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TÜRKİYE’DE SİNEMA

FİLM SEYREDERKEN KENDİMİZİ “GÖRMEK”
Serpil Kırel*

Sinemanın gündelik yaşamda olmadığı, filmlerin izlenmediği bir dünyayı düşünmek için hayal gücünü yardıma 
çağırmak gerekebilir. İlk bakışta sinema ile kurduğumuz ilişkide çok da önemli bir değişim yaşanmadığını iddia 
edebilirsiniz. Oysa bugünden biraz geride, yetmişlerde çocukluklarını yaşayan benim kuşağımın deneyimleri 
size bu konuda bir fikir verebilir. Ben, kendi kuşağımdakiler gibi yetmişli yılların başlarında sinema salonlarının 
-eski parlak günleri kadar olmasa da- gündelik yaşamdaki yerinin halen önemli olduğu zamanlarda bu keyfi 
yaşadım, televizyonla büyüdüm, televizyondan videoya kaydettiğim kasetlerle film arşivi yapmaya uğraştım 
ve şimdi de çoğumuz gibi kimi zaman internetten film izliyorum. Elinizdeki derginin ilk sayısı için bir yazı 
tasarlarken kendimi sinema ile ilişkimi sorgularken buluverdim: “İlk sinema filmini nerede izledim?”, “Aklım-
dan hiç çıkmayan ilk sinema filmi karesi/sahnesi hangisi?”, “Hangi sinema salonunu mimari detaylarıyla hatır-
lıyorum?”, “Şimdiye dek hangi sinema salonu hafızamda daha çok yer etti?” ya da “İşler yolunda gitmediğinde 
sinemaya saklanır mıydım?”. Başlangıçta sadece kişisel olanı ortaya koyuyor gibi görünse de tüm bu soruların 
yanıtları aslında “sinema” ve “biz”i anla(t)maya yarayan ipuçlarına ulaştıracak ve sinemanın toplumsal yanını 
hatırlatacak zenginlikte. Yaşanan kültürel, toplumsal ve teknolojik değişimlerin “seyirci” olarak bizi nasıl etki-
lediğini nostalji duygusundan uzak bir noktadan anlamlandırabilmek çabası şimdiden oldukça ilginç bir bellek 
oyununa dönüşeceğe benziyor. 

* Prof. Dr., M.Ü. İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı.

Ingmar Bergman, Yedinci Mühür (1957)

Bir Şövalye ile Azrail’in sahilde satranç sahnesinden...

Şövalye: Sen de kimsin?

Azrail: Ben Ölüm’üm. 

Şövalye: Benim için mi geldin?

Azrail: Uzun zamandır seninleydim.

Şövalye: Şimdi anlıyorum.

Azrail: Hazır mısın?

Şövalye: Ben değil ama bedenim korkuyor.

...

Şövalye: Bir dakika bekle.

Azrail: Hepiniz öyle dersiniz ama ben erteleme yapmam.
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Akıl Oyunları?

Hafızamda en çok yer eden üç film anına dair kimi 
görüntüler çağrılınca uçuşmaya başladılar bile. İlki 
büyük ihtimalle henüz okula başlamadığım döneme 
rastlayan –ve izine ulaşamadığım, bir daha da karşı-
ma çıkmayan- televizyonda izlediğim bir Yeşilçam fil-
mi. Hatta bir korku filmi sanki? Ya da iddiası o olmasa 
da beni küçük yaşımda korkutmayı başarmış “karan-
lık” atmosferli bir film! Ormanın içinde gıcırdayarak 
ilerleyen bir at arabası. At arabasını kullanan çok iri 
yarı ve korkutucu görünümlü bir sürücü. Küçük ço-
cukları kandırıp ormanın derinlerine götürüyor. Kan-
dırmak için de onlara köfte yediriyor. Annemden öğ-
rendiğime göre eski bir basketbol oyuncusu başrolü 
oynuyormuş. İri yarılığının açıklaması bu olsa gerek! 
Film beni hayli korkutmuş olmalı ki “köfte” ayrıntısı 
hatırımdan çıkamamış! İlerleyen yaşlarımda –belki 
ilkokulun ilk yılları?- bu kez TRT’de yayınlanan sine-
ma kuşağı programında bir uyarının yapıldığını hatır-
lıyorum: “Bu filmi çocuklara seyrettirmeyin!” Filmin 
ilk sahnesini büyüyen gözlerimle izlediğimde bu uya-
rının haklılığını kabul ediyorum! Film, hepimizi ilgi-
lendiren önemli bir meseleyi; Azrail’le karşılaşmayı 
konu ediyor! Aklımdan bir müddet çıkaramadığım 
sahne ise o meşhur sahne: Sahilde bir şövalye ile Az-
rail satranç oynuyorlar. İlkokulda satranç kulübünün 
olmaması ne kötü! Bildiğimiz Azrail ile az bildiğimiz 
satranç! Daha en başından kaybedileceği apaçık olan 
“oyun”un çaresiz hamleleri! Filmden kendime yete-
cek kadarını seyretmiş olmalıyım ki geri kalan sahne-
lerden çok az şeyi; hayal meyal kırlarda dans eden 
gençlerin ve çocukların görüntülerini hatırlıyorum. 
Ama bu sahne filmin başlangıcındaki ürpertici anı 
unutturmaya yetmiyor. Kanımı donduran bu filmin 
adını söylemeye gerek var mı? Bergman’dan Yedin-
ci Mühür. Sinemaya “korku”yla karışık bir merakla 
yanaşmama neden olan filmin adını ve yönetmenini 
çok sonraları öğreniyorum. Bir üçüncü etkilendiğim 
ve daha sonraki yaşlarda artık sinemanın bir dil, bir 

