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Türkiye, dünyanın ideal elektronik çiftine kavuştu:
VESTEL FERGUSON Çifti, (VESTEL FERGUSON Çifti,
VESTEL FERGUSON TX renkli televizyon ile VESTEL FERGUSON ma videonun
mükemmel birliğidir!)
VESTEL FERGUSON TX ile ülkemize “tam elektronik
renkli televizyon” geldi,,, VESTEL FERGUSON Videostar
ile, ülkemize dünya sistemi PtT3. dünyanın
seçtiği video geldi!

“Yılın ideal çitti" VESTEL FERGUSON renkli televizyon
ve VESTEL FERGUSON video ile
nice yıllar birlikte yaşayın,. Mutlu yaşayın!

VESTEL FERGUSON TX renkli televizyon alın;
Türkiye'nin tam elektronik renkli televizyonuna
kavuşun, VESTEL FERGUSON Videostar alın,
televizyonunuzu üstün bir video ve dünya sistemi
nnüılegüçlendirin VESTELFERGUSON’ları
“çift" olarak alın; mükemmel bir bütünlük kurun!

»

FERGUSON
7f]ucizcdeğ£...gerçek!
■■■VESVİLİ
FERGUSONTX

>
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■ Enfraruj uzaktan kumanda1
■ Sağlamlığın ve uzun ömrün ana
kaynağı TX şasi! ■ Luma Chroma
Processorgörüntüsıstemı* ■Otomatik
istasyon arama, kanal bulma1
• Erişilmez görüntü kalitesi yaratan
110° saptırma açılı resim tüpü1
■ Hassas otomatik ince ayar!
■ Regülatör gerektirmeyen otomatik
koruma sistemi* ■ Otomatik dikey ve
yatay ayar! ■ Bilgisayar ve video
oyunlarına mükemmel uyum! ■ Hı-fı ’ses
isterseniz stereo* • Otomatik Pal/Secam*
• Cable TV" üstünlüğü*

■■■VESE!
FERGUSONİ
M

■ Enfraruj uzaktan kumanda*
■ Özel ve dünyaca ünlü, iki kat
daha uzun ömürlü kata’ sistemi!
■ Geniş görüntü kayıt alanı*
■ "Instant Record * ■ Renkli
görüntüyle 9 kat hızlı resim
arama* ■ 30 kat hızlı ılerı-geh
sarma* ■ Kare kare renkli ağır

VHS

gösterim* ■Saatli, gunlu,
uzunluk ve zaman ölçümlü dijital
göstergeler! «Bilgisayarlı
■'ımeria 14 gun programlama*
■ Fotoğraf netliğinde resim
dondurma* «Otomatikgen
sarma! «Otomatik Pal/Secam
seçici*

VESTEL Elektron* Saner ve Tcarei a ş
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Güncellik

ergiciliğin temel ereklerinden
biri de, hiç kuşku yok ki, gün*
) celliktir. Bir derginin yeni sayısının çatısı çatılmaya başla— . . . — nınca ilk akla gelenler doğal
olarak güncel olan olaylar, sorunlar ve ki
şilerdir. Bu sayımızda olanaklarımızın el
verdiği oranda güncel olmayı yeğledik. Ön
ce öteden beri özellikle sinemaya bakış açı
sını eleştirdiğimiz TV'deki Sinema olayını
ele aldık. Düne kadar, adı-sanı duyulma
mış eskilerin deyimi ile "asar-ı atika" film
leri programına koyup, gösteren TV, son
aylarda birbirinden ilginç ve düzeyli film
leri gösterime sokarak dikkatleri çekecek
denli bu alanda başarılı bir girişimde bu
lundu. Gösterime konan filmlerin yalnızca
ekranlarımız için çok yeni tarihli olması de
ğil. aynı zamanda yedinci sanat sinemanın
da özgün örneklerinden derlenmiş olması
bir diğer sevindirici yanıydı. Bu durumda
TRT'nin, -sayıca az film göstermesiyle, ba
zılarını kesip-biçmesini görmemezlikten
gelirsek- Avrupa ülkelerinkinden hiç de
aşağı kalmadığını kolaylıkla iddia edebili
riz. Kuşkusuz TV'de Sinema programının
en ideali bu değil. Daha iyisi ve sistemlisi
de olabilir. Nasıl mı? Bu konu üzerinde yıl
lardır yazıp-çizen iki değerli yazarımız Mah
mut Tali Öngören ile Atilla Dorsay, yaptık
ları titiz araştırmalarla, yalnızca okurlara
değil, TV’de Sinema programını hazırla
yanlara da önemli ve ciddiye alınacak ipuç
ları vermeye çalıştılar...
TV'deki sinema olayına ağırlık verdiğimiz
bu sayıda, ayrıca Halûk Şahin’in yazısıy
la, başta TV’de Sinema Dalresi'nin sorum
lusu Faruk Bayhan olmak üzere çeşitli ya
pıtlarını ekranlardan izlediğimiz yönetmen
lere de yer verdik. Konuya yalnızca TV’de
Sinema olarak değil, bu konudan hareket
ederek TV-Yeşiiçam ilişkilerinin dünü ile
bugününe de değinerek bir başka boyut
kazandırmaya çalıştık. TV'de şubat ayın

da gösterilecek önemli filmlerden seçtikle
rimizi de yine aynı dosya içinde ele alıp iş
ledik.
TV'nin bu olumlu girişimi karşısında, her
geçen gün gerileyen giderek yok olmanın
eşiğine giren sinemacıların sorunlarını da
görmemezlikten gelemezdik. Nitekim bu
konu üzerinde bir açık oturum yapmayı ta
sarladık. Konuşmacı olarak Dışalımcılardan, FİYAP’tan ve TRT’den ikişer kişi da
vet ettik. Krizin nedenlerini, boyutlarını ve
çözüme ulaşması için gereken önlemleri
tartışmak için. Ama ne var ki böylesine bir
oturuma TRT’den davet ettiğimiz kişiler
söyleyecek pek fazla bir şeyleri olmadığı
nı belirterek, yerli filmciler ise hiçbir neden
göstermeden oturuma katılmaktan son an
da vazgeçtiler, işin bilincinde olan dışalımcılar ise her zamanki gibi kendi sorunları
na aynı ciddiyetle sahip çıktılar.
1984/85 sinema sezonunda herkesin
dikkatlerini çeken bir konu da, hiç kuşku
yok ki, bazı yerli filmlerin vizyona girmeden
önce fotoroman olarak gazetelerde boy
göstermesiydi, Böylesine bir uygulamaya
neden gereksinim duyulmuştu? Bu soru
nun yanıtını sinema yazarlarımızdan Sun
gu Çapan araştırıp yazdı.
Bu sayımızda yer alan diğer güncel olay
lar arasında,önümüzdeki günlerde vizyona
girecek olan James Bond filmine ilişkin bir
araştırma ile, sinema dünyasının geçen ay
yitirdiği ünlü yönetmen Sam Peckinpah
üzerine bir inceleme de bulunuyor. Zeki
Ökten'in Pehlivan filmi üzerine yaptığımız
açıkoturum da yine güncelliği nedeniyle
sayfalarımızda yer aldı. Bu filmin güncelli
ği, hem içinde bulunduğumuz ay vizyona
girmesinden, hem de. ülkemizi Berlin Film
Festivali’nde temsil etmesinden kaynakla
nıyor.
Yedinci sanat sinemanın, yalnızca bu ko
nuyla ilgili dergilerde değil, tam sanat/külI tür alanındaki dergilerde de güncelliğini
I sürdürmesi dileğiyle...
BURÇAK EVREN
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TVSINEUA
KİVİM
Video yalnızca sinemayı değil TV’yi de etki alanına aldı. Şimdilik
video karşısında yenik düşen ve son yılların en büyük krizlerinden
birini yaşayan sinemanın çaresizliğine karşılık TV, karşı taarruza ge
çerek birbirinden ilginç filmleri ekranlara yansıtmaya başladı. Ayrı
ca kısa aralıklarla sunulan dizilerde video izleme alışkanlığınıTV'ye
kaydırmaya yetti. Tabii, TV’nin videoya karşı aldığı bu olumlu tavır
karşısında sinema yine darbe yiyen bir alan oldu.
TV’nin eskiye oranla yeni ve kaliteli olarak tanımlayacağımız film
leri programına alması, ve gece sineması uygulamasında değişik
ülkelerden ilginç örneklere yer vermesi sinemayı bir kez daha ek
ranların ötesinde bir olay olarak ortaya çıkarmaya yetti. Bu ayki dos
yamızı da bu nedenle “TV’de Sinema" olayı ile buna bağlı olarak
gelişen "TV-Sinema" ilişkilerine ayırdık.

Televizyon-sinema ilişkileri

Tehlikeler ve umutlar
HALÛK ŞAHİN
ürkıye’de
sinematelevizyon ilişkisini iyi anlaya
bilmek için, öncelikle bu iki
kitle iletişim aracının tanımları
üzerine eğilmek gerek. Ta
nımdan amacım, aracının belirli bir zaman
kesitindeki toplumsal kullanımının tanımı;
yoksa bir teknoloji olarak tanımı değil. "Te
levizyon nasıl bir kitle iletişim aracıdır?” di
ye sorduğumda, o aracın teknolojik kapa
sitesini ya da potansiyelini sormuyorum.

Toplumda o aracın kullanımlarına ilişkin
varsayımları soruyorum. Aslında bu varsa
yımlar, genellikle teknolojinin ardına gizle
nip kendilerini "doğal, normal ve kaçınıl
maz” gösteriyorlar. Başka bir deyişle, bir
takım toplumsal tercihleri teknolojik kaçı
nılmazlıklar düzeyine yükseltiyorlar (1).
Türkiye gibi ülkeler, kitle iletişim tekno
lojilerini dışardan alırken o teknoloji ile bir
likte -hatta teknolojiden daha önce- onun
ideolojisini de ithal ediyorlar. Yani kullanım
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tanımları ülke pratiğinde belirlenmiyor, dışardaki tanımlara uyduruluyor. Sinematelevizyon ilişkisini de (birçoklarına göre
çelişkisini de), bu tanımlar belirliyor. Yok
sa, sinema ile televizyonu aynı gelişim çiz
gisinin türevleri olan ve birbirlerine destek
veren teknolojiler olarak düşünmek de
mümkün pekâlâ.
Televizyonun ideolojisi, Türkiye’ye tele
vizyondan önce geldi. Kimi bürokratlar
ayak direyip teknolojinin resmen girmesi
ni bir süre geciktirdiler, ama ideolojisinin
girmesini engelleyemediler. Türkiye’nin si
yasal ve ekonomik konumunu, ideolojik yö
nelimini gözönünde tutarsanız, engelleye
mezlerdi de. Televizyonun ülkeye girmiş
olan tanımları, tercih edilmiş bir hayat tar
zının uygun parçalarıydılar aslında
Bu tanımın üç öğesi özel bir önem taşı
yordu:
1) Televizyon özel kullanımlar için değil,
genel kullanımlar için gerekli bir araçtır
Amaç onu ülkenin bütününe yaymaktır.
Buna TV’nin yayılmacı öğesi diyebiliriz.
2) Televizyon, günün belirli zamanları
için değil tüm zamanları için gerekli bir
araçtır. Amaç, yayınları günün bütününe
uzatmaktır. Buna TV'nin uzayıcı öğesi di
yebiliriz.
3) Televizyon öncelikle bir eğlence ara
cıdır. Haber ve eğitim gibi amaçlar ikincil
dir. Amaç, televizyonu mümkün olduğu ka
dar eğlendirici yapmaktır. Buna televizyo
nun hoşça -vakit- geçirici öğesi diyebilirsi
niz.
Televizyon baştan böyle tanımlanınca
("resimli radyo” ve "evdeki sinema"), ken
disinden önce yerleşmiş kitle iletişim araç
ları ile ilişkisi (çelişkisi de) belirlenmiş olu
yor!.. Her üç öğeyi de paylaşan radyonun
pabucu dama atılacaktır. Sinema, üçüncü

Geçmiş Zaman
Elbiseleri (yön: Metin
Erksan)

