
kebikeç / 27  2009

Geçmişe Bakmak
Sinema Tarihi Çalışmaları Üzerine 

Eleştirel Bir İnceleme

             Emrah ÖZEN*

131

“Geçmiş yabancı bir ülkedir. 
Her şey orada farklı yapılır”     

              L. P Hartley

“Neyin orada olmadığını, bir başka deyişle 
belirli bir eksikliğin anlam ve önemini, 

ancak karşılaştırma sayesinde görebiliriz.” 
               Peter Burke

Giriş
Sinemada gerek teorik, gerekse pratik alanda yaşanan gelişmelerin 

oldukça ilginç bir seyir izlediği bir dönem yaşıyoruz. Kuşkusuz, gelişmele-
rin en önemlisi teknolojik yenilikler sonucunda sinema ve onun aracı olan fil-
min geçirdiği değişimlerdir. Bu yeniliklere atıf yapılarak, sinemanın sonunun 
geldiği, hatta ölümünün ilan edildiği1 ve “post sinema”, “dijital karanlık çağ” 
gibi isimlerle anılan yeni bir döneme girildiğinden söz ediliyor. Yeni medya, 
çoklu medya (multi media) veya -film çalışmaları yerine- ekran çalışmala-
rı (screen studies) gibi terimlerle, bu yeni dönemin terminolojik tercihleri de 
açığa vuruluyor.

Yaşanan gelişmeler akademik sinema çalışmalarını da kaçınılmaz bi-
çimde etkiliyor. Farklı fakültelerde konuşlanmış olan sinema çalışmaları ile 
ilgili bölümler, isimlerinin yanına medya, görsel sanatlar (visual art), tasarım 
(design) sözcüklerini de eklemek gerekliliğiyle karşı karşıya kalıyor. Sine-
ma dergileri ve sinema dernekleri, söz konusu gelişmeleri yansıtacak biçimde 
isim değişikliklerine gidiyor.2 Asıl değişim, sinema çalışmaları ve buna bağlı 

* Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doktora Öğrencisi.
1 Bkz. Lewis (der.), 2001; Usai, 2005.
2 İlk sayısı 1976 yılında yayınlanan ve alt başlığı A Journal of Feminism and Film 
Theory olan feminist film dergisi Camera Obscura, adını, 1994 yılında Feminism, 
Culture and Media Studies olarak değiştirdi. Benzer biçimde, 1959 yılında kurulan 
“Society for Cinema Studies”in (Sinema Çalışmaları Derneği) adının, 2004 yılın-
da alınan bir kararla, “Society for Cinema & Media Studies” (Sinema ve Medya Ça-
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alt alanlardaki çalışmaların yönelimlerinde kendini gösteriyor. Yaşanan geliş-
meler, sinemanın, bugüne değin, büyük bir tutuculukla yaklaşılmış olan bo-
yutlarında sorgulamaları gündeme getiriyor. Alan, popüler bir kitabın adın-
dan3 yola çıkarak tanımlayacak olursak, kendini “yeniden icat ediyor.” Günü-
müzde sinema çalışmaları, yeni teknolojik gelişmeler, 1970 sonrasında etki-
si artan post yapısalcılık, post kolonyalizm, post modernizm gibi teorik yak-
laşımlar ve sosyal bilimlerin diğer alanları ile olan etkileşimler sonucunda dö-
nüşüyor, genişliyor ve farklı açılımlara sahne oluyor. 

Öte yandan kurumsallaşmış bir disiplin olarak bilimsellik iddiası taşı-
yan tarih alanında da aynı dönemde bir tür kimlik krizi yaşanıyor. E. H Carr’ın 
ünlü sorusu, “Tarih Nedir” yeniden ve farklı amaçlarla gündeme gelmiş du-
rumda. Bilimsellik ve nesnellik iddiasını 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca sür-
düren tarih alanında, söz konusu iddia, 1960 sonrasının farklı düşünsel akım-
larının etkisi ile ciddi bir sorgulama konusu oldu. Sosyal bilimlerdeki dilbi-
limsel dönemeç -ki 1970 sonrası dönemde tarih disiplinin temel varsayımla-
rına yönelik ciddi bir meydan okumadır- başta olmak üzere, yeni tarihsicilik, 
post modern tarih gibi yaklaşımların her biri, bu sorgulamayı farklı yollarla 
sürdürdüler. 

O halde, tarihi, “gerçeğin anlatımı” ile kurgunun, diğer bir deyişle, 
“anlatının” bir imkanı olarak görmek arasında bir bölünme sergileyen böyle 
bir tartışma ortamında, sinema tarihi çalışmalarının eleştirel bir değerlendir-
mesinin anlamı nedir? Sinema tarihi çalışmalarının değerlendirilmesi, sinema 
çalışmalarının değerlendirilmesiyle paralel biçimde sürdürülmesi gereken ve 
sinemanın geleceği bakımından da önemli olan bir iştir. Sinema günümüzde 
giderek daha çok “yeni medya” kavramı çerçevesindeki bir tartışmanın konu-
su olmaktadır. Sinemanın geleceği konusundaki öngörüler ve “yeni medyanın 
sineması” üzerine yapılan değerlendirmeler ise çoğu zaman, sinema tarihinin 
yeniden değerlendirilmesinin içinden geçerek yapılır.4 

Böyle bir yeniden değerlendirme arzusunun esin verdiği bu çalışma 
ile herşeyden önce Türkiye’deki sinema tarihi çalışmalarında gerek teorik ge-
rek pratik anlamda var olduğu düşünülen bir boşluğa dikkat çekmek ve bunun 
olası neden ve sonuçlarına ilişkin bir tartışmayı teşvik etmek amaçlanmıştır. 
Türkiye’de sinema tarihi konusunda yapılan çalışmaların nicel ve nitel olarak 
eksikliğini ifade etmek yeni bir şey söylemek anlamına gelmez. Bu eksiklik, 
genel olarak, sinema çalışmaları alanınındaki eksikliklerle paralellikler içerdi-
ği gibi, kısmen de dışarıda yapılan sinema çalışmalarının ve akademik tartış-

lışmaları Derneği) olarak değiştirilmesi bu dönüşümlerin en tipik örneklerden sade-
ce ikisidir. 
3 Gledhill ve Williams (der), 2000. 
4 Örneğin önde gelen sinema akademisyenlerinden Thomas Elsaesser, “yeni medya” 
olarak adlandırılan süreci anlamanın yolunun, “erken dönem sinemanın” yeniden an-
lamasından geçtiğini düşünmekte, ilk dönem sinemasının kimi kavramları ile yeni 
medya dönemi arasında bağlantılar kurmaya çalışmaktadır (Elsaesser, 2004).
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maların çok takip edilmemesiyle ilişkilidir.5 
Söz konusu eksikliklerin giderilmesine bir katkı sunma amacı doğ-

rultusunda, bu yazıda, sinema tarihi çalışmalarının eleştirel bir değerlendir-
mesi yapılmaktadır. Sinema çalışmalarındaki farklı yönelimler ve dönüşüm-
ler kadar, tarih disiplinindeki dönemsel tartışmaların gözden geçirilmesi de 
bu değerlendirmeye eşlik etmektedir. Bütün bir sinema tarihi çalışmalarının 
özetlenmesinin ya da tarih disiplini içindeki farklı eğilim ve tartışmaların tüm 
yönleri ile ele alınmasının, bu yazının amaç ve kapsamını aşan bir çaba ola-
cağı aşikârdır. Bu yazı, gerek sinema tarihi çalışmaları gerekse tarih disiplini 
içindeki son otuz yıllık süreçte öne çıkan tartışmalar içinden konunun değer-
lendirilmesiyle sınırlıdır. 

Açıklanması gereken bir diğer husus ise yazı boyunca kullanılan ter-
minoloji ile ilgilidir. Yazıda, “sinema tarihi çalışmaları” ve “sinema çalışma-
ları” tanımlarını kullanmak tercih edilmiş, “film tarihi” ve “film çalışmaları” 
tanımlamaları bilinçli olarak kullanılmamıştır. Bu tercih aşağıda ayrıntılı ola-
rak açıklandığı üzere, özelde sinema tarihi genelde ise sinema çalışmalarında 
önemli bir kuramsal tartışma konusu olan sinema / film ayrımı ile ilişkilidir; 
ayrımın güçlüğünü akılda tutarak, çalışma boyunca, “film”i de kapsadığı dü-
şünülen “sinema” kavramı kullanılmıştır.

Geleneksel Sinema Tarihi Çalışmaları:
Alanın Tarihi/Aracın Tarihi
James Curran İngitere’de medyayı inceleyen farklı yaklaşımları ele 

aldığı bir yazısında iletişim tarihi çalışmalarını kuşatan üç problemden bahse-
der (2002: 135): Bunlardan birincisi yapılan tarih çalışmalarının pek çoğunun 
aracın (medium) tarihi olmasıdır. Gazete, kitaplar, filmler, televizyon, radyo, 
müzik gibi tekil araçların değerlendirilmesinin tarihidir söz konusu olan. Ona 
göre bu durum medyanın tarihsel rolünün eksik ya da parçalı olarak anlaşıl-
masını yaygınlaştırmaktadır. 

İkinci problem çoğu medya tarihi araştırmalarının medya merkezli 
(media-centric) olmasıdır. Curran medya tarihinin genellikle kısıtlayıcı bir şe-
kilde içerikler ya da medyanın organizasyonu üzerinde odaklanmaya yönel-
diğini ve bu yüzden medyanın gelişimi ile toplumdaki daha geniş yönelimler 
arasındaki ilişkileri aydınlatma eğiliminde olmadığını belirtir.

Üçüncü problem ise ilk iki problemden kaynaklanmıştır. Buna göre 

5 Örneğin 1980’lerde erken dönem Hollywood sineması üzerinden yürütülen atrak-
siyonlar sineması (Tom Gunning), klasik Hollywood sineması (Bordwell, Thompson 
ve Staiger), ya da Nickleodeon sinemaları (Ben Singer) ve bunlara dair metodolojik 
tartışmalar ya da daha yakın bir döneme damgasını vuran “tarihsel dönüş” tartışmala-
rı, Türkiye’de sinema tarihi gündeminde yer bulamamıştır. Son beş yıllık periyod bir 
tarafa bırakılırsa, bu konuda kayda değer tercüme ya da telif çalışmaların olmayışı da 
altı çizilmesi gereken bir başka eksikliktir. 
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tekil araca yoğunlaşmaktan ve medya merkezli olmaktan kaynaklanan kısıtla-
yıcılık ve “gereksiz uzmanlaşma”, anaakım medya tarihine olan ilgiyi zayıf-
latmaktadır. Curran’a göre bu yaklaşımların üçünde de, medyanın toplumla 
olan ilişkisi hesaba katılmadan tarihinin yazılması sonucu doğmaktadır. Oysa 
yapılması gereken toplumdaki uzun dönemli değişimlerle medyadaki gelişim-
leri birlikte ele almaktır.

