nadiren’,  %09  ‘Bazen’, %03 ‘Sıklıkla’, %015 ‘Her 

zaman’dır. ‘Filmden önceki fragmanı beğenirsem o filme giderim’ diyenlerin 

dağılımı ‘Sıklıkla’ %37, ‘Bazen’ %34, ‘Nadiren’ %013, ‘Her zaman’ %10, 

‘Asla’  %04’tür. 
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 Çalışmada kuramsal olarak yeni medya ve yeni izleyici ilişkisi de 

tartışılmıştır. İnternet tabanlı yeni medya hakkında ütopik ve disütopik yaklaşımlar 

göz önünde tutulduğunda özgürleşen film izleyicisi ya da gözetlenen film izleyicisi  

internet tabanlı yeni medyanın izleyici ile ilişkisi  internet tabanlı yeni medya ve 

kültür endüstrisi bağlamlarında da değerlendirilmiştir. Yeni medya hakkında ütopik 

yaklaşımlar nicel sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların da benzer 

söylemlerde oldukları görülmüştür. Katılımcılar açısından internette film izleme 

tercihlerinde öncelik rahat bir ortam, daha sonra filme erişebilmektir. Para ödemeden 

izlemek, diğer nedenler ve gösterim koşullarına müdahale etmek daha sonraki 

tercihleridir. Öte yandan katılımcıların çoğu yeni medya hakkındaki disütopik 

kuramsal yaklaşımlara paralel olarak gizlilik ve güvenlik konusunda anlamlı bir 

farkındalık düzeyinde olmadığı görülmektedir. Nicel araştırma kapsamında 

değerlendirilen katılımcılar açısından internetten film izlerken veri güvenliğinden 

şüphelenenlerin oranı %3, internetten film izlerken gizliliğinden şüphelenenlerin 

oranı %24'tür. Bununla birlikte, ‘Bağımsız Türk Filmini en çok internetten izlerim’ 

diyen katılımcılar açısından internetten film izlerken veri güvenliğinden 

şüphelenenlerin oranı %30; internetten film izlerken gizliliğinden şüphelenenlerin 

oranı %21’dir. İnternet tabanlı yeni medyadan film izlemenin yaygın olmasına 

rağmen filmi dışarıda cep telefonu ya da bilgisayardan film izleme ile ilgili soruya 

146 hayır, 104 evet yanıtı verilmiştir. İnternetin yeni bir kamusal alan yaratması ile 

ilgili düşünceler göz önünde tutulduğunda Bağımsız Türk Filmini en çok internetten 

izlediğini belirten katılımcılar arasında; izlemeden önce internetten film ile ilgili 

yorumları okuyanların oranı %46’dır, izledikten sonra internetten film ile ilgili 

yorumları okuyanların oranı %46’dır, izledikten sonra internetten film ile ilgili 

yorum yazanların oranı %15’tir. 

 

  Çalışmanın ikinci bölümünde Bağımsız Türk Sineması, izleyicisi ile ilişkisi 

ve gösterim mekanları tarışılmıştır. Bunun için de öncelikli olarak bağımsız sinema 

kavramının açıklanması gerekmiştir. Bağımsız sinema kavramının bağımlı sinema 

kavramına  bağlı olarak tanımlandığına değinilmiştir; sinemada endüstriyel, anlatısal 

ve ideolojik bağımsızlık irdelenmiştir.  
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 Bağımsız Türk Sineması kavramı çalışma kapsamında anlatısal bağımsızlık 

bağlamında değerlendirilmiştir.  

 

 Türk Sineması’nın artan izleyici sayısının sınırlı sayıda filmi ilgilendiren bir 

olgu olduğu ve bağımsız filmler için sınırlı ve belirli bir izleyici kitlesi olduğu 

bulgulanmıştır. 

 

 Bağımsız Türk Sineması’nın izleyicisi ile ilişkisini açıklamak için Türk 

Sineması’nın izleyicisi ile ilişkisi ve gösterim mekanları da tartışılmıştır. Ağırlıklı 

olarak Alışveriş Merkezleri ve Zincir Salonlar’da gösterilen filmler kültür endüstrisi 

kuramı kapsamında değerlendirilebilir. Bunun dışında gösterim olmayan salonlar ve 

kapanan bağımsız salonlar da önemli bir husustur.  Festivaller ve film izlemek için 

alternatif kamusal mecralar olan kültür merkezlerinin yanı sıra Başka Sinema 

oluşumu da ilgi çekicidir.  

 

 Çalışmanın üçüncü bölümünde on bir katılımcı ile dört ayrı izleyicilik koşulu 

deneyimlenmiştir.  Katılımcılarla yapılan görüşmeler ve süreçlerin gözlemlenmesi 

sonucunda izleyiciliğin öznel ve değişken bir süreç olduğu ama sinema eğitimi 

almak gibi özel durumların kimi konularda farkındalığı arttırdığı görülmüştür. Bu 

araştırmada fark edilen önemli bir husus, Lehman ve Luhr’un çalışmalarında 

belirttikleri yargıya benzer olarak, bire bir görüşme yapılan katılımcıların sürece ve 

deneyimlere bağlı olarak idrak sürecine etki eden unsurlarla girdikleri ilişkilerin 

çeşitlenmesi ve değişmesidir. Katılımcılardan A2 de bu duruma değinmiş ve “Biz bu 

konuşmayı bir ay sonra yapsak  muhtemelen başka cevaplar vereceğim”,  demiştir. 

Bu durum da Heraklitos’un ‘Aynı ırmağa girenin üstünden hep başka başka sular 

akar’ sözünü hatırlatmaktadır (Heraklitos’tan akt. Erhat, 2009: 178). 

 

 Çalışmada edinilen kuramsal bilgiler ve nitel araştırma kapsamında edinilen 

bulgular doğrultusunda bir anket hazırlanmış; anket 250 katılımcıya uygulanmıştır. 

Anketin güven aralığı %90 hata payı %5.20 olarak saptanmıştır. Ankete katılan 

katılımcıların 125’i sinema eğitimi almış, 125’i sinema eğitimi almamış üniversite 
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öğrencilerinden oluşmaktadır.  Anket sorularına verilen cevaplar çalışmanın 

dördüncü bölümünde açıklanmıştır.  

 

 Anket verilerine göre film izlemek için öncelikli olarak tercih edilen mecra 

internetten tabanlı yeni medyadır. Sinemaya gitmek için filmin konusu belirleyici 

unsurdur ve film ile ilgili bilgiler ağırlıklı olarak internetten öğrenilmektedir. 

 

 Filmi internette izleme tercihinde de rahat bir ortamda izlemek belirleyicidir. 

Bu cevabı filme erişebilmek ve filmi ücret ödemeden izlemek seçenekleri 

izlemektedir. Öte yandan anket sonuçlarına göre, internetten film izlemenin ücretli 

olması durumunda  katılımcıların çoğu tarafından tercih edilmeyeceği; sinema 

biletlerinin ucuz olması durumunda katılımcıların çoğu tarafından daha çok 

sinemaya gidileceği belirtilmektedir. 

 

 Ankete katılan 94 katılımcı dışındaki katılımcılar çeşitli sıklıklarda görünür 

olduklarını düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

 

 AVM’de film izlemek Bağımsız Türk filmleri için İnternetten, Vizyonda ve 

Festival’de izlemekten sonra tercih edilmektedir, yine de Kültür merkezinde film 

izlemek cevabından daha fazla tercih edilen bir cevap olmuştur.   

 

 AVM’de film izlemeye gittiğinde alışveriş yapıp yapmadığı ile ilgili sorulan 

soruya 188 katılımcı çeşitli sıklıklarda ‘evet’ demişlerdir. Katılımcılar reklamların 

etkisinin fragmanların etkisinden daha az olduğunu belirtmişlerdir.  

 

 Bağımsız Türk filmlerinin daha çok salonda oynaması ya da filmlerden 

haberdar olmanın yanı sıra filmleri daha çok beğenmek de Türk filmlerini sinemada 

seyretmeyi arttıracak unsurlar olarak belirtilmiştir. Öte yandan katılımcıların 185’i 

Başka Sinema, İstanbul Film Festivali, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul 

Modern Sinema gibi alternatif izleme mecralarından haberdardır.  
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 Ankete göre izlemeden önce ve izledikten sonra film ile ilgili yorumları 

okumak, film ile ilgili yorum yazmaktan daha sık rastlanan davranışlar olmaktadır.  

 

 Evde film izlerken başka bir şeyle ilgilendiğini söyleyen 61 kişi, başkalarıyla 

konuştuğunu söyleyen 81 kişi var iken, sinemada film izlerken başka bir şeyle 

ilgilendiğini söyleyen 30 kişi, başkalarıyla konuştuğunu söyleyen 34 kişi vardır. 

Dışarıda cep telefonu ya da bilgisayardan film izlediğini söyleyen kişi sayısı da 

104’tür.  

 

 İnternette film izlerken veri güvenliğinden şüphelenen 75, gizliliğinden 

şüphelenen 60 kişi vardır. Sinemada ara olmasını isteyen 158, arayı beklemeden 

çıkabileceğini belirten 41 kişi vardır. Bahsedilen veriler dördüncü bölümde cinsiyet, 

RTS eğitimi alıp almama ve Bağımsız Türk Filmlerini izleme sıklığına bağlı olarak 

dağıtılmış biçimde tablolar halinde gösterilmiştir.  

 

 Değinilen verilerin dışında, Bağımsız Türk filmini en çok AVM’de 

seyrettiğini söyleyen 17 katılımcıdan 15’i, AVM’de film izlemeye gittiklerinde 

değişik sıklıklarda alışveriş yaptıklarını da belirtmişlerdir; 17 katılımcının hepsi için 

izledikleri ekranın boyutu ve salonun ses sistemi önemlidir. 

 

 Bağımsız Türk Filmi’ni öncelikli olarak festivalde izlediklerini belirten 25 

katılımcıdan 8’i internette film izleme nedeni olarak filme erişebilmeyi 

öncelemektedirler.  

 

 Bağımsız Türk Filmi’ni öncelikli olarak vizyonda izlediklerini belirten 43 

katılımcı filme yalnız gitmemektedirler, 20’si internette film izleme nedeni olarak 

filmi rahat bir ortamda izlemenin belirleyici olduğunu söylemişlerdir.  

 

 Bağımsız Türk Filmi’ni öncelikli olarak internette izlediklerini belirten 156 

katılımcının 107’si herhangi bir mecrada izleyeceği filmin konusunun önemli 

olduğunu; 63’ü rahat bir ortamda izlemek için, 41’i filme erişebilmek için, 32’si 

filmi ücret ödemeden izleyebilmek için internette izlemeyi tercih ettiklerini 
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söylemişlerdir; 136’sı internetten filmi izlerken çeşitli sıklıklarda sesine ve rengine 

müdahele ettiklerini, 118’i izlerken filmi durdurduklarını ya da geri aldıklarını; 

150’si izledikleri ekranın ve ses düzeyinin önemli olduğunu söylemişlerdir. 156 

katılımcıdan sadece 44’ü internetten film izlemenin paralı olması durumunda film 

izleyeceklerini; 135’i sinema biletlerinin daha ucuz olması durumunda daha çok 

sinemaya gideceklerini belirtmişlerdir.  

 

 Filmin konusuna göre karar verdiklerini söyleyen 176 kişiden 120’si filmin 

konusunu internetten öğrendiklerini söylemişlerdir.  

 

 Film izlerken diğer insanların tepkilerini her zaman fark ettiğini buna rağmen 

diğer insanların kendilerinden asla farkında olmadığını belirten 14 kişi vardır.  

 

 Başka Sinema, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Modern Sinema 

ya da İstanbul Film Festivali’nden haberdar olan 185 katılımcıdan 156’si, film 

biletlerinin daha ucuz olması durumunda sinemaya daha sık gideceklerini, 116’sı 

Bağımsız Türk filmlerini en çok internetten izlediklerini belirtmişlerdir.  

  

 Bağımsız Türk filmlerinden daha çok haberdar olsa daha çok izleyeceklerini 

belirten 193 katılımcıdan 137’si film ile ilgili bilgileri internetten okumaktadırlar.  

 

 İzlemeden önce internetten yorum okuyan 184 kişiden sadece 46’sı izledikten 

sonra yorum yazarken; izlemeden önce internetten yorum okumayan 66 kişiden 

sadece 12’sı izledikten sonra yorum yazmaktadır. Bahsedilen yorum yazma ve 

okuma süreçleri internet tabanlı yeni medyanın kamusal işlevi ile ilişkilendirilebilir, 

fakat içerik üretmenin içerik okumaktan daha az tercih edilen bir tutum olduğunun 

hatırda tutulması gerekmektedir.  

 

 Sonuç olarak;  film izlemek için öncelikli mekan sinemadır; festivallerin 

bağımsız filmler için bir izleyici kitlesi oluşturmada da önemli etkisi bulunmaktadır. 

Bu değinilenlerin yanı sıra cep sineması ve sinematek mantığı da film üretiminin ve 

izleyiciliğinin sürdürülebilirliği açısından önemli unsurlardır.  
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 Öte yandan internet tabanlı yeni medya izleyiciliğinin olgusal olarak reddi 

mümkün değildir. Film üreticilerinin ticari bir beklentisi ya da sürdürülebilirlik 

endişesi yoksa internet izleyicilerine ulaşabilmeleri için önemli bir mecra olarak 

değerlendirilebilir.  İnternet tabanlı yeni medya üstündne film izlemek idraki süreci 

biçimsel olarak görece olarak etkilemektedir. Filmin gösterim koşullarının yanı sıra 

filmin kendisine de ileri geri almak ve atlamak, episodik hale getirmek izleyiciyi 

aktif hale getirmektedir. 

 

 Yeni medya izleyiciliği için kuramsal açıdan tartışılan sansür ya da gözetim 

toplumu kavramlarının katılımcılarda anlamlı bir karşılığı bulunmamaktadır. 

 

 Film izleyiciliği ve bağımsız filmlerin üretiminin sürdürülebilmesi için çeşitli 

çözümler öne çıkmaktadır.  Bunların başında Filmlerin -özellikle konularının- ilgi 

çekici halde internet üstünden izleyicilere aktarılması gelmektedir. Başka Sinema 

gibi oluşumlardan ve kültür merkezlerinden daha çok haberdar etmek ve bu 

mecraları popüler hale getirmek de başka bir çözümdür. Filmlerin daha çok salonda 

olması için  salonların gösterim koşullarının düzenlenmesinin yanı sıra hali hazırda 

boş olan salonların daha düşük ücretle bağımsız film gösterimleri için kullanılması 

da bir çözüm olabilecektir. Değinilenlerin yanı sıra internet tabanlı gösterimler için  

ücret ödemenin çoğunlukla tercih edilmeyeceği için filmlerin üretiminin 

sürdürülebilirliği için kamunun filmin üretim sürecinde ya da kültür merkezlerindeki 

gösterimlerde olduğu gibi fonlaması da çözümlerden biri olabilir.  

 

 Çalışmanın nitel araştırma bölümünde yapılan görüşmeler ekler bölümünde 

ve nicel araştırma kapsamında yapılan anket sorularına verilen cevapların farklı 

sorulara göre dağılımı tablolar halinde çalışmanın ilgili bölümünde başka 

araştırmalara kaynaklık edebilmesi amacıyla gösterilmiştir.  
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 EK 1. ÇALIŞMANIN TASARI AŞAMASINA DAİR 

 DETAYLAR 

 

 Bağımsız Türk Sineması için alternatif izleyicilik deneyimlerinin araştırıldığı 

bu çalışmada yapım pratikleri açısından bağımsız bir filmin de izleyici ile ilişkisi 

tartışıldı. Çalışmanın tasarı aşamasına paralel olarak 2013 yılında bütçesiz ve 

herhangi bir fondan destek aranmadan ve alınmadan çekilen 65 dakikalık Turna filmi 

(yön. G. Parlayandemir, 2013) için yapımcı da aranmadı. Filmin bir yapım şirketi, 

dolayısıyla eser işletme belgesi olmadığı için bilet kesilerek izlenmesi, bu yüzden 

vizyona girmesi olanak dahilinde değildi. Festival başvuruları sırasında şirket bilgisi 

kısmına Şirket Yok yazıldı. Filmin tanıtımı için domain ücreti olan bir web sitesi 

yerine ücretsiz bir blog hazırlandı.  

 

 TURNA FİLMİNİN KONUSU VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ: 

 

 Bahsedilen film kadına şiddet konusunu ele alan ve biçimsel olarak çalışmada 

incelenen filmlerle ortak noktalar taşıyan bir film; fakat filmde özdeşleşmeyi 

sağıltmak için episodik anlatı ve filmin sonunda yabancılaştırma efekti olan 

karakterin kameraya bakarak konuşması gibi denemelere girişildi, yine de senaryo 

klasik bir drama olduğu için özdeşleşme film genelinde bazı izleyiciler için mümkün 

oldu.  

 

 Çalışmanın nitel izleyicilik deneyimini araştıran dördüncü bölümünü 

tasarlamadan ve 11 katılımcıyı belirlemeden önce, adı geçen film, beş defa 

(TS;E1;E2;ŞD;K) çeşitli izleyicilere izletildi.  

 

 Bu izleyicilerin küçük bir bölümü alanda çalışan ya da kuramsal olarak 

sinema eğitimi alan insanlar iken ağırlıklı olarak farklı disiplinlerde eğitim almış ya 

da farklı alanlarda çalışan değişik yaş gruplarından insanlar davet edildi. Yine de 

örneklem kümesi belirli bir yönteme göre oluşturulmadı, çalışmanın nasıl 

yapılacağını tasarlamak için, bir ön çalışma olarak konumlandırıldı. 
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 TASARI AŞAMASINDAKİ DENEYİMLERİN TANIMLANMASI: 

 

 (TS) Çalışmanın kamusal alanda izleyicilik deneyiminin modeli olarak 

sinema perdesi de bulunan bir tiyatro sahnesinde 50 kişilik bir ön izleme yapıldı.  

 

 (E1;E2). Çalışmanın özel alanda izleyicilik deneyiminin modeli olarak, 

çalışmanın üçüncü izleyicilik deneyimi olan evde iki defa gösterim yapıldı.  

 (E1). Evde birbirleriyle akrabalık ilişkileri olan on kişilik bir gruba filmin 

gösterimi yapıldı.  

 (E2). Birbirleriyle yakın arkadaş olan iki kişiye film birlikte izletildi.  

 

 (ŞD). DVD şehir dışında başka bir çifte yollandı; filmi izlediler ve 

yorumladılar. Bahsedilen iki izleyici genellikle bağımsız sinemayı takip ediyorlar ve 

fakat bulundukları şehirde bağımsız film gösteren bir salon yok dolayısıyla bağımsız 

filmleri izlemek için İstanbul’dan ya da internetten DVD sipariş ediyor,  ya da 

internetten izliyorlar. 

 

 (K) Kamusal alanda özel izleyicilik deneyimi olarak bir kişiye film bilgisayar 

ile bir kafede izletildi. 

 

 TASARI AŞAMASINA DAİR GÖZLEMLER: 

  

 TS; izleyicilik süreci genel olarak film merkezliydi. İzleyiciler birbirleriyle 

etkileşime geçmediler. Gösterim sürecinde antrakt olmaması, ara verilmemesi, film 

süresinin uzun olmamasından  dolayı izleyiciler açısından sorun olmadı. 

 

 Evde izlenirken ışıkların kapanması tercih edildi. Bilgisayar VGA çıkışı ile 

Televizyona bağlandı; film 120 ekran plazma TV’den izlendi. Çalışmanın ana 

modeli olan III. İzleyicilik deneyiminde de aynı gösterim yöntemine başvuruldu. 

 

 (E1) Evde aile fertleri ile izlerken, insanlar kendi aralarında yer yer yorum 

yaptılar. Bir izleyen sıkıldığı bir sahnede balkona çıkıp sigara içti. Dışarıdan gürültü 
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geliyordu. İzleyenler de önce camları kapadılar daha sonra bilgisayar üstünden sesi 

açtılar.  TS’deki gösterimin aksine E1 ve E2’de, evde ise heyecanlandıkları yerlerde 

tepkilerini daha çok ortaya koydular.  

 

 (E2) Arkadaş grubu izlerken filmin kritik sahnelerinden birinde durdurulup 

kahve servisi yapıldı. Önce tekrar konsantre olmakta zorlandılar. Sonra bir sahne 

geriye alıp izlemek istediler. İzleyenlerden biri televizyon yerine, televizyonun bağlı 

olduğu bilgisayardan takip etti. Nedeni sorulduğunda görüntünün HD olmasının 

belirleyici olduğunu söyledi.  Film üslup ve yapım süreci açısından bağımsız sinema 

pratiğine yakınsasa da hikâye daha önce belirtildiği gibi klasik dramatik anlatı olması 

dolayısıyla izleyicinin özdeşleşmesine imkan tanımaktadır. Evde izlerken 

izleyenlerden biri iki sahnede sesli biçimde konuştu karaktere kızdı. Fikrini beyan 

etti. Arkadaşına fikrini sordu.    

 

 (ŞD) Şehir dışındaki evde anlamadıkları bir sahnede durdurmak yerine bitene 

kadar bekleyip o sahneyi ikinci seferinde izlediklerini belirttiler, fakat çalışmanın bu 

bölümünde gözlem yöntemi yerine internet üstünden birebir görüşme kullanıldı. 

 

 (K) Dışarıda filmi izleyen izleyici ortam koşullarından ve uyaranlardan 

etkilendi. Önce oturduğu yeri değiştirdi, sonra iç mekâna geçti.  

 

 ÇIKARIMLAR: 

 

 Bu örnek çalışmalar ve oluşturulan kuramsal dayanaklar sonucunda 

çalışmanın dört aşaması (I. Festivalde koşullara müdahale edemeden film izleme; II. 

Cep sinemasında koşullara müdahale edilip edilmeyeceğine dair bir ön bilgi 

verilmeden film izleme; III. Evcil alanda tanımadıkları insanlarla isterlerse koşullara 

müdahale edebileceklerine dair ön bilgi verilerek film izleme; IV. İnternet tabanlı 

yeni medyada her türlü değişkeni katılımcılara bırakarak katılımcıların yalnız film 

izlemesi) ve 11 kişilik örneklem kümesi belirlendi. Başlangıçta çalışmada 12 

katılımcı olması planlanıyordu ve fakat katılımcılardan birinin (B3; sinema eğitimi 

alan erkek, Doktora Öğrencisi, 35 yaşında) sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya 



 219 

katılamaması nedeniyle 11 kişi ile devam edilmesinin çalışmanın söylemi açısından 

bir eksikliğe neden olmayacağı düşünüldü; zira daha önce kuramsal olarak edinilen 

bir bilgi olan, sinema eğitimi alıp almamak, yaş ya da cinsiyet  gibi genel 

kategorizasyonların öznel bir süreç olan bireysel izleyicilik deneyiminin inşaasında 

belirleyici olmadığı fikri çalışma ilerledikçe sınandı ve  daha da pekişti. 

 

 Bahsedilen 11 katılımcıya dair detaylar çalışmanın 3. Bölümü olan 

değerlendirilme bölümünde tablo halinde verildi (Bkz. s. 80).  
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EK 2: I. DENEYİM: FESTİVALDE FİLM İZLEDİKTEN SONRA 

BİREBİR GÖRÜŞMELER 

 

(1.)  

Görüşülen Kişi: A1 (Sinema alanında, Doktora öğrencisi, Kadın, 32 yaşında) 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

KÖRLER VE JALUZİLER İÇİN (Yön. Ozan Adam, 2014) 

Tarih: 16 Nisan 2014 13.30 Seansı  

Salon: Atlas 2. Salon.  

 

Ne sıklıkta film izliyorsun? 

Haftada beş altı film izlerim.  

Zorunluluk mu belirleyici oluyor tercihlerin mi? 

Bazen zorunluluk, bazen tercihlerim… Duruma göre… 

Tür tercihin var mı? 

Ağırlıklı olarak bağımsız film tercih ediyorum ama takip edebilmek için gündemi 

Hollywood filmlerine de bakıyorum.  

Bağımsız film tercih ederken neler belirleyici oluyor? 

Bağımsız film tercih ederken genelde festivallerde herhangi birşey almış mı, ödül 

almış mı onlara bakıyorum, özellikle kendim film alıyorsam hangi ödülleri almış 

hangi festivallere katılmış bunlara bakıyorum; öncelikli tercihimi bunlar oluşturuyor. 

Ondan sonra da oyuncusu olabilir, yönetmeni olabilir, konusu olabilir ona göre 

belirliyorum.  

En çok nerede film izliyorsun? 

Hem evde hem sinemada.  

Ne sıklıkta sinemaya gidiyorsun? 

Haftada bir düzenli sinemaya gidiyorum.  

Birileriyle mi gidiyorsun yalnız mı? 

Yalnız da gidiyorum birileriyle de gidiyorum. Ama yalnız da film seyrediyorum.  

Peki seni sinemaya götüren ne? Niçin sinemada seyrediyorsun? 
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Aslında biraz görüntü kalitesi için sinemada seyretmeyi tercih ediyorum, onun 

dışında çok da belirleyicili yok, ses belki olabilir ama şu anda evdeki sistemler de 

aşağı yukarı sesi birebir verebiliyor ama görüntüyü çok da veremiyor.  Yani o 

perdeden izlemekle ekrandan izlemek arasında özdeşleşme açısından büyük bir fark 

oluyor.  

Salon tercihin oluyor mu? 

Film çok görmek istediğim bir filmse nerde olduğu hangi sinemada olduğu çok 

önemli değil aslında onun için gidebilirim. Ama eğer sadece aktivite anlamında işte 

‘Bu hafta gitmedim, bir bakayım vizyonda hangi filmler var?’ dersem tabi ki bana 

yakın olmasını tercih edebilirim.  

Oturmayı tercih ettiğin bir yer oluyor mu salonda? 

Arka orta. En iyi salona en hakim olabileceğim yer aslında.  

Diğer insanları fark ediyor musun? 

Çok dikkatimi çeker yanımdaki sağımdaki solumdaki ne yapar. O yüzden arkayı 

seçiyorum, insanların ne reaksiyon verdiğini görebileyim diye.  

Hiç filmden çıktın mı daha önce? 

Hiç filmden çıkmadım çünkü öyle bir şeyim vardır, filmi sonuna kadar izlemek gibi. 

Evde de kapatmam. Emek verdiğini düşünürüm, sonunda bir yere bağlayabilir ben o 

süreci geç algılamış olabilirim diye. Yani hem yönetmene hem kendime biraz süre 

tanıyorum. Film bittikten sonra eleştirme hakkım olduğuna inanıyorum. Yarısında 

eleştirmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.  

Görünür müsün peki salonda sence? Yani tepkilerini sınırlar mısın? 

Herkes kadar görünür olduğumu düşünüyorum, tepkilerimi sınırlamam, yani 

gülebilirim beğenmediğim yerde oflayabilirim, herhangi bir yerde tepki verebilirim. 

Film boyunca başka şeylerle ilgilenir misin? 

Film boyunca başka bir şeyle ilgilenmem, ilgilenenleri de pek anlayamam, 

bölünmeyi pek sevmiyorum. 

AVM’de film izliyor musun? 

AVM’de film izlerim. Aslında hem tercih etme hem etmeme sebeplerim var. 

Birincisi salonun rahatlığından dolayı tercih etmek durumunda kalıyorum, ikincisi 

gelen popülasyonun da nasıl diyeyim bir festival filmine gitmiş dahi olsa elinde 

mısırla gelmesi beni rahatsız ediyor. Hem tercih ediyorum bir taraftan rahat olduğu 
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için saatini gününü ayarlamaya çalışıyorum AVM’de filme giderken, çok kalabalık 

olmayacağı zamanlarda AVM’ye gidebilirim. 

Gidince alışveriş yapar mısın? 

AVM evime çok yakın olduğu için yapıyorum alışveriş genelde, birşeyler alıp 

çıkıyorum.  

Alternatif mekanlarda film izler misin? Cep sineması müze gibi... 

Okulda cep sineması çok mecbur kalmazsam izlemiyorum, o konuda çok 

komformistim sanırım. İyi bir sahnesi iyi bir ortamı yoksa izlemeyi çok tercih 

etmiyorum, evde izlemeyi tercih ediyorum açıkçası.  

Farklı koşullarda film izlemek zorunda kaldım tez aşamasında, kütüphanede izledim, 

Mimar Sinan’ın Kütüphanesi’nde, Boğaziçi Film Merkezi’nde izledim. Ev dışında 

farklı alanlarda da izledim. Tam film izleme süreci gibi değil tabi ki sinemadaki ya 

da evdeki süreci çok yansıtmıyor, çok küçük bir ekran hani kamera açılarına bakmak 

zor, sürekli takip etmek zor, filmle aynı frekans içine girmek zor.  

Salon tercihin oluyor mu peki? 

Ergonomisine göre salonu tabi ki tercih ediyorum ama her zaman benim 

belirleyiciliğimde olmuyor. Ya o salonda o film yoksa yapabileceğim birşey yok, 

mecbur katlanıyorum. 

Ara olması…  Antrakt…  

Ben çok ara olması taraftarı değilim açıkçası, bir de çok olmayacak yerlerde ara 

verdikleri için bildiğin özdeşleşme anını bölüyorlar, yönetmenin de planlamadığı 

birşey yönetmen bunu planlamış olsaydı zaten onu aralı çekerdi. bence film arasız 

kaç dakikaysa bitene kadar devam etmeli.  

Filmden önceki reklamlar sana mal aldırıyor mu? Ya da film aldırıyor mu? 

Reklamlar ürün aldırmıyor ama filmleri ya oradan da takip ediyorum ya da düzenli 

sinema sitelerinden yeni vizyona girmiş filmler neler diye takip ediyorum.  

Festivalde ne sıklıkta film izliyorsun? 

Festivalde bu sene az izliyorum, biraz daha başka yoğunluklarım olduğu için ama 

daha önceki yıllarda 25, geçen yıl mesela 25 film izledim birçoğunu mesela 

bulamadığım için başka sinemalarda izleyemediğim için ya da alternatif olarak  

internet dışında satın almak istediğimde herhangi bir DVD’sini bulamadığım için 

festivalde izlemeyi tercih ediyorum.  
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İzleyici kitlesini nasıl tanımlarsın festivalin? 

Bence sıradan AVM’ye giden insanlardan çok büyük farkları yok, bazen öyle bir 

algıyla içeri giriyorsunuz ama olmayacak tepkilerle karşılaştığınızda onlar da normal 

sinema izleyicilerinden çok da farklı değil.  

Sinema sosyalleşme alanı mı sence? 

Evimde bir sinema salonu mantığında bir alanım olsaydı, yani filmi duvara 

yansıtabilseydim o perde kadar o sesi ayarlayabilseydim insanlarla izlememe gerek 

kalmazdı. Benim için sosyalleşme alanı değil sinema çünkü kimseyle birebir iletişim 

içine girmediğim bir alan.  

Peki şey dediğin oluyor mu ‘Buraya bu filme gelenler benim gibi düşünüyorlar, 

aynı filme gelmişiz…’? 

Yok öyle bir hayali cemaat durumum yok.  

Bu izlediğin film hakkında ne düşünüyorsun? 

İzlediğim film bence bağımsız film olarak tanımlanamaz, daha çok bir video art 

olarak tanımlanabilir çünkü bence bir kurmaca değil, daha çok deneysel bir çalışma 

olarak tanımlanabilir. Niye bu kategoride? Zaten diliyle ilgili de ciddi bir sıkıntım 

var, bu konuda çok milliyetçi değilim ama hani Türk filmi kategorisindeyse en 

azından onun dilinin Türkçe olması gerektiğini düşünüyorum. (Filmin dili İngilizce, 

altyazıları Türkçe idi). Dediğim gibi hikaye de bana çok video art, reklam kafasıyla 

çekilmiş gibi geldi. O yüzden bana çok kurmaca, çok hikayemsi bir süreç… Bir de 

çok uzundu aynı zamanda. Yani hepsinin birleşmesinde bana bu festivalde olmaması 

gerekiyor gibi geldi.  

Peki bu filmi evde izlemekle burada izlemek arasında ne gibi farklar olurdu? 

Benim için evde izlemek ile burada izlemek arasında bir fark olmazdı. Çünkü ben bu 

filmde çok kadraj da göremedim. Çok uzun planlar vardı. Genelde ya hareketli 

kamera kullanılmış ya da sabit kamera kullanılmıştı. Bu açıdan ya da video dediğim 

gibi, kurgu masasında yapılabilecek hareketler vardı genel olarak o yüzden evde de 

izlesem aşağı yukarı aynı şeyi görebilirdim. 

Evde izlemeyi tercih eder miydin? 

Başladıysam bitirmeyi tercih edebilirdim ama izlemeye başlar mıydım bilemiyorum. 

Bu biraz benim alternatifim dışında seçilen bir film ya o yüzden bilemiyorum izler 

miydim. 
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İnsanlar salondan çıktılar o an fark ettin mi? Ne düşündün? Ben de çıksam, 

dedin mi? 

‘Ben de çıksam’, demedim ama şöyle yani benimle aynı fikirde olduklarını 

düşündüm, şöyle ki bu benim bir prensibim yani… filmi beğenmedikleri 

çıkmalarıyla… çıkmış olmaları beğenmediklerini gösteren bir hareketti; ben de filmi 

beğenmedim, aynı düşündüğümüzü en azından fark ettim. Bir süre çünkü şeyi 

düşündüm, ‘sadece ben mi filmi beğenmedim, ben mi algılayamadım, benim 

beğenimle mi alakalı bir durum?’ diye sonradan ama ‘aa başkaları da 

beğenmiyormuş filmi’. Ama herkesin aynı tepkiyi göstermesini bekleyemeyiz.  

Bağımsız filmleri seçerken ne gibi kriterlerin oluyor? 

Genelde gene yönetmene bakıyorum, takip ettiğim yönetmenler varsa onların 

filmlerine gitmeyi tercih ederim. İlk yönetmen varsa ilk yönetmenin ne yaptığını 

bakmak açısından, kendim de tabi alanla ilgilendiğim için ona bakarım. Yönetmen 

işte… ilk film mi kaçıncı filmi konu benim için önemli tabi ki hani ne üzerinden 

işliyor ne yapıyor ne ediyor bunlar üzerinden belirliyorum genelde. Ağırlıklı olarak 

yeni medyadan izliyorum ama salonda da izlediğim var.  

Onda ne belirleyici… yeni medya ile sinemaya gitmek arasında? 

Tabi ki yönetmen belirleyici. Aynen öyle yönetmenini seviyorsam gidiyorum. 

 

 

(2.)  

Görüşülen Kişi: A2 (Sinema alanında, Master mezunu, Kadın, 29 yaşında) 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

DAİRE (Yön. Atıl İnaç, 2014) 

Tarih: 16 Nisan 2014 16.00 Seansı  

Salon: Beyoğlu Sineması.  

 

Film izliyor musun? 

Evet.  

Ne sıklıkta film izliyorsun? 

Her gün izlemeye çalışıyorum. 
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İzlediğin filmleri neye göre belirliyorsun? 

Bazen yönetmen, bazen filmin konusu, bazen de arkadaş tavsiyesi. 

Sinema okuyorsun, o mu belirleyici oluyor tercihinde? Keyif için mi izliyorsun 

genelde? 

Hiçbir şey için izlemiyorum, sadece haberdar olmak istiyorum, neler olup bitiyor 

etrafımda, filmler nereye gelmiş. Bazen yönetmenini de bilmiyorum, belki filmin 

konusu çok acaip oluyor hani o konuya nasıl yaklaşmış merak ediyorum o bile 

belirleyici olabiliyor.  

Hergün film izliyorsun. Ne kadarı sinemada ne kadarı evde? 

Genellikle evde. Sinemaya giderken de haftada bir, iki haftada bir. Özellikle evde 

olmayı daha çok seviyorum. Onun bana hani imkan sağlaması, zamanımı ona gore 

ayarlamak zorunda olmamam, ayaklarımı uzatıyor olmam bana iyi geliyor.  

Peki seni sinemaya götüren şey ne oluyor?  

Eğer 3 boyutluysa film, ya da çok iyi bir ses düzeni varsa o zaman filmi sinemada 

görmek isterim ya da özellikle bulamayacağımı düşündüğüm bir filimse o zaman 

sinemada görmeyi tercih ederim.  

Film mi belirleyici oluyor, sinema salonu mu, yani evine yakın bir salon mu? Ne 

tarafta oturuyorsun?  

Kadıköy. 

Yakınında hangi sinemalar var? 

Nautilus var, Rexx var.  

Bakırköy’de şu film oynuyor deyip gider misin? 

Özellikle bir film için Avrupa Yakası’na geçmem ama Anadolu Yakası’na bir film 

gelecekse genelllikle Nautilus’e geliyor, yani şimdi Budapeşte Oteli’ne baktım 

Nautilus’te yok Capitol’de var, AVM’ye gitmek zorunda olduğum bir durum söz 

konusu, eğer Rexx’e gelmişse o film Rexx’e gidiyorum, değilse Nautilus’a 

gidiyorum.  

Filmi tercih ediyorsun? 

Öncelikle film, evet… 

Peki sinemaya yalnız mı gidiyorsun, birileriyle mi? 
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Birileriyle gidiyorum, sadece film festivaline denk geldi tek başına gitmem ama onun 

dışında genelde hem onların düşüncelerini öğrenmek için hem de kendi 

düşüncelerimi birileriyle paylaşmak için birileriyle gidiyorum.  

Sinema senin için sosyalleşme aracı mı?  

Kesinlikle. 

Sinema salonu tercih ederken salonun özellikleri de etkili oluyor mu? 

Muhakkak. Mesela salon küçükse orada izlemek istemiyorum, ya da havasızsa işte 

ses sistemi çok saçmaysa orada harcadığım zamana yazık. 

Oturmak istediğin belirli bir yer oluyor mu? 

Hayır olmuyor, her yer olabilir.  

Diğerlerinin tepkileri seni etkiliyor mu, birlikte gittiğin insanların ya da 

salondaki diğer insanların? 

Yani şiddetli bir reaksiyon göstermiyorlarsa, hani atıyorum, benim gülmediğim 

onların güldüğü bir an varsa, o zaman dönüp bir bakıyorum. Hani ‘ne var ben mi bir 

şey kaçırdım, ben mi anlamadım espriyi’, diye bakıyorum, onun dışında çok özellikle 

bir şeye bakmıyorum.  

İnsanlar oflayıp pofluyor… 

Film sıkıcı mı diye filme yöneltmem eleştirimi, o kişiye yöneltirim, ‘eğer 

sıkılıyorsan çık’ diyorum ‘hani beni de burada etkileme oflayıp poflayacaksan 

yanımda ben de etkileniyorum sonuçta’. Ama bu filmi kötüleştirmek için ya da ne 

bileyim olumsuz yorumlamam için bir sebep  oluşturmuyor. 

Salondan çıkar mısın filmi beğenmediğinde? 

Çıktım, festivalde çıktım. Çok konsantre olamadığım bir filmdi, sesini de çok fazla 

açmışlardı o yüzden çıktım. Eğer fiziki durumumda yoksa bir sıkıntım genelde 

sonuna kadar kalırım ama öbür türlü çıkmışlığım da var evet. 

İnsanların girip çıkması seni etkiler mi? 

Etkilemez. Bir filmden çıkmam için mi yoksa?  

Filmi beğenmediler… 

Bu şeyi gösteriyor aslında, eğer çıkıyorlarsa ya filmi beğenmediklerini  düşünürüm, 

ya sıkıldıklarını düşünürüm, filmi yorumlamam için arkasından eleştirmem için bir 

sebep oluyor evet. 
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Sinemadan çıkan birilerini gördün, ilk ne düşünüyorsun? Filmi sevmediler mi, 

telefon mu geldi? 

Genelde filmi sevmediklerini düşünüyorum. 

Yanındaki insanların farkında oluyor musun kim nasıl gülüyor, nasıl insanlar 

oturuyor? 

Arada ancak bakabiliyorum etrafımda olup bitene ama onun dışında bakmıyorum.  

Film boyunca başka birşeyle ilgileniyor musun, cep telefonu gibi? 

Hayır. 

Peki birilerinin ilgilenmesi seni rahatsız eder mi? 

Eğer hemen önümdeler ise telefon ışığı gözümü alıyor, öbür türlü olmam. 

Farklı koşullarda film izliyor musun, sinema salonu ve ev dışında mesela, 

sokakta cep telefonundan izlemek gibi? 

Hayır.   

Açık havada film izlemek gibi, Pera Müzesi’nde, İstanbul Modern’de…? 

Yani Modern sayılıyor mu? Modern’de izlemişliğim var Pera’da izlemişliğim var, 

genelde salon ve ev benim için öncelikli. 

AVM’de film izliyorsun değil mi? 

İzliyorum, evet. 

Peki ne belirleyici oluyor? 

Eğer Rexx’te film yoksa AVM’ye gelmiş oluyor, mecburen oraya gidiyorum.  

Çıkışta alışveriş yapıyor musun ya da dükkanlara bakıyor musun? 

Bakıyorum. Sinemaya erken gitmişsem bekleme salonunda değil de işte etrafta hangi 

market varsa, mağaza varsa onlara bakıyorum, evet.  

Bir şeyler alıyor musun? 

Beğenirsem alıyorum.  

Film arasında reklamlar oluyor. O reklamlar sana bir şey aldırıyor mu? 

Dışarı çıkmıyorum, genelde salonda oturup insanları izliyorum 

Arada gördüğün bir reklam ya da filmde gördüğün bir reklam etkili oluyor 

mu? 

Yok sadece izliyorum, reklam yüzünden almıyorum.  

Film aldırıyor mu, fragmanını gördün ‘gideyim’ dediğin oluyor mu? 

Evet, merak ediyorum.  
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Festivalle ilgili yorumların neler? 

Filmi festivalde izlemek, hem farklı insan tiplerini görmek hoşuma gidiyor, farklı 

karakterler, farklı saç şekilleri, farklı makyaj hoşuma gidiyor ama bir yandan da 

onların o ukala tavrı biraz canımı sıkıyor açıkçası, ama film festivalinin ortamını 

atmosferini sevdiğim için de orda olmaktan keyif alıyorum.  

Festival izleyicisinin senin idrak sürecini değiştirdiğini düşünüyor musun? 

Hayır.  

Filmi festivalde değil de başka yerde izlemen…? 

Hayır hayır, zannetmiyorum.  

Bağımsız sinema izler misin? 

İzlerim. 

Orada ne belirleyici oluyor? 

Orada aslında bir şey sadece… Başka Sinema’yla beraber bağımsız sinemayı 

desteklemek istediğim için her ne olursa olsun sadece gitmek isterim. Ne yapılıyor, 

ne dönüyor tamamen destek olmak için orada olmak istiyorum, ama hani orada bir 

yönetmen, bir film konusu hiç bir şey önemli değil orada. 

Onun bir sıklığı var mı? 

O şeyden daha sıktır. Nasıl diyeyim, özellikle bir yabancı filme gitmek isteği Başka 

Sinema’yla biraz öteleniyor gibi aslında. O yüzden eğer film gelirse belki her hafta 

gidiyorum Başka Sinema’nın Rexx’teki seanslarına. 

Bağımsız sinemanın sinema salonunda ya da evde izlenmesinin bir farkının 

olduğunu düşünüyor musun? 

Zannetmiyorum, evde ya da sinemada fark etmeyecektir. 

Peki Daire’yi evde izlemekle sinemada izlemek arasında bir fark olur muydu? 

Bence yoktu hatta evde olsaydım daha iyi olurdu, arada bir çay koyar kendime çay 

içerdim.  

Sıkıldın mı? 

Sıkılmadım ama arada bir boşluk olsa hiçbir şey kaybetmeyeceğimi biliyordum.  

Nasıl değerlendirdin genel olarak filmi? 

Klişe.  

Açar mısın? 
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Belli kalıplar, belli pozlar, belli çerçeveler, bakışlar hatta bazen sözler bile çok  

klişeydi. Öğrendikleri o çerçeveleri tekrar eden… ama işte bana sanki farklı birşey 

sunuyormuş gibi gösteren… tamam belki emek var orda ama yine de beni tatmin 

etmeyen bir filmdi. 

Teknik anlamda… 

Teknik anlamda bence bir Nuri Bilge Ceylan’la birlikte artık neyin iyi bir fotoğraf 

verdiği, neyin iyi bir resim olduğunu öğrendik ama artık daha az konuşan bir 

bağımsız sinema olduğunu düşünüyorum. İnsanların, kadınların, erkeklerin artık 

konuşmaktan artık imtina ettiğini görüyorum. Hani biz Türk milleti olarak 

İsveçliymişiz gibi olarak davranıyor. Karamsar, konuşmayan, uzaklara bakan öyle 

hisler içinde buğulu bakışları olan uzak uzak insanlarmışız gibi. Oysa ki hiç öyle 

değiliz. Ama sinemamız öyleymişiz gibi davranıyor, artık öğrenilmiş bir 

çaresizliğimiz varmış gibi hissediyorum. 

İzlemeyi seviyor musun peki? 

Seviyorum ya farklı şeyler görmeyi istiyorum, farklı konular, o minimalizm hoşuma 

gidiyor ama yine de başka şey arıyorum galiba. Daha konuşkan bir sinema arıyorum.  

Bağımsız sinemanın izleyici kitlesinin daha farklı bir izleyici olduğunu 

düşünüyor musun? 

Düşünüyorum.  

Tanımlar mısın? 

Farklı bir eğitimle, farklı bir bakışla izlediklerini düşünüyorum. Sonuçta ticari 

sinema ya da daha eğlenceli filmlerden daha farklı olduğu aşikar. Hani farklı hayatlar, 

farklı bakışlar da sunma imkanı yüzünden de bence hem seyirciyi diri tutma, hem de 

bak  bir de böyle bir anlatım yolu var bu yönden düşün bakalım, enseste nasıl 

bakacaksın ya da ne bileyim anne çocuk ilişkisine nasıl bakacaksın, bir de böyle 

düşün deyişi bakımından evet farklı bir sunumu var bağımsız sinemanın. 

Bağımsız sinema izleme ortamının… 

Zannetmiyorum ya ortam beni sinemayı daha farklı değerlendirmem için etkilemiyor. 

Yani ne eksik ne fazla yönlendirmiyor beni.  

Başka Sinema’ya giderken mutlu oluyor musun ‘burada benim gibi insanlar 

var, benzer duyarlılıklara sahip benimle’ diye ?  



 230 

Yok çevremin o sırada bir fonksiyonu olmuyor, ben sadece film için… ya da orada 

bulunma sebebim başkaları değil, ya da hani orada bir filmi merak ediyorum, o 

sırada orada olmak istiyorum hani etrafımdaki insanların benim gibi olması ya da 

olmaması önemli değil. 

Boş salonda  izlemek ya da dolu bir salonda izlemek fark eder mi? 

Etmez. 

Daire açısından ‘evde izlemekle salonda izlemek fark etmez’ dedin, neden? 

Çünkü aslında ne görüntü, görüntü belki evet ama, film ses olarak baktığında başka 

bir şeye ihtiyacım yoktu. İnanılmaz sesli olmadığını bildiğim için ya da 3 boyutlu 

olmadığı için evde de izlesem olurdu. Aynı imkanı bana evimdeki televizyonumda 

sunacağı için salonla da hiçbir bağım olmadığı için… 

Büyük perdede izlemek bir etki yaratmadı mı? 