öğe nedeniyle doğrudan, birinci ve ikinci
öğeler nedeniyle dolaylı olarak etkilenecek
tir. Doğrudan ilişkiyi açıklamaya gerek yok:
"Evdeki sinema" dışardaki sinemanın ye
rini tutuyor. Dolaylı ilişki ise sinemanın sı
nırlı bir kaynak (24 saat, 8 saat uyku, iş,
bakım vb.) olmasından ileri geliyor. Tele
vizyon yayıldıkça ve uzadıkça daha önce
diğer araçlara ayrılan boş zamanları ve
kaynakları sünger gibi emiyor (2). Günün
birinde öteki araçlar kendilerine yeni işlev
ler bulana, yeni modus vivendiler yaratı
lana kadar.
Televizyonun nasıl bir kılık içinde Türki
ye gibi ülkelere girdiğini bilince aşağıdaki
senaryoyu anlamak kolaylaşıyor. Bu senar
yo. pek çok yerde oynadı, oynanıyor. Şu
farkla: Kültürel üretim altyapısı ne kadar za
yıfsa televizyon şokunun semptomları o ka
dar şiddetli yaşanıyor.
Televizyonu sonuna kadar ülke dışında
tutmaya olanak yok Şu ya da bu yoldan
giriyor içeri (Türkiye’ye 1960'larda ardiye
kapısından girdi). Girdiğinde, ideolojisi çok
tan sızmış oluyor. Televizyonun nasıl bir
araç olduğu, ondan neleri bekleyebilece
ğimiz belirlenmiştir. Gerçi, televizyonun
eğitim alanında nasıl bir devrim yapacağın
dan. okulsuz köylerin ayağına en iyi öğret
menleri nasıl getireceğinden söz ediliyor,
gerçi, televizyonun bir haber organı olarak
dünyanın en ücra köşelerini nasıl ayağımı
zın dibine getireceğinden dem vuruluyor.
Ama bunlar kitlelerin ve bulvar basınının
umurunda değil. Televizyon her şeyden
önce bir eğlence aracı olarak bekleniyor
Yayınlar başlayıp, oldukça yüklü paralar
karşılığında TV aygıtları evlerin, kahvele
rin ve lokantaların başköşelerine kurulun
ca beklentilerin (egemen tanımın yarattığı
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beklentilerin), baskısı güçleniyor. Ekranı
boş bırakmamak gerek, bir, milleti eğlen
dirmek gerek, iki. Televizyonun, ülkenin gi
derek genişleyen bölgelerine yayılması, ya
yın saatlerinin giderek artması zorunlu.
Başlangıçtaki hayret dönemi geçtikten son
ra, dünyadaki açlık sorunu üzerine belge
seller ve toprak reformu üzerine açıkotu
rumlarla bu beklentileri doyuramazsınız
Seyirci evinde sinema istiyor. Ailecek hoş
ça vakit geçirmek istiyor. Yüksek memur
lar da istiyor, sıradan vatandaşlar da. Yok
sa televizyonun görevini yapmadığı sonu
cuna varacaklar.
Televizyon yöneticileri bu baskıları his
sediyorlar, daha önemlisi, çoğu kez bu ta
nımları paylaşıyorlar Ne yapmalı? Teknik
olarak yayını uzatmak büyük sorun değil,
ama program üretimi olarak doldurmak so
run. Stüdyolar yetersiz, teknik olanaklar ye
tersiz, teknisyenler yetersiz. İlk adımda el
lerine ne geçerse onu ekrana tıkmaya baş
lıyorlar. Film şirketlerinin depolarında çü
rüyen eski filmler, elçiliklerin tanıtma me
murlarının bile seyretmedikleri belgeseller,
uzun konuşma programları.. Ama yetmi
yor, bunların hiçbiri yetmiyor.
Oysa bir "çare" var: Dış kaynaklara baş
vurmak. Televizyonun serpilip geliştiği ül
kelerdeki çok daha uzun süreli, çok daha
güçlü bir üretim sisteminin birikiminden ya
rarlanmak. Adamların ellerinde neler var
neler. Hem de "dumping" fiyatlarıyla. Pos
tadan kataloglar geliyor. Yabancı şirket
temsilcileri kapınızı aşındırmaya başlıyor
lar, uluslararası program fuarlarından da
vetiyeler geliyor. Sirenlerin müziğine kapıl
mamak çok zor.
Dışardan alınan ilk büyük dizi, diyelim
"Kaçak", geniş bir ilgi uyandırıyor. Her yer
de ondan söz edilmektedir. İsterseniz tem

silci şirketin elinde bulunan 151 bölümün
tümünü alabilirsiniz. Hem de bölüm başı
na 200 dolar gibi çok düşük bir fiyatla Ya
bancı şirketler televizyonun yeni başladı
ğı ülkelere büyük indirimler yaparlar Za
ten ülkedeki televizyon aygıtı sayısı da sı
nırlıdır. Ama zamanla, yayılma ve uzama
kuralları işledikçe, aygıt sayısı hızla arta
cak, birim fiyatları da o hızla yükselecek
tir Görüntü oburu televizyon için daha faz
la. daha fazla yabancı yayına ihtiyaç var
dır. "Beklediği” televizyona nihayet kavu
şan orta sınıf televizyon seyircisi durumdan
hoşnuttur. Televizyonu siyasal denetim al
tında tutan çevreler de suya sabuna dokun
mayan yabancı dizilerden hoşnuttur. Se
yircinin ve iyi saatte olsunların hoşnut ol
duğunu bilen televizyon yöneticileri de hoş
nuttur.
Ekranı boş bırakmamak artık sorun ol
maktan çıkmıştır. Sözgelimi. 200 dolar di
zinin bir bölümü için, kendi paranızla 300
dolar da seslendirmek için, toplam 500 do
lara bir saatlik dramatik program'elinizde.
Sakıncasız bir saatlik program. Aynı para
ya yerli dizi yapamazsınız. Yapmaya kalk
sanız binbir türlü başağrısı çıkar karşınıza.
İdeolojik ve yasal engeller de işin cabası.
Oysa, yabancı programlarla da olsa tele
vizyondan bekleneni yapıyorsunuz. Tele
vizyonu tüm ülkeye yayıyor, yayın saatle
rini uzatıyor ve seyirciyi eğlendiriyorsunuz.
Bu bakış açısı içinde ülkedeki sinema bi
rikimi iki açıdan ilginizi çekebilir: Eski film
ler dolayısıyla bir program deposu olarak,
televizyon kuruluşunda henüz yeterli sayı
da bulunmayan "know how" sahibi teknis
yen ve sanatçı deposu olarak. Televizyon
nedeniyle salonların hızla boşaldığını deh
şetle fark eden sinema endüstrisi bir pa-

Müthiş Bir Tren
(yön: Metin Erksan)
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nik içindedir. Televizyon ile işbirliği mi yap
malı, yoksa televizyonu boykot mu etme
li? Kaçınılmaz olarak birinci seçenek bas
kın çıkar . Şirketler filmlerinin televizyon
da gösterilmesi için sıraya girerler. Teknis
yenlere gelince, onlar da televizyondan ge
lecek çağrıları geri çevirmeyeceklerdir.
Bu arada televizyonun kuruluşu ülkenin
en çok dikkati çeken, en etkili kültür kuru
luşu olarak bir yol ayrımına gelmiştir. Te
levizyon, yabancıların yaptıklarını aktarma
ya yarayan bir aracı (mutavassıt) olarak dü
şünülebilir - nitekim bazı, Körfez şeyhlik
lerinde ve Latin Amerika ülkelerinde bu
model seçilmiştir. Ya da televizyonun bir
üretim birimi olduğu, kendi programlarının
çoğunu kendinin yapması gerektiği kabul
edilir- nitekim, televizyonun bir kamu ku
ruluşu olduğu birçok ülkede yabancı prog
ram gösterimi belirli oranlarla sınırlanmış
tır.
Birinci modelin tercihi evrensel dilsizli
ğe doğru atılmış bir adım anlamını taşır. Te
levizyon ile konuşmasını öğrenemeyen bir
kültür (bu arada sinema endüstrisini de yı
karak) uluslararası diyalogla söz sırası al
ma şansını elden çıkarır. Başkalarının düş
lerinin, öykülerinin, masallarının, simgele
rinin edilgen seyircisi ve dinleyicisine dö
nüşür. Kendi duyarlığını en çağdaş biçim
lerde işleyip geliştirmek olanağını bulamaz.
Yaratıcılığının kökleri kurur. Işleye işleye
zenginleşecek olan kültür varlığı, işleme
ye işlemeye yoksullaşır.
Televizyon-sinema ilişkisinin en tehlikeli
yanı, bu ilişkiden dilsiz bir kültür bozuntu
sunun peydahlanmasıdır.
1974 Mayıs'ının başlarında TRT’nin Mithatpaşa Caddesi'ndeki Genel Müdürlük bi
nasında İsmail Cem’le ilk görüşmemi ya
parken, televizyona daha çok bir İletişim

‘JvSKTİÎN,

ci gözüyle bakıyor, çeşitli araştırmalarla ku
ruma yararlı olabileceğimi düşünüyordum.
Cem ise "Yayın saatlerini artırdık, şimdi de
yapımları artırmamız gerekiyor. Ankara ve
İstanbul'un dışında İzmir stüdyomuz da ya
kında üretime başlayacak, sizden daha çok
program planlamasından yararlanmak is
terim", diyordu. Cem'in TRT’yi aktarıcıaracı bir ajan olarak değil, üreticiyönlendirici bir kültür kurumu olarak gör
düğünü daha o ilk konuşmamızda anlamış
tım.
Üretici yönlendirici, ama nasıl? TRT'nin
zaten zayıf olan yapımcı kadroları 12 Maıfın darbesini yemiş, daha da zayıflamıştı.
Kim yapacaktı yerli programları, dizileri?
Televizyonculukta önemli olanın ekrana
yansıyan olduğunu anlamış olan Cem,
"Nasıl olursa olsun yapalım, bir yolunu bu
lalım”, diyordu. Gerekirse bürokratik sınır
lar zorlanacak, belki de henüz hazır olma
yan insanlara büyük sorumluluklar verile
cekti. Nitekim, Ayberk Çölok’a yaptırılan
başarısız "Sinekli Bakkal” dizisi bu yak
laşımın ürünüydü. Çetin Öner'in yaptığı Ya
şar Ne Yaşar NeYaşamaz ise mütevazı bir
gelişmenin bile kamuoyundan ne denli
olumlu tepkiler alabileceğini gösteriyordu.
Cem TRT'ye tarih anlayışının süzgecin
den geçmiş bir kültür görüşüyle gelmişti.
11 Mart 1974’te yaptığı basın toplantısın
da bu görüşü şöyle açıklamıştı:
"Biz Türkiye olarak, çok az toplumla kı
yaslanabilecek bir kültür hâzinesinin sahi
biyiz. Batı ve Doğu’nun köprüsü olabilmiş,
Batı'yla Doğu’nun kültür sentezini yapabil
miş bir toplumuz. Ve bizim halkımız bin yıl
lık bir tecrübenin imbiğinden süzüle süzü
le, kendi kültürünü yaratmıştır.
Yeni çalışma döneminin kültür anlayışın
da öncelik Türkiye kültürüdür. Bunun ça-
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ğımızda aldığı ve alacağı biçimdir. Anayasa'nın TRT’ye vermiş olduğu toplumun tü
münü yansıtmak görevinin eşliğinde, top
lumun ortak kültürüne yönelmektir. Özel
likle bir kitle kültürü aracı olan radyo ve te
levizyona, bu anlayışla yaklaşacağım (3)."
Ortak kültürü ekrana getirme çabasında
Türk sinemasının insan ve deneyim biriki
minden yararlanılamaz mıydı? Sinemacı bir
babanın oğlu olan Cem'in o dünyaya kar
şı oldukça açık bir tutumu vardı. Özellikle,
BBC televizyonu tarafından yapılan edebi
yat klasikleri hep akla "niçin bizim klasik
lerimiz de böyle dramatize edilerek geniş
kitlelerin önüne çıkarılmasın?" sorusunu
getiriyordu. Ve bu işin altından, ancak si
nemamızın büyük ustalarının kalkabilece
ği sonucuna varılıyordu.
ilk adımda Lütfü Akad, Metin Erksan ve
Halit Refiğ ile bağlantı kurulmuş ve mayıs
ayının sonlarında İstanbul Radyoevi'nde bir
toplantı düzenlenmişti. Sinema dünyası ile
bağlantıların sorumluluğu, TRT'nin kıdemli
bürokratlarından, sinema yazarı Semih
Tuğrul'a verilmişti. Radyoevindeki bu tari
hi toplantıya ben katılmadım, «atılanlar ko
nuşmaların saatlerce sürdüğünü (Semih
Tuğrul, TV Dairesi Başkanı Yılmaz Dağdeviren, Televizyon Müdürü Tarcan Güneııç,
TRT Genel Sekreter Yardımcısı Rua Tezcan ve Genel Müdür İsmail Cem) ortaya
çok ilginç projeler atıldığını ve sonunda bir
görüş birliğine varıldığını anlattılar. Türk si
nemasının üç ustası “milli kültürün em
rinde" olduklarını vurgulamışlardı Halit
Refiğ, Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu'unu;
Lütfü Akad, Ömer Seyfettin'in öykülerini;
Metin Erksan ise Türk hikayecilerinin altı
öyküsünü TRT için çekmeyi kabul etmiş ve
hemen kolları sıvayıp senaryo hazırlıkları
na girişmişlerdi. Bu senaryoları Genel Mü
dür adına Dağdeviren. Günenç, daha son
ra TRT'ye giren Mustafa Gürsel ve ben
okuyup onayladık (ve bu yüzden Halit Refiğ’in Aşk-ı Memnu'u nedeniyle yargılanıp
beraat ettik). Ufak tefek bazı değişiklikler
önerdik. Metin Erksan'ın iki öyküsünü ge
ri çevirdik. Ama işler fazla bir pürüz çıkma
dan ilerledi. Başlangıçta, her şeyin niçin
yapılamayacağına gerekçe hazırlamakta
pek mahir olan TRT bürokratları, mevzua
tın dışarıya film yapılmasına cevaz verme
yeceğini öne sürdüler. Ne var ki, Cem'in
ısrarı ile bu engel de aşıldı. "Ek 7. Mad
de" diye bir formül bulundu. Yapımın ve
tüm harcamaların sorumluluğu TRT’de ola
caktı. Her üç yönetmene TRT'den bir ya
pım sorumlusu verilecekti.
Sinemamızın üç ustası girişimin başlan
gıcında heyecanlarını gizlemiyorlardı. Şim
diye kadar hep Yeşilçam’m sınırlamaları
içinde çalışmışlardı. Şimdi ilk kez istedik
leri öyküyü istedikleri gibi çekme fırsatı çık
mıştı karşılarına. Konuyu, süreyi, oyuncu
ları, her şeyi kendileri seçeceklerdi. TRT