Curran’ın iletişim tarihi çalışmalarına ilişkin bu tespitlerinin, sinema 
tarihi çalışmaları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Francesco 
Casetti de geleneksel sinema tarihinin sınırlılıklarından bahsederken aynı so-
runu dile getirir. Casetti’ye göre geleneksel sinema çalışmalarının temel sınır-
layıcılıklarından biri, araştırma merkezine filmlerin yerleştirilmesidir. Oysa 
der Cassetti, “sinema teknolojik, ekonomik ve toplumsal faktörlerin aracılı-
ğıyla -ki bu faktörlerin her zaman üretim sırasında görünür olması da gerek-
mez- çalışan çok daha karmaşık bir makinadır” (1999: 289). Aslında “film 
merkezcilik” olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaşımın sadece sinema tari-
hi çalışmalarını değil tüm bir sinema çalışmaları alanını kuşattığı söylenebilir. 
Dolayısıyla sinema tarihi çalışmalarını başlangıcından günümüze kadar meş-
gul eden bu temel problemin kaynağını iyi analiz etmek gerekmektedir. 

Belki de bu problem birbirinden ayrı iki kavram olan “sinema” ve 
“film”in bir ve aynı şey olarak kullanılmaları ile başlamıştır. Raymond Wil-
liams, sinema ve filmin, kolaycılığa kaçan yorumlarda, bir ve aynı konu ola-
rak ele alındığını ifade eder (1983: 9). Oysa Williams’a göre, film ile sinema 
arasında oldukça yararlı güncel bir ayrım bulunmaktadır; sinema dendiğinde, 
filmlerin üretim, dağıtım ve gösterimleri ile ilgili kurumlardan, film dendiğin-
de ise maddi işlemler ve onu yaratan ya da seyredenlerin yarattığı faydalardan 
söz edilmektedir (10). 

Benzer biçimde Dünya Sinema Tarihi adlı derleme kitabının önsözün-
de Geoffrey Novel Smith de ayrımı şu şekilde ortaya koyar;

Başlangıç olarak, bu bir sinema tarihi kitabıdır film tarihi değil. 
Bu kitap film aracının bütün kullanımları ile ilgilenmez, ancak, 
selüloit üzerindeki hareketli görüntülerin özgün icadından sine-
ma ya da “filmler (the movies)” olarak bilinen büyük kuruma ev-
rilmeyle kesişen kullanımlara odaklanır. Sinemanın sınırları bu 
anlamda, sadece, kurum tarafından üretilen ve dolaşıma sokulan 
filmlerden daha geniştir. Bu sınır, seyirciyi, endüstriyi, -yıldızın-
dan, teknisyenine ve yer göstericisine kadar- içinde çalışan in-
sanları ve seyircilerin görmeye teşvik edileceği veya edilmeyece-
ği filmleri belirleyen kontrol ve denetleme mekanizmalarını içe-
rir. Bu esnada, kurumun dışında olmakla birlikte mütemadiyen 
ona tazyik uygulayan, geniş anlamda, tarihtir; savaşların ve dev-
rimlerin, kültürdeki, demografideki ve hayat tarzlarındaki, jeopo-
litik ve küresel ekonomideki değişimlerin dünyasıdır (1997: 19). 

Sinema ve film kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasının sine-
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manın başlangıcına uzanan temelleri bulunmaktadır. Dudley Andrew sinema 
çalışmalarının başlangıcından günümüze kadar olan serüvenini anlattığı bir 
yazısında, Buster Keaton’ın “Üç Devir” (Three Ages) filmine gönderme yapa-
rak sinema çalışmalarının üç devrinden söz eder.6 Ona göre sinema çalışma-
ları filmseverlerin (cinefilic) sinema tutkularını meşrulaştırma mücadelesiy-
le başlamıştır. Onun “taş devri” diye adlandırdığı ilk dönemde kafeler, fuar-
lar, salonlar, opera evleri gibi kamusal mekanların tümünde birer sinematog-
raf mevcuttur. Sinemanın kısa zamanda kurumlaşarak diğer sanatlarla aynı se-
viyeye ulaşacağı düşünülmektedir. Andrew’a göre sinema çalışmaları akade-
miye girip bir kimlik kazanmadan önce kafelerde, mahalle salonlarında, ga-
zete sütunları ve eğitimli topluluklarda filizlenmeye başlamıştır. Daha sonra 
ise filmleri yapanlar ve onların destekçileri, kurulan sinema kulüplerinde tar-
tışmalar yapmaya, günün önde gelen dergilerinde yazılar yazmaya ya da ken-
dileri için daktilo edecekleri bir takım notlar almaya başlamışlardır. Bu geliş-
meyi Panofski, Kracauer, Balasz gibi “kültürlü” isimlerin oluşturduğu bir ce-
maati tatmin eden yazılar yazan entelletüeller ile Pudovski ve Eisenstein gibi 
film yapıcılarının çabaları takip etmiştir (2000: 342). Bu kişiler yazılarında si-
nemanın diğer sanat dalları gibi bir sanat olduğunu ispatlamaya çalışmışlar-
dır. Bu nedenle de daha çok, diğer sanat dalları gibi sinemanın da bir kuramı 
olması gerektiği düşüncesi ile, film kuramı üzerinde durmuşlardır. 

Andrew’ın da belirttiği üzere sinema konusunda ilk akademik nitelik-
li çalışmalar 1950’lerde daha çok üniversitelerin beşeri bilimler (humanities) 
bölümlerinde geliştirilmiştir.7 Andrew bu durumun o yıllarda sosyal bilimler 
alanının (özellikle iletişim ve sosyoloji olmak üzere) hızla gelişmeye başla-
ması ve bu hız içinde sinemaya ayıracak yerin olmamasından kaynaklandığı-
nı ifade eder. Yazar, beşeri bilimler alanında çalışanların ise, tersine, sinema-
ya ilgi gösterdiğini ve böylece sinemanın dilbilim, tiyatro, edebiyat gibi alan-
ların içinden, akademik çalışmaya dahil olmaya başladığını belirtir (1984: 5). 

Profesörlerin bireysel tutkusu sayesinde getirilen filmler geli-
şigüzel edebiyat, felsefe, sanat tarihi ve tiyatro sınıflarını dol-
durdu. İngiliz Dili bölümleri daha çok oyunların ve romanların 
uyarlanması üzerine çalışmaları teşvik ederken, Amerikan Dili 
bölümlerinin tür ve mit konularını işleyen popüler filmleri ele al-
malarına izin veriliyordu. Fakat derslerde sanat sinemasına yö-
nelik güçlü patlamayı başlatan iklimin asıl yaratıcısı, Latince bö-
lümleri idi. Onlar, önceleri ürkekçe ama sonradan hiçbir mazere-
te sığınmaksızın, Cocteau, Fellini ve Bunuel’i kendi müfredatla-

6 Three Ages (1929) Buster Keaton’ın kısa metrajdan uzuna geçiş filmi olup insan-
lığın üç dönemini anlatan, üç parçalı bir filmdir. Bu dönemler; Taş Devri, Emperyal 
Çağ ve Şimdiki Çağdır.
7 Öte yandan son yıllarda yapılan bazı araştırmalar Amerika özelinde akademinin si-
nemaya olan ilgisinin çok daha önceleri başladığını ortaya koymaktadır. Bkz. Polan, 
2007. 
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rına ve makalelerine dahil ettiler (2000: 343). 
Sinemanın akademiye beşeri bilimler üzerinden “sızması” tarihsel 

olarak başka bir gelişme ile de çakışmıştı. Andrew’un sinema çalışmalarının 
emperyal çağı olarak andığı, 1960 sonrası yapısalcılıkla başlayıp 1970’lerde 
psikanaliz, Marksizm ve göstergebilimle altın çağını yaşayan dönem, Kıta-
Avrupası akımlarının Amerika’ya ithali dönemidir. Bu ithalde de bu anlayış-
ları daha çabuk benimseyen dil ve edebiyat bölümleri başrolü oynamıştır. Söz 
konusu bölümler genelde metin incelemeleri üzerine yoğunlaştıkları için ken-
di arka planlarını da oluşturan bu düşünceleri, filmsel metinler üzerinden ye-
niden ele almaları şaşırtıcı değildir.8 Dolayısıyla kendi başına bir bölüm olma-
dan önce beşeri bilimlerin farklı bölümlerinde ders olarak okutulmaya ve hak-
kında akademik çalışmalar yapılmaya başlanan sinema, öncelikle filmler ve 
onları yaratanlar açısından ele alınmıştır. Bunda biraz da ilk defa 1950’li yıl-
larda Fransız sinema çevrelerinde geliştirilen “auteur” kuramının da rolü var-
dır. Kavram daha çok filmi yaratan yönetmeni imler, yönetmen bir filme asıl 
mührünü vuran kişidir. Yönetmen özgür bir yaratıcı birey olarak kendisini fil-
me koyar ve yarattığı biçemi ile auteur olur. Seçil Büker’in de belirttiği gibi 
özellikle Fransız Cahiers du Cinema çevresi tarafından kullanımında bir poli-
tika olarak kendisinden söz edilen auteur, 1960’ların çok etkili Amerikalı film 
eleştirmeni Andrew Sarris tarafından kuram haline getirilir (Büker ve Topçu, 
2008: 312).9 

Öte yandan sinema tarihi çalışmaları içinde, sinemayı sadece film in-
celemeleri olarak almayan, sinemanın daha geniş bir sosyal olgu olduğunun 
az çok bilincinde olan ve bu bilinç doğrultusunda görgül araştırmalara da-
yalı bir sinema tarihi üreten bir gelenek de olagelmiştir. Sinema tarihçisi Ian 
Christie, 1920’lerin sinema tarihçilerinin çalışmalarındaki vurgunun, teknik 
terimler üzerinden, sinemanın kitlelere tanıtılmasına yönelik olduğunu, sonra-
kilerin gündeminin ise daha çok sinemanın sanat olduğu iddiasını kabul ettir-
mek olduğunu belirtir. Christie ilk sinema tarihçilerinden, Fransız Louis Del-
luc, Leon Mouussinac, Jean Epstein, İngiliz Paul Rotha ve Amerikalı Terry 
Ramsaye’in yazdıkları sinema kitaplarında bu anlayışın hakim olduğunu be-
lirtir. Ona göre bu anlayışın dışında kalan iki yazar ise daha farklı bir sinema 
tarihi yazma peşindedir. Bunlar her ikisi de II. Dünya Savaşı sırasında eserler 
vermiş olan George Sadoul ve Rachel Low’dur. Sadoul’e göre “sinema, de-
miryollarından, araba tekerleği ve tahta parmaklıktan, dikiş makinesinden, bi-
sikletten, toplu tabanca ve makineli silahlardan ve elektrikten ödünç alınmış-
tır” (aktaran Christie, 2006: 68). Christie Sadoul’ün ilk dönem sinema endüst-

8 Andrew sinema çalışmalarının akademiye beşeri bilimler kanalıyla girmesinin sine-
manın iletişim çalışmaları ile buluşması açısından kaçırılmış bir fırsat olduğunu belir-
tir. Bu tespit sinema çalışmalarının günümüzde bir biçimde medya çalışmaları ile bu-
luştuğu göz önüne alındığında, oldukça düşündürücüdür (Andrew, 1984: 5).
9 Autheur kuram üzerine Sarris’in konu ile ilgili son değerlendirmesini de içeren kap-
samlı bir bölüm için bkz. Büker ve Topçu (der.), 2008: 312-365. 
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risi, Avrupalı şirketlerin yükselişi ve düşüşü ve “film D’art” gibi uluslararası 
türlerin gelişimi üzerine birçok şey söylediğini belirtir. Rachel Low ise İngi-
liz sinemasını incelediği kapsamlı çalışmasının ilk üç cildinde tamamen araş-
tırmaya dayalı, endüstri temelli bir ulusal sinema tarihi yazmıştır. Bu amaçla 
Low, ticaret dergilerini özenle okumuş, katalogları incelemiş, halen yaşamak-
ta olan öncülerle mülakatlar yapmış ve günümüze kadar gelen analitik bir mo-
del önermiştir (Christie, 69).