Evimdeki büyük ekran olmadığı için galiba mutluyum ben onunla. Evet  ama 

normalde… 

Kaç ekran? 

Güzel, 52 galiba.  

Büyük ekran… 

Büyük ekran, evet. 

Bilgisayarda izlemiyorsun… 

Yok yok, bilgisayarda film izlemem, çok çok nadirdir.  

İnternetten izliyor musun? 

İnternetten eğer tez çalışıyorsam, Türk sinemasıyla ilgili birşey araştırıyorsam 

izliyorum.  

Daire filmiyle özdeşleştin mi peki herhangi bir karakterle? 

Hiçbiriyle özdeşleşmedim.  

Takip etmek kolay oldu mu? 

Hikayeyi takip etmek kolaydı. Sadece tahmin etmek, senin tahmin ettiğin gibi 

çıkması, beni hiç şaşırtmaması, o klişe akımına girmiş olması, kendi kendine, nasıl 

diyeyim, kendini böyle ele vermesi, hani düşeceğini biliyorsun, vazonun evet düşüp 

kırılıyor, beni hiç  şaşırtmadı, tahmin ettiğim gibi aktı. O adamın öleceğini, daha 

doğrusu intihar edeceğini başından beri biliyorsun, o çıkmaz, o çaresizlik başından 

beri filme yayılmış. Kadının işte şeyi öğrenmesi, ölü yıkamayı öğrenmesi, sonra 
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kendi kızını falan yıkaması falan hani, çok tahmin edilebilir şeylerdi. Filmi biraz şey 

buldum, süprizsiz bir film olarak buldum. O yüzden hiç kimseyle özdeşleşmedim 

aslında.  

Sinemada izlemek özdeşleşme sürecine katkı sunuyor mu? 

Fark ettirmiyor, sinema benim özdeşleşmemi etkilemiyor. 

Sinema senin için sadece ses efekti ve görüntü diyebilir miyiz? 

Evet evet, başka bir etkisi yok. 

Bir de Başka Sinema’yı çok seviyorsun. 

Öbür türlü genelde hep evdeyim yani. 

  

 

 

(3.)  

Görüşülen Kişi: A3 (Sinema alanında, Lisans Mezunu, Kadın, 23 yaşında) 

Festival Kapsamında İzlenen Film:  

DENİZ SEVİYESİ (Yön. Nisan Dağ&Esra Saydam, 2014) 

Tarih: 18 Nisan 2014 21.30 Seansı  

 

Film izliyor musun yani ne sıklıkta film izliyorsun? 

Değişkenlik gösteriyor, bazen bir ayda hergün film izliyorsam, üç ay izlemediğim de 

oluyor. 

Onda ne gibi etkenler oluyor? Canın mı istemiyor, vaktin mi olmuyor?  

Vaktim olmuyor, çalıştığım için izleyemiyorum genelde ya da farklı şeyle uğraşıyor 

oluyorum. 

En çok nerde film  izliyorsun? 

Genelde evde.  

Sinemaya ne sıklıkla gidiyorsun? 

Sinemaya ne sıklıkla gidiyorum… ayda bir.  

Filmleri izlerken neye göre seçiyorsun? 

Konusuna göre genelde. Yönetmen de etkili oluyor ama öncelik konu oluyor. 

Sinemaya giderken ne belirleyici oluyor? Evde izlemek varken niye sinemaya 
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gidiyorsun; ne oluyor da sinemaya gidiyorsun? 

Daha erken izlemek istediğimde, vizyondakileri internetten de rahatlıkla 

bulabildiğim için internetten izlemeyi tercih ediyorum. Sinemaya ise eğlenmek için 

gidiyorum, sosyal bir aktivite olduğu için gidiyorum. 

Yalnız mı gidiyorsun, birileriyle mi gidiyorsun? 

Birileriyle gidiyorum, arkadaşlarımla, ailemle. 

Yakındaki sinema salonuna gideceğim hangi film var diye mi yoksa şu filme 

gideceğim hangi salonda var diye mi bakıyorsun?  

Filme bakıyorum salondan önce. 

Oturmak isteğin belli bir yer oluyor mu sinema salonunda?  

Evet oluyor, mesela tercihim en iyi görebileceğim yer orta oluyor, en önü tercih 

etmiyorum kesinlikle, orta oluyor. Bir filme gireceğim en önde yer kalmış sadece, 

girmem. 

Film izlerken yanındaki insanların farkında oluyor musun? 

Oluyorum. Neler yaptıklarını, ifadelerine bakmıyorum özellikle, zaten çok kolay 

dağılan dikkatim var, genelde o yüzden dikkat ediyorum. 

Peki insanların tepkilerini farkediyor musun? 

Evet yani çok belirgin sahneler oluyor zaten, ya çok gülünen ya da çok duygusal ister 

istemez daha o sahnelerde dikkat ediyorum.  

Herkesin tepki vermediği yerde ‘bir şey kaçırdım mı’ diye ya da bir tek salonda 

sen tepki verdin… Kendini başkalarıyla kıyaslıyor musun, filmi anlama 

sürecini etkiliyor mu? 

Yo etkilemiyor, yani hiç dikkat etmedim ama oluyor mesela salonun çok güldüğü 

ama benim hiç gülmediğim oluyor. Bir şey kaçırmışım diye düşünmüyorum. Sonuçta 

izledikleri sahneler onlara farklı şeyler çağrıştırıyor olabilir bana çağrıştırmıyordur.  

Tepkilerini sınırlıyor musun, gülmek istediğinde ‘sinema salonundayım’ diye 

düşünüyor musun? 

Yo, düşünmüyorum. 

Film bitmeden çıkar mısın salondan? 

Sıkılırsam çıkarım ama öyle sıkıldığım bir filme denk gelmedim, yani öyle çıkmak 

istediğim bir film olmadı.  

Peki çıkarken utanır mısın insanlar bana bakar diye? 
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Yo hiç utanmam, telefonum çaldığında çıkıp geri dönmüşlüğüm var, çıkıp 

girmişliğim var, mecbur kaldığımda istesem çok rahatlıkla çıkabilirim.  

Mesela birisini salondan çıkarken gördün? 

Görmedim ya da dikkat etmedim. 

Diyelim ki birileri çıktı salondan ‘bunların işi çıktı da çıktı salondan’ ya da 

‘sıkıldılar’ diye düşünüyor musun?  

Yani yüz ifadesinden çok belirgin sıkılmışlık varsa düşünürüm. Onun dışında işi 

vardır diye düşünürüm sıkıldığını düşünmem herhalde, ben sıkılmamışsam filmden 

onların da sıkılmadığını düşünürüm herhalde, işleri vardı da çıktı diye yorarım.  

Sıkıldın diyelim insanların çıktığını görüyorsun o zaman sıkıldılar diye düşünür 

müsün? 

Düşünürüm. 

Peki bu senin kendi fikrini mi pekiştirir? 

Doğal olarak. 

Bir filmi festivalde izlemekle vizyonda izlemek arasında bir fark var mı, ne fark 

var? 

Ne fark var… festivale daha çok sinemayla ilgilenenlerin geldiğini düşünüyorum. 

Olumlu mu oluyor festivalde film izlemek? 

Olumlu oluyor çünkü festival izleyicisinin profili daha değişik oluyor. 

Nasıl? 

Daha ilgiyle izliyorlar filmi, teknik açıdan da bilenlerin geldiğini düşünüyorum, 

bilirkişilerin geldiğini düşünüyorum. 

Senin izleme sürecine, senin izleme deneyimine nasıl bir katkı oluyor, hani arka 

sırada Atilla Dorsay gibi birisinin  olmasının sana ne faydası var? 

Ne faydası oluyor… ya aslında birebir bir faydasının olduğunu düşünmüyorum 

herhangi biriymiş gibi. 

Ama festivalde izlemek yine de farklı hissettiriyor mu sana? 

Evet daha güzel atmosferi var. 

AVM’de film izliyor musun? 

İzliyorum. 

Neden? 

Çünkü evime yakın olduğu için izliyorum. 
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Dolaşıyor musun AVM’de filme gittin öncesinde veya sonrasında? 

Asansörü kullanıyorum direkt sinema salonuna ulaşıyorum, gezmek için gitmiyorum. 

Çıkışta alışveriş yapıyor musun? 

Yapıyorum, yani geziyorum. 

Peki reklamları izliyor musun sinemada? 

Filmin başında zaten reklamlar veriliyor izliyorum. 

Peki o sana ürün aldırıyor mu? 

Aldırmıyor.  

Peki film aldırıyor mu fragmandan bir filmi izleyip gittiğin oluyor mu? 

Evet film aldırıyor, yani fragmanlarını görüp gittiğim film sayısı epeyce var. 

Farklı koşullarda film izliyor musun peki, ev ve sinema salonu dışında? 

Düşünüyorum ev derken kendi evimin dışında da dahil mi? 

Nasıl yani?  

Kendi arkadaşımın evi olabilir, başka ortamlar olabilir. 

Farklı koşullarda… 

Evet izliyorum. 

Onun dışında açık hava sinemaları…  

Yok hayır izlemiyorum… 

Kültür merkezlerinde… 

Yani kültür merkezlerinde izleyebilirim, onun da erişimi çok kolay, yani evime çok 

yakın ve görüyorum da çok filmin girdiğini. 

İzliyor musun? 

İzlemiyorum. 

Neden? 

Aslında birkaç kere niyetim oldu, vaktim olmadı. O saatlerde farklı işim olduğu için 

gitmemiştim bir kaç kere,  ama yani izlenebilir de.  

İnsanlarla bir arada izlemek fark ettiriyor mu, başkalarıyla izlemek… yani boş 

bir salonda film izlemekle kalabalıkla izlemenin bir farkı var mı? 

Var. 

Nasıl? 

Nasıl bir fark var… ya insanlarla birlikte izlemek şöyle var, yani kalabalık bir 

ortamda tanıdıklarımla birlikte izlemek güzel, hani kalabalık yine bir sinema 



 235 

salonunda tek başıma izlemek o kadar haz vermeyebilir.  

Neden? 

Bilmiyorum sanırım onlarla paylaştığım için. 

Tek başına filme gider misin? 

Şey gibi düşün, evde de tek başıma film izlediğimde farklı, ikinciye izlediğimde hani 

onlarla birlikte izlediğimde daha fazla gülüyorum ya da üzülüyorum gibi. 

Neden? 

Onların da tepkileri bana geçiyor sanırım.  

Peki sinemadaki insanların tepkileri geçiyor mu? 

Çok fazla geçmiyor, tanıdıklarımın etkisi daha büyük oluyor, çünkü zaten  aynı 

şeylere güldüğümüz kişilerle gittiğim için.  

Sinema salonunda büyük ekranda ya da küçük ekranda izlemek fark ediyor mu, 

sinemaya sadece sosyalleşmek için mi gidiyorsun perde de etkili oluyor mu 

teknik meseleler yani?  

Yani üç boyutlu olmadığı sürece çok etkilemiyor beni perde, cep telefonundan bile 

izliyorum ben, gece yatarken dizi izliyorum, film izliyorum normal cep 

telefonumdan. Çok fark etmiyor benim için. 

Cep telefonuyla yolda izliyor musun? 

İzlemiyorum. Genelde ben interneti evde wirelesstan kullanıyorum, dışarıda paketten 

gittiği için kullanmıyorum. 

Paketten gitmeseydi kullanır mıydın? 

Kullanırdım… ama bu sefer de şarjdan giderdi, şarjı takıp izliyorum… Yine tercih 

etmezdim. 

Bu günkü film ile ilgili konuşacak olursak bu günkü filmi değerlendirebilir 

misin? 

Bence ilk filmleri olmalarına rağmen iyiydi  beğendim.  

Onun dışında izleme koşulu açısından baktığında?  

Çok rahat bir ortamda izlemedim, çok rahat değildi, koltuklar çok sıkışıktı rahat 

edemedim, bu beni filmden kopardı ara ara. Kopardı çünkü artık bitse de dinlensem,  

ayaklarımı uzatsam dediğim zamanlar oldu. 

Ses düzeni? 

İyiydi hiç rahatsız etmedi. 
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Bu filmin kadrajlarını düşündüğünde büyük perdede ya da küçük perdede 

izlemek fark eder mi? 

Ben öyle şeylere pek takılmıyorum, beni rahatsız etmiyor, ama büyük ekranda 

izlemek daha iyi, daha güzel ama evde izlemenin de hani ayaklarını uzatıyosun, 

istediğini yiyorsun, içiyorsun, durduruyorsun, geziyorsun onun böyle bir rahatlığı var. 

Ara açısından baktığımızda… ara olmaması nasıldı? 

Ben seviyorum ara olmamasını. 

Ama ayaklarını uzatamıyorsun… 

Ara olsa da değişen bir şey olmayacaktı ki evdeki konforu sağlayamayacaktım yine. 

Ara olmamasını neden seviyorsun? 

Arada kopuyormuşum gibi hissediyorum bir de daha hızlı geçiyor, daha çabuk 

bitiyor. Filmin ikinci yarısından sonra tekrar toparlanmakta zorluk çekiyorum. 

Ne kadar sürüyor? 

Üç dakika falan. 

Yanında insanların konuşması, gülmesi herhangi birşey rahatsız eder mi seni ya 

da cep telefonuyla oynamaları? 

Gülmeleri rahatsız etmez saydığın diğer şeyler rahatsız eder. 

Yani neler? 

Yani cep telefonuyla oynaması, kavga etmesi rahatsız eder. Birşey içmeleri değil 

ama yemeleri… mesela mısır yerken çok gürültü çıkararak yiyorsa ya da cips 

poşetinin sesi olabilir, ya da kuru yemiş yiyorsa onun çıkardığı ses rahatsız eder. 

Bağımsız Türk Sineması’nı tercih ediyor musun? 

Öyle bir tercihim yok özellikle  izliyorum denk gelirsem özellikle seçmiyorum. 

Başka Sinema’dan haberdar mısın? 

Değilim. 

Onun dışında mesela diğer insanlar tarafından izlendiğini düşünüyor musun? 

Yok unutuyorum ben, kopuyorum ben ara ara. 

Özdeşleşerek mi izliyorsun? 

Filme göre değişiyor, filmdeki karaktere göre değişiyor. 

Bugünkü film açısından değerlendirdiğinde…  

Bugün,  yok… hiçbirinin yerine koymadım kendimi çünkü karakterler uzaktı benden 

o yüzden.  
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Karakterler mi belirliyor? 

Evet yani bana uygunsa yaşam tarzı daha çok özdeşleşiyorum. 

Onun dışında sinema eğitiminin sana film izleme açısından katkısı olduğunu 

düşünüyor musun? 

Teknik açıdan oldu, yani daha fazla kamera hareketlerini takip edebiliyorumdur, 

katkısı bu şekilde olmuştur, ya da sesine dikkat ediyorumdur, ışığına dikkat 

ediyorumdur eskiden daha az dikkat ediyordum ama artık herkesin dikkat ettiğini 

düşünüyorum. O yüzden bunu sinema eğitimine mi borçluyum bilmiyorum.  

Festival izleyicisiyle ilgili ekstra dikkatini çeken bir şey var mı, festival izleyicisi 

tanımlanabilir mi? 

Öyle çok ayırt edici bir özelliğinin olduğunu düşünmüyorum. Sinemayla alakalı 

insanların izlediğini mi düşünüyorsun sen? 

Sen ne düşünüyorsun? 

Ben şöyle düşünüyorum, çok değişik alanlarda okuyup, sinemayı okumaya  

getiriyorsan… 

Getirmiyorum. 

Düşünmüyorum, çok çeşitli insanlar da festivalde bilet alıp gayet izleyebiliyor. 

Peki festivalin yararı ne oluyor? 

Vizyona girmemiş filmleri izleyebiliyorsun birebir konuşabiliyorsun filmi yapan 

insanlarla, ekibiyle. Bugün soru cevap kısmına kaldım… 

Değiştirdi mi filme bakışını? 

Değiştirmedi çünkü beklediğim cevapları verdiler, o yüzden değiştirmedi. 

 

 

(4.)  

Görüşülen Kişi: B1 (Sinema alanında, Yüksek Lisans Mezunu, Erkek, 30 yaşında) 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

KUSURSUZLAR (Yön. Ramin Matin, 2014) 

Tarih: 17 Nisan 2014 16.00 Seansı  

 

Film izliyor musun? 
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Evet. 

Ne sıklıkta izliyorsun? 

Ayda iki  defa sinemaya giderim.  

Sadece sinemada mı film izliyorsun? 

Yok, evde internetten. 

Onları ne sıklıkla izliyorsun?  

İki günde bir.  

İki günde bir film izliyorsun ama ayda iki defa sinemaya gidiyorsun.  

Evet iki. 

Neye göre seçiyorsun filmleri? 

Beğenilerime göre, mesela sinemada izlediğim filmler bilim kurgu, görsel efektlerin 

falan filan olmasına dikkat ediyorum, bir de Türk filmlerinden takip ettiğim 

yönetmenler olur Nuri olsun, Reha olsun ya da yeni bir şey, yönetmen var ilk filmi 

çekmiştir, ama daha çok ödül alması bir kriter. Ödülsüz olduğu zaman kötü olacağına 

dair bir ön yargım var, ee bu ne gitmem yani.  

Peki yalnız mı gidiyorsun sinemaya birileriyle mi gidiyorsun, evde yalnız mı 

seyrediyorsun  birileriyle mi izliyorsun? 

Evde daha çok kız arkadaşımla izliyorum ama yalnız da film izlerim. Sinemaya da 

yalnız gitmeme taraftarıyım tabi ki  ama yalnız da gittiğim oluyor. Sinema daha çok 

arkadaşlarımla… Tek başıma ‘dur bir film açayım’ çok ender yaptığım bir şey.   

Sosyalleşme aktivitesi mi? 

Sosyalleşme aktivitesi değil, ama bir film izlediğin zaman, ne bileyim birileriyle 

hemen anlatmak istersin ya çok beğendiğin filmi. Tek bile izlesen hemen arayıp kız 

arkadaşıma, ‘Bir film izledim, şöyle şöyle çok iyi ya da çok kötü… İzle ben bir daha 

izlerim falan’ bir paylaşma ihtiyacı duyuyorsun. ‘Tek başına izledim acayip şeyler 

öğrendim çok estetik şeyler aldım, çok keyif aldım’ falan değil de paylaşmam 

gerekiyor sanki onu. 

Peki  neyi tercih ediyorsun, sinema salonuna gideceksin eve yakın salonda bu 

var yoksa şu filme gideceğim, o hangi salonda diye araştırma mı yaparsın… 

Yüzüklerin efendisi, Hobit gibi Imax’te, 3D gibi büyük salonda izlenilebilecek 

filmler sadece Imax’te gösterilebilecek filmleri  Imax’te izlemek istiyorum. Mesela  

son Hobit’e ikincisini özellikle Imax’te izlemek için iki üç hafta falan bekledim sıra 
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vardı. Çünkü o Imax çok acaip bir şey.  Bilmiyorum izledin mi Imax’te? Asıl 

başlangıç jeneriği için bile bir beş lira veririm ya. Gidip o başlangıç şeyini, o 

rakamlar falan geliyor ya sırf o başlangıç jeneriği için beş lira verip gösterime 

girerim.  

Peki bağımsız film izlediğin zaman salonda ne var diye mi bakıyorsun yoksa ‘a 

şu film var’ diye mi?  

O zaman film tabi… Salon değil de film önemli oluyor. 

Oturmak istediğin bir yer oluyor mu mesela? 

Çok olmuyor, abuk yerlerde oturmak istemem açıkçası, yani seçiyorum biraz ortalar 

olsun, çok böyle köşeler de kalıp da izlediğim filmler de olmadı değil. Mesela şeyi 

izlemiştim, Haneke’nin Saklı’yı, Filmekimi’nde izlemiştim Emek sinemasında, en 

arkadaydım, hatta en üste balkon falan var, perdeyi hayal meyal görüyorum ama 

izlediğim en iyi filmlerden biriydi, en iyi film tecrübelerimden biriydi. 

Salondaki insanların farkında oluyor musun film izlerken?  

Hayır. 

Peki yanındaki insanların senin tepkilerinin farkında olduğunu düşünüyor 

musun film izlerken? 

… 

Tepkilerini sınırlandırıyor musun? Mesela güleceksin, çok gülmeyeyim…  

Yok ya, ama filmine göre değişir. Şimdi çok büyük şiddet anlarında, ‘ay!, oy!’ gibi 

tepkiler veren insan değilim. Komik yerlerde de gülerim ama yüksek sesle güleceğim 

film… Mesela Cem Yılmaz’ın gösterisinin film versiyonu vardı, salon zaten kopuyor 

herkes kaptırıp koy verdi ama şey kah kah yanındakine ‘ne manyak herif’ diye bağır 

çağır izleniyordu ama o öyle bir şey… ama bütün komedi filmlerinde katıla katıla 

güleyim falan anı gelirse kendimi tutmam yani herhalde gülerim. 

Peki başkalarının tepkileri senin izleme sürecinde belirleyici oluyor mu? Mesela 

bir yer var komik gelmedi sana insanlar gülüyor, ‘niye gülüyor bunlar?’ diye…  

Evet oluyor, birlikte sinema salonunda izlemenin bir aurasının olduğunu 

düşünüyorum. Beni de etkileyen bir şey bu çok sempatik an, iki üç kişi gülüyor falan 

ister istemez sen de o şeye giriyorsun, izleyicinin birbirini etkilediğini düşünüyorum. 

Beni de etkiler yani. 

Film bitmeden çıkıyor musun? 
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Çok az. Genelde filmden çıkmamın sebebi tuvaletimin gelmesi gibi şeylerden.  

Salona geri dönüyor musun? 

İki üç kere falan yaptım, festivalde yaptım. Ona da kaçak kaçak girdim, dur bir daha 

devam edeyim diye… 

Peki başkaları girip çıkınca sen etkileniyor musun? Mesela salondan birileri 

çıktı birkaç kişi ya da topluca ya da bir kişi… ‘Filmi beğenmediler. Film kötü 

mü?’, diye düşündüğün oldu mu? 

Yok ama, ‘bu ne ya!’ çok yüksek sesli ‘bu ne ya!’ gibi tepkileri  festival filmlerinde 

çok yapıyorlar, biraz sinir bozucu. Ben seviyorum, yanımdaki seviyor, anladın mı 

orası sinema salonu, ‘iyi… kötü… ay bu ne biçim film…’ gibi tepkiler verilecek 

mecra değil, dışarıda kafede otur kötüle yani, ben o an beğeniyorum senin  fikrini  

duymak  istemem  açıkçası. 

AVM’de film izliyor musun? 

Evet. 

Peki AVM’de film izleme tercihinde ne belirleyici oluyor? 

Dediğim gibi, görsel efektlere dayalı  bilim kurgu gibi, aksiyon filmlerini orda 

izlemek isterim. 

Bağımsız filmi AVM’de izler misin? 

Cinemaximum AVM sayılır mı? 

Bilmiyorum, sence sayılır mı? 

Ee… şey… Cinemaximum’da izledim şeyi, Bir Zamanlar Anadoluda’yı. Özellikle 

orayı seçtim, çünkü daha büyük salon işte sinema izleme deneyiminin şeyle ilgili 

olduğunu düşünüyorum, daha çok seviyorum büyük perde olsun, koltuklar geniş 

olsun hayvani cehennemi kalabalık olsun, ha Cinemaximum ha Emek sineması. 

Emek sinemasını niye seviyor insanlar? Sadece tarihi dokusunun olduğunu 

zannetmiyorum ben. Hani çok büyük bir salondu, çok büyük bir perdesi vardı, oraya 

girdiğin zaman mabed gibi geliyordu, AVM de fark etmiyor , çok büyük salonlar çok 

keyifli oluyor yani. 

Alışveriş yapar mısın peki? 

AVM’de mi? Girince çıkınca yaparım evet.  

Film arasındaki reklamlar seni etkiliyor mu? 
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Etkilemiyor ama AVM’lerde gösterilenlerle ilgili bilmiyorum da bazen çok uzun 

reklam veriyorlar ama genelde AVM’lerde oluyor sanırım.  Ya da belirli filmlerde 

dağıtımcıya göre… herhalde o dağıtımcıların karar verdiği bir şey emin değilim, 

salon mu alıyor kim alıyor? Ama genelde AVM’lerdeki… AVM’lerde gösterilen 

filmlerde çok uzun reklam veriliyor, ‘artık yeter artık falan’ dediğim oldu mesela 

Hobbit’te. İzleyici sayısının çok fazla olacağını tahmin ediyorlar herhalde. Yirmi 

yirmi beş dakika sürüyor, ‘bitsin artık’ diye insanların genel tepkisi de oluyor. ‘Ee 

hadi ama falan’ diye. Ama ben fragmanları severim, reklam kısmı değil de fragman 

izlerim. 

Mal aldırıyor mu? 

Hayır. 

Fragman film aldırıyor mu? 

Aldırıyor, eğer şeyse, dediğim gibi görsel efektlere dayalıysa ‘a dur ya’ falan deyip 

gittiğim oluyor, ama ben genelde imdb’de çıkan bütün fragmanları izlerim ona göre 

bakarım Hollywood, Amerikan sineması falan gibi şeyleri takip ederken haftada bir 

gidip hangi fragmanlar gelmiş, ben baya normal hayatta açıp fragman izleyen 

insanım yani. Godzilla’yı çok sevdim mesela, fragmanını baya iki günde bir açıp, 

‘dur ya yeni fragmanı gelmiş mi?’ diye. Fragmanlar çok enteresan oluyor, üç dakika 

vurucu, kurguları enteresan oluyor, başka bir şey yapıyorlar yani.  

Farklı koşullarda film izliyor musun? Sinema salonu dışında ev dışında? Mesela 

evde cep telefonunda, cep telefonunda sokakta izlemek ya da…  

Yok bir kere şeyde izledim o olmadı. Mesela yatarken  akıllı telefonlar var tabi 

wirelless çekiyor, şarja takıyorsun şarjı bitmiyor yatağın yanında, yorganı çekip 

kafana neyse şöyle koyup öyle izlediğim oluyor. Kulaklığı da takıyorum çok güzel 

oluyor. Bir kere yolda denedim. Vapurda Kurusova’nın bir şeyini izliyordum  yarıda 

kaldı, bir yere gitmem lazım motora bindim devam edeyim baktım olmuyor, birileri 

bir şey diyor falan o rahatsız etti, olmuyor. 

Koşullar etkiliyor mu seni? 

Dışarıda izlersen etkiler tabi. Ama sinema salonunda çok soğuk, aşırı sıcak öyle 

şeyler elbette etkiliyor.  

Yanındaki kimsenin cep telefonuyla konuşması ya da ilgilenmesi dersek… 
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Yok ya aşırı boyutlarda olmadığı sürece çok rahatsız olmuyorum, acil bir şeyi vardır 

açıyor falan, bir gözüm takılıyor ama o filmle olan ilişkimi çok sekteye uğratan bir 

şey değil, çok abartan bazen ergen kız geliyor yanıma filmi izlemiyor o artık, ‘öf 

falan yeter dediğim oluyor’. 

Niye insanlarla birlikte film izliyorsun? 

Dediğim gibi o tepkileri, insanların tepkilerini duymak güzel oluyor, birlikte 

paylaşmak da güzel oluyor. Filme gidiyorsun, oturup arkadaşını çağırıyorsun. Niye? 

Onun üzerine konuşalım, sohbet edelim; hani yoksa bu bir şey değil ki yoga değil ki, 

kişisel gelişim, ‘dur film izleyeyim de daha iyi bir insan olayım falan’ gibi ‘hım daha 

çok şeyler öğreneyim’, kitap oku o zaman, hani kitap okuduktan sonra bile ‘al bunu 

oku’ dersin. ‘Oku ki paylaşalım’, anladın mı o yüzden tüm sanatlar gibi sinema 

sanatı da birlikte izlenen birlikte tüketilmesi gereken bir şey olduğu  için. 

Peki festivalde film izlemekle vizyonda film izlemek ya da Başka Sinema’da film 

izlemek farkılı oluyor mu? 

Farklı. 

Neden? 

Festivalde gelenler bilinçli olduğunu zanneden izleyiciler ama çok tuhaf kuralları 

falan var. Sinemada normal geliyor, kız arkadaşıyla gelmiş, festivale şey olarak gelen 

insan çok az, ‘şu film var, şuna gidelim mi canım, aksiyon mu gerilim mi, romantik 

mi?’ diye gelmiyor. Burada gerçekten zaten biletler biter, girmek için kuyruğa 

girmen lazım vs., yani sinemaya dair özel ilginin olması lazım. Dikkat edersen zaten, 

ya festivalde gelen orta yaş ve üstü, orta yaş değil de yaşlı  insanlar vardır, ya da 

sinemayla ya öğrenci düzeyinde  ya da ekip olarak çalışmış, ses  yapmış bir şey 

yapmış, reklamcı olabilir, reklamcı… O sektörün içinde bulunmuş, çalışmış insanlar 

takip eder. Sinemaya özel ilgisi olan insanlar da genelde gençler değildir; ama yavaş 

yavaş şöyle de bir kitle gelmeye başladı. Gelenlerin çoğunun ya Mark 2’si vardır, ya 

kısa film çekmiştir; yüzde yüz eminim buna, çok nadir böyle, şey… adam hiç 

birşeyle uğraşmıyor. Festival biraz böyle, hani sinemayı çok takip eder, özel bir 

izleyici geliyor ama genel gösterim filmlerine yerli filmler dışında, bağımsız sinema 

dışında. Bağımsız tartışılır da öyle diyeyim, onun dışındaki filmlere çok nadir böyle 

genel kitlede oranı daha azdır. O kalabalığın içinde oranı düşer böyle , Hobbit’in 

fanları gelir, şeyi izledin mi mesela buraya gelen insanların çoğu Ridley Scott filmi 
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vardı Amerikan sinemasının önemli adamlarından biri hatta Amerikan Yeni Dalgası 

mı denir mi bilmiyorum da öyle bir adamdır, o klasik Hollywood dışında acaip 

kafalara giren bir adam Danışman diye bir film vardı, zannetmiyorum  ‘izleyelim’ 

dediklerini, çoğu insan izlememiştir ama festivalde gidip berbat Meksika filmi izler 

yani onun için sıraya girer, öyle bir kitle burada deli bir sinefillik var, o sinefillik şey 

böyle… ‘çok sinema biliyorum’.  

Peki seni olumlu etkiliyor mu izlemeni ya da olumlu yada olumsuz herhangi bir 

şekilde etkiliyor mu diyeyim? 

Yok ya, ben ne seviyorsam onu izlerim.  

Senin idrak sürecini anlamaya çalışıyorum. O kitle değişik bir kitle olsa ama 

yine aynı kalabalıkta izlesen aynı şeyi mi alırdın, mesela bu günkü filmi? 

Bunların hepsi tecrübe. Geçen jeneriği izliyorum diye önündekini azarlıyor ama çok 

insani sorunlarla ilgili bir film Meksika’da geçiyor, Meksika’dan Amerika’ya gitme 

hikayesi, sana ne sen İstanbul’da oturuyorsun, ama onu tüketmeye, onu paylaşmaya 

gelmiş, önünde ayağa kalkan izleyiciyi azarlıyor falan, ‘oturur musun’ falan diye 

kadın çıkmaya çalışıyor, ya o da bir tecrübe, benim filmle olan ilgimi sekteye 

uğratan bir şey değildi açıkçası, ben filmden alacağımı aldım. Ama öyle bir kitleyle 

izlemek başka bir deneyim sağlıyor, yani tek başına izlemektense  kötü izleyicilerle 

izlemek,   kendimce  kötü izleyicilerle izlemek, daha anlamlı bence, olsun yine de 

onlarla izleyebilirim. Tek başına izlemeyi dediğim gibi çok sevmiyorum. 

Bağımsız Türk Sineması’nı takip ediyor musun? 

Çok takip etmiyorum açıkçası, hatta hiç takip etmiyorum gibi bir şey yani. 

Peki demin izlediğin filmi Bağımsız Türk Sineması olarak tanımlar mısın? 

Evet.  

Bu filmi evde izlemekle sinema salonunda izlemek senin için farklı olur muydu? 

Hayır.  

Kadrajlar açısından perdede görmek ya da  bilgisayar ekranında görmek senin 

için farklı olur muydu?  

Yok ya, ben filmi aslında görsel olarak fena bulmadım ama film öyle birbirinden 

ayrılacak bir şey değil ya, hani bir ressamın çizgileri çok güzel, ee ne anlatıyor, 

sadece biçim içerik çok güzel çok berbat çekmişler. İyi film vardır, kötü film vardır, 

onun bileşenleri vardır, anlatabildim mi, ben  bu filmi beğenmedim mesela, 
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beğenmediğim bir filmi de herhangi bir mecrada izlemem farklı olacağını 

zannetmiyorum  filmi beğenmedim. Biçimi iyi olabilir, hiçbir şey anlatmıyor yani, 

izlemem deneyim olarak da değil, ya mesela dediğim gibi bağımsız olmayan 

Amerikan Sineması  çatır çatır, konvansiyonel sinema belirli anlarıyla çok etkileyici 

olabiliyor. Çok kötü film de çekilebiliyor ama gerçekten o klasik kuralları belli 

dramatik sinemayı seviyorum, onun seni çarptığı, manuple ettiği anları seviyorum, 

sinemanın büyüsünün hatta oradan geldiğini düşünüyorum, o yüzden bir 

etkileyiciliği yok, çarpılman gerekiyor, o… Yoksa istediğin yerde izle, sinemada izle, 

cep telefonunda izle, evde arkadaşınla izle yine aynı deneyimi alacaksın çok fark 

etmez benim için.  

Peki özdeşleştin mi?  

Hayır. 

Bunu tercih mi ettin, yönetmen mi tercih etmemiş? 

Yönetmenin biraz içine çekmek istediğini söyleyebilirim, öyle düşünüyorum, yani 

şeylerle, efektlerle, ses, zaman yavaşlatmalar, kavga etmeler, atmosfer sesi bir 

azaltıyor, biraz psikolojini manuple ediyor, içine o duyguya, karanlığa seni çekmeye 

çalışıyor ama ben girmedim.  

 

 

(5.)  

Görüşülen Kişi: B2 (Sinema alanında, Lisans Öğrencisi, Erkek, 21 yaşında) 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

SESİME GEL (Yön. Hüseyin Karabey, 2014) 

Tarih: 16 Nisan 2014 19.00 Seansı  

Salon: Atlas Sineması Salon 1.  

 

Film izliyor musun? 

İzliyorum. 

Neden film izliyorsun ve ne sıklıkla izliyorsun? 

Ne sıklıkla dersen, haftada en az iki üç tane film izliyorum internetten. Okuduğum 

bölüm de Radyo Televizyon Sinema olduğu için ilgi duyuyorum birazcık bu sektöre, 
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okuduğum bölümde ilgilendiğim konular çerçevesinde. 

Peki ödev diye mi izliyorsun, kendi seçtiğin filmler mi? 

Çok az kısmı zorunluluk, genelde keyfi, o da bir iki dersin yüzünden film izleyip 

çözümleme yaptığımız için izliyorum. Genelde bunlar 60’lı 70’li yılların 

sinemalarından oluşuyor ama diğer şeyler de keyfi izlediğim, filmlerde… 

Peki sen neye göre seçiyorsun? 

Film seçimi… İlk başta Bilim Kurgu, Hollywood tarzı filmleri sevmiyorum, daha 

çok sanatsal daha çok hani duygu drama onları içeren filmler seviyorum, o tarz… 

Tür mü belirleyici oluyor yönetmen mi ya da ülke sineması mı? 

Genelde tür, daha sonra ülke, en son yönetmen. 

Türk filmi izliyor musun? 

Türk filmi de izliyorum. 

Yeni yönetmenleri mi izliyorsun daha çok, yoksa Yeşilçam mı? 

Yeşilçam değil. Genelde drama konusunda ün yapmış, Zeki Demirkubuz, Semih 

Kaplanoğlu… 

Bağımsız sinema mı izliyorsun? 

Belki… ama bağımsız sinema olduğu için izlemiyorum, sadece önerilen filmler 

olduğu için, ilgimi çektiği için daha çok… 

En çok nerede film izliyorsun? 

Yüzde doksan dokuz evde. 

Evde izliyorsun. Sinemaya ne sıklıkla gidiyorsun? 

Sinemaya çok gitmiyorum, belki üç dört ayda birdir. 

Ne belirleyici oluyor, para mı yoksa vakit mi? 

Yok parasından değil, genelde arkadaş çevresi daha çok belirleyici oluyor. Yani ‘şu 

filme gidelim mi’ muhabbeti oluyor genelde, eğer arkadaş arasında ‘torente düşer, 

oradan izleriz’ muhabbeti yoksa… ya da kız arkadaşım isterse… öyle. 

Birileriyle mi gidiyorsun sinemaya yoksa yalnız mı? 

Genelde birileriyle. Yok, tek gittiğimi hiç hatırlamıyorum. 

Onlar belirleyici oluyor mu film izlerken seçtiğin filmlerde? 

Seçtiğim filmlerde belirleyici oluyor mu? Yüzde 60-70 belirleyici falan olabilir , 

çünkü mesela ben bir de şeyi sevmediğim için, hani  yanımdaki arkadaşın istemediği 

şeyi yapmayacağım öyle bir karakterde olduğum için… ama çok da zorlamıyorsa, 
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istediğim filmi eğer gerçekten izlemek istiyorsam, nedenini açıklarım şöyle şöyle 

anlatırım filmi. 

İkna mı ediyorsun? 

Aynen. İkna etme, ilgi uyandırma… İlgisini çekerse, gidebiliriz, derim. 

Bir filmi neden sinema salonunda izliyorsun?  

Sinema salonunda, yani baştaki seçenek şey, ilk çıktığı için sinema salonunda, daha 

sonra sinema salonunun o havası… Birinci seçenek ilk olduğu için, ikinci seçenek de 

sinema ortamı odaklanma noktası olsun, ne bileyim havaya girme genelde o 

seçenekten dolayı belirleyici.  

Sinema salonunu mu tercih ediyorsun yoksa filmi mi?  

Aslında ayrı ikisi de, çünkü bazı sinema salonları kalitesiz oluyor, yani yeni 

standartlar çerçevesinde olmuyor, ne bileyim grenli gösterim oluyor ya da çizgilerdir 

şeylerdir, mesela okul çevremde değil de yani oturduğum semtteki çevrem 

olduğunda mesela bir 3D filmi  dandik  bir yerde izlemiyoruz doğal olarak, gidiyoruz 

yani en iyi  yer neresiyse 3D olarak, ne bileyim en iyi salon ya da mesela koltuk… 

Mesela gideceğimiz filmde  bilet kalmıyor, başka bir sinema salonununa bakıyoruz 

ama iyi olması lazım tabii yerine falan, genelde seçenekler onlar zaten internetten 

aldığımız için. 

İnternetten mi gitmeden önce mi alıyorsun? 

Gitmeden  önce alıyorum, hazır oluyor uğraşmıyorum. 

Yeri kendin mi seçiyorsun? 

Tabi. 

Nereleri seçiyorsun? 

Genelde nasıl diyeyim, beşten sonra, ilk beş sıradan sonra yani ortası, beş-altı-yedi o 

sıraların ortaları, en önden filmin kadrajına ne çok yakın ne çok uzak olması lazım, 

tam ortada daha hakim zaten genelde oralar dolu oluyor. 

Yanındakilerin farkında oluyor musun, tepkilerinin farkında oluyor musun, ne 

yaptıklarını? 

Filme odaklandığım için genelde, şey yapmıyorum, bakmıyorum.  

İnsanların seni fark ettiklerini düşünüyor musun tepkilerini? Mesela hani çok 

gülecekken az gülmek gibi ya da… 

Onu bir kere yaşadım şeyde, Cem Yılmaz'ın gösterisinde, geçen seneki, millet 
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susmuştu, ben hala gülüyordum, bir kere orda oldu.   

Tepkini sınırlandırıyor musun? 

İlk önce şöyle oldu, ilk on beş dakika, hani espri yapıyor ama biraz kendimizi 

tutuyoruz  sonuçta toplulukla beraber izliyoruz filmi, ama baktım millet hiç oralı 

değil, herkes on beş yirmi dakikadan sonra film koptuğu için, millet gayet rahat 

gülüyordu, saldırıyordu, küfrediyordu falan bizde öyle şey oldu yani. 

Salona girip çıkıyor musun? Sen salona girip çıkar mısın film izlerken? Yani 

tuvaletim geldi salondan çıkayım sonra tekrar girerim… 

Yok hiç yaşamadım, sadece arada çıkarsak çıkarız. 

Peki film bitmeden çıkar mısın? 

Film bitmeden hiç çıkmadım. 

Peki bir an çıkmak istedin, oldu mu yani çıkmak istedin filmden, millete ayıp 

olur millet hakkımda şunu düşünür falan filan… 

Birinci seçeneğim o olabilir, ikinci seçeneğim gerçekten çıkmak istiyorsam çıkarım, 

üçüncü de sıkıldıysam ya da ne bileyim filmin sonunu merak etmiyorsam bende bir 

ilgi uyandırmadıysa çıkmak isterim ama oturduğum yer de önemli gerçekten milleti 

rahatsız edeceksem çıkmam. 

Salona girip çıkanlar seni etkiliyor mu? 

İlk beş dakikadan sonra girerse etkiler, filmin hikayesinin gerçekten başladığını 

anladığımız, kafaya, moda girdiğim zaman girip çıkan olursa, bir ışık mesela, o 

filmde de oldu sol taraftan bir kapı açıldı falan o dikkatimi çekiyor ama anlık birşey 

sonra geçiyor. 

O an ne düşünüyorsun ‘a bir şey oldu, çıkıyorlar’ yoksa ‘filmi beğenmediler’ 

mi? 

‘Bir şey oldu çıkıyorlar’ değil de, ‘kim bu gereksiz?’ muhabbeti yapıyorum, yani ne 

gereği var yani.  

Algılamanı değiştiriyor mu filmle ilgili? 

Değiştirmiyor işte, anlık.  

Kaldığın yerden devam ediyorsun? 

Aynen. Kaldığım yerden devam ediyorum. 

AVM’de film izliyor musun? 

Genelde izlediğimiz salonlar AVM’lerin içinde olduğu için izliyorum. 
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Alışveriş yapıyor musun? 

Çıkışta… Genelde o girişte oluyor çıkışta uğraşmayayım diye, çünkü biraz 

oturuyorsun iki saat falan girişte oluyor ama çıkışta da en fazla çay kahve ya da 

acıktıysak, ki acıkıyoruz da iki saat falan içeride kalıyoruz, en fazla yemek oluyor. 

Genelde alışverişimi internetten yaptığım için, çok fazla şey yapmıyorum, dışarıda 

çok fazla alışveriş yapmıyorum.  

Film seyrederken yemek yer misin? 

Şu ana kadar bir kere merak ettim o mısır patlağının nasıl hava verdiğini, düşündüm 

çok gereksiz buldum, bir de filme kendimi veremediğim için sinema salonunda 

yemek veya popcorn  şey yapmıyorum, evde de zaten film izlerken yemek falan  

abur cubur olmuyor  yani.  

Senin yanında yenmesi rahatsız ediyor mu? 

Yani beni rahatsız edecek, radara girmeyecek, ağzından çıkan o ses, hışırtı genelde, 

bir filme oturduğum zaman gerçekten odaklandığım için çok şey olmuyor, anlık, o 

kapı açılıp kapanması gibi.  

Ara olması senin ilgini  dağıtıyor mu? 

Güzel soru. 

Aradan sonra odaklanma problemin oluyor mu? 

Valla filme gerçekten tutulduysam, yani hikayeye ara olduğu zaman, belki şey 

yapabilir beni.  

Bölüyor mu? 

Aynen, bölebilir. 

Peki arada bir şey yiyip içiyor musun? 

Sadece sigara. 

Filmden önceki reklamlar etkiliyor mu seni? 

Etkiliyor, çünkü çok güzel reklam yapıyorlar, güzel reklamları koyuyorlar hoşuma 

gidiyor, gerçekten hoşuma gidiyor. 

Peki o sana mal aldırıyor mu mesela? 

Pizza. Genelde bende şöyle oluyor, reklam filmi gerçekten çok önemli bir sektör 

olduğundan, mesela tabii bir araba reklamı çıktığında gidip araba alamıyorum tabi de, 

mesela Pizzahut’ın reklamı çıkıyor, misal gerçekten güzel reklam yapmışlar ve 

uygun da, hani ne bileyim tarzıma uygun cebime uygun falan olduğunda, ‘adamlar 
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harbiden yapmış, gidelim, yiyelim’, cidden diyorum, bunu ciddi ciddi yapıyorum; 

belki çok azdır bunu yapan, sırf reklamdan etkilenip de, bilinçaltı değil de gerçekten 

bilinçli bir şekilde sırf bu reklamı yaptılar diye, mesela Dominos’un Best Model 

Crown’un şeyi vardı, virali vardı; gittik, aldık, yedik yani, merak ettik yani. 

Peki film fragmanları? 

Etkilemiyor genelde, şu ana kadar hiç etkilenip de gitmedim, ama gerçekten etkilerse 

giderim, bende merak uyandırıyorsa. 

Film boyunca başka bir şeyle ilgilenir misin, misal cep telefonu? 

Çok acil olmazsa ilgilenmem, misal burada da çok üst üste titremeler geldi, mesaj 

geldi, dedim önemli bir şey herhalde, baktım o yani, bir şey çok nadir tıklanıyorsa 

direkt kapatırım iki defa aramıştır, kapattım suratına. 

Senin idrakını nasıl etkiler? 

Etmiyor, yine o önceki devam.  

Tekrardan konsantre oluyorsun. 

Aynen, hatta genelde şey yapıyorum, hani bakacaksam da mesaja aramaya, filmin 

gidişatına bakıyorum, eğer önemli bir yer yoksa filmin geçiş sahneleriyse falan 

bakıyorum ama önemli bir yerdeyse bakmıyorum.   

Farklı koşullarda film izliyor musun ev ve sinema salonu dışında?  

Ev ve sinema dışında bir okulda izledim işte  konferans salonunda o da mesela şey 

etkisi vermedi, bir sinemada, evde izlediğim etkiyi vermedi çünkü ne bileyim 

oradaki ortama alışmadığım içindir büyük ihtimal, o etkiyi vermedi yani.  

Sinema salonunda film izlerken oranın karanlıkta filme odaklanmanı sağlaması  

mı yoksa teknolojik olarak donanımı mı belirleyici oluyor? 

Genelde eğer şeyi izlemiyorsam, teknolojik imkan gerektiren bir film izlemiyorsam 

odaklanmaya bakıyorum ki, zaten çoğu sinema salonu, gittiğim sinema salonu özel 

üretim olduğu için odaklanma problemi yaşamıyorum, ama ne bileyim 3D bir film 

ise eğer gerçekten teknolojik imkan gerektiriyorsa, ilk önce ona bakarım. Zaten onu 

koyuyorlarsa şey de kalitelidir yani. 

Bağımsız Türk Sineması’nı sinemada izledin mi? 

Hiç izlemedim, belki izlemişimdir ama bağımsız sinema kültürüne dair çok şey 

bilmediğim için…  

Nuri Bilge Ceylan’ı izledin mi? 



