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SEVİN OKYAY

Bütün iş, sizinle perde arasında 
olur biter. Belli bir süre bir 

karanlık salonda oturur, hayal 
perdesine büyülü fenerin ışığında 
vuran görüntüleri, başka her şeyi 
unutmuş halde, izlersiniz.
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Zor bir soru, bunu cevaplandırmak için en 
kolayı, belki de bir kesişme noktasında dur-
mak olur. Film seyredeyim mi, yoksa başla-
mayayım/vazgeçeyim mi? Ancak, film sey-
retmeye genellikle çocuk yaşta başladığımız 
için, böyle bir seçim yapma ihtimalimiz azdır. 
Bizim devrimizde çocuklar bolca çizgi film 
seyrederdi. Ama şimdiki gibi uzun metrajlı 
çizgi filmler değil de, ya ana filmden önce 
gösterilen, ya da Pazar Sineması denen ço-
cuk seansında birkaç tanesi arka arkaya ge-
len filmler. Onları sinemaya götüren büyükler 
de bu filmlerin 
mecburcu seyir-
cisiydi.

Ama belki de 
bunun kolay bir 
soru olduğunu 
düşünüyorsu-
nuzdur. Çünkü 
insanlar pek sıradan nedenlerle de film iz-
lemeye gider: başka hayatlara kaçmak için, 
kafayı değiştirip başka bir şahıs olmak için, 
acep bana bir mesaj var mıdır diye; paylaş-
mak için, ısmarlama duygular edinmek için, 
kendi yapamadıklarını yapan karakterlerle 
yürek soğutmak için... Yani, rüyalarını canlı 
görmek için.

Peki, neden başka bir şey yapmıyoruz da 
sinemaya gidiyoruz? Başka sanat dalları da 
bize bunları yaşatabilir. Öncelikle edebi-
yat. Ama insanlar, hele yazılı-basılı şeyleri 
okuyanların sayısının gitgide azaldığı gü-
nümüzde, görme’yi okuma’ya tercih ediyor. 
Okumayı sevenler, bir filmi görmeden önce 

kitabını okumuş olanlar ise, uyarlamaların 
romanların hakkını vermediği konusundaki 
yaygın görüşün bir daha altını çiziyor. Bu 
aslında doğru, ama sonuçta edebiyat ile 
sinema da iki ayrı sanat dalı. Belki de bir 
filmi ille de kitapla mukayese etmek gerek-
miyor. Belki en iyisi, buna uyarlama yapılan 
kaynaktan çok bir esin kaynağı olarak bakıp 
bir sanat olarak sinemanın, sanatçı olarak da 
yönetmenin hakkını teslim etmek.

Aslında bütün bunlar da laf-ı güzaf. Çocuk-
ken başlamış-büyükken başlamış, rüyalarına 

can vermek istemiş ya da 
aldırmamış, uyarlamalar-
dan rahatsız olurmuş-ol-
mazmış... Bence aslında 
iş bir Büyülü Fener me-
selesi. Ve Hayal Perdesi, 
elbette. Bence bütün iş, 
sizinle perde arasında 

olur biter. Belli bir süre bir karanlık salon-
da oturur, hayal perdesine büyülü fenerin 
ışığında vuran görüntüleri, başka her şeyi 
unutmuş halde, izlersiniz.

Ha, o görüntüleri sinema salonunda değil de 
evde, TV ya da DVD marifetiyle izliyorsanız 
başka tabii. Hatta artık sinema salonlarında 
bile bir seyirci tacizi söz konusu. Birbirle-
riyle konuşan, filmin ortasında takır takır 
çıkan, telefonlarına bir film boyu veda ede-
meyen, ışıklarıyla gözünüzü alan insanlar, 
sizinle seyrettiğiniz film arasındaki büyülü 
bağı kopartabilir.

Biz, sinema salonunda, kimse bizi rahatsız 
etmeden film seyrettiğimiz durumdan söz 

Sinemayı, perdedeki dünyalara 
girmek için de seyrederiz. Oralara 

kaçmak için değil, o dünyalarda 
yaşananları paylaşmak için. Belli 
sanatçıları ya da işlerini görmek 

için de.

NEDEN FİLM SEYREDİYORUZ?


