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Al Gözüm Seyreyle Dünyayı:
İstanbul ve Sinema

Hakan KAYNAR*

Geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren yaygınlığını ve kitlesel itibarını giderek artıran sinema, Frankfurt Okulu için kitle toplumunu uyutmanın,
kapitalizmin asıl suretini göstermemenin yeni bir yoluydu. Okulun temsilcileri kitlesel yanılsamanın kitlesel tüketim ve kitlesel eğlenceyle aynı şey olduğunu savundular. Sözgelimi okulun iki önemli ismi Horkheimer ile Adorno, Disney çizgi filmlerinin “kitlelerin beynine uyumu çekiçle çaktığını” düşünüyor ve kitlesel eğlenceyi kitlesel boyun eğdirmenin bir aracı olarak görüyorlardı. Ancak yine bu okulun üyesi olan Walter Benjamin yeni eğlencenin manipülasyona açık olduğunu kabul etmekle birlikte sinemanın kontrol ve
özgürleştirme gibi iki zıt özelliği taşıdığı fikrindeydi. Ona göre “yedinci sanat”, kitle tüketim kültürünün uykudan uyanması için fırsatlar da yaratmakta ve sinema teknolojisi kendimizi ve diğerleriyle olan ilişkimizi daha farklı
biçimlerde anlamamızı sağlamaktaydı (Rojek 1997: 163-4). Nitekim Benjamin, 1935-1936 yıllarında kaleme aldığı Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı makalesinde sinemanın gündelik hayata yaptığı
devrimci etkiyi şöyle açıklar:
“Bir zamanlar içkievlerimizin ve büyük kentlerdeki caddelerin,
bürolarımızın ve möbleli odalarımızın, tren istasyonlarımızın ve
fabrikalarımızın arasında umutsuzca hapsolmuş gibiydik. Daha
sonra sinema geldi ve zindan olmuş bu dünyayı saniyenin onda
biri uzunluğundaki zaman parçacıklarının dinamitiyle paramparça etti; şimdi bu dünyanın geniş bir alana yayılmış yıkıntıları arasında serüvenli yolculuklara çıkmaktayız” (Benjamin 1995: 64).
1897’de yüzde 70’i okuma yazma bilmeyen ve çok az şehrinde su
tesisatı ve elektrik olan Polonya’da sinema kitleleri otomobili de elektrikli
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tramvayı da önce beyaz perdede görmüşlerdi. Ülkenin birçok şehrinde gösterilen düzinelerce film okuma yazma bilmeyen kitleleri dünyanın diğer ülkelerinden, yeniliklerden haberdar etti (Hendrykowska 1992: 119). Benjamin sinemanın yeni bir teknik olarak kendimizi ve diğerleriyle olan ilişkimizi anlamamızı sağladığını söylerken (Rojek 1997: 164) de haklıydı. Zira sinema dünyanın çoğu gibi seyircinin kendisini tanımasına, dünyadaki ya da toplumdaki
yerine dair bir fikri olmasını sağlamıştı.
Tarihin en hızlı yayılan teknolojik yeniliği olarak sinema dünyanın
farklı köşelerinde benzer tecrübeler yarattı. İstanbullular da çağdaşları gibi
sinemayı en popüler eğlence haline getirdiler. İlk deneyimlerinde korktular
belki ama sonra alıştılar. Hatta sinemanın müptelası olup İstanbul’u sırf yeni
gelecek filmleri izlemek için terk etmediler. Ancak İstanbulluların sinemayla
ilişkisi belki de çağdaşlarının kimilerinden bir noktada ayrılır. Değişmek isteyenler biraz da sinemanın sayesinde, değişip ona benzeyince, benzedikleri her
kim ve neyse, o İstanbul’da olmadığından kınanmayacakları bir değişim için
kendilerine rahatça birer mihrak buldular. Bu çalışma özünde siyasal anlamlarından arınmış ve kısaca “değişim” olarak tanımlanacak “modernleşme” sürecine sinemanın katkısına dair sorulacak soruları anlamlı kılmaya çalışıyor.
I. İlk Gösterim, İlk Sinemalar
İlk sinema gösterimi 1895 yılında Paris’te gözde bir bulvarın üzerinde müdavimleri aristokratlardan oluşan bir “kafe”nin bodrum katına konulan 33 koltukla yapılmıştı (Jeancalos 2004: 11). Bu ilk gösterimden sonra, sinema, dünyanın çeşitli yerlerine hızla yayıldı. Avrupa’nın taşrası Polonya’da
projektör beyaz perdeye ilk hareketli görüntüleri yine aynı yıl yansıttı. 14 Kasım 1896’da Krakov Belediye Tiyatrosu’na gelenler (Hendrykowska 1992:
115) Lumière kardeşlerin sinematograf isimli makinelerinin yarattığı mucizeleri seyredeceklerdi. İlk gösterimin üzerinden bir yıl geçmeden, sinema okyanusu aşıp Rio de Janario ve Buenos Aires gibi elektrikli tramvay, telefon
gibi teknolojik yeniliklere aşina olan Latin Amerika başkentlerine ulaştı (Lopez 2000: 50). Yeni Dünya bu yeniliği muazzam bir ilgiyle karşıladı. 1910 yılında Amerika nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u her hafta sinemaya gider hale
gelmişti. Bundan dört yıl sonraysa, nüfusu dört binden fazla her kasabanın en
az bir sineması vardı (Steven 1991: 337). Seçkin bir mekanda, bir kafe bodrumunda ilk seyircilerini bu kafenin müşterilerinden devşiren sinema kısa sürede geniş kitlelere hitap eder hale geldi. Yine 1910’da, Almanya’da bir işçi sınıfı şehri olan 295 bin nüfuslu Essen’de 21, memur şehri olan 395 bin nüfuslu
Düsseldorf’ta ise 10 tane sinema salonu bulunuyordu. Ancak bunların kapasitesi ve yerleri bilinmediğinden sinemanın daha çok alt sınıflara özgü bir eğlence çeşidi olduğu Almanya örneğinde tartışmalı olsa da (Loiperdinger 1992:
44) Amerika’da öyleydi. Amerika’da sinema başlangıçta daha çok “işçilerin
tiyatrosu” hüviyetindeydi. Sanayi şehirlerinin göçmen işçileri bu yeni salonların en sadık müşterileriydiler. 1910’da New York sinemalarının müşterile192
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rinin yüzde 70’i fabrikalarda, yüzde 25’i ise bürolarda çalışan işçilerdi (Steven 1991: 338).
Sinemanın tecrübesi Türkiye’de de farklı değildi. İstanbul’daki halka açık ilk gösterim 1897 yılında, Paris’tekine benzer bir şekilde, Galatasaray
Lisesi’nin hemen karşısındaki bir birahanede yapılmıştı. Ancak bundan daha
önce 1896’da sarayda bu yeni icatla tanışmış olan II. Abdülhamit (Ünlü 2004:
85) gördüklerinden çok fazla etkilenmemiş olacak ki sinemanın yaygınlaşmak
için en önemli ihtiyacı olan elektrik kullanımına izin vermediğinden, dolaylı
da olsa sinema seyircilerinin çoğalmasına engel oldu (Özön 1968: 13). Elektrikle ya da değil sinema kısa sürede Beyoğlu’ndan karşıya İstanbul’a geçti.
Paris ve Beyoğlu tecrübelerini hatırlatarak kafe ve birahaneden sonra buradaki ilk gösterim de bir kıraathanede yapıldı, Direklerarası’ndaki Fevziye’ydi
burası. Beyoğlu’na gitmenin ayıp veya suça benzediği yarımada böylece sinemayla tanıştı (Karay 1939: 84).
Uzun süre sirklerde, varyetelerde, tiyatrolarda gezici olan sinema kalıcı bir mekana ilk kez Paris’te 1906 yılında kavuştu. Montmard Bulvarı üzerindeki Omnia isimli tiyatro sinemaya devşirilmişti (Jeancolas 2004: 15).
İstanbul’da da aynı yol izlenecekti; 1905 yılında Tepebaşına inşa edilen Anfi
Tiyatrosu diye anılan bina Paris’teki ilk sinemanın işletmecileri Pathé firması
tarafından sinemaya dönüştürülerek 1200 kişi kapasitesiyle 9 Ocak 1908’de
perdelerini açtı (Evren 1998: 15).
Şehirde açılan sinemalar hakkında basılı kaynaklardan arkeolojik sayılabilecek bir çalışmanın sahibi Mustafa Gökmen’in verilerine göre
İstanbul’da 1908’den 1938’e farklı isimlerle 176 sinema1 açılmıştı (Gökmen
1991). Bu sinemalar Galata’da Beyoğlu ve suriçinde İstanbul’un eğlence mahallesi Direklerarası’nda toplanmıştı. Her ne kadar buradakiler kadar “kaliteli” olmasa da şehrin diğer semtleri de zamanlar sinemaya kavuştu. Zamanla
sadece tiyatrolar değil bu eğlenceye uygun görülen her türlü yapıdan bir sinema devşirildi. Kadıköy’ün en eski sinema binası Kuşdili Çayırı’nın Söğütlüçeşme tarafında Mahmut Baba Mezarlığı karşısındaki Kuşdili sinemasıydı. “Basit bir hangar halindeki bu yapının tahta döşemelerinin altında Yo1 Bu sayı tek başına yanıltıcıdır. Çünkü bu otuz yıl boyunca çoğu işletme el değiştirmiş,
el değiştirmese de isimlerini değiştirmişlerdir. Esas olarak modernleştirilmiş Karagöz
oyunları hakkındaki makalesinde Serdar Öztürk İstanbul’daki sinema sayılarına dair
çeşitli kaynaklardan derlediği verileri karşılaştırdıktan sonra Türkiye’deki sinema
salonlarının oldukça yetersiz bir sayıda olduğunu söyler. 1931 yılında Başvekalet
İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından yapılan istatistiklerde ülke genelinde sayılan
144 sinema salonunun 35’i İstanbul’dadır. Söz konusu istatistiğe göre bu tarihte
Ankara’da sinema yoktur (Öztürk 2005: 90-93). Ancak yukarıda kullanılan istatistik
tablolarında “diğer” isminin altında kaç sinema olduğu açık değildir. Öte yandan
1930’larda Beyoğlu sinemalarından birinin işletmecisi olan babası nedeniyle sinema
dünyasının içine büyüyen Giovanni Scagnamillo da, Beyoğlu sinemalarına dair
yazdığı kitabında, kaynak belirtmeden 1932 yılında Türkiye’de bulunan 129 sinema
salonundan 35 tanesinin İstanbul’da olduğunu belirtir (Scagnamillo 1991: 54).
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ğurtçu deresine akan kanalların
geçtiği söylenirdi” (Eyice 2006:
42). İstanbullular sinema aşkına
sadece hangarlarda değil ahırlarda da beyaz perdenin büyülü aydınlığına bırakabiliyorlardı kendilerini. 1910’la 1930 arasında
Beyoğlu’nda inşa edilmiş sayısız sinemadan biri olan Oryanto
Sineması 1911 yılında yıkılan bir
ahırın yerine yapıldıysa da (Üsdiken 1999: 193) 1939 yılında Ortaköy İskele sokağındaki sinema tamamen
bir ahırdan devşirmeydi. Birbirine tahtalarla bağlanmış kahve iskemlelere oturan seyirciler bu salondaki seleflerinin kim olduklarını anlamasınlar diye de
sinema sahibi bir “filit tulumbasıyla, ha babam de babam çoban kolonyası
püskürtüyordu” (Küçümen 1993: 42).
Ya ahırdan olmadı hangardan devşirme mütevazı ya da “o dönemde
Avrupa’da dahi emsaline az rastlanan lüks, rahat bir temaşa salonuydu” (Tesal 1989: 28) diye anılan, girişindeki duvarları Kütahya çinileriyle (Üsdiken
1991: 181) salonu ise Endülüs tarzı çinilerle (Tutel 1985: 138) süslenmiş Elhamra gibi lüks sinemalarda olsun İstanbullular film izlemeyi sevmişti. 1.0002.000 kişilik kapasiteleriyle sinemadan çok günümüzün spor salonlarını andıran bu yapıları2 akşamları tıklım tıklım dolduruyorlar özellikle 1930’lardan
sonra Beyoğlu’na sadece sinemaya gitmek için geliyorlardı.
