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Eskiden, bayramların tatile git-
mek, şehirden kaçmak, akrabalardan 
uzaklaşmak için fırsat olarak görül-
mediği günlerde, bir yaşam alanı 
olarak ‘ev’in kendine has bir eğlen-
cesi olurdu. Tekdüze akıp giden ya-
şamın içinde türlü sıkıntılar da vardı 
elbet, ama yine de akşamları -eğer 
ilişkiler bakımından huzursuz bir 
aile söz konusu değilse- televizyon 
başında toplanıp farklı programlara 
ve mutlaka çok özel filmlere denk 
gelmek, şanslıysak bu filmlere dair 
duyguları aile bireyleriyle paylaşmak 
mümkündü. Bu durum özel gün-
lerde daha da geniş bir alana yayı-
labiliyordu. Tabii muhtemelen tek 
kanallı günlerin, belki de henüz kirli 
yetişkinlik çağına erişmediğimiz o 
çocukluk coşkusunun bunda  önemli 
ölçüde payı vardı. Yayıncılık açısın-
dan bakıldığında çoğu zaman ‘aptal 
kutusu’ olarak eleştirebileceğimiz o 
yapı, özelikle de özel televizyonların 
pıtrak gibi türediği yılların başlarına 
kadar, bayram gibi özel günlerde 
daha eğlenceli ve dolu içerikler 
sunardı. 

Bu durum sinema salonları için de 
geçerliydi kuşkusuz. Cinemaximum 
gibi zincir salonların her bölgeyi 
sarmadığı, kapısı sokağa açılan 
sinemaların hâlâ hayatımızda olduğu 
o keyifl i dönemlerde, bayramlar-
da sinemaya gitmenin kendine 
has bir lezzeti olurdu. Gösterime 
giren filmler de neden bilmem çok 
daha zengin, çoğu zaman özgün ve 
nitelikli gelirdi bize. Elbette eskiden 
de benzer şablonları tekrarlayan, 
birbirine benzeyen çokça film üretili-
yordu fakat özellikle ana akım, ticari 
sinemada bugünkü gibi bir tıkanma 
söz konusu 
sayılmazdı. 
Belki sine-
mada film 
izlemeye 
dair o bitim-
siz hazzın 
da etkisiyle 
sinema salo-
nunda film 
izlemenin 
çok başka 
büyülü bir 
hâli vardı çünkü. Ve evde film izleme 
sistemleri geliştikçe sinemanın gör-
kemli izleme hâli de her geçen yıl bir 
ölçüde azaldı

Eski tip sinemanın hâkim ol-
duğu eğlenceli filmleri bir vizyon 
döneminde art arda görmek artık 
pek mümkün değil.  Aslında Bat-
man’leri, Jurassic Park’ı, Dövüş 
Kulübü’nü, Matrix’i, Yüzüklerin 

Efendisi’ni izlediğimiz günler çok 
da uzak sayılmaz. Önceki kuşaklar 
da sinemalarda nice büyük ticari 
yapıtı görme şansına erişmişlerdi. 
Tabii salgından sonra sektörün diji-
tal dünyada kendine yer bulduğunu 
ve dopdolu içerikler sunma çaba-
sını orada sürdürdüğünü biliyoruz 
ama yine de vizyona giren filmler 
konusunda biraz daha umutlu ol-
mak isterdik. Gel gör ki geçen hafta 
gösterime giren filmlere şöyle bir 

bakın, ucuz ve 
anlamsız yerli 
korku ve ko-
medi filmleri 
ve Marvel’ın 
yeni filmi 
Thor dışında 
film yok. Dişe 
dokunur demi-
yorum, çünkü 
bu filmlerde 
kalıcı olacak, 
değerli bir yan 

bulunmuyor. Görkemli ve ilginç bir 
yapım gibi görünse de Thor’un da 
sinemada film izleme alışkanlığına 
sahip kitleye verebileceği pek bir şey 
yok. 

