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sinecine: Sinema Ara!tırmaları Dergisi’nin elinizde tuttu!unuz (2011 
Bahar) 3. sayısı derginin 1. ya"ını da müjdeliyor. Birinci ya"ı dolduruyor ve 2. 
yılımıza giriyoruz. Bu süreçte destek olan bütün yazarlarımıza, hakemlerimize 
ve eme!i geçen herkese te"ekkür ederiz…

Derginin üçüncü sayısında üçü Türkçe, biri #ngilizce dört  özgün 
ara"tırma makalemiz var. Özgün makalelerden biri “Yeni Türk Sinemasında 
Fallik Bir Sızıntı Olarak Balık #mgesi” ba"lı!ını ta"ıyor. Gamze Hakverdi bu 
yazıda, yeni Türk sinemasındaki dört  filmi balık  imgesi paydasında birle"tiriyor 
ve psikanalitik bir çözümleme yapıyor. Filler ve Çimen (Dervi" Zaim, 2001), 
Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2002), Korkuyorum Anne (Reha Erdem, 2004) ve Süt 
(Semih Kaplano!lu, 2008) filmlerinde kar"ımıza çıkan balık  imgesi fallik  bir 
sızıntı olarak eril güce i"aret  ediyor ve dört filmde de ortak anlamlar ta"ıyor. 
Filmlerde erk kayıpları, balı!ın can çeki"mesiyle görselle"tiriliyor. Yazar film 
çözümlemesine geçmeden önce güçlü bir edebi eserden de destek alıyor: Moby 
Dick. 

#kinci yazı “Türkiye Sinemasında Travesti ve Transseksüellere Yönelik 
Mekân Kurgusu Üzerine Bir #nceleme” ba"lı!ını ta"ıyor, yazarı ise Yektanur"in 
Duyan. Bu yazıda da travesti ve transseksüel karakterlerin yer aldı!ı üç film 
inceleniyor: Dönersen Islık Çal (Orhan O!uz, 1992), Gece Melek ve Bizim 
Çocuklar (Atıf Yılmaz, 1993) ve Güne!i Gördüm  (Mahsun Kırmızıgül, 2009). 
Bu filmlerde travesti ve transseksüel karakterlerin mekân tarafından 
sıkı"tırılması, yazının temel iddiasını olu"turuyor. Cinsiyetin kültürel bir in"a 
olmasından hareketle travesti ve transseksüellerin yerli sinemada mekândan 
nasıl dı"landıkları tartı"ılıyor. Bu yazı hakem sürecinden geçerken Türkiye’de 
ilk kez transseksüellerin ana karakterler olarak  yer aldı!ı Teslimiyet’in (Emre 
Yalgın, 2009) henüz gösterime girmi" olması da ilginç bir  rastlantıydı, belki de 
bir "eylerin de!i"ebilece!inin i"aretiydi.

Üçüncü yazı “Yusuf’un Kadınları” ise Aslı Gön’ün imzasını ta"ıyor. Bu 
makalede yazar önce gösterim sırasına göre kadın karakterlerin kalıpyargılarla 
olu"turulmu", sorunlu karakterler oldu!unu iddia ediyor, sonra anlatının 



kronolojik sırasıyla bakınca (gösterim sırasının tersine) bu kez Yusuf’un 
yeti"mesinde annenin ne kadar önemli oldu!unu, yumurtayla döllenen, sütle 
emzirilen Yusuf’un annesi tarafından nasıl beslendi!ini çözümlüyor. Bu anlamda 
filme çift taraflı bakılıyor.

Derginin kapa!ında Nejat #"ler’i, Melih Selçuk’u ve Bora Alta"’ı 
görüyorsunuz. Yumurta’nın (2007), Süt’ün (2008) ve Bal’ın (2010) ba"rol 
oyuncuları üstte gösterim sırasıyla, altta (gösterimin  tersine) hikâyenin 
kronolojik sırasıyla yer alırken bu çift  taraflılı!ı göstererek Aslı Gön’ün yazısına 
gönderme yapıyor, ama aynı zamanda her iki halde de ortada elinde balık  tutan 
Yusuf (Melih  Selçuk) karakteriyle Gamze Hakverdi’nin yazısını selamlıyor. 
Kapak foto!rafındaki düzenleme için Ali Karado!an’a çok te"ekkür ediyorum. 
Neden ye"il derseniz? Çünkü hem Kaplano!lu’nun üçlemesi do!ayla yakından 
ili"kili hem de bahar geliyor. 

Son yazımız Sibel Çelik Norman’a ait: “Postmodernist  Film: A 
Cinematic Genre”. Bu yazıda da postmodernizmin ve postmodern esteti!in ne 
oldu!u anla"ılmaya çalı"ılırken dünya sinemasından çok sayıda postmodern 
filme gönderme yapılarak konu inceleniyor.

Bu sayıda yer alan çeviri de yine çok sayıda yabancı filme gönderme 
yapan ilginç bir yazı. Thomas Elsaesser’in  inceledi!i #ngilizce’de mind-game 
film  denilebilecek “Akıl Oyunu Filmleri”ni sinecine kolektif adını verdi!imiz bir 
grup çevirdi. Her sayıda olabildi!ince spesifik olmayan, geneli ilgilendirebilecek 
yazılar çeviriyoruz (elbette yazarından  ve yayınevinden izin  alarak). Bu yazıda 
Elsaesser, seyirciye ya da filmin kendi karakterlerine oyun oynayan filmlere 
gönderme yaparak onların karma"ık  anlatı yapısını çözümlüyor; paranoyak, 
"izofren  ya da hafıza kaybı olan patolojik karakterleri ve oyunun kurallarını 
inceliyor.

Geçen  yıl Aralık ayında, Türkiye’de sinema literatürünün yerle"mesinde 
ve Türkiye sinema tarihinin  derli toplu bir  biçimde günümüze ula"masında  
büyük eme!i geçmi" de!erli bir ustayı, Nijat  Özön’ü kaybettik. Bu sayıda O!uz 
Onaran hocanın imzasıyla Nijat Özön’ü anıyoruz. 

Daha önceki sayılarda oldu!u gibi elinizde tuttu!unuz bu sayıda da 
yardımlarını esirgemeyen ba"ta editör yardımcısı Bahar $im"ek olmak üzere, 
Eren Yüksel’e, Aslı Ekici’ye ve Pınar Yıldız’a te"ekkürlerimi sunuyorum.

Gelecek sayıda, Ahmet Gürata’nın editörlü!ünde bulu"mak üzere...
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