Sinema kısa zamanda İstanbul’un en çok tercih edilen eğlence biçimi haline gelmişti. Amerikan film şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetlerine yön
vermek için 1926 tarihinde bu ülkenin İstanbul konsolosunun yazdığı rapora göre “Tüm nüfus3 bir milyon tahmin edilmektedir. Sinemalara günde en az
50 bin kişinin gittiği tahmin edilmektedir” ( Duru 2006: 249). Resmi istatistiklerde ise, 1929-1933 arasında isimleri zikredilen 34 sinema salonu ve “diğer” sinema salonlarındaki seyirci sayısını tespit etmek mümkündür. Örneğin,
1929’un Ocak ayında İstanbul sinemalarında 277.165 bilet kesilmiştir. 1933
Ocak ayında ise 369,328 biletli seyirci vardır. Ancak bu rakamlar yazın sıcak günlerinde yüz binin çok altına iner (İŞİY 1936: 261-263). Yine de bu yaz
günlerini saymazsak, sayıları sürekli değişen İstanbul sinemalarına günde ortalama on bin biletli seyirci gitmektedir.
2 1920’de diğerleri gibi tiyatrodan bozma değil de ilk kez sinema olarak inşa edilen
Magic Sineması’nın salon ve balkonda tam 2.000 koltuğu bulunuyordu (Evren 1998:
24-25). Beyoğlu sinemalarından Atlas 1.700 (Üsdiken 1999: 219), Cine 600 kişilikti
(Üsdiken 1999: 210). Sultanahmet’te 1915 yılında inşa edilen Alemdar sineması 400,
1934’te yapılmış Azak 500, Çemberlitaş sineması ise 1.250 kişi alabiliyordu (Dabağyan 2004: 74-7).
3 Oysa bu rakam yedi yüz bin civarındaydı.
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Bu rakamlar Amerikan konsolosunun “günde elli bin” tahminini
Amerikalı müteşebbisleri heyecanlandırmak için yaptığını gösteriyor olsa da,
sinemanın bu yıllarda en popüler eğlencelerden biri olduğu gerçeğini değiştirmez. 277.165 kişinin sinemaya gittiği 1929 yılında Ocak ayında İstanbul’da
tiyatrolarda kesilen bilet sayısı 17.290’dır sadece. 1933 yılında toplam seyirci
sayısı 44.950 olduğunda bile bu rakam sinema seyircilerinin toplamının çok
altındadır. Aynı tarihlerde ise sadece 118.400 İstanbullu para vererek bir spor
karşılaşması izlemiştir (İŞİY 1936: 259, 265). Öte yandan bu rakamlara güvenmek, sinema sahiplerinin salona giren her seyirciye geçerli bir bilet kestiğini varsaymayı gerektirir.
II. Büyülü Fenerle Aydınlananlar: İstanbul’da Sinema Seyircisi
Sinema İstanbul’da 1910’lu yıllarda salona girmesinden sonra her zaman ilgiyle karşılanmıştı. Cemil Filmer’in Fuat (Özkınay) Bey’le Kuşdili’nde
1920 yılında işlettikleri sinemanın açılışı büyük bir kalabalıkla gerçekleşmişti. Bütün hazırlıkları yaptıktan sonra gösterim saatine kadar dinlemek için sinemadan ayrılan Filmer ve ortakları vakit geldiğinde sinemanın etrafındaki
izdihamdan dolayı içeri girmek için polislerden yardım isteyeceklerdi. “Polisler içeriye giremeyip dışarıda kalanları zorla evlerine gönderdiler. Filmin
bir hafta oynayacağına bir türlü ikna olmuyorlardı, herkes içeri girmek istiyordu. Kısa sürede sinema hınca hınç doldu” (Filmer 1984: 104). Hınca hınç
dolan bu sinema, bin kişi alıyordu. Çok az sinema vardı ki perdeyi boş koltuklar için aydınlatsın. Beyoğlu sinemalarının özellikle akşam gösterimleri ilgiyle karşılanıyordu. Örneğin 3 Şubat 1936’da, akşam seansında, İstiklal Caddesi
üzerindeki Saray sineması tıklım tıklımdı. Söz konusu gecede gişesi iki hırsız
tarafından soyulmak istenen Saray Sineması’nın 21:30 seansındaki geliri oldukça iyiydi. Biletçi kız Lusi verdiği ifadede “Bereket versin ki, daha evvelki
hasılatı yukarıdaki kasaya bırakmıştım. Önümde 600 lira kadar para vardı”4
dediğine göre salonda binden fazla seyirci olmalıydı. Hem balkonu hem de locaları olan Saray Sineması’nın kapasitesi belli olmasa da dönemin bilet fiyatları ortalama 30 kuruştu ( Üsdiken 1999: 199, 190-191). Biletçi Lusi’nin para
üzeri vermek için bir miktar parayı yanında bulundurduğu düşünülerek yapılacak herhangi bir hesap bin sayısının altına düşmeyecektir. Bazı akşamlar İstanbulluların sinemalara hücumu o kadar yoğun oluyordu ki bazı seyirciler bilet bulsalar bile salonda ayakta kalabiliyorlardı. Bu tür bir talihsizlik Kabataş
Lisesi tarih muallimi Muhsin Bey’in başına gelmiş, “refaketinde bir hanım ve
iki arkadaşı” ile geldiği Melek Sineması’nda elinde biletleriyle ayakta kalmış
ve bunun üzerine sinema müdürü Naci Bey’e itiraz etmiştir. Müşteriyle müdür arasındaki diyalog giderek bir tartışmaya dönmüş olmalı ki, tarih öğretmeni sinirle sinemanın sahibi olan İpekçi ailesinin Selanikli köklerini hatırlayarak “Yahudiler” diye bağırmış, bunu “hakaretimiz” bir ifade addeden Naci
Bey de müşterisini salonda film seyretmek için bekleyen 1.500 kişinin önün4 Akşam, 4 Şubat 1936.
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de tokatlamıştır5. Sinemaya olan ilgi fazladır ki bazı uyanık müteşebbisler birkaç değişiklikle buldukları herhangi bir yeri sinemaya dönüştürürdü. İstanbullu arabacı ve şoförler yazın gelmesini iple çekerlerdi, çünkü “2578 numaralı”
otomobil şoförü Cemil Efendi”nin bir gazete muhabirine söylediği gibi “Kışın
halk sinemalardan başka yere gitmez”di6.
Sinema vapur ve tramvay gibi şehirlilerin karşılaştığı kamusal
mekânlardan biriydi. Her ne kadar ilerleyen yıllarda gösterilen filmlerin versiyonuna göre bilet fiyatları çeşitlenip, ucuz ve lüks diye ikiye ayrılsa da sinema yine de farklı duygu farklı kültürdeki insanları aynı temaşanın karşısında buluşturdu.
Sermet Muhtar Alus da ilk kez sinemaya 20’li yaşlarındayken, Askeri Müze müdürü olan babasıyla gitmişti. Askeri Müze kurucusu Topçu Muhtar Paşa oğluna elbette Beyoğlu’nun seçkin sinemalarından birine getirmiştir.
Bu Halep Çarşısı’ndaki İdeal Sineması’dır7. Alus, perdede gördüğü ilk görüntüleri, Niagara Şelalesi ile Alp dağları manzaralarını unutmaz. Ama unutulmayan seyredilenler kadar sinema deneyiminin kendisidir de. Çünkü daha Halep
Çarşısı’nın kapısına geldiklerinde, unutulmayacak bir manzara vardır:
“ (…) girebilirsen gir, ıskarça. Güçbela dalabildik… Her taraf
tıka basa dolu. Beyoğlu’nun bütün kibarları, tatlısu Frenkleri, vezirzadeler, damat beyler… Localardaki madamlar, tuvaletler, elmaslar içinde; mösyölerde monokllar, smoknigler, ganlar; beylerde sırma kordonlar; altın madalyalar” (Alus 2001: 56).
Beyoğlu’nun lüks görünümlü sinemaları sonraki yıllarda da bu kadar
ekâbir olmasa da görece seçkin bir seyirci kitlesini ağırlamaya devam eder. Sinema Beyoğlu’nda “kürk giymiş hanımla lacivertlerini çekmiş küçük memuru, saçına briyantin sürmüş liseliyi, tıraş olmuş emekçiyi hiç ayırmayan aksine aynı hava, aynı beklenti ve aynı duygu içinde birleştiren” bir tören gibiydi (Scognamillo 1991: 110). Seyircileri tamamen farklı sinemalar vardı. Sinema, insanların boş vakitlerini eğlenceli biçimde geçirmelerinin en ucuz yollarından biriydi. Zira soğuk Cuma tatilini nasıl geçireceğini soran Yenigün gazetesi muhabirine garson Moiz, Eyüp İskelesi’nde “Şimdi Ayvansaray’a gidiyorum. Orada akrabamdan kızlar var. Onları alıp bir sinemaya gideceğim”
diye cevap veriyordu8. 1930’lar Ortaköy’ünde yetişen Zihni Küçümen’in Be5 Cumhuriyet, 19 Teşrinevvel 1930.
6 Yenigün, 13 Nisan 1931.
7 Alus sinemanın adını vermiyor, ancak tarif ettiği yerde 1912 yılında İdeal Sineması var. İdeal Sineması 1915’te Royal 1928’de ise Fransız adını alacaktır (Gökmen
1991: 20).
8 Yenigün, 5 Nisan 1931. Ankete cevap verenlerden diğerlerinin meslekleri ve Cuma
günlerine ilişkin planları kısaca şöyledir: Manav Hüseyin Efendi, Bebek’e bir arkadaşının evine gidip gramofon dinleyecektir. Beyoğlu’ndaki bakkallardan birinde çalışan
Koço adalardan birinde oturan babasını ziyarete gidecektir.
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şiktaş
sinemalarının
müdavimlerine
ilişkin hatırladıkları, hangi toplumsal katmanlara kadar indiğini de
gösterir:
“Kış aylarında
Ortaköy veletleri, rejide çalışan teneke mahallesi sakinleri, Mahmutpaşa’nın Yahudi tezgahtarları, esnafı, balıkçısı, trikotaj işçisi kızlar, Pazar sabahları sinemaya gitmek için erkenden Beşiktaş
yollarına dökülürdü” (Küçümen 1993: 42).
Elbette sinema da başlangıçta diğer bütün kamusal alanlar gibi
haremlik-selamlık olarak bölündü. Bölünmekten ziyade aynı hamamlarda olduğu gibi kadınlar günü ya da matinesi vardı. Ali Özuyar, 1914 yılında Sinema dergisinde yayınlanmış bir ilana göre kadınlara özel ilk gösterimin aynı
yıl Pangaltı’da bir sinemada yapıldığını belirtir (Özuyar 1999: 33). Yine aynı
tarihte Akaretler’deki Ahali Sineması da “gündüz hanımlara gece beylere”
sazendelerle hanendelerin söylediği şarkıların arasında filmler gösterecektir
(Scognamillo 1991: 21). Sonraları kadınlar da erkeklerle birlikte, geceye gündüze ayrılmadan ama bu kez tahta bir perdenin iki yanında sahnede her ne
varsa onu seyredebildiler. Bu tahta perdelerden daha önce kadınlı erkekli seyircilerini ağırlayan tiyatrolar da vardı. “Buna rağmen bazı kadınlarla erkekler arasında işaretleşmeler, mektup alıp vermeler de olmuyor değildi” (Saraçoğlu 2005: 32). Bu gibi sinemalarda eğer balkon yoksa salon kafeslerle ikiye ayrılıyor, salonda balkon varsa aynı camilerdeki kadınlar mahfilinde olduğu gibi hanım seyirciler diğerlerinin kendilerini göremeyecekleri bir yerden
film izleyebiliyorlardı (Beyoğlu 2000: 407). Kadınların bir tehlike olarak sinemadan korunmaları fikri önceleri, 1910’larda yaygındı. İzmir ve Beyrut’ta
Müslüman kadınların sinemaya gitmemeleri için toplanan imzalar şehir valililerine veriliyordu. Oysa aynı yıllarda padişah Mehmed Reşad yüzlerce kadını
harem bahçesinde toplayıp sinema izlettiriyordu (Beyoğlu 2000: 469). Tramvaylarda olduğu gibi sinemalarda da bu haremlik-selamlık uygulamasının istisnaları vardı ve bu “imtiyaz” yabancılara ve gayrimüslimlere aitti. I. Dünya
Savaşı’nın sürdüğü yıllarda Oryanto Sineması’nda beyaz perdeye bakanlar şu
düzende oturuyorlardı: Müslüman kadın ve erkekler kendilerine ayrılan ayrı
yerlerde, müttefik kuvvetlerin subaylarıyla eşleri ayrı bir bölümde yan yana,
yine İstanbullu gayrimüslimler eşleriyle birlikte subay ve eşlerinin olduğu bölümde toplanmıştılar (Scognamillo 1991: 21).