Kuşkusuz dönemle birlikte film 
izleme alışkanlıkları da değişiyor. 
Yeni kuşaklar görsel-işitsel bir içerik 
bombardımanının etkisi altındalar. 
Buna sanal gelişmeleri, anlatılar için 

farklı biçim denemelerini, farklı 
mecralarda yapılan gösterimleri 
de eklemek gerek. Televizyona da 
bağlanabildiği için hâlâ büyük ekran 
sayılan platformları geçtim; tablet-
ten, telefondan film izlemek artık 
çok normal. Sinemada film izleme-
ye bu anlamda zaman yok. 

‘Ev’e gelince, özel günleri zaten 
geçiyoruz, artık ekranlar her akşam 
sınırsız biçimde ve birbirinin tek-
rarı olarak üretilen dizilerce istila 
edilmiş durumda. Böyle olunca 
zaten internet gibi inanılmaz bir 
kaynak da söz konusu olduğu için 
televizyonda sinema tadı çıkarmak 
neredeyse imkânsız. Platformlara 
üyeliği olanlar da karşılarına çıkan 
seçenekler arasından birini seçip 
nitelikli bir izleme zamanı yaşa-
makta zorlanıyorlar. Çünkü Netf-
lix, Amazon gibi platformlarda da 
içeriklerle ilgili gerçekten zengin 
bir yapı söz  konusu değil. Özellikle 
bizim buralara hâkim olmuş kısır 
dizi anlayışının bu platformları da 
etkilediğini söyleyebiliriz.  Daha 
genç ve meraklı kesim, zaten inter-
netin sonsuz olanaklarına başvurup 
dilediği filmi orada bulabiliyor. Di-
züstü bilgisayarın mahremiyetiyle 
birlikte, bir kenara çekilip kulak-
lıkları takıp film izleniyor… Aileyle 
bir arada, bayram gibi günlerde 
hep birlikte keyif alarak film izleme 

devri de artık kapanıyor. Ama bun-
da değişip dönüşen her şeyin etkisi 
var. Giderek bir para canavarına 
dönüşen televizyon kanallarının 
artık eskisi gibi sinemaya değer 
vermediği malum.  

Oysa film denen olguyu yalnız 
eğlencelik değil kültürel bir açılım 
fırsatı olarak  da görmek istiyo-
ruz. Bu belki TRT döneminde film 
izleyen bir neslin alışkanlığı ve 
beklentisi olabilir ama hem ku-
şak mantığıyla hem de seyircinin 
ilgisini gerçekten diri tutacak, onu 
besleyecek türde filmler seçerek 
insanın sinemayla ilişkisini nitelikli 
bir düzlemde tutuyordu o zaman-
lar. Şimdi seçenek bol, her filme 
ulaşmak mümkün ve herhangi bir 
kısıtlama olmadan ne istersek izle-
yebiliriz  diyebilirsiniz. Doğru ama 
bütün bu bolluk içinde çoğu zaman 
bize gerçekten iyi gelecek filmleri 
ıskalıyoruz. Ve tabii birlikte film 
izlemenin büyüsünü de.

Başa dönmüş oluyorum ama 
ne diyeyim, eskiden bayramlarda 
sinema da  televizyon da bir şölen 
oluyordu sonuçta. Akraba ziyaret-
leri bitip de akşamın aile saadetine 
geçildiğinde ekran karşısında hepi-
mizi alıp götüren bir filme kapıl-
mak çok güzeldi. N’apalım, bu yazı 
da sönük geçen bayramın ardından 
serbest bir iç dökümü oluversin.