 250 

Onları genelde evde izliyorum, tek başına, telefonu falan kapayıp, çünkü bir şeyler 

kapmaya çalışıyorum, hem hikayesel anlamda hem teknik anlamda bir şeyler 

kapmak için. 

Neden sinemada izlemiyorsun? 

Sinemada hiç denk gelmedim, sinemada gerçekten para vermeyi anlamsız bulurum 

gitmeyi, çünkü oradaki anlam odaklanma, filmi çözme, onu da ben evde daha rahat, 

daha uygun ortamda yaptığım için sinema salonunda şey yapmam.  

Dikkatini dağıtan şeyler mi oluyor? 

Yo, dikkatimi dağıttığı için değil. 

Durduruyor musun evde izlerken kadraja bakmak için? 

Durdururum. 

Sinemada… 

Sinemada o imkanım yokmuş zaten, doğru diyorsun güzel bir şey. Sinemada o 

imkanım yok ya da yine odaklanma konusunda sıkıntı yaşamam ama filmin tam içine 

girmek istediğim  için evde daha rahat ortamı yarattığım için. 

Sinema film izlemek için o kadar da rahat bir ortam değil mi? 

Film izlemek için iyi bir ortam ama benim kendi görüşüm, yani kendi beynimde 

yarattığım şey o, hani gerçekten bir filmi izlemek için değil de her anlamda teknik ve 

hikayesel anlamda gerçekten algılamak istiyorsam yani giderim izlerim, arkadaş 

çevrem ısrar eder gider izlerim ama eğer tatmin olmadıysam evde bir daha izlerim. 

Yeraltı’nı falan dün izledim bir daha. 

Sevdin mi? 

Kadraj için izledim. 

Yeraltı’nı daha önce sinemada mı izledin? 

Yok yine evde izledim. 

Niye insanlarla bir arada film izliyorsun? Aynı salonu sana boş verseler gidip 

izler misin? 

Bana boş salon verseler izlemem, neden, çünkü eğer o filme, yani dışardaki koşullar 

değil de kendi koşullar çerçevesinde gidiyorsam, o insanların da geneli benim 

kafamda olduğu için aynı düşüncelere sahip olduğum için, aynı filmi sevdikleri için, 

ilgilendikleri için istiyorlar diye giderim, öyle daha çok hoşuma gider. 

Seninle benzer düşünceye sahipler diye? 
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Aynen, benzer düşünceye sahip oldukları için. 

Peki diğer insanların tepkileri etkili oluyor mu, gülmeleri ya da beğenmeleri? 

Mesela biraz önce de oldu, gereksiz bir espriye güldüler, hani olması gereken birşey, 

ne bileyim küfür oldu, çok az bir kitle güldü, herhalde küfrü bünyesinde çok fazla 

barındırmayan kişiler olduğu için hani bunu  genele bağlayabiliriz. 

O an düşündün mü ‘küfre hiç kimse gülmüyor’? 

Yo küfre gülmeyen değil aksine niye güldüler ki, ben normal karşıladığım bir şeyi 

absürt  bir hareket gösteriyorsa yine anlık düşünme olur, hani ben mi birşey kaçırdım 

bir daha irdelerim bakarım yok basit bir küfür ya da basit bir hareket ‘zaten olması 

gerekiyordu’, derim yani.  

Başka biri dikkatini dağıtır mı cep telefonu ışığı ya da? 

Dağıtır, yani çok yakınımdaysa, anlık olmaz biraz daha uzun bir süreç olur telefon 

ekranının parlaklığı, göz çevreme, çok görüş alanıma çok yakınsa ve uzun da sürerse 

itiraz  da ederim yani.    

Uyardın mı hiç? 

Şu ana kadar hiç uyarmadım, ki ben telefonumla uğraşacakken ekranını tamamen 

kıstım öyle açtım telefonumu. Telefon ekranı parlamasın diye kıstım rahatsız etmesin 

diye. 

Festivalde izlemekle ilgili soru soracağım şimdi, daha önce geldin mi festivale? 

Daha önce gelmedim. 

Farklı bir şey hissettin mi izleme koşulları ile? 

Fark ettim, nasıl fark ettim, hiç böyle bir ortama girmedim, ne bileyim mesela seni 

beklerken kapıda yönetmen varmış, geldi ateş istedi benden, gayet muhabbet falan 

ediyorlardı mesela hiç öyle bir şey yaşamamıştım. Ya da izlediğim filmdeki 

yönetmeni film izlerken… Mesela ben o şeyde, finalde oyuncuların sahneye çıkması 

beni çok etkiledi, neden, çünkü filme giriyorsunuz onun yerine kendinizi 

koyuyorsunuz onunla beraber yaşıyorsunuz, filmin çıkışında sizinle beraber sizin 

karşınızda oluyor o gerçekten çok etkiledi beni.  

Olumlu mu? 

Olumlu, çok olumlu. 

Peki özdeşleşerek mi izliyorsun filmi, böyle kendini kaptırarak mı? 

Biraz öyle oldu, biraz da hikaye olsaydı belki, daha çok kendimi şey yapardım, 
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genelde ana karaktere kendime bağladım. 

Bu filmi sinemada ya da evde izlemek fark eder mi? 

Ya nasıl fark ederdi, eğer ilgimi çeken bir  yönetmen ya da daha önce yorumlarını 

okuduğum bir film olsaydı etkilerdi ama bu filmi ilk defa izledim teknik anlamda 

değil hikayesel anlamda izledim, büyük çoğunluğunu, çünkü teknik anlamda 

izlediğiniz zaman hikayeyi kaçırabiliyorsunuz. Mesela orada körler üç tane kör vardı 

ya, onlar mesela oturuyordu, madem kör güneşi göremiyorlar, hissediyorlar mı 

bilmiyorum, güneşe arkalarını döndüler, mesela çayırda otururken direkt arkalarını 

döndüler, onlara girersem biraz şeyi kaçırabilirim, hikayeyi kaçırabilirim burda şaryo 

kullanıldı, burda dualcam var bunlara girince birazcık hikayeyi kaçırabiliyorum o 

yüzden girmiyorum çok fazla. 

Festival izleyicileri farklı mı sence? 

Gayet farklı, yani ne bileyim seni beklerken konuşulan muhabbet olsun… 

Neler konuştular mesela? 

Neler konuştular? Yine eski filmler hakkında konuştular, pek fazla kulak asmadım 

çünkü ama böyle bir şeyi nasıl diyeyim, böyle bir ortama girmediğim için ne oluyor, 

genelde çok yüksek trajlı bir filmdir çok yüksek bütçeli bir filmdir o yüzden 

gitmişimdir, ya da  arkadaşlarım tavsiye etmiştir o yüzden gitmişimdir, film 

hakkında bir bilgi sahibi oluyorum kapasitesini biliyorum o yüzden çok fazla 

ilişkilendirmiyor beni ama burada çok şey olmadı açıkçası, filmlerden konuşuluyor 

zaten izleyiciler şey ortamlar olduğu için elit ortamlar olduğu için…  

Elit olarak mı görüyorsun? 

Aynen elit, ne bileyim… 

Elit olmaları olumlu mu? 

Olumlu tabi olumlu, yani çünkü ne bileyim benim sinema salonlarında en başta 

dedim ya, ne tarz filmler, yüksek bütçeli filmler çok fazla ilgimi çekmiyor genel 

izleyici izliyorlar, ne bileyim bazı şeylerden uzaklaşmak için olsun, arkadaş ortamı  

için olsun sosyallik bakımından izliyorlar, benim kafam biraz daha farklı olduğu için 

çok fazla ilgimi çekmiyor orada konuşulan şeyler oradaki şey izleyici kitlesi geneli 

belli buraya gelen. Buradaki izleyici kitlesi izlemek için değil hani büyük bir 

çoğunluğu gerçekten bu şeye ilgi duyduğu için… Çünkü  bir film festivaline gelip de 

film izlemek çok fazla, nasıl diyeyim çoğu sinema izleyicisinin yapacağı bir şey 
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değil zaten azınlık bir grup çok etkili bir şey gelmiyor, öyle olsaydı ülkemizde Recep 

İvedik değil de başka filmler şey yapardı, en yüksek trajı alırdı. 

Peki bu izleyicilerin senin idrak sürecinde etkileri oldu mu? Mesela daha mı 

sessizler? 

Daha… aynen anladım, anladım daha faydalı olduğunu söyleyebilirim o kültür var.  

Olumlu mu? 

Olumlu, bunu ne bileyim gerçekten varoş semtler gibi, ne bileyim hani gerçekten 

kapasite belli, kimin ne olduğu belli, azınlık bir grup şey için izliyordur hani 

gerçekten ilgi duyduğu için izliyordur. Orada çok şey bulamıyorsunuz, açıkçası 

önceden de başıma geldiği için, ne bileyim yine telefonla oynamalar olsun, kendi 

aralarındaki muhabbet olsun, başka şeylerle uğraşma olsun, burda tabi olumlu… 

buranın az çok izleyici kitlesini bildiğim için sinema severler yani genelde yine şey 

geliyor  en yüksek tiraj  muhabbetine geliyor bu filmler az tirajlı filmler ama etkili 

filmler… Bunu çoğu kişinin ilgi odağının dışında yani sinema kültürü olan kişiler o 

yüzden daha olumlu. Olumlu etkisi olur çoğunlukla, çünkü gerçekten hiç rahatsız 

olmadım mesela şey bakımından. 

Devam eder misin festivalde film izlemeye? 

Tabi tabi ederim, bu ilk gelişim, ilk tecrübem buradaki ortam olsun, ne bileyim hani 

gelen kişiler olsun, oluşturulan ortam muhabbetler falan, genelde şey… sinema 

üzerine gerçekten konuşuyorlar, bir ortam için sosyallik için değil, gerçekten bu 

sektöre ilgi duydukları için, ne bileyim yani ilgi alanlarında olduğu için… sevdim 

yani biraz çünkü benim de ilgi alanım içinde.  

Başka Sinema’dan haberdar mısın? Başka Sinema diye bir oluşum var… 

Yok duydum ama.  

Yıl boyu festival.  
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(6.) 

Görüşülen Kişi: C1 (Sinema alanı dışında, Ev hanımı, Kadın, 36 yaşında) 

Festival Kapsamında İzlenen Film:  

ŞARKI SÖYLEYEN KADINLAR  (Yön. Reha Erdem, 2014) 

Tarih: 15 Nisan 2014 13.30 Seansı  

Salon: Atlas 1. Salon.  

 

Film izliyor musun? 

İzliyorum. 

Ne sıklıkta film izliyorsun? 

Haftada dört beş tane izliyorum. 

Daha çok nerelerde izliyorsun? 

Elimden geldiği kadar sinemaya gitmeye çalışıyorum ama sinemaya gitmediğim 

zaman bilgisayardan izliyorum. 

Sinemaya ne sıklıkta gidiyorsun? 

Ayda bir, on beş günde bir… yani vizyondaki filmlere göre gidiyorum.  

Kriter olarak neyi belirliyorsun? 

Kriter olarak beni etkilemesine… yani beni çekiyorsa bana hitap ediyorsa ona göre 

gidiyorum. 

Uzakta bir salona da gider misin? Salon tercihin oluyor mu? 

Uzakta bir salona da gidiyorum. Filmin olduğu salon… Salon tercihim yok. Filme 

önem veriyorum. 

Yalnız mı gidersin sinemaya başkalarıyla mı? 

Çoğunlukla iki kişi gidiyorum, iki kişiden fazla gitmemeye çalışıyorum bu sefer 

filme adapte olamıyorum yanımdaki kişinin konuşmaları beni etkiliyor. Elimden 

geldiği kadar sakin ortamda.  

Alışveriş merkezinde film izler misin? İzleyince alışveriş yapar mısın? 

Alışveriş merkezinde alışveriş yapmıyorum. Sadece film için gidiyorum. Direkt 

sinemaya giriyorum çıkıp direkt eve...  Beni etkilemiyor ben sadece film için gittiğim 

için alışveriş aklımda değil.  

Peki diğerlerinin farkında olur musun film izlerken? 
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Sesleri algılıyorum sadece tepkiler ses olarak geliyor onların ya gülüşleri ya 

ağlamaları ya verdikleri sesler tepkiler. 

Sence fark ediyorlar mı peki onlar seni? 

Bazı bölümlerde insan ister istemez tepki veriyor ama öyle aşırı derecede tepki 

vermiyorum, diğer insanların beni fark ettiğini düşünmüyorum. Boş bir salon daha 

mantıklı, daha kolay adapte olabiliyorsun, sonuçta yanındaki insanların tepkileri seni 

rahatsız edebiliyor. Çoğu kişiye tepki vermişimdir, durun susun demişimdir. 

Uyarıyorum. Bazen bu uyarılarım abartılı olabiliyor el sıkmalara kadar gidebiliyor. 

Çünkü ben oraya film seyretmeye gitmişim bana yapılan saygısızlık o yüzden 

uyarıyorum.  

Sinemada oturmak istediğin bir yer olur mu özel olarak? 

Sinemada elimden geldiği kadar ortalarda oturmaya çalışıyorum çünkü en sonda ya 

en önde oturduğumda görüntü bana hoş gelmiyor.  

Film boyunca başka bir şeyle ilgilenir misin? 

Film boyunca başka bir şeyle ilgilenmiyorum, cep telefonumu sessize alıyorum 

yanımdaki insanlar dediğim gibi aşırı derecede gürültü yapıyorlarsa ya da 

konuşmaları ya da hareketleri beni rahatsız ediyorsa onlara bir tepki gösteriyorum. 

Alternatif mekanlarda film izler misin? 

Evde film izliyorum. Açıkhavada izledim ama çok önce. Cep telefonundan filan evde 

izliyorum.  

Filmin arasındaki reklamlar ya da fragmanlar seni etkiler mi? 

Filmin arasındaki reklamlar çok değil ama fragmanlar çok etkiliyor biran önce filmin 

başlamasını istiyorum aşırı derecede fragmanlar oluyor. Çok bence abartılı oluyor. 

Alakasız fragmanlar oluyor. Bir deterjan fragmanı oluyor filmle ne alakala 

diyebiliyorsun.  

Peki alışveriş yaptırır mı ya da filme götürür mü seni izleyince? 

Ama alışveriş yaptırmıyor. Filme götürüyor. Var oldu öyle yeni gideceğim bir film 

de var öyle fragmanı. Nuh tufanının fragmanını gördüm öyle ilgimi çekti ona 

gideceğim.  

Tür tercihin oluyor mu? 

Film hakkında şu tarz olsun diye bir şeyim yok, her tarz film izliyorum.  Komedi de 

olabiliyor, Türk filmi de olabiliyor, yabancı film de olabiliyor, belgesel de olabiliyor. 
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Her tarzda film izliyorum. Türk filminde yönetmen de etkili oluyor, konu da etkili 

oluyor. Konu daha çok çekiyor.  Oynayan karakterleri pek şey yapmıyorum da konu 

çekiyor.  

Sinemada neden izliyorsun peki? 

Belki bir an önce seyretme iç güdüsüyle olabilir eve ya da televizyona gelene kadar 

baya bir zaman geçiyor, ama filmi izlemek istiyorsan insanlara katlanabiliyorsun 

biran önce seyretmek istiyorsun.  Kendime ait özel bir sinema salonu, koca bir ekran, 

tek başıma oturup film seyretmek en büyük hayalim.  Sinema benim için diğer 

insanlarla buluşma mekanı değil, sadece film…  

Seni sinemaya götüren ne oluyor peki? 

Sinemaya giderken vakit belirleyici. On beş günde bir gidebiliyorum çünkü sorumlu 

olduğum bir ortam var, ortamı ayarlayıp, düzenimi kurup ancak öyle gidebiliyorum 

canım isteyince ha deyince çıkamıyorum, çocuklarım var. Bazen onlarla da 

gidiyorum. Onların seyredebileceği tarzda filmlere gidiyoruz. Ama bu artılar (+13, 

+7 gibi) çıktığından beri, bir de bana mantıklı gelmiyorsa o çocuklara da 

seyrettirmiyorum, çünkü böyle acayip korku filmleri oluyor, bilmem neler oluyor, 

elimden geldiği kadar seyrettirmemeye çalışıyorum, gitmemeye çalışıyorum.  

Tepkilerini sınırlar mısın sinemada? 

Tepkilerimi sınırlamıyorum, o anki duygum neyse onu yansıtabiliyorum. Evde 

izlerken ister istemez ortam kişiler sana dur diyebiliyorlar, yani kalkıyorsun 

gidiyorsun geliyorsun ama sinemada bu kesintisiz olduğu için daha çok hoşuma 

gidiyor.  Bana kimsenin dokunmaması, beni kimsenin rahatsız etmemesi daha güzel. 

En son Jin’i izledim Türk Filmi olarak, gerçekten beni çok etkiledi. Kızın ne yaparsa 

yapsın olduğu ortamdan kurtulamaması, gene aynı ortama dönmesi kendini 

kurtaramaması beni çok üzdü. 

Evde mi sinemada mı izledin? Neyi tercih edersin? 

Sinemada seyretmeyi tercih ederdim, en azından efektler, çünkü ben onu cep 

telefonundan seyrettim. Cep telefonundan gelen duygu ile sinemada geniş alanda 

daha sesle daha efektle daha farklı olur. Evde izlerken genellikle karanlıkta izliyorum.  

Peki dış uyaranlar rahatsız ediyor mu seni? 

Sinema salonunda insanların kapıyı açıp kapamaları, cep telefonunun ışığı beni 

rahatsız ediyor tabi. Çünkü ben yapmıyorsam onlar da yapmayacaklar, ben onlara 
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saygı duyuyorsam onlar da saygı duyacak. Ben başka bir şeyle ilgilenmiyorsam 

oraya film seyretmeye gelmişsem madem onlar da aynı şekilde gelmişse onu 

yapacaklar.   

Ara olması hakkında ne düşünüyorsun? 

Sinemada aralarda çoğunlukla çıkmıyorum. Bir şey almıyorum da.  

Ses ya da görüntü açısından... 

Ses tabi daha farklı sinemada daha böyle bir alıp götürüyor seni. Efektler daha farklı 

çıkıyor evdekine göre çok çok güzel oluyor. Görüntü olarak tabi çok büyük ekran 

olduğu için hani bazen görüntü kayabiliyor.  Görüntü bulanık olabiliyor. Bunlar fark 

edebiliyor. Belki hani sinema ortamında daha büyük ekran olması insanın daha içine 

girebilmesi seslerin seni daha çok götürebilmesi daha farklı oluyor daha güzel oluyor.  

Peki görünür olduğunu düşünüyor musun? 

Sinema konfor bakımından bakarsan ev daha konforlu aslında. Kimsenin beni 

seyrederken seyrettiğini düşünmedim aslında. Vizontele geldi aklıma. Zeki Müren de 

bizi görebiliyor mu? 

Türk Filmlerini ne sıklıkta izliyorsun? 

Ona pek dikkat etmedim ama elimden geldiği kadar izliyorum. Ama sinemada 

düşünüyorum, elimden geldiği kadar Türk Filmi izliyorum desteklemek için. Sonuçta 

milliyetçilikten geliyor, neden bizimkiler kazanmasın diyorum madem birşey 

yapıyorlar onun karşılığını görsünler. Diğerlerine de gidiyorum ama milliyetçilik 

daha ağır basıyor.  

Daha önce festivalde film izledin mi? 

Festivalde ilk defa film izledim. İzleyiciler daha bir saygılı gibi geldi, insanlar 

sahiden film izlemeye gelmişler, başka bir dertleri yok, herkes film izliyor, başka bir 

şeyle ilgilenen kimse yok. O yönden daha güzel. Diğer normal sinemalarda daha 

farklı oluyor.  

Film izleme sürecinde kapının bir süre açık kalması ve izleyicilerin de tepki 

vermesi hakkında... 

İnsanın dikkati dağılıyor. Ama insanların tepki göstermesi olumlu geldi. Birinin tepki 

göstermesi gerekiyordu. Bir kaç kişi tepki verdi.  

Filmde ara ya da reklam yoktu. 
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Ara olmaması daha güzel çünkü filmden kopmuyorsun. Reklamlar olmasa daha 

güzel.  

İnsanların salondan çıkması... 

Gördüm birkaç kişinin çıktığını ama dikkatimi filme verdiğim için beni etkilemedi. 

Önemli bir şey olduğunu düşündüm, sıkıldıklarını düşünmedim çünkü film bana 

sıkıcı gelmedi. Dikkatimi bozmadı.   

Özdeşleştin mi filmi izlerken? Yani kimsenin yerine koydun mu kendini? 

Filmin başından itibaren sonunu merak ettim. Nasıl gelişecek olaylar nasıl gelişecek. 

Bu beni meraklandırdı. Ama kişinin yerine kendimi koymadı.  

Evde izleseydin bu filmi... 

Evde izlediğim zaman farklı farklı olaylar olacaktı gürültü etraftan gelen tepkiler 

sorular burda ne olacak şimdi olacak en çok bizim türk milletinin yaptığı şeydir. 

Filmi izlemez yanındakine sorar. Bu etkiliyor. Ama burada öyle bir şey yok herkes 

filmi izliyor. Yanımda oturan beyefendinin yemiş olduğu yiyecek olduğu gibi 

üstüme geldi. Kokulu yiyeceklerin böyle bir ortama girildiğinde yenmesi iğrenç.  

Peki rahatsız eden bir şey oldu mu onun dışında, mısır sesi gibi... 

Mısır sesi duymadım bence şundan kaynaklı diye düşünüyorum festival filmlerinde 

zannedersem bu tür olaylar festivalde çok fazla yaşanmıyor. Yani normalde 

sinemada olsa çoktan bir mısır sesi ya da bir çikolata kabının sesi filan duyuluyor. 

Ama ben burda yaşamadım.  

Film izlerken başka bir şeyle ilgilendin mi? 

Telefonla ilgilendim bir kaç kere ama sıkıldığım için değil mecburiyetten.  

Çıkar mıydın bitmesini beklemeden? 

Çıkmak zorunda kalabilirdim, çocuğum hasta olması, ondan aldığım haberler beni 

rahatlattı ve filme devam ettim. Kapalı bir yerde olmak, çıkamayacağım diye bir şey 

yok, her şekilde çıkarsın da, filmi yarım bırakmak istemediğim bir şeydi. Filmi yarım 

bırakmam, evde de ortamımı ona göre ayarlarım. Filmden bir kere çıktım o da benle 

ilgili değil birlikte geldiğim kişiyle ilgiliydi. Sonuçta kalktığın zaman tabi insanların 

dikkatini çekiyorsun, konsantrasyonunu bozuyorsun yani bunu istemem elimden 

geldiği kadar yapmamaya çalışırım.  

 

******************************************************************** 
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 (7.)  

 

Görüşülen Kişi: C2 (Sinema alanı dışında, Yüksek Lisans Mezunu, Kadın, 31 

yaşında) 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

CENNETTEN KOVULMAK (Yön. Ferit Karahan, 2014) 

Tarih: 18 Nisan 2014 16.00 Seansı  

 

Film izliyor musun? 

Evet. 

Ne sıklıkta film izliyorsun? 

Eskiden çok sık izlerdim ama şimdi ayda bir iki defa diyebiliriz aslında. 

Sinemada mı izliyorsun evde mi izliyorsun genelde? 

Şu an için evde izliyorum festivallerde izliyordum öğrenciyken   

Peki sinema salonuna gidiyor musun? 

Başka Sinema başladığından beri sinema salonuna gidiyorum, ondan önce çok 

sinema salonuna rağbet etmiyordum. 

Filmleri neye göre seçiyorsun türe göre mi yönetmene göre mi?  

Bir kere, ne denir ona, mainstream dışında  olanlar bağımsız mı deniyor ona ya da 

başka yapımcıların sahip olduğu, yani ürettiği filmlere gitmeye çalışıyorum. Filmleri 

seçerken film eleştirilerini okurdum, beğendiğim film eleştirmenleri vardı; şu an 

tamamıyla kendim film yorumlarını okuyarak internetten, yeni medyaya girmem ama, 

ekşiksözlük’ten kendim filmle ilgili ön şey okurum, bir de fiks beğendiğim 

yönetmenler  vardır ona göre seçerim.  

Sinemaya yalnız mı gidiyorsun birileriyle mi gidiyorsun?  

Genelde birileriyle ama yalnız gittiğim de olur. 

Sinema salonunda hangi filmler var diye ona mı bakıyorsun yoksa şu film hangi 

salonda diye mi bakıyorsun; öncelik salon mu oluyor film mi oluyor? 

Film, her zaman film. En kötü Yeşilçam’da bile film izlerim ben, en kötü salonda 

bile izlerim ben. 

Sinema salonu tercih ederken özellikleri etkili oluyor mu, Yeşilçam’da var veya 
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AVM’de var diyelim? 

O zaman da fiyatına bakarım ama eğer önceliğim konforsa, mesela gece seanslarında 

konfor daha önemli benim için, dokuzda gidip yayılarak koltuğa izlemek güzel bir 

şey  ama avm leri genelde sevmem, şu an mecburiyetten. 

Sinema salonunda film izlerken oturmak istediğin belirli bir yer oluyor mu? 

Hayır. 

Diğerlerinin farkında oluyor musun, yanında olup bitenlerin, neler oluyor diye? 

Kendi yanımda, evet farkında oluyorum.  

Senin filmi nasıl yorumladığın değiştiriyor mu, insanların duygusu geçiyor mu?  

Yok konsantre oluyorum ama etkilediği dediğim şey, sürekli biri telefonuyla 

oynayan biriyse yani, etkiler yoksa onun dışında şey olmam. 

Sen duygunu sınırlandırıyor musun izlerken, mesela hıçkırarak ağlamak istedin 

ya da kahkaha atmak istedin, başkalarıyla izlediğinin bilincinde olarak? 

Şöyle kahkahamı atarım, ağlamamı da…. Hıçkırmam ama ağlarım yine biraz 

bastırmış oluyorum aslında ama ağladığım olmuştur.  

Bir film bitmeden salonu terk ettiğin oldu mu? 

Filmleri de terk ederim bitmeden, kesinlikle terk ederim. 

Peki o an ne düşünüyorsun, ‘insanlar bana bakıyor…’? 

Vakit kaybı, eğer çok çıkamayacak durumdaysam, ne bileyim koltuğun ortasında 

oturuyorsam o zaman çok zorlamam ama eğer ara veriliyorsa filmde koşarak kaçarım 

yani. 

Peki birilerinin çıkması sana ne düşündürür mesela sen birilerini gördün 

çıkarken? 

Rahatsız olmam cesur bulurum o tavrı, insanların tepkisini göstermesini seviyorum, 

koyun değil izlerken.  

A, filmi mi beğenmediler, mi dersin tuvaleti mi gelmiş dersin, bir işleri mi var, 

dersin? 

Filmi beğenmemiş. 

Peki o seni etkiler mi filmi idrakını? 

Yok, ama mesela çıkıp çıkmamakta kararsız kaldığım bir filmde ‘bir tek beğenmeyen, 

anlamayan ben miyim?’ gibi bir şey olmuştur, sonra baktım insanlar teker teker 

dökülüyor, demek ki mevzu şey değilmiş, demek ki sürü psikolojisinden insanlar 
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çıkıyor diye düşünürüm, ondan sonra ben de koşarak uzaklaştım ordan. 

Demek ki etkili oluyor kararlarında. 

Bir kere oldu. 

Bu aralarda reklamlar oluyor tekrar adapte olmakta zorlanıyor musun? 

Reklamları sevmiyorum ama adapte olmakta zorlanmıyorum. 

Peki reklamlar sana mal aldırıyor mu? 

İlk baştaki reklamları kaçıracak kadar geç giriyorum, dolayısıyla sıkıntı olmuyor ama 

girdiğim zaman da hayır, ama onu bilemem sinemadan çıkıp da hiç pepsi içtiğim 

olmadı ama belki bilinçaltımızı etkiliyordur. 

Film aldırıyor mu, yani fragmanlarından gördüğün filme gideyim, dediğin 

oluyor mu? 

Oluyor tabi.  

AVM’de film izliyor musun? 

AVM’de izliyorum, eskiden izlemiyordum, Alkazar varken, Emek varken 

izlemiyordum ama. 

Şimdi neden tercih ediyorsun? 

Şimdi şey… sinema yetersizliğinden… yani taksime çıkmak artık şey geliyor Gezi 

olaylarından… yakında Nişantaşı var, bazen arkadaşlarımın işine yakın olduğu için 

Metrocity’de ama bir kere falan gitmişimdir, yani onun dışında tercih etmem.   

Başka koşullarda film izledin mi, sokak sineması ya da cep sineması? 

İzledim, çok severim, yaz sinemalarını çok severim, çocukluğumda vardı zaten 

yazlığımızda. Beşiktaş’ın oluyor eskiden düzenlediği sinemalar olurdu, o zaman da 

birkaç kez izledim, severim ben açık hava sinemalarını. 

Filmi salonda izlemekle evde izlemek senin için farklı oluyor mu idrak 

açısından? 

Anladım. 

Niye salona gidiyorsun? 

Salon bir sosyalleşme aracı, sonuçta şey gibi birşey, o hani elbetteki insanların 

arasına karışmakla alakalı, yani orada birlikte eğlenmek, beraber eğlenmek var, 

yalnız da gitsen birisiyle de gitsen o bir sosyalleşme aracı, ama filmde o şey ihtiyacın 

insanlarla gitme ihtiyacının en az olduğu yer bence. Tiyatro daha önemli bir kere 

tiyatronun yerini alamaz o yüzden ikincisi senin diğer insanlarla sosyalleştiğin kadar 
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da tiyatrocu da seyirciyle etkileşime girer sinemada böyle bir iletişim söz konusu 

olmadığı için çok şey değil yani. 

Fark eder mi senin için iyi bir salonda yalnız başına izlemek yada iyi bir 

salonda kalabalıkla izlemek?  

Çok kalabalık çok gürültülü oluyor, ben çok kalabalık şeyi değilim, kalabalık var 

kalabalık var yani. 

Bir filme gittiğinde o salonda ‘benim gibi insanlar bu filme gelmiş’ diye 

hissediyor musun?  

Sadece festivallerde, çünkü onu bilemem yani şey ‘festival meraklısı insanlar gelmiş’ 

derim o kadar. 

Festivalde film izlemeyi açar mısın festivalde film izlemeyle vizyonda film 

izlemek arasındaki fark? 

Televiyzonda rezil filmler oluyor. 

Hayır vizyonda? 

Vizyonda da genelde rezil filmler oluyor, yani bağımsız sinema olmuyor, vizyona 

girip de izlediğim film sayısı çok nadir, vizyon derken atıyorum Eskişehir’de belli 

dağıtım ağlarında olan filmler, ne bileyim Anadolu ve İstanbul’a aynı anda giden 

filmler genelde şey değil, hep şüpheyle baktığım filmler oluyor açıkçası. 

Festival izleyicisini tanımlayabilir misin? 

Festival izleyicisi o kadar, öğrenciyken daha çok gidiyordum, şimdi tarif edersem ön 

yargılı olurum. Yani festivale gidiyorum kitlesi, yani şey gelmiyor bana, işte  en son 

yaşadığımız olay (-incelenen filmi izlerken bir arka sıramızdaki iki kişi kavga etti 

birbirleriyle, kavga edenlerden biri gazeteci olduğunu söyledi, cep telefonu ışığında 

not tutma yüzünden başlayan tartışma sözlü bir kavgaya dönüştü-) insanların 

halkların kardeşliğini izlerken, birbirleriyle kavga edecek kadar insanlıktan ve 

adaptan yoksun olmaları, yani istediğin kadar o demokrasi ıvır zıvır kardeşlik gibi 

şeyleri izleme… ya da bunlar gazeteci olduklarını söylüyorlar, sen sonuçta makroda 

sergilediğin duruşu mikroda sergileyemiyorsan, çok fazla şey değil, tabi bu bir örnek 

ama genelde öyle bir havayı izliyorum festivallerde, festivallerin de bir zümresi var, 

ayrıca festivallerde de öyle davranan insanlar var.  

Bağımsız Türk Sineması izliyor musun? 

Çok izlediğimi düşünmüyorum aslında çok izlediğimi düşünmüyorum, çok bilgim 
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olduğunu da düşünmüyorum. 

Peki seviyor musun? 

Yani izlediğim yönetmenler yine herkesce bilinen yönetmenler, ne bileyim Nuri 

Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz böyle çok bilinmedik yönetmenleri festivallerde 

denk gelirsem ya da ilgimi çekerse izliyorum ama o konuyla ilgi bilgi birikimim ya 

da özel bir merakım yok. 

Başka Sinema’yı takip ediyordun… 

Evet. 

Başka Sinema’da izlediğin filmler… 

Güzel filmler. 

Bağımsız sinemaya gidiyor musun başka sinema kapsamında? 

Bir kere şeyi izledim, gerçi yönetmeni Ermeni’ydi galiba, Saroyan Ülkesi’ni izledim; 

Onur Ünlü'nkünü izledim çok beğendim.  

Sen Aydınlatırsın Geceyi’yi izledin mi? 

İzledim, çok güzeldi. 

Onur Ünlü gelmiş miydi? 

Bilmem, geldiyse de ben görmedim. 

Festivalde izlediğimiz filmde öncesinde ve sonrasında söyleşi vardı o seni nasıl 

etkiledi, seviyor musun? 

Hayır sevmiyorum. 

Neden? 

Tiyatroda da, festivallerde de gidip insanlara didaktik konuşmalar yapan şeyleri 

sevmiyorum, ya da ben senin oraya politik söylemlerini dinlemeye değil ben orda 

sanat etkinliğini paylaşmaya geliyorum, yani sanatçının siyasi söylemi olabilir ama 

ben sanatçının siyasi söylemini zaten eseri yoluyla alıyorum. Senin orda ayriyeten… 

Bir kere de bir oyunda karşılaşmıştım nefret ettim açıkçası, Hitler Almanya'sını 

oynadıktan sonra adam işte oyunu bitirdikten sonra seyircinin çıkmasına  izin 

vermedi, bir de iki saat ahkam kesti, o an kafa atasım geliyor, yaptığı şeye, kendi 

yaptığı şeye saygısızlık ettiğini, seyirciye saygısızlık ettiğini,  aklına, görüşüne ve 

algısına saygısızlık ettiğini düşünmüyor, burada da festival konuşmacısının bu tavra 

girmesi inanılmaz ukala ve itici. 

Filmi evde izlemekle salonda izlemek, görüntüler açısından… 
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Görüntüsünden çok etkilenmedim, etkilendiğim bir iki sahnesi oldu onun dışında 

oldukça doğal ve estetik kaygısı güdülmeden çekilmiş, dolayısıyla bu filmi evde 

izleseydim de olurdu.  

Evde izleseydin aynı şeyi mi hissederdin peki? 

Yok genel olarak bazı filmlerde şey oluyor, görüntüler o kadar güzel oluyor ki, 

kocaman ekranda görmek istiyorsun, bu film onlardan biri değil. Tabi ki evde 

izlemekle, şeyde izlemek arasında fark var, televiyzonda ekran küçük çünkü ama 

seyirciden kaynaklı bir etki değil bu etki işin parçası görsellik olduğu için ne kadar 

büyük o kadar güzel algısı var ilgiyi daha iyi topluyor olabilir ne bileyim. 

İlgiyi daha iyi topluyor derken, neler belirleyici oluyor sinema salonunda? 

Işık; karanlık çünkü, evde izlerken ışığı kapatıyorsun ama televiyzonun etrafında 

cisimler kitaplar, ilgini dağıtacak çok şey var onun dışında sinemaya gittiğinde ışık 

önemli oluyor, oturduğun yer önemli oluyor, kliması önemli oluyor, dikkatini 

dağıtıyor mu dağıtmıyor mu, ortamdaki hava sıcaklığı önemli, birilerinin gürültü 

yapıp yapmadığı.  

Özdeşleştin mi karakterlerle, filmin içine girdin mi? 

Hayır. 

Sence filmin kendi tercihi miydi koşullar mı belirleyici oldu? 

Belki film o şekilde çekilmiş, belgesel gibi çekilmiş, şey gelmedi çok gerçekçi 

diyemem, çok fazla tesadüfi şeyler vardı, kızın kardeşinin askere gitmiş olması 

inşaattaki çocuğun aynı zamanda ona aşık olması bence fazlaydı bir belgesel için 

kurgu olarak fazla ama şey de değildi hani böyle fazla dramatize edilmiş bilmiyorum 

sanki şey gibiydi kurgu olarak fiction olmadığı için belgesel gibi geldi, herkesin 

hayatından biraz kesitler alarak onları bir araya getirmesi şey değildi yani. 

Sevdin mi genel olarak? 

Yo, sevdim ama şey çok ilginç geldi bana, çok dağınık yapısı vardı, orada sadece ne 

bileyim Kürşat’la o kız üzerinden bile verilebilirdi ama bir sürü karakter ve bir sürü 

hikaye gösterip onları dağıtmadan da başarabilmiş yani. 

******************************************************************** 

 (8.)  

 

Görüşülen Kişi: C3 (Sinema alanı dışında, Lisans Öğrencisi, Kadın, 21 yaşında) 
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Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

NERGİS HANIM (Yön. Görkem Şarkan, 2014) 

Tarih: 18 Nisan 2014 19.00 Seansı  

Beyoğlu Sineması 

 

Film izliyor musun? 

Evet film izliyorum. 

Ne sıklıkla film izliyorsun? 

Vakit buldukça izlemeye çalışıyorum, genelde haftada bir tane izliyorum. 

Haftada bir izliyorsun. Peki sinemada mı izliyorsun internetten mi? 

Çoğu zaman internetten izleme frsatı buluyorum,. 

Peki sinemada ne sıklıkla izliyorsun? 

Sinemada… Beklediğim filmeri genellikle sinemada izliyorum. 

Neye göre belirliyorsun türe göre mi, yönetmene göre miülkeye gere mi yada oyuncuya? 

Türe. 

Genelde ne tür filmler izliyorsun? 

Aksiyon, tarih… 

En çok nerede film izliyorsun? 

Evde. 

Yalnız mı birileriyle mi izliyorsun? 

Tek başına film izlemeyi tercih ediyorum. 

Sinema salonunda film izlerken birileriyle mi yoksa yalnız mı gidiyorsun? 

Yine yalnız gitmeyi tercih ediyorum.  

Neden? 

Sanırım çıktıktan sonra ya da film sırasında konuşmayı sevmiyorum sadece kendim 

düşünmeyi seviyorum ve birileriyle gittiğimizde film arasındaki olan konuşmaları 

çok rahatsız edici bulduğum için tek başına gidiyorum, eğer benim kadar sessiz ve 

hiç konuşmayacak bir arkadaşım varsa onunla gitmek tabi güzel oluyor.  

Peki şey mi belirleyici oluyor, ‘şu filme gitmek istiyorum hani ona gideyim’ mi 

diyorsun yoksa ‘şu salonda hangi film var ona gideyim’ mi diyorsun? 

Genelde filmi seçiyorum. 

Peki nerde oturduğun önemli oluyor mu senin için, hani ‘şu koltukta oturayım 
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bu koltukta oturayım, salon klimalı olsun…’ 

Evet salonun klimalı olması çok önemli bir şey terleyen biri olarak, nerde izlediğim 

önemli değil, iyi gördüğüm sürece hangi koltukta izlediğim hiç önemli değil. 

Yanındaki insanların farkında oluyor musun? 

Evet. 

İnsanların senin farkında olduğunu düşünüyor musun? 

Hayır. 

Tepkileri etkiliyor mu onların? 

Hayır.  

AVM’de film izliyor musun? 

Evet. 

AVM’de film izlemekle vizyonda film izlemek arasında ne fark var senin için; 

AVM de yada bağımsız bir salonda? Neden AVM’ye gidiyorsun? 

Bağımsız salonlara, şöyle… takip etmediğim için, büyük utanç kaynağı olarak 

gidemiyorum. AVM’lerde de hani gece seanslarına genelde gidebiliyorum, çünkü 

öğrenciyim ve gece işim bitiyor ve hafta sonu gidebiliyorum, çok böyle bağımsız 

film izlediğim söylenemez. Özellikle bu… İnsanların kapalı bazı… İnsanların kapalı 

olduğu dönemler olur ya sanırım o döneme girdim ve biraz dinlenmeye ihtiyacım var, 

o yüzden filmlerim de biraz kafa dağıtıcı filmler. 

Reklam izliyor musun? 

Nadiren, televizyon izlemediğim için. 

Yok sinemada hani reklamlar oluyor ya… 

Evet izliyorum. 

Oradaki reklamlar sana bir ürün aldırıyor mu? 

Bazen. 

Film aldırıyor mu? ‘Fragmanı çok beğendim buna gideyim’ dediğin oluyor mu? 

Evet. 

Başka Sinema’dan haberdar mısın? 

Yurt dışı. 

Yok Başka Sinema’dan haberdar mısın? 

Ben Asya kültürünü takip ediyorum. 

O zaman, değilsin… Bir de şey sorayım, genel olarak Bağımsız Türk 
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Sineması’nı takip ediyor musun? 

Nadiren. 

Nadiren. Onda ne belirleyici oluyor? 

Konu. Bir de mesela  çok sevdiğim bir oyuncu varsa onun mutlaka oyunculuğunu 

görmek istiyorum. 

Farklı koşullarda film izliyor musun yani  ev ve sinema salonu dışında? 

Arabada, evet, çok hoşuma gidiyor.  

Cep telefonundan mı izliyorsun? 

Yok bilgisayarı şarj edip laptoptan izliyorum, çok keyif verici oluyor, mükemmel bir 

keyif. 

Peki İstanbul Modern’de ya da Pera Müzesi’nde izliyor musun? 

Hiç izlemedim. 

Festivalde film izledin mi? 

Hayır daha önce festivalde film izlemedim ve bunun için utanıyorum, çünkü burdaki 

atmosfer çok güzel, insanların soruları, konuşmaları birbirleriyle iletişime geçmeleri 

ve filmin daha çok vizyon kaygısından sıyrılıp da birşeyleri anlatma çabası ve 

anlatabilmesi beni çok etkiledi. 

Bu filmi evde izlemekle, festivalde izlemek ya da sinemada izlemek farklı olur 

mu senin için? 

Evde izleseydim daha fazla hüngür hüngür ağlayabilirdim. 

Diğer insanların varlığı senin için sınırlayıcı oldu mu? 

Hayır. 

Niye ağlamadın? 

Aslında şöyle, çok yüksek sesle ağlardım, insanları rahatsız ederdim. 

O zaman, tepkileri, başkalarıyla izliyor olmak seni etkiledi. 

Evet. 

Peki ne hissettiğini değiştirdi mi? 

Tepkileri değiştirdi ama hissettiğimi değiştirmezdi, belki annemle izleseydim çok 

değişik olabilirdi. 

Genel olarak diğer insanların nerde ne tepki verdiğini… Mesela hiç gülmediğin 

bir yerde gülen birisi oldu mu ya da tam tersi sen tepki verdiğinde hiç tepki 

vermeyen bir insan oldu mu; ne hissettin orada? 
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Bir yerde sanırım biri güldü ve güzel bir yerde de güldü, ama diğer insanların 

gülmekten korktuğunu da o sırada fark ettim, benim dahil. Benim de gülesim geldi, 

hani ama toplum içinde olduğumuz ve  biraz da sanat filmi olduğu için ve  acıklı bir 

hikaye anlatıldığı için gülmekten çekindim ve diğer insanların da bunu yaşadığını 

düşünüyorum ama biri bir yerde çok güzel bir anda gülüp sonra böyle  tekrar kendi 

içine kapandı. 

Gülmesi sende ‘aa ben burada bir şey kaçırmışım’  ya da ‘benim de tepkim 

doğruymuş’…  

Evet evet, biraz tercüman oldu o an aslında. 

Başkalarıyla film izlemeyi genel olarak sever misin? 

Yalnız izlemeyi daha çok tercih edenlerdenim. 

Ama ‘festivale keşke gelseymişim’ diyorsun; bu izleyici özelinde mi oldu, bu 

film özelinde mi oldu? 

Ee… şöyle… festival filmlerini de tek başıma evde izlemeyi tercih ederim. 

Bu filmin görüntüsü ya da sesini düşününce evde izlemekle burada izlemek 

farklı olur muydu senin için? 

Kulaklıkla izliyorum, tabi ki de farkları olacaktı. 

Peki senin filmden ne hissettiğini değiştirir miydi, filmden ne aldığını? 

Değiştirmezdi, ben çok görüntüye sese takılmıyorum, ben biraz daha çok kim nasıl 

oynamış, ne hissetmiş, o daha çok görmediğimiz tarafla ilgilendiğim için hiç farkı 

olmazdı hissettiklerim açısından. 

Eklemek istediğin… 

Bu filmi izledikten sonra ilk önce böyle festivalleri artık kaçırmamayı düşünüyorum,  

en azından böyle festivallerde yer alan filmleri mutlaka bulup tek başıma da olsa, 

yani tek başıma  tercihimdir, izlemek istiyorum çünkü biz biraz ee teknoloji 

çocuklarıyız… ve her şeyi böyle teknolojiyle görsellikle büyük Amerikan filmleriyle 

büyüdük, yani ben öyle büyüdüm, o neslin çocuğuyum ve aslında onların ne kadar 

kafa dağıttığını ve  görmemiz gereken çok şey olduğunu gösterdi bu film.  

Genel olarak filmin kullandığı görüntüler ya da ses ya da renk nasıl etkiledi 

seni? 

Ya seste bir şey söyleyemem çünkü çok takılmadım böyle sese bazı görüntü anlarını 

çok beğendim o çekiş açılarını çok beğendim yerler oldu. 
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Onu mesela evde küçük ekranda izlemek ile burada büyük ekranda izlemek 

arasında fark var mı?  

Bence değişmezdi, o kadar çok dikkat etmiyorum. 

 

******************************************************************** 

 

(9.)  

 

Görüşülen Kişi: D1 (Sinema alanı dışı, Erkek, 29 yaşında) 

 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

SİLSİLE (Yön. Ozan Açıktan, 2014) 

Tarih: 14 Nisan 2014 13.30 Seansı  

Salon: Atlas 1. Salon.  

 

Film izliyor musun? 

Evet film izliyorum. 

Genelde hangi tür filmleri izliyorsun? 

Genelde Bilim Kurgu en sevdiğim film türü olarak, onun dışında da Politik filmleri, 

Siyasi suç filmlerini daha çok tercih ediyorum, Gerilim filmlerini de severim. 

Bağımsız film izliyor musun? 

Bağımsız film izlerim. 

Film izlemeye giderken neye göre seçiyorsun filmlerini ya da mekan önemli 

oluyor mu?  

Filme gideceğim zaman ilk önce filmin yapıldığı ülkeye bakarım; filmin yönetmeni 

de etkili olur tercihimde. Filmin izlendiği mekan olarak mı sordun? Tabi mekan da 

etkili olur. 

Salon tercih ediyor musun? 

Yani son sıralarda tercih ediyorum diyebilirim, önlerde bir tercih değil yani, çok 

izlemek istediğim film sevdiğim bir salonda yoksa da başka bir salonda izlerim yani. 

Salona bakmıyorum önce filme gidip gitmek isteyip istemediğime bakıyorum. 

Başka ortamlarda da izliyor musun? 
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Başka ortamlarda da izliyorum. 

Yeni medyada izliyor musun? Yeni medya üzerinden youtube, vimeo ya da film 

sitelerinden? 

Tabi izlediğim olur. 

Daha çok sinema solonu izleyicisi misin ya da evde mi izlersin?  