Türkiye’de sinema tarihine ilişkin birçok ilki sahiplenen Cemil Filmer (1984: 140) anılarında kadın-erkek ayrımının ilk kez İzmir’de kendi işlettiği sinemada ortadan kalktığını söyler9. Ancak 1923 yılında İzmir’de Mus9 Söz konusu tarihte, 1923’ten hemen sonra İzmir’de bir sinema işleten Cemil Filmer,
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tafa Kemal Paşa’nın emriyle gerçekleşen bu ilk tecrübe İstanbul sinemalarındaki kadın erkek ayrılığını ortadan kaldırmamıştır. Şehzadebaşı’nın Cumhuriyet yıllarında birer birer sinemaya dönüşen tiyatro binalarından birinde (Burası sinema olduktan sonra sahiplerine ve dönemin havasına göre birden çok
isim değiştirmişti: Emperyal, Güneş, Felek, Türk) gösterilen “Ateşten Gömlek” [1923, Muhsin Ertuğrul] filmini seyreden kadınlarla erkekleri birbirinden tahta bir perde ayırıyordu (Arpad 2003: 28). 1926 doğumlu Memet Fuat
ise eniştesinin Erenköy’de istasyon köprüsünün yanındaki sinemasında “erkekler aşağıda, kadınlarla çocuklar balkonda” film izlediğini anımsar (Fuat
1998: 21). Sinema ayrı koltuklarda da olsa birbirini tanımayan birçok kadınla erkeği aynı çatının altına toplamaktaydı. Ama sinemanın kadınların gündelik hayatına en önemli katkısı şehirde görünür olmanın en geçerli bahanelerinden biri haline gelmesiydi.
Kadınlar belki de sinemada erkeklerden ayrı oturacaklarını bilmenin
rahatlığıyla sinemalara gitmeye başladılar. Ne var ki sinemada ayrı oturulmasının da verdiği güvenle herhangi bir erkeğin eşliğine ihtiyaç duymadan sinemaya gitmek isteyen kadınları, onların sokaktaki varlığına yeni yeni alışmaya
başlayan erkekler yalnız bırakmak istemiyordu. Üsküdar’da oturan Arap Hatice Hanım’la Beşiktaş’tan ona misafirliğe gelen kardeşi Edibe Hanım bir Pazar akşamı sinemaya gitmek için evlerinden çıkmışlar ama bunu başaramamışlardı. Üsküdar’daki Doğancılar Sineması’na gitmek için bindikleri arabada iki kadını yalnız gören Orhan ve Hasan isimli iki arkadaş da arabaya atlayıp hanımlara beraber gezmeyi teklif ederler. Arap Hatice Hanım, hayır cevabına rağmen tekliflerinde ısrara eden bu iki genç manavı “sustalı çakıyla bir iki (…) cerh” edecek ve film seyretmeye diye evden çıkan kız kardeşler Doğancılar Sineması yerine karakola gideceklerdir10. Bazı kadınlarınsa sinemaya giderken bir erkeğin eşliğine ihtiyaç duymaları başlarına olmayacak
işler açıyordu. Unkapanı’ndaki Zincirli Han’da oturan 22 yaşındaki Acem
Süleyman’la 35 yaşındaki “Girid”li Hayriye’nin ne imam ne de belediye taAtatürk’e eşi Latife Hanım’ın köşkünün bahçesinde özel sinema gösterimi yapar, ancak buradaki şartlardan dolayı perdeye yansıyan görüntüler hiç de kaliteli değildir. Girişken bir müteşebbis olan Cemil Bey, perdedeki görüntülerin kalitesizliğinden dem
vurarak Mustafa Kemal’i şehirdeki sinemasına davet eder. Daveti kabul olununca işlettiği salona doğru yola çıkar ve reklâm kokan bir niyetle “yol üzerinden geçerken
karakollara haber” vererek gerekli önlemleri almalarını sağlar. Mustafa Kemal’in sinemaya geleceğini haber alanlar Paşa’nın muhtemel güzergâhı üzerindeki yolları doldurur. Böylece coşkulu bir kalabalığın arasından geçerek sinemaya gelen Atatürk içeri girince salondaki seyircilere bakıp sinema sahibine: “Niçin aralarında kadın yok?”
diye sorar. Bunun üzerine Cemil Filmer kadınlara mahsus Salı günleri bir matineleri olduğunu söyleyince Mustafa Kemal, yaverine dışarı çıkıp kadınları içeri almasını
söyler. “Yaver gitti ve sinemanın içi tıka basa kadın doldu. Türkiye’de ilk olarak orada, Ankara Sineması’nda kadınlarla erkekler ve Atatürk bir arada film seyrettiler.” (
Filmer 1984: 126).
10 Cumhuriyet, 10 Eylül 1924.
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rafından onaylanan beş yıllık
ilişkilerine Hayriye’nin sinema ısrarı son vermişti. Oldukça geç bir vakitte kahveyi kapatıp handaki odasına gelen
Süleyman Hayriye’yi yabancı bir erkekle kapıda görünce,
nereye gittiğini ısrarla soracak, yalan mı doğru mu olduğu
pek de belli olmayan “sinemaya” cevabını alacaktı. Süleyman her ne kadar “ (…) yemek
yemedim. Gel yiyelim beraber
gideriz” dese de diğeri “ben
sinemaya gidecek adam bulNecmi Rıza, Akbaba, No 52, 12 Mart 1953.
dum” diye ısrar edince Acem
Süleyman, kıskançlıkla parlayan öfkesine yenik düşecek ve
“çılgınca sevmekte” olduğu Hayriye’yi bıçakla yaralayacaktı11.
Her ne kadar çeşitli engellerle karşılaşsalar da, sinemanın iki grup
seyircisi vardı: Kadınlar ve tabii ki çocuklar. Çocuklar okulların tatil olduğu Cuma günlerinde sinemaları doldurur, bin bir türlü gürültünün içinde beyaz perdede oynayan gölgeleri seyrederlerdi. İstanbul’a ilk geldiği günlerde
İstanbullular tarafından “canlı fotoğraf” diye Türkçeye çevrilen sinemayı tüketmek İstanbullu çocuklar için oldukça farklı bir deneyim olmalı ki, bu çocuklardan ileriki yıllarda eli kalem tutup da bizleri anılarından mahrum etmeyenler geçmişlerinin bu “büyülü fener”le aydınlanmış anlarını hep hatırlamışlardır.
Örneğin Cumhuriyet’in ilk Bursa Valisi Ahmet Hilmi Bey’in oğlu
Adnan Ergeneli, teyzesinin Kalamış’taki evinde kaldığı sıralarda evdeki diğer çocuklarla beraber gezdirilirken sinemaya da götürülüyordu. “Pek seyrek
olmakla beraber bizi Kadıköy’deki “Apollon” Sineması’na12 götürdükleri de
olurdu” (Ergeneli 1993: 60). Ne var ki bu sıralarda henüz beş yaşına gelmemiş olan Ergeneli seyrettiği filmlerden bir şeyler hatırlamaz. Ama babasının
Çanakkale zaferi sevinciyle sinemaya gönderdiği Samet Ağaoğlu ile annesinin okula giden diğer çocuklardan ayrı kalıp kendisini ezik hissetmesin istediği Aziz Nesin sinemada gördüklerini unutmamışlardır. Samet Ağaoğlu o gün
izlediği “Homongolos” isimli, yumurtadan bir insan yaratan bir bilim adamının hikâyesini hiç unutmayacaktır (Ağaoğlu 2003: 36). Babasının bu yeni
icada muhalefetine rağmen, sinemaya hiç gitmeyen annesiyse Aziz Nesin’i
11 Son Saat, 26 Teşrinevvel 1927
������������������������������������������������������������������������������������
Apollon Sineması 1915’te açılmıştı. Sonraki yıllarda önce Şark, sonra Hale ismini
aldı ve 1960 yılında yıkıldı. (Gökmen 1991: 25).
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her Cuma günü sinemaya gönderir. Cuma günleri okullar tatil olduğundan
sinemalar çocuklarla doludur. Aziz Nesin o yıllar Şarlo diye anılan Charlie
Chaplin’i, Şehzadebaşı’nda gittiği bu sinemalardan birinde tanıyacaktır. Ama
herkesin güldüğü Şarlo’ya o, bir türlü gülemez hatta babasını doğrular biçimde sinemanın saçma sapan bir şey olduğunu düşünür. Gerçi onun için sinema
deneyiminin film seyretmekten daha farklı bir anlamı vardı. Babası “Cumhuriyet okulları”na gitmesine izin vermediğinden, sinemada olmak okula giden
yaşıtlarıyla beraber yapabildiği nadir şeylerden biridir (Nesin 1972: 214-215).
Aziz Nesin’le yaşıt olmasa da sonraki yıllarda tiyatrocu olacak bir başka çocuğun aklında da ilk sinema yıldızlarından Şarlo kalacaktır. Mücap Ofluoğlu, yanında kaldığı babaannesiyle bir Kuşdili çayırına bir de sinemalara gider. Sinemadaki en büyük eğlencesi, perdedeki filmi seyretmek yerine, perdenin önündeki piyanistin yanında oturmaktır (Ofluoğlu 1985: 79). Bundan birkaç yıl
sonra perdeye baktığında ise gördüklerinden ama en çok Şarlo’dan etkilenecek, Şarlo’nun filmlerine hem gülüp hem ağlayacaktır. Şarlo’nun dışında onu
etkileyen bir de Zikoto vardı. “Afacanlığa özenir, ama çevremdeki baskıdan
kıpırdayamazdım. Yalnız Zikoto’yu izlediğim günler yüreklenir, Zikoto’ca tuhaflıklar yapmaya kalkardım” (Ofluoğlu 1985: 81). Dönemin bütün çocukları yukarıdakiler kadar şanslı değildir. Örneğin “Nail Efendi” isimli bir mektep
talebesi annesinden sinema parası alamadığı (haliyle istediği filmi de seyredememiştir) için intihara kalkışmıştır13. Bazı çocuklarsa içeri girecek paraları olmadığından girişte bekleyip içeri giren müşteriler perdeyi kaldırdıkça beyaz
perdedeki filmden bir sahneyi yakalamaya çalışırlar (Çerkezyan 2007: 94).
Yine aynı tarihlerde bazı çocuklar gazetelere yazdıkları mektuplarda
“devr-i alem” seyahatine çıkacaklarını söyleyip gazeteden bunu nasıl yapabileceklerine dair bir fikir istemektedir. Seyahatin ya zevk ya “ilmî tetkikat” için
yapılacağını, bunun dışındakilerin “macera peşinde” koşmak olduğunu söyleyen cevapta bu macera sever çocuklara bir an önce okullarını bitirmelerini
tavsiye edilmektedir14. Hayatını kazanmak isteyen bir başkası birdenbire kaybolarak ailesini telaşa düşürür. On yaşındaki Necdet kendisini “hayatını kazanmaya” mecbur hissettiğinden bir iş bulmaya karar vermiş, elli kuruş gündelikle “bir yerde” çalışmaya başladıysa da ertesi gün gündeliğin kırk kuruş
olduğunu öğrenince eve dönmeye karar vermiştir. “Orta halli bir ailenin” çocuğu olan Necdet çalışmak zorunda değildir. “Fakat bu çocuğun bu hareketi
sergüzeşt romanlarına olan şedid meylinde aramak daha doğrudur”15. Sinema
da en az romanlar kadar çocuklar üzerinde etkili olmalıdır. “Macera”nın bir
tutku, hayal haline gelmesinde “hayal şatoları”nın rolü yadsınamaz.
Kadınların sinema tutkusu özellikle dönemin edebiyatında daha öne
çıkar. Öyle ki Refik Halit, “Biraz İçtimaiyat” başlıklı yazısında okurlara (daha
13 Son Saat, 6 Teşrinevvel 1927.
14 Son Saat, 1 Kanunisani 1928.
15 Cumhuriyet, 6 Eylül 1926.
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çok erkeklere) evlilik hakkında tavsiyelerde bulunur:
“Sinema düşkünü bir kadından ise kaç” (Karay 1939a:
36). Hatta daha ileri giderek
bir karşılaştırma yapar: “Ben
eski zamanlarda hamam natırı ile evlenenleri bugün sinema meraklısı hanımla evlenenlere tercih ederim” (Karay 1939a: 36). Eski hamamların çıplak insan vücuduna
kayıtsız hale gelmiş hademeleri, Karay’a göre beyaz perdede gördüğü hayali bedenlere tutkun sinemasever hanımlara göre ehven-i şerdir.