onlara açık kart vermişti. Türk edebiyatının
seçkin yapıtlarının en seçkin sinema adam
ları tarafından ekran için hazırlanması,
TRT'deki yeni kültür anlayışının bir yansı
ması idi Akad. Erksan ve Refiğ'den son
ra diğer yönetmenlere de şans tanınacak
tı. ilk sırada adı geçen ve hatta bazı ön te
maslar yapılanlar arasında Atıf Yılmaz (Ki
ralık Konak) ve Feyzi Tuna da vardı.
Bu işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan
yapıtların sinema açısından tartışmasına
burada girmek istemem. Yalnız, Aşk-ı
Memnu'un bazı bölümlerini Halit Refiğ ile
birlikte seyrettiğimiz günkü heyecanımı hâ
lâ hatırlıyorum. Bizim eserimiz, bizim du
yarlığımız, su gibi akan bir sinema dili...
TRT'nin verdiği açık kart Halit Refiğ'in us
ta ve azimli parmaklarında büyük bir sine
ma yapıtına dönüşmüştü. Akad ve Erksan
da Türk kültürünün görüntü fukarası bir
kültür olmadığını, kendi kişiliklerinin dam
gasıyla milyonların gözlerinin önüne ser
mişlerdi.
Televizyon ile sinema arasındaki "çeliş
ki" yaratıcı bir işbirliğine dönüşmüştü. Ne
yazık ki, bu işbirliği daha sonraları kesinti
ye uğradı, beklenen meyveleri veremedi.
1974 ilkbaharına kadar TRT ile Yeşilçam
arasında sağlıklı bir diyalog yoktu. Aslında
iki yan birbirlerine kuşku ile bakıyorlardı.
Televizyonun bürokratik kadrolarına göre,
Yeşilçam’ın sinema adamları yoz ve ilkel
bir sinemanın temsilcileriydiler. Sinemacı
lar ise, TRT yapımcılarını acemi ve bece
riksiz buluyor, onlara burun büküyorlardı.
Aradaki buzlar zamanla bir ölçüde eridi
ama, o dönemin tortularının hâlâ bazı dü
zeylerde devam ettiği anlaşılıyor.
Televizyon, 50 milyonluk bir ülkenin bi
ricik yayın organı olarak kendi kadrolarını
bir türlü yetiştiremedi. Siyasal ve toplum
sal fırtınalar nedeniyle, yetiştirdiklerinin ço
ğunu dışarıya kaptırdı ya da pasifiye etti.
Sinema ise televizyonun egemen olduğu
ortamdaki yerini bulamadı. Bunlar araçla
rın kendi sorunları.
Ama dilsizlik tehlikesi bütün bir kültürün,
hepimizin sorunu. Anlatılamayanlar hepi
mizin öyküleri.
DİPNOTLARI:
(!) Televizyonun teknolojisi ile ideolojisi arasın
daki bağlantı için bkz. Halûk Şahin “Ideology
of Television: Theoretical Framework and a Ca
se Study". Media, Culture and Society, 1979, I.
Bu incelemenin Türkçe çevirisi Birikim'ile
yayınlandı.
12) Televizyonun sanayileşmiş ülkelerde boş za
manlan nasıl emdiğini gene aynı dergide çıkan baş
ka bir incelememde ete aldım. Halûk Şahin ve
John P. Robinson, “Beyond the Realm of Neces
sity: Television and the Colonization of Leisure",
1981, II.
131 Ismail Cem, TRT'de 300 Gün, Gelişim Yayın
ları, 1976, s. 30.
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TV’de sinema olayı

MAHMUT TALİ ÖNGÖREN
elevizyonda Sinema”, TRT
Televizyonumda bugüne dek
en gevşek bir anlayış ve uy
gulamayla ele alınan bir yayın
çeşidi oldu. Gerçi geçmiş
dönemlerde de, günümüzde de TRT Te
levizyonumda çok ilginç, çok nitelikli sine
ma filmleri gösterildi ve gösteriliyor. Bu yar
gıya elbette daha çok yabancı sinema ör
neklerinin televizyonumuzdan sergilenişi
ni incelediğimizde varıyoruz. Burada
önemli olan iki nokta var. Birincisi, "Tele
vizyonda Sinema”nın başarıya ulaşma
sında salt “iyi film” göstermenin yeterli ol
madığı... İkincisi de, televizyonumuzda
"yabancı sinema" örnekleri nitelik bakı
mından birbirini aşarken, “yerli film” ör
neklerinin ise bir türlü ”kötü"yü aşamama
sı...
‘' T elevizyonda Sinema”, TRT T elevizyonu'nun kendi film ve izlence üretimiyle
doğrudan doğruya ilişkisi olmayan bir ya
yın türü... Bu yayını yapabilmek için TV yö
netiminin yerli ve yabancı sinemanın sayı
sız ürünlerinden en yeterli seçimi gerçek
leştirmesi gerekiyor. Yerli ve yabancı sine
manın sayısız ürünü bulunduğundan ötü
rü bu seçimin oldukça kolay yapılabilece
ği sanılıyor ve TRT Televizyonu'nun en iyi
ve en uygun örnekleri hemen kararlaştırıp
yayına sokması bekleniyor. Ne var ki, bu
seçim işini o denli kolay gerçekleştirmek
mümkün değil... Önce yerli ve yabancı si
nema filmleri pazarlarının TV ile kurdukla
rı ilişkilerin belli ölçülerini bilmek gerekli.
En yeni sinema filmlerinin televizyonda
gösterilmesi önleniyor. Kimi filmleri televiz
yonda göstermek için seçerken ek olarak
diğer sinema filmlerini de alma zorunlulu
ğu getiriliyor. Diğer sinema filmlerinin tek
nik yetersizlikleri onların televizyondan ya
yınını engelliyor. Kimi filmlerin televizyon
da gösterilmesi o filmlerin yapımcıları ta
rafından istenmiyor. Ve sinema filmlerinin
sahipleri, şirketleri ve temsilcileri tarafından
TV yayını konusunda “Televizyonda Si
nema” seçicilerinin önüne çıkarılan daha
bir sürü engel, zorluk ve uğraşı, i. Ama özel
likle yabancı sinema pazarları TV ile ara

larındaki ilişkileri her bakımdan ilkelere, ku
rallara, belli ölçülere bağlamışlar, işte TRT
Televizyonu yetkililerinin önce bu alanı iyi
tanımaları ve sinema filmi seçimini bu ala
nın içinden en yeterli bir anlayışla yapma
ları başlıca koşullar arasında...
TRT Televizyonu'nun yayın alanının ge
nişlemesinden sonra, oldukça geç bir dö
nemde, TV birimi içinde oluşturulan bu iş
ten sorumlu bölümünün yabancı sinema
piyasasının TV yayınlarında gösterilecek si
nema filmleri ile ilgili kurallarını tanıması
çok uzun sürdü. Kaldı ki, televizyonculu
ğumuzun ilk dönemlerinde bu işleri izleye
bilecek TV kadrosunu kurmak mümkün de
ğildi. Üstelik aynı dönemlerde TRT Genel
Müdürlüğü TV biriminin karşı koymasına
karşın televizyonda gösterilecek yabancı
filmleri yurt dışındaki film şirketlerinden de
ğil de, yurt içindeki temsilciliklerinden ala
rak yayımladı ve büyük sorunlara yol açtı.
Çünkü filmlerin sahibi şirketler Türkiye’deki
temsilciliklerine bu yabancı sinema filmle
rinin salt sinemalarda gösterim hakkını ver
mişlerdi. Oysa ülkemizde Türkçe seslen
dirilmiş olan bu yabancı filmlerinin, televiz
yonda yayın hakkı aynı temsilcilerde değil
di Ama henüz film seslendirme teknik ola
naklarına sahip olmayan TRT, hem sine
malarımızda gösterilmek üzere Türkçe ses
lendirilmiş bu filmleri kolaylıkla yayımla
makta, hem de aynı filmlerin gösterim üc
retini İstanbul’daki temsilcilere ödemekte
bir sakınca görmemişti. Bu temsilcilerin,
filmlerin televizyonda gösterim ücretini
filmlerin gerçek sahibi yabancı şirketlere
ödemediğini bilmem ayrıca belirtmeye ge
rek var mı?
Kısa bir süre sonra özellikle Amerikan
film dağıtım kuruluşlarının yetkilileri Anka
ra’ya gelerek, TRT Genel Müdürlüğü’nden
bu uygulamanın durdurulmasını istediler
Küçük skandal da böylece sona erdi Te
levizyonumuzun yayın alanı Ankara’dan
sonra diğer illerimize yayılınca, "Televiz
yonda Sinema”nın önemi de arttı. Ama bu
artan önemle eş değerde bir "Televizyon
da Sinema Örgütü”nü kuramadı TRT Te
levizyonu. Sinema bilgisi, tarihi, anlayışı ve
sevgisine sahip uzmanlar televizyonumuz-
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da görevlendirilmedi. Oysa TRT'nin dışın
da bu konuda televizyonda görev alabile
cek ve yabancı sinema örneklerinin seçi
minde birinci derecede rol oynayabilecek
pek çok uzman vardı İstanbul'da. Eğer bu
gibi kişilerin TRT kadrolarında görevlendi
rilmesi mümkün olmuyorsa, hiç olmazsa
kendilerinden dışardan da yardımcı olma
ları istenebilirdi.
Nitekim, bu amaçla İstanbul'da bir top
lantı düzenlenmiş ve ülkemizde sinema (il
mi seçimiyle ilgili olarak TRT’ye yardımcı
olabilecek tüm uzmanlar bu toplantıya çağ
rılmıştı. Konu enine boyuna tartışıldı, de
ğerlendirildi ve öneriler ileri sürüldü, ama
sonunda TV yönetimi verdiği sözleri unu
tarak hiçbir olumlu sonuca ulaşmadı. Top
lantı da yapıldığı gibi kaldı. O günden ön
ce ve sonra kurulan film komisyonları ve
film seçme bölümü yetkilileri “Televizyon
da Sinema’'yı genellikle kalkındıramadılar.
Ama arada bir, özellikle 1974-1975 döne
minde, televizyonda gösterilen yabancı
filmlerde bir düzelme görüldü. Sonra yine
kötü ve yetersiz filmler görüntülüğü doldur
du, son yıllara ve aylara dek. Acaba eski
yıllardaki yetersizliğin ve son dönemlerdeki
başarılı yabancı sinema film seçiminin ne
denleri neler olabilir?
Sinema filmi yayınları ile ilgili görevlile
rin sinemayı tanımaması ve TV yönetimle
rinin bu konuda belli bir yayın politikasına
sahip olmaması en başta yer alıyor.
TRT'nin her dönemde belirli bir yayın ilke
leri dizelgesine sahip olduğu ileri sürüle
rek filmlerin de bu ülkelerin ışığı altında se
çildiği söylenebilir. Ne var ki, özellikle yer
li filmlerin seçiminde tümden göstermelik
"TRT Yayın ilkeleri"nin bile ayaklar altına
alındığını yadsımak olanaksızdır. Çünkü
günümüzde de Türk sinemasının en yeter