Bununla birlikte hem bu çalışmalar hem de daha sonradan yazılan ta-
rih kitapları Casetti’nin “geleneksel sinema tarihi çalışmalarının sınırlılıkları” 
olarak tanımladığı özellikleri barındırırlar. Casetti’ye göre araştırmanın mer-
kezine filmleri koymalarının yanında geleneksel sinema çalışmalarının diğer 
sınırlılıkları; ilk olarak, araştırmacının kişisel anılar ya da yıldızların tanıklık-
ları gibi yetersiz araştırma araçlarını kullanmalarıdır. Oysa bu tarz belgelere 
dayalı çalışmalar daha etraflıca ve daha eleştirel değerlendirilmelidir. Gele-
neksel sinema tarihçilerinin hareket, akım ya da periyod gibi sınırlı analiz ka-
tegorileri kullanmaları da bir diğer bir sorundur. Cassetti’ye göre bu durum 
yapılan incelemelerden totolojik bir neden-sonuç ilişkisi çıkarılmasına neden 
olmaktadır. Filmlerin sadece yaratıcıları ile yaratıcıların da sadece filmleri va-
sıtasıyla açıklanması gibi... Oysa der Cassetti, sinemaya konu olan bir “olgu” 
çok daha birbirine bağlı ilişkiler içinden şekillenir. Son olarak geleneksel si-
nema tarihi araştırmaları, ana akım tarih çalışmalarında olduğu gibi, olayla-
rı çizgisel (linear) bir kronoloji ile açıklayan, “doğum,” “gelişme,” “olgun-
laşma” ve “çöküş” gibi terimlerden yararlanmaktadır. Herhalde bu anlayışın 
ilk örneklerinden biri, ilk basımı 1939 yılında yapılan Lewis Jacobs’un Ame-
rikan sinemasını ele alan The Rise of the American Film: A Critical History 
adlı kitabıdır. Valentina Vitali’ye göre bu kitap sadece bir ulusal sinema bi-
yografisi değil; konuyla ilgilenenlerin yücelttiği ve kendisinden sonra yazılan 
birçok ulusal sinema tarihçesinin örnek aldığı bir kitaptır. Söz konusu kitap 
Jacobs’un Amerikan ulusalcılığından türettiği bir linear tarih modelini kul-
lanır: kurucular, sesin gelişi, stüdyolar ve bunların içinde yer alan auteur’ler 
(Vitali, 2004). 

Casetti (289) geleneksel sinema tarihi çalışmalarının, sinema gibi 
yeni ortaya çıkan bir fenomeni değerlendirirken, sanat ya da edebiyat tarihine 
fazlaca yaklaştığını bu yüzden de artık geçerliliği olmayan açıklama çerçeve-
lerine bağlı kaldığını belirtir. 

Teori Yılları: Dilbilimsel Dönemeçten Yükselen “Arşiv Ateşi”ne 
Tarih disiplininde, 1960 sonrasında, diğer sosyal bilim dalları ile ya-

kınlaşmaların arttığı bir döneme girilmiştir. Tarihçi George Igers’ın “sosyal 
bilimlerin meydan okuması” olarak adlandırdığı bu dönemde farklı sosyal bi-
lim disiplinleri ile işbirliğine giren tarih bilimi bu etkileşimlerin sonucu olarak 
yeni yaklaşımlara sahne olmuştur. Sinema tarihi çalışmalarını da da etkileyen 
bu yaklaşımların en önemlilerinden biri, Kıta Avrupası’nın düşün hayatında-
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ki gelişmelerden kökenlenen “dilbilimsel (linguistic) ya da anlatısal (narrati-
ve) dönemeç”tir. Bu yeni anlayış “tarih”i bir bilim olmaktan çok, tıpkı edebi 
metinler gibi bir anlatı olarak görme eğilimindeydi. Bu yaklaşım “1960’larda 
Roland Barthes 1970’lerde ise Hayden White’ın tarihsel metinlerin edebi ka-
rakterinin ve kaçınılmaz olarak barındırdıkları kurgusal unsurların” altını çiz-
meleri ile başlamıştır (Iggers, 2003: 9). Iggers’a göre “Barthes tarih ile edebi-
yat arasındaki ayrımı yadsımakla aynı zamanda gerçek ile kurgusal olan ara-
sındaki ayrımı da yadsımış oluyordu. Benzer çizgide ilerleyen White’a göre 
de “tarihsel anlatılar içerikleri bulunmuş olmaktan ziyade yaratılmış olan, bi-
çimleri ise pozitif bilimlerdekinden çok edebiyattaki karşılıklarıyla ortak yön-
lere sahip sözel kurgulardır” (aktaran Iggers: 122). White bu amaçla dört kla-
sik tarihçinin (Michelet, Tocqueville, Ranke ve Burchardt) metni ile dört tarih 
felsefecisinin (Hegel, Marx, Nietzsche ve Croce) metnini karşılaştırarak ken-
di deyimiyle onları biçimci bir yöntemle çözümler. White’a göre bu büyük 19. 
yüzyıl tarihçilerinden her biri kendi anlatısını ya da olay örgüsünü (plot), bel-
li başlı edebiyat türlerinden birini örnek alarak sunmuştu; örneğin 19. yüzyılın 
büyük Fransız tarihçisi Michelet tarih anlatısını bir romans biçiminde yazmış 
ya da olaylandırmıştı (Burke, 2006: 114). 

Aslında sözkonusu yaklaşımın problematize ettiği şey, tam da bilim-
sel araştırma ile gerçeklik arasındaki ilişkiyle ilintilidir. Kant’dan başlıyan ve 
20. yüzyılda da devam eden bir eleştiri geleneği “bilimsel araştırma ile gerçek-
liğin giderek daha fazla kavranmaya başlandığı” anlayışına karşı sesini yük-
selterek ilerlemekteydi. Bu gelenek 20. yüzyıl başlarında bir çok farklı alanda 
yeni yaklaşımların geliştirilmesinde etkili olmuştur. Bu alanlardan biri de dil 
bilimdi. Modern bilimin “dili anlamlı bilginin aktarılması için bir araç” olarak 
gördüğü yüzyıl başında, dilbilim içinde “bilimsel bilgi ile gerçeklik arasında-
ki ilişkide dilin oynadığı rolün” sorgulanmaya başladığı görülür. Başını İsviç-
reli dilbilimci Ferdinand De Saussure’ün çektiği ve “insan, dili düşünceleri-
ni aktarmak için kullanmaz fakat insanın düşündüğü şeyi dil belirler” şeklinde 
kabaca formüle edilebilecek olan bir önermeden yola çıkan bu yaklaşım sade-
ce dilbilim alanında değil bütün diğer sosyal bilim alanlarında etkili olmuştur. 

Bu yaklaşım “insan kendisinin belirlemediği ama onlar tarafından be-
lirlenen yapılar çerçevesi içinde hareket eder” düşüncesini şiar edinen yapısal-
cı toplum ve tarih anlayışına da öncülük etmiştir. Özellikle 1950 sonrası ede-
biyat alanındaki Amerikan “Yeni Eleştiri” akımının ve bundan bağımsız ola-
rak 1960’larda önce Barthes’ın arkasından da Derridacı yapıbozum tartışma-
larının ciddi eleştiriler getirdiği yapısalcı düşünceye göre, metinler dışsal bir 
gerçeklikle bağları olmayan, kendi içlerine kapalı yapılardır. Metinlerin ger-
çekliğe gönderme yapmaması sebebi ile gerçek ile kurgu arasında bir fark 
yoktur. Barthesçı düşünceyi daha da ileri götüren bir diğer düşünür olan Mic-
hel Foucault ise metnin sadece dış dünyadan değil yazarından da bağımsız ol-
duğunu ilan eder, başka bir deyişle, yazarı da öldürür. Yazar gözden kaybolur-
ken, aynı zamanda kasıtlılık ve anlam da metni terk eder. Foucault’ya göre, ta-
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rih bu nedenle önemini yitirir (Iggers:124).
Bu ve benzeri görüşler temelinde özellikle Amerikan edebiyat ve dil-

bilim çevrelerinde geliştirilen ve “dilbilimsel” ya da “anlatısal dönemeç” ola-
rak adlandırılan çalışmalar; 

Bütün olarak alındığında, tarihin hiçbir içkin birlik ya da tutar-
lılık göstermediğini, her tarih kavrayışının dil aracılığıyla inşa 
edilen bir yapıntı olduğunu, özne olarak insanların, çelişkilerden 
ve ikircimlerden özgür, bütünlenmiş bir kişiliğe sahip olmadığı-
nı ve her bir metnin, müphem olmayan niyetleri ifade etmemesi 
yüzünden, farklı yollarla okunup yorumlanabileceğini haklı ola-
rak öne sürdüler. Foucault ve Derrida da dilin siyasal sonuçları-
na ve onda saklı olan hiyerarşik iktidar ilişkilerine haklı olarak 
işaret ettiler. İnsani yaşama sızan bütün bu çelişkiler gözlemci-
yi, her metnin, ideolojik unsurlarını soyup çıkarmak üzere, “ya-
pısını parçalamaya” (deconstruct) zorlar. Her gerçeklik, yalnız 
konuşma ve söylem aracılığıyla iletişime girmez, ama çok temel 
bir tarzda, aynı zamanda onlar tarafından yapılırlar (Iggers: 136). 

Iggers’in yukarıdaki değerlendirmesi “dilbilimsel ya da anlatısal 
dönemeç”i çok iyi özetlemektedir. Öte yandan Iggers bu yaklaşımın tarih ça-
lışmalarından çok edebiyat incelemeleri için geçerli olduğunu, çünkü tarihin 
edebiyata içkin anlatısal modeller kullansa dahi, gerçek bir geçmişi betimle-
me ve/veya yeniden kurma konusundaki iddiasının, kurgusal edebiyatınkin-
den çok daha güçlü olduğunu belirtir. 