Bayram tatili ve yaz programı hemen herkesi 
etkiledi. Karaca Sineması da 8-22 Temmuz 
arasında kapalı olma kararı aldı.  Bu sıcak ve 
bunaltıcı tatil döneminde Karaca’nın sunduğu o 
leziz filmlerden uzak kaldık. Fakat 22 Temmuz 
haftasıyla birlikte yine çok özel filmler, geçmiş-
ten klasikler ve yeni bağımsız filmler karşımızda 
olacak. İşte o filmler arasında yer alan klasikler:

Karanlığın Gölgesi 
(Don’t Look Now, Nicolas Roeg)
İki Kadın 
(Two Women, Y: Vittorio de Sica)
Serseri Âşıklar 
( A Bout de Souffl  e, 
Y: JeanLuc-Godard)
Bunun dışında “vizyon ötesi haftası” progra-

mında şu filmleri izleyebileceğiz:
Earwig (Y: Lucile Hadzihalilovic)
Nitram (Y: Justin Kurzel)
Paris 13. Bölge (Les Olympiades, 
Y: Jacques Auidiard)
İtalyanca Dersleri (Italian Studies, 
Y: Adam Lion)
Clara Sola (Y: Nathalie A. Mesen)
Ali & Ava ( Y: Clio Barnard)
Not: 22 Temmuz haftasında Pedro Al-

modovar’ın ilk dönem filmlerinden oluşan 
bir seçki de gösterimde olacaktı. Fakat göste-
rim tarihinde yeni bir ayarlama yapıldığı için 
Almodovar filmleri sonraki haftaya ertelendi. 
29 Temmuz’dan itibaren bu ilginç yönetmenin 
filmlerini de izleyebileceğiz. Özellikle hayranla-
rına duyurulur.

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

Instagram: @sinegezgin Facebook: Sinema Gezgini 
e-posta: sine_filolog@hotmail.com

“Sinemada olabildiğince sade, yalın 
ve içten olmak zorundayız.” (*)

Genco Erkal

(*) Atilla Dorsay’la söyleşi: Yüz Yüze (Sine-
macılarla Konuşmalar), Çağdaş Yayınları, 

İstanbul, 1986, s. 247

SİNE-SÖZ

SİNE-YORUM

BAYRAM GÜNLERİNDE FİLM İZLEMEK

SİNE-BİLGİ

Sinemamızın yetiştirdiği en yetkin 
görüntü yönetmenlerinden biriydi 
Aytekin Çakmakçı. Seksenli yıllarda 
çektiği pek çok filme damga vurdu, 
Yılanların Öcü’yle Altın Portakal 
kazandı. Maalesef bu efsane ismi 
geçen yıl kaybettik.  Sinema yazarı 
Barış Saydam 2019’da usta isimle 
yaptığı söyleşilerden bir Aytekin 
Çakmakçı kitabı oluşturmuştu. İşte 
o söyleşilerde çocukluğunun filmle-
rini ve sinema sevgisini bakın nasıl 
anlatıyor Aytekin abi: (*)

“Çocukken sinemayla olan ilişki-
niz nasıldı?

Bizim oturduğumuz mahallede-
ki yolun karşısında eski bir konak 
vardı. Oraya ‘filmciler geldi’ dedi-
ler. Filmdeki ana mekânın orası 

olduğunu söylediler. Filmin ismini 
sonradan öğrendim. Halit Refiğ’in 
Gurbet Kuşları (1961) filminin 
çekimleri yapılmıştı. Hiçbir şeyin 
tesadüfi olmadığını biraz da orada 
öğrendim. Film çekiliyor, herkes 
oyuncuları izliyor, ben bir sapık gibi 
kameranın arkasına gidip oturu-
yordum. Hep kamerayı izliyordum. 
Kameraman ne yapıyor, asistan ne 
yapıyor, onları gözlemliyordum. Ev-
den onlara çay götürüyordum. Kar-
şımda Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu 
gibi ünlü oyuncular vardı ama ben 
onlara çay getirip götürüyordum. 
Arkadaşlar bana kameraman mı 
olacaksın diye takılıyorlardı.