Bence kafa kafayadır; yüzde elli elli çıkar, salonda da film izlerim evde bilgisayarda 

da film izlerim.  

Salonda izlerken festival filmlerini mi yoksa normal filmleri mi tercih edersin? 

Ağırlıkla festivalde… 

Festivalde ne kadar film izliyorsun? 

Yirmi civarı, on beşin üstünde, on beş yirmi arası değişiyor. 

Ne kadar zamandır takip ediyorsun? 

Sekiz senedir. 

Düzenli mi takip ediyorsun? 

Çok düzenli. 

İzleyicilik  sürecini anlatır mısın? 

Biletleri önceden alıyorum, ilk gün  süre çok uzun olduğu için ilk günden ziyade bir 

sonraki gün alıyorum biletleri. Genelde de hafta içi seanslarını seçtiğim için bilet 

kalmış oluyor, bence festivalin asıl ruhunu yansıtan filmleri de hafta içi izlemek 

gerektiğini düşünüyorum. Gala filmleri zaten Hollyvood yapımı olduğu için onları 

vizyonda ya da başka illegal yollarla izleyebiliyorum, youtube vs. indirip izliyorum. 

Akbank Galalarından ziyade Dünya Festivallerinden kısmını izliyorum daha ziyade; 

kendi konum da olan Güney Amerika filmlerini izliyorum, onun dışında olan Orta 

Doğu ve Balkanlar daha ön sıralarda geliyor ama film tercihinde birinci tercihim 

Latin Amerika yapımları.  

Türk Sineması’nı takip ediyor musun? 

Türk sinemasını da takip ediyorum. 

Peki Türk Sineması’nda gişe filmlerini mi tercih ediyorsun? 

Türk filmlerinde bence gişe filimlerinde kalite biraz düşük olduğu için, genel  

izleyici kitlesine hitap ettiği için -biraz entel bir söylem oldu, uyuz bir söylem oldu 

aslında  ama… Daha ziyade evet, bağımsız yapımları tercih ederim Türk 

sinemasında. 
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Neden? 

Çünkü bağımsız yapımda  kar amacı  gütme ikinci aşamada kalıyor.  Adam derdini 

anlatmaya çalışıyor, ikinci planda kar amacı güdüyor. Bağımsız olmayan yapımlarda 

adam daha çok kar amacı güdüyor, yani genel izleyiciyi nasıl kandırırım nasıl 

izletirim mantığını güdüyor, pazarlama teknikleri ön planda; çok klişe… ama 

bağımsız sinemada derdini anlatıyor ya da toplumsal bir sorunu anlatıyor, toplumsal 

duyarlılığı anlatıyor, o yüzden o filmleri ön planda tutuyorum. 

Bağımsız filmi nerede izlediğin önemli oluyor mu? 

Hiç önemli olmuyor; İstanbul Modern’de olur, Yeşilçam sineması da olur; neresi 

veriyorsa…  

Türk sinemasını yeni medyada ya da salonda izlemek gibi bir önceliğin oluyor 

mu? 

Hayır önceliğim yok, neresi uygun olursa.  

Ne belirleyici oluyor mesela? 

Film belirleyici oluyor. 

Filmi neden yeni medyada izlemedin de sinemaya gittin, ya da sinemaya 

gitmedin de yeni medyada izledin… 

Yönetmenin emekleri karşılıksız kalmasın diye; adamlar çok düşük bütçelerle 

yapıyorlar o filmleri, bari karşılığını alabilsin diye sinemaya gidip para verip 

izliyorum. Yeni medyada bedava izlemektense öyle, en azından kendi düşüncem 

öyle, ben de bu işi yaptığım için -yazarlık yapıyorum, kitabımın korsanı alınsın 

istemem… Anlatabildim mi gidip alırsın kitabı… 

Kimlerle izlediğin fark ediyor mu? 

İzleyici olarak mı? Ben tek giderim. 

Birileri belirleyici oluyor mu film seçerken? 

Hayır hayır kesinlikle belirleyici olmuyor, ben başkalarının tercihlerinde belirleyici 

olurum. 

Kimlerle izlediğin derken salonu kastettim aslında; salonda senden başka 

insanlar olduğunu fark ediyor musun?  

Tabi yani en azından aynı düşünceye sahip, aynı duyarlılığa sahip… O filmi 

izledikleri için görüyorum yani… Anlatabildim mi… 

Salondaki insanlar seninle aynı yönde mi düşünüyorlar? 
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Aynı olmasa da benzer tepkiler vereceğini düşünüyorum. 

Salondaki insanların farkında oluyor musun film izlerken? 

Ekrana kitlenirim; savaş çıksa anca.. 

Salondan birinin çıktığını… Bu gün izlediğimiz filmi düşünürsek… 

Birinin çıktığını gördüm çünkü önümüzden geçti; onun dışında kimsenin hareketini 

görmedim. Bir tane amca çıktı onu gördüm, tam önümüzden geçtiği için o dikkatimi 

çekti. 

Onun dışında birileri daha çıktı… 

Yo onu görmedim bak, bir kişiyi gördüm, o sırada sana döndüm amca nereye gidiyor 

diye.  

Peki izlendiğini düşünüyor musun, sen de diğer izleyiciler tarafından verdiğin 

tepkilerin? 

İzlendiğimi düşünmüyorum, pek de umurumda olmuyor. 

Fark etmiyorsun diğer insanları…  

Hayır. 

Diğer insanların farkında değilsen niye onlarla birlikte film izliyorsun? 

Salonda bir tek ben olsam da fark etmez yani; ha ben tek başıma olmuşum, ha on 

binlerce kişi olmuş salonda, önemli değil yani. 

Salonda izlemek filmi ortam olarak mı daha uygun olduğunu düşünüyorsun? 

Kesinlikle sinema salonunda izlemek her anlamda uygun oluyor. 

Ne gibi? Açar mısın? 

Ne gibi? Bir kere filmi hissediyorsun. 

Neden? 

Mesela bilgisayarda izlerken bir ev ortamında anormal bir çok şey dikkatini 

dağıtabiliyor. Kapı çalar, telefon çalar… Gerçi telefon salonda da çalabilir ama… 

Hani evdeyken ev telefonu çalabilir, içerden biri bir şey söyleyebilir, ev arkadaşın 

gürültü yapabilir, ama sinemada bunlar olmuyor atmosfer direkt seni filmin içine 

sokuyor. O yüzden sinemada izlemeyi tercih ediyorum. Mesela bir olanağım olsa 

hafızamdan  en sevdiğim filmleri sildirip sinemada izlemek isterim.  

Peki ekran… Perde boyutu etkiliyor mu? Mesela Atlas yerine başka bir yerde  

izlemek…? 

Hayır, hiç etkilemez. 
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Oturduğun yer etkiler mi? 

Oturduğum yer etkiler, boyum uzun olduğu için koltuk mesafesi etkiliyor. Atlas’ta 

koltuk mesafesi çok dar olduğu için, hani yarı felçli bir şekilde izliyorsun filmi. Ne 

bileyim Feriye'de ya Beyoğlu'nda koltuk aralıkları daha geniş, oralarda daha rahat… 

Peki o belirleyici oluyor mu film tercihinden çok? 

Şöyle diyeyim… Mesela gitmeyi çok istediğim film ikisi de, on altı seansı için 

konuşuyorum, fiyatı daha çok önemli olur benim için, on altı seansında mesela salı 

günü Atlas'ta var, Çarşamba Feriye'de var, Feriye'yi tercih ederim. 

Yemek sesleri…?  

Tabi ki de çok etki eder. 

Mesela…? 

Mesela ben film izlerken bir şey yiyip içmem, su hariç, suyu içecekten saymıyorum. 

Hadi kola falan neyse de, bir nebze anlaşılır da, bir şeyler yenmesi abes diğer 

seyircilere saygısızlık bir kere, kıtır kıtır kıtır… 

Dikkatini dağıtıyor mu? 

Çok abartı olursa dikkatimi dağıtır.  

Uyardığın oldu mu? 

Olmadı.  

Yarıda çıktığın oldu mu? 

Hayatımda hiç bir filmi yarıda bıraktığım olmadı. 

Evde izlerken de mi? 

Kapattığım oldu. 

Kapattığın oldu… Kapattığın olmuşken salondan çıkmaman neyle ilişkili? 

Kapattığım film benim için zor bir filmdi, tükendim artık izlerken; eğer o filmi 

sinemada izleseydim çıkardım, hiç öyle uçuk bir örneğe denk gelmedim.  

Diğerlerinin algısı önemli oluyor mu? 

İnsanların salondan çıkıyor olması mı? Hiç umurumda olmaz. Tüm salon boşalırsa 

da ben tek başıma izlerim. 

Salonda belirli bir yer oluyor mu? Ön, arka…? 

Genelde orta kısımları tercih ederim netlik açısından, çaprazdan izlemek zor oluyor, 

orta kısımlar tercihimdir. Zaten film alırken festivalde çocuğa söylüyorum ortalardan 

olsun, yoksa uyar beni diye. En ön, en arka diye uyarıyor. Bazı filmlere sadece en 
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önden yer kalıyor. Çocuk söylüyor, ‘en ön sırada var’ diye, filmi çok görmek 

istiyorsam alıyordum. Çok görmek istemediğim filmse, ‘onu geç’, diyordum. 

Yani yer belirleyici oluyor? 

Mutlaka olur, ama şöyle bir şey var… Bugün izlediğim bir film var, ben onu 

televizyonda da izledim, bilgisayarda izledim; eski bir film, o filme en önde bilet 

kalmıştı, ben gitmedim. Çünkü çok izledim ben o filmi, izlesem mi izlemesem mi 

sürümcemedeydim, ‘en önde’ deyince, ‘kalsın’, dedim.  

Başka şeylerle ilgileniyor musun saate bakmak gibi, yanındakilerle konuşmak 

gibi? 

Filmden sıkıldıysam saate bakarım. Sadece bir tane filmde sıkılmadım saate baktım 

üzüldüğüm için film bitiyor, o film bitmemeliydi onda baktım saate sadece. 

Mesela yeni medyada izlerken facebook hesabını kontrol etmek gibi? 

Hayır hayır, full konsantre izlerim ne iş yapıyorsam.  

Yanında birilerinin cep telefonuyla ilgilenmesi…? 

Çıldırtır. Telefonu alıp ekrana fırlatasım geliyor. 

Takip ediyorsun ama? 

Telefonun ışığı vuruyor ama çok şey bir etken, dikkat dağıtıcı bir etken, telefonun 

ışığının vurması. Kapkaranlık bir ortamda telefonun ışığının gözüne vurması o 

etkiliyor tabi ama kalkıp on sıra önümdeki adamın telefonuyla olması çok etkilemez, 

yanımdakilerin, çok yakın çevremdekilerin uğraşıyor olması etkiler ama hiç 

uyarmadım ama hiç yapmamışımdır öyle bir şey. 

Gülmek mesela… Senin gülmediğin yerde…? 

Hiç etkilenmem, adama komik gelmiştir gülmüş, hiç önemli değil. Belki espri 

anlayışımız farklı adamla . Hiç önemli değil. 

Tüm salonun o an gülüyor olması…? 

Yo gayet normal bence. 

AVM’de…  

AVM’de film izlemem.  

Neden? 

Çünkü AVM sinemanın ruhunu öldüren bir şey. Bağımsız salonların desteklenmesi 

gerektiğini düşünüyorum, AVM demek kapitalizm demek, kapitalizm de öldürür.  

Özellikle kalkınsın diye gittiğin filmler var mı? 
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Var var… Rexx'le Feriye… Kadıköy'de Rexx, Ortaköy'de  Feriye… Yani fırsat 

buldukça… Bu festivalde özellikle fazla film aldım. Feriye sineması desteklenmesi 

gereken sinema salonu, gittiğim zaman cafesinden çay, çorba falan alıyorum ki hani 

elimden geldikçe destekleyeyim diye.  

Bu filme dönecek olursak… Planları, kadrajı ya da sesi… Evde izlerken sende 

bir değişiklik olur muydu?  

Bu filmi evde izlemiş olsaydım… Ya bu film açısından çok değişiklik olacağını 

sanmıyorum, hani çok çok etkileyici bir film değil, bence klişe bir film, salonda ne 

izlediysem ne hissettiysem evde de aynı şeyleri hissederdim.  

Ses düzeyini değiştirir miydin? Birşeyler yapar mıydın? 

Bence idealdi, salonda falan bir sıkıntı yoktu. Çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum 

koltukları biraz rahatsız Atlas'ta onun dışında sıkıntı görmedim. Hatta evde çok rahat 

bir pozisyonda izlerdim, uzanarak kaykılarak çok daha az içine girebileceğim bir 

film, çok da iyi bir film değil, içine daha zor girmek. Daha zor olabilirdi evde… 

Bu film salonda izlemek için daha uygun bir film diye mi düşünüyorsun? 

Yani, salonda daha iyi etki bırakabilir diyebilirim.  

Sen karakterlerle özdeşleşerek mi izliyorsun filmi? 

Normalde karakterlerle özdeşleşirim. 

Bu filmde özdeşleştiğin karakter…? 

Bu filmde olmadı. Filmin içine çok giremedim. 

Film dili açısından özdeşleşmeci olmadığını mı düşünüyorsun?  

Bence öyle çok böyle karakterlerle özdeşleştirmiyorsun kendini, zaten karakter de 

biraz uç noktalarda kalmış, hani nasıl desem… Sınıf çatışması değil de, bir tarafta 

şey… uç böyle... para sahibi ekstra Beyaz Türk, diğer tarafta da hani sokak çetesi 

gibi bir grup var, toplumun çoğunluğu böyle değil Türkiye'de, anlatabildim mi, ben 

her iki gruptan da değilim, toplumun çoğunluğunun olduğu gruptayım. Anlatabildim 

mi? 

Peki özdeşleşirken senin hayatına paralel olması mı, yoksa film dili mi sence…? 

Güzel soru valla, hiç dikkat etmedim, ona ya. 

Ya da bu film özelinden… filme dönecek olursak, sorgulama alanı yarattı mı 

sana? 

Çok fazla yaratamadı, çok fazla sorgulama alanı yaratamadı. Bilmiyorum biraz 



 276 

işlediği gruplarla alakalı olabilir.  

Soru cevap kısmı vardı. 

Filmin sonunda… 

Bu senin alımlamanı değiştirdi mi yani? 

Hiç değişmedi, hatta ben yönetmenin öyle bir karakter olduğunu bile tahmin ettim 

filmin çekilişinden belli. Dili demeyeyim de anlatım şeklinden belli… Hani o çete o 

kadar şey gösterilmiş ki… Daha hayvani… Adamlar martıyı kovalıyorlar vahşi 

hayvanlar gibi… Anlatabiliyor muyum, adamları çok vahşi göstermiş. Hani oradan 

olmadığı, o kesimle fazla dirsek teması bağlantı olmadığı belli, ki söyledikleri de 

açıkçası bu düşüncemi perçinledi.  

Filmi izlemeden bir hazırlık yapıyor musun filme? 

Çok ekstra bir hazırlığım olmaz. Belki konusunu… Takip ettiğim yönetmenler de var, 

takip etmediklerim de var. Merak ettiğim filmler de oluyor. Takip ettiğim filmlerin 

zaten  anlatımını atmosfer yaratmasını çok iyi bildiğim için, filmin işleyişini bildiğim 

için çok fazladan ekstradan konusunu okumaya gerek duymam. Ama hani daha yeni 

bir yönetmen daha yeni bir film izleyeceksem onun için okurum.  

Türk filmlerinde en çok ne belirleyici oluyor? Bağımsız Türk filmlerinde…? 

Türk filmlerinde herkesin bildiği klasik yönetmenler varsa konusu belirleyici oluyor. 

Konu seçimi önemli bence  

Onun dışında ödüller, pazarlaması ya da… 

Yok onlar benim için çok geride kalır.  

Sinema salonunda reklamları izliyor musun? 

Çok sevmem aslında sinemada reklam olmasını ama mecburiyetten izliyorum yani. 

Peki ürün aldırıyor mu? 

Hayır bana hiç bir reklam ürün aldırmaz. 

Film aldırıyor mu? 

Fragmanını beğenip gittiğim film olmaz, net. Yani hiç olmadı. 

Mesela film seçtin festivalde, salona kimler gelmiş onlara bakar mısın?  

Aslında bakarım, benim merak ettiğim bir filmse, bağımsız sinemaysa adamların 

tepki göstermesi, geliyor olması beni memnun eder, dolu bir salonda film izlemek 

bağımsız bir filmi dolu bir salonda izlemek benim açımdan güzel, mutlu eder beni. 

Adamın emeklerinin boşa gitmediğini görürüm. İyi kötü toplumsal bir tepki aldığını 
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görmek… Anlatabildim mi? Ama bunun dışında Bağımsız Türk sineması değil de 

normal bir filme gittiysem bağımsız olmayan çok da umurumda olmaz kaç kişi 

olduğu.  

Diğerlerinin idrak sürecine etkisi olduğunu düşünüyor musun? 

Benim idrak sürecime mi…? Salonda bulunan mı…? 

Evet.  

Bulunmaz, yok bulunmaz; bulunmadı şimdiye kadar.  

Yine de salonda izlemeyi tercih ediyorsun.  

Evet salonda izlemeyi tercih ediyorum, yani dediğim gibi, kafa kafaya. Finansal 

durumda çok acıklı, yani sonuçta evde para da basmıyoruz yani. Her filmi de salonda 

izlemek mümkün değil, bütçe yetmez zaten gerektiğinde torentten ya da yeni 

medyadan izliyorum.  

Seni salona götüren şey ne oluyor? Ben bu filmi salonda izlemeliyim…  

Salona götüren şey… Yönetmenin filmografisinde daha önceden iyi işler varsa direkt 

giderim.  

Hangi mekanlarda daha çok izliyorsun alternatif olarak? Bağımsız salonlar 

dışında… Mesela kültür merkezlerinde, müzelerde cep salonlarında ya da… 

Valla Yeşilçam sinemasını cep sinemasını sayıyorsan orada izlediğim oldu ama onun 

dışında kültür merkezinde, üniversitenin kültür merkezinde bir iki film izlemiştim, 

onun dışında olmadı.  

Mesela Tarık Zafer Tunaya var, İstanbul Modern var… 

İstanbul Modern’de izliyorum. İstanbul Modern'de, Pera'da izledim, onları şeyden 

saymadım artık… Çok bilinen yerler olduğu için... Tarık Zafer Tunaya'da hiç film 

izlemedim, onu söyleyeyim fırsatım olmadı, denk gelmedi hiç. Onun dışında İstanbul 

Modern'de çok film izledim. Hatta Oscar'ın yabancıları diye bir şey vardı orda, bir 

etkinlik vardı orada öyle. 

Orada program mı etkili oluyor? 

Güney Amerika'dan adaylar falan vardı, o etkili oldu yine bağımsız yapım. 

Festival izleyicisinin senin açından normal izleyici kitlesinden bir değişikliği 

oluyor mu? 

E tabi daha duyarlı, sinemayla daha alakalı insanlar geliyor genelde. A film varmış, 

gidelim, tadında değil de, en azından filmle daha alakalı, konuya daha hakim 
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insanların geldiğini düşünüyorum. 

Festivalde film izlemek öncelikli tercihin oluyor mu? 

Kesinlikle oluyor ilk tercihim, festivalde film izlemek öncelikli tercihim evet. 

Aynı film vizyona girecek… 

Festivalde izlerim, hem biletler daha uygun oluyor, hem de festival atmosferi güzel.  

 

******************************************************************** 

 

(10.)  

 

Görüşülen Kişi: D2 (Sinema alanı dışı, Araştırma Görevlisi, Erkek, 28 yaşında) 

 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

İTİRAZIM VAR (Yön. Onur Ünlü, 2014) 

Tarih: 15 Nisan 2014 21.30 Seansı  

Salon: Atlas 1. Salon.  

 

Film izler misin?  

Film izlerim, evet.   

Neden? 

Çok zevkli bulduğum için film izlerim. Bazen aslında sadece boş vaktimi 

değerlendirmek için bazen, ama çoğu zaman zevk almak için izlediğim olmuştur. 

Ne sıklıkta film izliyorsun? 

Bu benim iş hayatımdaki yoğunluklarıma bağlı olarak çok değişebiliyor. Bazen 

haftada bir film izlediğim dönemler de olur, haftada on on beş film izlediğim 

dönemler de hiç az değildir.  

İzleyeceğin filmleri seçerken kriterin ne? 

Ben mesela evde oturuyorum veya arkadaşlarla oturuyoruz, ‘hadi bir film izleyelim’ 

ya da ‘kendim bir film izleyeyim’ dediğim zaman, filmlerin öncelikle başlıklarına 

bakarım işin doğrusu, film isimleri seçimde ilk başta çok etkili oluyor ama bunun 

yanında o anda hangi tür film izlemek istediğime bakıyorum öncelikle. Mesela 

aksiyon filmleri izlemek istiyorsam ilk önce onu belirliyorum, daha sonra karşıma bir 
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aksiyon filmleri listesi açıyorum, ondan sonra da onların içinden ilk önce isimlerinin 

arasından bir seçme yapıyorum çoğunlukla, daha sonra oyuncularına bakıyorum film 

isimlerinden sonra bir eleme yapıyorum kalan filmlerden de oyunculara bakarak 

belki eleme yapıyorum. En fazla değerlendirdiğim kriterler bu ikisi diyebilirim işin 

doğrusu.  

Tabi bu herhangi bir filmi izlemeye karar vermediğim zamanlardaki durum bu tabi 

onun dışında mesela bir filmin popüler olması o anda vizyonda olması belki 

bunlardan daha önce beni etkileyen faktörler olabilir.  

Televizyonda film izler misin? 

İşin doğrusu televizyonda film izleme kültürüm yok denecek kadar az yani ya 

sinemaya giderim ya da internetten izlerim nadiren DVD alıp izlerim. Genelde bu 

şekilde. Televizyonda izlemiyorum.  

Film izlemeye gideceğin zaman salon seçiyor musun ya da yakındaki salona mı 

gidiyorsun? 

Yani hiç film hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan yakındaki sinema salonuna 

gideyim ne varsa izleyeyim bu şekilde olmuyor ama tabi şöyle de bir durum var, 

genellikle vizyona çıkan filmler bütün salonlarda olduğu için, tabi ki de izleyeceğim 

filmi seçtikten sonra en yakın salona gidiyorum, salonlar arasında fazla bir fark 

olmuyor.  

Seçtiğin film yakınlarda bir salonda yoksa… 

Ya böyle bir durum işin doğrusu pek fazla başıma gelmedi demek ki az popüler 

olmayan filmleri izlemiyorum.  

Sinemaya yalnız gider misin? 

Yalnız gitmem yani yalnız gitmeyi hiç sevmem belki bir iki defa olmuştur. 

Koltuk seçer misin? 

Mümkün olduğu kadar tabi ki ortadaki koltuklardan yani her iki anlamda da ortadaki 

koltuklardan, yani hem perdeyi ortalıyorum hem de önden arkadan ortalıyorum, 

yandan izlemekten daha iyi görüntü alabildiğim için tabi ki.  

Film izlerken birlikte izlediğin insanlarla etkileşimin olur mu? 

Film arasında yorum yaparım, nadiren beraber gittiğim kişi ile hiç konuşmadığım 

olmuştur.  
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Diğer insanlarının tepkileri izleme sürecinde belirleyici oluyor mu? Diyelim 

herkes gülüyor, sen gülmedin… 

Benim hiç gülmediğim, salon kahkaha atarken benim hiç gülmediğim az olmuştur. 

Genelde o salonun gülmesi beni etkiliyor hatta şunu şöyle kendi kendime tespit 

ediyorum ara sıra mesela aynı filmi daha kalabalık olmayan bir yerde izlediğim 

zaman veyahut benzer esprileri bir sinemada bir de sinema olmayan bir ortamda 

izlediğim zaman onun beni eğlendirmesinin derecesi bile farklı olabiliyor bunu 

düşünüyorum işin doğrusu. 

Peki izlendiğini düşünüyor musun sen de diğer izleyiciler tarafından, verdiğin 

tepkilerin fark edildiğini? 

Yani ben fark edildiğimi zannetmiyorum eğer fark ediliyorsam bile bunu 

düşünmüyorum işin doğrusu yani fark edilip fark edilmediğimin farkında değilim.  

Film bitmeden çıkar mısın salondan? 

Film bitmeden çıktığım olmaz hatta film bittiği zaman salondan çıkanlar olduğu 

zaman, sadece boş yazıysa ben de izlemem ama bir yandan yazı akarken son 

sahnelerini ya da kamera arkası görüntülerini filan yayınlıyorlarsa onları da izlemeyi 

tercih ederim. 

Çok sıkıldığın zaman…  

Çıkmam yani, adetim değil. Kendim evde tek başına  evde film izlerken de uykumun 

çok ağır şekilde gelmesi dışında filmi yarıda bırakmadım hiç,  öyle bir alışkanlığım 

var diyebilirim o yüzden evde de uyku dışında filmi yarıda bırakmadığım için bunda 

toplumun bir etkisi var mı yok mu bunu düşünmedim doğrusu.  

Salona giriş çıkışlar etkiler mi seni? 

Etkiler. Bence olmaması lazım. En azından belli bir süreden sonra gelenlerin 

alınmaması lazım konsantrasyonu etkiliyor çünkü.  

Salondan giriş çıkışlar hakkında ne düşünürsün? Film hakkında yorumunu 

etkiler mi?  

‘Filmi sevmediler’ diye düşünürüm ama filmi sevmemiş olması benim görüşümü 

fazla etkileyeceğini sanmıyorum.  

Film izlerken başka şeylerle ilgilenir misin? 

Film boyunca başka bir şeylerle ilgilenebilirim bir mesaj geldiyse bakarım, tabi ki 

telefonun sesini kısıyorum mümkün olduğunca insanları rahatsız etmeden etmemeye 
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çalışarak kimin aradığını ya da kimin mesaj attığını kontrol ederim. Acil bir durum 

var mı yok mu? 

Bağımsız Türk Filmi izler misin? 

Bağımlı bağımsız ne demek onu açıklar mısın? Bağımsız Türk Filmi ne, bağımlı 

Türk Filmi ne? Bu ayrımlara kim tarafından karar verildiğini ben merak ettim. 

Özellikle sanatsal yönü daha ağır basan filmleri çekenlerin ‘bağımsız film çekiyoruz’ 

diye kendilerini adlandırmış olabileceklerini düşünüyorum şu anda, belki çok cahilce 

bir yorum yapıyorum ama, bu kadar keskin bir ayrım olup olmadığından da emin 

değilim, tartışmalı bir konu olsa gerek diye tahmin ediyorum ya da tamamen 

bağımsız bir film olabileceğini sanmıyorum, öyle söyleyeyim.  

Peki izler misin? 

Bağımsız filmleri de izlerim ama bağımlı olanlar kadar izlemiyorum.  

Türk Filmi olması sinemaya gitmende etken mi peki? 

Türk Filmi’ni desteklemek için sinemaya gittiğim çok olmuştur, öyle bir tercihim var. 

Genelde gerçekten de Hollywood filmlerini, ya da  sadece Hollywood demeyelim 

yabancı filmlerin çoğunu gerçekten çok kaliteli buluyorum karşılaştırdığım zaman, 

yerli filmlerle çok ciddi kalite farkı olduğunu fark ediyorum. Ve bununla ilgili en 

azından ben bir izleyici olarak ne yapabilirim? En azından elimden gelen tek şey 

sinemaya gitmek yani vizyona çıktığında gitmek olur diye düşünüyorum. Sadece bu 

kaygıyla gittiğim Türk Filmleri olmuştur.  

Sinemada izlemek ile evde izlemek arasında fark görüyor musun? 

Sinemada filmi izlemek bence daha iyi, bir kaç açıdan daha iyi olduğunu 

söyleyebilirim. Bir kere sesle görüntü kalitesi bence önemli tabi, bu konuda tabi ki 

evde bilgisayardan izlediğin veya televizyondan bilgisayarı televizyona bağlayarak 

da olsa izleyeceğin filmden görüntü ve ses kalitesi olarak çok daha iyi ve etkileyici 

dolayısıyla bu bir faktör. İkinci faktör mesela şu olabilir, güncellik faktörü, yani bir 

film vizyona giriyor, ve sen o filmi nedense insanlarda o film vizyondayken o 

gösterimdeyken izlemek diye bir istek bir güdü var herhalde, bunun da bir etkisi 

olduğunu tahmin ediyorum, sanki o film eskiye kalmadan eskimeden görme arzusu.  

Aynı sistem evinde olsa mesela? 
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Evime bu sistemi kurmayı denemediğim için bunu bilmiyorum ama bir iki kişiyle 

sinemaya gittiğim oldu, ama gerçekten sinemanın dolu olduğu zaman daha farklı, 

daha olumlu hislerim oluyor belki o aynı şeyleri aynı duyguyu paylaşma duygusu. 

Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsun? 

En sevmediğim şey. Reklamları Türk Sineması’nın kurtulması gereken bir şey gibi 

görüyorum ama maddi bir boyutu olduğunun da farkındayım, aklıma bununla ilgili 

bir çözüm gelmiyor ama bazı filmlerde yarım saate varan reklam olduğunu ben 

gördüm adeta filmden sinemadan soğutan bir unsur. 

Reklam sana mal aldırıyor mu peki? 

Şu reklamda şunu gördüm gideyim alayım, diye bir hissim hiç olmadı, ama şuna da 

eminim, o reklamların bilinçaltımıza işlediği de aşikar. Buna da eminim. Ben 

farkında olmadan beni etkiliyor olabilir tabi bu reklamları sinemada gösterilen 

reklamlar olarak değerlendirmiyorum, reklamların tümü olarak değerlendiriyorum 

böyle bir etkisi bence var. 

Fragmanlar… 

Fragmanın etkisi oluyor evet mesela ‘nisanda şu film varmış gidelim’ dediğim 

oluyor. 

AVM’de film izliyor musun? Çıkışta alışveriş yapıyor musun ya da neden 

AVM’de film izlemeyi tercih ediyorsun? 

Maalesef şu anda sinema salonları çok büyük bir oranda AVM’lerde olduğu için.  

Özellikle sadece sinema için AVM’ye gidip hiçbir şey almadan çıktığım çok 

olmuştur. Sinema öncesinde veya sonrasında AVM’yi dolaştığım belki alışveriş 

yaptığım da olmuştur.  

Festivalde film izler misin, izledin mi daha önce? 

Festivalde film izledim, bir iki defa izledim ama uzun zaman önceydi; Akbank Kısa 

Film Festivali’ne gitmiştim. Kısa film izlemiştim, bir kaç tane kısa film festivaline 

gitmiştim ama epey uzun zaman oldu. 

Peki İstanbul Film Festivali ya da genel olarak festivalde izlemek ile normal 

koşullarda film izlemenin senin için bir farkı oldu mu? 

Yani fazla bir farkı olmadı tabi ki de yönetmeni ve oyuncuları görmek onların kısa 

da olsa bir söyleşisini seyretmek benim için güzeldi. Tabi ki de onlar olmadan 
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normal sinemada izlemekle bir parça daha iyiydi diyebilirim. Yönetmenler olmasa 

bence bir farkı olmaz.  

Ara olmaması hakkında ne düşünüyorsun? 

Biraz düşünmem gerekiyor. Bir ara olmasında her zaman fayda var sanırım, çünkü 

belirli bir süre sonra zaten ihtiyaçlar meselesi var. Bir de konsantrasyonu da biraz 

etkileyebilir belki. Yani uzun süre o filmi izlemenin konsantrasyonun üzerinde 

olumsuz etkisi olabilir belki. 

Koşullara müdahale etmek istediğin olur mu?  

Ben onu çok aşırıya kaçmadıkça müdahale etmem diye sanıyorum. Çok aşırı 

olmadıkça müdahale etmem. Dikkatimi filme vermeye çalışırım ve o ufak problemi 

aşarım. İş büyük boyutlara vardığı zaman beni rahatsız eder tabi ki . 

Yanındakilerin farkında olur musun? 

Filme beraber gittiğim kişilerle genelde etkileşim içinde olurum, hatta bazı yerlere 

dikkat çekerim. Dikkatini çekerim onun. Onunla etkileşim içinde olurum. 

Dolayısıyla onun farkında  olurum yani. Onun dışında tanımadığım kişilerle fazla 

etkileşim içinde olmuyorum gibi, yani bazı şeylerine dikkat etsem de genelde onların 

böyle özel durumları farklı bir durum olmazsa farkında olmamaya çalışırım en 

azından olsam da önemsemem.  

Film özelinde düşündüğünde, bu filmi salonda ya da evde ya da yeni medyadan 

izlemek farklı olur muydu? 

Bence aksiyon ya da savaş ya da gerilim filmlerinde zaten ses ve hareket ses ve 

görüntü kalitesi bence önemli ve bu sinemalarda genellikle yüksek oluyor arada çok 

kötü olanlar da olabiliyor onu da ayrı parantez içinde söylemek lazım. Ama bence 

sadece gerilim ve aksiyon filmlerinde değil böyle durgun sakin giden filmlerde de 

sinemada izlemek en azından ses kalitesi açısından çok önemli.  

Dış uyaranları düşününce salon senin için kaçış alanı sağlıyor mu? 

Sinemanın böyle bir etkisi oluyor ama dış uyaranlar derken genelde sinemada 

telefona bakıyorum o yüzden herhalde dış uyaranlardan kaçış alanım değil benim 

sinema.  

Salonun fiziki koşulları… 

Salonun fiziki koşulları etkiler. Bir önündeki koltukla olan ayak mesafesi bacak 

mesafesi oldukça etkiler bence koltuğun rahatlığı da etkiler bunlar olumsuz olduğu 
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zaman bir sıkıntıda olurum. Birkaç defa klimanın fazla çalıştığına denk geldim aşırı 

soğumuştu ortam herhalde hepsinde gidip görevliyi uyarmışımdır, ‘Biraz daha 

kısabilir miyiz?’, diye.  

Müdahil olur musun? 

Yani elimdeyse eğer evet müdahale ediyorum. Yani filmin arasında bile görevliye 

gidip ‘Klimayı kısar mısınız?’ diye uyardığım olmuştur.  

Karakterlerle özdeşleşir misin? 

Karakterle özdeşleşiyorum diye izlediğim bir film olmadı. Genel olarak empati 

özelliğim vardır, az da olsa vardır ama bir karakterin gözünden izledim dediğimi 

hatırlamıyorum. Ama bazı karakterlerin bazı davranışları ‘a ben de olsam böyle 

yapardım’ dediğim oluyor.  

Film dili mi hikaye mi etkili oluyor?  

İkisi de etkili olabilir sanırım.  

 

******************************************************************** 

 

(11.) 

Görüşülen Kişi: D3 (Sinema alanı dışında, Yüksek Lisans Mezunu, Erkek, 28 

yaşında) 

Festival Kapsaminda İzlenen Film:  

AYHAN HANIM (Yön. Levent Semerci, 2014) 

Tarih: 17 Nisan 2014 21.30 Seansı, Atlas Salon 1 

 

Film izliyor musun? 

İzliyorum, evet. 

Ne sıklıkta film izliyorsun?  

Haftada bir, iki haftada bir. 

Düzenli sinemaya gider misin? 

Yok, yani sinemaya gitmek için nadir giderim, sürekli değil de bazen işten çıkışta 

giderim, sinemaya çok nadir giderim, genelde şey oluyor, ‘Ne yapalım? Sinemaya 

gidelim’ gibi oluyor.  

Evde mi izliyorsun genelde? 
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Evde de izliyorum, ama evde çok izliyordum eskiden, şu an o kadar çok izlemiyorum.  

Sinemaya giderken arkadaşlarınla mı gidiyorsun tek başına mı gidiyorsun? 

Genelde arkadaşlarımla gidiyorum ama bazen tek de giderim yani. 

Salon mu belirleyici oluyor, film mi? ‘Yakınlarda bir sinema var, ona mı 

gideyim’ mi diyorsun, ‘şu film var vizyona girmiş o hangi salonda’ ona mı 

bakıyorsun?  

Değişiyor, hafta içi bazen zaman geçirmek için gidiyorum, bazen hafta sonu 

arkadaşlarımla gidersem, genelde hafta sonu gidiyorum, bazen hafta içi de gidiyorum.  

Yok yakınındaki salondaki film programına mı bakıyorsun ya da önce vizyonda 

bu hafta neler var, deyip ona göre mi gidiyorsun? 

İkisi de şey… Hani bazen atıyorum yapacak bir şey yok, hani öyle deyip öyle şey 

yaptığım oluyor, filme bakmadan salona bakmadan gittiğim oluyor bazen de. İkisi de 

var aslında, biri var diğeri yok diyemem yani. 

Sinema salonunda film izlerken belirli bir yer tercih ediyor musun; ‘şurda 

oturayım, burada oturayım’ diye? 

Evet, genelde orta sıralar. Orta sıra, orta.  

Salon tercih ediyor musun? 

Salon… Önceden her sinemaya gidiyordum da şimdi genelde büyük sinemaları 

tercih ediyorum, koltukları rahat olan.  

Peki yanındaki insanları fark ediyor musun film izlerken tepkilerini? 

Fark ediyorum.  

İzliyor musun? 

Bazen, film sıkıcıysa. 

Film sıkıcıysa fark ediyorsun; yoksa…  

Yine fark ediyorum, çevreme bakarım yani.  

Diğer insanlar seni fark ediyor mu? Düşünüyor musun? 

Düşünmüyorum, çoğu insan fark etmiyordur. 

Tepkilerini verirken diğer insanları düşünüyor musun; ‘burda birileri var 

şimdi, az güleyim ya da…’? 

Yo, çok düşünmüyorum, genelde şey yani… Zaten bir gülme olduğunda beraber 

oluyor, yani çok ayrı düşünmüyorum, kendimi çok sınırladığımı söyleyemem. 

Peki başkaları güldü sen gülmedin ne hissediyorsun ya da başkaları 
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gülmüyorken sen gülmek istedin? 

Çok nadir böyle hani, bazen ben güldüğüm zaman başkaları gülmediği zaman espriyi 

kaçırdıklarını düşünüyorum, ama öteki türlü hiç oldu mu olmadı mı ben anlamadım, 

öyle bir şey olmadı yani. 

Film bitmeden çıktın mı hiç ya da çıkar mısın? 

Film bitmeden hiç çıkmadım galiba bugüne kadar. 

Peki diğer insanların giriş çıkışını fark eder misin? 

Ederim.  

Bu gün çıktı mı insanlar? 

Bir tane çocuk çıktı evet sol kapıdan çıktı. 

Bir çocuk mu? 

Evet, ben bir tane gördüm. 

Daha fazla kişi çıktı. Peki onlar çıkınca ne düşündün? ‘Sıkıldılar’ mı ‘işleri var’ 

diye mi düşündün? 

Sanki bir telefon geldi, gibi düşündüm ama dikkatimi elinde telefonlarla oynayanlar 

çekiyor, çok acil bir şey olmuş olabilir yani. 

Peki film boyunca sen başka şeylerle ilgilenir misin? 

İlgilenirim. 

Nelerle mesela? 

Günlük normal yarın ne yapacağımı düşünürüm, atıyorum, işle ilgili düşünürüm, 

atıyorum, eve nasıl gideceğimi düşünürüm birçok şey düşünürüm günlük olarak, 

filme göre de değişir tabi, yani sonuçta kimi film, atıyorum, çok heyecanlıysa ve 

içine aldıysa çok düşünmem ama bu günkü film gibi biraz  daha durgun bir filmse 

düşünürüm yani.  

AVM’de film izliyor musun? 

Zaten sinema salonlarının çoğu AVM’de. Genelde Kanyon’da izliyorum, evet, çok 

AVM gibi değil Kanyon, daha şey bir ortam var, daha sinema gibi, üst üste bir yer 

olmadığı için.  

Alışveriş yapıyor musun çıkışta? 

Yok çünkü ben nerdeyse oraya her gün gidiyorum, spora gidiyorum, normalde 

AVM’ye gidip alışveriş yapmıyorum, zaten ben spor için gidiyorum, bazen de 

spordan vazgeçip sinemaya gidiyorum, hafta sonu olsa, atıyorum, direkt buradaki 
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sinemaya giriyorum, burada zaten AVM yok öyle. 

Buradaki derken… 

Fitaş. 

Farklı koşullarda film izliyor musun ev ve sinema salonu dışında yani kültür 

merkezlerinde ya da  açık hava salonlarında ya da… 

Üniversitedeyken de öyle açık havada izledim birkaç kere, çok değişik gelmişti 

ondan sonra bir iki kere bizim ofiste izledik projeksiyonla falan, değişik. 

Peki seni sinema salonuna götüren şey ne oluyor, neden bir filmi sinema 

salonunda izliyorsun? 

Neden izliyorum? Bazen dediğim gibi sadece aktivite olsun diye sinemada… O gün 

sinema olabilir, yemek yemek olabilir yani bu önemli bir şey her zaman sinemaya 

gitmek için gitmiyorum, zaman doldurmak için de gidiyorum. Onun haricinde şey 

olabiliyor, efektleri falan güzel bir filmse onu sinemada izlemek güzel oluyor, hani 

üç boyutlu olabilir, ne bileyim ses efektleri güzel olabilir.  

Koşulların sınırlı olması hoşuna gidiyor mu mesela telefon çalmıyacak olması ya 

da kimsenin seni rahatsız etmemesi yoksa etkilemiyor mu? 

Yani şey tabi, daha pozitif  bir şey ama sırf onun için değil.  

İnsanlarla bir arada izlemek etkiliyor mu kalabalık bir salonda ya da bir 

salonda tek başına? 

Kalabalık salonda izlemek çok hoşuma gitmiyor, fazla dolu dolu bir salonda izlemek 

hoşuma gitmiyor. 

Neden? 

Ne bileyim, sonuçta şeyse, böyle bir de rahat bir yer değilse, birisi geldi kalktı oturdu 

yok sürekli hareket oluyor, bir şey oluyor falan.  

Filmin öncesindeki reklamlar sana ürün aldırıyor mu?  

Yok yani izlemiyorum, telefonla oynuyorum o ara. 

Peki hoşuna gidiyor mu? 

Genelde Kanyon’dakini biliyorum, çok uzun sürüyor, yaklaşık yirmi beş, yirmi yedi 

dakika falan sürüyor, geçen gün zaman tuttum, genelde o yüzden geç giriyorum. 

İzlemiyorsun… 

Genelde izlemiyorum ama en son gittiğimde siyasi partilerin reklamları vardı baya 

uzun, hani şey bir de televizyondaki reklamın aynısı oluyor bazen televizyon değil 
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sinema için çekilmiş reklamlar oluyor, onlar ilginç olabiliyor, televizyondaki reklamı 

o yüzden ilgimi çekmiyor sinema için yapılmış bir reklam değişik olabiliyor. 

Peki fragmanlar etkiliyor mu seni? 

Bazen, bazen  bazı fragmanları izliyorum, genelde onlara bakarım mesela. 

Fragmanlardan sonra film izlemeye karar verdiğin oluyor mu? 

Oluyor mesela Nuh’un Tufanı’nı izledim öyle, film beklediğim kadar güzel çıkmadı 

mesela.  

Peki festivalde izlemekle vizyonda izlemek arasında senin için bir fark var mı? 

Festivalde ilk defa izledim, daha önce izlememiştim.  

O zaman biraz gözlemlerinden bahseder misin film izleme deneyiminle alakalı? 

Biraz daha saygılı bir kitle vardı sanki sinema salonundakine göre.  

Olumlu muydu bu senin için, olumsuz muydu? 

Olumluydu tabi ki, daha saygı gösteren, daha sessiz bir ortam vardı, mesela insanlar 

normal sinema salonunda konuşurdu genelde kendi aralarında, burada kimse 

konuşmadı, telefonla biraz daha az oynadılar, reklam yoktu falan. 

İdrakını etkiledi mi senin? Bu filmi evde izleseydin ya da başka bir sinema 

salonunda izleseydin…  

Evde izlesem daha farklı, evde izlediğim zaman kalkıyorum, tuvalete gidiyorum, su 

içiyorum, atıyorum bilgisayarda bir şey oluyor, telefon çalıyor falan tabi sinemada 

sonuçta zamanını ona ayırıyorsun. Evde sinemayı şöyle izliyorum, atıyorum ne 

yapayım akşam dışarı çıkmıyorum bari film indireyim film izleyeyim, o benim için  

şey değil, çok nadiren ya bu filmi izliyim deyip film izliyorum, normalde zamanımı 

doldurmak için genelde izliyorum.  

Peki filmleri neye göre seçiyorsun, neye göre belirliyorsun film tercihini? 

Değişiyor, bazen bir film duyuyorum hani mesela onu izliyorum, bir yerde 

görüyorum. 

Tür mü belirleyici oluyor, yönetmen mi, ülke mi? 

Tür değil ya, bazen açıyorum imdb’den izlemişliğim var, en iyi ilk yüz filmden beş 

on tanesini izlemişliğim var, özellikle izlediğimi söyleyemem yani.  

Bağımsız Türk sineması izledin mi daha önce bu filmin dışında? 

Bu filmin dışında izlememiş olabilirim, iki kere televizyonda izledim, onu da 

digitürkte bir iki defa gördüm. 
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Bu film mesela… Bu filmle ilgili biraz konuşabilir miyiz? Filmin konusundan 

ziyade ben biçimi hakkında senin görüşünü merak ediyorum, kadrajları ile ilgili 

ne düşündün, özür dilerim yani görüntüleri ile ilgili ne düşündün, ses düzeniyle 

ilgili ne düşündün, hikaye anlatma biçimi ile ilgili ne düşündün, bu filmi 

izlediğin koşullar etkiledi mi etkilemedi mi? 

Ya filmi bir kere kalite olarak çok bence güzel çekilmiş, ama şey başrol oyuncuları 

çok tanıdık olduğu için bence o filmin içine girmeyi engelliyor yani, sonuçta bu 

bağımsız bir sinemaysa sürekli dizide gördüğüm bir adamın illa oynaması o canlılığı 

alıyor işin içinden, çekim olarak gayet başarılıydı, şeyi de sevdim aslında daha teatral 

birşey vardı, sinema filminden daha çok şeyleri izliyormuş gibi müzikal izliyormuş 

gibi, zaten müzikler güzeldi, fazla uzun geldi bana sadece ama şeyi de sevdim, 

oradaki şeyler biraz sıkıcı dans sahneleri falan ama hikaye gerçekten güzel anlatıyor, 

o bir tiyatro sahnesi olsaydı çok hoşuma gidebilirdi yani.  

Peki yanındaki insanların tepkileri senin izleme sürecinde belirli oluyor mu diye 

bir daha sorayım mı? 

Tepkileri… 

Mesela uflayan puflayan görünce ‘sıkıldım bak o da sıkıldı demek ki film sıkıcı’ 

ya da ‘niye sıkıldı ki şimdi film ne kadar güzeldi’ diye düşündün mü? 

Yok ya o kadar çok sıkılırsam zaten başka bir şeyle uğraşırım yani, atıyorum, 

telefonla oynarım o kadar sıkılıyorsam başka bir şey yaparım hani ama şey rahatsız 

ediyor beni başka birinin çok böyle antipatik bir ışık çıkarması, konuşması falan 

onlar rahatsız ediyor.  

Başkaları ile film izlemek ne düşündürüyor sana mesela gelince bu filmde 

bomboş bir salonda izlemekle burada izlemek arasındaki fark neydi senin için? 

