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Film izleme pratiği ve alternatifleri her 
ne kadar teknolojik imkânlar ve kültürel 
dönüşümlere bağlı olarak zaman içinde 
değişiklik gösterse de, sinema salonları ilk 
zamanlarından bu yana sinemanın vazge-
çilmez bir sacayağı olageldi. Sinema de-
nilince çoğu kere zihinde kapalı, karanlık 
ve koltukların sıralı olduğu loş bir mekân, 
filmin oynadığı perde ve projeksiyonun 
belirmesi, sinemanın mekânı da içinde 
barındıran bir imgeleme sahip olduğunu 
ortaya koyar. İmgesel ve anlamsal düzey-
deki bu içiçelik sinema ile salon ilişkisini 
gösterir. Hatta bazen salonlar sinemanın 
önüne bile geçer. Burçak Evren’in ifadesiy-
le, “Kimi salonlar vardır ki filmlerden öte 
kendilerini seçmek bir tercih nedenidir, şu 
ya da bu filme gitmek yerine Emek’e ya da 
Konak’a gidelim mi sorusu sinema salonu-
nun saygınlığını ve büyüsünü kanıtlar.” 1

1 Burçak Evren, Eski İstanbul Sinemaları – Düş Şatola-
rı, (İstanbul: Milliyet Yayınları, 1998) s. 8

Filmlere ulaşmada farklı alternatiflerin 
ortaya çıkışı, toplumsal ve bireysel düzey-
de yaşam pratiğindeki değişiklikler sine-
ma-salon ilişkisindeki büyüyü bozan bir 
etki yarattı. Televizyon, videokaset, CD, 
DVD ve internetten film izleme-indirme 
imkânları ve sinema salonlarının devasa 
alışveriş merkezlerine eklemlenmesi süreci 
müstakil/klâsik sinema salonlarının eski 
dönemlerdeki saygınlığının tahtını sarstı. 
Her ne kadar vefalı seyirciler tercihlerini 
bu salonlardan yana kullanmaya devam 
etseler de gişe hâsılatlarındaki ciddi azal-
ma kültürel olmasının yanında ticari bir 
aktivite de olan bu salonları AVM’ler için-
deki sinema komplekslerine karşı rekabet 
edemez hale getirdi. Üstüne, sinemaların 
salt eğlence merkezi olarak görülüp eğ-
lence vergisi adıyla ek vergi yükümlülükleri 
getirilmesi de popüler ve ticari filmlere 
direnen klâsik sinema salonlarının varlıkla-
rını sürdürmelerini zorlaştırdı.

Beyoğlu’nun en eski ve tarihi sinemala-
rından biri olan Alkazar’ın 1994 yılında 
önceki makûs talihinden kurtarılıp ticari 
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ve popüler dağıtım ağının dışında kalan 
filmlerin gösterildiği bir mekâna dönüştü-
rülmesi çabalarının da ancak 2010 yılına 
kadar direnebilmesi ve “yürütemiyoruz” 
bildirisiyle kapanması bu tarz salonla-
rın muhtemel akıbetinin trajik bir örneği 
oldu. Benzer zorluk sürecini yaşayan bir 
diğer tarihi sinema da Emek Sineması’ydı. 
Ekonomik zorluklarla mücadele eden ve 
son yıllarda neredeyse sadece festivaller 
sayesinde ayakta durabilen Emek Sinema-
sı etrafında dönen tartışmaların bu denli 
yoğun olması, kapanmasından ziyade bir 
daha açılma ihtimalini ortadan kaldıran 
yıkılacağı iddialarıydı.

Kısa Bir Tarihçe

Beyoğlu’nun en eski sinemalarından biri 
olan Emek, sinemanın krize girdiği dö-
nemlerde bile vizyona soktuğu filmlerden 
ödün vermeyerek günümüze dek saygınlı-
ğını koruyarak gelir.