tarz, bir duruş ve tavır meselesi olduğunu anlamama 
yardım eden durak ise Carlos Saura’nın tanıtıldığı bir 
kuşakta yayınlanan ve yine TRT’den izlediğim Kanlı 
Düğün  oluyor. Filmin müziği, dansçıların öfkeli ayak 
vuruşları ve Antonio Gades’in sert bakışları halen ak-
lımda. Bir yandan üniversiteye hazırlanmak için test 
çözerken bir sonraki hafta Carlos Saura’dan bir başka 
filmi; Carmen’i de vereceklerini bilmek monoton ha-
yatımı katlanılır kılıyor. Sinema ile ilişkimi şekillendi-
ren filmleri televizyondan izlediğimizi fark ediyorum. 
Usta yönetmenlere ve önemli filmlere dair ilk bilgile-
rimizi uzun yıllar devam eden sinema programlarına 
borçluyuz. TRT’de yayınlanan “Sinema ve Edebiyat” 
ve “İki Film Birden” gibi hafızama yer eden  program-
lardaki yüzleri program isimlerinden daha net hatır-
lıyorum; Rekin Teksoy, Atilla Dorsay, Vecdi Sayar ve 
ardından onlara göre çok daha yeni kuşaktan olan 
Alin Taşçıyan, Ali Hakan, Tunca Aslan. Bu televizyon 
programları seksenli ve doksanlı yılların kültürel or-
tamında önemli duraklar oluyorlar. 

Geleceğe Dönüş

Kendi kuşağımın medya ve iletişim araçlarıyla ilgili 
deneyimleri bir yandan da gündelik yaşamdaki deği-
şimin kültürel etkilerini hatırlatıyor. Çocukluğumun 
ilk yıllarında televizyonun yeni yeni evlere girdiğini, 
gençliğimin ilk döneminde ise bir yandan renkli tele-
vizyonun ve çok kanallı özel televizyon yayıncılığının 
başladığını, diğer yandan da cep telefonunun pahalı 

bir teknoloji olarak çok yavaş yaygınlaştığını düşün-
düğümüzde günümüzden hayli farklı bir “dünya”dan 
söz ediliyor olduğu daha net anlaşılıyor. Gençliğime 
denk gelen yıllarda internetin de benzer bir biçim-

de henüz herkesin erişebileceği bir gelişme olmadı-
ğı açık! Bugün mesafeli durduğum sosyal medya ve 
Twitter sayesinde 140 karaktere indirgenmiş bir ifa-
de dünyasında yaşamaya alışmak zor. Biz “tüketim ve 
hız” konusunda sabırla sınanmış bir kuşaktık ve sev-
diğimiz dizinin bile bir sonraki bölümünü izlemek için 
bir hafta bekleyebilirdik. Video kaset olarak ulaşama-
dığımız filmlerin bir gün televizyonda yayınlanmasını 
ümit etmekten başka çaremiz yoktu. Çünkü video 
dükkanlarında yerli popüler sinema örnekleri ve Hol-
lywood filmleri dışında farklı seçenekler neredeyse 
bulunamıyordu. Bu eksiklik o günlerde, televizyonun 
kamusal yayın yapma sorumluluğunu henüz kaybet-
memiş olmasından kaynaklanan yayın anlayışı saye-
sinde bir nebze olsun telafi edilebiliyordu.