siz, en kaba, en değersiz ve en niteliksiz
ürünlerinin hiç sakıncasız ve çekincesiz
TRT Televizyonundan gösterildiğine tanık
lık ediyoruz.
Gerçi bu filmlerin yapımından TRT so
rumlu değil... Üstelik yerli filmciliğimizin ge
lişmesi için hiçbir olumlu adımın atılması
na çalışamadığından ötürü, TRT Televiz
yonunun önünde çok büyük sayıyı içeren
bir kötü sinema filmi stoku yer alıyor. Ama
kitlelere seslenen ve onları korkunç dene
cek biçimde etkileyen, halkın değer yargı
larını ve beğenisini biçimlendiren televiz
yonumuzun bu stoktan durmaksızın yarar
lanmasına ne gerek var? Gerçi TRT Tele
vizyonumun yerli film göstermesi gereki
yor. Ama, yüklenmiş olduğu yayıncılık so
rumluluğundan ötürü ancak iyi ve nitelikli
olanlarını seçmek koşuluyla... Ya hiç "iyi”
ve “nitelikli” olanı yoksa? Ne yazık ki, “iyi"
ve "nitelikli” filmlerimiz çok az... Az, ama
var... Yine ne yazık ki, TRT bu "iyi " ve “ni
telikli” filmlerimize de her dönemde,
1974-1975 döneminde de, ilgi göstermedi.
Çünkü bu filmlerimiz taşıdığı “sosyal içerik'Ten ötürü her dönemde yasaklandı, hor
landı ve TV yayınlarının uzağında tutuldu.
Günümüzde de aynı uygulama var.
Eğer TRT, bu gibi yerli filmlere kapıları
nı açsaydı, “Televizyonda Sinema "nın
yerli film gösterim olanağı gelişir miydi? Yi
ne ne yazık ki, bu soruya da olumlu bir ya
nıt vermeye olanak yoktur. O zaman, yerli
film gösterememe durumuyla karşılaşan
TRT Televizyonunun ne yapması gerekir
di? Herhalde bir şeyler yapılmalıydı. Ama,
işte TRT bu konuya hiç eğilmedi ve çok
yanlış bir politika izledi.
Televizyon yayınlarına kabul edilebilecek
çok az sayıda nitelikli yerli film ortada bu
lunduğuna göre, TRT’nin kendisi yerli film
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üretimine girmeyi niçin hiç düşünmedi?
Gerçi bu nokta bir başka konuyu içeriyormuş gibi gelebilir hepimize. Ama Türk si
nemasının TRT Televizyonu'nu besleyebi
lecek durumda olmadığını gözönünde tu
tarak, TV yönetiminin çekimden önce ken
di ölçülerini ve ilkelerini içeren senaryola
rı Yeşilçam’ın yönetmenlerine ve yapımcı
larına ısmarlaması bir çare olarak düşünü
lebilirdi.
Bu gibi bir yola başvurduğunda TRT Te
levizyonumun bir sinema filmi yapımının
tüm masraflarını karşılaması da gerekmez
di. Sinema filminin bütçesine belli bir oran
da katılan TRT belli bir süre sonra, örne
ğin beş yıl geçince, aynı filmi TV yayınla
rında ücretsiz olarak ya da oldukça sınırlı
bir ücret ödeyerek gösterme hakkını da el
de ederdi. Eğer TRT yabancı dizilerle ya
rışacağım diyerek yerli TV dizileri üretme
ye kalkacağı yerde, son 10 yıl boyunca her
yıl en çok 15 nitelikli Yeşilçam filminin ya
pımını desteklemiş olsaydı, sayısız yarar
lar sağlayabilirdi. Bir kez, 10 yıl içinde 150
nitelikli yapıtın sinemalara çıkmasına yol
açarak halkın sinema beğenisini geliştir
miş, Türk sinemasını desteklemiş ve ilk beş
yıldan sonra da kendi yayınları için nitelik
li sinema filmlerinin hazırlanmasını sağla
mış olurdu.
Hatta TRT, bu girişimiyle para da kaza
nabilirdi. Her sinema filminin bütçesine
yaptığı parasal katkıya uygun oranda da o
filmin sinema gösteriminden sağlayacağı
gelirden bir pay da alabilir ve sonuçta da
aynı filmleri TV yayınlarında ücretsiz gös
terme hakkına da sahip olabilirdi, işte bu
gibi yolları hiç düşünmeyen ve önemseme
yen TRT Televizyonu yıllardan beri TRT ya
yın ilkelerine uygun film seçtiğini belirterek
sinemamızın en kötü örneklerini sergiledi
ve toplumumuzun beğeni düzeyinde büyük
yaralar açtı.
işte "uygun seçim” savının bir işe yara
madığını ilk olarak yerli filmlerin televizyo
numuzdaki gösterim politikasında gördük.
“İyi ve yeterli seçim”in önem taşımasına
karşın, tek başına yeterli olmadığını da TRT
Televizyonu'nun yabancı film yayınında
gözlüyoruz. Son yıllarda ve özellikle günü
müzde televizyonumuzun izleyicileri şaşır
tacak değin sayıda olumlu film gösterdiği
ne tanıklık ediyoruz. Önümüzdeki aylarda
"Televizyonda Sinema"nın daha da ni
telikli yabancı sinema filmleri göstereceği
anlaşılıyor. Nasıl oluyor bu? Televizyonda
bu işle eskiden beri ilgilenen ve görevlen
dirilenler artık "sinema"yı yeterince öğren
diler ve tanıdılar mı? Yabancı sinema pa
zarları eskiden televizyonda gösterilmesi
ne izin vermedikleri filmleri, ekonomik bu
nalımdan ötürü, artık dünya televizyonla
rına satmakta yarar mı görmeye başladı
lar. Çekimden beş ya da on yıl sonraki sü
re içinde televizyonda gösterilmesine izin
verilmeyen olumlu filmler bu süreyi aşarak

televizyon gösterim haklarını satabilecek
duruma mı geldiler? Ve en sonunda da TV
yönetimi, yıllardan beri topladığı kötü izle
nimleri silmek amacıyla oradan buradan
topladığı bilgiler ya da katkılarla daha iyi
film seçebilme yollarını mı geliştirdi?
Tüm bu sorulara "evet" diye yanıt ver
memek olanaksız... Ne var ki, şimdi aynı
televizyonun salt "iyi ve olumlu film seçi
mi" ile yetinmemesi ve özellikle yabancı si
nemanın olumlu örneklerini rastgele bir an
layışla değil de, “programlı” olarak sergi
lemeyi de önemsemesi gerekiyçr. Ne de
mek "programlı sergilemek?" Önce dün
ya sinemasının en belirgin örneklerini ver
miş tüm ülkelerin tüm olumlu örneklerine
açılmak ve salt bir ya da iki ülkenin filmle
riyle yetinmemek... Ayrıca, dünya sinema
klasikleri arasına girmiş filmlerin ve gün
lük eğlendirici gereksinimleri karşılamak
amacıyla gösterilen ürünlerin yayın günle
rini ve saatlerini birbirinden ayırmanın da
yararı var. izleyiciyi hangi tür sinema filmini
hangi gün ve saatte izleyebileceğine alış
tırmak gerekiyor. Üstelik “dünya klasikle
ri" arasına girmiş sinema filmlerine bolca
izleyici çekebilmek için en uygun günleri
ve saatleri seçmek, bu filmler hakkında ya
yından önce izleyicinin ilgisini çekebilmek
amacıyla da nitelikli tanıtıcı sinema izlen
celeri ve açıklamaları da yayımlamayı
önemsemelidir TRT Televizyonu.
Hiçbir TV filmi ya da izlencesi değişik ko
nularda hazırlanmış diğer filmlerden ve iz
lencelerden kopuk ve ayrı düşünülemez.
Bu nedenle de “Televizyonda Sinema’'nın yayın saati diğer filmlerin ve izlence
lerin yerini almayacak bir anlayışla seçil
meli, sinema filmleri özellikle bir önceki fil
min ya da izlencenin izleyicisini de çeke
bilecek bir saatte başlamalı ve çok geç sa
atlere dek sürmemelidir. Ama özgün dilin
de ve alt yazıyla gösterilmesi uygun görü
len çok seçkin izleyicilere sunulan "gece
sineması" için de özellikle geç saatlerde
yayın yapılması ve her hafta en az bir kez
bu tür filme yer verilmesi sağlanmalıdır.
Yabancı ve yerli sinema filmlerinin
"programlı yayım" için sinema dönemle
rine, akımlarına, oyuncularına ve yönet
menlerine göre de filmler sıraya koyulabi
lir ve belli kategorilere ayrılarak da yayım
lanabilir. Özellikle bu gibi uygulamalar için
TRT Televizyonu'nun özel sinema izlence
leri yayımlaması ve bu filmlerin yayınından
önce açıklamalara da yer vermesi başlıca
koşullar arasındadır. Bir başka anlatımla,
"iyi film seçimi"ni yukarda belirtilen yayın
cılık uygulamalarıyla desteklemenin, zen
ginleştirmenin ve sinema ürünlerini halkın
düşünerek izleyeceği bir düzeyde sunma
nın yararları çok büyüktür. Ne var ki, bu tür
deki yayınları hiçbir TV yönetiminin, ama
özellikle TRT Televizyonu'nun tek başına
gerçekleştirmesi düşünülemez. Ülke için
deki ve dışındaki sinema sanatçılarından,
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uzmanlarından ve yazarlarından yararlan
mak için TV yönetimi dışa açılmalı ve ken
di üretim gücünün doğal yetmezliğini ka
bul ederek yetkili her kişi ve çevre ile iş
birliği yapmalıdır.
Salt "iyi ve yeterli sinema filmi seçimi"
ile yetinilmesine olanak bulunmadığını gös
teren bir başka neden de bu filmlerin ya
yına hazırlanmasında ortaya çıkıyor. Bugü
ne dek en az beş kez yazdık. TRT Televiz
yonunda gösterilen filmlerin en can alıcı
sahneleri denetimden geçmediği ya da bel
li bir yayın süresine sıkıştırma kaygısından
ötürü kesilmiş, sahnelerin sırası birbirine
karıştırılmış, son sahneleri çıkarılarak öy
küye bir başka "final” verilmiş, sinema
filmlerinin yayın günleri sık sık değiştirilmiş,
önceden yayımlanacağı bildirilen filmlerin
yerine başkaları gösterilmiş, seslendirme
de teknik hatalar yapılmış, konuşmaların
Türkçe'ye çevirisinde yanlış sözcükler kul
lanılmış, filmlerin yayınından önce ya hiç
açıklamaya yer verilmemiş ya da çok kötü
açıklamalar sunulmuş, yabancı sinema
oyuncularının ve yönetmenlerinin adlarını
sunucular bir türlü doğru söyleyememişler,
hatta kimi zamanlarda da yönetmenin adı
oyuncu adı, hatta filmin adı da oyuncu adı
gibi söylenmiştir. Tüm bu yanlışlar ve ha
talar, "iyi ve yeterli bir anlayışla seçilen si
nema filmlerinin TRT Televizyonu’ndan ya
yımının beğenisine varılmasını önlüyor. Bu
nedenle, iyi film seçimi ile birlikte yukarda
kısaca sıralanan diğer noktaların da‘‘Televlzyonda Sinema”da gözetilmesinden
kaçınılamaz.
Ne var ki, sinemaseverler hiç olmazsa
yabancı filmlerin TRT Televizyonu yayın
ları için olumlu bir anlayışla seçimini yıllar
dan beri beklediler. Sonunda da hiç olmaz
sa işin bu yanının başarıyla yerine getiril
diğini görmekle mutluluk duyuyor ve diğer
noktaların gerçekleştirilmesi için de daha
uzun bir süre beklemeye katlanıyorlar.
Ama herhalde kendi üretim gücüyle hiç iliş
kisi bulunmayan“Televizyonda sinema nıntam anlamıyla, bir düzene koymasını
TRT’den beklemek büyük bir istek olma
sa gerek...

Televizyon Çocuğu (A.Gülyüz)

Pembe Panter (Hulki Saner)

TV DİZİLERİNİN
YESİLCAM’A
YANSIMASI
»»
AGÂH ÖZGUÇ
1972%

GÖREVİMİZ TEHLİKE— Y : Yavuz Figenli/ O.: Behçet Nacar (aynı adı
taşıyan diziden). Notlar: Söz konusu etki alanına giren ilk filmlerden biri.
GÖREVİMİZ TEHLİKE— Y. : Çetin İnanç / O.: Erdo Vatan (aynı yıl aynı
isimle çekilen ikinci film).
19739

TURİST ÖMER UZAY YOLUNDA— Y.: Hulki Saner / O.: Sadrı Alışık
("Uzay Yolu" adlı diziden).
i974%

TELEVİZYON NİYAZİ— Y.— Yavuz Figenli / O.: Tanju Kore! (çeşitti di
zilerden).
1975%

PEMBE PANTER — Y.: Hulki Saner / O.: Müjdat Gezen (aynı adı taşıyan
diziden).
PEMBE PANTER GANGSTERLERE KARŞI— Y.: Oğuz Gözen / O.: Mu
zaffer Hepgüler (aynı adı taşıyan diziden).
TA TLI CADI— Y.: Volkan Kayhan / O.: Arzu Okay (aynı adı taşıyan dizi
den).
TA TU CA DENIN MA CER A LA Rl— Y.: Ertem Göreç / O.: Filiz Akın (ay
nı adı taşıyan diziden).
TA TLI SERT— > .. Melih Gülgen / O.: Mine Mutlu, Unsa! Emre (aynı adı
taşıyan diziden).
TELEVİZYON ÇOCUĞU —Y.: Aram Gülyiiz / O.: Müjdat Gezen (çeşitli
dizilerden).
1976%

Filiz Film
video işletme ve
Prodüksüyon

ALO KOLOMBO— Y: Nuri Akıncı / O Hüseyin Ay doğan ("Kolombo"
adlı diziden).
KOLOMBO SAK İR— Y : Taner Oğuz / O.: Aydemir Akbaş ("Kolombo"
adlı diziden).
1977%

KÜÇÜK EV— Y.: Sefa Ona! / O: Sezer Inanoğlu (aynı adlı diziden).

Video klüplerine duyuru....
Denetimden geçmiş telif hakkı
verilecektir. 51 filmimizle
hizmetinizdeyiz.
BAYİLİKLER VERİLECEKTİR

BALKONAETTİ— Y.: Günav Kosova O.: Aydemir Akbaş ("Zengin ve Yok
sul" adlı dizinin kahramanı Falconet t i tipinin uyarlaması).
ÇARLİ'N/N MELEKLERİ— >.. Günay Kosova / O.: Aydemir Akbaş
("Charlie'nin Melekleri" adlı diziden).