Sinema’ya karşı önyargı edebiyat eserlerinde de ortaya çıkar. Peyami
Safa’nın Server Bedi imzaOsman Şevki Uludağ, Çocuklar, Gençler, Filmler,
sıyla yazdığı “Dizlerine Ka1943.
pansam” isimli popüler romanında, kızı İzmirli bir tüccarın güzel sesli oğluyla kaçan Atıf Bey, başına gelenlerden sinemayı sorumlu
tutar, gazetecilere “Sinema denilen şeytani icadın kurbanı olan kızım bir gencin telkinâtına kapılarak bizi bırakıp gitti” (Server Bedi 1937: 48) diye feryat
eder. Ama Handan’la beraber kaçan Faruk da, kendisini Atıf Bey’e affettirmenin provasını yaparken aynı muhafazakârlıkla hareket eder: “Gider, elini öperim. Allahın emri ile kızınızı alacağım, derim, sinema, spor, Beyoğlu züppelerinden olmadığımı anlatırım. Dinî ve millî an’anelerimize hürmetim olduğunu samimî surette söylerim” (Server Bedi 1937: 55). Faruk’un kendisini anlatmak için olumsuzladığı spor, Cumhuriyet’in ideal modernleşme düşüncesinde gençlerin en önemli meşgalesidir. Sinemanın “Beyoğlu züppeleriyle” beraber anılması ise, ona olan ilginin bazı zamanlar ne şekilde eleştirildiğini, neyle eş tutulduğunu da gösterir.
Sait Faik “Sarnıç” isimli hikâyesinde, şehirden taşraya giden bir karıkocayı ele alır. Taşradaki yaşamdan da kendi halince güzellikler çıkarmaya
çalışan adamın aksine karısı mutsuzdur. Mutsuzluğunun sebebini anne-baba
özlemi olarak açıklar ama bilakis eksikliğini hissetmediğini söylediği şehir
hayatının zevklerinden mahrum kalmaktan şikâyetçidir sanki: “Ne açım, ne
açığım, halime şükrederim. Ama kürklü mantom yokmuş. Baloya gitmezmişim. Haftada bir defacık sinemaya da gidemiyormuşum. Bunların ziyanı yok”
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(Abasıyanık 2006: 110). Bunları söyleyen kadın, anne babasını görmeye gittiği İstanbul’dan bir daha dönmeyecektir. Belki de “haftada bir defacık” gittiği
sinemada “Deli Şevket”in karısıyla karşılaşmıştır.
“Deli Şevket” ise Fahri Celaleddin’in “Son Kurdele” isimli hikayesinin kahramanlarından biridir. Mütarekeden sonra teyzesinin kızıyla evlenen mülazım Şevket’in bir de üç yaşında oğlu vardır. Hikâyenin anlatıcı kahramanı bir binbaşıdır. Okur onu aralıklarla gören binbaşının anlattıklarından
Şevket’in hayat hikâyesini öğrenir. Binbaşı, bugün Kütahya’ya bağlı Altıntaş
ilçesinin kuzeydoğusundaki bir çatışmada yaralanır. Hastanede komutanını ziyaret eden Şevket ailesini “buraya” getirttiğini söyler. Aile, “Perşembe günkü posta ile İstanbul’dan İnebolu’ya çıkacak”dır. Binbaşı iyileşip hastaneden
çıktığında yine karşılaştığı Şevket’in yüzünde “keder”li bir ifade görüp sebebini sorar. Şevket’in karısı on beş gün önce yazdığı mektupta “bu hafta hareket ediyoruz” demiş ama bu gün gönderdiği kartpostalda hareketi bir hafta
daha ertelediğini yazmıştır. Şevket’in komutanına okuması için uzattığı kartpostalda şu satırlar vardır:
“Benim cici kocacığım… Kuzum bana yalancı deme her şeyimiz, her şeyimiz hazır. Sandıklarımı hazırlattım. Sade vapura
naklettirmek kalıyordu. Fakat Mavi Sıçan’ın16 son serisini görmeden gitmek, ne yapayım, elimden gelmedi, sen benim kusuruma bakmazsın değil mi?... Gelecek haftaki posta ile muhakkak
muhakkak hareket edeceğim!” (Celaleddin 1973: 120).
Fahri Celaleddin’in hikâyesi, Sait Faik’in hikayesinden çok daha
öncesinde, Milli Mücadele yıllarında geçer. Doğal olarak, kurgu ya da gerçek sinema tutkunu bu iki kadının sinemada buluşması da zaman itibariyle
imkânsızdır. Yine de dönemin edebiyatında sinema gündelik hayatın bir gerçeği olarak karşımıza çıkar. Ancak kadınların, genç kızların sinemaya düşkünlüğü bir vakıa haline gelmiştir. Mahmut Yesari’nin Su Sinekleri romanı neredeyse tamamen sadece genç kızların sinema tutkusunu ele alır. Anneannesi Ruhsar ve annesi Nebiye Hanım’la yaşayan Sabbek, evdekilerin mezun olduktan sonra öğretmen olmasını bekledikleri bir öğrencidir. Ne var ki
Sabbek’in ev ahalisinin bilmediği bambaşka bir dünyası vardır. O ve arkadaşları, “Nuran, Fatma, Ayfer, Dürdane, (…) on beşle on sekiz arasında”ki bu
genç kızların bir araya gelince yaptıkları tek şey, sinemada izledikleri filmleri
konuşmak, sinema üzerine kimin daha bilgili olduğunu göstermek için oyunlar oynamak, bin bir zahmetle topladıkları, içinde sinema yıldızlarının resimlerinin bulunduğu albümlere bakıp, yine yıldız kartpostallarını öpüp koklamaktır (Yesari 1932: 15-30). Öyle ki güzellik anlayışları da sinema tarafında belirlenir. Herhangi bir erkek, onları, bir sinema yıldızına benzediği oranda
heyecanlandırır. O gün annesiyle bindiği vapurda gördüğü bir genci: “Valantinom” diye adlandıran Nuran, önce “hasta”, sonra “kalbinden hasta” olduğunu söyleyerek bunun sebebini de açıklar: “Bugün Valantinom’u buldum... An�������������������������������������������������������������������
Hikâyede verilen dipnotta bunun “filmin ismi” olduğu söyleniyor.
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nemle İstanbul’a inmiştim. Vapura bir genç girdi. Evvelâ gözlerime inanamadım. Kaş, göz, boybos hep o... Bakış, o bakış: eda, hal, o eda, o hal” (Yesari 1932: 31). Bir karikatür gibi duran bu genç kızın edebiyatta birçok benzeri,
dönemi yaşayan yazarlarca yaratılmıştır. Bu anlatılarda kendisine, davranışlarına ve beğenilerine sinema yıldızlarını örnek alanlar sadece kadınlar değildir.
Fahri Celaleddin’in ilk kez 4 Teşrinisani 1921’de yayınlanan “Pina
Mikeneli”17 isimli hikayesi toplumda güzellik kriterinin bir sinema artistine
benzemekle ölçülmesinin bir diğer örneğidir. Hikâye erkek kahramanın ağzından yazılmıştır. “Onu ilk defa Kemal Hanımefendi’nin salonunda gördüm”
diye başlar erkek anlatmaya, Kemal hanımefendi birazdan salona İstanbul’un
en güzel kadınının gireceğini söyler, ona göre Türkiye’de de sinema hayatı olsaydı bizim de “ne Lida Borellilerimiz18, ne Pinalerimiz” olacaktı diyerek salona girecek misafirin reklâmını yapar: “ Şimdi Pinayı benim salonumda göreceksiniz. O kadar benzer ki… Aman yarabbi sanki Allah bütün insanları çifte yaratmış”. Bu reklâmın üzerine, salondakilerden Nazmi isimli biri, adı geçen aktristin oynadığı bir filme gönderme yaparak: “Bakalım içimizde şahane kaplanın Jorju Pina Minekelli’nin sevgilisi kim olacak”19. Öyküyü anlatan erkek bunun üzerine salondakilerin kendisini Jorj’a benzetmekte hemfikir olduğunu belirtir. Bu sırada güzelliğiyle bir yabancı aktriste benzeyen kadın salona girer, “Jorj”a benzetilen erkek Türk Minakelli’yi beğenmiştir. O da
bu beğenisini yine bir Minekelli’nin canlandırdığı film karakterini hatırlayarak gösterir: “Bize doğru ilerlediler, tıpkı kontes Natka’nın yürüyüşüyle, aman
beni tutunuz, düşüyorum der gibi yürürken birden canlanıyor, biraz öne eğil�����������������������������������������������������������������������������������
Pina Menichelli İtalyan yıldızların en garip ve tanınmışlarından birisidir. Hollywood tarafından vamp bir figür olarak çizilmiştir. 1916 tarihli La Tiegre Reale [Piero Fosco (Giovanni Pastrone)] filmi onun abartılı pozlarıyla dolu garip melodramdır.
(www.stanford.edu/~gdegroat/menichelli.htm)
�����������������������������������������������������������������������������������
Lyda Borelli de dönemin ünlü aktrislerinden bir başkasıdır. İtalyancadaki “Borellismo” kelimesi ona dair hayranlığın sınırını gösterebilir. Filmleri beyaz perdedeyken, hayranı olan kızlar ona benzemek için çılgın diyetler yaparmış. (www.stanford.
edu/~gdegroat/borelli.htm)
�����������������������������������������������������������������������������������
Bahsi geçen filmin kısa özeti şöyledir: Rus bir göçmen, Kontes Natka (Pina Menichelli), acılı hayat hikâyesini sevgilisi olan diplomat Giorgio La Ferlita’ya anlatmaktadır. Rusya’ya geri dönüşle Natka’nın geçmişine gidilir. Natka’nın delice kıskanç olan
kocası Siberya’da Dolski isimli bir şehre sürgün edilmiştir. Dolski’ye ulaşmayı başaran Natka kocasının burada bir başka kadınla beraber olduğunu öğrenir. Suçluluk
duygusuyla bu sadakatsiz âşık intihar etmeye kalkışır. Öykü tekrar “bugün”e döndüğünde ise Giorgio’yla yaşadıkları uzun bir ayrılıktan sonra Grand Hotel’de buluştuklarında, Natka’nın takınıtılı kocası tarafından neredeyse yakılarak öldürüleceklerdir.
(www.stanford.edu/~gdegroat/menichelli.htm)
Cemil Filmer de anılarında aynı filmden bahseder. Filmer ve arkadaşları, Kadıköy
Kuşdili’ndeki sinemalarında göstermek için “o yılların en büyük filmlerine” talip
olurlar. “Biri Pina Minakelli’nin “Malikane-Kaplan” filmi. Bu film ile açılış yapmayı düşünüyorduk. Cleopatra gibi zengin mizansenleri olan bir film idi” (Filmer 1984:
102).
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miş kollarını sağa sola sallayarak yengeçleniyordu” (F. Celal 1973: 82). Evin
sahibesi Kemal Hanımefendi, Şehber Ziya’yı öykünün anlatıcısı olan Refik
Bey’e takdim eder: “Bakınız Şehper, Refik bey ne kadar Jorj’a benzer değil
mi?”. Benzerlikler üzerinden kurulmuş bu tanışma her iki tarafı etkilemiş olmalı ki Refik, Şehber Ziya Hanım’a “Darül’bedayi’den, siyasetten, aşktan,
muharebeden, sinemadan bahisler” açmaya imkân bulur. Ne var ki, Şehber
Ziya Hanım, bu sohbeti birdenbire terk edecek, Refik de, o günden sonra içinde “tuhaf bir sıkıntı”yla hayatına devam edecektir. Ta ki, Şişli’de bir araba gezintisinde Şehber Ziya Hanım ile yeniden karşılaşana kadar.
“Birdenbire açık bir otomobilin içinde benimkini görmeyeyim
mi?.. Güzide’ye dikkatle bakarak bana hafifçe selam verdi; bir
saniyede filmi hatırladım; Jorj da yanındaki kadını bırakarak
kontesin arkasından gitmişti, derhal arabayı durdurdum, bastonumu sallayarak koştum” (F. Celal 1973: 84).
Jorj, kontes Natka’ya bu koşunun sonunda kavuşamayacak ama
hikâyenin sonunda “sinemaların o güzel tesadüflerinden birini beklemekten
başka” çaresinin olmadığını düşündüğü bir anda o tesadüf gerçekleşecek ve
“cidden Pina Minekelli”ye benzediğini düşündüğü Şehber Ziya’nın gözyaşlarını “dudaklarıyla” kurutacaktır.
Sinema yıldızlarının isimlerinin birer lakap haline gelmesi, daha önce
“kel”, “şehla”, gibi fiziki özelliklerin yerini alması da artık sık rastlanır durumlardan biridir. Ortaköylüler 1930’lu yılların sonunda vapur iskelesindeki memurlardan Hasan’ı şakaklarına kır düşmüş saçları, her zaman ütülü lacivert üniforması ve özel yaptırdığı kasketinden dolayı “John Wayne Hasan”
diye çağırıyorlardı. Yine mahallenin güzel kızlarından, Petersburg doğumlu
bir Rus Yahudisi’nin kızı olan Viktorya imitasyon kürkü, kırmızı çizmeleri ve
güzelliğinden dolayı “Rita Hayworth Viktorya” idi (Küçümen 1993: 33, 67).