Ya boş salonda askerdeyken bir kere izledim mesela boş değildi iki kişi vardı bir de 

ben vardım o da çok güzeldi, boş salondu, o şeydi askerde olduğu için farklı olaydı 

ama  gene de salonun çok boş olması ya da dolu olması çok önemli değil bence 

sadece insanların daha şey dinlemesi, daha… Şeyde film izlemekle burada şöyle bir 

fark var orda herkes  orda popcorn alıyor sesli bir ortam oluyor hani…  

Peki niye birileri ile birlikte film izliyorsun aynı teknik koşulları evinde 

kurabilsen filmi evde izlemeyi tercih eder miydin?  

Şöyle nasıl diyeyim, bu ne olarak gördüğüne bağlı, film izlemek… ben genelde 
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sosyal bir aktivite olarak görüyorum. Yoksa direkt ne olursa olsun bu filmi izleyeyim 

gibi aman şey de yapayım, sonuçta beğendiğim bir filmi ne yapalım bir sinemaya 

gidelim, a şu film varmış genelde böyle oluyor, bazen çok enteresan  filmler olabilir, 

onlar için mesela atıyorum yoksa arkadaşın onu kendi başına izlemeye gidebilirsin o 

farklı bir durum ama genelse yüzde seksen, yüzde doksan ‘napalım işte iki üç saat, 

saat de erken sinemaya gidelim’ derim. 

Başkalarıyla derken salonda tanımadığın insanları kastediyorum hani bir sürü 

insan vardı bu gün salonda hiç birini tanımıyordun hani, beni sayma zaten 

senin bir parçan olarak geldim, o insanlarla bir arada izlemekle bu filmi tek 

başına izlemek arasındaki fark var mıydı? 

Vardı tabi, sonuçta daha şey oluyorsun, yani nasıl diyeyim sana sıkılsan da çok belli 

edemezsin, bazı şey kalıplarına uyman lazım yani ne bileyim yani. 

Tepkilerini sınırlandırıyor musun o zaman? 

Aynı soruya geri döndük. Tepkilerimi değil de şey yapmam ya da evde sıkılıp 

kapatacağın şeyi burada kapatamıyorsun sonuçta yani o yüzden de.  

Başka Sinema’yı takip ediyor musun İstanbul Modern ya da Pera ya da kültür 

merkezinde film izledin mi? 

Hayır. 

Bağımsız sinema filmlerine neden gitmiyorsun? 

Bir nerde haberim olmuyor nerede izleyebilirim, çok arayıp bulmam lazım çok 

görünür olduğunu düşünmüyorum, çok adı duyulacak, biri bana önerecek anca o 

zaman internetten indirip izlerim. Onun haricinde şurada gideyim bağımsız sinema 

izleyeyim diyebileceğim bir yer bilmiyorum yani normal sinemalara da gelmiyor 

zaten.  

Gelse izler misin? 

İzleyebilirim, şeyse belli bir genelde şey de var, ben film seçerken atıyorum, 

ekşisözlük’ten yorumlarını okuyorum imdb’den de bakıyorum bir yerlerden bir 

şeyini görmem lazım yani chek yapmam lazım. 

 

  

 

 



 291 

 EK 3: III. DENEYİM: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ 

 

 25 Mayıs 2014’te Uzak İhtimal (Yön. Mahmut Fazıl Coşkun, 2009)  filmi 

izlendi. İzleyiciler filmi kendileri seçtiler. Seçerken bağımsız film olması dışında 

başka bir sınırlılık yoktu. 

 

 Ortam yarı yapılandırılmıştı. İzleme sürecini sekteye uğratmak için yiyecek 

içecek ikramı vardı –ki bu durumdan birkaç katılımcı gerçekten rahatsız oldu.  

 

 Evin salonunun seçilmesinde belirleyici olan Habermas’ın ev salonunun da 

kamusal alan olduğu düşüncesiydi. 

 

 Birbirini tanımayan insanlar sadece daha önce cep sinemasında 

karşılaşmışlardı. Yine de katılımcılar arasında rahat ve samimi bir iletişim biçimi 

vardı. Festivalde film izleyen 11 Katılımcının 7’si (A2, A3, B2, C2, C3, D2, 

D3)katıldı. A1 ve B1 profesyonel, C1 ailevi, D1 sağlık nedenleri yüzünden son anda 

gelemeyeceklerini belirttiler. 

 

GÖRÜŞME DETAYLARI:  

 

Öncelikle merak ediyorum. Bu filmi burada izlemenin ne anlamı vardı? Gerek 

var mıydı burada izlemeye? 

A2 Benim için bir defa çok acayip bir deneyimdi, çünkü evde ve internetten film 

izlemem bir de pastayla börekle film hiç izlemem,   filmi daha önce izlemiş olmamın 

vermiş olduğu bir rahatlıkla izlemiş olmama rağmen ilk defa izliyor olsaydım 

konsantre olamazdım.  

Sürekli kalkıp gitmek, sürekli bir şeyler yiyor olmak hani beni filmden koparırdı, bu 

benim için garip bir deneyimdi.  

C3 Ben zaten tek başına film izlediğim için genelde, arkada izledim filmi. 

Soyutladım kendimi. 
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Mesela iç güdüsel mi oldu, sözlü mü oldu ben mi kaçırdım bilmiyorum 

konuştunuz mu ama aranızda sözsüz bir iletişim mi kuruldu mesela çay almaya 

gittiğinizde o pauselarda episodelar değişirken kalktı herkes. O nasıl oldu? 

D3 Hareketli bir film olmadığı için ben gittim adam ezan okuyordu, döndüm hala 

devam ediyordu.  

(Gülüşmeler)  

D3 Çok sıkıntı olmadı yani 

Burada izlerken kısıtladınız mı kendinizi arada camı kapatmak istediğiniz oldu 

mu? Sıkıldınız mı? 

D3 Yok ya izliyordum ben. 

C3 Valla benim sıkıldığım oldu arada mesajlaştım. 

Birbirinizin mesajlaştığını ya da sıkıldığını fark ettiniz mi? 

C2 Ben fark ettim. 

A3 Ben fark etmedim bu tarafta oturduğum için koptum. 

B2 Ben de çok dikkat etmedim 

A2 Bana sıkılmışlar gibi gelmedi insanları gördüm ama.  

C2 Ben insanların başka şeylerle meşgul olduklarını gördüm. 

D2 O da sıkıldıkları anlamına gelir herhalde. 

Aslında festivalde sorduğum sorular üstünden sorular sormak istiyorum ama 

görüşmeci olarak çok da müdahil olmak istemiyorum. 

D2 İnsanların başka şeylerle uğraşmasının sebeplerinden bir tanesi ortamda ev 

ortamında olmanın dışında filmin yavaşlığı da bence etkili. 

C2 Evet evet şey değildi yani… 

D2 Hızlı bir film olsaydı insanlar arada mesajlaşmayı göze alamazlardı. 

C2 Yani ekrana mıhlıyan bir şey değildi, yani kalkıp gidince de çok bir şey 

kaybetmiyorsun. Zaten anlamadığımız yerleri sorduk. 

D3 Adam kahve yapıyor o pişene kadar… 

D2 Çok yavaş bir film evet.  

C2 Güzelmiş ama… 

Oturduğunuz yerleri neye göre seçtiniz? Neye göre oturdunuz? 

B2 Ben boştu oturdum.  

C2 Ben karşıda oturmak istedim.  
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D2 Ben yakın olmasına göre seçtim 

A3: Ben de yakın olmasına göre seçtim. 

Şurada gören bir yer vardı ama siz bilgisayar ekranını kendinize göre çevirip 

oradan izlediniz.  Neden? 

A2 Ben büyükten izlemedim. Küçükten izledim. Büyükten çok karanlıktı.  

C2 Ben de küçükten izledim parlaktı ekran. 

D2 Yakın ve daha iyi görüntüye göre ben tercih etmeye çalıştım. 

Birbirinize sinir oldunuz mu yemek yerken? Ne kadar dürüst olabilirsiniz şu 

ortamda bilmiyorum ama… 

C3 Ben olurum. Kaçtım ya o yüzden işte. Sesten kaçtım. Ama benim ses takıntım var. 

Gerçekten yapabileceğim bir şey yok yani baya tek yaşayıp ölmem gereken bir hayat 

yaşıyorum zaten babamla bile film izleyemiyorum.  

C2 Ben evdekilerden rahatsız olmadım da dışarı sesinden rahatsız oldum. 

A2 Kesinlikle… Kesinlikle…  

Camı niye kapamadınız? 

C2 Balkonu kapadık ama cam için koltuk filan kalkacak… 

A2 Üç motor beş motor beni çatal sesinden daha çok etkiledi… 

D2 Beni de etkiledi ama insanları rahatsız etmek istemedim, dolayısıyla kısıtlamış mı 

oluyorum kendimi? Evet. 

‘Buradakiler beni izliyor. Kalkıp gitsem ayıp olur.’ diye düşündünüz mü? 

D3  Ama ben sen izliyorsun diye düşündüm. 

A2 Hiç öyle bir şey geçmedi içimden. İzleniyormuşum gibi hissetmedim. O an bir 

şey izliyordum zaten ona konsantreydim. Kendimi başkaları yüzünden… Hani 

başkası izliyor beni diye kısıtlamadım. 

Niye kapatmadınız arada filmi siz ikiniz niye kapatmadınız filmi? Sigara içmeye 

çıktınız, normalde film izlerken sigara için kapatmaz mısınız? 

C3 Benim suçum. 

A3 Ben kapatıyorum ama daha önce izlediğim bir film sonradan izledikçe hatırladım.  

C3 Tamamen üstüme alınıyorum. Çünkü dediler… Ara vermek istediler. Ben, dedim, 

acelem var vermeyelim ara.  

Ara vermek istediniz mi? 

A2 Çay almak için istemiştim ama… 
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D2 Çok uzun değildi.  

A2 Çok uzun bir film değildi evet.  

Niye perdeleri kapatalım teklifi gelmediğini merak ediyorum. 

A2 Aslında çok istedim başta. Neden camları ve perdeleri kapatmıyoruz, tam sinema 

ortamında izleyelim. Ama bu filmi sonuçta altı kişi yedi kişi izliyoruz ve hani bu 

kadar  büyük bir fikre öncülük etmekten sonuçta çekindim açıkçası. 

D3 Benim de aklıma geldi de sıcaktan çekindim başkalarından değil.  

D2 Benim de geldi aklıma da…  

A2 Meğer herkes birbirini seviyormuş da söyleyemiyormuş. 

D2 Aslında benim aklıma geldi, hem camları kapatmak, hem perdeleri kapatmak 

sonra baktım burada üç tane farklı yer var, hepsine böyle kalkacağız, böyle büyük 

organizasyon… Koltuklar  moltuklar… Gerçekten böyle düşündüm.  

C2 Ben de öyle düşündüm. 

D2 Kalkışmak istemedim yani.  

C2 Engeller fazlaydı yani. Bir tane cam olsa…  

D3 Birbirini tanıyan bir grup olsa… 

D2 …kapatırdım yani. 

D3 Ama sıcak da etkili bir faktördü.  

Birbirinizden mi çekindiniz? 

A2 Benim için öyleydi. Tanıdığım birisi olsaydı… 

C2 Bence çok da birbirinden çekinmek değil, ne bileyim bir sınıfta izleseydik… 

Camlar uzak mesafede olsaydı kalkar kapatırdım ben ama şimdi iki kişiyi kaldırmam 

gerekecek.  Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değer mi? 

D3 Koltuklar böyle miydi? Yoksa sen şey yaptın mı? 

D2 Bilerek mi bizi engellemek için mi? 

Niye buradan izlediniz (ortadaki bilgisayar kast ediliyor)? 

A2 Karanlıktı. 

C2 Bir de göz otomatikman en yakın görüntüye odaklanıyor.  

A2 Ama bir de bilgisayardan izleme alışkanlığım olmadığı için hep şeyi aradım… 

‘Tamam yani bitecek bu sadece bir deney, şimdilik izle’. Evde de film izlediğimde 

televizyonla mesafem bu kadar değil, burada mesafe de olduğu için. Bir de 

görüntünün daha iyi olduğunu düşündüm.  
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B2 Ben ilk başta karanlık çekildi zannettim. Sonra bir baktım bu (Bilgisayar) daha 

parlak sonra çevirdim bizim tarafa.  

C2 Keşke televizyonun parlaklığıyla oynasaymışız…. Ama ben zaten buradan 

seyrettiğim için başkalarını düşünmedim.  

D3 Ses de başta kısıktı, onu sonradan açtık.  

Sesi düzeltmeye nasıl karar verdiniz? 

D2 Göz göze geldik..  

Bir de arada birbirinize bir şeyler sordunuz. Ama sonra o hiç uzamadı. 

Arkadaşlarınızla seyretseniz böyle olur muydu? 

D3 Daha fazla konuşma olurdu kendi ortamımda seyretsem. 

C2 Ben normalde de filmde hiç konuşmam. Fazla bile konuştum. İçeri gidip 

geldiğimde bir sahneyi atlamıştım onu sordum.  

D2 Ben de konuşmam. Konuşmayı sevmem. Valla geçenlerde bir arkadaşla 

geçenlerde evde film izliyorduk, filmdeki bir sahneyle ilgili geyik muhabbeti açmaya 

kalkıştı. Uyardım. Sus, dedim, filmden sonra yaparız geyiğimizi.  

D3 Anladığım kadarıyla siz biraz ciddi izliyorsunuz filmi. 

A3 Yani o filme göre de değişir.  

C2 Ağırdı, ağır ilerlerdi.  

Festivalde ya da cep sinemasında izleme deneyiminizle kıyasladığınızda…  

C2 Sinemayı tercih ederim her zaman için orada konsantre oluyorsun. Amaca 

odaklanıyorsun. 

A2 Pasta börek dahil mi? Pasta böreksiz evde olmayı tercih ederim. 

B2 Ben filmleri genelde evde izlediğim için, daha doğrusu şöyle, işime yarayacak, ya 

da bunu izle direktifleri birisinden aldığım, kendi izlemem gereken filmleri tek 

başına evde izlediğim için kendimi kapatıp, daha verimli oluyor. Ama burada da 

farklı ortamlarda izlediğimde de ortama ayak uydurup anlayabiliyorum yani çok 

fazla etki etmiyor ses ya da bulunduğum ortam ya da görüntü kalitesi.  

Özdeşleştin mi karakterlerle? 

B2 Onu yapamadım çünkü…  

A2 Söyle söyle çekinme… 

D2 Çünkü film çok bağımsızdı.  
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Karnaval’da sıkıldığınızda değiştirme şansınız yoktu ama çıkıp gitme şansınız 

vardı.  

C2 Karnavalda çok sıkıldım. Bu daha güzeldi.  

A2 Ama şeyi de merak etmedim değil, Karnaval’da birinin telefonu mu çaldı. 

Saatlerce bekledi. Çaldı çaldı. Sonra kalkıp gitti. Acaba bu da kurmaca mı acaba bu 

da deneyin içinde olan bir şey miydi? 

B2 Deneydi… deneydi… (Deneyin bir parçası değildi, çalan telefon B2’nindi). 

Bunda niye çıkmadınız? 

C2 Bunu sevdim ben.  

D3 Bence de iyiydi. 

D2 Ben şahsen çok kötü bile olsa filmi bitirmeyi tercih ederim. 

C3 Ben hep sonunu merak ederim. Bazı filmleri dört beş günde bitiriyorum. Yine de 

bitiriyorum.  

Film ortasında değiştirme kararı olacağını düşündünüz mü? Bunu çalışma ile 

ile ilgili mi düşündünüz? Yoksa bu kadar insan toplandık mı diye düşündünüz? 

A3 Sonuna kadar beklemiyorum ben değiştiriyorum beğenmediysem. 

B2 Ben de atlayarak gidiyorum. Bu filmi ben mesela evde… Mesela sen deseydin ki 

bana bu filmi izle… Benim için sorular soracağım filan… O ezan sahnesinde mesela 

‘La ilahe illalah’ ile bitiyor biliyorum, geçerim. Kahve taşıyor filan. Ama bitirirdim.  

C2 Ben de kalabalık olmasaydı sıkıldığımda başka bir filme geçerdim ama bu filmde 

sıkılmadım.  

A3 Ben bildiğim için sıkıldım. Sonunu da biliyordum.  

Neye göre seçtiniz filmi? 

C2 Öğrenilmiş çaresizlik. 

A2 Birisi izlemediğini söyledi filmi. Sen mi? 

C2 Uzak İhtimal’i izlemediğimi söylemiştim. Boxoffice’ten rast gele seçtik filmi.  

D2 Ne kadar aşağıda olduğuna bakarak… 

C2 En bağımsızını…  

D2 En bağımsızı… 

D3 En altta. 

Sen mesela film seçim sürecinde…. 

C3 Ben hiç karışmadım.  
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D2 Ben de karışmadım. Biraz da mahçubiyetiminden, geç kaldığım için. Normalde 

ben muhtemelen seçmezdim bu filmi. Kendim film seçince dikkatli seçmeye 

çalışırım. Ama kötü de olsa bitiririm filmi.  

D3 Ben de imdb.com’dan seçiyorum filmleri 

A2 Garantici izleyici.  

B2 Ben de unutulmaz filmler.com’dan izliyorum.  Orada altyazılı hepsi bir de 720 p. 

Popülariteye bakıyorum ya da yeni eklenmiş. 

Hiç reklam filan var mıydı filmin başında? Siteden kaynaklı? 

B2 Kenarlarda vardı. Ama full ekran yapınca gitti.  

Cep sinemasında var mıydı ?  

B2 Beni rahatsız etti ilk başta süre şeyi… Sana kaş göz yapacaktım hatta. Git 

mouse’u oynat diye. Sonra kabullendim. 

Niye düzeltmedin? 

A2 Ben hatırlamıyorum o sırada görmüş olsam bile şimdi hatırlamıyorum. 

C2 Görsel hafıza ile alakalı… 

B2 Beni rahatsız ediyor mesela alttaki şey çünkü dakikaya bakıyorsun mesela on beş 

dakika var otomatikman onu algılıyorsun, akan olaylar da mesela kız gidiyor on beş 

dakika var, on dakika da cast olsa, tamam bitecek burada diyorsun. Beni rahatsız etti 

mesela.  

Niye bir şey söylemedin? 

B2 Utandım. 

D3 Mouse’u çektim bir kere. 

D2 Belki bu da bir sınavdır. 

A2 Sayılacak mı bunlar? Herkes bir utanmış çekinmiş ya hani. 

B2 Aslında utandım derken…  

C2 Sinemada biz seyirciyiz. Burada filmi filan da biz seçtik daha çok ev sahibi 

gibiyiz. Burada cursery ile oynamakla orada sahneye kalkıp milletin aksamıyla 

oynamak, başkaları vardı çünkü o ayarları yapan, o başka birşey, ikisi arasında 

mesafe var bence. Burda mesafe yok hem mimari olarak yok... 

Bu filmi sinemada izlemek ile evde izlemek arasında bir fark olur muydu? 

A2 Bence olmazdı.  
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C2 Bende olurdu. Daha çok konsantrasyon olurdu. Küçük ekrandan bakıyor olmam, 

bir de herkesi algılayabiliyor olmam. Burada ister istemez sadece ekrana ya da 

televizyona değil etrafımdaki olan bitene… Dış sesleri de duyuyorum. 

A2 Filmin değeri ile ilgili bir soru mu bu yoksa… 

Filmin değeri değil daha çok biçimi ile ilgili bir soru? Geçen seferki izlediğiniz 

film açısından da soruyorum. Cep sinemasında izlemekle, cep sinemasındaki o 

ekranla o ses sistemiyle izlemek, ya da sinema salonunda izlemek ya da burada 

izlemek…  

D3 Görsel efekt olan bir şey olmadığı için. 

C2 Bazıları mesela ses sistemi konusunda da hassas oluyor. Eve ses sistemi koyar. 

Home cinema. Ama ben şey diye düşündüm. At gözlüğü takıp sinemada izlemek 

ile… 

C3 Ben daha  çok sıkılırdım bunu sinemada izleseydim.  

Niye? 

C3 Kısıtlanıyorsun sinemada, oturuyorsun, yanında adamlar var, insanlar var. 

Hareket edemiyorsun, kalkıp gidemiyorsun, ben sıkılınca ayağa kalktım, ayakta 

izledim mesela bir on dakika. Sinemada büyük ihtimal yarıda bırakırdım.  

Çay kahve sigara içmek için… 

D2 Ben araları bekledim. 

A3 Ben beklemedim sanırım ya, kalktım gittim telefonla konuştum. 

Telefon sesli miydi? 

A3 Sesliydi.  

Ne hissettiniz peki? 

C2 Ben duymadım. Ama kalkarken onlar kalktığı için kalktım çay koydum, onlar 

kalkmasaydı, kalkmazdım, önlerinden geçmek benim için şey olurdu. 

Yer seçerken belirleyici olmadı değil mi? 

C2 Ama festivalde artık bakıyorum. Çıkışa yakın mı diye…  

D3 Festivalde ara olmaması da bence çok saçma. Ara olmadan o kadar saat 

oturmak… 

C2 Bence çok güzel, ben tam tersi çok güzel buluyorum ama… Kötü filmlerde 

çekilmez oluyor. 
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D3 Dediğim fizyolojik birşey. En ilginç birşey de olsa belirli bir saatten sonra 

dağılıyorsun yani. Ayağa kalkmak istiyorsun… Ne kadar ilginç olursa olsun yani. 

C2 Ben normalde de sevmem arayı.  

A2 Ama öyle tercih bile bırakmamaları, seni ona zorlamaları… Ben katılıyorum sana. 

Dışarı çıkmayacak da olsam, birşeye ihtiyacım olmayacak da olsa hani varolan o 

ihtiyaca sahip kişileri de düşünmek o adaleti en azından on beş dakikalık da olsa 

sağlamak… 

C3 Tuvalet filan gibi mi? 

A2 Evet yani… Belki sıkıldım. 

D3 Beş dakika filan olsun. 

C2 Bence tam tersi ara verdikten sonra odaklanamıyorum ben.  

B2 Ben o anki durumuma bağlı… Şimdi tuvaletim gelse bir buçuk saat kalsın filme 

odaklanamam. Ya da telefonla konuşmam lazım. Herhangi birşey. Ama olmasın. 

Herhangi bir ortamda otursam iki saat üç saat sıkıntı olmaz ama o filme de bağlı tabi. 

Avatar’ı mesela ilk izlediğimde hiç kalkmadan bitirmiştim mesela. O da bir buçuk 

iki saat. Çünkü çekici geldi ama bu film mesela… 

Siz üç deneyimi düşündüğünüzde neler eklemek istersiniz...  

A2 Benim için cep sineması yani evle kıyaslarsam şayet… Ama dediğim gibi evi 

böyle yorumlamamın sebebi yeme içme olayının aktif olması. O beni çok etkiledi 

mesela. O yüzden filmi filmden sayamadım mesela. Hani sanki eğlence için 

oturmuşuz, işte şu anda… Hani şey olur ya, bir yere gidersin radyoyu müziği birşeyi 

açarsın ama hiç ona konsantre olmazsın o zaten öyle alttan alta çalar bu biraz öyle 

oldu, sanki bizim yeme içme eylemimize eşlik eden birşeymiş, bir eşlikçiymiş gibi 

oldu. Normalde ben filmi o kadar adapte olup onu izlemek isterken bu sefer bari 

yemek yerken sesini duyduğum bir şey oldu.  

Evde tek başına bir şey yemez misin? 

A2 Hayır. Çay evet ama yemek içmek… Biraz fazla şey geldi.  

Uyarmak geldi mi içindn? 

A2 Uyarmak değil de ilk defa yaptığım bir şey olduğu için benim de garip bulduğum 

bir eylem oldu. 

D3 Ben genel kitle için konuşayım, normal bir izleyici olarak, normalde zaten 

filmleri çok dikkat ederek izlemem genelde eğlence olarak izlerim o yüzden bana 
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gayet doğal geldi. Grupla da olsa kendim de olsa bir şeyler yiyip içerken izlerim. 

Sizin kadar dikkat ederek izlemiyorum yani o kadar açılara filan bakmadığım için, 

hikayeye sonuçta bakıyorum ya da arada birşey olsa çok önemli olmuyor benim için 

sahnde birşey kaçırsam geri alırım.  Bir şekilde ayarlarım. 

Festivalde şey vardı, koltuklar filan çok rahat bir sinema değildi, çok böyle üst 

üsteydi. Bir de orada şey de vardı, sıkılsan mesela çok belli edemezdin çünkü 

oyuncular arkadaydı. Çok sıkılsan da belli edemezdin. 

D2 Ben eğer iyi koşullar olursa, evde izlemeyi tercih ederim, yemek içmek serbest 

olduğu için. Ben kendi evimde mesela güzel sayılabilecek bir ortam oluşturdum, 

hoşuma gidiyor orada film izlemek. Ama mesela şu ortamda ses probleminden dolayı 

normalde tercih etmem. Cep sineması ile ilgili yorumum yanlı olabilir filmden dolayı. 

Benim için koşullar önemli bir de sinemada izlemenin şöyle bir ekstra avantajı var, 

sinemada güncel bir filmi izliyorsun. Yani vizyonda olmasının etkisi var insanlar 

üzerinde. Benim üzerimde de etkisi var. Yani güncel bir filmi o anda insanlarla 

paylaşıyorsun, beraber izliyorsun onun da ekstra bir avantajı bence var. Onun dışında 

iyi düzenlenmiş bir koşul olursa evde izlemeyi tercih ederim ben her zaman birinci 

koşulum odur.  

A3 Ben de evde izlemeyi tercih ederim, yiyip içmek beni hiç rahatsız etmiyor, 

telefonum çaldığında gidip diğer odada konuşabiliyorum. Sinemada böyle bir şansım 

olmuyor.  
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EK 4: IV. DENEYİM: İNTERNET TABANLI YENİ MEDYA 

İZLEYİCİLİĞİNE DAİR BİREBİR GÖRÜŞMELER 

 

(1.) 

 

Görüşülen Kişi: A1 (Sinema alanında, Doktora öğrencisi, Kadın, 32 yaşında) 

 

Yeni medyadan bağımsız film izledin, hangi filmi izledin? 

Turna’yı izledim. 

Hangi koşullarda ve nasıl izledin? 

Evde izledim. Bilgisayar başında, açtım bilgisayarımı oradan izledim.  

Şifreyle girdin? 

Şifreyle girdim.  

İzleme sürecini anlatır mısın? 

Tek başıma izledim, evet mesela telefonum çaldığında durdurdum öyle durumlarda, 

ya da susadığımda, bir şey içmek istediğimde ki  genelde bunları planlayarak filmin 

başına otururum ama bittiği zaman ve  bir  ihtiyacım olduğunda, hani benim 

kontrolümde birazcık da olduğu için galiba durdura durdura izledim.  

Gündüz mü, akşam mı izledin? 

Akşam izledim.  

Işıklar nasıldı, ışıkları kapattın mı? 

Işıklar kapalı izledim. Mümkün mertebe sinema etkisine yakın bir etki yaratmaya 

çalıştım.  

Genelde öyle mi izliyorsun? 

Genelde öyle izliyorum evet. Sesini ekstra bir ses sistemine bağlıyorum, ışıkları 

kapatıyorum, mümkün mertebe sanal sinema salonu yaratmaya çalışıyorum.  

Film izlerken rengine sesine müdahale ettin mi? 

Rengine değil, rengiyle herhangibir oynama, açma yapmadım, ama sesine dediğim 

gibi ekstra bir sisteme bağladım. 

Bu filmi sinemada izleseydin bir farkı olur muydu senin için? 
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Filmin dramatik açısından bir farkı olmazdı açıkçası, etkilendiğim bir filmden 

sinemada da etkilenirdim, normal televizyondan ya da internetten izlediğimde etkili 

bir filmse etkilenirdim, onunla ilgili bir şeyim yok. 

Festivalde film izledin, yeni medyada film izledin ve cep sinemasında film 

izledin. Bütün bunları senin açından değerlendirir misin? 

Şöyle bir söyleyebilirim tabiî ki sinemanın verdiği etki, koşullar anlamında çok daha 

etkileyici, işte sesi zaten ona göre çekildiği için sesi olsun, görüntüsü olsun. Ben onu 

küçük bir ekranda 16x9 bir ekranda izlediğimde başka bir şey aslında. Anlatmak 

istediklerini  çok veremiyor olabilir bana. Büyük bir perdede izlediğimde başka bir 

şey. Atıyorum otuz beş milimetre lensle çektiğinde başka bir şey anlatmaya çalışıyor 

ama  ben onu küçük bir ekranda algılayamıyor olabilirim. Tabiî ki böyle bir etkisi 

ister istemez var. Ya da cep sinemasında izlediğimde aşağı yukarı sinemaya yakın bir 

etkiyi bulabiliyorsun ama, doğrudan televizyonda ya da bilgisayar ekranında 

izlediğinde etkiyi tabiî ki alamıyorsun. Benim bakış açımda şöyle bir şey var, film iyi 

bir filmse onu nerde izlersen izle, sesi ne kadar kötü koşullarda duyarsan duy, 

görüntüyü ne kadar küçük ekranlarda izlersen izle o film seni zaten etkiler. Sana 

hitap edebiliyorsa, senin hayatında bir yere dokunabiliyorsa koşulların çok etkili 

olmadığına inanıyorum açıkçası. Ama hani onun dışında orta derecede bir filmse 

tabiî ki onun için ekstra koşullar etkili olabilir. İşte ses olabilir, görüntü olabilir, 

yanımdaki insanlar olabilir,o izleyiciyle beraber izlemek beni etkiliyor olabilir. Hani 

ona göre haraketlerimi belki kısıtlayor olabilirim. Ama birebir benim kontrolümde 

ilerlediğinde o filmden  çıkıyor da olabilir yani filmin etki alanından çıkıyor da 

olabilirim. Onlarda etkili olmuş olabilir yani. 

Tabiî ki dediğim gibi, çok yani ortalama bir filmse istenilen etkiyi öyle küçük bir 

ekranda azıcık bir sesle vermeyecektir yani, bir de yapılma koşulu o değil, ona göre 

çekilmemiş, ister istemez o etkiyi veremeyecek. Benim üzerimde de çok vermiyordur 

büyük ihtimalle ama dediğim gibi hayatımın bir yerine dokunuyorsa öyle böyle 

aklımda bir şekilde kalıyordur.  

Peki internetten şifreyle film izlemek için bir para ödemen gerekirse internetten 

film izler misin? 

Çok izlemem.  

Şifreyi satın alman gerekiyor? 
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Yok izlemem, çünkü internetten film izlemek birinci tercihim değil. Yani dediğim 

gibi çok koşullar beni etkilemiyor ama yine de internette bir hizmete para 

ödeyeceksem hizmeti en iyi alabileceğim, koşullarının en iyi sağlandığı yerden 

alabilmeyi tercih ederim. O da bir sinema salonu olur.  

İnternette veri güvenliğinin olduğunu düşünüyor musun? 

Hayır düşünmüyorum. Tam tersi öyle bir veri güvenliği yok yani, şey gibi parmak izi, 

ayak izi mantığında düşün, o siteye girdiğimde bırakıyorum zaten hayatıma dair, x şu 

anda şu filmi izliyor gibi. Güvenilir bir şey olduğuna inanmıyorum.  

Virüs gibi şeyleri düşünüyor musun? 

Düşünüyorum, evet. 

İnternetten youtube’u mu, film sitelerini mi tercih ediyorsun? 

Genelde Vimeo üzerinden yüklenen, aslında şifrelileri tercih ediyorum, onun 

dışındakilerde çok bir tercihim yok açıkçası. Görüntü kalitesinin en iyi hali, hani 

hangisinde varsa biraz onu tercih ediyorum, çok çamur bir görüntüyü de izlemeyi 

tercih etmem açıkçası. 

İnternetten genel olarak film izleyeceğin zaman yorumları okuyor musun, 

yorum yazıyor musun? 

Yorumları genelde okuyorum. Bazen yazıyorum da, ama yazmayı çok tercih 

etmiyorum açıkçası. 

Hangi mecraları okuyorsun, hangi mecralarda yazıyorsun? Kişisel alanda mı 

yazıyorsun, ekşi sözlük gibi bir platformda mı yazıyorsun, yoksa facebook’tan 

arkadaşlarına mı yazıyorsun? 

İkisine de yazıyorum, bir de bir tane blog var, bilmiyorum onun adını vermeli miyim,  

sinema biletsiz diye bir blog var, genelde sinema üzerine yazan bir blog. Genelde de 

orda paylaşıyorum fikirlerimi, beğendiğim bir film olursa. Onlar da tam festivali de 

takip ediyorlar. Hem onlarınkini takip ediyorum, hem oraya bir şeyler yazabiliyorum 

beğendiğim filmse, işte ya da tam tersi beğenmediğim filmse, onları yazabiliyorum. 

Seneye festivale gitmeyi düşünüyor musun?  

Düşünürüm. Her yıl çok söylensem de mutlaka gidiyorum.  

Neden söyleniyorsun ve neden gidiyorsun?   

O filmleri festival dışında biryerde göremeyeceğim için biraz zorunluluktan 

gidiyorum. Festival koşullarının daha iyi olmasını talep ediyorum, buna dair fazla 
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mail attım festival yapımcılarına, ama bir geri dönüş alamadım. Gün be gün 

iyileştiğini umut ederek gitmeye devam edeceğim. İzleyemeyeceğim için yani.  

Başka Sinema gibi oluşumlara? 

Onlara da gidiyorum.  

Onlarla ilgili bir değişiklik oldu mu, Nisan’dan bu yana? 

Olmadı, onların da şey saatleriyle, gösterim saatleriyle ilgili sıkıntım var. 

Programlarını yenilemeleriyle ilgili sıkıntım var. Onu da bildirdim, onunla da ilgili 

geri dönüş alamadım. Festival filmlerinin şeyi var galiba, daha rahat yapıda insanlar, 

çok eleştiriyi ciddiye almıyorlar diye düşünüyorum.  

Sinema yazarlarını takip ediyor musun? İzleyicilik sürecinde etkili oluyor mu? 

Popüler medyadaki öyle çok sinema yazarlarını takip etmiyorum, mesela Ömür 

Gedik gibi, öyle isimlerden çok keyif almıyorum, yazdığı şeyleri de çok dikkate 

almıyorum. Beyin yapılarımızın farklı olduğunu düşünüyorum. Bazen ama denk 

gelirsem, oturup kimseyi takip etmiyorum o bir gerçek. Bazen Altyazı’da bir iki tane 

denk gelirsem, mutlaka izlenmeli gibi şeyler yazarsa evet onlarınkilerini dikkate 

alıyorum, ‘a bunu bir ara izleyeyim’ diyorum. Onların söylemleri üzerinden koşa 

koşa gitmiyorum hiçbir filme. 

Yeni medyada okuduğun yorumlar mı yoksa sinema yazarlarının yorumları mı 

etkili oluyor? 

Açıkçası öyle ölçmedim, daha fazla bu, daha fazla bu diye bir şey yapmadım 

dengeleme yani, ikisini aynı  kefeye koyup da hangisi daha ağır basıyor diye 

bakmadım açıkçası. Birazcık gitmek istediğim filme karar verdikten sonraki süreçte 

etkili aslında benim için. Hani önce karar veriyorum, sonrasında onunla ilgili 

yorumlara bakıyorum, ne kadar iyi var, ne kadar kötü var. Ama sonrasında aslında 

doğrudan etkilemiyor onun söylediği. Ben zaten gitmek istiyorsam gidiyorum. 

Sadece dönüşümde adamla aynı fikirde miyim, ya da kadınla. Onu yazan şeyle aynı 

fikirde miyim değil miyim... Aslında biraz onu ölçüyorum. Doğrudan şu daha etkili 

diyemem. 

Filmden döndükten sonra okuyor musun? 

Döndükten sonra şöyle bir şey yapıyorum, yazmak istiyorsam, gitmeden önce zaten 

aklımda filmle ilgili yargılar. Onlara eklemek istediğim bir şey var mı, ya da tam 

tersi tarafında mıyım, ona dair bir okuma yazma süreci geliştiriyorum.  
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******************************************************************** 

 

(2.) 

 

Görüşülen Kişi: A2 (Sinema alanında, Master mezunu, Kadın, 29 yaşında) 

 

İnternetten filmi izledin. Öncelikle izleme koşulunu bana anlatır mısın? 

Gündüz izledim, evde tek başınaydım, perdeleri kapatmadım bu sefer. Durdurdum 

bir kere tuvalet için, bir de kiraz yiyordum, onu filmi başlamadan önce koydum 

kalkmamak için. Hiç durdurmadan... tuvaleti saymazsak bir kerede izledim.  

Peki neresinde durdurdun, kaçıncı dakikada hatırlıyor musun? 

Hatırlamıyorum. 

O zaman kopmana vesile olmadı. 

Olmadı.  

Biraz internetten film izleme sürecini anlatır mısın? 

Yani etkilemedi internet donmadı, kopmadı bir şey olmadı, hani hiç tercih etmediğim 

bir yöntem olmasına rağmen internetten izliyor olmak rahatsız etmedi beni.  

Şifreyle girmek ne düşündürdü? 

Çok özel bir şey izlediğimi hissettim, yani bana özel bir kutunun kapağı açılacakmış 

gibi hissettim. 

O şifreyi satın alır mıydın? DVD satın almak gibi şifre satın almayı düşünür 

müydün?  

Eğer hiç bilmediğim bir şeyse satın almazdım. Özellikle senin olduğunu bilseydim 

satın alırdım, hani hiç bilmediğim birinin filmiyse üzerine hiç bir şey bilmiyorsam 

almazdım. DVD’sini almayı tercih ederdim. Çünkü internetten izlemek, bilgisayar 

başında olmak film izlemek için benim için hoş değil.  

Bilgisayarı bağladın mı televizyona?  

Yok bilgisayardan izledim. Küçük ekranda izledim.  

Bunu büyük ekranda izleseydim diye düşündün mü? 

Hiç aklıma bile gelmedi. Hiç düşünmedim ya, şimdi sen söyleyince ‘böyle bir 

yöntem  vardı’ dedim resmen. Ama bilgisayarda küçük ekranda izledim.  

Rahatsız etti mi kadrajları küçük ekranda izlemek? 
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İşte bilgisayarın belki de o hali mi rahatsız ediyor ama yine de onu değiştirmek için 

bir şey de yapmadım. Şimdi kızmaya hakkım yok yani, onun için bir şey yapmadım 

hem de bilgisayardan izledim deyip de şimdi eleştiri getirmek doğru olmayabilir.  

Kimse var mıydı yanında? 

Yok yalnız, kediyi sayabiliyorsak kedi de vardı.  

Yalnız izlemek etkiledi mi tepkilerini verirken, durdurmaya karar verirken? 

Başkasıyla izlesem de derdim ‘bir dakika durdur tuvalete gidip geleceğim’ diye, ama 

tek başına olmak süreci etkilemedi yani.  

Geçen seferki izleme koşulları arasından konuşursak... 

Kesinlikle sinema... yani mutlaka sinemaya gitmek, orada olmak, o kalabalığın 

içinde olup o ekrana gömülmek , ya da o ekranın bana gömülmesi çok daha tercih 

edeceğim birşey yani. Bütün o süreçte beni en çok rahatsız eden evde izlemek, ama 

ilk izlemek hani pasta börekle izlemek oldu. Burada da aslında hani kendi 

başınaydım, istediğim zaman durdurabilecek noktadaydım ama o büyük ekran, o ses. 

Orada her şey mükemmel yani... Sinemadaki gibi hiçbir şey...  Evde o koşullar 

sağlanmıyor. Evet sinema çok daha başkaydı. Ama DVD olsaydı evde izlerdim, evde 

izlemeyi tercih ederdim bu filmi mesela deseler ki  DVD’si çıktı o zaman  sinemaya 

gitmez evde izlerdim.  

DVD’si çıktı, sinemada var festivalde de var, arkadaşlarınla da pastalı börekli 

izleyebileceksin, evde de hiç para ödemeden izleyebileceksin ya da bir şifre alıp 

izleyebileceksin hangisini tercih ederdin? 

DVD’sini alıp evde izlerdim.  

DVD ile kurduğun bağ nasıl bir bağ? 

Organik bağımız yok kendisiyle. 

Bir ritüel, bir koleksiyoner olmak gibi... 

Evet evet, evde iki duvarlık bir koleksiyonumuz var.  Onları istediğimiz zaman 

izleyebilme fırsatı bir kere hoş bir şey, tekrar tekrar izleyebilmek internette de 

mümkün elbet ama hani onu oradan bulmak tekrar onu televizyona koymak, o 

koşulları kendinin hazırlaması benim izleme sürecimi bozan hiçbir etkenin 

olmayacak olması, istediğim zaman kendimin durdurmam, hani birin burada yüksek 

sesle gülmeyeceğini, ya da şakur şukur arkamda mısır patlağı yemeyeceğini 

biliyorum. O yüzden onu etkileyecek bir şeyin olmayacağını bilmek hoşuma gidiyor. 
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Ama bu izlediğimiz süreçte festivalde izledik, evde izledik, kendi başıma evde 

izledim. En etkileyici olan sinemadakiydi yani . 

İnternetten film izlemeyi düşündüğünde -kuramsal da konuşabiliriz sinemayla 

ilgili olduğun için-, kültür endüstrisi bağlamında sanat meta ilişkisi... bilet satın 

alıp gitmek... Evde bedava izliyorum diye düşündün mü? 

Hiç düşünmedim, utanarak hiç düşünmedim diyeceğim. Hiç bu bağlamda 

düşünmemiştim yani. Hiç düşünmedim gerçekten, hiç aklıma bile gelmedi böyle bir 

şey. ‘Şu anda kültür endüstrisinin, evet göbeğindeyim, kıyısında mıyım, kenarında 

mıyım?’ hiç düşünerek  bakmadım.  

Katıldığın bu çalışmanın sana bir katkısı oldu mu? 

Senin çalışmanın mı, kesinlikle kesinlikle artık perdeye de, sese de artık başka bir 

taraftan baktığımı, ya da öyle bir farkındalık olduğunun farkındayım. Çok saçma bir 

cümle oldu farkındalığın farkındayım. Hani evet şu anda ben birkaç insanla film 

izliyorum, benim gördüğümü onlar da görüyor mu acaba sorusu vardır ya, 

inanamadığın bir şey karşısında acaba diğerleri de senin gördüğünü gördü mü, 

görüyor mu, bir heyecanlanırsın ya da bir soru gelir. Şu anda onun içindeyim, ya da 

evde izlediğimdeki olay beni çok şaşırtmıştı hani birilerinin telefonu çalıyor, 

gidiyorlar çay alınabiliyor, evet ya demek ki böyle izleme biçimleri de varmış, başka 

insanların izleme biçimlerine de bir tanıklık bıraktığı için ona maruz kaldığım için 

kesinlikle başka bir yere çekti beni bu çalışma.  

Bu  izleme biçimi etkiledi mi mesela, internetten izlerken geldi mi aklına, yoksa 

filmin bir anlatısı var sonuçta kızın başına neler gelecek diye mi izlemeye 

başladın bir noktadan sonra? 

O sırada şeyi düşünmedim, totalde beni evet şu anda koşullarımız bizi bu film 

sürecini etkiliyor, film sürecini etkileyen parçalardan biri de şu güneş, şu perde 

oymuş falan dedim ama, internetten filmi izlerken hiç aklıma gelmedi mesela, şu 

anda bir şeyin içindeyim filmin parçasıyım, sanki bir görev yerine getiriyormuşum 

gibi hissettim. Tamam işte oturdum, filmi hazırladım, şu anda da filme odaklandım 

ve onun ne söylediğine bakacağım, hani onun dışında bir şey düşünmedim.  

Film özelinde özdeşleştiğin bir karakter, ya da anlatısal olarak özdeşleştiğin bir 

durum oldu mu? 

Kimseyle özdeşleşmedim.  
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Rengini değiştirdin mi, ses düzeyini arada duyamadığın yerde yükselttin mi? 

Duyamadığım yerde sesini yükselttim. Sesini kontrol ettim acaba sonuna kadar 

açmışmıyım diye, bir yerlerde şey vardı, bir aksaklık vardı. Sadece bir sesine baktım 

ama onun dışında ne rengini düzelttim, hiç bir şeyini ellemedim yani. Sesle ilgili 

sadece düzeltim ya da yüksek mi diye bir daha baktım, ama ellemedim başka bir 

şeyinin. 

Sese müdahilken görüntüye olmamanı neye bağlıyorsun, parlaklığını 

değiştireyim neden demedin? 

Yapmadım çok rahatsız edici değilse ekrandaki o parlaklık dokunmuyorum normalde, 

olduğu haliyle izlemek, ona müdahale etmemek daha doğru geliyor. Çünkü benim 

izlememi istediği bir biçim var orda, yönetmen bana ‘şu şu koşullarda izle benim 

filmimi’ diyor. 

Ama o bilgisayarı referans olarak almıyor ki... 

Diyorum ya işte çok spesifik bir durum var inanılmaz patlak benim bilgisayarımda o 

zaman onu düzeltirim, ama dışında düzeltmiyorum rengi, parlaklığı. 

Bu filmi evde değil de salonda izleseydin diğer insanların tepkilerini merak eder 

miydin, diğer insanların yargısının varlığının eksikliğini hissettin mi? 

Bunu da hiç düşünmemiştim,  yani böyle bir eksiklik bir kere hani şey diyorlar ya 

‘sormazsan söyleyemem, sorarsan biliyorumdur’. Hani tam o durum, sinemada 

onlarla beraber izlerken onların beni rahatsız edeceğinin ihtimalini biliyorum ama 

onlar bir şeye güldüler mi diye de bakmıyorum. Evet onlar oradalar ama onları bir 

daha kontrol etme hali olmuyor. Şimdi evde izlerken de hani biri var mı, biri olsaydı 

beni değiştirir miydi? Hiç öyle bir eksiklik öyle bir ihtiyaç, öyle bir boşluk olmadı, 

tek başıma izlemekten keyif aldım açıkçası. 

Sinemada niye tercih ederdin o zaman? 

Sinema daha kapsayıcı bir şeymiş gibi geliyor, hani o kadar büyük bir ekranın 

karşısında senden daha büyük, senden daha yüce bir şeymiş o, biz de sinemaya tapan 

küçük insancıklar, evet oraya ‘seni seviyoruz sinema, hayranlığımızı birkez daha 

göstermek için geldik’ gibi o hal, bana o kurban edilme hali kutsal geliyor, işi 

birazcık daha abartırsam eğer. Ama sinemada dediğim gibi sadece onların rahatsız 

boyutlarını algılıyorum. Gülüyorlarsa çok da abartı bir gülme yoksa beni rahatsız 
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edici bir boyuta gelmemişse onlarla olmak, dediğim gibi dönüp bir daha bakayım 

güldüler mi, ağladı mı, onlara çok takılmıyorum.  

Cep sinemasında izlemeyi düşündüğünde? 