Cennet Sineması...

Televizyonda film izleme kültüründen sinemaya dö-
necek olursak ben, sinema salonlarında “İki Filim 
Birden”lere de yetişmiş bir kuşaktan geliyorum. Sek-
senlerde kuzenlerimle yazlık sinemada izlediğimiz 
arabesk filmlerden oluşan “İki Filim Birden”lerden 
birinde, yazın ortasında kış  kadar soğuk bir gece 
yaşadığımızı ve çok üşüdüğümüzü hatırlıyorum. Ara-
beskin dert rüzgarı mıydı acaba bizi böylesine dondu-
ran? Yoksa seksenlerin sıkıştıran, bunaltan, daraltan 
ve açık hava sinemasında bile “havasız” bırakan ikli-
mi mi? Muhtemelen daha öncesine denk gelen yıllar-
dan başka bir yazlık sineması anısı daha hatırlıyorum. 
Gece sinemaya iki çocuklarıyla gelen genç bir çift bir 
sıra önümüze oturmuştu. Filmin etkileyiciliğinden 
mi, ikinci çocuğun plansız programsız genç çiftin ku-
cağına gelişinden midir bilinmez, birkaç aylık bebeği 
kapanan koltuğa koyduklarını ve koltuğun da o anda 
katlandığını hatırlıyorum. Dublörsüz. Galiba tahta 
sandalyelerden, içilen gazozlardan, koro halinde ye-
nilen çekirdeklerden de söz ettiğimde “nerede o eski 
sinema günleri?” nostaljisine kapıldığım sanılacak. 
Olsun varsın! Bir de en çok imrendiğim şeyin yazlık 

sinemalara bitişik evlerde demlenen çaylar eşliğin-
de balkondan film izleme zevki olduğunu söyleme-
liyim. Çocukken ciddi ciddi sinemaya bitişik oturan 
hiç yakınımız olmamasına üzülüyordum. Büyüklerle 
sinemaya gitmek zorunda olmak yüzünden önce 
anne babamın, sonra da genişleyen halkalarla diğer 

yakınlarımın gözünün içine baktığım günleri unut-
mam mümkün değil. Mesela anneannemle birlik-
te bir gençlik filmine gidişimiz: Endless Love! Küçük 
kardeşimizi sinemaya götür(t)mek bahanesiyle ba-
bamla izlediğimiz E.T! Sinemanın en yoğun günlerini 
yaşadığı altmışlı yıllarda, görkemli salonlarda bu key-
fi yeterince süren babam, karanlık bir pasajın deh-
lizlerindeki görece olarak küçük bir salonda film iz-
lerken neler düşünmüştü acaba? Televizyon çıktıktan 
sonra sinemanın çoktan öldüğünü mü? Seksenler ise 
video salgını ile geldi. Bizim evi çok da ilgilendirme-
yen bir salgın. Babam filmlerin büyük perdede izlen-
mesi gerektiğini iddia ederek videonun gereksizliğine 
ikna etmişti bizi. Bu video almayı geciktirmek için bir 
taktik miydi bilmiyorum ama işe yaradı. Aslında be-
nim için de sinema salonu sıklıkla gidilemiyor olsa da 
çok daha ilgi çekiciydi. Videosu olanlarda izlediğimiz 
filmleri de hatırlıyorum tabii. Ya da ödünç alınmış vi-
deoyla evde izlediğimiz birkaç filmi... Video ile ilgili 
deneyimler ve film izleme alışkanlığının gündelik ya-
şamdaki yeri üzerine detaylı akademik çalışma yapıl-
mamış olması gerçekten büyük bir boşluk.

İstanbul Film Festivali Günleri

Üniversite yılları ile beraber İstanbul Film Festivali ve 
Beyoğlu’nda film izleme zamanları başlıyor. Emek Si-
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Usta yönetmenlere ve önemli filmlere dair             
ilk bilgilerimizi uzun yıllar devam eden sinema       

programlarına borçluyuz.

