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Görüntüler Evreninde 
Bir Derviş

HİLAL TURAN

Sinema aşkının gönlümüze ve ömrümüze 
düştüğü ilk zamanlardı. Onun ve rahmetli eşi 
Bülent Oran’ın evine doğru giderken, “Bizce 
bir sinemanın imkânı” konusunun tüm seyir 
ve okumalarımızı belirlediği şekillendirdiği 
zamanlarda, bunun sancısını en çok çeken 
isimlerden birinin, bu uğurda Yeşilçam üze-
rine arkeolojik ama bir o kadar da irfani bir 
kazıya girişen Yeşilçam Günlüğü’nün yazarı-
nın sohbetinde bulunacak olmanın, onunla 
sinema konuşacak olmanın heyecanını nasıl 
yaşadığımı dün gibi hatırlıyorum. Zaman 
hızla akıp gitti, hayat meşgalesi içinde belki 
o heyecanımız eski canlılığını kaybetti ya da 
sinema adına başka arayışlara yöneldi. Yine 

de sinema adına bundan on yıl önce bizi o 
dev kuledeki çilehanede bir araya getiren 
heyecanı Ayşe Şasa’ya son veda için bir 
araya geldiğimiz o anda yeniden yaşadım.  

Ayşe Şasa, sinema üzerine derin düşünüş 
ve tecrübeye sahip bir sinema emekçisi ol-
manın ötesinde içinde yaşadığı toplumun 
buhranlarına kafa yoran, her daim bir arayış 
içerisinde, onu gelecek adına umutlandıran 
her türlü entelektüel çabaya, bir pırlantay-
mışçasına kıymet veren, münzevi gibi yaşasa 
da fikri yeniliklere ve sorgulamalara kulak 
kesilen bir mütefekkir idi. Onun o kuledeki 
mütevazı evi, Türk aydının fildişi kulelerine 
hiç benzemiyordu. Telefonuyla gönül köp-
rüleri kurduğu, fikri açıdan onu heyecan-
landıran yazıların sahiplerini bizzat arayıp 
yüreklendirdiği bir deniz feneriydi adeta. 

KAPAK
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Tam da bu nedenden olsa gerek onun evi, 
edebiyattan sinemaya, toplumdan siyasete 
“Bu Ülke” adına sahici arayışları olan her-
kesin yolunu kesiştiren bir bilgelik eviydi. 
Her kesimden insanın ideolojik açıdan en 
çatışmacı dönemlerde 
bile onun evinde ken-
dini rahat hissedebil-
diği naif ve huzurlu bir 
derviş mekânıydı. Tıp-
kı cenazesinde olduğu 
gibi her kesimden insan 
onun dingin atmosfe-
rinde yan yana gelebi-
liyordu.

Kendi yaşam öyküsü-
nün neden olduğu tüm 
yorgunluğa ve zaman 
zaman onu saran karamsarlığa rağmen, evi-
ne ziyaretlerimizde bizim gözlerimizdeki o 
heyecanın onu da ne kadar heyecanlandır-
dığını görmek bizi ne kadar mutlu ederdi. 
O kuledeki çilehanesinin camından dışarı 
bakıp “Kendimi duvara karşı ıslık çalıyor gibi 
hissediyorum” deyişinde gizli umutsuzluk, 
bize onun kitabının nasıl en büyük ilhamı 
verdiğini söylediğimizde yerini hızlıca iyim-
serlik ve umuda bırakırdı. Öyle ya, yeniyet-
me bir heyecanla sinema-gelenek ilişkisi 

üzerine kafa yorduğumuz ve geriye dönüp 
baktığımızda elimizdeki tek şey olan Yeşil-
çam, Ayşe Şasa’ya göre geleneğin izlerini 
görebileceğimiz ve belki de o yüzden halk 
tarafından bu kadar rağbet görmüş olan 

bir dönemdi. Ayşe Şasa 
bize Yeşilçam’a alışılmış 
kalıpların dışına çıkarak 
bakmayı öğretirken as-
lında sinema adına bir 
gelecek inşa edeceksek 
bunun yolunun tam da 
bizim o zamanlar kitsch 
bulduğumuz Yeşilçam’ı 
hakkıyla anlamaktan 
geçtiğini işaret edi-
yordu. 

“Zaman içinde, bu küçük günlük birilerine, 
sinemayı, onun ürünlerini, hikmetlerini, kal-
bin Türkiye’de, aşkın ışığında okumayı ilham 
ederse, ne mutlu bana...” diyordu Yeşilçam 
Günlüğü kitabında. Onun sinema düşün-
celerinin, on yıl önce bizlere ilham verdiği 
gibi bundan sonra da “görüntüler evreni-
miz” üzerine kafa yoran herkese tıpkı şairin 
“yerçekimli karanfili” gibi elden ele ulaşan 
bir fener olacağına ve Türkiye’de sinema 
adına yapılan tüm güzel işlerde ondan bir 
pay olacağına inanıyorum. 

Ayşe Şasa bize Yeşilçam’a 

alışılmış kalıpların dışına 

çıkarak bakmayı öğretirken 

sinema adına bir gelecek 

inşa edeceksek bunun 

yolunun Yeşilçam’ı hakkıyla 

anlamaktan geçtiğini işaret 

ediyordu. 