1924’te Beyoğlu Yeşilçam Sokak’ta adını 
perdenin iki yanında bulunan melek hey-
kellerinden alan Melek adıyla açılır ilkin. 
Öncesinde Avcılar Kulübü, Jimnastik Salo-
nu, Yeni Sirk Paten Pisti ve Yeni Tiyatro’ya 
ev sahipliği yapmıştır. Türk Umumi Tiyatro 
Anonim Şirketi 1924 yılında binayı si-
nemaya çevirerek işletmeciliğini İpek ve 
Sümer Sinemaları’nın sahipliğini de yapan 
A. Saltiel ve H. Arditi’ye devreder. Bina, 
1945 yılında önce İstanbul Belediyesi’ne 
ardından da Emekli Sandığı’na geçince 
Emekli Sandığı salonun işletmesini önce 

İpekçi Kardeşler’e verir, 1958 yılında 
da Emek Film’i kurarak işletmeciliğini de 
kendisi devralır, ayrıca sinemanın adını 
Melek’ten Emek’e çevirir. Emekli Sandı-
ğı sinemayı işletme konusunda başarısız 
olunca sinemanın işletmesini 1968’de 
Turgut Demirağ’a, 1975’te de Orhan-İs-
met Kurtuluş’a verir. 2

1993’te bir restorasyon geçiren salon 
Ekim 2009’da yeniden restore edileceği 
söylenerek kapatılır. Ancak bu adımın ar-

2 a.g.e., s. 76-78.

Emek birçok insan için herhangi bir sinema 

salonundan çok daha fazla bir anlama sahip. 

Birçokları için sinemayla ilk tanıştığı, özgün 

mimari yapısıyla, gösterdiği filmlerle insan-

ların aidiyet kurdukları sıcak bir mekân.
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kasından Yeşilçam Sokak “Sürdürülebilir 
Kentsel Gelişim ve Yenileme Projesi” kap-
samında tarihi salonun yıkılacağı söylenti-
leri yayılır. Bunun üzerine Mimarlar Odası 
Emek‘in yıkımını öngören projenin iptali 
için dava açar ve 9. İstanbul İdare Mah-
kemesi Mayıs 2010’da Emek Sineması için 
öngörülen projenin “uygulanması halinde 
telafisi güç ya da imkânsız zarar doğuracak 
nitelikte olduğu” gerekçesiyle yürütmenin 
durdurulmasına karar verir. Aralık 2011’e 
gelindiğinde ise aynı mahkeme yürütme-
nin durdurulmasını iptal edince 2010’da 
başlayıp bütün bir 2011’e yayılan, Emek 
Sineması’nın da içinde bulunduğu alanda 
inşa edilecek ticaret merkezi için tarihi sa-
lonun yıkılacağı tartışmaları yeniden alev-
lenir. Kültür Bakanlığı ve Beyoğlu Belediye 
Başkanlığı’nın söz konusu proje için dep-
rem ve teknik gerekçe gibi zorunlulukları 
öne sürdüğü ama Emek’in yıkılmayacağını 
söylediği ifadeleri bulunuyor. Projenin 
sahibi şirket Kamer İnşaat ise, uzun süren 
sessizliğin ardından 2012’nin ilk günlerin-
de Emek’in yıkılmayacağını, orijinal formu-
nun korunarak yeni kurulacak kompleksin 

üst katlarına taşınacağını açıkladı. Ancak 
ne bakanlığın ne belediyenin ne de proje 
sahibi şirketin bu açıklamaları, yönetme-
ninden oyuncusuna, seyircisinden yaza-
rına Emek Sineması’nın yıkılmaması için 
mücadele veren sinema emekçilerini ve 
takipçilerini ikna edemedi. Açıklamasında 
Emek’in aslında yerinde korunabileceğini 
ama bunun ekonomik olarak sürdürülebilir 
olmadığını söylemesi ise Emek için müca-
dele verenlerin zihinlerindeki Emek’in bir 
ranta kurban gideceği şüphelerini arttırdı. 

Bir Kamu Meselesi Olarak  
Emek Sineması

Emek’in devlet ya da herhangi bir sponsor 
desteği olmaksızın varlığını devam ettire-
cek bir yapıya kavuşturulmasını savunan 
proje sahibi şirketin bu arzusu makul gibi 
görünse de tarihi bir niteliği ve kamusal 
özelliği bulunan bir yapı üzerinde tasarruf 
yetkisinin sadece kendilerinde olduğunu 
düşünmesi bir yanılgı olarak kaydedilebilir. 
Maalesef bu noktada, kültürel miras ve 
kamu estetiği söz konusu olduğunda dev-
let ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da 
devreye girip söz sahibi olabileceği göz-
den kaçırılıyor. İkinci yanılgı, mülkiyetinin 
bir kamu kuruluşu olan Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nda olması itibarıyla bir kamu 
meselesi de olan Emek Sineması’nın ge-
leceğiyle ilgili tartışmaların kamu önünde 
şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğinin 
es geçilmesi. Örneğin, İKSV’nin Emek Si-
neması için açıkladığı alternatif koruma 