Kuloğlu Sok. 16/3 Beyoğlu/İST
Tel: 143 23 83

BACANAK— Y.: Savaş Eşici / O.: Aydemir Akbaş ("Bareıta" adlı diziden).

1978%

1979%
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Dünya’da

TV’de sinema olayı

ATTİLLA DOHSAY
V’de
Sinema...
Sinema
olayını evimizin rahatlığına
dek getiren, görsel/işitsel ge
lişmelerin en önemlilerinden
biri... Artık sinemalarda kuy
ruk yapmaya, karda, kışta, çamurda kötü
ısıtılmış salonlarda titremeye, kötü projek
siyonlara, duyulmayan seslere sinirlenme
ye gerek yok!.. Eski ve özlenen filmleri, si
nema klasiklerini, Garbo, Dietrich, Dean
veya Monroe efsanelerini bir akşam boyun
ca özel yaşamınıza konuk edebilir, geçmi
şin anılarına veya kulaktan kulağa aktarıl
mış mitos'larının benzersiz dünyasına da
labilirsiniz. Bir 'Yurttaş Kane'i, ‘Milano
Mucizesi'ni, Yaban Çilekleri'ni veya
2001 Uzay Yolu Vacerası’nı, ne Sinematek'in, ne de sinema kulüplerinin olmadığı
bir ülkede ancak ve yalnız bir TV gösteri
sinde yer alması dolayısıyla izleyebilir, böylece bu klasik filmlerin bir gecede, belki yıl
lar süren özel gösteriler sonucu ulaşabile
cekleri seyirci sayısının 10, 100 veya 1000
katına ulaşmasındaki olağanüstülük üze
rine kafa yorabilirsiniz. Kuşkusuz tüm bun
lar, yine de kendine özgü bir zevk olan si
nemayı öldürmez, öldürmemek. TV ve vi
deo, kuşkusuz sinemanın ölümcül rakipleri
değil. Onların işlevi, özelliği farklı. Ayrı bir
yazı konusu olabilecek bu alana fazla gir
meden bir tek örnek vereyim... Geçen ak
şamların birinde "2001 ”i TV'de izledik,
bantlarımıza da kaydettik. Böylece bu si
nema klasiği, artık benim gibi birçok sine
maseverin özel arşivinin malı oldu. İyi, gü
zel.. Ama özellikle geniş ekran sistemiyle
çevrilmiş, streofonik sesin de büyük önem
taşıdığı bu filmden, ülkemizde (Emek sine
masında) 70 mm'lik geniş ekranda göste
rildiği zaman alabildiğimiz zevki aldık mı?
Kuşkusuz hayır.
ÜÇ DEĞİŞİK ALAN.
Birbirlerine kıyasla çeşitli üstünlükleri ve
ya eksikleri olan Sinema, TV'de Sinema ve
Video alanları, çağdaş toplumlarda her bi
rinin daha iyi yerlı-yerine oturduğu, daha
değişik işlevler gördüğü farklı konumlara
kavuşuyorlar. Dansı başımıza... Bu arada,
TV'de Sinema olayı diğer ülkelerde nasıl

kullanılıyor? Bu yazıda buna değinmeye,
bazı örneklemeler vermeye çalışacağız.
KENDİ YOLUNU ARAYAN BİR TV.
TV'de Sinema olayı, yani sinema için
çevrilmiş bir filmi alıp TV yayınlarında tü
müyle yayınlamak fikri, baştan beri ilgi gör
müştü. Ancak TV'nin öncelikle Amerika’
da yaygınlaştığı 1950 yıllarında yapılan.
1930 ve 40'ların siyah-beyaz filmlerini, en
gözde olmayan yayın saatlerinde, bir an
lamda saat doldurmak için yayına sokmak
tı. 50’li yıllarda TV'nin yakın tarihlerde çev
rilmiş filmleri yayınlaması kimsenin aklına
gelmediği gibi, TV'nin yaygınlaştığı bu ilk
yıllarda TV’ye sinemanın amansız düşmanı
ve rakibi gözüyle bakılması da, bu tür bir
işbirliğini kolaylaştırmıyordu. O yıllarda
Amerikan TV'si, kendi yapımı olan 'TV filmleri'ni, 'teleplay' ismini taşıyan TV oyunla
rını, TV 'drama'larını ve de bunların yanı
sıra çeşitli eğlence, show programlarını ön
plana alıyor, TV 'drama' ve filmlerinin
gelişmesiyle ise, sinemada pek ele alın
mayan gerçekçi konuları, yoksul, küçük
çevrelerin sorunlarını belli bir röportaj tek
niğiyle işleyen kendine özgü bir TV filmci
liği (veya TV dram anlayışı) doğuyordu
Paddy Chayevsky gibi TV yazarlarının,
Frankenheimer, Lumet, Ritt gibi sonradan
sinemaya geçen yönetmenlerin, "Marty”,
“Düğün
Evi/Ziyafet-Cateret
Affair”,
"Bekârlar Partisi", “Gece Yarısı" gibi
sonradan başarılı filmlere dönüşen TV
oyunlarının ön plana çıktığı bir çağdı bu...
Sessiz dönemden başlayarak Hollywood un 30 ve 40’ları kapsayan ‘altın çağı’nın
filmleri, hem bu dönemi anımsayan yaşlı
ve ortayaşlıların. hem de o dönemlere me
rakla, ilgiyle eğilen gençlerin dikkatinden
uzak kalmıyordu gerçi Ama bu filmler vebunların yer aldığı TV'de Sinema' saatle
ri, başta da belirttiğimiz gibi, o yılların göz
de programlarının başında gelmiyordu
MİLYONER AVCILARI NIN ÖNCÜLÜĞÜ.
1961
yılının sonbaharında, 2 büyük ra
kibiyle bir türlü başedemeyen NBC şirke
ti, bir akşam 50'lerin ortalarından kalma bir
filmi, en gözde yayın saatinde ve kesip-
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biçmeden tümüyle yayınlamayı akıl etti
Film, bizde de hem sinemalarda, hem de
TV'de izlediğimiz "Milyoner Avcıları-How
to Marry a Millionaire "di Marilyn Monroe,
Betty Grable ve Lauren Bacall'ın başrolle
rini oynadıkları filmin gördüğü ilgi, inanıl
mayacak denli büyük oldu. Böylece TV,
uzun süre kendine özgü bir yol arayıp bul
duktan sonra, yeniden sinemaya sığınmak
ve TV'de Sinema olayını, en çok ilgi gören,
dolayısıyla en gözde saatlerde yayınlanan
bir program haline getirme yoluna girmiş
ti. Tüm 60'lar ve 70'lerde bu olay sürdü.
Filmler gitgide daha kısa süreler içinde
TV'nin malı haline gelmeye başladılar. Yi
ne TV'ye özgü birçok program yapılıyor,
haber programları, Amerikalıların 'talk
show' ismini verdikleri, ünlü sunucuların
yönettiği eğlence programları veya birbirin
den gösterişli dizi-filmler hazırlanıyordu.
Ama olanca oburluğuyla program tüketen
bir TV anlayışı içinde sinema filmlerine de
ilgi büyüktü. Rüzgâr Gibi Geçti'den ‘My
Fair Lady’ye en büyük ticari başarılar ka
zanmış filmler, görülmemiş bedeller ödenerekTV gösterimleri için satın alınıyordu.
"Baba" filminin 70 sonlarındaki TV gös
terimi için, tam 10 milyon dolar para öde
niyordu. Filmin gördüğü ilgi üzerine, NBC
şirketi, 1977-78 mevsiminde, "Baba 1" ve
“Baba 2"ye, Francis Ford Coppola'nın 2
filminde kullanmadığı ve kurgu masasında
kalan bölümleri de ekleyerek tam 9 saatlik
bir film meydana getiriyordu: “The God
father Saga-Baba Efsanesi'’... Sinema,
TV’nin yardımına koşmuş, en ünlü filmle
ri, en tanınmış yıldızları, en yetenekli yö
netmenleriyle TV’nin en gözde saatlerine
seyirci, ilgi, dolayısıyla reklam çekme yo
lunda işlev görmeye başlamıştı.
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BAŞDÖNDURÜCÜ BİR TOPLAM: HAF
TADA 180 FİLM...
Amerika'da bugün TV programlarının ve
bunların tümü içinde TV’de Sinema'nın
zenginliği, gerçekten de başdöndürücüdür.
Örneğin 1981 yılının bir haftalık programı
na göz atalım. Yurdun dört bir yanını ağ gi
bi örmüş sayısız TV istasyonunda (kuşku
suz ülkenin belli bir yerinden bunların hep
sini iyi biçimde almak olanaksız... Ama
önemli bir bölümünü alabilirsiniz) Pazartesl'den Perşembe'ye, sabah saat 8.30'dan
gecenin 4 buçuğuna dek, günde ortalama
16 sinema filmi gösterilmektedir. Cuma
günleri bu sayı (yine ülke çapında olmak
üzere) 25'e, Cumartesi ve Pazar’ları ise,
sabahtan ertesi sabaha dek ortalama 40’a
çıkmaktadır.
Sabahın 8 buçuğunda TV'nizi açıp bir Shirley Temple filmi veya bir
western, öğleyin birde bir bilimkurgu ve
ya bir güldürü, öğleden sonra üçte bir wes
tern, bir müzikal ve bir savaş filmi bulabi
leceğiniz, geceyarısından sonra ikide bir
polisiyeyle avunup sabahın dördünde ise
örneğin Steinbeck uyarlaması ‘Yukarı Ma
halle' klasiğine rastlayabileceğiniz tek ül
ke, olsa olsa Amerika’dır. Bu film bolluğu
içinde, iyiyi seçmek, iyi filmi yakalamak
kuşkusuz kolay olmuyor. Bu yüzden me
raklısı için sayısız TV rehberi, dergisi, kı
lavuzu ve bunlarda ciddi eleştirmenlerin yol
gösterici bilgi özetleri, veya yıldızlamaları
var.
Örneğin elimdeki TV Guide dergisinin
1981 Ağustosu 8-14 haftasına ait sayısın
da popüler eleştirmen Judith Christ, o haf
tanın sayısız filmi arasından 10’unu seç
miş, izleyiciye öğütlüyor: ‘Rendezvous
Hotel’, Nunzio’, The Bible’, Family
Plot', ‘The Front’, Torn Between Two
Lovers'. The Seeding of Sarah Burns',

The Godfather Baba
/Francis F. Coppola,
1972)
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March or Die', ‘I Wanna Hold Your
Hand’, Duel at Diablo ... izleyiciyi günün
(ve gecenin) her saatinde oyalamak ama
cına yönelik, 3 ana şirketin ve bir sürü ye
rel TV istasyonunun bir ağ gibi ördüğü, Av
rupa kıtası kadar büyük bir ülkede, işte
TV'de Sinema böylesine görkemli, karma
şık, başdöndürücü bir olay... Eleştirmen
ler bile, işin içinden çıkabilmek için, 180'i
aşkın haftalık film stokundan yalnızca
10'unu seçip, işin içinden sıyrılıyorlar...
FRANSA: DAHA AZ. AMA ÖZ FİLM...
Diğer ülkelerde bu denli geniş bir seçim
yok. Ama yine de TV'de sinema olayı çok
gelişmiş. Örneğin Fransa'nın Antenne- 2,
T.F. 1 ve F.R. 3 isimli 3 TV istasyonu, haf
tada toplam 10 sinema filmi gösteriyorlar.
Bu filmler, Pazartesi ile Cuma arasında yo
ğunlaşıyorlar, Cuma geceleri, Cumartesi
tüm gün ve Pazar gündüzleri sinema filmi
göstermemek, Fransız TV'sinin sinemala
rı güç durumda bırakmamak için uygula
dığı bir kural. Ancak yeni kurulan ve paray
la abone kaydeden 'Canal-Plus’, özellikle
sinemaya geniş yer vereceğini vaat ede
rek ilgi topladı. 'Canal-Plus', yukarda sö
zü edilen 'centilmenler anlaşması'na uyma
gereği de duymuyor ve haftada ortalama
20 sinema filmi yayınlıyor Bunlardan 6-7
kadarı ilk kez TV'de yayınlanan ‘birinci viz
yon' filmler ve haftalık yayın organları, şim
dilik bir ‘azınlık TV’si' olan Canal-Plus'un
reklamına çok alet olmak istemedikleri için,
yalnızca bu 'ilk vizyon’ 6-7 filmden söz edi
yorlar...
Rüzgar Gibi GeçtiGone With The Wind
(Victor Fleming, 1939)