Sinema tarihi çalışmaları da bu görüşlerden epeyce esinlenmiş ve 
1970’li yılların dilbilimsel dönemecini “alarak” yeni bir yola girmişti. Da-
vid Bordwell’in belirttiği üzere, dönem, Lacanyan psikanaliz, yapısalcı gös-
tergebilim, post yapısalcı edebiyat çalışmaları ve Althuserci Marksizmin 
farklı yorumları gibi kaynaklardan beslenen, büyük harfli “Kuram”ın, Anglo-
Amerikan sinema çalışmalarında benimsenmeye ve buradaki çalışmalara yan-
sımaya başladığı dönemdir (1996: 8). Christian Metz, Laura Mulvey, J. L. Ba-
udry, Stephen Heath, Noël Burch, Raymond Bellour gibi isimler film çalışma-
larında bu etkileşimleri görünür kılan akademisyenlerin önde gelenlerini oluş-
turur. Farklı anlamlandırma pratikleri, izleyici hazzı ve bu hazzın kaynakları, 
filmin görünürdeki görsel ve dilsel malzemesinin baskıladığı psişik durumlar, 
film izleyicisinin faaliyetleri, filmsel metnin inşası, sinemanın sosyal ve poli-
tik işlevi bu çalışmaların odaklanmaları arasındadır. 1972 yılında “Büyük Ku-
ram” dergisi Screen’in editörleri, Christian Metz’in çalışmasınının İngilizce 
tercümesine yaptıkları sunuşta, İngilizce konuşulan dünyada filmler üzerin-
deki amatör ve izlenimci akademik düşüncenin tarih öncesi döneminin artık 
sona erdiğini ve kuram güdülü bir bilim olarak sinema çalışmalarının başladı-
ğını ilan ederler (Allen, 2006: 50). Artık sinema akademisyenleri mesailerinin 
çoğunu sinema aygıtının -soyut bir izleyici profili üzerinde- ideolojik etkileri-
ne dair derin kuramsal analizlere ya da göstergebilimsel çözümlemeler aracı-
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lığıyla, filmsel metinlerin derin anlamlarını açığa çıkarmaya ayırmaktadırlar.10

Ancak elbette bu yeni yaklaşımlar bütün bir sinema akademik cemaa-
tinin ikircimsiz biçimde sahiplendikleri yaklaşımlar da değildir. Bu çalışmala-
rın sinema hakkında gerçekten yeni bir şeyler söylediği konusunda son derece 
“kuşkucu” olan akademisyenler de vardır. Bundan da öte, kimileri için bu yeni 
yönelimler sinema çalışmalarının ufkunu açıkça daraltan bir etki de taşımak-
tadır: Andrew’a göre bu çalışmalar, sistematik olarak, bütün bir sinema komp-
leksini onun işlemlerine indirgemektedir. Dolayısıyla sinema çalışmaları ala-
nı “kimlik” tarafından ele geçirilmeye başlamıştır. Ona göre bu kimlik adeta 
kıtalararası bir “kast” oluşturan kimi oyuncular tarafından taşınmaktaydı: Bu-
radan Andrew’un Barthes, Jacobson ve Strauss gibi “parlak oyuncuları” ima 
ettiği anlaşılabilir. Bu yeni eğilimleri eleştirenlerin nazarında, yapısalcılık ve 
yapısalcı dilbilimin etkisi altında, sinema akademisyenleri, sinemanın endüst-
ri, ekonomi ve iktidar ilişkilerinin göbeğindeki komplike bir olgu olduğu ger-
çeğini ihmal ederek onu filmlere eşitliyor ve filmleri de sadece birer “metin” 
olarak ele alıyorlardı (Andrew, 2000: 344). 

Öte yandan söz konusu sinema çalışmalarında etkili olan dilbilimsel 
dönemeç karşısında, yine tarih disiplininden gelen, başka bir yaklaşım da be-
lirmeye başlamıştı. Aslında bu ilk kez 19. yüzyıl sonlarında, klasik Rankeci si-
yasi tarih yaklaşımından rahatsız olmaya başlayan Karl Lamprecht’in kavram-
larını başka disiplinlerden alan ortaklaşa bir tarih çağrısı yapmaya başlama-
sıyla ortaya çıkmıştı. Daha sonra 1920’lerde Marc Bloch ve Lucien Fevre’in 
kurdukları Fransız Annales ekolü ile gelişen bu anlayış, 1960’larda önce Al-
man ve sonra da İngiliz Marksist tarihçilerinin çalışmaları ile açığa vurulan 
“toplumsal tarih” anlayışıdır. Burke’ün belirttiği üzere, toplumsal kuram ile 
tarihin yakınlaşması ana fikri etrafında yükselen, daha geniş ve daha insani bir 
tarih anlayışına dayalı bir tarihtir söz konusu olan (2000: 14-15). 

1960 sonrasında bu doğrultudaki çalışmalar içinde, özellikle İngiliz 
Marksist tarih anlayışı önemli bir etkiye sahiptir. İngiliz Marksist tarihçiler 
ekolünü, önceleri İngiliz Komünist Partisi üyesi olan ama daha sonra par-
ti ile ters düştükleri için ayrılan E. P. Thompson, Maurice Dobb, E. Hobs-
bawm, Rodney Hill, George Rude gibi tarihçiler oluşturmaktadır. Bu tarihçi-
ler süreç içinde parti ile bağlarını koparsalar da kendilerini ve çalışmalarını 
Marksist olarak görmeye devam etmişlerdir. Marksist tarihçiler ilk zamanla-
rında ekonomik belirlenimci bir yaklaşımın etkisinde olmakla birlikte, sonra-
dan yaptıkları çalışmalarla tarihe insani bir çehre vermeye başlamışlardır (Ig-

10 Andrew, Martin Jay’ın bu dönemde geliştirilen kuramların “iconophobic” yapıları-
na dikkat çektiğini de belirtir. Çünkü Jay’a göre bütün bu kuramlar sinemaya şüphe ile 
yaklaşmaktadırlar. Marksistler ya da psikanalistler filmleri takdir etmek yerine onları 
gizli yapıların semptomları olarak okumaya dayalı bir “komploculukla” malûldürler. 
Böylece, klişe ders kitaplarının altını kazımaya niyetli sinema öğrencileri, sinema 
üzerine yaptıkları incelemelerde, imaj üreticilerinin bilinçli kandırmacalarını ve iz-
leyicinin bilinçsiz ideolojisini büyük anlamlarla donatmakta ve teorize etmektedirler.
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gers: 86). Bu tarihçiler sonraki çalışmalarında, özellikle reel sosyalizmin ce-
vap veremediği bazı soruları dert edindiler. Sınıflar nasıl oluşur? Sınıf bilinci-
nin kaynakları nelerdir? Devrimci durum nasıl yaratılır? Niye ulus ve neden 
sınıf ve benzeri... 

Thompson, “Marks’ın gerçek sessizlikleri” olarak adlandırdığı bu so-
ruları, 1963 yılında yayımladığı İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu adlı başyapı-
tında cevaplamaya çalışır. Yapıtın en önemli özelliği klasik Marksist prototi-
pik işçi sınıfı yaklaşımını reddederek, özgül bir tarihsel bağlamda ortaya çı-
kan “somut bir İngiliz işçi sınıfı” kavramına dönmesidir. Thompson bunu ya-
parken, Althusser’in öznesiz süreç yaklaşımına karşı çıkar. Ona göre tarih, in-
sanların, içinde yapıları süreçlere dönüştürdükleri bir alandır. Thompson, de-
neyim vasıtası ile bireyler toplumsal sınıflara dönüşürler; gruplar faklılıkları-
nın, çatışmalarının ve birbiri ile rekabet eden çıkarlarının farkına varırlar; sı-
nıf oluşturma süreci aynı zamanda, her ne kadar koşullar verili olsa da, kendi-
ni oluşturma sürecidir demektedir (aktaran Sunny, 2002: 1478).

Burada anahtar kelime olarak kullanılan “deneyim” oldukça önem-
lidir. Thompson söz konusu deneyimi oluşturan öğeleri ortaya çıkarmak için 
incelediği dönemin işçi sınıfının adetlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşayış-
larını, kısacası kültürünü, ele almaktaydı. O dönem için son derece yenilikçi 
olan bu yaklaşım, sadece toplumsal tarih çalışmalarına değil, tarih çalışmala-
rındaki bir çok farklı yönelime de esin verecekti. İngiliz Marksist tarihçilerin 
“aşağıdan tarih” ya da “alttakilerin tarihi” olarak adlandırılan bu yaklaşımla-
rı, kendilerinden sonraki genç tarihçiler üzerinde oldukça etkili oldu. Örne-
ğin aralarında Raphael Samuel, Gareth Steadman Jones gibi bir sonraki kuşa-
ğın önde gelen tarihçilerinin de bulunduğu Tarih Atölyesi (History Workshop) 
adlı dergi çevresinde, bu yaklaşımı izleyen eserler üretilmiş ve çeşitli araştır-
malar yapılmıştır. 

Öte yandan 1970’li yıllar toplumsal tarih çalışmaları içinden ve onu 
eleştirerek gelişen yaklaşımların da doğuşuna sahne olmuştur. Bu yaklaşım-
lar genel olarak makro tarih anlayışına ve onun kavramlarına yönelik itirazlar-
dan geliştirilmiştir. Tek ve genel bir Tarih anlayışını eleştiren bu yaklaşımlar-
dan doğan, mikro tarih; gündelik yaşam tarihi, kültürel tarih, ötekiler olarak 
kadınların tarihi, baskı altında tutulan etnisitelerin tarihi gibi çalışmalara yer 
açılmıştır. Bu yaklaşımlar arşivlere dönme ve görgül çalışmaları teşvik etme-
nin yanında sözlü tarih, kent tarihi, yerel tarih gibi farklı odaklanmalara sahip 
çalışmaların gelişmesine de neden olmuştur. Söz konusu çalışmalar aynı za-
manda sinema tarihi çalışmalarının yönelimlerini de etkilemiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi, 1970’li yılar sinema tarihi çalışmala-
rında bir canlanmaya işaret eder. David Bordwell bu canlanmada, tarihyazımı 
araştırmaları konusunda eğitim almış genç araştırmacılar ile sinemayla ilgi-
lenmeye başlayan profesyonel tarihçilerin katkısı olduğunu belirtir. Ona göre 
bu genç araştırmacıların alana geldikleri dönem, arşivciler ile kütüphanecile-
rin de filmlerin ve filmlerle ilgili belgelerin değerini kabul etmeye başladıkları 
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döneme denk düşmüştür. Böylece birçok temel doküman mikrofilme alınmış, 
önemli film koleksiyonları araştırmacılara daha fazla açılır olmuştur (Bord-
well, 1996: 27). Nitekim 1975 yılında Cinema Journal dergisinde, Kanada’da 
1974 yılında otuzuncusu yapılan “Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu” 
(FIAF) toplantısında sunulan bildiriler yayımlanır. Bu bildirilerde dönemin 
film müzesi direktörleri ile genç akademisyenler, film tarihinin sorunları üze-
rine düşüncelerini ifade ederler. 