Ortaköylüler Hasan ve Viktorya’ya oldukları kadar Wayne ve Haywort’a da
aşinaydılar. Öte yandan güzellik anlayışı da yabancı bir film yıldızına benzemekle ölçülür hale gelmiştir. Hatta Peyami Safa’ya göre sadece güzeller değil
bütün İstanbullular sinema yıldızlarına benziyordu. Yazarın Server Bedi müstearıyla yazdığı romanlardan birinde kahramanın evine hırsız giren sevgilisini, “fakat, sonra şunu düşündüm ki bunlar sinemalardaki hırsızlara benziyorlar” demesi üzerine şu sözlerle teselli ediyor: “Bundan ne çıkar? Şimdi hırsızlarımıza varıncaya kadar, bütün kızlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız hep
sinemadaki insanlara benziyorlar (Bedi, tarihsiz: 8). Gerçekten de bazı sinemaseverler kendilerini bir sinema yıldızına benzetmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Behzat Üsdiken’in anılarından karşımıza çıkan bir Rum kadın 1930’lu yılların Amerikalı film yıldızı Carmen Miranda’ya benzemek için
fazlasıyla çabalamıştır:
“(…)yüksek ve mantar topuklu ayakkabı (apartman topuk), kloş
ve renkli etek, karpuz kollu şal desenli bluz giyer, kocaman tokalı bir kemer takar, başına da Carmen Miranda’nın, muz ve mey204
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velerinin yerine nefis bir hotoz sarar, ayrıca ağızdan büzgülü bir
çanta taşırdı. Bu hatuna Beyoğlu’nda yaşayan bizler her gün değilse bile haftanın üç günü kesinlikle rastlardık. Hatun, yolda giderken etrafına bakmaz ve herkesin kendisiyle ilgilendiğini sanırdı” (Üsdiken 1999: 194).
Sinema perdesinde görülen filmlerin gündelik hayatın referansı haline gelmesi F. Celaleddin’in öyküsünde olduğu gibi sadece salonlardaki insanlara ait bir değişim değildir. Sokaktakiler de en az salondakiler kadar sinemayı izler ve sinemadan etkilenirler.
Sokaktakiler Sait Faik’in öykülerinden birinde karşımıza çıkar. Biri
çımacı diğeri amelelik yapan iki bekâr arkadaşın hikâyesidir bu. Yazar öykünün başında tatil günlerinde, biri Galata’ya diğer Şehzadebaşı’na giden bu iki
kafadarı Galata Köprüsü’nden denize baktırır. Köprünün altından dolu çuvallar taşıyan bir mavna geçer. Arkadaşlardan biri “içine atlayıverseydim” der,
diğeri “sinemadaki gibi, değil mi?” diye sorar. Köprü’de buluştuktan sonra ya
evlerine ya da bir sinemaya giden bu iki kafadarın beyaz perdeden öğrendikleri sadece yüksek bir yerden atlama hayalleri değildir:
“Yüksek Kaldırım’da bir sinemanın ön sıralarında geçip otururlardı. Ne film gösterilirse gösterilsin onlar mütebessim ve memnundurlar. Eve gelince yine konuşmazlardı. Biri Galata’daki
dostunu, sinemadaki herifin yaptığı gibi öpeceğini, öteki
Şehzadebaşı’ndakinin avucunun içini karanlık sokaklarda koklayarak öpeceğini; içleri ezilerek, uykuları kaçarak düşünürlerdi”
(Abasıyanık 1984: 130).
Dönemin erkekleri için sinemanın cinsellikle olan bağlantısı yadsınamaz. Aslında İstanbul’daki kanto, tiyatro, dans gibi gösteri sanatlarının gelişmesinde, bu tür gösterilerin yapıldığı yerlerin XIX. yüzyıl’ın sonundan itibaren şehirde çoğalmasında erkeklerin cinselliğe dair olan görsel zaafları önemli
rol oynar. Sinema, bunu değiştirmez, hatta sunduğu olanaklarla geliştirir bile.
1920’lerin başında Milli Mücadele heyecanını yaşayan Ankara’da
sinema çoğu taşra şehrinde olduğu gibi bir erkek eğlencesiydi. O zaman
Ankara’ya gelen her yabancı gibi zar zor kiraladığı evde Amerikalı bir kadın gazeteciyi ağırlayan Zekeriya Sertel misafirini eğlendirmek için sinemaya götürür. Millet Meclisi’nin toplandığı ilk binanın karşısına düşen Millet
Bahçesi’ndeki açık hava sinemasına giden çift en arkadaki boş sıralardan birine oturur. Ancak sinemada “filmden daha iyi, seyredecek güzel bir kadın
olduğunu” fark eden seyirciler, ışıklar sönene kadar arkalarına dönüp kadın
gazeteciyi seyretmişlerdi (Sertel 1977: 114-115). Ankaralı sinemasever erkekler tesadüf eseri orada olan bir kadın nedeniyle beyaz perdeye arkalarını dönüyorlardı ama İstanbullu sinema seyircisi için bu olağandı. Hatta erkeklerin bu zaafını çoktandır keşfetmiş olan tiyatro sahipleri işletmelerini sinemaya çevirdiklerinde de bu müşteri çeken figürü sahneden indirmediler.
Şehzadebaşı’ndaki Milli Sinema, müşteri çekmek için bu tür yollara başvuran
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işletmelerdendi. 1917 Bolşevik Devrimi’nin ardından Rusya’da yaşanan iç savaştan sonra İstanbul’a gelen ve kendileriyle beraber “kadın garson”, “plaj”,
“mayo”, “rus başı” ve “pansiyon hayatı”nı İstanbul’a getiren beyaz Ruslar,
bütün bunlardan başka İstanbul sahnelerine de yeni bir eğlence kazandırdılar:
Rus varyetesi. Milli Sinema’daki bu Rus varyetesini seyretmek için müthiş
bir insan kalabalığını yarıp geçmek gerekiyordu. Diğer yandan Rusların sahnede yaptıkları dans değil çeşitli akrobasi hareketleriydi. İstanbulluların, özellikle erkeklerin bu akrobasi gösterisine olan abartılı ilgisinin nedeni sahnede bu akrobasi hareketlerini yapan dansözlerin giydiği “çıplakmış gibi gösteren” ten renkli fanilalardı. Öyle ki sinemada gösterilen film her defasında değişse de seyircileri sinemaya bağlayan ve muhtevası hiç değişmeyen bu varyete gösterisiydi. “Daha açıkçası seyircilerin aradığı sanat değil çıplak kadın
idi” ( Aksel 1977: 71-73). Belki sinema tiyatronun pabucunu dama atmış, yıllardır sahne sahne gezen dekorları depolara kaldırmıştı ama Rus varyeteleri tiyatro yıllarının sahnedeki muadilleri olan kantocuları İstanbullulara unutturamamışlardı. 1920’lerde antraktlarda sahneye çıkan dansözler şüphesiz karanlığa alışmış gözlerin ışıklara intibakını hızlandırıyorlardı. Romana, Valensiya
gibi şarkılarla Çardaş ve Çarliston gibi danslar sinema salonlarında film arasında sahneye çıkan dansözler marifetiyle yayılıyordu. Toto Karaca da, uzun
yıllar boyu sinema seyircisini içine daldığı hayal dünyasından alıp, anın zamanına götüren bir figür olarak sinema sahnelerinde dans ediyordu (Arpad
2001: 31). Sinemanın bu tür dansözlerden, varyete gösterilerinden ve elbette
kadın bedeninden kurtulup özgürlüğünü ilan etmesi için 1930’lu yılları beklemesi gerekecekti.
Gerçi sinema dansöz, kanto gibi promosyonlardan arınsa da cinsellikten arınamayacaktı. 1937-1938 yıllarında bile sinemalarda, filmdeki artistler
öpüşürken “o dönemin gençleri”, “Eyi Muz!.” diye bağırarak belli ki işi komikliğe vurarak utançlarını ya da etkilendiklerini saklamaya çalışıyorlardı (A.
Yesari 1987: 37). Oysa, Peyami Safa’nın roman kahramanları İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda gittikleri bir Beyoğlu sinemasında öpüştüklerinde
arkalarındaki ihtiyar seyirci çığırtkan bir manav gibi bağırmak yerine gençlikle ilgili Fransızca bir şiir okumayı tercih eder (P. Safa 1966: 64-65). Biri anılardan diğeri romanlardan çıkan bu iki anın gerçekliğini değerlendirmek zordur, ikisi de yaşanmış olabilir. İkincisinden çok daha yakın yakınlaşmaların sinemalarda görüldüğü de olmuştur.
Sinemalar, yakalanma tehlikesinden dolayı mahalle aralarına saklanmış evlerde, hatta geceleyin Haliç üzerindeki kayıklarda gerçekleşen kaçamakları alıp şehrin içine getirmişti. Sinema salonları, karanlığı, seyircilerin
dikkatini sürekli kendisine çeken beyaz perdesiyle İstanbullu âşıkların perdedeki aşk hikâyelerini gerçek hayata taşımalarına yardım ediyordu. Özellikle bir zamanlar sinemada kalabalığa karışmak istemeyen seçkin izleyiciler
için yapılmış localar vardı. Şehrin seçkin zümrelerine localarda yer ayırarak
onların iltifatını kazanan sinema işletmecileri (Duhani 1984: 96) aynı daveti
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1930’lu yıllardı yapamazlardı. Locaların işlevi değişmemişti. Yine kalabalığa
karışmak istemeyen seyircileri ağırlıyorlardı. Ama bunlar halktan uzak olmak
isteyen ekâbir değil yalnız kalmak isteyen çiftlerdi. Salon seyircisi, çoğunlukla çift olan loca seyircisinin farkına varmaz, locaların bu meçhul sinemasever müdavimleri ışıklar yandığında kimseye görünmeden hızla sinemayı terk
ederlerdi. Bazı loca seyircileri gözleri perdeye dönük olmadığından filmin ne
zaman biteceğini ve ışıkların ne zaman yanacağını bilmiyorlardı. Bu da ışıklar yanınca acele etmelerine ve çoğu kez bu aceleden dolayı olmadık eşyalarını burada unutmalarına neden oluyordu (Evren 1998: 140-141). Kadıköy’deki
Süreyya sineması localarının bu tür kullanıma uygun olmasıyla ünlüydü. Dönemin gazeteleri de sinema localarında unutulan giysilerin listesini yayınlayarak bu kısmın utangaç müdavimleriyle dalgasını geçiyordu (Evren 1998:
108). 1940’lı yıllarda ise hem Beyoğlu sinemalarının hem de sinema localarının bazıları asıl işlevlerinden daha da uzaklaşacaktı. İstiklal Caddesi üzerinde tanıştıkları kızları Saray Sineması’na götüren Sabahattin Kudret Aksal
ve Salah Birsel gibi genç edebiyatçılar ile İstiklal Caddesi’nde çalışan “profesyonel” kadınlar da müşterilerini localarda ağırlıyorlardı (Arkan 1988: 64).
Bir zamanlar Direklerarası’nda sahneye çıkan bir kantocunun çıplak kollarını
görmek uğruna onlarca şarkı dinleyen İstanbullu erkekler için kırk yılda yaşananlar birbirinden çok farklı görünmektedir. Her İstanbullu erkek, salondan
locaya çıkmasa da şüphesiz sinema önce sahnede, sonra perdede, sonra salonda onu “kadın”la yakınlaştırmıştır.