Fransız TV'sinde Canal-Plus'un tüm
filmleri de sayılırsa, haftada görüldüğü gi
bi ortalama 30 kadar film gösteriliyor. Ame
rika'nın 180 filmine kıyasla bir hayli düşük

kalan bir sayı. Ne var ki Amerika'daki gibi
her dakika bir film göstermek yerine, TV'de
Sinemayı genelde film izlenebilecek (en
gözde) saatlere koymak, öncelikle sinema
sanatına karşı bir saygının göstergesi. Son
ra bu filmler, Amerika’daki gibi gelişigüzel
biçimde oynatılmıyor. Belli bir düzenin, bir
anafikrin parçası olarak sunuluyor. Önemli
olanları ayrıca açıklamalı bilgilerle veya fil
mi izleyen bir tartışmayla sunuluyor, bazı
yabancı filmler, biraz geç gösterilme paha
sına, özgün dillerinde oynatılıyor, zaman
zaman ülke, yönetmen, oyuncu veya akım
lara ayrılmış ‘TV toplu-gösterileri’ biçimin
de hazırlanıyor. Böylece bir mantık, bir dü
zen, bir program dahilinde sunulan filmle
rin çok daha etkinlik kazandığı, sinema sa
natını tanıtıcı, sevdirici bir işlev gördüğü su
götürmez. Üstelik bu filmlerin Amerika'dakinin tersine ikide bir reklamlarla bölünme
den oynatılması da ayrı bir olgu... Fransız
TV'sinin sinemanın klasiklerini sık sık yi
nelemek kadar, özel bazı programlarda
Hindistan'dan Afrika sinemalarına, Türki
ye’den Latin Amerika sinemalarına, tüm
dünyaya açılma ve ticari sinemaların bile
programlamaktan çekindiği 'zor' filmleri TV
seyircisine ulaştırma çabası var. Bu çaba
içinde bizden de bazı filmlerin, örneğin
'Sürü', 'Umut', Adak’ gibi filmlerin TV’ye
geldiğini anımsamak gerekiyor...
İNGİLTERE'DEKİ DURUM.
İngiltere’nin devlet TV'si BBC'nin 2 ka
nalında ve özel İTC TV’sinin tek kanalın
da haftada yaklaşık 25-26 film sunuluyor.
Elimizde bulunan Time Out dergisinin ge
çen kasım ayına ait bir sayısına göz ata
lım . Pazartesi akşamı 3 film var: Biri öğ
leden sonra (bir İngiliz dramı) biri akşam

)
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I
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üstü 6'larda (Esther Williams, Howard Keel'li bir müzikal: ‘Jüpiter'in Sevgilisi), 9
buçukta ise bir savaş filmi. Salı biri öğlen,
diğer İkisi 9 civarında başlıyan yine 3 film.
Üçü de önemsiz. Çarşamba günü, öğleden
sonra gösterilen bir tek Amerikan TV filmiy
le geçiyor. Perşembe günü, öğlenden ge
ceye doğru uzanan 4 film var. Hiçbiri ilginç
değil. Cuma öğleden sonradan başlayıp
sonuncu gece 11.45'e (başlangıç saati)
olarak uzanan 4 film var. 2 eski, görece likle ilginç Amerikan güldürüsü, bir Stan
ley Kubrick filmi: ‘Son Darbe-The Killing',
gece de yeni ve ilginç bir Amerikan filmi,
Terrence Malick'in ‘Days of Heaven'. Cu
martesi dördü öğlen ve öğleden sonra, ikisi
akşam yer alan 6 filmle geçiyor. Bunların
arasında Amerikan filmi “Prensesin AşkıThe Swan", bir Marx Kardeşler ve bir Laurel/Hardy güldürüsü, bir yeni İngiliz filmi
var. Pazarın 5 filmi arasında ise, Ernst Lubitsch’in ünlü güldürüsü Heaven Can Wa
it', John Carpenter'in ilk filmi 'The Dark
Star’ da var. işte İngiliz TV'sinde bir haf
ta... Görüldüğü gibi çok parlak sayılmaya
cak bir toplam... Öyle klasik ve zor filmle
re, dünya sinemasına ayrılmış saat yok gi
bi... BBC TV'sinin ünlü ‘kalitesi', TV’de Si
nema alanında pek ibret alınacak bir dü
zeye ulaşmıyor...
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ.
Diğer ülkelerdeki durumu pek bilmiyo
rum. İtalya'da özel TV istasyonlarının ya
sal izinle çığ gibi çoğaldığı ve İtalya’nın TV
istasyonlarında en çok film (sinema filmi)
sunan ülkelerden biri haline geldiğini ba
sından okuduk, öğrendik. Bu durum, bir
çok İtalyan sinemacısına göre, İtalyan si
nemasındaki durdurulamaz bunalımın da
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başlıca nedeni. Avrupa'nın ortasında bu
lunan Belçika, Hollanda gibi ülkeler, yal
nız kendi TV kanallarım değil, çevrelerin
deki tüm ülkelerin yayınlarını almak olana
ğına sahip oldukları için, büyük bir seçme
hakkına sahipler... Sözgelimi bir süre ön
ce bulunduğum Belçika'da, iyi kurulmuş
bir TV anten sistemiyle, Belçika, Fransa,
Lüksemburg, İngiltere gibi yakın ülkelerin
çeşitli kanalları aracılığıyla günde 8-9 film
arasında seçim yapma olanağı vardı.
DARISI BAŞIMIZA...
işte somut bazı örneklerle dünya üzerin
deki TV'de Sinema uygulamasına bir yak
laşım denemesi... Görüldüğü gibi, anormal
bir toplama yükselen ülkeler var. Daha nor
mal bir düzeyde kalıp bunu kaliteyle pekiş
tiren ülkeler var. TV’de Sinema'yı sistem
li, akılcı, sanatsever biçimde düzenleyen
veya bunu tümüyle rastlantısal, karmaka
rışık biçimde kendi haline bırakmış ülkeler
var. Ne olursa olsun, hemen tüm dünya
da artık TV'de Sinema saatlerinde, bizde
kinden çok daha fazla (ve genel düzeyi de
daha yüksek) filmin gösterildiği bir ger
çek... Bu ülkelerin bazılarında da, sinema
lar, sinemacılar, bizde olduğu gibi ağlıyor.
(İngiltere, İtalya gibi). Ama diğer bazıların
da, inanılmaz film sayısına karşın, sinema
salonları yine ilgi görüyor, yine dolup bo
şalıyor, sinema yine büyük hasılatlara, re
kor düzeyde seyirci sayısına erişiyor (Ame
rika gibi, Fransa gibi) Bizde TV'nın şöyle
bir 'renklenmesi' ile oluşuveren ‘sinema
bunalımı', oralarda çoktan dağların ardın
da kalmış bir eski düş, daha doğrusu bir
eski karabasan... Hem TV'de Sinema
programlarının düzeyi, hem de sinemanın
durumu açısından, darısı bizlerin başına
demekten başka çare yok...

2001 Uzay Macerası 2001. A Space Odyssey
(Stanley
Kubrick,
1969)
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Faruk Bayhan ile söyleşi

Argo ve küfür, güzel filmlerin
TV’de gösterilmesine
engel oluyor
• Sayın Faruk Bayhan,
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FARUK BAYHAN
TRT Dış Kaynaklar
Müdürü ve vekaleten
Program Planlama
Müdürü

Başından beri bu işin başındaki biri olarak,
bizdeki "TV'de Sinema'‘programlarıyla di
ğer ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırma
sını yapar misinizi

TV’de sinema programlarını, diğer ülke
lerdeki uygulamalarla karşılaştırmak yan
lış olur görüşündeyim. Tek kanal yayın ya
pan bir televizyon ile Avrupa'da en az 3-4
kanala sahip TV istasyonlarını karşılaştır
mak mümkün değildir Buna rağmen, çe
şitli haftalarda (1984) örnek olarak İngilte
re'de BBC’nin gösterdiği filmleri belirtir
sem, bizim nasıl bir uygulama yaptığımız
belli olur.
a) 20-26 Ekim 1984
Cumartesi - The War of The Worlds
(1953) Dünyalar Savaşı
TRT-TV'de yayın tarihi - 19 4 1981
b) 3-9 Kasım 1984
Pazartesi-Adam’s Rib (1949)
Adem'in Kaburga Kemiği
TRT-TV'de yayın tarihi -13.12.1981
c) 15-21 Aralık 1984
Cumartesi - Ulzana's Raid (1972)
Ulzana Baskını
TRT-TV'de yayın tarihi-6.2.1983
Perşembe-The War Wagon (1967)
Savaş Arabası
TRT-TV'de yayın tarihi-4.9.1983
TRT sinema filmleri olarak bir çok ülke
den daha başarılı bir yayın yapmaktadır.
Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

• TV’de gösterilen yabancı filmlerin seçimi,
hangi ölçü İlere göre ve kim ya da kimler ta
rafından yapılıyor? Bu filmler hangi yoldan
sağlanıyor?
TV'de gösterilen yabancı filmlerin seçi
mi, firmalarla yapılan görüşmeler ve firma
ların TRT'ye gönderdiği ve televizyon hakkı
olan film listelerinden yapılır. Ön komisyo
nun yaptığı seçimden sonra filmler, yayınlanıncaya kadar ilgili üniteler dahil, dört de
netim kademesinden geçer. Özellikle tek
kanal yayın yapan bir TV istasyonunda, öl
çü her kesimi tatmin etmek ve her zaman
bağlı kalınan TRT yayın ilkeleridir.

• Son aylarda TV’de gösterilen yabana film

lerde, özlenen ve istenilen düzeyde olmasa
da, belirgin bir kalite yükselişi gözleniyor.
Bu kalite artışı sizce hangi nedenlerden kaynaklamyor.

Genelde TV yayınlarının başlangıcından
bu yana yabancı filmlerde belli bir düzeyin
altına düşülmemiştir. Firmaların sağladığı
listelerden en iyileri seçilmektedir. Bu lis
telerin dışında fazla seçim şansı yoktur. Ka
litesiz ya da zayıf diye adlandırılan bazı
filmler ise bir paket içinde zaman zaman
mecburi olarak alınır.
Aynı uygulama sinema ithalatçılarına da
uygulanmaktadır. Fakat son zamanlarda
bazı firmalar zorlanarak bu listelerin
TRT'nin arzusuna göre düzenlenmeleri
sağlanmıştır. Bu, daha çok sinemacıların
videoculardan çekinmelerinden kaynaklan
mıştır, Bir sinema şirketinin, büyük para ya
tırıp Türkiye'ye getirttiği filmi, video şirket
leri çok daha başka yollardan ve sinema
cılardan önce alıp piyasaya sürmektedir.
Bu Türk sinemacılarını çekingen davran
maya iterken, yabancı film şirketlerinin bir
devlet kuruluşu olan TRT 'ye yeni film sağ
lamada kolaylık göstermesine neden ol
muştur. Kısaca, yabancı film şirketleri si
nema yerine TRT'ye açılmıştır. Ama yine
de sinemaya, televizyondan çok videonun
zararı dokunmuştur. Düşünülürse dört ki
şilik bir ailenin yıl dahil 1500 ila 2000 lira
ya seyredeceği bir film evde 300 liraya iz
lenebilmektedir. Bu konuda önlem alınmalı
hem de derhal alınmalıdır görüşündeyim.
Televizyonda ne kadar güzel film göste
rilirse gösterilsin sinemada izlenen bir
film, sinema sanatını yaşatmak için ge
reklidir ve bir başka türlü etkisi vardır.
TV'de gösterilen sinema filmlerindeki ka
lite artışının bir nedeni seçimde çok titiz
davranılmasıdır Gerçekten günlerce çalış
malar yapılıyor ve bu konuda uzmanlaşmış
birçok kişinin görüşü alınıyor, ikinci neden
de. bu bölümde çalışanların uzun yıllar aynı
işi yapmalarından dolayı bu konuda uz
manlaştığı ve işlerini ekip olarak çok iyi bil
meleridir. Son yıllarda gözlenen kaliteli film
seçiminde bize destek olan ve rahatlatan,
çoğu zaman yapılan çalışmalara katılan
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Sayın TV Dairesi Başkanı ile Sayın Genel
Müdürü anmadan geçmeyi de istemem.

• Yabancı filmlerin tersine, yerli filmlerin se
çiminde ise baştan beri tanık olunan düzen
sizliğin süregeldiği ve Türk sinemasının bir
birinden kötü örnekleriyle cumartesi gecele
rinin geçiştirildiği gözleniyor.Oysa I ürk si
nemasının henüz TV'de gösterilmemiş bir yı
ğın iyi ya da en azından ilginç diyebileceği
miz filmi var. Bu durumu, nasıl değerlendi
riyorsunuz.
TRT’nin bir devlet kuruluşu olduğu ve
yayın ilkelerini unutmamak gerekir. Yine de
Türk sinemasının en iyi örnekleri zaman
zaman gösterilmektedir. 1969'dan bu ya
na gösterdiğimiz filmlere bakılırsa, Türk si
nemasının birçok iyi örneğini gösterdiğimiz
görülecektir. Bize iyi film sağlanabilse ne
den en iyisini göstermeyelim? Aslında haf
tada bir Türk filmi göstermede zorlanmaktayız. Fakat, seyircisinin ve bu konuda is
teklerin fazla olması nedeniyle TRT’nin bir
çok fedakarlıklara katlandığını belirtmek
yerinde olur. Ayrıca, fazla karamsarlığa ge
rek yok, kaliteyi yükseltmek için devamlı
çalışmalar yapılmakta ve TRT Genel Mü
dürü de bu konu üzerinde hassasiyetle
durmaktadır. Türk filmi alımında, ilgimizi
çeken komedilerde kullanılan argo ve kü
für hem güzel filmlerin TRT’de gösterilme
sine engel oluyor hem de dar çerçeveli birlisteden seçim yapmamızı zorlaştırıyor.