Filmi izlediniz mi sonra?
O yıllarda haftanın belirli bir 

günü genellikle Çarşamba saat 
11.00’deKulüp Sineması’nda kadın 
matinesi olurdu. Orada yer bulun-
mazdı. Sabahtan erken gidip bilet 
alırdık. Mahallenin kadınları toplu 
hâlde giderdi. O dönemde sokağa 
minder konur, karşılıklı apartman-
lardan konuşulurdu. Dedikodu 
yapılırdı. Bir seremoni gibi bir şeydi. 
Onlar karşı karşıya konuşuyorlar, 

ama biz de sokakta top oynardık. 
Günlerimiz böyle geçerdi.

O dönemde hangi salonlarda film 
izliyordunuz?

Karagümrük’te Aysu Sineması, 
Beyazıt’ta Kulüp Sineması, Şehzade-
başı’nda Ferah, Turan, Yeni Sine-
ma’da çok film izledim. Yeni Sinema 
o dönemin en temiz, en yeni ola-
nıydı. Eski bir operet tiyatrosu olan 
Turan Sineması da güzeldi. Perdenin 
iki yanından u şeklinde koltuklar 
ayrılırdı, boşta kalan yere perde ge-
lirdi. İki ucun üzerinde localar vardı. 
Bir de balkon denilen yer vardı.  
Orası operet tiyatrosu gibi yapılmış-
tı, o dönemden kalmıştı. Salonun 
girişinde büyük afişler olurdu.

O dönemlerde ilkokullarda Ma-
arif Teşkilatı’nın emriyle okullarda 
sık sık film izletilecek diye okulun 
en büyük salonu sinemaya tahsis 
edilirdi, film oynatılırdı.  Mütevazı 
bir ücret karşılığında gösterim ya-
pılırdı. Salonda yer kalmaz, yerlere 
oturup filmleri izlerdik. İlk sinema 
sevgisi orada başladı. Eniştemin 
babası bir ilkokulun müdürüydü. O 
bize torpil yapardı, onun sayesinde 

bedava izlerdik.
O dönemde izleyip unutamadığı-

nız filmler oldu mu?
Çocukluğumda en çok etkilendi-

ğim filmlerden biri John Weismül-
ler’in Tarzan filmiydi. King Kong 
da çok etkilemişti. Şaziye Moral, 
Asım Nipton, Turan Seyfioğlu, 
Ayhan Işık gibi isimlerin filmlerini 
izlerdik. O zamanlar Muhterem 
Nur, Belgin Doruk, Orhan Gün-
şıray gibi isimlerden etkilenmiştim. 
Orhan Günşiray ile Neriman 
Köksal’ın oynadığı Kıtıpiyoz (Fos-
forlu) serisini çok severdim. Onun 
hastasıydım.”

(*) Aytekin Çakmmaçı Güneşe Lamba Yakan 
Adam, H: Barış Saydam, İmge Kitabevi, 

İstanbul, 2019, s. 35,36

BİR FİLM GÖRDÜM

KARACA’DA 
SONRAKİ HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
BU HAFTA:
Bayram haftasına tatil rehaveti 

ve bunaltıcı yaz sıcakları eklenince 
bu ekonomik rezillikte herkesin 
denize filan gideceğini düşünen 
dağıtımcılar gösterime çok az film 
sokmuşlar. Üçü de birbirinden 
kötü bu filmler ancak ülkenin 
son dönemdeki ruhsal ve sosyal 
durumuyla yarışabilir. Tabii her 
nasılsa 15 Temmuz için hükümet 
yeni bir anma filmi de yaptırama-
mış. Dolayısıyla epeyce boş, sakil, 
anlamsız bir vizyon haftası olmuş. 
Önermiyorum ama yapacak ger-
çekten daha iyi bir şeyiniz yoksa 
bu filmlere gidebilirsiniz elbet:

BABİL-İ CİN 
(Y: Ahmet Yaşar Gümüş)
Bu filmlerden kurtula-

mıyoruz, olmuyor; ne kadar 
yazsak çizsek de nafile. Tür-
kiye’de üç harfl iler üzerine 
inşa edilen bu korku filmi 
külliyatı gerçekten ilginç bir 
fenomen. Bu kadar yıldır 
aralıksız sürmesi de tuhaf.  Ama haki-
katen en vefalı korku film meraklılarına 
da sormak isterim, bu filmler seyirciye 
reva mı gerçekten?  İşte yine bir kadın, 
kendisine musallat olan varlıklarla bir 
korku serüveni yaşıyor. Ucuz makyaj, 
amatör oyunculuk, her seferinde aynı 
meseleler…  Gerçekten bıktırdı. (83 dk.)