Bir yandan da tarih çalışmalarındaki tartışmalara paralel olarak, mev-
cut sinema araştırmaları ve sinema tarihi kitapları üzerinden, kuramsal tartış-
malar yapılmaya başlanır. Günümüzün önde gelen film tarihçilerinden Charles 
F. Altman, 1977 yılında yazdığı “Amerikan Filminin Tarihyazımına Doğru” 
adlı makalesinde, kendi döneminin film tarihi kitaplarını eleştirel bir değerlen-
dirmeden geçirir ve mevcut çalışmaları temel odaklanmalarına göre sınıflan-
dırır. Altman’ın makalesinin, adından da anlaşılacağı üzere, daha çok film ta-
rihini ve bununla ilintili meseleleri gündemine aldığı görülebilir. Altman’ın sı-
nıflandırmasında toplumsal tarih ve sosyoloji başlıkları altında toplanan kitap-
lar göze çarpmaktadır. Altman’ın sinemanın toplumsal tarihinden söz etmesi 
ilginçtir. Ancak yazı okununca görülmektedir ki Altman’ın sinemanın toplum-
sal tarihinden anladığı filmlerin topluma olan etkisinden başka bir şey değil-
dir (1977: 12). Öte yandan Altman’ın sosyoloji başlığı altında değerlendirdiği 
bir kitap dikkat çekicidir. Bu kitap Robert Sklar’ın A Movie-made America: A 
Social History of American Movies adlı kitabıdır.11 Kitap sosyal tarih yaklaşı-
mından da yararlanarak filmler üzerinden Amerikan toplumuna dair tespitler-
de bulunmaktadır. Bunu yaparken de endüstriyel kaynaklar, hükümet verileri 
ve geçmiş çalışmalardan faydalanmaktadır. Altman’ın sinema tarihi çalışma-
larını incelediği dönemde, kapsayıcı bir sinema tarihi yazmanın olanaklı olup 
olmadığı da sorgulanmaya başlamıştır. Örneğin Will Straw dönemin önde ge-
len kuramsal sinema dergilerinden Cine Tract için yazdığı “The Myth of To-
tal Cinema History” (1980) adlı makalesinde, o zamana kadar yazılmış genel 
sinema tarihi kitaplarını eleştirmekte ve kapsayıcı bir sinema tarihi yazmanın 
koşullarını tarihyazımındaki sorunlar etrafında tartışmaya açmaktadır. 

Sözkonusu kuramsal tartışmalara eşlik eden bir “arşiv ateşi”nin, 
1970’li yıllarda sinema tarihçilerini iyiden iyiye sardığı söylenebilir. Richard 
Maltby 70’lerin film tarihçilerinin, kolları sıvayarak arşive girmeyi ve ikin-
cil kaynaklara dayalı tarihsel dokümandan çok temel tarihsel malzemeyi el-
den geçirerek tarihsel kayıtları düzeltmeyi en önemli görev olarak gördükleri-
ni söyler (Maltby, 2007). Gerçekten de sinema tarihçileri bir yandan arşivlere 
girip birincil kaynaklardan tarih yazmaya çalışırken, bir yandan da tarih disip-
linindeki yeni yaklaşımları alanlarına uygulamaya çalışıyorlardı. 

1978 yılı sinema tarihçileri açısından çok önemli bir yıl oldu. O yıl 

11 Sklar’ın, bu kitabının 1994 yılında yayımlanan gözden geçirilmiş yeni basımın-
da, Social History başlığı yerine Cultural History alt başlığını kullandığını da ekle-
mek gerekir.
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Uluslararası Film Arşivleri Birliği FIAF’ın Brighton’daki yıllık toplantısında 
Avrupa ve Amerika’dan tarihçiler, arşivciler, film yapımcıları ve teorisyenler 
bir araya gelerek 1900 ile 1906 arası dönemde yapılmış filmleri mercek altına 
aldılar ve Griffith öncesi döneme ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Bu konfe-
rans akademi ile arşiv temelli tarih arasında yeni bir işbirliğine işaret etmekle 
kalmadı aynı zamanda yeni bir tarihyazımının oluşumuna katkıda bulunacak 
çeşitli eğilimleri de zenginleştirdi. Özellikle erken dönem Hollywood sinema-
sı üzerinden, önce filmlere fakat sonra daha geniş çerçevede izleyiciler, ilk si-
nema salonları, sinema endüstrisinin işleyişi, gösterim ve dağıtım, sinemanın 
diğer medya araçları ile olan ilişkisi gibi bir çok yeni çalışma alanına ilgi gös-
terilmeye başlandı. Sinema tarihi çalışmaları 1980’li yılları, görece güç ka-
zanmış biçimde karşılamış oluyordu (Musser, 2004: 101). 

Tarih Yılları: Kültüre Dönen Tarih
1980 sonrası tarih çalışmalarında dilbilimsel dönemeçin etkileri fark-

lı tarih yaklaşımları üzerinden devam ediyordu. Bu yaklaşımlardan hiç kuş-
kusuz en göze çarpanı kültürel dönemeç (cultural turn) ve onunla birlikte anı-
lan “Yeni Kültür Tarihi” yaklaşımıdır. Söz konusu anlayışa yeni denmesinin 
sebebi ise, kültür tarihinin geriye doğru oldukça eski bir tarihe sahip olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. İlk olarak 18. yüzyıl sonlarında Alman tarihçi J. G. 
Herder’in ortaya attığı bu kavram o zamanlar felsefeyi eleştirerek onun yeri-
ne geçmeyi arzulayan mantığın tarihsel gelişimini araştırmayı öneren bir yak-
laşıma sahipti. Suavi Aydın’ın belirttiği üzere Herder’in kültür tarihi yaklaşı-
mının esasını, “ulusları birbirinden farklı kılan ve onları özgün yapan kültü-
rün, yani ulusdaşları ortaklaştıran manevi öğeler birliğinin araştırılması oluş-
turmaktaydı” (2001: 52). Bir yüzyıl sonra ise aynı kavram yeni Alman tarih-
çileri tarafından farklı bir amaçla yeniden gündeme getirildi. Bu seferki kül-
tür tarihi kavramından kasıt, –ister yüksek ister düşük düzeyde olsun– özel ve 
toplumsal yaşamın uç noktaları yakalanarak klasik tarihsel mantığın eleştiri-
sini yapmaktı (Kelley, 2000: 63). Yirminci yüzyılın başlarında Alman tarih-
çi Jacob Burckhard ve Hollandalı Johan Huizinga vasıtasıyla kültürel tarihin 
klasik dönemi en yüksek seviyesine ulaşmış olmaktaydı. 

Aslında kültür tarihinin yükselişi biraz da toplumsal tarihe getirilen 
eleştirilerden kaynaklanmıştı. Tarihçi Ronald G. Sunny’ye göre 1980’lerdeki 
kültürel dönemeç aslında sosyoekonomik tarih ile demografik tarihlerin eleşti-
risi üzerinden başlamıştır ve bu durumun tetikleyicileri ise emek tarihine kül-
tür nosyonunu sokan E. P. Thompson ile antropoloji disiplininde kültür kavra-
mını yeniden tanımlayan Clifford Geertz’dir. Sunny’ye göre Thompson’dan 
başlamak üzere tarihçiler artık giderek artan oranda deneyimin “gerçekleri” 
üzerinde değil daha çok deneyimin tarihsel aktörler tarafından nasıl deneyim-
lendiği üzerinde durmaya başlamışlardır (Sunny: 1481). 

Özellikle ABD’li kültür tarihçilerine esin kaynağı olan antropo-
log Clifford Geertz ise kendi deyişiyle “kültürün yorumsal kuramı”nı yaz-
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mıştır (Burke: 53). Geertz’e göre antropologların yapması gereken “yoğun 
betimleme”dir ve kendisi bu yöntemi kullanarak göstergesel olarak tanımla-
nan bir kültür kavrayışı geliştirmiştir: “Bu perspektiften bakıldığında, kültür 
bir dilin özelliklerini taşır ve dil gibi bir sistem oluşturur. Bu da yorumlamayı 
mümkün kılar çünkü her bir edimin ve her bir ifadenin, kültürü bir bütün ola-
rak yansıtan simgesel bir değeri vardır.” (Iggers: 127). “Bali Horoz Döğüşü” 
başlıklı metin bu görüşlere uygun olarak yazılmıştır. Geertz horoz döğüşünü 
Bali kültürünü anlamanın anahtarı olabilecek bir “felsefi tiyatro oyunu” gibi 
ele alarak bir metin gibi okumakta; kendi deyimiyle, “Bali deneyiminin Bali-
ce bir okunuşu”nu gerçekleştirmektedir (Burke: 54). 

Geertz’in kavramlardan çok simgeleri vurgulayan ve “dilbilimsel dö-
nemeçle” de örtüşen yaklaşımı, Yeni Kültürel Tarihle ilgilenen tarihçilerden 
büyük ilgi görür. Fransız devrimi üzerine çalışan Lynn Hunt, Francois Furet, 
Mona Ozouf, William Sewell gibi toplumsal tarihçiler, kültürü -bir yansımaya 
ya da üst yapıya indirgemeden- topluma bağlamanın almaşık bir yolunu ara-
maya girişirler (Burke: 58). 

Görüldüğü üzere, Kültür Tarihi aslında toplumsal tarihin ihmal etti-
ği alanları doldurma iddiası ile yola koyulmuştu. 1970’lerden sonra toplum-
sal tarihe getirilen itirazlar artmaya başlamıştı. Bu itirazların temelinde, top-
lumsal tarihin özellikle sosyal grupların davranışsal eğilimlerini tanımlarken, 
politika ve kültür tarafından yaratılan toplumsal yaşam tarzlarını ve birey-
sel deneyimlerin biricikliğini ihmal ettiği düşüncesi yatmaktadır. Tarihçi Pa-
ula Fass’a göre böylece yavaş yavaş, koşulları deneyimlere dayanarak açık-
layan tarih anlayışı toplumsal yapısal açıklamalar tarafından zayıflatılmaya 
başlamıştır. Kültürel tarihçiler antropologların “eşiksel deneyimler” dedikle-
ri şeylere baktılar ve akışkan ve değişken bir post modern perspektifi kimli-
ğe uyarladılar. Fass’a göre toplumsal tarihçilerin kimliğin politikası üzerine 
yoğunlaştıkları 1980’lerde, kültür tarihçileri hep beraber kimliğin yapıbozu-
muna yöneldiler ve çağdaş kültürün bazı geçmiş arzularını gerçekleştirmesi-
ne yardımcı oldular. 