Cep sinemasında... o da böyle hani,  o da olur aslında, yani biraz karışık bir hal, cep 

sineması sanki evden hallice bir şeydi ya, belki orda pasta börek yoktu ama, yine 

aynı koşullar, yine aynı ekran, yine insanlar belli bir amaç için oraya gittiler o da 

tamam, ama şimdi hepsine baktığımda sinema bana en çok duyguyu geçiren, beni en 

çok koşullandıran, o filme en çok adapte eden şey sinema. Evin koşulları da bir 

yandan da o ikilemi aşamıyorum. Hani tamam sinema şahane, ama bir yandan da 

DVD’si varsa evde izlemeyi  tercih etme kafası, hani şizofrenik bir hal yani. Biz bu 

konuşmayı bir ay sonra yapsak  muhtemelen başka cevaplar vereceğim. Değişme hali 

şu an beni rahatsız ediyor mesela. O da oluyor, bu da oluyor kafamda. Cep 

sinemasına gelince hani evden hallice sinemadan biraz, ‘cep sineması mı, sinema 

mı?’ dersen, ‘sinema’ derim.  

Görüntünün küçük olması mı? 

O sinema olamamış bir sinema gibi, hani sinemanın çakması gibi, hani böyle 

istediğin koşullar var gibi  gözüküyor ama aslında yok gibi. O yüzden küçük sinema 

salonlarını da sevmiyorum, bu Rexx’te falan artık her şeyi parçaladılar. Baya gidip 

kendi salonunda izlesen hani oraya hiç gitmeye gerek olmayadabilir yani. O yüzden 

büyük sinemada, büyük ekranda izlemek o sese sahip olarak izlemek çok daha başka 

tabi. 

Genel olarak Türk Sineması’nın internetten izlenmesiyle ilgili ne 

düşünüyorsun?  

Bu çok özel bir izleme biçimi ya, çok bireysel. Kişilere ulaşabiliyorsa, onlar onu 

izlemekten mutlularsa, sadece bir şifreyle ulaşabiliyorsa ona ya da ne bileyim, sadece 

bir yere tıklamakla ulaşılabiliyorsa izlesinler yani. Bu bireysel bir süreç onu orada 

izlemeyi tercih etmek ya da burada tercih etmek... benim için buna bir kural koymak 

anlamlı gelmedi. ‘Herkes sinemada izlemeli...’ ha yani sinemayı desteklemek için 

bunlar önemli şeyler elbette ama onun dışında maddi getirisinin yanında, 

ulaşabiliyorsa, birileri izleyebiliyorsa, o düşünceler, o karakterler birilerini 

çarpıyorsa böyle bir yerden iyi bir şey gibi geliyor.  

Filmi izlemeden ya da izledikten sonra internetten yorumları okudun mu? 
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Filmden önce okumadım, filmden sonra okudum ama... 

Filmi alımlama sürecini değiştirdi mi? 

‘A bu da güzelmiş, taka değil de küçük gemimsi bir şey bir yerlere ulaşıyor, bu bu 

demektir, aa ne güzelmiş bak ben bunu hiç düşünmemiştim falan’ dedim, o artı bir 

güzellik kattı algıladığım şeyin üzerine bir şey koydu, bir şey inşa etti. 

Hemen ondan sonra mı okudun? 

Filmi bitirdim, jenerik aktı bloga girip onu okudum  hiç beklemedim.  

Sinema salonunda olsaydın filme dair bir yazıyı hemen okur muydun hemen 

çıktın kapıda? 

Ulaşabiliyorsam, kapıda değil de bir yere oturuyorsam filmden sonra, evet bakmak 

isterdim, ‘aa bu ne demek?’, ya da ne bileyim olaya dair bir şey yazılmışsa okumak 

isterdim. Ama evdeki gibi saniyesi saniyesine nerdeyse ucu ucuna baktım, o zaman 

daha kolaydı, elimin altında bir internet hemen ulaşabileceğimi biliyordum. Ama 

sinema salonundan hemen çıksam en azından bir yere oturmayı, ayakta değil de bir 

yerde oturuyor olmayı tercih ederdim. Muhtemelen beş dakika geçerdi yani.  

İzlemeyi tercih ettiğin gün var mıydı? 

O gün hiç bir şey yapmayacağım için, planım, programım yoktu, kimse gelmeyecekti, 

ben bir yere gitmeyecektim tamamen koşulların uygun olduğu bir gündü.  

Cep telefonundan izlemeyi düşündün mü? 

Hayır hiçbir şekilde, yani herhalde her filmden nefret ederdim cep telefonundan 

izlesem.  

Daha kolay, oturduğun yerden kalkmadan, düzenek kurmadan... 

Yani hani bu kadar büyük saygısızlığı hiçbir filmin hak etmediğini düşünüyorum.  

İstanbul Modern’in sinema günlerini takip ediyor musun? 

Çok özel biri gelirse giderim ama öbür türlü gitmem.  

Yalnız başına gider misin? 

Tek başıma gidip orda izlemek yapacağım tercih değil, ama bir arkadaşım söylüyorsa 

sevdiğim bir arkadaşım bana teklif etse ‘böyle böyle bir hafta film izleyeceğiz var 

mısın?’, evet giderim. Ama tek başına zannetmiyorum.  

Filmi izlerken ‘artık internette bu filmi izlediğim kayıtlara geçti’ diye düşündün 

mü? 

Senin açından mı? 
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Hayır, senin açından... 

Nasıl böyle şeyler düşünüyorsun, benim hiç aklıma bile gelmedi internette izlediğim. 

Hiç düşünmedim. Akşam X geldiğinde artık filmi izlediğimi bilecek işte ttnetten 

görülecek, hiç düşünmedim bu düşünce bana masum bile gelmiyor, sanki hani 

izleme biçimi bile, eylemi bile başkası için yapılmış gibi geliyor o zaman. Evet senin 

için yaptım ama aynı zaman da google tarafından da biliniyor gibi bir düşünce 

aklıma gelmedi. Hani ben masumdum, baya filmi senin için izledim hakikatten 

merak ettim, başka bir filmi de seçebilirdim ama senin ne yaptığını merak ettim, 

başka da bir şey gelmedi google’da gözüktü hiç gelmedi aklıma. 

 

******************************************************************** 

(3.)  

 

Görüşülen Kişi: A3 (Sinema alanında, Lisans Mezunu, Kadın, 23 yaşında) 

 

Şimdi çalışmanın son bölümüne geldik. Festivalde, cep sinemasında, evde 

topluca film izledin,sonra internetten film izledin. İnternetten film izleme 

koşullarını anlatır mısın? 

En son izlediğim Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Yön. Onur Ünlü, 

2011). Gündüz vakti, ailemle birlikte izledim. İzleme koşullarım gayet rahattı. En 

sevdiğim tek başıma ya da ailemle birlikte internet üzerinden film izlemek.  

Filmi durdurdun mu? 

Zaman zaman durdurdum. Kalktığımda durdurdum, işte mutfağa gitmem 

gerektiğinde ya da tuvaleti kullanmam gerektiğinde durdurdum.  

Diğerlerinin kalkması gerektiğinde? 

Aynı şekilde durdurdum.  

Durdurma işlemini genelde sen mi yapıyorsun? 

Yok, o an bilgisayar kimin elinin altındaysa o durduruyor genelde.  

Kaç kişilik bir ailen var? 

Dört, ama üç kişi izledik.  

Rengine, sesine müdahale ettin mi ya da bilgisayarı bir yere bağladın mı? 
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Bilgisayarı televizyona bağladım. O an müdahale edip etmediğimi hatırlamıyorum 

ama genelde kalitesi düşükse başka bir siteden açıp o şekilde izliyorum.  

Bilgisayarın renk ayarlarıyla oynamıyorsun. 

Yok.  

Sesini? 

Sesini açıyorum, kısıyorum, oynuyorum genelde.  

İnternette film izlemen için bir para ödemen gerekse öder misin? Mesela  

Turna’yı şifreyle izleyebiliyorsun, denedin mi onu şifreyle izlemeyi? 

Yok denemedim. Şifreyi satın almam mı gerekiyordu? 

Bizim çalışmamızda şifreyi satın alman gerekmiyordu. Diyelim ki satın alman 

gerekse alır mısın, yoksa internetten korsan olarak mı izlersin? Daha kaliteli 

versiyonunu şifreyi satın alarak izler misin? 

Filmin içeriğine göre değişir. Değecek bir filmse alır izlerim, daha iyisini izlerim. 

Ama sırf merak ettiğim, görmek için, hani sırf merakımı gidermek için izleyeceğim 

filmse tercih etmeyebilirim.  

Ne farkı var sinemada izlemenin? 

Düşünüyorum, sinemada izlemek daha etkileyici oluyor, o sahneler... Daha çok 

dikkat edebiliyorsun, daha ayrıntı görebildiğin için. Televizyonda o kadar dikkat 

etmiyorsun bence.  

İnternetten film izlerken reklam çıkıyor mu? 

Çıkıyor.  

Dikkatini dağıtıyor mu? 

Dağıtıyor. Genelde kapatıyorum, ya da ikinciye kalkıp kapatmak zorunda kalıyorum, 

o da rahatsız ediyor.  

Durdurduktan sonra bir daha adapte olmakta zorluk yaşıyor musun? 

Anlık, çok değil. Pek etkilemiyor. 

İnternetten film izlemeden önce bir araştırma yapıyor musun? 

Genelde okuyorum, ne hakkında, kimler oynuyor, yönetmeni kim kısaca bakıyorum. 

Ya da çok duymuşsam falan hiç okumaya gerek duymadan izliyorum.  

Kendin mi araştırıyorsun, yoksa belirli bir film bloğunu mu tercih ediyorsun? 

Genelde film sitelerine giriyorum. Orda okuyorum, işte birkaç seçenekten birini 

tercih edip o şekilde izliyorum.  
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Özel olarak takip ettiğin bir yazar var mı? 

Yok, herkesin tavsiyesini değerlendiriyorum.  

İnternetten film izlerken veri güvenliğinden şüpheleniyor musun? Kaydediliyor 

diye ya da virüs. 

Yok, hiç aklıma gelmedi, belki virüs. 

Onun dışında veri güvenliğiyle ilgili düşünmüyorsun. 

Aklıma gelmedi.  

İnternette filmi durdurup, ertesi gün devam ettiğin oluyor mu? 

Evet çok oluyor. Bir filmi ikiye üçe böldüğüm oluyor. 

O etkiliyor mu? 

Etkilemiyor, hatta işime geliyor. Dizi gibi daha rahat izliyorum, çok vaktimi almıyor.  

Birlikte izleğin kişilerin tepkileri, tepkilerini belirliyor mu? 

Genelde dikkatimi çekiyor. Bakıyorum ne tarz tepkiler verildiğine. Ama etkileyip 

etkilemediğini zannetmiyorum.  

İnternetten film izledikten sonra sen yorum yazıyor musun? 

Yorum yazmıyorum ama birisi paylaştıysa teşekkür ediyorum.  

Bu filmi sinemada izleseydin 

Daha iyi odaklanabileceğimi düşünüyorum. Daha dikkat ederdim. 

Çalışmanın sonuna geldik. Bütün bu aşamada sinemada, festivalde, cep 

sinemasında ya da internetten film izlemeyi bir arada değerlendirir misin? 

Genelde ben evde film izlemeyi tercih ediyorum. Elimin altında olduğu için, daha 

rahat ettiğim için ya da istediğim kişilerle izleyebildiğim için ben evde izlemeyi 

tercih ediyorum.  

Çalışma sana başka şeyler düşündürdü mü? Film konusunda benden farklı 

düşünen insanlar varmış gibi,  

Yani, biliyordum aslında açıkçası böyle değişik sonuçlar çıkacağını. O yüzden çok 

şaşırmadım. 

 

******************************************************************** 

  

(4.)  

Görüşülen Kişi: B1 (Sinema alanında, Yüksek Lisans Mezunu, Erkek, 30 yaşında) 
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Yeni medyadan film izledin internetten. Hangisinden izliyorsun? 

İnternetten indirmeden online izliyorum. 

Ne izledin en son, ne ile ilgili konuşalım? 

Godzilla’yı izledim. Ondan önce X Men’i, ondan önce yok ondan önce İda’yı ondan 

sonra X Men’i. 

Bağımsız filmlerden mesela Turna ile ilgili mi konuşalım? 

Fark etmez, Küf’le ilgili konuşalım. 

Küf’ü nerede izledin?  

Evde, gündüz vakti izledim, bilgisayarda, bilgisayar masasında oturdum izledim evet. 

Tek başına mıydın? 

Tek başınaydım evet.  

Durdurdun mu? 

Çok durdurdum. İnternette film izlerken aşırı durduruyorum, mesela su içmek için ya 

da sıkılıyorum filmden nasıl söyleyeyim bir şeyi çok uzun izleyemiyorum. Sinema 

dışında mesela İda’da da öyleydi Küf’te de öyle. Nasıl diyeyim bu şeyle ilgili, nasıl 

olduğunu sen bulacaksın da, bu facebook videosuyla da olabilir, uzun süreli bir filmi 

imkansız izleyemiyorum, ne kadar çekici olursa olsun. Mesela iki part oluyor ya, 

birinci bölüm, ikinci bölüm yükleniyor bazen, o birinci bölüm ‘bitsin hadi’ diye 

bekleyip üç saat falan ara verebiliyorum. Durdurarak izlerim evet.  

Kaç dakika kaldı diye bakıyor musun arada? 

Bakmamaya çalışıyorum, baktığım zaman iyice şey gibi, askerde böyle nöbet saati 

geçsin diye beklersin, ‘o kadar da değil, yapma’ kendime ‘o kadar da vakit sayma’ 

diye, ‘dur bir ara olsun’, ya da böyle rastgele durdurup süresine bakmamaya 

çalışıyorum. Ayıp geliyor sanki şey yapmak, iyice süre saymak.  

Neden o filmi izledin, neden merak ettin, nereden öğrendin? 

Nereden öğrendim, yine internetten film bakıyorduk, ben genelde yabancı filmleri 

çok izlerim internetten falan, Türk Filmi izleme kültürüm hiç yok internet üzerinden. 

Geçen baktım internetten baya yeni filmler var, bu film de var Küf.  Dur, dedim, ben 

bunları internetten online izleyeyim. Yeni Türk Filmleri, tırnak içinde bağımsız 

filmler falan ödül alan festival filmleri falan. Baya internete düşmüş, genelde 

gösterime de girmez ya bu filmler, girse de iki hafta falan, kaçırıyorsun, dedim 
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‘internetten izlenebiliyor ne güzel, ilk bunu izleyeyim’ dedim. Küf, konusu falan 

beni cezbetti falan değil. Sıradan gideyim, bunları izleyeyim, diye izledim. 

Yorumları okudun mu, merak ettin mi? 

Yorumları değil de, yönetmenin, adam ne yapmak istemiş, derdi neymiş falan diye, 

bir de şeyi merak ettim, neyi merak ettim ya, bavul olayını merak ettim, bavula 

sokuyorlar ya hani, yuh, dedim, böyle bir şey mi yaşanmış, adama ne veriyorlar, 

külünü mü, onu merak ettim. Adam neye göre yazmış o kutu veriyorlar, bir yerden 

mi duymuş, bu gerçek bir şey mi, peki ne veriyorlar hakikaten, ölmüş de ne olmuş, 

işkencede falan yanmış olsun, külünü mü veriyorlar, ne veriyorlar gibi, ona çok 

takılmıştım. Hatta yönetmen söyleşisine de o yüzden baktım hatırladım şimdi. Belki 

söyler falan nedir bu diye.  

Filmin çözemediğin yerine baktın? 

Evet filmde adam oğlunu arıyor sürekli, kayıp oğlu. Belli ki siyasi zaten, anlıyoruz. 

‘Polis bırak artık aramayı’ diyor, sürekli emniyet müdürü değişmiş, adam yıllardır 

orada, on beş yıldır da her emniyet müdürü çağırmış bunu, ‘oğlum ne arıyorsun 

burada, siyasi bu,  bırak artık aramayı’. En son onun çabaları derken bir emniyet 

müdürü acıyor buna araştırıyor, buluyorlar bir tane sandık veriyorlar, şu kadar 

küçücük bir şey, onu merak ettim ne ki acaba, ne olmuş, duymuş mu, kendi yaşadığı 

bir şeyi mi, akrabasına mı olmuş falan filan, hani onu merak ettim o yüzden baktım. 

Yorumlara çok bakmak istemiyorum ben. 

Yorumlarla ilgilenmiyor musun? 

Nasıl diyeyim, ben öyle doğru düzgün eleştirmen falan, samimi,  düşüncelerini 

yazmış birilerini göremiyorum. Normal yazımda da böyle, saçma sapan kafasında bir 

düşünce var, filme ona okutmaya çalışıyor. Ya böyle çok ideolojik sol, sağ diye, ya 

da liberal, bir şekilde kendi dünya görüşüne bir şekil uydurmaya çalışıyor. Filmler 

öyle değil, sen onunla ne yaşadın, neyle karşılaştın. 

Anonim yorumları okuyor musun? 

Anonim izleyicilere, yok ya, bakmıyorum, bakıyorum ama rastlantı. Şuna bakıyorum, 

eğlenceli komik oluyor,  mesela unutulmaz filmler, 720pizle.com böyle siteler var ya, 

filmlerin altında yorumlar oluyor, onlar çok eğlenceli ama, ‘mutlaka izleyin, 

görmeniz gereken bir film, bayıldım falan’, öyle yorumlar oluyor, onlar komik 

oluyor. Bazen bilgi verici şeyler de oluyor. 
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Filmle ilgili yorumunu değiştiriyor mu? 

Yok öyle şeylerden etkilenmiyorum. Birinin ‘abi çok iyi izle’, ‘abi çok kötü izleme 

ya’, genelde tam tersi de çıkıyor, ne bileyim çok böyle yönlenmiyorum, ön yargısız  

izlerim genelde.  

Bu filmi sinemada izlemekle evde izlemek arasında senin için bir farkı olur 

muydu? 

Olurdu, büyük ekran, büyük perde. Anlattım ya geçen, Godzillla falan, sadece onun 

için de değil, sinema sinemada izlenir, etkisi daha güzel. Bir kere sinema duygusu 

güzel, mesela sen hissetmiyor musun, ben çok isterim böyle, özlüyorsun sinema 

şeyini, hani o koltuğa oturmayı. Evde aşırı film izleyen bir adamım, her gün bir film 

izliyorum aşağı yukarı. Bazen diyeyim, bazen çok izliyorum, bazen hiç izlemediğim 

oluyor da, izlerim hani evde çok film izlerim, sinemadan çok daha fazla. Ama 

özlüyorsun bazen, ‘dur ya filme gideyim’... 

Neden gitmiyorsun? 

Ne bileyim, tembellik, üşenmek, uzak, para... Bir sinema macerası toplam bedeli  on 

beş lira bilet, on lira yol parası, on lira yemek, baya otuz, kırk liraya geliyor. Çok 

böyle durumum iyi olduğu zaman cidden gidiyorum. Çünkü ekstra harcamalarım var. 

Daha çok arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, öyle eğlence bütçesine, ekstra şeylere 

ayırıyorum,  ama o bütçem, ödeme geliyor, bir şey geliyor, arttığı zaman sinemaya 

gitmek isterim. 

Eğlence diye mi gidiyorsun? 

Tabi tabi eğlence, yani hiç şey olarak,  böyle insanlığı kurtarır, bu politik filmler çok 

değiştirecek insanların bilincini, hiç bir şey değiştirdiği yok yani, siyaset, politika 

bile değiştiremiyor, anladın mı, adamlar yırtınıyor, sinema mı değiştirecek, tiyatro 

mu değiştirecek, bir de tiyatro yaptım, bir şekilde aşağı yukarı sinema master’ı da 

yaptık, yapmaya çalışıyorum, görüyorsun yapan insanları da görüyorsun, hiçbir şeyin 

değiştiği yok. Kış Uykusu’nu izledim, adamlara şeyi anlatıyorum, ‘bu film seni beni 

anlatıyor farkında mısın, böyle aydın konuşmalar, hep güç ilişkileri var ardında, 

bunları yapıyoruz işte’, ‘abi ben yapmıyorum falan’ diyor adam, adam itmiş 

adamdan sekmiş film. Ne yapabilirsin abi, Türkiye böyle bir ülke. Ya aksın ya 

karasın, hiç gri alanlarla ilgilenmiyor kimse, ya öylesin ya böyle. Ben öyle değilim, 

ya belki öyleyim demiyor. Bunlar değiştirmez, politik olarak değiştirmez.  
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İzlerken rengini, sesini değiştirdin mi? 

Rengini yok, sesini de yok. Normal bir sese getirdim izledim. Genelde biraz yüksek, 

normal bir sesin bir tık yükseği. 

‘Müdahil oldun mu gösterim sırasında sonra?’ diye sormak istedim. 

Yok yok. 

Bilgisayardan bir şey izlediğinde filme para ödüyormuş gibi hissediyor musun? 

Yok. 

Peki öder miydin?  

Ödemem, hayatta ödemem. 

Hani online izleyicilik için bir bedel olsa öder misin? 

O bedel yalan, imkansız bir şey, o kadar demokratikleşti ki, şarkılar paylaşılıyor, 

adam özellikle download edilemesin diye engel koyuyor, adam web sitesi yapıyor ki  

onlar indirilebilsin diye, hani öyle imkansız, para kazanmalık bir şey olsa, hani beş 

dolar verip indirebilsen, iki lira verip indirebilse kimse vermez... Mesela şey aldım 

ya, iki üç liraya müzik  satın almışlığım var.  

Turna’yı izledin, onu şifreyle izledin ne düşünüyorsun? 

Bilmem, bence internete koyabilirsin ya. 

Onun özelinde değil, izleyicilik deneyimi açısından baktığında. O şifreye bedel 

de ödüyor olabilirdin, bir bedel öder miydin şifreyi satın almak için? 

Şifreye yok, ama senin filmin olduğu için, ‘izlesene falan deseydin’ alırdım. Bir izle 

üç liraymış, hadi izleyeyim... ödememi yapardım.  

Genel olarak şifre karşılığında para verir miydin onu merak ediyorum?  

Genelde izlemezdim, ama özel bir takım şeyler için izlerdim.  

Diğer bütün izleyicilik deneyimlerini, festivalde izlemek, cep sinemasında 

izlemek sinemada izlemek, evde yoktun gerçi, evde başkalarıyla da film 

izlemişsindir,  evde bilgisayarda, cep telefonunda izlemek gibi bütün bu 

izleyicilik deneyimlerinle ilgili, izleyicilik koşullarıyla ilgili, başkalarıyla 

izlemekle ilgili hem de maddi, çok da yönlendirmek istemesem de, kültür 

endüstrisi boyutunu düşünerek bir şeyler söyler misin? Mesela cep sinemasında 

film izledin...  

Bence  sinema her türlü tüketilebilmesi gereken bir şey. Cep telefonu, ekran, bilmem 

ne fark etmez, dediğim gibi sanata, sinemaya, tiyatroya böyle yüce ulu kendinden 
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menkul anlamlar atfetmediğim için, politik olarak bilmem ne ya da sanat işte  

faydasız, yararsız bir eylem bunlar oyuncaktır ya, sen kendini oyalıyorsun, hayatta 

birçok şey gibi fasa fiso geliyor, o yüzden her türlü tüketilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Şey olarak da düşünmüyorum, kültür endüstrisi onun dışında zaten bir 

şey yok, bir şey olamaz. Şeylere falan inanmıyorum mesela, ekoköyler falan var ya 

saçma sapan, kendini dünyadan soyutlamış, bir anlamı yok yani, adacıklar kuruyor 

böyle yaşıyoruz falan, kültür endüstrisinden kaçamazsın, kapitalizmden kaçamazsın. 

Nike giymeyip bilmem ne Ahmet abinin yaptığı şeyi giyersin, herkes Ahmet abiden 

giyse o da tekel olacak anladın mı, dolayısıyla bundan kaçınabileceğimi 

düşünmüyorum. Ama şey nasıl diyeyim hepsinin de izleme deneyimi farklı. Ben ama 

elbette sinemada izlemeyi tercih ederim. Sinemanın ayrı bir kültürü, ruhu var. Belki 

hatta biraz nostaljik bile geliyor artık insanlar için. Çok fazla evde tüketilen bir şey. 

Blue-ray’ler falan, bende blue-ray yok insanlar manyak gibi alıyor, dev ekranlar var, 

bende mesela dev ekran yok. Herkesin LCD televizyonu var, oturuyorsun hakikaten 

aşağı yukarı bir sinema tecrübesi sunuyor sana. İzleyici o toplu izleme edimi dışında. 

O yüzden birazcık nostaljik bile geliyor sinemada izlemek artık. O yüzden güzel ya, 

sinemada izlemeyi tercih ederim. Ama tabiî ki biraz önce anlattığım gibi maddi 

şeylere, bir paket olarak bir sürü şey bir sürü harcaman oluyor, sadece bilet değil, 

komple yol parası, yemek parası, arkadaşınla buluştun parası falan filan derken 

evimde oturup izlesem elli lira kara gireceğim falan gibi. Genelde bütçeyle ilgili 

yoksa bir sürü insanın da çok fazla sinemaya gideceğini düşünüyorum yani. 

Düşünsene beş lira olduğunu biletin, üç lira olduğunu ve yaygın olduğunu. 

Muammer Karaca mıydı, tünelin oradaki (Tarık Zafer Tunaya) ya da Yeşilçam’da 

daha ucuz, böyle onun dışında tekrar edersem uyar, internet falan... 

Festival bileti alma sürecin nasıl oluyor? 

İki üç senedir unutuyorum. Bitiyor, giremiyorsun. Çok böyle izlemek istediğim film 

geliyor Haneke’yi falan çok severim, öyle çok özel bir film gelir, Nuri’yi de çok 

severim, bilet ayırtsam mı, alsak mı falan bitecekmiş gibi, öyle bir şeyim var. 

Festivalde de ne bileyim o yüzden soruyorsun biliyorum, gider misin, o kadar sıraya 

girermisin falan, o kadar da önemli değil,  girerim de girmesem de oturup ağlamam 

‘of kaçırdım, biletler bitti falan’ diye düşünmem. Çok gitmediğim Filmekimi oldu 

mesela. Bilet alamamışım ‘aman boşver’, hiç takip etmem. Sonuçta düşüyor bak işte,  
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İda mesela, gitmek istiyordum gideyim falan diye internette gördüm bir şekilde 

izledim. Festival izleyicisinden nefret ediyorum. Son olarak bunu söyliyeyim. O en 

son şey ya, jenerik izlemek için önündekini fırçalayan kadın, film ne anlatıyordu, sen 

ne anladın, hiçbir şey anlamamışsın filmden. ‘Otur jeneriği izleyeceğim’ diye 

fırçaladı ya... 

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi iki yüz bini geçti, en son ben baktım iki yüz 

altmış bindi, üç yüz bine yakın olması lazım. Ne dedin ‘bağımsız sinema çok 

popüler oldu’, ya da ‘film özelinde mi oldu’,  neden arttı sence? 

Kış Uykusu mu, Bir Zamanlar Anadoluda da öyleydi. 

O yüz binlerdeydi... 

Olsun yüz bin müzbin fark etmez yani. Biraz şey katkısı var,  gazeteye çıktı, 

Cannes’da Altın Palmiye falan, böyle bir medya etkisi var tabi, ama günden güne de 

popülerliği artan bir adam, onunla da ilgili, hani seveni de çok, misal ben. Baya 

böyle takip eden, bu adam film çeksin, yirmi tane, otuz tane film çekse de izlesek 

diye, böyle yaşayan efsane olarak gördüğüm için adamı. Öyle takipçileri de vardır, 

bir de geliyor işte, arkadan da geliyor. Hani on sene önce nasıl kısa film çekerken 

şimdi biz de çekiyoruz, biz de otuzlu yaş olduk, ama yirmi iki yaşında çocuk da vardı, 

on sene önce film çekeceğim diyen, böyle bir kültür de oluştu. Yeni sinema 

dediğimiz şey biraz mayalandı ve onun bir kültürü de oluştu. Geriden gelenler 

bilmem neler, bir kitle de oluşuyor, böyle yeni insanlarda ‘a neymiş falan’ diyenler 

de oldu. Sektör büyüyor, dizi sinema bilmem ne büyüyor, onunla ilgili aslında. Rahat 

bir iki yüzbin çalışanı vardır Türkiye’de sinema, dizi, reklam, televizyon sektöründe, 

hazır onlar izlese, onların yarısı izlese, sinema öğrencileri izlese zaten yapıyor iki 

yüz bin yani. O yüzden şeyler falan çok ilginç, otuz bin, kırk bin izleniyorsa bir film 

dönüp bakması lazım ya, ‘ben yanlış bir şeyler yapıyorum, olmuyor bu işler falan’ 

demesi lazım. Ya da şey gösterime sokacak hiçbir şey beklemiyecek. Böyle bir 

kültür yok, sinema öğrencileri de izlemiyor, anladın mı, ben bunu başka bir şey 

yapacağım, internette dağıtacağım, belediyelerle anlaşacağım, mahalle derneklerinle 

anlaşacağım, mahalle gösterimleri falan yapacağım, Özcan Alper denedi bunu çok 

başarılı oldu. Bununla ilgilenebilecek, bunu organize edebilecek dağıtımcı, halk 

dağıtımcısı olacak, cayır cayır izletir filmini. Para bile kazanır üstüne, bununla 

uğraşacak biri lazım. 
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Seneye tekrar festivale gidecek misin? 

Gideceğim, Film Ekimi’ne bakamadım, baktım bir şeyler gördüm.  

Godard’ın filmi geliyor. 

 

******************************************************************** 

 (5.)  

Görüşülen Kişi: B2 (Sinema alanında, Lisans Öğrencisi, Erkek, 21 yaşında) 

 

İnternetten filmi izledin. Öncelikle izleme koşulunu bana anlatır mısın? Hangi 

filmi hangi koşullarda izledin? 

Filmi izledim. Filmi kendi odamda kendi bilgisayarımda yanımda hiç kimse yokken 

izledim. Genelde de evde film izleme rutinim budur. Dışarıdan özellikle insan 

faktörü, eğer beraber izlemiyorsak, beni biraz film dışına itebiliyor. O yüzden 

genelde yanımda kimse yokken film izlerim. Eğer dışarıdan bir etken izleme zevkimi 

düşürüyorsa filme ara veririm ya da kapatır başka bir zaman filmi baştan açıp izlerim. 

Peki neresinde durdurdun, kaçıncı dakikada hatırlıyor musun? 

Muhtemelen otuz kırk dakika arası gibi bir atıştırma ihtiyacı hissettiğim için 

kalkmıştım. Bu bir iki dakikalık zamanda bir şeyler alıp tekrar bilgisayarın başına 

geçtim. Ama bu zaman aralığı veya filmi izlerken bişeyler atıştırmak beni filmin 

dışına itmemiştir ve genelde de itmez. 

Biraz internetten film izleme sürecini anlatır mısın? 

Eğer birisinden bir tavsiye almamışsam genelde film sitelerine girer, en çok izlenen 

filmler listesinden bakmaya başlarım. Genelde hit filmlerin çoğunu izlediğim için 

çoğu zaman da kafam ne izlemek istiyorsa, örneğin dram, komedi filan, tür 

filmlerinin listelerinde gezinirim. Bir filmi seçme sebeplerimin en üst sırasında imdb 

puanı, sonra izlenme sayısı, daha sonra da yorumları gelir. Ama bazen bunlar 

örtüşmüyor örneğin, imdb yüksek ama hiti az ya da tam tersi. Burda yorumlara 

yöneliyorum. Yabancı filmleri sadece Türkçe altyazılı izliyorum. Dublajın filmi 

etkilediğini düşünüyorum çünkü oyuncuların tepkilerinin, mimiklerinin film 

aksiyonu içinde çok önemi var. Bunun bi nevi taklidinin yapılması ve benimde onu 

izlemem bana göre saçma. Bu sebepten dolayı filmlerin çoğunu 

unutulmazfilmler.com sayfasından izliyorum. Hepsi altyazılı ve sağlıklı bir izleyici 
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kitlesi var. Daha sonra telefonumdan sinemalar.com uygulamasını takip ediyorum ve 

ordan da film önerileri alıyorum. Yine yorumları takip ediyor puanları kıyaslıyorum. 

Genelde film izleme sürecim budur. Eğer dediğim gibi aklımda veya tavsiye bir film 

yoksa bu süreçten geçerim ve filme başlama sürem en fazla beş on dakikamı alır. 

Şifreyle girmek ne düşündürdü? 

Filmi özel hissettirdi. Çünkü ilk defa şifreyle bir film izledim. Bu yüzden internetten 

izlediğim sıradan filmlerin aksine daha dikkatli izledim. Çünkü başta dediğim gibi 

özel hissettirdi, değişik bişeydi. 

O şifreyi satın alır mıydın? DVD satın almak gibi şifre satın almayı düşünür 

müydün?  

Muhtemelen satın almazdım. Çünkü küçüklüğümden beri internetle haşır neşir 

olduğumdan internet kullanıcılarının büyük bir kısmının bilmediği gizli, üye alımına 

kapalı veya sayılı gruplarda ve forumlarda takıldığım, bildiğim için ve buralarda üst 

düzey film paylaşımları yapıldığı için satın almazdım. Çünkü ulaşabilirim. Bir filmi 

satın almam için gişe filmi olmayan özel bir film olmalı. Ve fiyatı da biraz makul 

Bilgisayarı bağladın mı televizyona? Bunu büyük ekranda izleseydim diye 

düşündün mü? 

Hayır bağlamadım. Bilgisayarımın ekranı gayet büyük ve çözünürlüğü gayet iyi. O 

yüzden film izlerken bilgisayarı tv’ye bağlamayı çok gerek görmem. 

Rahatsız etti mi kadrajları küçük ekranda izlemek? 

Film izlerken odak sorunu çok yaşamadığım için rahatsız etmedi. Ekranım da iyi 

olduğu için sıkıntı yaşamadım diyebilirim. 

Kimse var mıydı yanında? 

Hayır kimse yoktu. 

Yalnız izlemek etkiledi mi tepkilerini verirken, durdurmaya karar verirken? 

Tabii ki tepki vermede daha rahat hissettim çünkü yalnızdım. Genelde de böyle 

izlerim zaten. Durdurmaya karar verdiğimde de öyleydi. Zira yanımda birisi olsa 

hem tepki vermede hem de durdurmada acaba rahatsız olur mu, bozulur mu vesaire 
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bunları düşünecektim. Yalnızlık film izlemede en sevdiğim şey gerçekten. Kendimi 

rahat hissetmek için. Böylece filmi de daha iyi anlıyorum. 

Geçen seferki izleme koşulları arasından konuşursak bütün hepsinden 

bahsedebilir misin? 

Evde başlarda kasıntıydı diyebilirim. Çünkü on beş dakika önce yeni tanıştığın 

insanlarla beraber tanıdığım bir kişinin evinde bir film izliyorsun. Sonuçta tanıdığım 

kişinin evine de ilk defa gidiyorsun. Sonuçta kendi evin gibi rahat davranamıyorsun. 

Sonra yeni insanlar falan. Biraz kasıntıydı başlarda açıkçası. İlk defa böyle bi 

durumda film izlemiştim. Ama film başladıktan on on beş dakika sonra bu geçti 

çünkü alışmıştık ve film izliyorduk. Yani bir tartışma ortamı ya da iş toplantısı 

değildi. Film izliyorduk ve bu kasıntıyı aştığımı fark ettim. Sonrası geldi zaten. 

İkinci süreç fakültenin cep sinemasında izlediğimiz film ise gayet normaldi. Bunun 

sebebi cep sinemasını sıradan gittiğim sinemalara benzetmek ve o havada izlemek. 

Yine tanımadığım insanlar vardı ama bunda kasılacak bir şey yoktu ben de diğer 

insanlar gibi film izlemeye gelmiş birisiydim. Bu yüzden biraz daha rahattım 

diyebilirim. Evde ise zaten her zaman yaptığım, kendimi en iyi hissettiğim yerdi ve 

filmi de daha iyi izlediğimi söyleyebilirim. 

DVD’si çıktı, sinemada var festivalde de var, arkadaşlarınla da pastalı börekli 

izleyebileceksin, evde de hiç para ödemeden izleyebileceksin ya da bir şifre alıp 

izleyebileceksin hangisini tercih ederdin? Neden? 

Tabii ki evde izlerdim. Birincisi bahsettiğim gibi kendimi hem en iyi, hem en rahat 

hissettiğim yer hem de algı düzeyimin daha yüksek olduğuna inanıyorum. Normalde 

comfort zone diye bahsedilen ev gibi bu yerlerde algı düzeyi düşebilir ama bu yine 

tamamen benimle alakalı ve bir filmi önemli görüyorsam en iyi evimde anlarım 

diyebilirim. İkincisi de tabi ki bir fiyat ödemiyorum ve her şeye hakimim. 

İnternetten film izlemeyi düşündüğünde -kuramsal da konuşabiliriz sinemayla 

ilgili olduğun için-, kültür endüstrisi bağlamında sanat meta ilişkisi... bilet satın 

alıp gitmek... Evde bedava izliyorum  diye düşündün mü? 

Tabii ki ben de sektörden olduğum için film endüstrisini düşünüyorum. Eğer bir 

filmi izlemek benim için önemliyse gider sinemada veya festivalde izlemek daha iyi. 
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Biletimi alır giderim. Ama çoğunlukla bu tarz şeyler göz ardı edebiliyorum çünkü 

çok film izliyorum. Hangisine bilet parası yetiştirebilirim ki, sonuçta öğrenciyim. 

Ama hak edilen filmlere ve yönetmenlere mümkün olduğunca gitmeye çalışırım. 

Katıldığın bu çalışmanın sana bir katkısı oldu mu? 

Oldu çünkü ilk defa böyle bir deneyimle karşılaştım. İzlediğim filmleri ilk kez 

izledim, hepsi de güzeldi. Bu sık karşılaşabileceğim bir durum değil, belki de hiç 

karşılaşmayacağım, o yüzden sevindim. 

Bu  izleme biçimi etkiledi mi mesela, internetten izlerken geldi mi aklına, yoksa 

filmin bir anlatısı var sonuçta kızın başına neler gelecek diye mi izlemeye 

başladın bir noktadan sonra? 

Çok fazla etkilenmemeye çalışırım, filmi izlerken de doğal olarak kendimi 

kaptırıyorum ve karakterle yaşamaya başlıyorum bi zaman sonra ama bu sinema 

oyunları, aksiyon akışı vs. teknik şeyleri bildiğim için biraz da alıkoyuyor beni. 

Sinema tv öğrencisi olmak biraz da zor. Film teknikleri, kamera açıları, ses akışı, 

efektler filan bildiğin için biraz da alıkoyuyor çünkü onlara doğru yöneliyorsun. 

Örneğin sokaktaki genel plandan pencere detayına geçerken bir sahnede kendi 

kendime “hee bak Jimmy kullanmışlar” filan diyebiliyorum. 

Film özelinde özdeşleştiğin bir karakter, ya da anlatısal olarak özdeşleştiğin bir 

durum oldu mu? 

Karnaval filminde Serdar Orçin’le bir özdeşleşmişliğim olmuştur. Kendisini zaten 

severek takip ediyoruz. Bir de film akışında kendine has duraksamaları, kızın 

karşısında aptallaşmaları falan. Benim de yaşadığım şeyler olduğu için bu oluyor ve 

hoşuma da gidiyor böyle şeyler. 

Rengini değiştirdin mi, ses düzeyini arada duyamadığın yerde yükselttin mi? 

Bu tarz teknik şeylere takılmadım. İlk iki filmde zaten bu olmadı topluca izlediğimiz 

için. Diğer filmi evde kendim izlediğimden bu ayarlamaları filme ara vermeyeyim 

diye daha önceden yaparım. 

Sese müdahilken görüntüye olmamanı neye bağlıyorsun, parlaklığını 

değiştireyim neden demedin? 
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Bu konularda biraz utangacım belki de o yüzden. Bir de teknik bağlamda olabilite 

sınırlarını bilmediğim için film nasıl geldiyse öyle kabul ettim kafamda, öyle de 

devam etti. 

Bu filmi evde değil de salonda izleseydin diğer insanların tepkilerini merak eder 

miydin, diğer insanların yargısının varlığının eksikliğini  

Fazla kale almazdım. Filmi izlerken veya izledikten sonra benim için önemli olan 

benim ne anladığım, nasıl tepki verdiğim. İnsanların yorumu falan pek de 

iplemediğim şeyler. Sadece bir göz atış falan belki de. Geçerken uğramak gibi bişey 

Genel olarak Türk Sineması’nın internetten izlenmesiyle ilgili ne 

düşünüyorsun?  

Ne Türk Sineması, ne de izleyicisi iyi yerlerde değil bence. Hala bir şeyler eksik. 

Onlarda da bizde de. Bizden kastım izleyici kitlesi. Çok iyi birkaç yönetmenimiz var 

sağolsun Nuri Bilge, Kaplanoğlu, Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Yavuz Turgul 

falan aklıma ilk gelen isimler. Bunların çoğu zaten festivallere film yapıyor, 

aralarında Cem Yılmaz falan gişeye oynuyor. Gişe filmlerinden de belki de sadece 

Cem Yılmaz’ın filmine giderim sadece, bana göre hak ediyor ve merak ediyorum 

açıkçası. Ama izleyicilerin çoğu festivallere bakmıyor bile. Çünkü gişe kitlesinden. 

Çünkü verileni yutma kitlesinden. Reklam kitlesinden. Popülerite çok etkili sektörde. 

Aynı şekilde bedava internetten izlemekte çok kolay. Niye para vereyim ki diyor 

açıkçası. Ben de çoğu zaman öyleyim yalan söylemeye gerek yok. Napalım şartlar 

böyle bu yönde. Eğer üç beş liraya satılsaydı orijinal filmler millet internetten 

aramaya üşenirdi, hem ucuz hem de hemen izleyebilirsin. Gişe filmleri sonuçta bir 

iki ay sonra düşüyor internete. Ee ben niye bekleyeyim ki, bi sigara parası bile değil 

tak-izle. Ama olmuyor işte, hala netten devam maalesef. 

Filmi izlemeden ya da izledikten sonra internetten yorumları okudun mu? 

Hemen ondan sonra mı okudun? Okur musun genelde? Filmi alımlama sürecini 

değiştirir mi? Ve yorum yazar mısın? 

Filmi izledikten sonra hiç yorum okumadım. Gerek de duymam. Ama film seçme 

sürecimin son halkası yorum okumak. İyi ve güzel forum ve sitelerde iyi izleyici 

kitlesine sahip olduğunu varsayarsam yorumlara bakarım. Çok fazla güzel yorum 

varsa izlerim, çok kötü yorum varsa çok fazla düşünmeden başka film bakarım. 
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Genelde sayıya bakıyor bu iş. Misal on yorumdan sekizi kötü temalı yorumsa 

izlemem ama bir iki taneye aldırış etmem. 

Sinema salonunda olsaydın filme dair bir yazıyı hemen okur muydun hemen 

çıktın kapıda? 

Okurum, ilgimi çeker açıkçası bu tarz şeyler. 

İzlemeyi tercih ettiğin gün var mıydı? 

Yok, kafama estiği günler sadece. Özelleştirmem. 

Cep telefonundan izlemeyi düşündün mü? 

Hayır tabii ki. Ufacık ekranda odaklanma sorunu yaşarım bu bir... İkincisi de filme 

saygı... 

İstanbul Modern’in sinema günlerini takip ediyor musun? Ya da Başka Sinema 

ya da başka bir kültür merkezi. 

Bu konuda biraz eksiğim, film merkezlerini veya festivalleri çok fazla takip 

edemiyorum, herhangi bir takip mecram da yok. İnternette falan denk gelince 

gidiyorum. 

Yalnız başına gider misin? 

Yalnız gideceğimi zannetmiyorum. Belki de bir boşlukta olacağımdan dolayı. Tek 

başına sinemaya gitmeyi sevmem açıkçası.  

Filmi izlerken veri güvenliği ya da virüs vs. geldi mi aklına? 

Hiç gelmedi. Şifreyle giriyoruz zaten nasıl gelsin  belki de ben bulaştırırım virüs ona 

Sinema yazarlarını takip eder misin ya da yeni medyadan mı okursun film 

yorumlarını? 

Hiç sinema yazarı takip etmiyorum. Bir iki site var oralarda takılıyorum genelde. 

Kadraj sinema, sinemalar, beyaz perde falan bunlarda... Yine o yazıları da birileri 

yazıyor ama merak edipte kim yazmış falan bakmadım. Çok fazla ilgimi çekmesi 

lazım bunun için.  

******************************************************************** 
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(6.)  

Görüşülen Kişi: C1 (Sinema alanı dışında, Ev hanımı, Kadın, 36 yaşında) 

 

Yeni  medyada en son hangi filmi izledin? 

Dün seyrettiğim bir film Beş Vakit, Reha Erdem’in (2006),  en son onu izledim. 

Festivalde de Reha Erdem’in filmini izlemiştin. 

Festivalde de onu izlemiştim. Hatta ondan öncesinde de festival öncesinde de tekrar 

Reha Erdem’in filmini izlemiştim.  

Reha Erdem seviyorsun. 

Seviyorum,  ama bu seferki filmi daha bir basık geldi. Kesmedi diyebilirim.  

Koşullarından biraz bahsedebilir misin? Nasıl bir ortamda izledin? 

İnternetten seyrettim, bilgisayardan. Kızımla beraber seyrettik. Onun yorumunu 

aldım, hem kendi yorumumu kattım. İkimiz yorum katarak seyretmeye çalıştık, bir 

şeyleri anlamaya çalışarak açıkçası. Bu seferki filmden gerçekten kopuk kopuk olduk 

yani, hiçbir şey anlayamadık.  

Masa üstü bilgisayarından mı? 

Masa üstü bilgisayarından. 

Gündüz mü seyrettiniz, gece mi? 

Gündüz.  

Işıkları falan kapattınız mı, ya da perdeyi? 

Perdeyi çektik, o şekilde izledik. 

Peki sesini, rengini değiştirdiniz mi? 

Yok, hayır. 

Durdurdunuz mu? 

Hiç durdurmadık. Yani direkt full, tek parça olarak seyrettik.  

Bir siteden mi, yoksa youtube’dan mı buldun? 

Zannedersem youtube’den, yok yok google’dan aradım. 

Google’dan mı aradın, ilk çıkanı mı buldun, nasıl google’dan yazdın mı, nasıl 

yaptın? 

Reha Erdem filmleri olarak girdim. Oradan filmlere bakarak Beş Vakit’i seyretmeyi 

tercih ettim. Daha öncesinden de iki filmini seyretmiştim, bu da üçüncüsü oldu.  
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Bu filmi internetten seyretmekle sinemada seyretmek arasında bir farkı var mı 

senin için? 

Belki ortam böyle alıp götürebilirdi. Sonuçta ev ortamında seyrettim. Gelip giden 

oldu, yorum katan oldu, konuşmalar oldu. Sinema ortamında belki kaptırabilirdim 

kendimi.  Bölük pörçük oldu birazcık.  

Festivalde izledin, cep sinemasıyla eve gelemedin. Neden gelemedin? 

Şehir dışında olduğum için gelemedim.  

Ailevi sorumluluklar gibi mi? 

Yani, eşimle birlikte şehir dışına çıkmam gerekiyordu, ondan kaynaklı gelemedim.  

Küçük ekranda seyretmekle, büyük ekranda seyretmek farklı mı? 

Görüntü açısından belki. Büyük ekranda filmler bazen sinema ortamında görüntüler 

bulanık olabiliyor, görüntüyü kavrayamıyorsun. Değişik bir yansıma yapıyor sinema 

ortamında. Hele bu festival filmleri daha böyle  donuk olduğu için, daha bir donuk 

seyrediyorsun, ama internetten seyrettiğimde ev ortamı, bilgisayarın kendi görüntüsü 

falan, onu bana yansıtmadı. Rahat seyrettim.  