KÜLAHIMA ANLAT 
(Y: Ahmet Karaağaç)
Korku filmleri bir yana, 

başımıza asıl musallat olanlar 
bu ucuz yerli komediler. Yan-
lış anlaşılmasın ucuzlukları 
bütçelerinden değil. Öyküleri, senaryo-
ları öylesine zayıf ki komedi hedefiyle 
yola çıkan bu filmlere katlanmak epey 
zor.  Bu filmde bir dondurma ustası 
var, dükkânı oğluna devretmek istiyor 
ama oğlanın başka planları var. Maraş’ta 
sürprizler bekliyor onları filan. Espri 
seviyesi de dondurmayla ilgili filmin 
adının ‘külahıma anlat’ oluşundan 
anlaşılabilir.  Kadroda da yani Okan 
Karacan, Tuğba Özay var. (95 dk.)

 ZEHİR ZEMBEREK 
(Y: Orhan Mardan, Taleh Yüzbeyov)
Bu haftanın sürpriz yapımı 

komşumuz Azerbaycan’dan 
geliyor. Vizyonumuzda bu 
ilginç ülkenin filmlerini 
neredeyse hiç görmüyoruz 
ama gelen filmler de maalesef 
oranın kültürel yapısına uygun 
değil. İşte bu film de Hollywood’un bü-
yük dramalarını ve Türk dizilerini taklit 
eden vasat bir film. Hastaneden çıkan 
kaba bir adam var, çocuğunu kocasından 
korumak isteyen hamile bir kadın ondan 
yardım istiyor.  Sonuç: Eril figürlerin 
kadını koruduğu hikâyelere eklenen 
vasatın altında bir yapım. (107 dk.)

Onar Films
“Kült filmler basmasıyla bilinen, özel-

likle de Fantastik Türk Sineması konsepti 
içinde değerlendirilebilecek yerli filmleri 
bulan, toplayan ve ekstralarla destekleye-
rek DVD formatında basan Yunanistan 
menşeili Onar Films belki de dünyanın en 
keyifl i DVD şirketlerinden biriydi. Kilink 
İstanbul’da (1967), Süpermen Dönüyor 
(1979), Korkusuz Kaptan Swing (1971) ve 
daha birçok kült film Onar Films etike-
tiyle DVD’ye basılmıştır. Ama doğrusunu 
söylemek gerekirse şirketin hiç de eğlenceli 
olmayan bir hikâyesi var. Kurucusu Vassilis 
Barounis şirketin tanınmaya başladığı 
dönemde, 48 yaşında beyin kanserinden 
hayata veda etti. Barounis bizim korku, 
bilimkurgu ve Western gibi türlerdeki kült 
denemelerimize meraklıydı ve rahmet-
li Metin Demirhan gibi uzmanlarla 
iletişime geçmiş, bu filmlerin ekstraları 
için destek almıştı. Kendi hâlinde bir 
DVD şirketiydi ama sınırlı sayıda basılan 
tamamı numaralandırılmış filmleri kısa 
sürede tüm dünyadaki fantastik sinema 
meraklılarının kütüphanelerinde yerini 
almaya başlamıştı. Barounis’in ölümünün 
ardından, hastane masrafl arının ailesi 
tarafından karşılanması için şirketin elinde 
kalan DVD’leri Türkiye’ye götürüldü ve 
dostları tarafından satışa çıkarıldı.”

(*) Akt. Serdar Kökçeoğlu, Altyazı’nın 
Türkiye Sinema Sözlüğü, Haziran-Eylül 

2015, s.167 
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