Dolayısıyla Kültür Tarihi giderek çeşitlenmiş, değişik çalışma 
alanlarına doğru genişlemiştir. Peter Burke’ün belirttiği gibi bu 
durum bir yayılma ile birlikte soruları ve eleştirileri de beraberin-
de getirmiştir. Sonuç olarak, 1980’lerde oldukça gözde olan kül-
tür tarihi, 1990’larda daha az ilgi çeker hale gelmişti. Bunun te-
mel sebeplerinden biri, “kültür”e çok fazla siyasal ve toplumsal 
alan açılmış olmasıydı (Burke: 159). Burke’ün “toplumsal tari-
hin intikamı” diye nitelendirdiği kültürel tarihin fazla genişleme-
si ve kültür kavramının fazla kapsayıcı olması nedeniyle toplum-
salın öneminin yitirilmesi de kültür tarihine getirilen önemli eleş-
tirilerden biridir. Gerçekten de kültürel tarih yaklaşımının top-
lumsal ile olan bağını koparmaması gereklidir. Bu anlamda kül-
türün toplumsal tarihinden toplumun kültürel tarihine olan deği-
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şim dikkatle incelenmesi gereken bir meseledir. 
Tarih disiplininde bu tartışmalar yapıladursun sinema tarihi çalışma-

ları 1980’lerde, daha çok toplumsal tarih çalışmalarının etkisinde, artan bir 
ivme ile devam ediyordu. Bir sinema tarihçisinin söylediği gibi, sinema tarihi 
çalışmalarında “70’li yıllar teorinin, 80’li yıllar ise tarihin yıllarıdır” denebi-
lir (Buscombe, 1991: 4). Nitekim 80’ler sinema çalışmalarında bir taraftan ya-
vaş yavaş Büyük harfli “Kuram”ın ve total sinema tarihi yaklaşımının terke-
dildiği, öte taraftan da sinema tarihçilerinin yeniden görgül araştırmalara dön-
dükleri yıllar olmuştur. Aslında görgül araştırmalar 1980’lerin ilk yarısında, 
film merkezli sinema tarihi çalışmalarıyla başlamıştır. Ian Christie’nin “ikin-
ci kuşak görgül film tarihçileri” dediği bir tarihçiler grubu, filmleri görgül 
metodlarla analiz eden bazı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Burada özellik-
le 1980’lerde yayımlanan iki önemli çalışmadan bahsedilebilir; Barry Salt’ın 
Film Stili ve Teknolojisi: Tarih ve Analiz adlı kitabı ile David Bordwell, Kris-
tin Thompson ve Janet Staiger’in “klasikleşmiş” Klasik Hollywood Sinema-
sı adlı çalışmalarıdır. Her iki çalışma da merkezine klasik Hollywood filmle-
rinin biçimsel tarihsel gelişimini yerleştirerek, onları görgül yöntemlerle ana-
liz etmeye çalışır. Örneğin Salt kendi geliştirdiği Ortalama Çekim Uzunlu-
ğu (OÇU) yöntemi ile filmleri analiz ederken, Bordwell, Thompson ve Stai-
ger yöntemi daha da geliştiren, daha akılcı bir yaklaşımla filmleri anlatı ya-
pıları, çekim uzunlukları ve biçimlerine göre değerlendirme yoluna giderler 
(Christie: 70).

Sinema tarihi tartışmalarında göze çarpan başka bir tartışma konu-
su erken dönem Hollywood sineması üzerine olan tartışmalardır. Bu tartışma-
larda bir yandan film arşivlerinde unutulmaya yüz tutmuş filmler ortaya çı-
karılıyor, bir yandan geleneksel sinema tarihinin dönemlendirmeleri üzerin-
den yoğun tartışmalar gündeme getirilmeye başlanıyordu. Örneğin Bordwell, 
Thompson, Staiger üçlüsünün, Amerikan sinemasının 1917 öncesi dönemini, 
klasik-öncesi dönem ve 1917’den 1960’a kadar olan dönemi ise “Klasik Ho-
olywood Sineması” olarak tanımlamaları; film tarihçisi Tom Gunning’in, ge-
leneksel sinema tarihçilerinin ilkel sinema olarak önemsiz bulduğu 1907 ön-
cesi dönemle ilgilenmesi ve bu dönemi atraksiyonlar sineması (cinema of att-
ractions) olarak adlandırması, söz konusu dönemselleştirme tartışmalarının 
başlıcaları idi. 12

Farklı perspektiflerden tarih yazma ile ilgili öneriler de dikkat çekici-
dir. Örneğin, 1985 yılında yazdıkları Film History: Theory and Practice adlı 
çalışmada, Douglas Gomery ve Robert Allen sinema tarihi çalışmalarını es-
tetik, teknolojik, endüstriyel ve toplumsal tarih çalışmaları olmak üzere dört 
temel alana ayırmayı önermişlerdir (1985: 39). Benzer şekilde Bordwell ve 
Thompson da 1995 tarihinde yazdıkları Film History: Introduction adlı ça-
lışmalarında, filmlerin biyografiye dayalı tarih, ekonomi ve endüstriye daya-
lı tarih, estetik tarih, teknoloji temelli tarih, toplumsal/kültürel/politik temelli 

12 Gunning’in tüm atraksiyon makaleleri için bkz. Elsaesser (der.), 1990. 
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tarih gibi farklı perspektiflerden incelenebileceğini belirtirler. Burada dikkati 
çeken nokta, Bordwell ve Thompson’un, toplumsal/kültürel/siyasi tarih baş-
lığını “geniş bir toplumda sinemanın rolüne odaklanan çalışmalar olarak” ta-
nımlamalarına rağmen, yine de film merkezli bir tarih yaklaşımını koruma ıs-
rarlarıdır. 

Sinema tarihi çalışmalarında toplumsal tarih çalışmalarının etkisi-
ni ilk gösterdiği alan izleyici çalışmaları olmuştur. İlk defa 1970’lerin büyük 
Kuram döneminde özdeşleşme mekanizmaları ile ilintili “özne oluşturma”nın 
ideolojik (Althusser) ve psikanalitik (Freud ve Lacan) teorileri sayesinde si-
nema çalışmaları ile tanışan “izleyici araştırmaları”, sonradan geliştirilen dü-
şünceler ve eleştiriler doğrultusunda kendini tarihsileştirmiştir (historicising 
spectatorship theory). Bunu yaparken de özellikle toplumsal tarih yaklaşım-
larının yanında gündelik yaşam tarihi, kent tarihi, yerel tarih gibi farklı yakla-
şımlardan yararlanmıştır. 

Fakat aynı dönemde sinema tarihi alanında yapılan toplumsal tarih ça-
lışmalarının yanında, dilbilimsel dönemecin etkisinin de hâlâ devam ettiği gö-
rülür. Bu yaklaşım izleyici çalışmalarının bazılarına da sirayet etmişti. Robert 
Sklar 1990 yılında konuyla ilgili olarak yazdığı bir makalede bu durumu dile 
getirir ve tarihçiler arasında, gerçek sinema tarihçileri ile revizyonistler olmak 
üzere ikili bir ayrım yapar. Sklar’a göre revizyonistler, Avrupa’dan esen güçlü 
teorik rüzgarlar tarafından coşturulmuş olarak, film izlemek ve arşiv araştır-
maları yapmak yerine, “teori” yazıları yayımlamaktadırlar. Ona göre “Kuram 
beyaz doktor elbisesini giymiştir: Tarih ise teşhis ve tedavi için bekleme oda-
sında oturmaktadır” (1990: 16). Sklar revizyonist tarihçilerin bir örneği olarak 
gördüğü Judith Mayne ve Miriam Hansen’in, “erken dönem Hollywood sine-
ması” üzerine yaptıkları çalışmaları eleştirirken, bu çalışmaların kanıt kullanı-
mında çarpıtma ve eksikliklere yol açan belirlenmiş ideolojik amaçlar tarafın-
dan kışkırtılıyor göründüklerini öne sürer. Sklar, konuya ilişkin ideolojik açı-
dan daha sofistike ve zorlayıcı olan kuramsal yaklaşımların terminolojik açı-
dan soyut ve anlaşılmaz, belgeleme bakımından da acınacak bir eksiklikte ol-
duklarını belirtir. Sklar, “radikal toplumsal tarihçilerin” çalışmalarını bu tür 
yaklaşımlara bir alternatif olarak önerir. Ona göre bu tarihçiler, erken dönem 
sinemasını “göçmenlerin ve işçi sınıfının hayatının bir parçası olarak” (27-28) 
gördükleri ve onların deneyimlerine, toplumsal bir önem atfettikleri için ilgi-
lenmektedirler. 

Sklar’ın kıyasıya eleştirdiği bu yaklaşımlar 1990 sonrasında, bu kez 
post modernizme eklemlenmiş halde, yeniden belirir. Örneğin Reinventing 
Film Studies adlı derlemeye yazdığı, “Film Tarihi Nedir? ya da Sfenkslerin 
Bilmecesi” adlı yazısında Vivian Sobchack bu anlayışın bütün temel önerme-
lerini gözler önüne serer. Sobchack, “film tarihi nedir?” sorusuna verilecek 
cevabın bizim tarih bilincimize bağlı olduğunu belirtir. Yazara göre tarih ar-
tık nesnelliği sorgulanmakla kalmayan bunun gerekli olup olmadığı da sorgu-
lanan bir alana dönüşmüştür: Tarih “geçmiş temsillerin parçalarının zorunlu-
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luk gereği ‘bütünleşmedikleri’ ya da bağdaşıklık sergilemedikleri, ‘disiplin-
siz’ (ve çok kez disiplinsizleştirici) çekişmelerin bol olduğu bir alan haline 
geldi” (2008: 27). Sobchack’e göre böyle bir ortamda tarihçinin de konumu 
ve görevi değişmektedir; tarihçiler artık, “saydamlığın ya da nesnelliğe tutku-
lu olmanın yol açtığı yok olmanın olanaklı olmadığının bilincindeler. Tarihçi-
ler artık kendi varlık ve sorumluluk alanlarının yalnızca geçmişteki belgeleri 
‘ham madde’ olarak yeniden ele almak ve o belgelere aracılık yapmak olma-
dığını anladılar” (29).

Görüldüğü üzere Sobchack tarihe dilbilimsel dönemeçte olduğu gibi 
bakmaktadır. Nitekim “Şu çok açık ki bu yeni tarihçi tipi tarihi bir söylem, 
retorik, mecaz olarak görür. Tarih düz ve dar yoldan ayrılıp çeşitli olağan-
dışı yollara sapar, kendini anlatılarla ve dolaylı anlatımlarla var eder” (51). 
Sobchak’ın tarih anlayışında her şey temsildir: “Temsil artık tarih olmuştur ve 
artık tarih de temsildir” (48). Bununla birlikte Sobchak, bu açıklamaların do-
ğurabileceği “o halde tarihçi ne işe yarar?” minvalindeki muhtemel bir soru-
yu da yanıtlama ihtiyacı hisseder gibidir. “Harabeye de dönse yeni bir biçim 
de edinse bu tarihin bittiği anlamına gelmez. Tarihin yıkımı hem uygulanma-
sına hem de yazımına canlılık getirdi. Dahası tarih hiç bir dönemde şimdi ol-
duğu kadar popüler olmadı” der Sobchack (33).

Sinema Tarihi Film Çalışmalarına Karşı
Sinema tarihçisi Jeffrey Richards günümüz İngiliz sinema çalışmala-

rında gelinen noktayı ele aldığı yazısında iki alternatif yaklaşımın göze çarp-
tığını belirtir. Bunlar “film çalışmaları” ve “sinema tarihi”dir. Richards’a göre 
kendi içinde farklı metodolojiler, yaklaşımlar ve vurgular barındıran ayrı di-
siplinden gelişmiştir bu iki yaklaşım. Film çalışmaları İngiliz edebiyatında 
geliştirilirken, sinema tarihi çalışmaları ise tarih alanından gelmektedir. Ric-
hards biraz da basitleştirerek, metne (text) odaklanan film çalışmalarının bi-
reysel filmlerin ayrıntılı görsel ve yapısal analizleri üzerinden, anlaşılması zor 
olan muğlak kuramsal yaklaşımlar kullanarak, kimi zaman ne akademisyen-
lerin ne de seyircilerin anlamadığı analizlere giriştiğini belirtir. Bunun yanın-
da sinema tarihi çalışmalarında birinci öncelik bağlamdadır (context). Bu ça-
lışmalar filmlerin üreticilerinin davranışları, sınırlılıkları, tasa ve kaygıları ile 
seyirci tepkileri ve alımlama üzerinedir (2000: 21). Söz konusu tespit biraz in-
dirgemeci olsa da sinema çalışmalarının durumunu iyi özetlemektedir.

