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Sinema çocukluğumun rüya âlemi. Ben 
başka insanların hayatı nasıl algıladığı-
nı, ne rüyalar gördüğünü, benimkilere 
benzeyip benzemediğini gözlemek ve bu 
dünyada kayda değer bir hikâyemiz olup 
olmadığını anlamak için sinemaya gitmeye 
başladım. Sürüklenme hissinden kurtul-
mak, varolanın nasıl izler bıraktığını takip 
edebilmek için. Başka hayatların boy ayna-
sında kendimi görebilme ümidiyle. Bakalım 
başımızdan üzerine düşünülecek bir şey 
geçiyor mu yoksa sadece çöp müyüz.

Babam bir Pazar günü hepimizi ailece alıp 
sinemaya götürdüğünde beş-altı yaşında 
olmalıyım. Filmin adı Ben-Hur (1959)’du. 
Amerikan sinemasından bir epik drama, 
1959 yapımı bir William Wyler filmi. Ge-
zegende bizden akraba ve komşularımız-
dan sadece mekân olarak değil zaman 

olarak da farklı insanlar yaşadığını, bizden 
önce de nice insanların gelip geçtiğini, 
geride bırakılmış zaman diye bir ger-
çeğimiz olduğunu, köleliği, özgürlüğün 
boyunduruktan kurtulmakla sınırlı ol-
madığını, ruhun derinliklerinde yeşermiş 
olması gerektiğini Kudüs’ü, eski Roma’yı, 
metaforik olarak Roma Hristiyanlığını, 
zalimliği ve gözüpekliği, daha nice şeyleri 
ilk kez bu filmde görüp belleğime kayıtlar 
yaptığımı söyleyebilirim. Çocuk ne anlar 
ama levhalar halinde zihnime yazılan sah-
nelerin, gençlik çağında anlamların gül 
yaprağı misali açılmasında önemli katkıları 
olduğunu biliyorum.

Gündelik yaşamda belli belirsiz akıp giden 
ve dönüp üzerine düşünemediğimiz in-
sanlık halleri iyi bir filmde belirginleşir ve 
bu, ruhu bizi aşağılara çeken tutkulardan 
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arındırma için tersinden ya da düzünden 
izlenecek yolun aydınlanmasını sağlıyor.

Muhayyilemizi harekete geçirmek bakı-
mından da film izleriz. Yazlık sinemalar 
olağanüstüdür, yıldızların altında bulutlar 
üzerimizden geçip giderken. Babam bizi 
yazlık sinemaya götürmüştü, tahta san-
dalyelere oturmuştuk. Hava alabildiğine 
açıktı ve daha perde karanlık olduğundan 
yıldızlar lamba gibi parıldıyordu başımızın 
üzerinde. İnanın tek bir boş sandalye bu-
lamazdınız. Genelde iki film birden olurdu. 
Tugay Toksöz ile Fatma Girik’in oynadığı 
Orhan Elmas’ın Boş Beşik (1969) filmi yeni 
vizyona girmiş, kaçmaz elbet, yıllarca yolu 
beklenen bebeği kartal kapıp havalanınca 
sinemadan sesler yükselmeye başlamıştı. 
Herkes gerçekmiş gibi kartala öfkeleniyor 
ve tepki veriyordu. Sinemalarda çeşitli ent-
rikaların üstesinden gelen aşıkların kavuşma 
sahneleri ya da polisin eninde sonunda, son 
anda da olsa yetişip masum birini kurtardığı 
sahnelerde seyirciler alkışlardı. İnanılmaz bir 
olay. Perdeye yansıyan bir hayali kutluyor-
sun ya da ayağa kalkıp bir hayale küfür edi-
yorsun. Çünkü görüntü düşle gerçek arası 
bir arafta, ruhun tâ derinliklerine nüfuz edi-
yor. Boş Beşik’i izlerken demek 20 Temmuz 
1969’muş, çünkü Neil Armstrong aya ayak 
basıyordu ve haberi naklen dinleyebilmek 
için babam beraberinde getirdiği radyosu-
nu kulağına dayamıştı. Ne hayal perdesin-
deki Tugay Toksöz’ün feryadından ne de 
Armstrong’un kesik kesik gelen ilk cümlele-
rinden vazgeçmeye niyeti yoktu babamın.