Genel olarak Bağımsız Türk Filmi’ni yeni medya üzerinden seyretme hakkında 

olumlu ya da olumsuz düşüncelerin ne? 

Bence onu sinemada seyretmek daha mantıklı. Çünkü o tarz filmleri gerçekten sessiz, 

kimsenin konuşmadığı, daha bir karanlık  ortamda seyretmen gerekiyor. Normal 

filmler için onu söyleyemem ama Bağımsız Türk Filmleri’ni, festival filmlerini 

sinemada seyretmek gerekir. Hem sinemada seyrettim, hem evde seyrettim aradaki 

farkı gördüm. Gerçekten fark ediyor seyrettiğin ortam.  

Festivalle ilgili ne düşünüyorsun, seneye bir daha gitmek ister misin? 

Elimden gelse inan her seferinde gitmek isterim. Gerçekten çok güzel ortam. Ortam 

güzel, seyredebiliyorsun, kendini verebiliyorsun. Ev ortamından muhakkak daha iyi. 

Başka Sinema’dan haberdar mısın? Başka Sinema diye bir oluşum var. 

Nasıl başka sinema? 

Tamam haberdar değilsin. Bütün sene boyunca festival filmi gösteriyor, 

Kadıköy’de de var mesela.  

Yok bilmiyorum.  

Sesine, rengine müdahale ettin mi seyrederken? 
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Yok hiçbir şeyine müdahale etmedim. Nasıl oynuyorsa öyle, hatta fragmanına, 

fragman demişim, yazılılarına, oyuncularının isimlerine bakarak, her şeyine bakarak. 

İnternetten filmle ilgili yorumlara baktın mı? 

Ona bakmadım, çünkü hemen kalkmak zorundaydım.  

Normalde bakar mısın? 

Bakıyorum. Öncesinde de bakıyorum, sonrasında da bakıyorum. Ama daha önceden 

Reha Erdem’in filmini seyrettiğim için bu sefer yorumları okumak gibi bir düşüncem 

olmadı. Jin’i seyrederken yorumlara bakmıştım. Onları hep inceledim, ondan sonra 

seyrettim. Bu sefer öyle bir şey yapmadım. 

Yönetmeni tanımadığın zaman mı okuyorsun? 

Her film için mi geçerli? 

Genel olarak bir film izleyeceksin, yorumlara ne zaman bakarsın? 

Seyretmeden önce bakarım.  

Film bittikten sonra bir daha yorumlara bakar mısın? 

Bakıyorum. Hepsine olmasa bile benimle aynı şeyi hissetmişler mi, hissetmemişler 

mi diye bakıyorum.   

Sinemada izledikten sonra bakıyor musun? 

Eve geldikten sonra yorumu kendim yapıyorum. Evdekilere şu şöyleydi, bu böyleydi 

diye kendim yorum yapıyorum. İnternetten falan bakmıyorum.  

Sinemada seyrettiğinde  bakmıyorken, internetten seyrettiğinde neden 

bakıyorsun? 

Belki daha kolay olduğundan kaynaklanıyor. Sonuçta filmin altında yorumlar çıkıyor, 

gözüne çarpıyor.  

Filmin altında çıkan yorumları mı okuyorsun, ekstra araştırma yapmıyor 

musun? 

Ekstra araştırma yapmıyorum. Filmin altındaki yorumları okuyorum.  

Sen yorum yazıyor musun? 

Yok yazmıyorum.  

İnternetten film izlerken veri güvenliği ya da kaydediliyor olman gibi 

düşüncelerin oluyor mu? Ya da virüs  

Yo olmuyor. Filmden kaynaklı mı? 

O süreçle ilgili, izlerken aklına geliyor mu? 
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Hayır gelmiyor. Filme başladığım zaman zaten bütün dünyam film oluyor. Yani ben 

filmi gerçekten hissederek seyrediyorum. Hangi ortamda olursa olsun, nerede olursa 

olsun. Film seyretmeyi seviyorum. Bende saplantı gibi bir şey diyebilirim. Sabah 

oturup, gece yarısına kadar film seyredebilirim. Tarz falan fark etmiyor benim için. 

Yeter ki ben onu seveyim, onu seyretmek isteyeyim. Akşama kadar oturur 

seyrederim.  

Bağımsız Türk Filmleri’nin seçiminde ne belirleyici oluyor? Sabahtan akşama 

kadar Bağımsız Türk Filmi seyredebilir misin? 

Seyrederim. Hani bazen o filmin içerisindeki müzik, ya da bazen içerisindeki 

hareketler, ortam. Bunlar da beni etkiliyor. Zaten eskiden, küçüklüğümden gelen bir 

şeyler de var. Sessiz filmleri falan da çok severdim. Sadece görüntü olarak  da 

seyrederdim. Altyazılı olsun bunları falan hep seyrediyordum ben.  

Film seyrederken hiç reklam çıktı mı? 

Çıktı, kenarda değil, filmin ortasında çıktı.  

Rahatsız etti mi? 

Anında bir kopukluk yaşıyorsun ama, kapatıp kaldığımız yerden devam ettik. Yok  

rahatsız etmedi. Şey gibi geldi, sinemada on dakika ara meselesi gibi geldi.  

Ne reklamıymış bu diye baktın mı? 

Bakmadım. O an filmin devamını düşündüğüm için reklama adapte olmadım. Hemen 

kapattım.  

İnternette şifreyle girip film seyretme hakkında ne düşünüyorsun? Turna 

mesela şifreli bir film.  

Ben onu birkaç kere denedim, beceremedim. Ondan sonra bıraktım. Şifre senin 

haricinde de gönderdiler. Aileden birisi çekim yapmıştı, şifreyle gönderdi, ‘abla buna 

gir, seyret, yorumunu yap’ gibilerinden. Giremedim, seyredemedim.  

Şifre zor geldi.  

Zor geldi, giremedim.  

İnternetten film izlediğinde belirli bir ücret ödemen gerekirse ödeme yapar 

mısın sinema bütçesi gibi bir bütçe almak ya da şifre satın almak gibi? 

Yaparım. Şöyle bir şey var, bana en rahat ne şekilde film seyredebileceksin derlerse, 

en rahatını bana nerden sunarlarsa onu yaparım. Dediğim gibi gerçekten film 

seyretmeyi seviyorum.  
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Onun için bir ücret ödersin yani. 

Öderim. Sonuçta çocuklarımı da, ki benim üç çocuğum var, hepsi ayrı ayrı ekstra bir 

masraf olmasına rağmen, hoşumuza giden bir film oldumu, çocukları alıp gidip 

seyrediyorum. Bırak çocukları ev ahalisine de zorla seyrettiyorum. ‘Ben bunu 

seyredeceğim, siz de geleceksiniz’, diye alıp götürüyorum.  

O yüzden internette bir ücret karşılığında film seyredersin. 

Seyrederim.  

Ama şifreyle? 

Şifreyle bazen açılmıyor, açılmayınca da insan ister istemez sinirleniyor. 

Açılmayınca da ‘seninle mi uğraşacağım’ diye vazgeçiyor.  

Alt yapının daha kolay olması gerekiyor, ama ücretle ilgili bir sıkıntın yok. 

Yok. 

Evde film izleme, festivalde izleme, internetten izleme ya da vizyonda izleme 

süreçlerini  değerlendirir misin? 

Filmin bence sinemada seyredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki küçüklükten 

gelen bir şey bilmiyorum ama, o ortamın daha haz verdiğini düşünüyorum. Daha çok 

kendini kaptırdığını düşünüyorum. Evde tamam, sürekli sinemaya gidemiyorsun ama 

evde de o ortamı sağlamaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde perdeleri kapatıyorum, yeri 

geldiğinde çocuklara mısır patlatıp, hepimiz sıraya girip o ortamı sağlıyoruz, 

kendimizi sinemada hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü ev ortamında bazen film 

seyredemiyorsun. Konuşmalar, girişler, çıkışlar. Sinema  ortamı gibi olmuyor.  

Sıraya giriyoruz derken, yan yana mı oturuyorsunuz? 

Yan yana oturuyoruz, bazen yataklarımızı birleştirip, yatakta sıraya girip internetten, 

karşımıza bilgisayarı alıp seyrediyoruz. Bazen abartıyoruz günde dört beş tane 

seyrediyoruz hiç kalkmadan. Benim çocuklarım da aynı benim gibi, onlar da film 

hastası. Film de ayırt etmiyoruz, sıraya sokuyoruz. Mesela oğlumun istediği fantastik 

film olabiliyor, kızımın istediği aşk filmi olabiliyor, diğerinin istediği korku filmi 

olabiliyor, benim istediğim Bağımsız Türk Filmi olabiliyor. Bir gün içerisinde her tür 

filmi seyredebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, etmiyor değil.  

Bunun için bir ücret ödemen gerekirse ödersin.  

Öderim, neden öderim, en azından biraz annelik duygusu olacak ama, çocuklarımla 

da aynı anda film seyredip, o zevki aynı şekilde  almak bile ücret ödemeye değer olur.  
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Sinemaya gitmekten daha kolay olur senin için.  

Kolay oluyor mu? Tabii kolay oluyor. Onları toparlayıp gitmek, orada beklemek. 

Ama çoğunlukta gitmeyi tercih ediyoruz.  

Yine de sinema salonu. 

Evet sinema salonu.  

Hem sinemaya gidersin, hem de film için şifreyle mesela öyle bir paket olsa onu 

da alırsın.  

Alırım.  

Veri güvenliğinden de şüphelenmiyorsun. 

Yok öyle şeyim yok. 

 

******************************************************************** 

 

(7.)  

Görüşülen Kişi: C2 (Sinema alanı dışında, Yüksek Lisans Mezunu, Kadın, 31 

yaşında) 

 

İnternet üstünden film izledin mi? 

İzledim.  

Bağımsız Türk Filmi izledin mi? 

Sanırım izledim.  

Hangisini izledin? 

Vavien’i  izledim, bir de şeyi izledim, Vesikalı Yarim’i izledim eğer sayılıyorsa. 

Vavien’den bahsedelim. 

Tamam. 

İzleme koşullarını biraz tarif edebilir misin? 

Evimde, odamda, yatağın içinde, diz üstü bilgisayarımı açıp izledim. O gün hava ya 

güzel  değildi, ya da canım dışarı çıkmak istemedi. Öyle sıkkındım, açtım izledim. 

İnternetten rastgele, youtube’dan buldum  galiba . 

Bir film sitesinden  değil, youtube’dan buldun. 

Araştırıyorum ilk önce youtube’den çıkıyorsa youtube’dan izliyorum. Daha kolay 

oluyor, daha güvenilir oluyor. Ötekilerde bir sürü reklam ya da  alt linkler oluyor ya. 
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Youtube’da da reklam var aslında rastlamadın mı? 

Rastladıysam da hatırlamıyorum.  

Filmi durdurdun mu? 

Durdurdum mu, onu da hatırlamıyorum. Ama tuvalete gitmek için durdurduğum 

oluyor, yani öyle durdurmadan kalkma gibi bir şeyim yok evde izlerken.  

Bir şeyler yedin mi, içtin mi? 

Yok. 

Rengine veya sesine müdahale ediyor musun? 

Rengine ya da sesine... yok. Rengine müdahale etmiyorum, sesine de şey, gürültü 

olursa en fazla kısarım. Onun dışında yok, zaten eğer internette izlediğim bir filmin 

sesi kısıksa kulaklık takıp izliyorum.  

Yalnız mı izledin? 

Yalnız.  

Neden o filmi izeledin? Neye göre seçtin? 

Neye göre seçtim, merak ettiğim bir filmdi, yani onunla ilgili röportajları çok 

görmüştüm, internette onunla ilgili çok yazı okumuştum. Genelde bir film izlemeden 

önce internetten, eğer  zaten internetten izliyorsam ondan önce internette bir 

araştırmasını yapıyorum. Puanına bakıyorum, puanı bazen beni tatmin etmiyor, 

sadece puan yetmiyor, ekşisözlük’ten, internetten biryerlerden yorumları okuyorum. 

Eğer iyi bir şey gibi geliyorsa izlemeye başlıyorum. Zaten izlerken de eğer 

sıkılıyorsam bırakıyorum filmi, başka bir filme geçiyorum. Yani internetten 

izlemenin en büyük avantajı o. Onda sıkılmadım, hoşuma gitti.  

O filmi sinemada izlemekle evde izlemek arasında nasıl bir fark olabilir? 

Sinemada izlemek seninle yüz yüze konuşmak gibi. İnternetten izlemek seninle 

skype’tan konuşmak gibi, yani şu an varlığımı sana daha çok adamışım gibi birebir 

iletişim var, daha şey... perde büyük olduğu için dikkat ve konsantrasyon daha 

yüksek oluyor. Hayal dünyamı kaplayan şey tamamiyle o oluyor, ama internette öyle 

olmuyor.  

İnternette özdeşleme sürecin nasıl oluyor? 

İnternette özdeşleşme sürecim olmuyor bence, bazen şey oluyor, mesela video büyük, 

çözünürlüğü kötü, videoyu küçük izliyorum, yanda bir sürü yazılar var, bannerlar var. 
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Ama o sırada görüntü kalitesinden rahatsız olduysam  küçük izlemek, ya da 

konsantrasyonumun bir kısmını oraya vermek beni rahatsız etmiyor.  

Geri, ileri alıyor musun? 

Bu filmde yapmadım, ama normalde yapıyorum. Çok sıkıldığım filmlerde ‘aman 

bunun da nesi varmış’ diye ileri aldığım oluyor.  

Film hakkında yorumları okur musun internetten? Yorum yapar mısın? 

Bana göre herkes artık içerik üretiyor, içerik ürettikçe de herkesin olması bir nevi 

kaliteyi düşürüyor, özgürleştirici bir şey de olsa herkes ağzına geleni söyleyeceği için, 

ben de o ağzına geleni söyleyenlerden biri olacağım için, uzmanlığım olsa onu 

paylaşmaya  değer bulurum, ya da onu besleyebilecek backgroundum olsa onu 

yaparım ama, bana biraz şey geliyor, cahil cesareti gibi geliyor, bir de şeye atılmış 

taş gibi, sosyal medya, ya da internet  çok çabuk tüketilen bir şey olduğu için, bu gün 

yazıp bir saniye sonra unutacağım için, dolayısıyla onun için üretilen içerik de o 

kadar kolay tüketilir bir kalitede oluyor. Yani ben oturup bir yazı yazmak istesem, 

onunla ilgili bir sürü araştırma yapmak isterim. Ama benim bu yazıyla ilişkimle de 

alakalı, yani öykü yazdığında ya da kendi yaratında bir şey yazdığın zaman en 

azından kendi içinden çıkan, kendi gördüklerinle besleniyorsun, ama bu tarz şeylerde 

birazcık daha sanki o konuyla ilgili mürekkep yalamış olmak, ya da temel 

kavramlara hakim olmak gerekirmiş gibi geliyor, yoksa sıradan bir vatandaş 

düşüncesi oluyor, sıradan vatandaş düşüncesi de internette bol, benimki eksik kalsın.  

İnternetten izlediğinde para ödüyor olsan yine de izler misin? Mesela Turna’ya 

baktın mı hiç? 

Bakmadım. Bunu benim ayıbım say.  

Hayır hayır, bakman açısından söylemedim, ona şifreyle giriyorsun... 

Şöyle aslında şifreyle giriyor olmak biraz tembelleştiriyor açıkçası, hani o şey için 

bilinçaltında tembelleştiriyor, doğrudan şey yapmıyor, hani ona girip, onu  şey 

yapacağım düşüncesi. Şifreli kanal düşüncesi, ama video-on-demand var, işte 

internetten, mesela şöyle bir şey söyliyebilirim, Hürriyet gazetesi abonelik istiyor 

bazı yazıları için, hayatta abone olmam mesela, niye çünkü o kadar mail adresi girip 

o kadar tantana yapacak değerde bir şey üretmiyor bence, bir sürü ona benzer şey var 

zaten. Önce benim için o kadar kıymetli olup olmadığına bakarım, bir de şöyle bir 

şey var, bir sürü bileşeni var onun, cep telefonun interneti çok bunaldığım zaman 
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onun kotasını yiyip bağlanıyorsun, sınırsız internetim olsa ona göre techisat alırım, 

daha güzel film izlemek için neler yaparım, onunla uğraşırım belki bir kıymeti olur. 

Ama onun dışında televizyonlarda internet oluyor ya öyle büyük ekrandan izlesem 

belki benim için anlamı olurdu. Ekstradan ona para verip şey yapmam. Çünkü 

küçücük bir ekrandan çözünürlüğünü bilmediğim, yani kalitesinden çok emin 

olmadığım yerlerden şey izliyorum, onun da tek motivasyonu bedava olması, kolay 

erişiliyor olması yani yayıla yayıla izliyor olmak.  

Şifreye para ödemen gerekiyor olsaydı... yani şu an şifreli bile olması seni 

caydırdı. 

Evet evet. Uğraşmazdım.  

Veri güvenliğini düşünüyor musun? 

Kaydedildiğini, takip edildiğini bizzat bir avukatla görüştüğümde öğrenmiştim zaten. 

Yani internette parmak izi dedikleri, hatta google’un artık bizim imlecimizin 

hareketlerini bile takip etmeye çalışan bir teknoloji üzerinde çalıştığını hep 

söylüyorlar. Dolayısıyla öyle bir özgürlüğümün olduğunu düşünmüyorum zaten. O 

anlamda kendimi güvende hissetmiyorum. Ha ne oluyor, bazen aramaktan 

utanmıyorum, mesela müstehcen bulunacak bir içerik arıyorsam, ya da ne bileyim bir 

şeyse, genel ahlak kurallarına mugayir bir şeyse aramaktan utanmıyorum, ya da 

aramıyorum. Böyle bir şey ama şeyin farkındayım, internette özgür ya da güvende 

olmadığımın her koşulda farkındayım. Biraz da IT sektöründe çalışmış şeyi de var, 

paranoyaklığı da var. Çok kolay olduğunu biliyorum yani, isteyenlerin istediği 

bilgiye erişebileceğini.  

Onun dışında virüs gibi şeylerden çekiniyor musun? 

Evet çekiniyorum ama bir şey yapıyor muyum, yapmıyorum, yine de izliyorum. 

Çünkü antivirüs programlarının zaten aslında virüs ürettiği ve bir şekilde, komplo 

teorileri vardır ya işte şu hastalık aslında şu ilaç için üretildi, onun gibi bir şey 

aslında. Ama aynen öyle atın ölümü arpadan olsun, yine de izliyorum.  

Festivalde izlemek, yeni medyada izlemek, Başka Sinema ya da cep sinemasında, 

bütün bu çalışma sürecinden bahseder misin? Dört ayrı koşulda film izlemiş 

oldun koşulların hepsini karşılaştırır mısın? 

Koşulları karşılaştırırsam şöyle bir şey, benim açımdan cep sineması ile büyük 

sinemanın çok bir  farkı yok. Sadece akılsal olarak düşündüğüm zaman sınıfsal bir 
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farkının olduğunu düşünüyorum. Bazılarını, bazı segment tüketicileri daha çok 

etkilediğini, ne bileyim ses sistemi olsun, bazı insanlar sese daha  duyarlı, büyük 

koltuklar olsun, popcorn, arada izlenecek reklamlar. Bunlar bazı nedir o zengin 

kesime, bazı kutuplara daha çok hitap ediyor. Benim için çok farken  şeyler değil, 

cep sineması ise öyle değil, daha çok ayakta tutunmaya çalışan sinema salonlarının 

sinemaları konforları yeterince düşük ama güzel filmler gösteriyorlar. En azından  

daha kaliteli içerik var cep sinemalarında. Ama son zamanlardaki festival 

deneyimlerimden şeyi tercih ederim, evde izlemeyi, korsandan izlemeyi hatta. 

Neden? 

Nedeni şu, kaçacak alan bırakmıyor. İki izlediğim filmde de koltuğumun çok ortada 

olması, stratejik bir yerde olmaması, kapılara yakın olmaması ve kaçamamış olmam, 

içime fenalık gelmiş olması, dolayısıyla kendimi kısıtlanmış hissetmiş olmam... O 

rahatsız etti. Bir de korsanda da şöyle bir şey var festival filmlerinde bilet sayısı 

yeterli olmuyor, bazen çok pahalı oluyor, elbette vakit bulamıyorsun, eğer 

çalışıyorsan gündüz seansları gitti, diğerleri de normal fiyata. Yani gerçekten şeysen, 

o anlamda elim  bolsa DnR’dan  ya da başka biryerden bilet alabilirim festivale 

gidebilirim. Vaktin bol değilse korsandan alıp izlemek benim için daha büyük bir 

rahatlık.   

İnternet açısından... 

İnternet bağlantım varsa tabiî ki internetten. Benim için şey değil, hırsızlık olduğunu 

biliyorum ama internet de öyle, zaten çoktan bu günahlara ortak oldum ben. Şöyle 

bir şey kütüphaneye üyeyim mesela, Bahçeşehir Üniversitesi’nin, yıllık üyelik 

ödeyerek kitap satın almıyorum artık. Eğer DVD koleksiyonu da o kadar zengin 

olsaydı aynı şeyi yapardım. Hırsızlığa  meraklı olduğumdan değil, cebimi 

düşündüğümden açıkçası. Bir de dediğim gibi daha erişilebilir olması... İstanbul gibi 

bir şehirde benim bilet alıp gelemediğim çok oldu.  Bazen üşendim, bazen 

yetişemedim, bazen de çok istediğim filme bilet bulamadım. Büyük şehirde 

erişilebilirlik var, gerçek anlamda erişilebilirlik değil, belli katmanlara. Düzenlenen 

festivalin İKSV kartı var, tiyatro festivali bile olsa önce Lale kartlılar, sonra kalan 

biletlerden kalan olursa alabiliyorsun. Lale kartların da bir fiyatı var ikiyüzelli, üçyüz. 

Her yerde para konuşuyor. 

Okulda cep sinemasında, ya da arkadaşlarınla evde toplu olarak izlemek... 
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Okulda, evde izlediğimizin dışında bizim üniversitede de sinema kulübü vardı. 

Koşullar düşük oluyor ama yine de kötü olmadı. Beni rahatsız etmiyor gerçekten, 

ben yazlık sinemaları da çok severim, açık alan olsun, ne bileyim sandalyem tahta 

olsun, rahat etmesem de olur yani. Çok  şey fark etmedi benim için cep sineması ya 

da...  

Evde yemek içmek... insanlar da tanımadığın insanlardı. Bundan bahseder 

misin, evde bahsetmiştin gerçi. 

Normal  kendi evimde izlediğim gibi izlemedim. Kendi evimde   öyle izlemem zaten, 

orda şey vardı, izlenebilir olmanın verdiği farkındalık vardı. Yani sosyalleşmenin 

verdiği bir yapaylık vardı. Hani cep sinemasında da sosyalleşiyorsun, sinemada da 

sosyalleşiyorsun. Tek başına gitsen bile işte pijamanı değiştiriyorsun, saçını tarayıp 

gidiyorsun eğer depresyonda değilsen. Dolayısıyla birileri tarafından görülüyorsun 

ve görüyorsun. Görülüyor ve görüyor olmanın verdiği bir halle gittim, izledim evde 

de. Çok şey olmadı benim için. Evde tabiî ki fiziksel koşullar sinemadakinden daha 

farklı olduğu için, işte aydınlık olması, dışarıdan ses geliyor olması dikkat dağıtıcı 

unsur daha fazla. Ben evde tek başına izlediğim zaman o dikkat dağıtıcı unsurları 

kendim kontrol edebiliyorum. Başkasının evinde tabiî ki kontrol edemiyorsun. İşte 

kulaklık takıp izleyemiyorsun, bir kaç kişi daha var evde. 

Bundan sonra festivale gider misin? 

Öğrenciyken çok hevesliydim. Yani bu on sene önceye tekabül ediyor. Giderek  o 

festivallerde rast geldiğim o güzel filmlere rast gelmemeye başladım. Ya da ben 

beceremiyorum seçmeyi, gerçekten filmlerde bir şeyler var bilmiyorum yani. 

Giderek azalıyor festivale gidişim, giderek törpüleniyor, o da şeyden artık festival 

filmi, sanat filmi sıkıcı film olarak yavaş yavaş başladı içime, en son festivallerde 

hani çok ufkumu açtı, çok etkilendiğim filmler çıkarsa belki tekrar takip edebilirim. 

Eskiden çok takip ediyordum, şimdi takip etmiyorum. 

Film izlemek senin için hangi bütçenin içinde yer alıyor? 

Ekstra bütçe, yani nasıl diyeyim, gençken şeydi, iştah vardı her şeye, bedava olsun, 

paralı olsun her şekilde gidiyordum. Şu an için çok fazla iş güç, biraz yaşla da alakalı 

bence daha fazla odaklanacağım şeylerin azalmasından dolayı şu an için bir lüks. 

Yani şöyle oluyor, daha çok kitap okuyorum, daha çok tiyatroya gidiyorum. Ama 

oturup da daha çok sinemaya gitmiyorum. Korsanı alıyorum, internetten izliyorum. 



 337 

Bu Türk Filmleri için de geçerli  oluyor mu? Türk Filmleri’ne gideyim de 

destek olsun, bu yönetmenlerin zaten beşyüz izleyicisi var.  

Açıkçası kendime öyle bir misyon yüklemedim. Ama mesela Nuri Bilge Ceylan’ın 

filmlerine hem büyük hayranlıkla, hem büyük heyecanla gidiyorum. Çünkü iyi bir iş 

izleyeceğimi biliyorum. Onun mesela DVD’si de düşsün, korsanı da düşsün diye 

beklemiyorum, hem o merakımdan, sabırsızlığımdan, hem de zaten hak ettiğini  

düşündüğümden sanırım.  

Nuri Bilge Ceylan’ın hak ettiğini düşünmüşken, örneğin Özcan Alper’in o 

kadar da hak etmediğini düşündüren ne.  

Yok,  Özcan Alper’in bir filmini izlemişsem... 

Onu nerde izlemiş oluyorsun? Yeni medyada beğendin de mi gidiyorsun yoksa.  

Nerede izlemiştim Nuri Bilge Ceylan’ı… Üç Maymun’u sinemada izlemiştim, 

beğenmiştim. Bir Zamanlar Anadoluda’yı iki kere izledim galiba, bir kere evde 

izledim, bir kere de sinemada izledim diye hatırlıyorum ama emin değilim ondan. 

Genelde sinemada başlıyorum  ya da sonradan tanıdıysam bir şekilde  internetten ya 

da korsandan başlıyorum. Mesela şeyleri izleyemedim,  Reha Erdem’e hep sinemada 

giderim mesela, ama Kosmos’dan sonra bir daha gider miyim bilmiyorum, çünkü 

çok bir şey anlamadım. Ondan sonra Bal, Süt, Yumurta bunları izleyemedim Yusuf 

Kaplan’ın filmlerini, onlar yarım kaldı mesela.  

No name bir sürü genç yönetmen çıkıyor, kırk tane yönetmen... 

Öyle olduğu zaman şöyle yapıyorum, yorumları okuyorum, her yorumcuyu değil de 

fikirlerine yakın olduğum. Mesela atıyorum Alin Taşçıyan okuyorum, Alin 

Taşçıyan’ın okumasına dayanarak bir filme gittim gerçekten  fikirlerimiz aynı, 

bundan sonra o yazarı takip ediyorum ve o yazarın fikirleriyle uyuşuyorsa o filme 

gidiyorum. Dolayısıyla genç yönetmen değil, mesela Nar diye bir filme gitmiştim, 

rastgele gitmiştim, fena bulmamıştım ama bayılmamıştım. Bir daha aynı şekilde 

gider miyim, benim için muallak. Yani böyle. Görmekle alakalı ya da ne bileyim 

sevmekle alakalı. Beni o kadar etkilemiş şeyler olursa gidiyorum.  

İlk gittiğin... 

İlk gittiğim rast gele oluyor, bazen yorumları okuyarak oluyor...  

Yeni medya etkili oluyor mu? 
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Yeni medya etkili oluyor, yani internetten, sağdan soldan yorumlar  etkili oluyor, her 

zaman gazete de almıyorum, o dediğim  yazarları da internetteki köşe yazılarından 

okuyorum. Ya da şöyle oluyor filmi diyelim ki yürüyorum yolda hangi filme girsek 

diye afişlere baktığım zaman oyuncu kadrosuna bakıyorum, oyuncu kadrosu da 

genelde şey, iyi  oyuncuları olan filmler dikkatimi çekiyor, iyi derken benim için 

popüler olanlar değil de iyi bulduklarım, seçici davrandıklarını düşündüklerim. Onun 

da etkisi oluyor. Mesela Serra Yılmaz’ın oynadığını görmek şeydi benim için, o 

kadının iyi projelerde yer aldığını düşünüyorum ve benim için Özcan Alper’in 

filmine gitmek için bir sebep bu. 

 

******************************************************************** 

 

(8.)  

Görüşülen Kişi: C3 (Sinema alanı dışında, Lisans Öğrencisi, Kadın, 21 yaşında) 

 

İnternetten filmi izledin. Öncelikle izleme koşulunu bana anlatır mısın? Hangi 

filmi hangi koşullarda izledin 

Evet izledim. Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yön. Onur Ünlü, 2013) filmini izledim. 

Odamda tek başıma dondurma yerken izledim. 

Peki neresinde durdurdun, kaçıncı dakikada hatırlıyor musun? 

Filmi bir kez sonlara doğru telefon çaldığı için durdurdum ama dakikasını 

hatırlamıyorum. 

Yalnız izlemek etkiledi mi tepkilerini verirken, durdurmaya karar verirken? 

Bilmiyorum.. Pek bir şey fark etmedi. Çünkü filmi sadece telefon çaldığında 

durdurdum. 

Biraz internetten film izleme sürecini anlatır mısın? 

Önce film aradım. Hangi filmi izleyebilirim diye. Sanat filmi olması gerekiyor bir de 

onu araştırdım biraz. Sonra “Sen Aydınlatırsın  Geceyi” filminin konusunu okudum 

ilgimi çekti. Onu izlemeye karar verdim. 

Bilgisayarı bağladın mı televizyona? Bunu büyük ekranda izleseydim diye 

düşündün mü? 
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Yok direkt bilgisayardan izledim. Açıkçası  genelde DVD kullandığım için 

bilgisayarı televizyona bağlama kablom yok. 

Rahatsız etti mi kadrajları küçük ekranda izlemek? 

Yo hayır rahatsız olmadım. 

Kimse var mıydı yanında? 

Hayır evde bile kimse yoktu.  

Geçen seferki izleme koşulları arasından konuşursak bütün hepsinden 

bahsedebilir misin? 

Festivalde ilk film izleyişimdi biraz heyecanlıydım. Tepkilerime ve insanların 

tepkilerine azıcık dikkat ettim. Evde grupla izlerken biraz kendimi dışladım. Çünkü 

bir şeyler yeniyordu ve ben sesten çok rahatsız oluyorum biraz farklı bir köşeye 

çekildim. Biraz da sıkıldım filimden o yüzden de köşeye geçtim…. bırakmak istedim 

evet ama sonuçta sadece ben yoktum söylemeye çekindim. Evde izlediğim en 

rahatıydı. Ben yalnız olmayı seviyorum. 

DVD’si çıktı, sinemada var festivalde de var, arkadaşlarınla da yemek yiyerek 

izleyebileceksin, evde de hiç para ödemeden izleyebileceksin ya da bir şifre alıp 

izleyebileceksin hangisini tercih ederdin? Neden? 

Dürüst olayım mı? DVD benim için en keyiflisi. Yani tek başıma kendi büyük 

ekranımda canımın istediği gibi izlemeyi seviyorum. Bu yüzden arkadaşlarım bana 

‘yabani’ diyor. Belki arkadaşlarıma göre entelektüel olmadığım için yalnız izlemeyi 

seviyorum. Kimse bir yorum yapmamı beklemiyor. Seversem devam ediyorum, 

sevmezsem kapatıyorum. 

İnternetten film izlemeyi düşündüğünde ‘Evde bedava izliyorum’  diye 

düşündün mü? 

Hayır, ilk aklıma gelen ‘üüf ya şimdi internette kaliteli değildir’ oldu. 

Katıldığın bu çalışmanın sana bir katkısı oldu mu? 

Artık festival takip edeceğim...Ve sanat filmlerinin de sıkıcı olmadığını anladım. 

Yani bilirsin biz biraz önyargılı bir toplumuz. 

Bu  izleme biçimi etkiledi mi mesela, internetten izlerken geldi mi aklına, yoksa 

filmin bir anlatısı var sonuçta kızın başına neler gelecek diye mi izlemeye 

başladın bir noktadan sonra? 

Ben ilk beş dakikadan sonra filmin içindeyim. 
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Film özelinde özdeşleştiğin bir karakter, ya da anlatısal olarak özdeşleştiğin bir 

durum oldu mu? 

Nesneleri oynatabilen kadın var ya o. Çocukken çok denedim  başarısız oldum tabi 

ama denedim. 

Rengini değiştirdin mi, ses düzeyini arada duyamadığın yerde yükselttin mi? 

Rengini değiştirmek hiç aklıma gelmedi. Kulaklık ile yüksek ses ile dinledim bir 

ayar oynatmadım hiç. 

Bu filmi evde değil de salonda izleseydin diğer insanların tepkilerini merak eder 

miydin? 

Etmezdim. Sonuçta benim tepkilerim benden çıktı onlarınki onları ilgilendirir. 

Cep sinemasında izlemeyi düşündüğünde? Görüntünün küçük olması...? 

Görüntü net ise küçük büyük fark etmiyor benim için. 

Genel olarak Türk Sineması’nın internetten izlenmesiyle ilgili ne 

düşünüyorsun?  

Ben tercih etmiyorum genelde. Tamam yabancı sinemaları izliyorum bazen ama 

biraz da sanata saygı duyan insanların azlığından yakındığım için galiba. Herkes 

kazansın istiyorum. Türkiye’de sanat ile ilgili bir şeyler yapmak çok zor. 

Filmi izlemeden ya da izledikten sonra internetten yorumları okudun mu? 

Hemen ondan sonra mı okudun? Okur musun genelde? Filmi alımlama sürecini 

değiştirir mi? Ve yorum yazar mısın? 

Yok hiç yorum okumadım... Başlarda okuyordum başka filmler izlemeden önce. 

Ama genelde insanlar ile zevkim pek uyuşmuyor. Bazı insanların çok önerdikleri 

film ben de hayal kırıklığı olabiliyor. 

Sinema salonunda olsaydın filme dair bir yazıyı hemen okur muydun hemen 

çıktın kapıda? 

Hayır, net. 

İzlemeyi tercih ettiğin gün var mıydı? 

Hayır, boş anıma dank getirdim. 

Cep telefonundan izlemeyi düşündün mü? 

Ay hayır, o yorucu oluyor gözlerim için. 

İstanbul Modern’in sinema günlerini takip ediyor musun? Ya da Başka Sinema 

ya da başka bir kültür merkezi. 
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Bir an utandım kendimden. Şu an etmiyorum. 

Yalnız başına gider misin? 

Olabilir. Ruh halime bağlı biraz. 

Filmi izlerken veri güvenliği ya da virüs vs. geldi mi aklına? 

Yok teknolojik şeylerden anlamam, aklıma bile gelmedi. 

Sinema yazarlarını takip eder misin? Ya da yeni medyadan mı okursun film 

yorumlarını. 

Genelde okumam. Filmin konusuna bakarım benim tarzım mı öyle ise giderim. 

 

******************************************************************** 

 

(9.)  

Görüşülen Kişi: D1 (Sinema alanı dışı, Erkek, 29 yaşında) 

İnternetten Film İzleme Deneyimi.  

 

İnternetten filmi izledin. Öncelikle izleme koşulunu bana anlatır mısın? Hangi 

filmi hangi koşullarda izledin? 

Jin izledim odamda masaüstü bilgisayarında ışıklar kapalı izledim filmi. Tekli bir 

koltuk var odamda ona oturup izledim. Gayet konforlu bir izleme seansınydı. 

Sinemadan rahattı bile diyebilirim. 

Peki neresinde durdurdun, kaçıncı dakikada hatırlıyor musun? 

Film izlerken filmi durdurmam. Hiç huyum değildir. Eğer bir filmi durdurursam 

kapatırım izlemeyi bırakırım. 

Biraz internetten film izleme sürecini anlatır mısın? 

Valla çok kolay filmin adını yazıyorum indirip izliyorum.  

Bilgisayarı bağladın mı televizyona? Bunu büyük ekranda izleseydim diye 

düşündün mü? 

Hayır laptopda izlemedim odamdaki masa üstü bilgisayarda izledim zaten ekranı 

yeteri kadar büyük o yüzden hiç tvye bağlama isteği duymadım. 

Rahatsız etti mi kadrajları küçük ekranda izlemek? 

Ekran televizyon ekranı kadar büyük neredeyse sıkıntı olmadı o yüzden. 

Kimse var mıydı yanında? 
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Hayır yoktu tek başıma izledim. 

Yalnız izlemek etkiledi mi tepkilerini verirken, durdurmaya karar verirken? 

Hayır etkilemez. Film izliyoruz sonuçta takım sporu yapmıyoruz bence tek izlemek 

gayet rahattı tepkilerimi de hiç etkilemedi. 

DVD’si çıktı, sinemada var, festivalde de var, arkadaşlarınla da yemek yiyerek 

izleyebileceksin, evde de hiç para ödemeden izleyebileceksin ya da internetten 

bir şifre alıp izleyebileceksin hangisini tercih ederdin? Neden? 

Uzun zamandır beklediğim bir film ise festivalde izlerim. Çünkü festivaller bir şehrin 

kendine ait kültürünün oluşmasında önemli birer etkendir. Ayrıca sanata bir katkım 

olsun diye festivalde izlemeyi tercih ederim. 

İnternetten film izlemeyi düşündüğünde ‘Evde bedava izliyorum’ diye 

düşündün mü? 

Oooooo... internetin olayı bu zaten. Çoğu Hollywood filmini sinema yerine evde 

izlerken bu düşünce gelir aklıma. 

Katıldığın bu çalışmanın sana bir katkısı oldu mu? 

Sanmam.  

Bu  izleme biçimi etkiledi mi mesela, internetten izlerken geldi mi aklına, yoksa 

filmin bir anlatısı var sonuçta ‘kızın başına neler gelecek’ diye mi izlemeye 

başladın bir noktadan sonra? 

Yok etkilemedi zaten sürekli bu şekilde izlerim filmleri. Ülkemizde zaten sinematek 

mantığı ile işleyen sinema olmadığı için eski filmleri ya da kült filmleri izlemek için 

ya festivali bekleyeceksin ya da filmi indirip istediğin zaman izleyebilirsin. Ben de 

bu mantıkla yıllardır takıldığım için... 

Film özelinde özdeşleştiğin bir karakter, ya da anlatısal olarak özdeşleştiğin bir 

durum oldu mu? 

Yok ya film baya uzaktı benim duygu dünyama, siyasal ideolojime, o yüzden içine 

çok giremedim desem yeridir. 

Rengini değiştirdin mi, ses düzeyini arada duyamadığın yerde yükselttin mi? 

Hayır, hiç oynama yapmadım. 

Bu filmi evde değil de salonda izleseydin diğer insanların tepkilerini merak eder 

miydin?  
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Hayır, etmezdim. Ben filmi kendim için izlerim. Kimseyi umursamam film izlerken. 

Hz. İsa gelse o sırada tepki vermem. 

Cep sinemasında izlemeyi düşündüğünde? Görüntünün küçük olması mı? 

Yok sorun olmaz benim açımdan. Fiziksel koşullar ikinci planda kalır benim için 

önemli olan ekrandaki filmde ne anlatıyor, nasıl anlatıyor önemli olan bunlar. 

Genel olarak Türk sinemasının internetten izlenmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? 

Gayet normal. Asgari ücretin dokuz yüz lira olduğu ülkede kimse sinemaya on altı 

lira vermek istemez. Gelirim asgari ücretin çok üzerinde olduğu halde bir sinema 

filmine on altı lira vermek bana koyar. Ancak yıllardır beklediğim bir film olması 

gerekir o parayı vermem için. 

Filmi izlemeden ya da izledikten sonra internetten yorumları okudun mu? 

Hemen ondan sonra mı okudun? Okur musun genelde? Filmi alımlama sürecini 

değiştirir mi? Ve yorum yazar mısın? 

Filmden önce okumam film hakkında beklenti oluşmasını istemem. Filmden sonra 

zaten ben yazıyorum film hakkında bir şeyler. 

İzlemeyi tercih ettiğin gün var mıydı? 

Fenerbahçe maçının olduğu gün hariç herhangi bir günde izleyebilirim.  

Cep telefonundan izlemeyi düşündün mü? 

Valla cep telefonum o işleri yapacak kadar gelişmiş değil. Videoyu zor oynatıyor 

film izlenmez ekranı da küçük. Ama o kadar küçük ekranda film izleyip filmi rezil 

etmek istemem. 

İstanbul Modern’in sinema günlerini takip ediyor musun? Ya da Başka Sinema 

ya da başka bir kültür merkezi. 

Modern’e giderim sık sık. Sinema günlerini takip ederim. Modern iyidir ya. 

Yalnız başına gider misin? 

Evet, tek giderim.  

Filmi izlerken veri güvenliği ya da virüs vs. geldi mi aklına? 

Aklımın ucundan geçmedi. Sen bu soruyu sorana kadar da hayatım boyunca böyle 

bir şey düşünmemiştim. 

Sinema yazarlarını takip eder misin? Ya da yeni medyadan mı okursun film 

yorumlarını? 
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Özel olarak takip ettiğim bir yazar yok. Rıza Oylum var iyidir. Güzel yazar onu 

okurum ara sıra. Hülya Uğur Tanrıöver Hoca’nın film çözümlemelerini de severim. 

Bunlardan başka mutlaka takip ettiğim yazarlar yok. Çünkü yazara ihtiyaç duymam 

ben zaten o filmin alt temasını da alt metnini de piyasa yazarlarından iyi kavrarım. 

Filmin nasıl bir siyasi ortamda çekildiği de benim kendi çalışma alanlarım arasına 

girer.  

 

******************************************************************** 

 

(10.)  

Görüşülen Kişi: D2 (Sinema alanı dışı, Araştırma Görevlisi, Erkek, 28 yaşında) 

 

Çalışmanın sonuna geldik diye varsayıyorum, son izleme deneyimini soracağım 

sana, ne zaman nasıl izledin? 

İzleme koşullarını mı soruyorsun? 

Her şeyi... bana anlatmak istediğin her şeyi... ben sorularla yönlendireceğim 

seni. 

Yani kendi çalışmalarımdan sıkıldığım bir anda ‘hadi film izleyeyim’ dedim gecenin 

epey geç bir saatiydi, ikiyi falan geçiyordu iki buçuk falandı herhalde gece iki buçuk  

falandı, ‘hadi film izleyeyim’ dedim biraz da yorgun gibiydim işin doğrusu. Senin 

filminin de altmışbeş dakika olduğunu biliyordum, dedim ‘şimdi iki saatlik filmi 

kaldıramam, hazır altmışbeş dakikalık bir film varken film de izleyesim varken film 

izleyeyim’ dedim, izlemeye başladım.  

Koşullar... 

Koşullar... ışıkları kapattım, koltukta uzanarak izledim işin doğrusu, yani çok görsel 

efekti çok fazla bir film olsaydı, çok böyle bir görsel efekt lazım gelen bir film 

olsaydı, ben öyle filmleri bilgisayarı televizyona bağlayarak izliyorum, ışıkları 

kapatarak falan, bu filmin fragmanını izlemiştim görsel efekte ihtiyaç duyan bir şey 

olmadığını biliyordum, olmayacağını tahmin etmiştim, dolayısıyla laptopumda   

kucağıma koyarak ve uzanarak filmi izledim. Bu arada şunu da söyliyeyim filmin 

son on beş dakikasıydı herhalde gözlerim kapandı ve uyudum, kalan on beş dakikayı 
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hatta beş dakikayı da geriden başlatarak yirmi dakikayı falan sabah izledim. Böyle 

iki seansta izlemiş oldum filmi.  

Durdurdun mu filmi izlerken tuvalet, yemek? 

Tuvalet değil de, yemek de değil de, bir iki yerde  bir iki hata gördüm. Çeviri hatası, 

alt yazıdaki çeviri hatasını gördüm. Onları doğru mu gördüm acaba diye tekrar 

konuşturttum şeyleri, yani beş altı saniye geri alıp filan öyle bir durdurup 

izlemişliğim birkaç yerde var. Onun dışında yemek için falan, yok durdurmadım.  

Bu filmi diğer izleme koşullarını değerlendirdiğinde, cep sinemasında, başka 

yerde ya da evde börekli pastalı, ya da festival koşullarında izlemek gibi... 

Ya herhalde hangi film olursa olsun, böyle bir sinema ortamında izlemek, tam tarif 

edemiyorum neden olduğunu ama, bana daha çekici geliyor işin doğrusu ama şunu 

da belirtmeden geçemiyeceğim bu noktada, görsel efekti daha fazla, daha yoğun olan 

filmler sinemada izlenmeye daha fazla muhtaç diğer tırnak içinde bağımsız olan 

filmlere nazaran.  

Bağımsız filmleri evde yalnız başına ya da birileriyle izlemeyi anlatabilir misin? 

Farklılıklardan mı bahsediyorsun? Bir kere daha önceki röportajlarda da söylemiştim, 

sinemada film izlemenin bence en önemli noktalarından bir tanesi belki de en 

önemlisi, sinemanın yeni çıkması tırnak içerisinde taze çıkmış olması. Bence o 

insanların bilinçaltında bir önem arz ediyor, hani ‘ilk izleyenlerdenim’ falan gibi bir 

duygu. Onun dışında sinemadaki, tabi dediğim gibi ses ve görsel donanımları da 

bence önemli ama, aynı şeyleri aynı donanımları, sistemi evde de kurduğun zaman 

yakın bir sistemi evde de kurduğun zaman herhalde evdeki ortamı daha tercih ederim.  

Başkalarının olmaması... 

Başkaları dediğin, mesela benim normalde bir şeyler paylaştığım kişiler ya da 

arkadaşlarım, dostlarım ailemle olması... Mesela en uygun en ideal ortam bana göre 

şudur, dostlarım, ailem, sevdiklerimle beraber ev ortamında hem de güzel bir 

sistemin de kurulduğu, böyle perdelerin kapatıldığı, ışıkların kapatıldığı güzel bir  

ses ortamı olup evde sevdiklerimle bir film izleyeceğim. Bana göre en ideal ortam bu. 

Onun dışında diğer tanımadığım insanlarla sinemada bir film izlemek onda da 

dediğim gibi güncel bir filmi, taze bir filmi insanlarla beraber gidiyorsun orda bir 

paylaşım söz konusu, bir duyguyu paylaşıyorsun o da çok kötü değil bence. Birinci 

söylediğim daha güzel, ikinci söylediğim de güzel. Sinema olayı da güzel bence. 
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Reklam çıktı mı izlerken? 

Düşüneyim.  

Filmin içinde değil de siteden kaynaklı? 

