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Film seyretmek, benim için hayatın değişik 
dönemlerinde farklı anlamlar taşıyan bir 
süreç oldu, birçok insanda olduğu gibi 
bende de çocukluk yaşlarında başladı. 
Soruyu cevaplamak için herhalde bu yaş-
lara inmek, tarihi sürece ve sosyo-kültürel 
olgulara bakmak gerekir. Çocukluğun yok-
sunluk dünyasında kaldığım yatılı okulda, 
gerekse dışarıdaki sinemalarda karşıma 
çıkan imgeler kendi kısıtlı dünyama göre 
müthiş bir hareketlilik alanı sunuyordu. 
Ancak yine de o zaman filmleri türlerine 
göre ayırt edebiliyordum: öğretici filmler, 
Roma filmleri, macera filmleri, Türk filmleri 
gibi. Bu farklılık aynı zamanda muhayyile 
gücümü arttıran bir faktör oluyordu. Son-
rasında yaşadığım dönem, diğer bir yatılı 
okulda daha derli toplu, sinema kültürüne 
yönelik gösterimlerle karşı karşıya gelmek, 

dışarıda sinemalarda ise seçkin filmlere 
gitmek şeklinde gelişti. Bu dönem ayrıca 
gece yazlık sinemaların, gündüzse yazın 
sıcağından loş salonların serinliğinde si-
nemanın sunduğu renkli kaçış dünyasının 
büyüsüne kapılmak olarak hayatımda yeri-
ni aldı.

Sinemanın kültürel bir unsura dönüşerek 
benim için bir anlam ifade etmeye başla-
ması takriben on beş yaşından itibaren ol-
muştur. 1970’li yılların gitgide siyasileşen 
ortamında, öyle ki bu siyasileşmenin yatılı 
okuldaki kütüphanenin dahi kapatılmasına 
dek varmasıyla, okumanın bir türünün sek-
teye uğramasıyla, sinemanın önemi daha 
bir ortaya çıkar olmuştu. Sinema ayrıca, 
yeni adım atılan gençliğin, gelişen bu si-
yasi ortamın gerçek psikolojik taarruzuna 
uğramasıyla, soluklanılan, biraz ferahlanan 
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bir alan anlamına geliyordu. Bu devrede 
zannederim, yedinci sanatın varoluş(um) 
için ne ifade ettiğini de hissetmeye ve kav-
ramaya başlamıştım. İçe dönük bir ruhi ya-
pıya sahip olduğumdan dolayı, sinemanın 
sunduğu karakterlerin yaşamı ve dış dünya 
benim için zenginleştirici, kendi gerçekleş-
tiremediklerimi sanal olarak gerçekleştirme 
imkânı veren bir ortam oluyordu. Siyasi 
olanla varoluşsal olan arasında bölünen iç 
dünyam, sinemada varoluşsal ve serüvene 
dönük olandan yana tercihini kullanıyor, 
gündelik gerçekliğin kasvetinden sanırım, 
beni alıkoyuyordu.

Sinemanın benim için sonraki anlamı, ger-
çekliğin temsillerinden biri olması ve kendi 
içinde katmanlara ayrılarak değişik gerçek-
lik mertebelerinin çizildiği, ortaya çıktığı 
yeryüzündeki varlığımızı ifadelendiren bir 
sahneye dönüşmesiyle örtüşür oldu. Film-
ler böylece artık derecelendiriliyor, meta-
fizik gerçekliğe yakın olanlar, manaya dair 
bir duyarlılık sergileyenler diğerlerinden 
biraz daha farklı bir biçimde algılanıyordu. 
Diğer yandan da, bu filmleri ortaya koyan 
yönetmenlerin yönelimleri, filmografileri-
nin gelişim çizgileri, hayatta ve sanat anla-
yışında durdukları yerler ayrı bir önem ka-
zanıyordu. Bu noktada, filmin artık benim 
için ortaya koyduğu değer, estetik olanı da 
gözardı etmeden, hayatı ne kadar görünür 
gerçekliğin ötesinde anlamlandırabildiği ve 
insanı yaratılış gerçeğine ne kadar yakın 
canlandırabildiğiyle ölçülmektedir. 
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Sinemanın benim için anlamı, gerçekli-
ğin temsillerinden biri olması ve kendi 
içinde katmanlara ayrılarak değişik ger-
çeklik mertebelerinin ortaya çıktığı yer-
yüzündeki varlığımızı ifadelendiren bir 
sahneye dönüşmesiyle örtüşür oldu.