Film festivallerinden söz edildiğinde      
festivallerin de ideolojik alanlar olduğunu 

hatırlamak gerekir; her festival kendi durduğu 
yerden gösteriyor dünyayı.
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neması’nın vazgeçilmez ilk seçenek olduğu bu süreç-
te Emek ve Atlas benim gibi sinemaseverlerin sinema 
yapanlarla karşılaştığı yerler oldukları için de özel ve 
önemli salonlar. Atıf Yılmaz’la, Füruzan’la, Murathan 
Mungan’la ve Selim İleri’yle birlikte film izlediğimi-
zi, eğer şansımız yaver gidip yakınlarına oturmuşsak 
onların nasıl film izlediklerini zaman zaman göz-

ucuyla izlediğimizi hatırlıyorum. Fuayede aynı havayı 
solumak, konuşmalara kulak kabartmak hatta aynı 
filmi seçmiş olmaktan pay çıkarmak da cabası! Fes-
tival heyecanının hem tanımadığımız ülkelerin film-
lerini bize getirmesi, hem de disiplinli bir biçimde 
iki hafta boyunca film izlemenin, film düşünmenin 
keyfini yaşatması açısından vazgeçilmez olduğu açık. 
Bu yorumdan sinefil olduğum ya da öğrenciyken çok 
fazla filme gittiğim anlaşılmasın. Öğrenci harçlığıyla 
gidilebilecek kadar ancak 5-6 filmlik saltanat! Ardın-
dan akademisyen oluşumla birlikte festivalle ilişki-
min İKSV’den bize verilen özel giriş kartları nedeniyle 
daha yoğun olduğu ve bu izleme halinin günde 3-4 
filme varan bir maratona dönüştüğünü hatırlıyorum. 
Bir başka ayrıntı daha, festival deneyimimin ilk yılla-
rında yabancı filmlerin simültane çeviri ile gösterili-
şi var. Altyazının olmadığı bu yıllarda Serra Yılmaz’ın 
sesini İtalyancadan Türkçeye çeviri yaparken duyu-
yorum. Atmosferden fırlatılıp sadece film adlarının 

havalarda uçuştuğu, yorgun, bitkin ama yenilenmiş 
bir şekilde festival bitip geri döndüğümüzde bakışla-
rımızın da değiştiği bir filmli bahar. Film festivallerin-
den söz edildiğinde festivallerin de ideolojik alanlar 
olduğunu hatırlamak gerekir; her festival kendi dur-
duğu yerden gösteriyor dünyayı. İstanbul Film Fes-
tivali’nin yanında, “Uluslararası Kısa Film Festivali”, 

“Bağımsız Filmler Festivali”, “Filmmor Kadın Filmleri 
Festivali”,  “İşçi Filmleri Festivali” ve sayıları giderek 
artan belgesel ve kısa film festivalleriyle zenginleşen 
dünyamızı da hatırlamakta yarar var. Festival tanışık-
lıklarını, festival dostluklarını, heyecanlarını ve tatlı 
koşturmacalarını unutmadan... 

Kuram Ne Yana Düşer?

Sinema gündelik yaşamımızın içine sızıvermeyi ba-
şardığından beri filmler, ideolojik etkileri bağlamında 
düşünüldüğünde bir “dünya tasvir makinası” olarak 
tanımlayabileceğimiz niteliğiyle bizi etkilemeye başlı-
yorlar. Douglas Kellner’ın “ideoloji makinası”1 olarak 
işlev gördüğünü ileri sürdüğü popüler filmlerin ege-

1 “İdeoloji Makinası-Ideology Machine” kavramını Douglas Kellner’ın 
medya kültürü içinde ideoloji ve iktidar arasındaki ilişkiyi irdelerken 
kullandığı hatırlanabilir (Bkz. Douglas Kellner, Media Culture-Cultural 
Studies, Identity and Politics Between the Modern and Postmodern, 
USA:Routledge, 1995, s.88). 

menden yana, muhafazakar ve basmakalıp dünyala-
rıyla seyir deneyimi içinde kapladıkları yer ve etkileri 
açısından önemsenmesi gereken kültürel ürünler ol-
dukları da çok açık. Hollywood’u, popüler sinemayı, 
bağımsız sinemayı, deneysel sinemayı, festivalleri, 
bu yolla Doğu ile Batı’nın karşılaşmasını beraberin-
de yaşanan etkileşimler ve değişimler bağlamında 
sorguladığımızda kuramlara, kavramlara ve sinema 
dışında üretilen literatüre başvurmak kaçınılmazlaşı-
yor.  Hepimizin “seyirci” olduğu bu ilişkiyi doğru oku-
mak için dışarıda ne oluyorsa, içeride de onun izleri-
ni takip etmek; ideolojiyi, estetiği, deneyimi, temsili, 
inşayı, manipülasyonu ve birbirini çağrıştıran ve bir 
ucu iktidara, güçlü olana, egemene dayanan birçok 
kavramı düşünmek gerekli. Sinema ile kurduğumuz/
kurulması istenen ilişkinin nasıl değişime/dönüşü-
me/kesintiye uğradığı ve o sırada “bize” ne olduğu 
ise es geçilmemesi gereken önemli bir soru olarak 
yanıtlanmayı bekliyor. Bu değişime dair deneyimle-
diğimiz kimi kırılma noktalarını takip ederek kişisel 
olanla toplumsal olanın nasıl kesiştiğini görebiliriz. 