III. Beyaz Perdenin Gölgesi Hayata Düşer: Sinemanın Muhtemel
Etkileri
Sinema başlangıçta sirk, fuar, tiyatro veya varyeteler için toplanmış
seyircilerin kalabalığından yararlandı. Örneğin Polonya’da aslan kadın, sakallı
kız, ayaksız bir Hintli kahin ve vahşi hayvanlarla hayrete düşen sirk ziyaretçileri beyaz perdeye yansıyan “Delhi’de Taç Giyme Töreni”, “Sen Boyunca Paris Gezisi”, “Danimarka Adalarının Panoraması”, “Japonya’da Kiraz Çiçeği
Festivali” ve “İskoçya’da Hasat” gibi filmlerle dünyanın diğer ülkeleriyle tanışıyorlardı (Hendrykowska 1992: 116). İstanbul’da da Şehzadebaşı’ndaki tiyatrolarda dans, varyete ve diğer gösterileri izleyenler kah Çar’ın Paris’e Varışı, Seine Nehrindeki Gemiler, Deniz Banyosu gibi dünyanın diğer köşelerinden görüntülerle başka alemlere gidiyor kah Büyük Ada’da Yelken Yarışları,
Kağıthane’de Bir Cuma Günü gibi filmlerle içinde yaşadıkları İstanbul’a bir
de perdeden bakıyorlardı (Scognamillo 1991: 12-15). Cumhuriyet’ten sonra
bile sinema tek başına bir eğlence biçimi olamadı, öyle ki Beyoğlu sinemalarında “kesinlikle filmden [önce] bir komedyen çıkar veya başka bir gösteri yapılırdı” (Üsdiken 1999: 173). Bu fragmanlar halindeki ilk filmlerle sinemanın erken dönem müdavimleri başka ülkeler hakkında bir fikir edinebildiler. 1910’lardan sonra hayata dair uzun hikayeler anlatana kadar sinema salonda bulunan izleyici üzerinde adeta gittikçe kalabalıklaşan modern şehirle207
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rin George Simmel’in şehirli bireyinin üzerinde yarattığı bir etkiyi yarattı. Sinema koltuğunda oturan birisi için beyaz perdede arka arkaya yansıyan filmlerle kısa bir zaman diliminde bir çobanın arkasından onlarca sığırı gütmek de
fabrika çıkışında kapılardan dışarı dökülen yüzlerce işçinin arasına karışmakta mümkündü. Sinemada, salondakileri endişeye sevk eden bir haber rulosundan hemen sonra seyirciler birbirini kovalayan iki kafadarın koşarken başına
gelenlere kahkahalarla gülebiliyorlardı. Sinemada geçen zaman, görüntülerle birlikte birbirinden farklı duyguları ortaya çıkaran görüntülerin belirlediği kısa parçalara bölünmüştü. Böylelikle Simmel’in büyük şehrin sokaklarında karşılaştığı bir çok uyarıcının çoğuna beynini kapatarak hayatta kalabilen
şehirli bıkkın bireyi (Simmel 2004: 91) artık sadece sokaklarda değil sinema
salonlarında da yetişiyordu bir bakıma. Büyük şehirde uyarıcıların bombardımanına uğrayan şehirli bireyle küçük şehirlerin hatta kasabaların sinema seyircisi arasındaki tek fark birincisinin bu tecrübeye zorunlu ikincisininse gönüllü olmasıydı.
Ancak locada ya da “birinci” tabir edilen en öndeki sıralarda,
Ortaköy’de ya da Beyoğlu’nda sinemanın insanları etkileme biçimi birbirinden pek farklı değildi. İlk sinema gösterimlerinin izleyiciler üzerinde yarattığı ilk etkiler perdedeki görüntülerin yanılsamasından kaynaklandı. I. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda İstanbul’u ziyaret eden Şeyh Sunusi için verilen akşam yemeğini bir sinema gösterisi izleyecekti. “Bir sahnede lokomotif
hızla yürüyünce şeyh kendi üzerine geliyor sanarak ayaklandı, gerimizde perde arkasında saraylı kadınlar, sultanlar vardı. Gülüşmeye başladılar”20 (Filmer 1984: 90). Buna benzer perdedeki hayvandan ya da bir patlamadan korkan seyircilere dair abartılı hikâyeler her yerde vardı. Ancak bütün seyirciler
tek duygu olarak korkuyu yaşamıyorlardı. İlk kez sinema izlediğinde Sermet
Muhtar yorulmuştu. “Paydos olunca kulaklarımızda uğultu, kafalarımız kazan, gözlerimiz şiş. Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi) boyunu zor bulmuştuk”
(Alus 2001: 57). XX. yüzyılın hızına hafızasıyla direnen bir başka yazar Refik
Halid, Fevziye Kıraathanesi’ndeki ilk gösterimin izleyenler üzerindeki fizyolojik etkisini her zamanki abartılı üslubuyla anlatır:
“Kapıdan çıkanlarda da o sallantı ve titreyiş sirayet etmişti. Hepimiz gözlerimizi kırpıştırarak tin tin, salına sarsıla bir acayip
tarzda yürüyorduk. Yürüyüşümüze caddede bekleyen arabacılarla içeriye giremeyen parasız meraklılar hayretle bakıyorlardı.
Düşününüz o zamanki ağır ağır, salına salına, vakarlı ve temkinli
İstanbul efendisinin yürüyüşünü, bir de bu Frenk çırpınışını!...”
(Karay 1939: 85).
Ancak sinema seyircilerinin perdedeki aksiyonun teknolojik kapasi��������������������������������������������������������������������������������
Aslında Cemil Filmer’in anlattığı bu anı ya da hikaye hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde ilk kez sinema deneyimi yaşayan çoğu insana atfedilecek kadar klişeleşmiş bir örnektir. Gerçekle mit arasındaki an üzerine yazılmış ayrıntılı bir çalışma
için bknz: Bottomore1999: 178-216.
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tesine bağlı olan bu etkilenmelerinden ziyade ileriki yıllarda sinemada seyredilen filmlerin seyirciler üzerindeki etkisi daha önemlidir. İstanbullular beyaz
perdede gördüklerinden etkilenerek filmdekiler gibi yürümeye, sigara tutmaya çalışırken zamanla belli sinema “artist”leri gibi konuşmaya, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi aşık olmaya başlayacaktır.
Son Saat gazetesinin okur köşesinde Ankara’dan yazan Mustafa Bey
“Şimdiye kadar kaç defa sinemaya gittiysem, ya aşk, ya intihar veya cinayet
levhaları seyrettim. Acaba sinemacılarımızı biraz ahlaki ve fenni filmler getirtseler aynı rağbeti göremezler mi?” diye soruyordu21. Söz konusu şikâyet
mektubu, okurlara ayrılmış bu sütunu doldurmaya çalışan bir gazeteci tarafından yazılmış olsa bile dönem filmlerinin genel konusu hakkında bir fikir verir.
Peki, aşk, intihar ve cinayet yerine ahlaki ve fenni filmler yani Batı’nın ahlakı
yerine fenni bilgisinin ithal edilmesini isteyen klasik modernleştirici düşünceden pek farkı olmayan bu okur isteğinin gerçek hayattaki karşılığı neydi?
Sinemanın cemiyet ahlakını bozduğu, gençleri olumsuz yönde etkilediği dönemin yazarlarınca da paylaşılan bir görüştü. 1920’lerin popüler dergilerinden Resimli Ay’da çıkan bir yazıda, yazar sinemanın gençler üzerine yaptığı etkiyi olumsuzlayan “içtimai bir teşkilat” başkanına karşı bu yeni sanatı savunurken, iki karşıt görüşü de seslendirir. İsmi verilmeyen teşkilat başkanının meçhul bir topluluğa yaptığı konuşmasında “(…) Onların fena tesiri yüzünden her sene yüzlerce genç kız ve erkeklerimizi kaybediyoruz. Eğer
her istediğimizi yapabilmek kudretine malik olsaydım ilk yapacağım şey bütün sinema binalarını yıkmak olacaktı” dediğini kaydeder (Anonim 1930: 8).
İsmi ve kimliği meçhul bu sinema karşıtına cevap veren yazar, teşkilat başkanından ısrarla sinemanın seyirciyi kötü bir olaya sevk ettiği somut bir örnek
vermesini ister. Karşısındakini sessiz kalması üzerine kendi fikirleriyle yazıyı bitirir. Ona göre toplumdaki menfi örneklerin sorumlusu sinema olamaz.
Bu kötü örneklerin neler olabileceği sonraki ifadelerinden açığa çıkar. Meçhul yazar sinemanın, kadın ve erkekler üzerindeki olası etkisinin abartıldığını
düşünür. Doğal cinsel dürtülerin her insanda bulunduğunu, bunun bazılarında
daha güçlü ve bazılarında daha zayıf olduğunu “Ruhiyatçılar bize böyle söylüyor” diye destekledikten sonra sinemanın seyircinin kişiliğinde olmayan bir
tavra onu yönlendirecek kadar değil, onda zaten var olanı harekete geçirebilecek kadar etkili olduğunu belirtir:
“Bu hissi içinde yaşayan bir kız, bir kadın yahut bir erkek sinemada onun tamir edildiğini görse de düşünür görmese de… Ve
onun kendi düşündüğü, hayalini yarattığı şeyler, şimdiye kadar
sinemada görülenlerden daha kuvvetli ve daha şedittir. Eğer bir
seyirci seyrettiği filmde kendi hareketlerine uygun şeyler görürse o film ona tesir eder; fakat eğer gördüğü şeyler kendi hareketlerine yabancı şeyler ise, filimin o seyirci üstünde bir tesiri olmaz” (Anonim 1930: 9).
21 Son Saat, 26 Teşrinevvel 1927.
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Sinemanın evrensel karakteri, sadece onun tutkunları üzerindeki etkisinde değil, sinemayı ve onu sevenlerin tutkusunu gözlemleyenlerin düşüncelerinde de gözlemlenebilir. Öyle ki sinema kuramcısı Siegfried Kracuer de
Berlin’de 1920’lerin ikinci yarısında yeni yapılan “film sarayları” ve bunların gönüllü cariyesi olan sekreter kızlar üzerine yazdığı yazıda Resimli Ay’ın
sinema müdafaasındaki retoriği tersinden okur sanki. Ona göre hayatın kendi
başına yapamayacağı hiçbir saçmalık başkaları tarafından üretilemez. Genç
kızlar beyaz perdede gördüklerine göre kendisini şekillendirdiği için duygusal filmler, hayatla örtüşür. Ancak bu modeller gerçek hayattaki en ikiyüzlü
örnekler arasından seçilmiştir (Kracauer 1995: 292). Şüphesiz gazeteci Burhan Felek “Şehirlinin karakteri için -ister istemez- sinema, bir zoraki çeşme
oldu. Hepimiz bu karakterlerimize bu çeşmeden az çok su katıyoruz” derken
sinemanın aynı özelliğine işaret eder. Dahası sinemanın bu etkisi Felek’e göre
o kadar ileridir ki İstanbulluların şapka giyişlerinden elma yeme şekillerine
kadar her tavırlarına “biraz sinema karışmıştır”. Sinema seyircisi hangi artisti seviyorsa onun kravat bağlayışından sakız çiğnemesine kadar birçok özelliğini taklit eder22.
Refik Halid ise sinemaya daha da mesafelidir. O bu yeni sanatın insanlar üzerinde sadece şekle ait etkiler bıraktığını düşünmez. Sinema ona göre
bir “dert” olmaktan ziyade ahlakî bir sorun olarak ele alınmalıdır. İstanbul’un
her mahallesine dağılmış, “geceli gündüzlü” dolup boşalan sinemalar çocuklara “serserilik”, kadınlara “sefihlik”, erkeklere “havaîlik dersi” vermektedir
(Karay 1940: 148). Ebeveynlerin evlerinde yumurtlayan bir hayvanın bu “keyfiyetini” açıklayamadığı çocuklar “sinemada yarı çıplak kadınların yarı çıplak erkeklerle oynaştığı” sahneleri izlemektedir (Karay 1940: 148). Refik Halid, bundan sonraki satırlarda sadece sinema tutkunu İstanbulluların değil adeta modernleşmiş insanın tanımını yapar:
“Sinema müşterileri hayatın alâyişsiz, vak’asız süzülüp gitmesini beğenmiyorlar; macera merakı kalblerini kemiriyor; perdedeki hikâyelere benzemiyen hakiki hayatın sade güzelliği onlara az
geliyor, tad vermiyor, zevcede şeytanî bir cazibe, hafif meşrebane bir eda olmazsa; kadın kıvrıla kıvrıla gezinmeği, süzüle süzüle konuşmağı, bayıla bayıla sarılmayı beceremiyorsa erkek memnun olamıyor, evine ısınamıyor (…) Kadınlarsa erkeklerden, romantik bir filmin kahramanının rolünü bekliyorlar. Bunlar olmayınca da birçok mesele çıkıyor” (Karay 1940: 148).
İstanbul’dan değil Berlin’den yazan Kracauer’e göre sinemanın müzmin seyircisi doğal dünyadan kopmuş, sinema karanlığında nesneler dünyasının yeniden birleşmesini arayan kişidir. O, yaşamı kaçırmıştır. Sinemaya tutkun olmasının nedeni beyaz perdenin ona verdiği yanılsama duygusudur. Hayatın dolgunluğuna eriştiği gösterilen kahramanlar üzerinden aynı hissi yaşar
(Hake 1987: 158). Daha 1914 yılında sinema seyircisinin cinsi ve sınıf profi�����������������������
“Sinema ve Karakter”, Tan 25 Birinci Teşrin 1935.