Hayır çıkmadı. Ha şunu söyleyeyim bak şimdi hatırladım. Filmi seyrederken sitenin,  

siteden kaynaklanan herhalde olsa gerek, üç dört defa kendisi film durdu, hiç  

ilerlemedi sonra bir dakika falan geriye almak, siteyi yenilemek zorunda kaldım. 

Öyle üç dört defa hem de bir defa değil belki dört beş defa bunu yaşadım. Ama 

reklam falan çıkmadı. 

İzleme deneyiminin üzerine etkisi oldu mu? 

Oluyor, yani konsantre olan biriyim, yani filmlere konsantre olan biriyim, o şeyi 

etkiliyor bence, o konsantrasyonunu bölüyor. O hikayenin içinde hissediyorsun böyle 

zaman geçtikçe, kendini fark etmemeye başlıyorsun filmde zaman geçtikçe ama o bir 

duruyor, bir etken oluyor, bir şey oluyor ve sen dışarıdan onları izlediğini tekrar 

hatırlıyorsun, tekrar farkına varıyorsun.  

Özdeşleşerek izledin mi? 

Özdeşleşerek izlediğim, ya hiçbir karakterle ben hayatımda hiçbir karakterle kendimi 

özdeşleştiremedim. Kendime  yakın bir karakter bile bulmuş değilim  

Bu filmi niye yalnız izledin, niye bir arkadaşınla izlemedin? 

Yani öyle denk geldi... 

Ertesi gün bir daha başladığında neden beş dakika geriye aldın? 

Uykulu halimde o son beş dakikayı anlayamamışımdır diye beş dakika önceden 

başladım. 

Neresi olduğunu hatırlıyor musun? 

Kırklı dakikalardı.  

Zaman mı tuttun orda? 

Evet evet kırklı dakikalardı yanlış hatırlamıyorsam. 

Bu birlikte yaptığımız çalışma senin izleyicilik sürecinde genel olarak etkisi oldu 

mu, daha sonra izlerken düşündün mü, mesela senden farklı izleyicilerle temas 

ettin özellikle evdeki çalışmada, mesela birisinin çok farklı bir bakışı senin 

bakışını değiştirdi mi? 

Yok hiç öyle bir şey hissetmedim.  
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Şifreyle giriyor olmak hakkında ne düşündün? Şifreyle girdin filme o değişik 

geldi mi? 

Yani değişik gelmedi çok fazla, bilincindeydim bir araştırmacının public ortama açık 

olmayan bir filmi, izlememi istedi, onu izledim; bu şifrenin o yüzden olduğunun 

farkındaydım yani.  

Peki bu şifrenin karşılığında bedel ödemen gerekse sinema bileti gibi, öder 

miydin? 

Tanımadığım birisinin filmini izlemek için.  Yani bu zor bir soru. Çünkü şu anda 

düşünüyorum mesela normalde film izleyeceğim zaman artık internette o filmi 

aratıyorum ve izliyorum. Normalde yani para verip de izlemem gereken bir ortam 

yok herhalde, ben bilmiyorum, öyle bir deneyimim olmadı, o yüzden para verir 

miydim  vermez miydim emin değilim.  

Verir miydin? Soru o. 

Emin değilim ama vermezdim,  yüksek ihtimalle vermezdim. Yani sinema dışında 

DVD de olsa alırdım ama internette para verip film izlemezdim herhalde. DVD 

alırdım, gerçi şunu da belirteyim filmlerin önemli bir çoğunluğu internette 

bulunduğu için eskiden epey DVD falan alırdım, CD, DVD alırdım uzun zamandır 

DVD almıyorum. İnternetten izliyorum.  

Diğer izleme koşullarından bahsedebilir misin? Cep sinemasında toplu bir odak 

görüşmesi yapmıştık ya onun dışında izleme koşullarıyla ilgili söylemediğin, 

başkalarının yanında söylemediğin aklına gelen bir şeyler var mı? 

Yok yani başkalarının yanında söylememezlik etmemişimdir.  

İnternetten film izlerken veri güvenliğinden şüpheleniyor musun? Geliyor mu 

aklıma öyle şeyler? 

Valla hemen hemen hiç gelmiyor aklıma öyle şeyler. 

 

******************************************************************** 

 

(11.)  

Görüşülen Kişi: D3 (Sinema alanı dışında, Yüksek Lisans Mezunu, Erkek, 28 

yaşında) 
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Yeni medyada film izledin mi? 

Yeni medya ne? 

İnternetten izledin mi? 

İnternetten izledim, evet. 

Hangi filmi izledin?  

En son Bir Zamanlar Anadoluda’yı (Yön. Nuri Bilge Ceylan, 2011) izledim, en 

yakın.  

Yalnız mı izledin yanında birileri var mıydı?  

Yalnız izledim. 

İzleme koşullarından bahsedebilir misin? 

Evde salonda izledim, büyük bir televizyon vardı, kendi laptopumu televizyona 

bağladım, ses sistemim de vardı, karanlık rahat bir ortamdı. O şekilde izledim sorun 

şuydu on beş yirmi dakikada bir laptopun koruması giriyordu devreye, ona kalkıp, 

basıyordum düğmeye. 

Peki normalde de film izlerken bir düzenek kuruyor musun? 

Evet, evde rahat oluyor. Bir tane bilgisayarı televizyona bağlıyorum öyle izliyorum 

yani, salonda başka biri izliyorsa kendi bilgisayarımın monitöründen izliyorum ama 

genelde salonda izliyorum.  

Telefondan izliyor musun? 

Yok telefondan izlemiyorum. Laptoptan da çok izlemiyorum, dizi bile izlemiyorum 

laptoptan… 

Büyük ekran tercih ediyorsun? 

Evet, hem de ses sistemi falan da daha güzel oluyor yani.  

Peki film hakkında… rengi, görüntüleri… 

Bence çok rengi falan şeydi tabi.  Daha  böyle daha sakin böyle daha yavaş akan bir 

film ama, sonları falan çok güzeldi yani.  

Rengini, sesini ayarladın mı sonra bir daha? 

Yok ayarlamadım, sadece sesi falan da iyiydi zaten ama çözünürlüğü HD değildi 

galiba. Benim bulduğum film HD değildi.  

Durdurarak mı izledin, durdurdun yemek yedin, tuvalete gittin ya da? 

Yemek yemedim de arada gidip bir şeyler içtiğimi hatırlıyorum. Su falan içtim, arada 

telefona da baktığım oldu. 
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Durdurdun mu peki filmi? 

Yok geriye aldım.  

Filmle ilgili yorumları okudun mu daha öncesinden? 

Sonrasında ekşi sözlükten biraz baktım ama çok fazla değil yani, telefondan biraz 

okudum. Beş on dakika okumuşumdur.  

Filmi neye göre seçtin? 

Daha önce izlememiştim. Önceden Kış Uykusu’nu izlemiştim. Sonra bu adamın daha 

önce çektiği filmleri izleyeyim dedim öyle izledim.  

Kış Uykusu’nu sinemada mı izledin? 

Evet sinemada izledim.  

Sinemaya neden gittin? 

O zaman ilginç o vardı. Bir de merak ettim ödül falan kazanınca, ‘gideyim’ dedim. 

Hatta birçok insan daha çok beğenmişti o yüzden onu izledim.  

Festivalde film izlemek insanlarla ya da evde tek başına film izlemek hakkında 

konuşabilir misin? 

Evde film izlemek benim için şey, boş vakti değerlendirmek gibi bir şey, akşam işte 

ne yapayım film izleyeyim mesela böyle bir şey, ama festivalde izlemek daha bir 

aktivite zaman ayırıp gittiğin bir şey öyle bir fark arasında, evde dizi de izliyor 

olabilirdim ama o akşam film izledim. İzlemişken de değişik bir film izleyeyim.  

Genelde bakarım güzel filmler neyse imdb’den de bakarım. 

Peki bu bağımsız filmle ilgili çalışma olmasaydı da yine bağımsız film izler 

miydin? Nuri Bilge Ceylan’ın o filmini izledin bir öncekini de izleyeyim?  

Benim için bağımsız olması çok şey değil yani.  Hani atıyorum imdb’den bakıyorum 

ilk iki yüzün içinde onların bazıları bağımsız izliyorum ama bağımsız oldukları için 

izlemiyorum. Sadece güzel oldukları için izliyorum yani, çok şey değil benim için 

bağımsız olması kriter değil yani. 

Diğer insanlarla birlikte izlerken, evde izlerken orada neler hissettin? 

Orada film seçerken müdahale etmedim açıkçası çünkü biraz daha sinemayla ilgili 

insanlar vardı ama yine de ortak bir seçim oldu.  

Kimin sinemayla ilgili olup olmadığını nerden anladın? 
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Orada konuşmalardan falan belliydi zaten öncesinde biraz konuşmuştuk zaten, az 

çok belli oluyordu zaten. Bilmiyorum, zaten seni bildiğim için sinema okuduğunu 

biliyorum, bir fikrim vardı.  

‘Benden farklı insanlar var sinemayla ilgili’ diye düşündün mü? 

Düşündüm, zaten öyle bekliyordum, film izlemeyi daha ciddiye aldıklarını 

düşündüm. Hani orda konuşulurken, yemek yerken film izlerken yemek yemem falan. 

Benim için öyle bir şey yok ben evde izliyorsam çay içerim, kahve içerim.  

Yanında birilerini fark ettin mi? 

Tabi yani fark ettim.  

Diğerlerinin tepkilerini fark ettin mi? 

Çok hatırlamıyorum ama hani çok böyle genel bir tepki yoktu, herkes normal bir 

şekilde izledi. Çok böyle göze batacak bir şey yoktu yani. 

Hangi siteden izliyorsun filmleri? 

Hatırlamıyorum, google’a yazdım site geldi.  

Reklam var mıydı? 

İlk başta vardı, ondan sonra… ama parça parçaydı. 

O seni etkiledi mi? 

Yo kalktım şey yaptım, ama bölüyor yani, direkt tek parça oldu mu daha güzel 

oluyor tabi.  

İnternetten film izlerken ödeme yapman gerekse yapar mıydın? 

Şeyi düşündüm mesela, nettv’ye abone olmayı düşündüm mesela olmuyor 

Türkiye’den yani.  Belli bir rakam ödeyebilirim onun için. Ama araya o zaman 

reklamlar falan girmemesi lazım, işte kalitenin daha yüksek olması lazım hani belli 

bir bedel ödeyebilirim yani, ayda on lira, on beş lira gibi bir şey ödeyebilirim çünkü 

ben torentten izliyordum, o daha zor yani, şirket bilgisayarı olduğu için torent 

kuramıyorum ona, yasak, o yüzden film indiremiyorum. Film indiremediğim içinde 

daha yüksek kalitede film bulamıyorsun. 480 oluyor o da ekran büyük olduğu zaman 

çirkin duruyor. Ya da araya bir şeyler giriyor falan eğer yani ben atıyorum, ayda on 

liraya, on beş liraya, yirmi liraya kaliteli film izleyebileceksem öyle bir şeye üye 

olurum yani. Netflix’den de olacaktım ama üyelik kabul etmiyorlar. 

Daha sonra diğer insanlarla konuştuktan sonra Başka Sinema gibi oluşumlarla 

ilgili araştırdın mı? 
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Konuşuldu ama ondan sonraki süreç bakmadım yani, ama Onur Ünlü’nün bir filmini 

izledim ama sadece Leyla’yla Mecnun dizisinden bildiğim için, yoksa çok 

bakmazdım şahsen. O filmi izlemiştim zaten  

İnternetten film izlerken odaklanabiliyor musun, özdeşleşebiliyor musun? 

Film güzelse izliyorum.  

Sinemada nasılsa öyle mi izliyorsun? 

Yani dediğim gibi ilgi çekici bir filmse, geçen gün bir film izledim adını 

hatırlamıyorum da Brezilya çıkışlı, mafya falan, imdb’de ilk yirmide, mesela onu 

izlerken hiç ara vermedim,  üç saate yakındı gayet izledim. Ama gerçekten çok güzel 

filmdi yani. Ama arada bir filmde ara veririm, sıkılıyorsam kapatırım. Sonuçta 

yatarak izliyorum, oturarak izlemiyorum, işte arada su içebiliyorum, bir şey 

yapabiliyorum, telefona bakabiliyorum, mesaj gelirse cevap veriyorum. O benim için 

zaman geçirme aracı bir yerde.  

İzleme koşullarını karşılaştırdığında festivalde izlemek, cep sinemasına 

gelememiştin sen, kendi başına izlemek, hangisini tercih edersin? 

Kendi başıma izlemeyi tercih ederim. 

Neden? 

Kendi başıma dediysem evde izlemeyi tercih ederim, çünkü hani benim evde sahip 

olduğum sistem gerçekten iyi bir televizyon var, iyi bir ses sistemi var, o yüzden 

sinemaya yakın bir sistemim var, hem de daha rahat yatarak izleyebiliyorum. 

Hoşlanmadıysam değiştirebiliyorum. Festivalde öyle değil. Festivaldeki sinema 

normal sinemadan da daha farklı, daha üst üste, daha değişik bir hava var, film çeken 

adam orada, yanında insanlar var, normal  sinemadan da farklı salon rahat bir salon 

değildi. O yüzden şeyse, görsel olarak iyi bir filmse onu sinemada  izlemeyi tercih 

ederim. Üç boyutluysa ya da ses olarak iyiyse, görüntü olarak iyiyse, ama değilse 

evde izlemeyi tercih ederim. Toplu olarak da izlemek zevkli olabilir ama bir arkadaş 

grubu olsaydı sonuçta toplanmış insanlar değil de arkadaş grubu olsaydı o da çok 

zevkli olurdu. Ama öyle bir grup olmadığı için evde izlemek daha zevkli yani. 
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EK 5: TÜRKİYE’DEKİ SİNEMA SALONLARI 

 

Şehir Salon Tür 

G.

D. Kaynak 

Erişim 

Tarihi 

(A/G/Y) 

ADANA Metropol B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/63/adana 
10/1/14 

ADANA Kozan Belediyesi K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/63/adana 
10/1/14 

ADANA Arıplex Cemalpaşa Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/63/adana 
10/1/14 

ADANA Arıplex Reşatbey Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/63/adana 
10/1/14 

ADANA 
Cinemaximum (M1 

Merkez) 
Z.S. 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/63/adana 
10/1/14 

ADANA Optimum Avşar Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/63/adana 
10/1/14 

ADIYAMAN Adıyaman Aile K.M.  K.M.  G.

V. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/15/14 

AFYON Zeyland AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/65/afyon 
10/1/14 

AFYON Bolvadin Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/65/afyon 
10/1/14 

AFYON Cinemovie Afium 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/65/afyon 
10/1/14 

AFYON Cinemovie Kiler 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/65/afyon 
10/1/14 

AĞRI Haspark B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/218/agri 
10/1/14 

AĞRI Cinegolds B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/218/agri 
10/1/14 

AĞRI 
Doğu Beyazıt Konak 

3 
B.S. 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/218/agri 
10/1/14 

AKSARAY Klas B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/66/aksaray 
10/1/14 

AMASYA Ar B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/67/amasya 
10/1/14 

AMASYA 
Merzifon Özdilek 

Kültür 
K.M.  

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/67/amasya 
10/1/14 

ANKARA 
Ankara Eryaman 

Yunus 
AVM 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Ankara Göksu 

Sinemax 
AVM 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Arcadium AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
FTZ Ankara 

Moviecity 
AVM 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Büyülü Fener 

Bahçelievler 
B.S. 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Büyülü Fener Kızılay B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
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ANKARA Cinemalltepe B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Kızılırmak B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Ankara Forum 

Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

ANKARA Bilkent Prestij 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum 

(ANKAmall) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum 

(Antares) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum 

(Armada) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum 

(Atlantis) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Cinemaximum (Cepa) 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum 

(Gordion) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum (Next 

Level) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA 
Cinemaximum 

(Panora) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Kentpark Prestij 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Metropol Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Neta-Vega Prestij 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Optimum Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANKARA Taurus Cinemarine 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/68/ankara 

10/1/14 

ANTALYA Manavgat K.M.  K.M.  G.

V. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/15/14 

ANTALYA 
Alanya Örnek 

Belediye 
K.M.  

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Finike Belediye K.M.  K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Kumluca 50.Yıl K.M.  K.M.  
G.

Y. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/15/14 

ANTALYA Megapol Aksin Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Örnek Damlataş Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Plaza Aksin Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Alanyum Örnek 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA 
Cinemaximum 

(MarkAntalya) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/68/ankara
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ANTALYA 
Cinemaximum 

(Migros) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Cinetech Deepo 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Fethiye Aksin Eresta  
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Laura Site 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Özdilek Cinetime 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/69/antalya 
10/1/14 

ANTALYA Shemall Cinema Pink 
Z.S.-

AVM 

G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

ARTVİN Arhavi Çarmıklı K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/70/artvin 
10/1/14 

ARTVİN 
Artvin Hamdi 

Tanpınar K.M.  
K.M.  

G.

Y. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/15/14 

AYDIN Nazilli Yeni Saray B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

AYDIN Söke Dicle B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

AYDIN Söke Dicle Vizyon B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

AYDIN Nazilli Belediye K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

AYDIN 
Cinemaximum 

(Forum Aydın) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

AYDIN 
Kuşadası Kipa 

Cinemarine 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

AYDIN 
Söke Novada 

Cinemarine 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/71/aydin 
10/1/14 

BALIKESİR Cinefora AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Emek B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Gönen Gülez B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Şan B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Bandırma Gülez K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR 
Burhaniye Kipa 

Oscar 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Yaylada Cinemarine 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Akçay Atlas 
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BALIKESİR Edremit Atlas  
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/72/balikesir 
10/1/14 

BARTIN 
Bartın Dervişoğlu 

K.M.  
K.M.  G.

V. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/15/14 

BATMAN Yılmaz Güney B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/74/batman 
10/1/14 
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BATMAN Cinemall 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/74/batman 
10/1/14 

BATMAN Worldmar Site 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/74/batman 
10/1/14 

BAYBURT Şair Zihni K.M.  K.M.  
G.

Y. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/1/14 

BİLECİK 6 Eylül K.M.  K.M.  
G.

Y. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/1/14 

BİNGÖL Elit B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/76/bingol 
10/1/14 

BİTLİS Tatvan Cinemed AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/183/bitlis 
10/1/14 

BOLU Cinestar AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/77/bolu 
10/1/14 

BOLU Cineway AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/77/bolu 
10/1/14 

BOLU My Dream Center AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/77/bolu 
10/1/14 

BOLU Kardelen Eurimages B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/77/bolu 
10/1/14 

BURDUR Bucak Piramit B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/78/burdur 
10/1/14 

BURDUR Bursim Oscar 2 Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/78/burdur 
10/1/14 

BURDUR Oscar Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/78/burdur 
10/1/14 

BURDUR Gölhisar Oscar Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/78/burdur 
10/1/14 

BURSA Gemlik Cius Tutku AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA Gemlik Venüs B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA Altıparmak Burç B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA Görükle Mavi Balon B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA Barış Manço K.M. K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA 
Karacabey Cine 

Karaca 
K.M.  

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA 
Mustafa Kemal Paşa 

K.M. 
K.M.  

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA 
Osmangazi Belediye 

Akpınar K.M. 
K.M.  

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA Setbaşı Prestige Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA 
Bursa As Merkez 

Avşar 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA 
Cinemaximum 

(Carrefour) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA Cinetech Korupark 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 
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BURSA Cinetech Zafer Plaza 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

BURSA İnegöl Cinema Pink 
Z.S.-

AVM 

G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

BURSA Kent Meydan Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/79/bursa 
10/1/14 

ÇANAKKALE Çan 18 Mart B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/80/canakkale 
10/1/14 

ÇANAKKALE Biga Gülez K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/80/canakkale 
10/1/14 

ÇANAKKALE 
Cinemaximum 

(Carrefour) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/80/canakkale 
10/1/14 

ÇANAKKALE Gelibolu Cineplaza 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/80/canakkale 
10/1/14 

ÇANKIRI Koç AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/162/cankiri 
10/1/14 

ÇANKIRI Sinemax AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/162/cankiri 
10/1/14 

ÇORUM Özdoğanlar B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/81/corum 
10/1/14 

ÇORUM Sinema MB B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/81/corum 
10/1/14 

DENİZLİ Beyaz Sahne AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/82/denizli 
10/1/14 

DENİZLİ 
Cinemaximum 

(Forum Çamlık) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/82/denizli 
10/1/14 

DENİZLİ Teras Park Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/82/denizli 
10/1/14 

DİYARBAKIR 
DSM Avrupa 

Sineması 
B.S. 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/83/diyarbakir 
10/1/14 

DİYARBAKIR Galeria Şehir B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/83/diyarbakir 
10/1/14 

DİYARBAKIR Cinemall 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/83/diyarbakir 
10/1/14 

DİYARBAKIR N-City Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/83/diyarbakir 
10/1/14 

DİYARBAKIR Ninova Park Prestige 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/83/diyarbakir 
10/1/14 

DÜZCE As Martı B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/84/duzce 
10/1/14 

DÜZCE 
Moonlight Cinema 

Club 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/84/duzce 
10/1/14 

EDİRNE Keşan Cineborsa B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/85/edirne 
10/1/14 

EDİRNE Oscar Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/85/edirne 
10/1/14 

EDİRNE Kipa Cinemarine 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/85/edirne 
10/1/14 

EDİRNE Margi Cinemarine 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/85/edirne 
10/1/14 

ELAZIĞ Saray AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/86/elazig 
10/1/14 

ERZİNCAN E-Sin AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/87/erzincan 
10/1/14 
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ERZİNCAN E-Tur AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/87/erzincan 
10/1/14 

ERZURUM Cafe De Sinema AÜK 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/88/erzurum 
10/1/14 

ERZURUM Cinetekno AÜK 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/88/erzurum 
10/1/14 

ERZURUM Dadaş Klas B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/88/erzurum 
10/1/14 

ERZURUM 
Cinemaximum 

(Erzurum AVM) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/88/erzurum 
10/1/14 

ESKİŞEHİR 
Cinemaximum 

(Espark) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/89/eskisehir 
10/1/14 

ESKİŞEHİR Kanatlı Cinema Pink 
Z.S.-

AVM 

G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

ESKİŞEHİR Özdilek Cinetime 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/89/eskisehir 
10/1/14 

GAZİANTEP Sinepark Nakıpali AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/90/gaziantep 
10/1/14 

GAZİANTEP Bedesten Hayri Eşkin B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/90/gaziantep 
10/1/14 

GAZİANTEP 
Cinemaximum 

(Forum Gaziantep) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/90/gaziantep 
10/1/14 

GAZİANTEP Prima Mall Prestige  
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/90/gaziantep 
10/1/14 

GAZİANTEP Sanko Park Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/90/gaziantep 
10/1/14 

GİRESUN G-Ctiy AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/91/giresun 
10/1/14 

GİRESUN Best B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/91/giresun 
10/1/14 

HAKKARİ Yüksekova Vizyon B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/217/hakkari 
10/1/14 

HATAY Konak B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/92/hatay 
10/1/14 

HATAY Samandağ Şark B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/92/hatay 
10/1/14 

HATAY İskenderun Site Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/92/hatay 
10/1/14 

HATAY 
Antakya Prime Mall 

Prestige  

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/92/hatay 
10/1/14 

HATAY 
İskenderun Prime 

Mall Prestige 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/92/hatay 
10/1/14 

ISPARTA Saraç B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/93/isparta 
10/1/14 

ISPARTA Yalvaç İstanbul B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/93/isparta 
10/1/14 

ISPARTA Prestige Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/93/isparta 
10/1/14 
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İSTANBUL 

ANADOLU 
Çekmeköy CineDerin AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Maltepe Grandhaus 

Karya 
AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Pendik Mayastar 

Viaport 
AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Sancaktepe 

Sancakpark 
AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Sarıgazi Osmanlı 

Çarşı 
AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kadıköy Kadıköy B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kadıköy Rexx B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kartal Vizyon B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kavacık Boğaziçi B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Pendik Güney B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Atakent K.M.  K.M.  

G.

V. 

http://www.ibb.gov.tr/sites/kultu

r/Documents/2014ekimpar%C3

%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Kartal Bülent Ecevit 

K.M.  
K.M.  

G.

V. 

http://www.ibb.gov.tr/sites/kultu

r/Documents/2014ekimpar%C3

%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf 

10/15/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Tuzla İdris Güllüce 

K.M.  
K.M.  

G.

V. 

http://www.ibb.gov.tr/sites/kultu

r/Documents/2014ekimpar%C3

%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Altunizade Capitol 

Spectrum 

S.K.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Kadıköy Moda 

Sahnesi 
T G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kadıköy Atlantis Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kozyatağı Cinepol Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

http://www.ibb.gov.tr/sites/kultur/Documents/2014ekimpar%C3%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf
http://www.ibb.gov.tr/sites/kultur/Documents/2014ekimpar%C3%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf
http://www.ibb.gov.tr/sites/kultur/Documents/2014ekimpar%C3%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf
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İSTANBUL 

ANADOLU 
Pendik Oscar Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Suadiye Movieplex Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Acıbadem 

Cinemaximum 

(Akasya) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Ataşehir 

Cinemaximum 

(Brandium) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Beykoz Acarkent 

Coliseum Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Çekmeköy Atlantis 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Deniz Private 

Cinecity Trio 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Göztepe Avşar 

Optimum 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Kadıköy 

Cinemaximum 

(Nautilus) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Kozyatağı Avşar 

Kozzy 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Kozyatağı 

Cinemaximum 

(Palladium) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 
Kurtköy Cine Atlantis 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Maltepe 

Cinemaximum 

(Carrefour Maltepe 

Park) 

Z.S.-

AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Pendik 

Cinemaximum 

(Pendorya) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Sultanbeyli Plato 

Prestige 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Ümraniye 

Cinemaximum 

(Meydan) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

ANADOLU 

Ümraniye Sinemay 

Carrefour 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 
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İSTANBUL 

ANADOLU 

Caddebostan 

Cinemaximum 

(Budak) 

Z.S.-

K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/165/istanbul-

anadolu 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Ataköy Galleria  

Cinepeople 
AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Bahçeşehir Cinemax AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bayrampaşa 

Akvaryum  Coşkun 

Sabah 

AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Eyüp White Hill AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Florya Cinefly Flyinn AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Mecidiyeköy Profilo AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Yeşilköy Airport 

Cinemas 
AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Bağcılar Cinehat B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bağcılar Sinema 

Merkezi 
B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Başakşehir Merkez 

Kayaşehir 
B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Beyoğlu Atlas B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Beyoğlu Beyoğlu B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Beyoğlu Cinemajestik B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Beyoğlu Pera B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Beyoğlu Sinepop B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Beyoğlu Yeşilçam B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Büyükçekmece 

Alkent 2000 Favori 
B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 
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İSTANBUL 

AVRUPA 

Gaziosmanpaşa 

Cinema 
B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Kadıköy Cinema 

Moda 
B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Kemerburgaz 

Cineport Göktürk 
B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Maslak Tim B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Osmanbey Gazi B.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Macka (G-mall) B.S. 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Ortaköy Feriye 

B.S.-

Euro. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Avcılar Barış Manço  K.M.  G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Tarık Zafer Tunaya 

K.M.  
K.M.  

G.

V. 

http://www.ibb.gov.tr/sites/kultu

r/Documents/2014ekimpar%C3

%A7a/BultenEkimSINEMA.pdf 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Ataşehir Denizbank 

ONYX 
S.K. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Nişantaşı Citylife  

S.K-

AVM  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Bağcılar Site Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Bakırköy Avşar   Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Beyoğlu 

Cinemaximum (Fitaş) 
Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Çemberlitaş Şafak 

Movieplex 
Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Şirinevler Sinemay Z.S. G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Ataköy 

Cinemaximum 

(Ataköy Plus) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Avcılar Pelican Mall 

Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
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http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
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İSTANBUL 

AVRUPA 

Bağcılar 212 AVM 

Cinemarine 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bahçelievler Kadir 

Has Cine Vip 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bahçelievler 

Metroport Cine Vip 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bahçeşehir 

Cinemaximum 

(Akbatı) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bakırköy Carousel 

Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bakırköy 

Cinemaximum 

(Capacity) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bakırköy 

Cinemaximum 

(Marmara Forum) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Başakşehir Olimpa 

Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Bayrampaşa 

Cinemaximum 

(Forum İstanbul) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Beşiktaş 

Cinemaximum (Zorlu 

Center) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Beylikdüzü 

Beylicium Favori 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Beylikdüzü Perla 

Vista Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Beylikdüzü White 

Corner Favori 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Büyükçekmece Atrius 

Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Cinetech Mall Of 

İstanbul 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Deniz Private 

Cinecity Etiler 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Esenler Espri Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Esentepe 

Cinemaximum 

(Astorya) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
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İSTANBUL 

AVRUPA 

Esenyurt 

Cinemaximum 

(Marmara Park) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Etiler Akmerkez 

Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Eyüp Cinemaximum 

(Vialand) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Fatih Cinemaximum 

(Historia) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Florya Cinemaximum 

(Aqua Florya) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Güneşli Hayatpark 

Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Güngören 

Cinemaximum (Kale) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Halkalı Arenapark 

Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Haramidere Cinetech 

Torium 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

İstinye Park 

Cinemaximum 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Kadir Has Cine Vip 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Kağıthane Cinepol 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Levent 

Cinemaximum 

(Kanyon) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Levent Özdilek 

Cinetime  

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Levent Sapphire 

Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Mecidiyeköy 

Cinemaximum 

(Cevahir) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Olivium Cinecity 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 

10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Sefaköy Armoni Park 

Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/164/istanbul-avrupa
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İSTANBUL 

AVRUPA 

Sefaköy Armoni 

Sinemay 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Silivri Kipa Cinema 

Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Şişli Cinemaximum 

(Trump Towers) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Taksim Demirören 

Cinema Pink 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 

Yenibosna Starcity 

Site 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İSTANBUL 

AVRUPA 
Çatalca Favori  

Z.S.-

K.M.  

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/164/istanbul-avrupa 
10/1/14 

İZMİR Agora Balçova AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Torbalı Kipa Vizyon AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Buca Batı AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Sinema Çeşme AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Bornova Batı B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Karaca B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Karşıyaka Deniz B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Konak B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Tire Şehir B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Cinema Urla B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR İzmir  B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Ödemiş Cep B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Menemen Belediyesi 

K.M 
K.M.  

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Palmiye Avşar Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Cinemaximum 

(Egepark Mavişehir) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Cinemaximum 

(Forum Bornova) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Cinemaximum (Kipa 

Extra Balçova) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Cinemaximum 

(Konak Pier) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Cinemaximum 

(Optimum) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 
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İZMİR Çiğli Cinecity Kipa 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Gaziemir Kipa 

Hollywood 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR 
Park Bornova 

Sinemay 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Bergama Atlas 
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

İZMİR Park Bornova Site 
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/95/izmir 
10/1/14 

KAHRAMANM

ARAŞ 
Arsan Arnelia AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/97/kahramanmaras 
10/1/14 

KAHRAMANM

ARAŞ 
Arsan Center AVM G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/97/kahramanmaras 
10/1/14 

KAHRAMANM

ARAŞ 
Metro B.S. 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/97/kahramanmaras 
10/1/14 

KAHRAMANM

ARAŞ 
Afşin K.M.  K.M.  

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/97/kahramanmaras 
10/1/14 

KAHRAMANM

ARAŞ 
Elbistan K.M.  K.M.  

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/97/kahramanmaras 
10/1/14 

KAHRAMANM

ARAŞ 

Cinemaximum 

(Piazza) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/97/kahramanmaras 
10/1/14 

KARABÜK Onel AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/98/karabuk 
10/1/14 

KARABÜK 
Safranbolu 

Atamerkez Cine Boos 
AVM 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/98/karabuk 
10/1/14 

KARAMAN Migros AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/99/karaman 
10/1/14 

KARS Şehir B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/163/kars 
10/1/14 

KASTAMONU Barutçuoğlu AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/100/kastamonu 
10/1/14 

KASTAMONU Cine Zirve AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/100/kastamonu 
10/1/14 

KAYSERİ Kasseria AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/101/kayseri 
10/1/14 

KAYSERİ Onay Cinelux AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/101/kayseri 
10/1/14 

KAYSERİ BYZ Garage  AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/101/kayseri 
10/1/14 

KAYSERİ 
Develi Mustafa Aksu 

K.M.  
K.M.  G.

V. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/1/14 

KAYSERİ 
Cinemaximum 

(Forum Kayseri) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/101/kayseri 
10/1/14 

KAYSERİ 
Cinemaximum 

(Kayseri Park) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/101/kayseri 
10/1/14 
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KIRIKKALE  Makro AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/160/kirikkale 
10/1/14 

KIRIKKALE  Cinens 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/160/kirikkale 
10/1/14 

KIRKLARELİ Lüleburgaz Cineplaza B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/103/kirklareli 
10/1/14 

KIRKLARELİ By Prestige Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/103/kirklareli 
10/1/14 

KIRŞEHİR Klas B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/104/kirsehir 
10/1/14 

KİLİS Cinema X B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/186/kilis 
10/1/14 

KOCAELİ Dolphin AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ 
İzmit Ncity 

Eurimages 
AVM 

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ Kocaeli Cine Körfez AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ Gölcük Dünya B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ Karamürsel Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ 
Cinemaximum 

(Gebze Center) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ Derince Kipa Cinens 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ izmit Cinema Pink 
Z.S.-

AVM 

G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

KOCAELİ Özdilek Cinetime 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KOCAELİ Cinepark 
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/96/kocaeli 
10/1/14 

KONYA Akşehir 6 Eylül K.M.  K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA Kampüs Cinens Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA 
Cinemaximum (Kent 

Plaza) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA 
Cinemaximum (Oval 

Çarşı Bosna) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA Ereğli Parksite Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA Kipa Cinens 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA Kule Site Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KONYA 
M1 Merkez (Real) 

Avşar 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/105/konya 
10/1/14 

KÜTAHYA Gediz B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/106/kutahya 
10/1/14 

KÜTAHYA Tavşanlı Cinens Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/106/kutahya 
10/1/14 

KÜTAHYA Cinens 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/106/kutahya 
10/1/14 
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KÜTAHYA Cinetech Sera 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/106/kutahya 
10/1/14 

MALATYA Yeşil AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/107/malatya 
10/1/14 

MALATYA Park Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/107/malatya 
10/1/14 

MANİSA Çınar Center AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Turgutlu Pollywood B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA 
Soma Reklamcı Erol 

K.M 
K.M.  

G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Akhisar Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Gördes Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Salihli Hollywood Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Alaşehir Hollywood Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Demirci Hollywood Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Karaköy Hollywood Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA Magnesia Cinens 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MANİSA 
Salihli Kipa 

Hollywood 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/108/manisa 
10/1/14 

MARDİN Kızıltepe Cine Onur AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/179/mardin 
10/1/14 

MARDİN Movapark Cinemall 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/179/mardin 
10/1/14 

MERSİN Mersin Cep B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/109/mersin 
10/1/14 

MERSİN Çarşı B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/109/mersin 
10/1/14 

MERSİN Metromess B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/109/mersin 
10/1/14 

MERSİN Silifke Belediyesi K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/109/mersin 
10/1/14 

MUĞLA Fethiye Hayal B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUĞLA Marmaris Sine Point B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUĞLA Muğla Cineplus B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUĞLA Muğla Zeybek B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUĞLA Milas Pirincess B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUĞLA Bodrum Cinemarine 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUĞLA 
Bodrum 

Cinemaximum 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 
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MUĞLA Fethiye Erasta Aksin 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/1/14 

MUĞLA Muğla Cinepark 
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/110/mugla 
10/1/14 

MUŞ Sineport AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/187/mus 
10/1/14 

NEVŞEHİR Damla B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/126/nevsehir 
10/1/14 

NEVŞEHİR Ürgüp Belediye K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/126/nevsehir 
10/1/14 

NEVŞEHİR Forum Cinema Pink 
Z.S.-

AVM 

G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

NİĞDE Yeni Sinema B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/111/nigde 
10/1/14 

NİĞDE Niğde Sineması B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/111/nigde 
10/1/14 

ORDU Fatsa City Premier AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/112/ordu 
10/1/14 

ORDU Ünye Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/112/ordu 
10/1/14 

ORDU Fatsa Cinevizyon Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/112/ordu 
10/1/14 

ORDU Ordu Cinevizyon Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/112/ordu 
10/1/14 

ORDU 
Cinemaximum 

(Migros) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/112/ordu 
10/1/14 

OSMANİYE Kadirli B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/167/osmaniye 
10/1/14 

OSMANİYE 
Cinemaximum (Park 

328) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/167/osmaniye 
10/1/14 

RİZE Vizyon B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/113/rize 
10/1/14 

RİZE Pazar Sine Klass B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/113/rize 
10/1/14 

RİZE Pembe Köşk B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/113/rize 
10/1/14 

SAKARYA  Adapazarı AKM K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/64/adapazari 
10/1/14 

SAKARYA  Akyazı K.M.  K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/64/adapazari 
10/1/14 

SAKARYA  
Hendek Belediye 

Gençlik Merkezi 
K.M.  

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/64/adapazari 
10/1/14 

SAKARYA  Yeni Kent AKM K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/64/adapazari 
10/1/14 

SAKARYA  Cinemaximum (Ada) 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/64/adapazari 
10/1/14 

SAKARYA  
Cinemaximum 

(Serdivan) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/64/adapazari 
10/1/14 

SAMSUN Vabartum AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SAMSUN Konakplex B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 
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SAMSUN Bafra Belediye Cep K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SAMSUN 
Cinemaximum 

(Piazza) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SAMSUN 
Cinemaximum 

(Yeşilyurt) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SAMSUN 
Moonlight Cinema 

Club Çiftlik 

Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SAMSUN 
Moonlight Cinema 

Club Lovelet 

Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SAMSUN Oscar 
Z.S.-

AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/114/samsun 
10/1/14 

SİİRT Andera Park AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/169/siirt 
10/1/14 

SİİRT Siskav K.M. K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/169/siirt 
10/1/14 

SİİRT Grossmall Site 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/169/siirt 
10/1/14 

SİNOP Deniz B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/159/sinop 
10/1/14 

SİVAS Polat Center AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/115/sivas 
10/1/14 

SİVAS Klas 2 Site Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/115/sivas 
10/1/14 

SİVAS Klas l Site Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/115/sivas 
10/1/14 

ŞANLIURFA Urfa City AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/116/sanliurfa 
10/1/14 

ŞANLIURFA Emek Abide Park AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/116/sanliurfa 
10/1/14 

ŞANLIURFA Siverek Sevgi AVM 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/116/sanliurfa 
10/1/14 

ŞANLIURFA Emek Sarayönü B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/116/sanliurfa 
10/1/14 

ŞANLIURFA Viranşehir Belediye K.M.   
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/116/sanliurfa 
10/1/14 

ŞANLIURFA 
Cinemaximum 

(Piazza) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/116/sanliurfa 
10/1/14 

ŞIRNAK Onur K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/188/sirnak 
10/1/14 

TEKİRDAĞ 
Çerkezköy Cine My 

My Plaza 
AVM 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/117/tekirdag 
10/1/14 

TEKİRDAĞ Çerkezköy Lemar B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/117/tekirdag 
10/1/14 

TEKİRDAĞ 
Çerkezköy Cine My 

Erna Center 
B.S. 

G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/117/tekirdag 
10/1/14 

TEKİRDAĞ 
Cinemaximum 

(Tekira) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/117/tekirdag 
10/1/14 

TEKİRDAĞ 
Çorlu Orion 

Cinemarine 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/117/tekirdag 
10/1/14 

TEKİRDAĞ YSK Center Site 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/117/tekirdag 
10/1/14 

TOKAT Asberg B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/118/tokat 
10/1/14 
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TOKAT Karizma B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/118/tokat 
10/1/14 

TOKAT Niksar Mehtap B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/118/tokat 
10/1/14 

TOKAT Erbaa K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/118/tokat 
10/1/14 

TRABZON Lara B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/119/trabzon 
10/1/14 

TRABZON Royal B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/119/trabzon 
10/1/14 

TRABZON Atapark Avşar 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/119/trabzon 
10/1/14 

TRABZON 
Cinemaximum 

(Forum Trabzon) 

Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/119/trabzon 
10/1/14 

TUNCELİ Sinema 62 B.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/171/tunceli 
10/1/14 

UŞAK Eşme Belediyesi K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/120/usak 
10/1/14 

UŞAK Cinens Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/120/usak 
10/1/14 

UŞAK Cinens Festiva Z.S. 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/120/usak 
10/1/14 

UŞAK Park Z.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/120/usak 
10/1/14 

VAN Artos AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/121/van 
10/1/14 

VAN Cine Adress AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/121/van 
10/1/14 

VAN Cinevan AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/121/van 
10/1/14 

VAN Emek AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/121/van 
10/1/14 

YALOVA Kipa Cinema Pink 
Z.S.-

AVM 

G.

V. 
http://www.cinemapink.com/ 10/1/14 

YALOVA Özdilek Cinetime 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/122/yalova 
10/1/14 

YOZGAT Yimpaş B.S. 
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/123/yozgat 
10/1/14 

ZONGULDAK Devrek Belediye K.M.  
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/124/zonguldak 

10/1/14 

ZONGULDAK Çaycuma Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/124/zonguldak 

10/1/14 

ZONGULDAK 
Karadeniz Ereğli 

AKM 
K.M.  

G.

Y. 

http://www.beyazperde.com/ara

/2/?q=k%C3%BClt%C3%BCr+

merkezi 

10/1/14 

ZONGULDAK Zonguldak Belediye K.M.  
G.

Y. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/124/zonguldak 

10/1/14 

ZONGULDAK Demirpark Prestige 
Z.S.-

AVM 
G.

V. 

http://www.sinemalar.com/sine

masalonlari/124/zonguldak 

10/1/14 

 

(AÜK: Atatürk Üniversitesi Kampüsü; AVM: Alışveriş Merkezi; B.S.: Bağımsız Salon; B.S-

Euro: Bağımsız Salon Euroimages; G.D: Gösterim Durumu; G.V.:  Gösterim Var; G.Y: 

Gösterim Yok; K.M.: Kültür Merkezi; S.K.: Sinema Kompleksi; T.: Tiyatro; Z.S.: Zincir Salon) 

 

http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
http://www.sinemalar.com/sinemasalonlari/124/zonguldak
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EK 6: ÜNİVERSİTELERDEKİ SİNEMA VE KONFERANS SALONLARI 

ŞEHİR ÜNİVERSİTE SİNEMA SALONU 

Adana Çukurova Üniversitesi  Kampüs 2 Adet Sinema Salonu 

Ankara Ankara Üniversitesi Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi 

Ankara Ankara Üniversitesi Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu 

Ankara Atılım Üniversitesi  Kadriye Zaim (Kütüphane) Konferans Salonu 

Ankara Başkent Üniversitesi   Adliye Binası'nın sinema salonu 

Ankara Gazi Üniversitesi  G.Ü Merkez Kütüphanesi 

Ankara Gazi Üniversitesi  G.Ü Polatlı FEF Konferans Salonu. 

Ankara Hacettepe Üniversitesi  Beytepe Kampüsü Tuğrul İnal Salonu 

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Kültür ve Kongre Merkezi 

Ankara Ufuk Üniversitesi  Konferans Salonu 

Antalya Akdeniz Üniversitesi  Olbia Kültür Merkezi 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 Boyutlu Sinema Salonu 

Bursa Uludağ Üniversitesi  Dr.Mete Cengiz Kültür Merkezi 

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu'nun Sinema Salonu 

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fak. Sinema Salonu 

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi  

Edirne Trakya Üniversitesi  Balkan Yerleşkesi Konferans Salonu 

Elazığ Fırat Üniversitesi  İletişim Fakültesi 

Erzurum Atatürk Üniversitesi  Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi  Sinema Anadolu 

Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Kütüphane Çok Amaçlı Mini Sinema Salonu 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  Konferans Salonu 

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi B Blok Sinema Salonu 

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi  Sarıtepe Kampüsü 

İstanbul Galatasaray Üniversitesi  İletişim Fakültesi 

İstanbul Haliç Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi Konferans Salonu 

İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü 

İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü 

İstanbul İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sinema salonu 

İstanbul Kadir Has Üniversitesi Zeyrek Kampüs( Sinema A,Sinema B) 

İstanbul Marmara Üniversitesi  M.Ü.G.S.F. Konferans Salonu 

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Yaşam Merkezi 

İstanbul Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu 

İstanbul Yeditepe Üniversitesi  Sinema Salonu 

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi  Beşiktaş Kampüsü Yıldız Cep Sineması 

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi  Davutpaşa Kampüsü Prof.Dr. Şevket Erk Salonu 

İstanbul Doğuş Üniversitesi  Kampüs Sinema Salonu 

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Kandilli Yerleşkesi Güzel Sanatlar Merkezi 
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İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi  Fındıklı Yerleşesi Sinema-Tv Merkezi, Güzel Sanatlar 

Fak. 

İzmir Ege Üniversitesi  Sinema Kampüs 

İzmir Yaşar Üniversitesi  Cep Sineması 

İzmir Yaşar Üniversitesi  Sinema Salonu  

İzmir Dokuz Eylül  Üniversitesi                    Desem Sürekli Eğitim Merkezi 

Kayseri Erciyes Üniversitesi  Kongre Merkezi 

Kayseri Erciyes Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü Konferans Salonu 

Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Kültür ve Kongre 

Merkezi  

Malatya İnönü Üniversitesi  H. Ahmet Yesevi Konferans Salonu 

Malatya İnönü Üniversitesi  T. Özal Kongre ve Kültür Merkezi 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans Salonu 

Mersin Çağ Üniversitesi  Kampüs Sinema Salonu 

Mersin Mersin Üniversitesi C Blok Çok Amaçlı Tiyatro ve Sinema Salonu 

Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi M.S.K.Ü Atatürk Kültür Merkezi 

Niğde Niğde Üniversitesi Kongre Salonu 

Niğde Niğde Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  

Niğde Niğde Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu  

Sakarya Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 2 Sinema Salonu 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Radyo, Tv, Sinema Bölümü 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Özalp Meslek Yüksek Okulu Sinema Salonu 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Prof Dr. Cengiz Andiç Salonu 

Zonguldak Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Meslek Yüksek Okulu Sinema Salonu 

 

Tabloda belirtilen veriler, http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz 

adresinden üniversitelerin web sitelerine girerek Ekim 2014’te derlenmistir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz
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 ÖZGEÇMİŞ 

 

 11 Şubat 1985’te İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Özel Darüşşafaka Eğitim 

Kurumları’ndan, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat 

Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü derslerine konuk öğrenci olarak katıldı. 

2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Anabilim 

Dalı’nda ‘Türk Sineması’nın Endüstriyel Yapısının Amerikan Sineması’nın 

Endüstriyel Yapısı ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi’ adlı teziyle yüksek lisans 

eğitimini tamamladı.  

 

 2007-2014 yılları arasında çeşitli ulusal ve uluslarası projelerde Yapım 

asistanı, Sanat asistanı, Kamera asistanı, Kurgucu ve Yönetmen Yardımcısı olarak 

çalıştı. Kendi yazıp yönettiği dört adet kısa metraj, bir adet bağımsız uzun metraj 

film; Yeni Medya ve Sinema ile ilgili akademik çalışmaları bulunmaktadır. 

TÜBİTAK BİDEB Yurtiçi Doktora Programı Bursiyeridir.  

 

 Ekim 2014’ten itibaren İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 

Televizyon Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak 

çalışmaktadır.  

 

 İletişim: gizem.parlayandemir@istanbul.edu.tr 

 

 