2004 yılında Sinema ve Medya Çalışmaları Derneği’nin yayın organı 
olan Cinema Journal dergisi, bu yazıda gözden geçirilen tartışmaların yeni-
den ele alındığı, özel bir sayı yayımladı.13 Günümüzün önde gelen bazı sine-
ma tarihçilerinin biraraya geldiği bu sayıda, akademik sinema tarihi çalışma-
larında “tarihsel dönemeç” olarak adlandırılması gereken bir dönemece gelin-
diği belirtildi. Bu özel sayı ve devamındaki tartışmalar, günümüzde sinema 

13 Söz konusu özel dosya için bkz. Higashi, 2004.
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tarihi çalışmalarının ulaştığı aşamayı anlamak bakımından önemlidir.
Özel sayının başlığındaki “tarihsel dönemeç,” önceki döneme ege-

men olan metinsel analiz ve post yapısalcı tarih anlayışının eleştirisini içeriyor 
ve görgül çalışmalara geri dönüş özlemini dile getiriyordu. Nitekim dosya edi-
törü Sumiko Higashi, ki kendisini film tarihi çalışan bir kültür tarihçisi olarak 
tanımlar, sunuş yazısında, son yirmi yılda film tarihi üzerine yapılan çalışma-
ların azlığından yakınır. Ona göre tam da bir “tarihsel dönüş”ten bahsedildiği 
bir anda bu durum oldukça anlamlıdır. Higashi kendisinin “doğru tarih” (pro-
per history) olarak adlandırdığı tarih anlayışı ile toplumsal ve kültürel med-
ya tarihleri arasında ayrıma gitmektedir. Ona göre, toplumsal tarih, hakların-
da yazılı kayıt olmayan kadınlar, işçiler, etnisite ve ırk temelinde ayrıma ma-
ruz kalmış kişilerle ilgili çalışmalara ve nicel verilere dayanmış ve bu durum 
1960-70’lerde hakim bir paradigma haline gelmişti. Figürler, tablolar, grafik-
ler ve haritalarla süslenmiş olan toplumsal tarih “anlatının ölümünü” ilan et-
mişti. Fakat özellikle “dilsel dönüş” anlayışından sonra, pozitivizmden etkile-
nen, toplumsal yapı ve sınıfla ilgili Marksist nicel çalışmalar gözden düşmüş-
tü (2004: 95). Yükselişe geçen kültür tarihi ise dokümancılığı ve toplumsal ta-
rihin nedensellik modelini eleştirerek, metin yorumlayıcılığını önermişti. Hi-
gashi bu gelişmelere rağmen, halen, kültürel çalışmalar ile kültürel tarih ara-
sında bir yöndeşmeden söz edilemeyeceğini belirtir. Higashi’ye göre “kültü-
rel ve toplumsal tarihçiler insan failini kabul eder, metinleri de içeren görgül 
verilere öncelik verir, özellikli ve ayrıntılı yazar, jargondan kaçınır ve çelişki-
li de olsa tesadüfi genellemeler yaparlar” (96). Higashi son yıllarda gerçekleş-
tirilen bazı çalışmalar üzerinden kendi tarih anlayışını özetler; dolayımlanmış 
da olsa metin ile bağlam arasındaki ilişkiye odaklanan alımlama çalışmaları 
için toplumsal ve kültürel tarihin önemli olduğunu belirtir (96). 

Alanın önde gelen isimlerinden Robert C. Allen, Higashi’nin temeli 
görgül araştırmaya dayanan “tarihsel dönüş” anlayışının sorunlu olduğunu dü-
şünmektedir. Allen Higashi’nin tarihsel dönüş ve görgül çalışma ile tam ola-
rak neyi anlattığını çıkaramadığımızı, fakat kendisinin, görgül araştırmadan, 
sinemasal metnin dışında konumlanan ya da kalan her şeyi ve araştırmacı tara-
fından metnin alımlanmasının nihai koşullarını anladığını belirtir. Higashi’nin 
belirttiği problemin 1970’lere uzanan bir geçmişi olduğunu söyleyen Allen, 
şu soruları sorar: Film çalışmalarında filmin kendisi dışında kalanlar ve film 
akademisyenlerinin bunlara dair analizleri nerededir? Genel olarak film ça-
lışmaları özelde ise film tarihi ile ilgili görgül metin dışı belgelerin evrenini 
oluşturan nedir? Bu alan nasıl araştırılır ve sona erdiği yer neresidir?” (2006: 
49). Allen’a göre film çalışmalarının “tarihsel dönüş” ve görgül araştırmalar-
la en fazla işbirliği yaptığı “gösterim, izleyicilik, alımlama ve /ya da bir top-
lumsal deneyim olarak sinemaya gitmek” gibi analizlerde bile bir bütün ola-
rak film çalışmalarıyla tarihsel/görgül araştırmanın ilişkisi konusunda tered-
dütler vardır. 

Tarihsel dönüşün etkisi film çalışmalarına özgü karmaşık faktör-
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ler tarafından yozlaştırılmış/güçsüzleştirilmiştir ki bu faktörler 
arasında; film çalışmalarının teorik mirasının gelenekselciliği, 
görgül çalışmalara duyulan kuşku ve film metinleri üzerine ya-
pılan görgül çalışmalar dışındaki ampirik dünyaya yönelik entel-
lektüel ilginin karıştırılması eğilimi, film çalışmalarının akade-
mik ve entellektüel birliği ile edebi metin çalışmaları ve film ça-
lışmalarının kültürel çalışmalar ile kültürel ve toplumsal tarih ça-
lışmalarından uzaklaşması bulunmaktadır (49).

Cinema Journal dergisinde başlayan tartışmalara bir diğer eleştirel 
yanıt da sinema tarihçisi Richard Maltby’den gelmiştir. Maltby söz konusu 
tartışmanın, çağdaş film tarihçiliğinin post modern düşüncenin etkisinde ka-
larak yapısöküme uğratılan bazı temel önermelerine hiç dokunmadığını be-
lirtir. Oysa Maltby’e göre asıl yapılması gereken, “dilbilimsel dönüş” tartış-
maları çerçevesinde şekillenen bu tür bir anlayışı eleştirel bir değerlendirme-
ye almaktır. Çünkü, film çalışmalarının dar sınırlarının ötesinde yapısalcı ve 
post yapısalcı eleştiriler tarihsel metnin geleneksel yazarının sesini yapıbozu-
ma uğratmışlar; geçmişin, yazara dair, zımni retorik iddiasını sorgulamışlar-
dır. Tarih inşasının, geçmişin gerçekliğine dokunmayan, söylemsel bir anlat-
ma eylemi olduğu savını sürdüren bazı kuramcılar daha da ileri giderek haki-
ki bir içtenlikle, bizim geçmişle ilgili olarak bir şey bilemeyecegimizi çünkü 
geçmişin bize ancak söylemsel izler vasıtasıyla geçebileceğini belirtmişlerdir. 
Maltby bu türden post yapısalcı eğilimlerin yeni film tarihçilerinin ilgisizli-
ğine de bağlı olarak, yayılıp genişlediğini ve benimsendiğini belirtir (2006). 

Maltby’a göre sinemanın endüstriyel tarihi oldukça ihmal edilmiş 
bir alandır. Film dağıtım pratiklerinin karşılaştırmalı analizi ve stüdyolar-
da karar alıcılar üzerine ayrıntılı çalışmalar yapmak yerine, film çalışmala-
rı, Hollywood’un kendi geçmişini bir materyal kaynağı olarak kullanmaya 
devam etmektedir. Maltby Amerikan sinemasının tarihinin onun ürünlerinin 
tarihi anlamına gelmediğini belirtir. Çünkü metinlerden oluşan bir tarih yaz-
mak ve buna Hollywood tarihi adını koymak sinemanın sosyal süreç ve kül-
türel fonksiyonunu dışarda bırakmak anlamına gelmektedir ve bu da filmlerin 
üretildiği ve tüketildiği maddi koşulların bağlamsal önemini inkar etmek an-
lamına gelir (2007).

Maltby, 1913’de Boston’da Nickelodeonların reklamcılığı üzerine bir 
araştırma yapmayı veya geç 1930’larda sinema salonlarına klima yerleştirme-
nin gösterim üzerindeki etkilerini incelemeyi ya da megaplekslerdeki şeker-
leme satışlarını araştırmaya çalışmayı, tekil filmsel metinlerin nerdeyse mer-
kezinde yer aldığı, kapalı akademik manastıra, davetsiz bir misafir getirmeye 
benzetir. Ona göre, sinema tarihçileri artık merkezinde filmlerin olmadığı si-
nema tarihleri yazmakla daha fazla ilgilenebilirler. 

Maltby alımlama çalışmalarının tarihine de değinir. Ona göre alımla-
ma, sıradan izleyicilerin filmlerle, bir metin ya da obje olarak değil de, sosyal 
bir deneyim olarak sinemaya gitme anlamında temel bir ilişki kurduğu gerçe-
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ğiyle başlamalıdır. Maltby, tarihçilerin filmleri merkezi obje yapmaktan vaz-
geçmediklerini belirtir. Örneğin, sözü edilen özel sayıda yazan tarihçi Richard 
Abel, izlerkitle üzerine yapılan çalışmaların bir toplumsal ya da kültürel ta-
rih olarak, sinema tarihine göre daha başarılı olduğunu belirtir. Abel’e göre bu 
çalışmaların temel ilgileri, içlerinde filmlerin göreceli yoklukları kadar var-
lıklarının da önemli olabileceği, toplumsal koşullar ve kültürel pratikleri ana-
liz etmek ve tanımlamaya kadar uzanır (2004: 108-109). Bu yaklaşımı eleşti-
ren Maltby ise, Abel’in bu sözleriyle, medium specifity (bir iletişim aracı ola-
rak filmin özgüllüğüne vurgu yapan) yaklaşımını bırakmaya pek istekli görün-
mediğini belirtir. 

Bu açıklamaların ardından Maltby (2007) film tarihi ile sinema tarihi 
arasında metodolojik ve terminolojik açılardan bazı sınırlar önerir. Buna göre; 
metinsel ilişkiler ile onların stilistik etkilerinin tarihi olarak film tarihi, bütün 
yöntemlerini ve düşüncesini, sanat ve edebiyat tarihinin pratiklerinden almış-
tır. Kültürel üretim süreciyle ve üreticilerin niyetlerinin akibetiyle ilgilidir. ge-
nellikle bireysel düzeyde kalır ve göreceli olarak estetik etkiden çok üretim 
noktasından sonrasına odaklanır. Oysa Sinema tarihyazımı, sinemanın ticari 
bir sektör olarak nasıl işlediğini, ekonomik, endüstriyel ve kurumsal tarihini 
ele almayı gerektiren bir projedir; aynı zamanda izleyicinin sosyokültürel ta-
rihini de içermek durumundadır. Bu iki tarih metinsel ilişkilerin tarihine uzak 
ara bağlanırlar. Maltby’e göre, günümüzdeki hakim sinema tarihi filmlerin öz-
güllüğüne dayanan tarihyazımına bencilce devam etmektedir, yani filmler ile 
başlayıp orada bitmektedir. Bu yüzden sinema diğer tarihlerin açıklamalarına 
dekor olma görevinden başka bir iş görmemektedir. 