• TV’de gösterilen yabancı filmlerin büyük
bir çoğunlukla A BD filmleri olması nedeniy
le, A vrupa sinemasından ve üçüncü dünya
ülkeleri sinemasından örnekler izleme olana
ğımız hemen hemen hiç yok. Oysa ekranı sa
dece A meri kan filmleriyle doldurmak yeri
ne, dünyanın sinema sanatında ağırlığını du
yurmuş diğer ülkelerinden örnekler göster
mek de gerekmez mi?
1985 yılından itibaren dünya sinemasın
dan örneklerin yayınına başlıyoruz. Bu ko
nunun ihmal edilmesinin çeşitli nedenleri
var. ABD, filmleri TV için teknik açıdan ha
zırlıyor ve dağıtımını çok seri yapıyor. Ay
rıca bisiklet sistemi denilen bir sistemle
kopyaları çeşitli istasyonlar arasında dolaş
tırıyor. Bu nedenle teknik masraf almıyor.
Oysa, diğer ülkelerin filmleri, bu kolaylık
tan mahrumdur ve fiyatlar çok yüksektir.
Ayrıca Türkçe dublajlı yayın yaptığımızdan,
ses bandına, metne ve 16 mm.lik kopya
ya ihtiyacımız oluyor. Diğer ülkelerin bun
ları sağlaması zordur. Bir de sevkiyatta ve
ödemelerde büyük güçlükler çıkıyor. Bun
lara rağmen, teknik koşullarımızın düzel
mesi ve her tür teknik yapıya ait filmlerin
seslendirilmesinin artık mümkün olmasıy
la, biz de hiç değilse on beş günde bir çe
şitli ülkelerin filmlerini tanıtmaya çalışacağız.

• TV’de Sinema programlarında sık sık za
mana uydurmak bakımından ya da başka

(ideolojik) nedenlerle filmlerin gelişigüzel ke
sildiği de bir gerçek. Bu kesmelerin, en azın
dan seyirciye saygı ve sinema sanatı açısın
dan önü alınamaz mı acaba?

TV'de sinema programlarında, zamana
uydurma yönünden kesinti yapılmaz. Böyle
şey olmaz. Nitekim süreleri çok uzun olan
filmler bile gösteriliyor. Diğer kesintiler ise,
TRT yayın ilkeleri ve TRT Kanununun de
netimlere verdiği talimatlar çerçevesinde
yapılır.

• TV’de gösterilen yerli-yabancı filmler san
sürden geçiyor mu, bunu kim ya da kimler
yapıyor?
TV’de gösterilen yerli ve yabancı filmler
sansürden değil, film komisyonlarında in
celenip denetim kademelerinden geçer.
Daha açıkçası denetime tabi tutulur.

• Yeni dönem için yayınlanan TV’de Sine
ma programlarında oldukça yeni filmlerin
(3-4 yıllık) yer aldığı görülüyor. Eski uygu
lamalarda 5-10 yıl gibi bir baraj vardı oysa...
Bu kadar yeni filmleri nasıl sağlayabiliyor
sunuz?
5 yıllık baraj olayı, sinemacı ile firma ara
sındaki olaydır. Eğer anlaşmalarda böyle
bir koşul yoksa, bir yıllık filmi de alabiliriz.
Hatta biz bazı filmleri sinemacılar almadan
yayınlayabildik. Videonun yaygınlaşmasın
dan sonra bu 5 yıl barajı da kalktı gibi.

• Eski dönemlerde bir ara uygulanan ve be
ğeniyle izlenen “Gece Sineması” gibi prog
ramlar yine uygulanacak mı?
Gece Sineması devam edecek.

•

Film sayısının önümüzdeki dönemlerde
artırılması düşünülüyor mu?

Film sayısının şimdilik artırılması düşü
nülmüyor.

• Özellikle son sıralarda günaşırı yayınlanan
diziler ve filmler nedeniyle TV’nin yıkıcı re
kabetinden şikayetçi olan ve seyirci kaybet
tiklerini dile getiren sinemacıların (işletme
cilerin ve salon sahiplerinin) TV’den yakın
ması konusunda neler söyleyebilirsiniz?
İşletme ve salon sahiplerinin TV’den ön
ce, video ile uğraşmaları gerekmektedir.
Şu anda birçok film Türkiye’ye girmeden,
video listelerinde yer alıyor. Kim cesaret
edecek de büyük paralarla yçni filmler ge
tirtip oynatacak. Merak uyandıran bir ko
nu. Salonlarda iyi film olduğu zaman TV
yayınlarının etkilenmeyeceğine inanıyorum
Ayrıca bizde, videoya karşı önlemimizi alıp
yayınımızı kaliteli düzeye çıkarmak için eli
mizdeki tüm imkânları kullanıyoruz.
Ayrıca TV kurulduğundan bu yana, Türk
sinemacılarıyla yakın ilişkiler içindedir ve
bizler sinemadan çok şey öğrendik. TRT,
sinemacılar ve konuyla ilgilenen basın gö
revlileriyle ilişkilerini belli düzeyde sürdür
meye kararlıdır. Televizyon değil sinema
yı yıkmak, televizyon açısından canlandır
mak için, Sayın Genel Müdürün direktifle
ri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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SORUŞTURMA
SORU: TV-Yeşilçam işbirliğinin dünkü ve bu
günkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu işbirliğinin olumlu-olumsuz yanlan sizce ne
lerdir?

Soruşturmayı yapan HANDAN ATAKLI

Naci Çelik
NACİ ÇELİK

elevizyon-Yeşilçam ilişkisi; ekranda
ki Türk filmleri gösterimi sayılmazsa,

T

1 Yücel Çakmaklı kısa hikâyelerle baş
layıp, soluklu roman aktarmalarına kadar ışı bü
yütmüş, tipik bir Yeşilçam yönetmenidir. Daha
çok yetiştiği Yeşilçam sineması ölçülerine bağ
lı, kendine has bir anlayış getirmiş ama hiçbir
zaman televizyona has bir sinema yapısı peşin
de koşmamış, uğraşmamıştır.
O sıralar, 1973-75 arası, TV’nin yönetmenle
ri değişik imkânlarla dizi filmler yapmaya çalı
şıyorlardı ve bunlar hem sinema hem de TV an
latımı açısından hüsranla sona ermişti. (Yaşar
Ne Yaşar Ne Yaşamaz Kumpanya). Hatta yi
ne o günlerde "Sinekli Bakkal" romanı bir tiyat
rocunun eline teslim ediliyor ve TV tahhinin canlı
ilk fotoromanı meydana getiriliyordu
1973’den bu yana, 12 yıl içersinde sık sık de
ğişen* 1 TV idaresince onbir sinema yönetmenine
TV filmi, dizisi yapma imkânı tanındı. Bunlardan
üçü, kı onlar Türk sinemasının da önemli yönet
menleridir, bir süre sonra sözleşmeli olarak kad
M. Engin Noyan) İnti
roya alınmışlardır.
bah 1982 (Eser: Namık
Halit Refiğ'in "Aşkı Memnu”su, Metin ErkKemal / Sen. M. Engin
Noyan) Henüz 17 Ya
san'ın "Beş Hikâyesi", Lütfü Akad’ın "Ömer
şında 1982 (Eser: Ah
Seyfettin Hikâyeleri" olumlu olumsuz çok tepki
met Mithat / Sen. M.
aldılar. Halit Refiğ TV’nin sinema dışında başka
Engin Noyan) Pando
bir anlatıma ihtiyacı olduğunu fark ettiği için bü
ra ima 1982 (Eer: Sami- yük bir başarı elde etti.
paşazade Sezai / Sen.
Metin Erksan, TV'de sinema ve tabii özellik
M. Engin Noyan) Ser
le Yeşilçam’da cesaret edilemeyecek bir anla
güzeşt 1983 (Eer: Satımın
pekâlâ geçerli olacağını düşünüp cesur de
mipaşazjade Sezai / Sen:
nemelere girişti... Lütfü Akad daha da cesurdu.
M. Engin Noyan)
TV’de özel bir anlatım gereğine hiç aldırmadan,
sanki kostümlü okuma sineması yaptı. Bir süre
1947'dedoğdu.

1975 te TR T'ye gir
di, Mahalle Kahvesi
1977 (Eser: Sait Faik
Senaryo: Ayşe Şaşa)
Hayatım Roman 1978
(5 Bölüm / Senaryo:
Ahmet Soner)
İş İştir 1980 (7 Bölüm
Senaryo: A hmet Soner)
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 1981 (Eser: Şemset
tin Sami / Sen. M. E.
Noyan) Avukat 1981
(Eser: R.N. Güntekin /
Senaryo: M. Engin No
yan)
Komiser 1981 (Eser: M.
Şevket Esendal / Sen.

TV kadrosunda kalan bu üç değerli yönetmen
den. TV'ciler hoca olarak bile yeterince yarar
lanamamışlardır.
Bence, bu onbir sinema yönetmeninin TV ile
işbirliğinin en doğru örneğim Atıf Yılmaz yapmış
tır. Seyahatname, hem konu hem işleniş hem
de TV şartlarını zorlamadan (bu şartların en
önemlisi çekim süresi ve maliyettir) halledilmiş
bir TV dizisi olmuştur. Geriye kalan yedi yönet
menin yapımları ise TV’ye hiçbir katkıda bulun
mamıştır. Masrafları, kalitesizlikleri, dedikodu
ları dışında Öte yandan bu çalışmalarından do
layı onlar piyasada bir süre daha iş yapma fır
satı bulmuşlardır Bu da TV’nin Yeşilçam'a bir
katkısı olmuştur.
Şu sıralarda Yeşilçam'ın TV’ye olan yakınlaş
ması. film yapması deneme mahiyetindedir Ba
kın Kadri Yurtatap ne diyor: "TV’ye yapılacak
filmin iş yapar mı yapmaz mı korkusu yok", ya
Memduh Ün, "Sanatçı olarak kendimizi tatmin
olanağı bulacağız."
Kısaca, Yeşilçam sinemasının TV'ye proje ve
yönetim açısından doğrudan doğruya bir fayda
sağlayacağına kendi adıma inanmıyorum. Ama
öte yandan Yeşilçam’ın teknik kadrosu TV'nin
en büyük desteği olma durumunu korumakta
dır Bugün TV yönetmenlerince üretilen konulu
filmlerde kameramanından ışıkçısına, prodüksi
yonundan set ekibine kadar Yeşilçam'ın bu tec
rübeli kadrosu görev yapmaktadır. Ben, iyinin
doğrunun TV’nin kendi bünyesinden filizlendi
ğine inanıyorum. Yeşilçam sineması önce ken
dini düzlüğe çıkarsın. , TV, ona her zaman yar
dımcı olacaktır...

Ziya Öztan
ZİYA ÖZTAN
1946 yılında doğdu.
1963-67yılları arasında
Varlıkr Papürüs, Yor
dam dergilerinde hikâ
ye ve eleştiriler yazdı. Si
yasal Bilgiler Fakülte
si'm 1969 yılında bitir
dikten sonra 4 yıl Al
manya ve İsveç ‘te bu
lundu. 1975‘te TRT’ye

İkin, Yeşilçam-TV yakınlaşmasını,
Türk sineması ile TV yakınlaşması
olarak anladığımı söylemek isterim
Bu yakınlaşma ilk kez, sinemamızın üç önemli
yönetmem Lütfü Akad, Halıt Refiğ ve Metin Erksan'ın TV için çektiği dizilerle başladı. Bu dizi
ler, TV seyircisine soylu ve güzel yerli drama
seyretme olanağını vererek, onların TV’den yerli
yapım beklentilerim artırırken TV yönetmenleri
için de drama sanatına girişin hazırlık ortamını
sağlıyordu Bu, yakınlaşmanın TV ile ilgili yanı
Sorunun, Yeşilçam’la ilgili yönü ise bence da
ha önemli Yıllarca yapımcı ve işletmecilerin sı

nırlamalarından bunalan sinema yönetmenleri
için TV yeni bir umut getiriyordu Sanat kaygı
sının gişe kaygısı altında ezilmediği yem bir dö
nemdi bu. Bu ilk dönemde sınema-TV ilişkisi her
çevrede olumlu değerlendirildi. Bu konuda bir
tartışma gereği duyulmadı Sinema birikimi
TV’ye omuz vermiş, kendisi de yeni bir soluk ka
zanmıştı Bu arada TV yönetmenleri de emek
lemeye başlıyor, sinematografik kusurlarla do
lu yapımlar hep hoşgörü buluyordu. Son gün
lerde ise, TV-Yeşilçam ilişkilerinde (ticari ilişki
ler için söz konusu değil), "yapımlara eleştiri"
boyutunda bir gerginliğin başladığı görülüyor

sinematek.tv
Bu gerginliğin TV yönetmenlerinin artık emek
leme dönemini aşıp yürümeye hatta koşmaya
başlaması ile birlikte ortaya çıkması ilginç Bu
yapay gerginlik ortamında güzel olan bir şey var
sa, TV yönetmenlerinin bu gelişmesine, TV için
film yapmış olsun ya da olmasın, Türk sinema
sının bütün büyük yönetmenlerinin hep sevgi ile
bakmaları. Yazarak polemiğe katılmadan, konu
şarak omuz vermeleri. Sinema sanatının ister
Yeşilçam, ister TV içinde gelişmesi ustalar için
fark etmiyor. Onlar, olanakları sonsuz ve yolu