NEDEN FİLM SEYREDİYORUZ?

Gündelik yaşamda belli belirsiz akıp giden 
ve dönüp üzerine düşünemediğimiz insan-
lık halleri iyi bir filmde belirginleşir ve bu, 
ruhu bizi aşağılara çeken tutkulardan arın-
dırma için tersinden ya da düzünden izle-
necek yolun aydınlanmasını sağlıyor.
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Varolanla olması gereken arasındaki farkın 
berraklaşması içinde film izleriz. Sinema 
hayallerimizin, beklentilerimizin rüyaları-
mızın gerçek olma yeri bir bakıma. Arthur 
Hiller’ın Aşk Hikâyesi (Love Story, 1970)
filmi vizyona girdiğinde Avrupa’da kopan 
fırtınayı anlamakta ne çok güçlük çekmiş-
tik. Filmde Ryan O’Neal ve Ali McGraw’ın 
temsil ettikleri âşıkların başlarından ge-
çenler, birbirlerine gösterdikleri sadakat, 
fedakârlık ve bağlılık bizim Türk filmlerinde 
her gün izleyegeldiğimiz durumlardı. Fa-
kat sabır ve özverinin yaşamdan giderek 
çekildiği, bizden çok önceleri ıssızlaşmaya 
başladığı Batı dünyası için aslında bilinçal-
tında hayat bulmayı bekleyen duyguların 
açığa çıkmasını sağlamıştı film. Haftalarca 
gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuş-
tu. Lale Müldür’ün Buhurumeryem kitabın-
daki dizeleri de unutulacak gibi değil, bir 
filmin şair üzerindeki etkisi bakımından: 

bir gün sokakta beni göreceksin, hiç 
anlayamayacaksın

beni yedi uyuyanlardan biri sanacaksın

yine de pardesüme iliştirilmiş envai çe-
şit rozet

ve boncuklara dehşetle bakacaksın

tuhaf bir sıkıntıyla adımı soracaksın

ALİ McGRAVV

deyince hiç değişmediğimi anlayacaksın

Bazen de kendimizi ifade etmede zorlan-
dığımızda filmler buğulu bir patika gibi 
beliriveriyor önümüzde. Biz Müslümanlar 

Batı’ya ne verebiliriz, diyen bazı gençlere 
Mecid Mecidi’nin Baran (2001) filmini ve-
rebiliriz mesela, diyordum kendisine binbir 
dua ederek. Üniversite öğrencisi olduğum 
dönemde gittiğim İsviçre’de yağmurlu 
bir akşam sinemada Yılmaz Güney’in bol 
ödüllü Sürü (1978) filmini izlerken sa-
londa oluşan havayı da hiç unutamam. 
Ağabeyimle birlikte iki Türk olarak içimizin 
nasıl da burkulduğunu, çok kötü temsil 
edildiğimizi ve yarattığı güçlü etkiyi nere-
deyse sabaha kadar dolaşarak konuşmuş-
tuk. Artık daha sakin bakabiliyorum elbet-
te, sonuçta bir film ve vahşi ve acımasız 
yanımıza vurgu yapıyor ama aklı başında 
insanlar bir tek filmle bir yargıya varma-
malı, bunu hiçbirimiz yapmamalıyız zaten. 
Fakat başka halklar hakkında fikir edinmek 
için film izlenmesi, üzerine düşünülmesi 
gereken bir durum.

Son olarak çocukluğumda her çarşamba 
annemle ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği-
miz kadın matinelerinde Hülya Koçyiğit 
filmlerinde kör olduğu, kötü adamların 
hilebazlıkları yüzünden çocuğundan ayrı 
düştüğü sahnelerde canı yürekten göz-
yaşı dökerdim; onlar rol yapıyorlar, hepsi 
yalan, inanma, derdi annem beni teselli 
ederken. Bunu bir vesileyle tanıştığımızda 
Koçyiğit’e söylediğimde kıyamam o küçük 
kıza demiş, bunu nice insanlardan işitti-
ğini, gerçeklik duygusunu verebildiği için 
kendini başarılı gördüğünü söylemişti.

Yalansa neden gidiyorduk o zaman izleme-
ye?  

BEYAZ AYARINEDEN FİLM SEYREDİYORUZ?