Bir Alışveriş Bir Film, Bir Alışveriş Bir Film...

Filmlerin seyirci ile birlikte izlendiğinde daha anlam-
lı olduğunu, sinema salonlarının sadece film izlenen 
yerler olmadığını, bir sosyalleşme, karşılaşma, dene-
yim paylaşımı mekanı ve kamusal alan bağlamında 
çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini hatırlata-
rak bitirmek olanaklı. Ya da sinema salonlarının sı-
nıfsal özelliklerini, localarını, kadınlar matinelerini; 
sinemanın modernlikle, kentle ve ideolojiyle ilişkisi-
ni hatırlayarak. Dünya değiştikçe sinema da değişti. 
Salonlar değişti. Filmler değişti. Kabul. Yetmişlerin 
ortalarında televizyonun yaygınlaşmasıyla sinema 
salonları kapanmaya, erotik filmler gösterilen “er-
keklere ait yerler” olmaya başladı. Sonra otopark ol-
dular, pasaj oldular ve Amerikan majörleri salonları 
kiraladıklarında kendi sinemasına kapanan kapılar 
Hollywood’a açıldı iyiden iyiye. Doksanlarda sinema 

salonları alışveriş merkezlerinde yer almaya başladı-
lar. İkibinli yıllarda tüketim kültürü ve modayla ilişkisi 
hiç bozulmayan popüler sinemanın mabedi neredey-
se tamamen alışveriş merkezleri oldu. 

Yazıyı bugünden söz ederek tamamlayalım. Emek Si-
neması ile ilgili yaşanan gerilim, tüketim kültürünün 
kuşatıcılığı, küreselleşmenin nefes aldırmayan kıskacı 
ve politik iktidarların kültür üzerindeki etkileriyle bir-
likte değerlendirildiğinde daha anlaşılır olabilir. Emek 
Sineması ve sinemanın yeni konumuna dair yapılan 
eleştirilerde kente sahip çıkmakla örtüşen bir söylem 
dikkat çekiyor: “Emek bizim, İstanbul bizim!”Kenti 
yeniden kurmanın bir “photoshop eylemi” gibi su-
nulduğu günümüzde, tarihi bir sinema salonunu bu-
lunduğu yerden alıp yenilenmiş biçimde bir alışveriş 
merkezinin en üst katına “taşımak” kültür korumacı-
lığı olarak lanse edilse de yapılan gösteriler, kanuni 
itirazlar, alternatif festival açılışları ya da festival açı-
lışlarındaki muhalif çıkışlar sinemanın kamusal alan 
bağlamında tartışılması gereken bir mekan olduğunu 
hatırlatıyor. 

Sinema her zaman doğru bakmasını bilene “iktida-
rı” gösteren, iktidarın göründüğü, iktidarın kendi-
ni gösterdiği bir alan olagelmiştir. Film izlemenin 
bir AVM etkinliğine dönüşmesinden şikayet etmek 
bugünü inkar etmek anlamına mı gelir? Sanmıyo-
rum. İstediğimiz yerde, internetten film izlemenin 
nesi kötü olabilir? Hiçbir şeyi. Ya karşılığında edindik-
lerimize; internet, AVM’ler ve android telefonlar kıs-
kacında daralan gündelik yaşam deneyimine, hayat-
tan kopukluğa, konsantrasyonsuzluğa, belleksizliğe, 
edilgenliğe ne demeliyiz? Yakında soru sormayı unu-
tursak belki kişisel özelliklerimize göre sorular hazır-
layarak bu boşluğu dolduracak siteler de tasarlanır 
kimbilir? Soruların ve yanıtların hazır olduğu ready-
made bir dünya!    Hayattan sadece tüketirken mi haz 
alıyoruz yoksa? Sahi, biz sadece film mi izliyoruz as-
lında?
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