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lini çıkartmak için bir anket hazırlayan Altenloh ise ani isteklerle hareketlenen insanları sürükler. Bunlar çocuklar, ergenler, sayıları gittikçe artan ofis işçileriyle her yaş ve her sınıftan kadınlardır. Ancak bu erken araştırmaya göre
işçi kadınlar sinemaya hayatın gerçeklerinden kaçmak diğerleriyse sıkıntılarından kurtulmak için giderler (Hake 1987: 161).
Sinemanın evrenselliğini göstermesi bakımından İstanbul’da olduğu gibi Almanya’da da bu sanatın müptelaları benzerdir. Özellikle I. Dünya
Savaşı’ndan sonra kadınlar Almanya’da kendilerini çevreleyen her türlü baskıdan biraz da tüketim üzerinden bağımsızlaşırlar. Bu yıllarda kadınlar gerçekten kamusal alanda dikkate değer bir görünürlük kazanırlar ve sinema, bu
ekonomik ve sosyal ortaya çıkışın en önemli yeri haline gelir (Hansen 1986:
10). Aynı sürecin İstanbul’da da, kadınlar için 1908’den sonra gelen kısmî özgürlük havasını takip eden savaş yıllarında yaşanmış olması bir başka ortak
noktadır.
Erken sinemanın sosyolojik analizini yapan Altenloh bu yeni icadın
ve onun tutkunu müşterisinin yoğunlaşma ve tefekkür gibi burjuva ideallerinin artık geçerli olmadığı bir zamanda ortaya çıktığını iddia etmektedir (Hake
1987: 161). Kracuer, Altenloh’dan çok değil on yıl sonra benzeri bir saptamayı daha saldırgan bir şekilde yapar. Berlin’de yukarıda bahsi geçen yeni “film
saraylarının” müşterileri varoşlardaki sinema salonlarının seyircilerine göre
oldukça farklıdır. Bunlar ne o mahallelerde yaşayan işçi sınıfının içine girebilmişler ne de burjuva sınıfına mensup olmayı başarabilmişlerdir. Bu yüzden
duyguları çökmüş ve temellerini kaybetmiş bu yeni topluluk için sinema adeta bir sığınaktır. Yüzlerini herhangi bir teoriye çeviremeyen bu amaçsız ve sorusuz kitle projektörle aydınlatılan bir karanlığa sığınmaktadır (Hake 1987:
156). Altenloh’un soru sorduğu sinema seyircisinin zamanıyla Kracauer’in
saldırdıkları arasında zaman farkı yoktur.
Aynı tarihlerde sinema düşkünü olan İstanbullular ele alındığında pekâlâ yukarıdakine benzer bir manzara gözlemlenebilir. Her ne kadar
Berlin’deki kadar topluluğun değerlerini altüst edecek derecede güçlü olmasa
da savaşlar nedeniyle toplumsal bir değişim yaşanmış, üstelik bunları bir de
rejim değişikliği izlemiştir. Yıllardır payitaht sakini olma imtiyazıyla gururlanan İstanbullular şehrin bu sıfatını kaybetmesi bir yana yeni rejimin hatlarını
belirleyen mücadelenin içinde olmamanın burukluğunu yaşarlar. Ama bütün
bunlar dışında, XIX. yüzyıl boyunca içinde bulundukları ağır değişim, Cumhuriyet ve onun devrimleriyle hızlanmış, bir zamanlar hayatlarını belirleyen
değerler oldukça zayıflamıştır. Bu yüzden onlar da, bir bakıma Berlin’in ne
proleter ne burjuva olan yeni sakinleri gibi sürekli iki dünya arasında kalmış,
“araf” mahkûmu gibidirler. Sinema, bütün bu manzara içinde, İstanbul ve İstanbullular için bir zaman geçirme işlevinin ötesine geçen bir işlev ve role sahip olabilir.
Sinemanın ilk dönemleri boyunca popüler ya da değil Türk edebiyatına yansıma biçimi de gösteriyor ki sinemanın etkiye en açık müdavimleri ka211
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dınlardır. Mahmut Yesari’nin sinema tutkunu roman kahramanı Nuran’ın vapurda gördüğü erkeği dönemin ünlü sinema kahramanı “Valentino”ya benzediği için beğenmesi ya da tersinden söylersek beğendiği ve bu beğenisini değerli kılmak için onu ünlü film yıldızına benzetmesi, sinemanın dönem kadını
veya genç kızı üzerinde nasıl bir etki yarattığını açıklar. Beyaz perdede ilk göründüğü film olan Mahşerin Dört Atlısı’nın 1921 yılındaki gösteriminden erken ölümü olan 1926’ya kadar on dört filmde yer almış olan Rudolph Valentino, filmlerinin gösterildiği ülkelerde kendisine binlerce kadın hayran edinmesi bakımından sessiz sinema döneminin bir fenomenidir. Onu rakipsiz bir kadın kahramanı haline getiren ise filmlerde seçtiği kadın yıldızların ve elbette
o kadınlar üzerinden beyaz perde aracılığıyla kendisini dünyanın farklı yerlerindeki sinema koltuklarında izleyen kadınların gözlerini hedef alan bakışlardır. Ancak Valentino’nun gözleri, sinema karanlığında ona büyülenmiş bir biçimde bakan kadınların gerçek hayatta maruz kaldıkları mütecaviz erkek bakışının tersine edilgendir. Onun bakışındaki güç aslında gözlerindeki ifadenin
zayıflığından kaynaklanır. Valentino’nun kadınlar nezdinde hayranlık yaratan
gözleri herhangi bir filmde ne zaman bir hedefin üzerine perçinlense, gözdağı
vermekten çok donmuş bir hal alır hatta bir yılanın gözlerinden çok bir tavşanınkini andırırlar (Hansen 1986: 15). Bu tür kahramanın kadın izleyici üzerinde ne tür bir etki bıraktığını Mahmut Yesari’nin satırlarında görmek mümkün:
“Valantino’mu bugün buldum… Annemle İstanbul’a inmiştim.
Vapura bir genç girdi. Evvelâ gözlerime inanamadım. Kaş, göz,
boy pos hep o… Bakış, o bakış: eda, hal, o eda, o hal. Çıldırıyordum… Annemle beraber olmasam, onu takip edecektim, belki de
konuşacaktım, her çılgınlığı göze almıştım.” (Yesari 1932: 31).
Şüphesiz roman kahramanı Nuran’ın gerçekleştirmese de cüretkâr
planı, o an orada gördüğü genç erkeğin böylesine bir ilgiye açık olmasından değil beyaz perdedeki Valentino figürünün genç kız üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor olmalıdır. Bu tür vapur karşılaşmalarında bazı gençlerin
ne tür bir yol izlediklerine bundan önceki bölümlerde Aziz Nesin’in anıları sayesinde değinilmişti. Yazar, Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenciyken tramvayda gördüğü bir kız öğrenciyi takip edecek, sonrasında da vapurda gördüğünde bir mektupla ilgisini açıklayacak ve kızın olumsuz cevabını yine
bir mektupla öğrenecekti. Muhtemeldir ki, yukarıdaki romanda geçen, kurgu
olsa bile gerçekleşmemiş olan yukarıdaki sahneden çok anılarda geçen ikincisi daha rastlanır bir durumdur. Şüphesiz, Kracauer’in sinema için söylediği “sosyalleşmenin kaybedilmiş hayaller haznesi” benzetmesi (Hake 1987:
158), İstanbul’da geçen bir Türk romanında, bir genç kızın vapurda çapkınlık yapma tasarısının bir düşünce olarak kalmasıyla doğrulanır. Berlin ve İstanbul, gerçekle kurgu arasındaki bu parelikler sadece Valentino’nun bakışlarının etkisiyle de sınırlı değildir.
Rudolph Valentino 1926’da intihar ettiğinde, dünyanın farklı şehirlerindeki bazı hayranları da onu taklit ettiler. Aslında taklit edilen sadece film
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yıldızlarının yaşamla ilgili kararları değildi. Yukarıda da bahsedildiği gibi
herhangi bir film yıldızına benzemenin bir prestij haline gelmesi seyirciyi
“taklit etme”ye sevk eden nedenlerden biriydi. Sait Faik’in, hafta sonu göreceği dostunu tam da sinemada gördüğü gibi öpmeyi hayal eden öykü kahramanının hissettikleri sadece bir edebiyat kahramanına ait hisler olmamalıdır. Sonuçta, İstanbul-Beyoğlu, Doğu-Batı, Osmanlı-Cumhuriyet, eski-yeni,
Anadolu-Avrupa gibi birçok ikiliğin ortasındaki bir şehrin sakinleri olarak İstanbullular daima diğerini görüp taklit etme eğiliminde olsalar da “eski”nin
yani “asıl”ın hâlâ orada duruyor olması yüzünden modernliğe attıkları her
adımda bir vicdan muhasebesine mecbur oluyorlardı. Sinema tam da burada,
karşısında çıkmaz sokaklarda cumbalı evler, mütemadiyen geçmiş güzel günleri hatırlayan ve hatırlatan aile büyükleri yani kendisini tartışılır kılacak herhangi bir rakibi bulunmayan yeni bir hayat sunması yüzünden önemlidir. Sinemanın içinde, beyaz perdeye bakan gözlerin deneyimi, bambaşka bir coğrafyada bambaşka hayatların tecrübeleri üzerinden bir yanılsamanın içine düşer. En azından kelimenin her anlamıyla iki dünya arasında kalmış İstanbullu
için sinemada “araf” yoktur. En azından ışıklar yanıncaya kadar.
Ancak bu yanılsama üzerinden kişinin kendine tayin ettiği yer bir
yandan da oldukça kaygandır. Berlin sinemalarında, sahneden gözlerini ayıramayan sekreter kızlarla, İstanbul’da salonu terk eden sinema müptelalarının dışarıda karşılaştıkları dünyanın birbirinden farklılığı en sonunda bu evrensel tecrübeyi farklı kılar. Sinemanın Refik Halid’i bunca korkutması, sürekli kılık değiştiren bir şeytan gibi tanımlanması biraz da bu yüzdendir. Yine
Burhan Felek, “piyesler ve kitaplar sinema kadar tesir yapmıyor. Çünki göz
“iç”imizin en kestirme yoludur”23 derken, sinemanın neden bir tehlike gibi
algılandığının da ipucunu veriyor.
1910’larla birlikte uzun insan öyküleri anlatmaya başlayan sinemada
“aşk” özellikle bu yıllarda gelişen İtalyan ve İskandinav örnekleri üzerinden
seyirciye sunulur. Bir yanda İtalyan sinemasının lüks ve sefahat için yaşayan
“isterik divatları”nın tutkulu barok romantizmi diğer yanda felaket ve ölümden başka çıkış yolu bulamayan kuzey ülkelerinin soğuk ve gönüllü tutkunluğu (Onaran 1974: 72), seyirciye uç örnekler sunar. Yine aynı yıllarda gelişen Amerikan sinemasında da benzeri konuları ele alan örneklerle karşılaşır.
1908’den 1913 yılına kadar çektiği 350 filmle Amerikan sinemanın en verimli yönetmenlerinden David Ward Griffith’in birkaç başarısız büyük yapımdan
sonra yöneldiği küçük hikâyelerde kahramanlar Türk edebiyatının müntehirlerini andıracak kadar melankoliktir. 1919 tarihli “Kırılmış Çiçekler” [(Broken Blossoms) 1919, David Ward Griffith (Lillian Gish’le birlikte)] ve 1920
tarihli “Buzlarda Can Çekişme” [(Way Down East) 1920, David Ward Griffith] isimli filmlerin kadın kahramanlarından biri babasından dayak yer, diğeri yeni geldiği şehirde uyanık bir erkek tarafından iğfal edilir. İlki babasının
hıncından bir Çinliye âşık olduğunu sandığında diğeri istemeden gebe kaldığı
�������������������������
“Sinema ve Karakter”, Tan, 25 Ekim 1935.
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bebeğini kaybedip yeniden âşık olduğunda kötü kaderlerinden kurtulduklarını zannederler. Ama eski boksör baba ve dedikoducu bir kız kurusu sonu mutluluğa varacak bu hikayeleri cinayete ya da intihara sürükler (Onaran 1974:
128-9). İntihar, sadece sinemanın ele aldığı bu farklı coğrafyalarda âşıklara
özgü bir çözüm gibi durmaz. Özellikle 1920’lerden başlayarak, İstanbul’da
artan intihar vakalarının en önemli nedenlerinden biri de aşktır. Bu yüzden en
az edebiyat kadar insanlar ve onların sevme biçimleri üzerinde etkili olan sinemanın da söz konusu müntehirlere rehber olduğu söylenebilir.