Beyoğlu’nun en eski sinemalarından biri 

olan Emek, sinemanın krize girdiği dönem-

lerde bile vizyona soktuğu filmlerden ödün 

vermeyerek günümüze dek saygınlığını ko-

ruyarak geldi.
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amaçlı önerisini «saygı duyuyoruz ama on-
ların tekelinde değil» diyerek reddetmesi 
de şirketin alternatif projelere ve görüş-
lere itibar etmediğinin, etmeyeceğinin bir 
ifadesi oldu. Emek için mücadele veren si-
nemaseverlerin farklı çözüm önerilerini bu 
şekilde reddetmek, insanlarda bir dayat-
maya maruz kaldıkları hissini uyandırarak 
projenin karşısında ısrarlı muhalefetlerini 
sürdürmelerine sebep oluyor.

Farklı görüşler ve hassasiyetler dikkate 
alınmadan sadece ekonomik açıdan sür-
dürülebilir, daha kullanışlı ve yaşanılır hale 
getirmek maksadıyla tarihi kimliği bulunan 
mekânların yıkılması ve AVM’lere entegre 
edilmesinin şehrin sosyo-kültürel kim-
liğini törpüleyen bir yanı da bulunuyor.  
Gerçekten de sinema salonlarının devasa 
AVM’lerin içine taşınması, başka türlü 
bir yaşam biçimi ve kültürünü dayatmak 
anlamına geliyor. Seyirci tercihlerindeki 
değişimle bugünün popüler multiplex’le-
ri lehine kendine özgü dokusu ve kimliği 
bulunan bu klâsik salonların feda edilme 
girişimleri en hafif tabirle hoyratlık olarak 
değerlendirilmeyi hak ediyor. Elbette sine-
ma kültürel olduğu kadar tecimsel de bir 
faaliyet ve bu yanını da göz önünde bu-
lundurmak gerekiyor. Ama bir şehrin kül-
türel kimliğinin bir parçası olan mekânlara 
yönelik projelerin sadece ticari faydaya 
odaklanması ve tarihi mekânların zaman 
içinde yeni sosyal yapılara entegrasyonu-
nun onların özgün kimliğini ortadan kal-
dırır mahiyette olması günümüz gelişmeci 

ideolojinin şehirlere yaptığı fenalıkların 
başında geliyor.

Ayrıca şehrin kültürel belleğinin yanı sıra 
yaşayan tek tek insanların belleğindeki 
Emek’e dair anılardan da pekâlâ bahse-
debiliriz. Emek birçok insan için herhangi 
bir sinema salonundan -hele de şimdinin 
sinema komplekslerinden-  çok daha fazla 
bir anlama sahip. Birçokları için sinemay-
la ilk tanıştığı, özgün mimari yapısıyla, 
gösterdiği filmlerle insanların aidiyet 
kurdukları sıcak bir mekân. Hatta Emek 
sinemasından yetişmiş bir yönetmen ku-
şağından bile bahsedebiliriz. Dolayısıyla 
Emek Sineması, İstanbul için kültürel bir 
miras olmasının yanında, şehrin insanla-
rının hatıralarındaki konumu itibariyle de 
saygınlığı ve vefayı hak ediyor. Bu yüzden, 
Emek için mücadele veren kişi ve kurum-
ların bu kadar ısrarcı olmalarının üzerinde 
düşünülmesi, sadece bir geçmiş roman-
tizmi deyip geçiştirilmemesi ve bu konuda 
oluşan hassasiyetin dikkate alınması ge-
rekiyor. Bu yapıldığı takdirde konuya bir 
kamu meselesi olarak yaklaşan ve katılımcı 
süreçler neticesinde ortalama konsensüsle 
kararlaştırılan projelere kimsenin kuru bir 
muhalefet için karşı çıkması zaten olma-
yacaktır. Sonuç olarak, Emek Sineması’nın 
geleceği için yerel yönetim, merkezi idare, 
kültür kurumları ve özel sektörün masaya 
davet edildiği, her birinin önerilerinin ve 
hassasiyetlerinin hesaba alındığı uzun va-
deli bir işletme projesinin yürütülmesi en 
uygun yöntem olarak görünüyor. 
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