Sonuç yerine
Makalenin tamamında görülebileceği gibi, sinema tarihi çalışmaları, 

film merkezli tarih yaklaşımlarının etkisinden kurtulmaya başlamıştır. “Sine-
ma” olgusunun sadece filmlerden ibaret olmadığına dair artan bir farkındalık 
vardır. Filmleri üretenler, bu üreticilerin dahil olduğu endüstri, finans ve poli-
tika dünyası, filmleri tüketen izleyiciler ve bu izleyicilerin hep birlikte tenef-
füs ettikleri sosyokültürel iklim, o filmleri şekillendiren etmenler ve süreçler 
olarak, sinema tarihinin de farklı veçhelerini oluştururlar. Filmlerin tüketicile-
ri yani izleyiciler bu tarihin taşıyıcısıdır; ve bütün bunlar “tarih” olarak araş-
tırılmayı fazlasıyla hak etmektedir. Kuşkusuz tekil herhangi bir araştırmanın, 
tarihi, bütün veçheleriyle kucaklayarak, sinemaya bakmayı başarması bekle-
nemez. Ancak sinema, sadece filmler ve bu filmleri yapanların öz geçmişle-
ri üzerinden tarihini açıklayamayacağımız kadar komplike bir olgudur. Sine-
ma tarihi çalışmaları bu komplike olguya herhangi bir tarihsel kesitte mümkün 
olan en güçlü ve homojen ışığı düşürmenin imkanlarını araştırmak durumun-
dadır. Başka bir deyişle, onu sadece kendi doğurduğu ışığa (yani filmlere) ba-
karak yazmaya çalışmak, eksik bir yazma çabası olacaktır. 

Sinema ekonomik, toplumsal, kültürel bir fenomen olmayı sürdürdü-
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ğü sürece söz konusu alanların herbirinin tarihi de sinema tarihi çalışmalarını 
oluşturmaya devam edecektir. Öte yandan bu film tarihi ya da teorisinin yad-
sınması ya da bu çalışmaların reddedilmesi anlamına gelmez. Kuşkusuz film 
eleştirisi, çözümlemesi ve kuramı da sinema çalışmalarının çok önemli bi-
rer parçasıdır. Üstelik teorisiz bir tarih yaklaşımı da düşünülemez. Casetti’nin 
belirttiği gibi “bütün tarih bir kuramın doğrulanmasıdır. O da kuramsız tarih 
yoktur” (1999: 313). Burada film incelemelerini önemsizleştirmek değil, araş-
tırmacıların görece çok daha fazla rağbet ettiği bu çözümlemelerden, daha az 
ilgilenilmiş ve ilgilenmeyi hak eden alanlara doğru bir dikkat yönlendirme 
çabası söz konusudur. Sinemanın tarih yazımı bağlamında, “az bakılmış” bu 
alanlara biraz ihtimam önermek de kaçınılmaz hale gelir.

Bundan da öte, sinema çalışmaları bir kere daha medya çalışmaları 
ile birleşme fırsatını yakalamış görünmektedir. Özellikle teknolojik gelişimin 
yarattığı değişimler sonucunda, film şeridinin, televizyon ve videodan son-
ra bir ölçüde yitirdiği nihai gösterim malzemesi olma ayrıcalığı; DVD, Divx, 
online izleme gibi birçok yeni seçenek karşısında iyice zayıflamıştır. Yeni ile-
tişim teknolojileri ve yeni medya ortamları sinema alanının üretim, dağıtım 
ve gösterim ilişkilerini de önemli ölçüde değiştirmeye başlamıştır. Evde film 
izleme yaygınlaşmakta, dijital kameralar ve kurgu programları film üretimi-
ni kolaylaştırmaktadır. Bobinlerle salonlara film taşıma dönemini belki de tü-
müyle sona erdirecek yeni olanaklar ve dolayısıyla, devasa film projektörleri-
ni görüntü kalitesinden ödün vermeyen küçük ve pratik projektörlere tümüyle 
bırakma imkanı, bu değişimin sonuçlarını çok daha güçlü biçimde açığa vu-
racaktır. Bütün bu gelişmeler iletişim çalışmaları ve sinema çalışmaları ara-
sındaki mevcut etkileşimleri artıracak ve çalışma konularında verimli payla-
şımlara yol açacaktır. Bu dönüşümleri, hem geçmişe bakmak hem de gelece-
ği öngörmek bakımından, açıklama çabası, yeni tartışmalar ve yeni metodo-
loji önerileriyle sürecektir. 

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’de film izleme ve 
üretme imkanlarını çoğaltan teknolojik yenilikler hızla benimsenmektedir. Si-
nema çalışmalarının bu dinamizmi bütünüyle yakalayamasa da yakından iz-
lemesi önemlidir. Oysa, Türkiye’deki sinema çalışmalarının, teorik tartışma-
ları ya da metodolojik yönelimleri takip etmede bile önemli sıkıntıları oldu-
ğu açıktır. Üstelik tartışmaların bir çoğu, doğrudan sinema tarihiyle bağlan-
tılı bir biçimde, akademinin gündemine çok girememiştir. Makalede özetle-
nen türden tarih çalışmaları neredeyse hiç yapılmamıştır. Casseti’nin belirtti-
ği dört temel sınırlayıcılığın egemen olduğu bir alandır Türkiye sinema tari-
hi çalışmaları. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri, Türkiye’de sine-
ma tarihi ile ilgili çalışmaların film merkezli çalışmaların hakimiyetinden bir 
nebze uzaklaştırılması ve eksikliklere yoğunlaşılmasıdır. Sinemanın farklı ta-
rihlerinin yaratılması, sinema tarihinin farklı veçhelerine ışık tutacak araştır-
malara öncelik verilmesi gerekmektedir. Tarih söz konusu olduğunda -ve ar-
şivcilikteki kötü ünümüz hatırlandığında- incelenecek malzeme veya her tür 
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belge iyiden iyiye yitip gitmesin diye, bu araştırmalara bir de “ivedilik” yük-
lemek zorundayız. 

Türkiye sinema tarihi çalışmalarının, kanon niteliğindeki kitapların-
dan başlayarak, eleştirel bir değerlendirmeden geçirilmesi, sinema çalışma-
larının ihmal edilmiş alanlar ve boyutları kapsayacak biçimde genişletilmesi, 
sinemanın toplumsalla olan ilişkisini kavramaya izin veren bir tarih yazımı-
na ilgi gösterilmesi gerekiyor. Bugün için ne sinemanın Cumhuriyet öncesi14, 
ne de Cumhuriyet dönemi ile ilgili araştırmaların yeterliliğinden söz etme im-
kanı yoktur. Araştırmaların azlığı, metodoloji tartışmalarının yapılmasını da 
güçleştirmektedir. Türkiye sinema tarihi, adeta kendisini kuşatan bir ekono-
mik, kültürel ve toplumsal evren yokmuş gibi, filmlerden yayılan görece güç-
süz bir ışık altında yazılmakta ve mütemadiyen kendi içine/üzerine kapan-
maktadır. Yakın dönem sinema tarihi çalışmalarının en çok üzerinde durdu-
ğu konu olan izleyici çalışmaları ise eksikliğin ve yokluğun en görünür oldu-
ğu alanlardan biridir; sinemaya gitme deneyimleri ve film izleme pratikleri si-
nema tarihinin boş kalan sayfalarıdır. Erken Cumhuriyet döneminde sinema-
ya atfedilen -ya da atfedilmeyen- anlamlar, Batılılaşma serüvenimizin sinema-
yı nereye yerleştirdiği ya da bir dönem ülkemizi kasıp kavurduğu bilinen Mı-
sır filmleriyle Türk izleyicisinin karşılaşmasının hikayesi bu sayfalara yazıl-
mayı bekliyor.15 Bunun gibi, bir zamanlar sinema filmlerinden önce gösteri-
len haber filmleri ya da reklamlar, sinema kültürünün yaratılmasında önemli 
bir yere sahip olan sinema kulüpleri ve derneklere ait doküman, afişler ve si-
nema dergileri ışığı görmek için, kapıyı aralayarak arşive inecek sinema tarih-
çilerinin yolunu gözlüyor.
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Özet: Bu çalışmada başlangıcından günümüze kadar sinema tarihi çalışmalarının 
eleştirel bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Sinema tarihi çalışmaları hem sinema ça-
lışmaları hem de tarih disiplinindeki yeni yaklaşımlarla ilişki içinde dönüşmekte ve 
genişlemektedir. Makalede bir yandan sinema tarihinin sinema çalışmaları içindeki 
yerine bakılırken, bir yandan da tarih disiplininin kendi içindeki tartışmaların sine-
ma tarihi çalışmalarına nasıl etki ettiği incelenmektedir. Bu amaçla sinema tarihi ça-
lışmalarının özellikle son otuz yılındaki temel teorik tartışmalar özetlenmekte ve ta-
rih disiplinindeki tartışmalarla olan bağları gösterilmektedir. Türkiye’deki sinema ta-
rihi çalışmalarında bu tartışmalara nadiren odaklanıldığından, bu türden herhangi bir 
araştırma girişimi, sinema tarihi çalışmalarının geleneksel sınırlılıklarını aşmada ve 
kapsamlı bir tarihyazımına ulaşmada oldukça önemlidir.
Anahtar sözcükler: Sinema Çalışmaları, Sinema Tarihi, Tarih Disiplini, Dilbilim-
sel Dönemeç, Tarihsel Dönemeç, Kültürel Tarih, İzleyici Çalışmaları, Tarihyazımı.

Abstract: This paper aims at a general critical assessment of studies of cinema his-
tory from early days until today. Studies of cinema history are transformed and expan-
ded to new directions due to the new approaches in Cinema Studies and History. He-
rewith, the article attempts, on the one hand, to analyze the position of cinema history 
in cinema studies and, on the other, to scrutinize the influence of the various discus-
sions carried out in the discipline of history on studies of cinema history. According 
to this purpose, notably the last thirty years of theoretical discussion within studies of 
cinema history is reviewed and the interaction with the new discussions in the discip-
line of History is revealed. Since these discussions have rarely been a focus of inves-
tigation within the studies of Turkish Cinema History, any such reviewing endeavo-
ur is highly important in overcoming the inadequacies of traditional studies of cinema 
history in Turkey, and in reaching a comprehensive historiography. 
Keywords: Cinema Studies, History of Cinema, Historiography, Discipline of His-
tory, Linguistic Turn, Historical Turn, Cultural History, Spectators-
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