İstanbul’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında artan intihar vakaları gazetelerin önemli konuları arasındadır. Hatta gazeteler bu haberlere “sık sık vukua
gelen intihar hadiselerinin son günlerdeki azalmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade edecek kadar vakit geçmeden bu sabah yeni bir vakadan haberdar olduk”24 gibi uzun özürlerle başlar. Hatta muhtemel ki müntehire dair
okurlardan gelen ısrarlı bir soruya gazetenin verdiği şu cevap gazetecilerin de
bu tarz haberlerin okur üzerinde yarattığı etkinin farkında olduklarının göstergesidir: “Müsaade ederseniz idare-i zaafa müptela bulunan birinin ismini beş bin kere ilan etmeyelim. Fakat bu zatı men eden arkadaşlarını tebriki vazife biliriz”25. Neredeyse gün yoktur ki İstanbul’un herhangi mahallesinde birileri intihara teşebbüs etmesin. 30 Mayıs 1931 tarihinde 1881 tarihli Basın Kanunu’yla da en büyük mülkî amirden izin almaksızın gazetelerin intihar haberi vermesi yasaklanmıştır (Erginbaş 2003: 24).
Bu yeni vakıa gazeteciler kadar bilim adamlarının da ilgisini çekmiştir. Darülfunun’da, Ziya Gökalp’in halefi Necmeddin Sadık’ın istifasından sonra Sosyoloji kürsüsünde eğitim veren iki isimden biri olan Fransız
sosyolog Max Bonnafaus (Berkes 1936: 245), şehirde bulunduğu yıllar içinde İstanbul’da giderek çoğalan intiharlarla ilgili bir çalışma yapar. Bonnafaus 1916-1926 yılları arasındaki intihar istatistiklerini incelediğinde ilginç sonuçlarla karşılaşacaktır. “Eski İstanbullular”dan, “harbi umumiden evvel intiharın hemen hemen İstanbul’da gayr-î malum olduğunu” duyan Bonnafous
(1927: 18), 1914 yılından önce çıkmış gazetelerin de eski İstanbulluları doğruladığı fikrindedir. Kendi araştırmasının sonuçlarına göreyse bu yıldan itibaren başlayan intihar vakalarında 1922’ye kadar Türk ve gayrimüslim müntehirlerin sayısı hemen hemen birbirine eşitken “velhasıl bu zamandan itibaren gayrı Türk anasır asındaki intiharlar şayan-ı kayd suretde tenakuz etmekte ve yalnız müslüman Türk intiharları” artmaktaydı (Bonnafaus 1927: 19).
İntiharların yaş, cinsiyet, din ve İstanbul’da yaşadıkları mahalleye göre sınıflandıran genç araştırmacının vardığı diğer sonuçlar şunlardı: İntihar vakaları
çoğunlukla Türklerin oturduğu Üsküdar ve Kadıköy’de şehrin diğer noktalarına nazaran fazlaydı. Gayrimüslimlerle meskûn Beyoğlu ile Fatih, Eyüp gibi
geleneksel mahallelerde, intihar vakaları bir çoğalma kaydetmemişti. Genelde erkekler kadınlardan daha fazla intihar etse de 1923-1927 yılları arasında
��Son Saat, 19 Eylül 1927.
25 Son Saat, 4 Kanunisani 1928.
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Müslüman müntehirler arasında kadınların sayısı erkeklerden daha fazlaydı. Aynı özellik genç müntehirler için de geçerliydi, zira genç kız ve erkekler
yaşlılardan daha çok intihar ediyorlardı (Bonnafous 1927: 20). Bonnafaus’un
bu gözlemi 1927-1946 yılları arasında da geçerliydi. Öyle ki kadınlar daha
çok intihara girişiyorlar, erkekler ise amaçlarına kadınlardan daha çok ulaşıyorlardı (Erginbaş 2003: 16). Max Bonnafous, bütün bu sonuçlardan sonra
elde ettiği verileri anlamlandırmaya girişir. İşgal, Milli Mücadele’nin dışında
kalmak gibi olayların intihar vakalarına etkisini reddettikten sonra kendi fikrini açıklar: “Laik Cumhuriyetin ilanı, birçok noktalarda örf ve adet ve fikirleri tahvile uğrattı. İşte meşgul olduğumuz hadisenin esbabı asıl bu tahvilde
aranmak lazımdır” (Bonnafous 1927: 22).
Kadınların sosyal yaşamları Meşrutiyet’ten sonra tedricen değişse de,
kadınlar için asıl radikal değişim Cumhuriyet devrimleri ile yaşanmıştır. Bu
değişimin kadınlar nezdinde en önemli sonucu ne Medeni Kanun ile elde ettikleri hukuki haklar, ne giyim kuşam özgürlüğü ne de kamusal mekânlarda
özgürce bulunabilmeleridir. Kadınların hayatını değiştiren ve onlara özgürlük
veren bütün bu değişimler, özgürlüğün yanında bir başka yeni hissi de kadınlara hediye etmiştir. Artık kadın kendi hayatıyla ilgili aldığı kararlardan kendisi sorumluydu. “Serbestiyet yalnız bir sürur değil aynı zamanda bir yüktür”
diyen Bonnafous (1927: 23), müntehirler arasında Türk kadınların sayılarının diğerlerine göre fazlalılığını bu değişime bağlıyordu. Yeni rejimin intiharlardan mesul olamayacağını çünkü sosyal hayattaki değişimin hiçbir zaman
aniden gerçekleşmediğini söyledikten sonra buhranın asıl sebebinin yenilikler değil hâlâ devam eden geçmiş telakkiler olduğunu iddia eder. Ona göre
genç Türkler “harab olmuş bir mefkûre ile yeni bir mefkûre” arasında kalmıştır. Geçmişten gelen özellikleri kendilerine uygun bulmayan gençler için “bu,
başlayan güneşli bir günün sabahı, fecridir. Fakat bütün bu aydınlıktan müstefit olmasını bilmiyorlar. Çünkü zihinlerinden evvelki günkü fecrin hatıraları
safha safha geçer” (Bonnafous 1927: 24).
Arafta kalmanın bedeli cennet meyvesi yerken cehennemin ateşini
hissetmektir bir bakıma. Yukarıda farklı bölümlerde bahsedilen “İstanbul’un
araf hali” orada yaşayanlara da sirayet etmiştir elbette. “Yeni bir zihniyette
eski telakkilerin devamı: işte Türk gençliğinin romantik olmasının sebebi budur” (Bonnafous 1927: 24). Bu romantizmin ise en iyi “aşk” anlayışında gözlemleneceğini savunan Bonnafous, aşkın Türk gençliği için artan önemini de
şu gözlemlerle açıklıyor:
“Bugünkü genç erkek ve kızlar (burada mekteblerdeki gençliği
kasd ediyorum) iki mahlûkun birleşmesini artık yalnız arzu ve
menfaat zaviyesinden görmüyorlar. Vaktiyle ünsiyet edilmiş zihniyetlerin yıkılmasında, eski tür cemiyetlerde talî bir rol oynayan
aşk, bugün en yüksek bir mevki almış gibi görünüyor. Aşkta yüksek bir kıymet görüyorlar ve ondan lâhutî şeyler talebde bulunuyorlar. Gençliğin meziyetleri olan cüret ve âlicenap ile zannedi215
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yorlar ki dinin kendilerine vermeyeceği bütün emellerini kalb temin edebilir. İşte bunun için aşk ümidlerinde aldandıklarını fehmettikleri zaman her şeyi gaybetmiş kimselere benziyorlar, hayatın artık manası, ahengi kalmadığını zan ederek çok defa onu terk
etmekten çekinmiyorlar” (Bonnafous 1927: 26).
Cumhuriyet dönemi gazetelerine yansıyan Bonnafaus’un söyledikleri
kadar, sinemanın da gençler üzerinde etkisi göz önüne alınabilir. Öte yandan
zaten daha önce de değinildiği gibi sinema orada ve burada, ne orada ne burada olabilenlerin, sebebi her neyse hayatlarında oluşan boşluğu doldurduklarını hissettikleri ve “aşk”a dair melankolik masallar dinlediği bir yer gibidir. Bu
yüzden aşağıda bahsi geçecek İstanbullu müntehirlerin kendilerine beyaz perdeden bir model buldukları kuvvetle muhtemeldir.
Büyükada komiser muavini Cafer Tayyar bunlardan biridir. Yüzbaşı emeklisi Refik Bey’in “evlad-ı manevisi” olan Tayyar Efendi, her nasılsa, Refik Bey’in kızına âşık olur. 16 yaşındaki Müzeyyen Hanım da bu üniformalı gencin ilgisini karşılıksız bırakmamıştır. “Nihayet bu sevişmeyi bir
aile hayatına kalbe karar vermişler, izdivaç için ailenin rızasını talep etmişlerdir.” Tayyar Efendi, üç yıldır süren bu beraberliği evlilikle sonuçlandırmak
için Müzeyyen’in babasına üç kez başvurmuştur. Ama Refik Bey, manevi oğluyla akrabalık bağını değiştirmekte pek istekli davranmaz. Yakından görüşen
iki ailenin çocukları olan iki genç, kız kardeşleri de yanlarında olmak üzere
Tayyar Efendi’nin evlerinde buluştukları bir gün, yukarı kattaki odaya çıkarlar. Müzeyyen, kız kardeşi Nuriye ve Tayyar Efendi hep beraber sohbet ederken, genç adam silahını çıkarıp önce genç sevgilisini sonra da kendisini öldürecektir26. Bu talihsiz adamın başına gelenler o dönem yazılan herhangi bir
“ucuz romana” ilham vermiş bile olabilir. Komiser muavini yakışıklı bir genç,
âşıkların birleşmesine mani olan bir baba, kız kardeşler nezaretinde yapılan
görüşmeler, Büyükada’da bir köşk... Bütün bunlar, özellikle de kavuşamayan
âşıklar dönem romanlarında sık rastlanan bir öğedir. Sinemanın bu tür hikayelerin peşinden Adalar’a gelmesi için Türkiye ellili, altmışlı yılları bekleyecektir. Adeta Kracauer’in (1995: 292) kendine biçtiği rolden kurtulamaz: “Sinema istese de istemese de toplumu yansıtmak zorundadır.”
IV. “Fin”
Sinema tramvay, telefon gibi diğer teknolojik yeniliklerin aksine
İstanbul’a çok kısa bir sürede geldi. Bu yeniliğin tecrübesi İstanbul’da dünyanın diğer şehirlerindeki tecrübelerden farklı olmadı. Önce birahanede, kıraathanede açılan beyaz perde sonra Batı’da olduğu gibi tiyatro salonlarına girdi.
İstanbulluların bu büyülü ışığa gösterdikleri ilgi de çağdaşlarından farklı değildi. Kısa zamanda bir şehrin en yaygın eğlencesi haline geldi. Çocuklar, işçiler, kadınlar, hamallar kendi dünyalarından farklı dünyalarla burada, sinema26 Cumhuriyet, 14 Teşrinievvel 1924.
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larda karşılaştılar. Perdedeki kahramanlar gibi yürümeye, onlar gibi gülmeye
başladılar. Ama en önemlisi sinema İstanbulluların değişimlerine nötr bir atıf
imkanı da sağladı. Ancak bu imkan başka türlü yaşanan hayatlardan İstanbulluları haberdar ederken bir yandan da şehri aşkın yeni halleriyle tanıştırdı. O
dönem gazete sayfalarına düşen intihar haberlerinin ele aldığı olayların bir
melodramı andırmasının bir nedeni olabilir, ya muhabirlerin ya müntehirlerin
tahayyülü fena halde sinemanın etkisinde kalmış gibidir.
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Özet: Bu çalışma Cumhuriyet’in ilk on beş yılında sinemanın İstanbul’daki
hikâyesine odaklanıyor. Kimi dünya şehirlerinden çok farklı olmayan bu
hikâyede asıl dikkati sinemanın kendisinden çok onun seyircilerine yönlendiriyor. Makale siyasal anlamlarından bağımsız bir modernleşme okumasıyla sinemanın İstanbullular üzerindeki etkilerinin her zaman olmasa da onları çağdaşlarıyla buluşturduğunu iddia ediyor.
Anahtar sözcükler: İstanbul, Sinema, Cumhuriyet, Modernleşme, Gündelik
Hayat.
Abstract: This paper tells the story of cinematography in Istanbul in the first
fifteen years of the Republican era. This story is shared by other major cities
worldwide. The article focuses on the spectator, the audience rather than on
cinematography itself. With its modernization approach, it claims that the impact that cinematography had on the people of Istanbul was to bring them closer to their contemporaries.
Key words: İstanbul, Cinema, Turkish Republic, Modernization, Daily Life.
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