çok uzun olan bu sanatın hep gelişmesinden ya
nalar çünkü... Tartışmayı ve gerginliği sinema
mızın usta yönetmenleri dışındaki ikinci sınıf yö
netmenler başlattılar ve sürdürüyorlar. Sinema
yı. sanat olmaktan çok ekmek kapısı olarak gö
renler biraz ürktülergaliba. Sorunuz YeşilçamTV yakınlaşması idi, bu yanıtlar konu dışı gibi
görünebilir ama ben.TV-sinema yakınlaşması
nı iş ortaklığından çok, Türk sinemasının geliş
mesi için bir gönül ortaklığı olarak görmek isti
yorum

Emin Gerçeker
ürk sineması ile televizyon arasın
da. iki tür ilişkinin varlığından söz
edilebilir İlki, genelde Türk aydı
nının sinemasına olan ilgisizliği televizyonda
gösterilen Türk filmleri nedeniyle boyut değiş
tirmiştir; yani beyazcam aracılığıyla Türk sine
ması Türk halkına ulaşmıştır. (Seçilen ve gös
terilen filmlerin iyi ya da tipik örnekler olup ol
madığı konusundaki eleştiriler saklı kalmak ko
şuluyla...)
İkinci ilişki ise, Türk sineması ile televizyon
arasındaki çeşitli boyutlardaki işbirliği sonucu
ekrana gelen yapıtlardan kaynaklanır. İlk kez
1974 yılında televizyon dışından kişilere yaptı
rılan Aşk-ı Memnu, Beş Hikâye ve Ömer Sey
fettin Hikâyeleri ekranda önemli ölçülerde ilgi
çekmiştir. Halit Refiğ, Metin Erksan ve Lütfü
Akad’tan sonra Atıf Yılmaz’ın "Seyahatname"
adlı dizisi de ilgi potansiyelini sağ tutmakta et
kili olmuştur. Akılda kalacak örneklerin sonun-

cusu Feyzi Tuna'nın "Üç İstanbul" dizisidir Bu
örneklerin tümü yönetmenleri açısından piyasa
koşullarının dışında, gişe kaygusu taşımadan ya
pılan filmlerdir Yücel Çakmaklı tarafından ya
pılan filmlerin, Çakmaklı'nın 1975 yılından bu va
na TRT’nin kadrolu elemanı olması nedeniyle
tasnif dışı bırakılması doğru olur.
Büyük bir çabuklukla her türlü projeyi tüke
ten televizyonda sinema ile ve sinema kişileri
ile işbirliği doğru ve sağlamken televizyon, ko
nulu film ve dizilerde Hüseyin Karakaş, Ünal Kü
peli, Okan Uysaler, Ziya Öztan gibi kendi yönet
menlerini de yetiştirip devreye sokmuştur. Ya
pım evresinde televizyonun içindeki ya da dışın
daki kişiler zaten aynı alt yapıdan yararlanmak
tadır. Çeşitli etkenler nedeniyle durgun bir ev
reye giren sinema piyasasındaki atıl potansiye
lin, televizyon tarafından yapılan filmler aracılı
ğı ile bir ölçüde devreye sokularak kullanılması
da işbirliğinin olumlu yanlarından biridir.

Ünal Küpeli
elevizyonun, 1968 Ocak’mda Anka
ra Mıtfıatpaşa'daki küçük bir stüdyo
dan yayına geçtiği yıllarda. Türk si
neması yarı yüzyılını doldurmak üzereydi. Genç
televizyon doğal olarak sinemanın sahip oldu
ğu tecrübeden yararlanmak zorundaydı Bu iş
birliği 7 yıllık bir gecikme ile ancak 1975 yılında
gerçekleşebildi. O yıl, Türk sinemasının önde ge
len üç büyük yönetmeni Halit Refiğ, Metin Erk
san ve Lütfü Akad, televizyon için yine televiz
yonun imkânlarıyla filmler yaptılar. Bu entere
san gelişme, üç yönetmenin Yeşilçam’ı terk ede
rek TRT camiasına katılmalarına dek vardı.
TRT bu yönetmenleri bünyesine alırken birinci
derecede, yetişmiş potansiyelden yararlanmak
düşüncesindeydi. Yönetmenler ise, yıllardır için
de bulundukları Yeşılçam'ın piyasa anlayışını kır
mak ve daha özgürce film yapabilmek için
TRT'nin teklifine "evet" dediler. Ancak ne üzü
cüdür ki, piyasa mekanizmasının işleyiş biçimin
den yakınan bu ustalarımız TRT’nin kadrolu ele
manı olduktan sonra gereken uyumu göstere
mediler.
Yerli dramanın TRT yayınları içindeki önemi
ni İyi bilen TRT yönetimleri (bu alanda, elinde
yeteri kadar yetişmiş elemanı bulunmadığından)
Yeşilçam'ın yönetmen kadrosuna her zaman ka
pılarını açtı. Ancak ortaya çıkarılan işler seyirci

tarafından hep eleştirildi.
Televizyon, benzetmek gerekirse tam bir iğ
neli fıçıdır. TV yönetmenliği ise büyük handikap
ları olan bir iştir. Çünkü televizyonun önceden
hedef alınmış özel bir seyirci kitlesi yoktur. Oy
sa sinema izleyicisi farklıdır. Her işini bir yana
bırakıp film seyretmek için gelir sinemaya. Dik
katini dağıtan hiçbir şeye tahammülü yoktur. Bir
de TV izleyicisini düşünün Aklına takılacak en
ufak bir şey için bile her an televizyonun karşı
sından kalkmaya hazırdırÇevresındesohbet var
dır, eşi dostu vardır; kısacası dikkatini bölecek
her şey mevcuttur. Ve siz bu kişiye filminizi iz
letmek durumundasınız. Daha ilk sahnede se
yircinizi yakalamak zorundasınız.
İşte bunun içindir ki, TV kendi üslubunu ya
kalamak ve kendi yönetmen kadrosunu oluştur
mak zorundadır. Ben, son 2-3 yıldır bunun ba
şarıldığı kanısındayım.
TV, başlangıcından bu yana Türk sineması
nın potansiyelinden yararlanmak istemiş ancak
bu talebi, daha çok sinemanın altyapısından ya
rarlanma biçiminde gelişmiştir. Bu yönüyle si
nemanın TV’nin hızına ve dinamizmine uygun
filmler yapılsın..
Yönetmenlerin kendilerini TV’ci, Yeşilçam'cı
diye nitelemeyip olaya, Ulusal Türk Sineması

girdi, tik yapımı, "Ba
sın Tarihimizde Çöken
Bir İmparatorluğun
Öyküsü " adlı belgesel
dizi oldu. BirCezaA vukatının Anılan adlı di
zide Lütfü A kad 'in yar
dımcılığını
üstlendi.
19X1 'de "İttihat ve Te
rakki" adlı dramatik
belgesel diziyi hazırladı.
1982 'de Yusuf ile Züleyha, I98J ‘te Aganta Bu
rma Burinata f A çık De
nizlere) filmlerini yö
netti. .. Şu günlerde Re
fik Halid Karay 'm * 'Bu
günün Saraylısı" adlı
eserini 4 bölüm olarak
uyarlayıp yöneliyor.
M. EMİM
GERÇEKER
1944'te doğdu. HukuK
Fakültesi 'iden ayrıla
rak
1967
yılında
TRT'ye girdi. 1972yı
lında Atıf Yı/maz’m
"Utanç”
ve
"Köle"
filmlerinde
asistanlık
yaptı. 1974‘te "Ömer
Seyfettin
Hikâyeleri"
nde TRT adına yapım
cılık üstlendi, "üç İs
tanbul" (1982-1983).
dizisinin yönelmen yar
dımcılığını yaptı. Yağ
(1970). İstiklal Uğruna
(1973), Bir Komiser
Geldi (1979), Ceza Ka
nunu (1981) gibi televiz
yon oyunlarını yönetti.
Şu sıralar Halid Ziya
Uşaklıgıl’in Kırık Ha
yatlar adlı eserinin TV
uyarlamasını yöneti
yor. Evli, bir çocuğu
var.

ÜNAL KÜPELİ
1944'tedoğdu. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölü
münü bitirdikten sonra
1972 yılında TRT'ye
girdi. 1976 yılında Hü
seyin Karakaş 'la birlik
te Yılkı Ali'm yönetti.
Aynı yıl Duruşma Gece
si 1977yılında da Trafik
Cezası adlı TV oyunla
rının
yönetmenliğini
yaptı. Filmleri ise. Bir
Kadının Penceresinden
(1978), Alçaktan Uçan
Gü vere in (1980), Ya
lancı Dünya (1983) ve
Kaçaklar (1983). Önü
müzdeki aylarda senar
yosunu kendi yazdığı
"Mardin - Münih Hat
tı" adlı yeni bir TV di
zisinin yönetmenliğini
yapacak.
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açısından baktıkları sürece daha olumlu işler ya
pılacağı kanısındayım. Bugüne dek transfer hep
tek taraflı işledi. Yani Yeşilçam'dan TV’ye. Ter

sine işleyeceği günler de gelecektir. Sinemacı
lık bir gönül işidir ve TRT'nin bu işe gerçekten
gönül vermiş kişilere ihtiyacı vardır.

Okan Uysaler

OKAN UYSALER
1942'de doğdu. Si
nemaya geçişi 1969 yı
lında Feyzi Tuna'nın
çektiği Fato filmindeki
asistanlığıyla
oldu.
1970 yılında TRT'ye
girdi. Önceleri Spor
Dairesi ’nde yönetmen
lik yapıp çeşitli spor
skeçleri hazırladı. 1979
yılında ise drama bölü
müne geçti ve ilk filmi
olan Çukur ’u aynı yıl
çekti. Bunu Yazıyoo...
(1981).
İzinli
(yayınlanmadı-1982),
Sönmüş Ocak (1982) ve
Parmak
Damgası
(1983) izledi. Bunlar
dan Parmak Damgası
dışındakilerin senaryo
su da kendisine ait.
Aynı yıllarda çeşitli
TV oyunlarında da yö
netmenlik yaptı. Tom
bala. Havırh Bir Konu.
Kral Lear, Bağdat Ha
tun adlı tiyatro oyunla
rının
uyarlamalarını
gerçekleştirdi. Belgeler
le Kurtuluş Savaşı adlı
dramatik belgesel de
yönetmene ait. Evli, bir
çocuğu var.

ünyadaki
tüm
televizyonların
kendi ülke sinemasıyla işbirliği yap
ması kadar doğal bir şeyin Türkiye’
de de geçerli olmaması için hiçbir neden göre
miyorum.
Bunu belirttikten sonra hemen bir, "ancak",
16 yıldır var olan Türk televizyonu ile, 70 yıldır
var olduğu iddia edilen Yeşilçam olgusu arasın
daki işbirliği henüz ciddi bir ürün vermiş değil
dir.
Çünkü, Yeşilçam gerçek anlamda ne bir si
nema endüstrisi ne de sinema sanatı merkezi
olabilmiştir. İlk bakışta küçümser bir *nlam ta
şıdığı zannedilen bu yargıyla şunu kastediyorum
Türk sineması şu andaki toplam sermayesi
(çevrilen filmler için yapımcıların riziko ettikleri
para) 50 ile 100 milyon TL.dir. (Filmden kazanı
lan para hep onu hak etmeyen starla, sinema
sahiplerine akmaktadır. Filmin yapımcıları ile ya
ratıcılarına karın tokluğuna çalışmak düşmekte
dir) Bu rakamla sinema sanatında hiçbir yere
ulaşılamaz. Zira, bırakınız ham film imalini (üçdörtlük) bir laboratuvar var mıdır? (Oysa kaliteli
- yarışma amaçlı filmler banyo ve baskı için yurt
dışına gönderilir miydi?)
Sinema yapmak için ama işyeri olması gere
ken bir tek plato var mıdır?
Peki, Türk sinemasında Dolly-Travelly alet
edevat var mıdır (Sağ olsun reklamcılar birka
çını numunelik de olsa getirmişler)?
Türk sineması yönetmenleri filmlerin ses dü
zeninden, müziğinden memnunlar mı? Hiç op
tik efekt kullanma imkanları olmuş mudur? Bu
tarz sorular artırılabilir. Sonuç: Altyapısız bir si
nema, Yeşilçam...
Şimdi ikinci bir "ancak”; Türk sinemasında
insan: Gerek yaratıcı kadro, gerekse teknik kad
ro inanılmaz şartlarla uluslararası başarıyı bile
zorlayacak bir yetenektedir. Fakat bu yetenek
lerin (Yeşilçam’ın) bir birikimi sonucu ortaya çık
tığı kanaatinde değilim Bireysel başarılar ve ye
tenekler...
Türkiye televizyonu da Türk sinemasındaki bu
tek tek kişilerle işbirliği yapmıştır. Şu anda yap
maktadır. Ve yapacaktır. Şu andaki başka bir uy
gulama da yapımevleri-televizyon ortak yapım
larıdır. Bununla ilgili yayınlanmış tek örnek, ya
nılmıyorsam, Özdemir Birsel in İstanbul Belgeseli’dir.
Türkiye televizyonu, Yeşilçam ile ilk önce yö
netmenlerle çalışmak yoluyla işbirliğine gitti. Lüt
fü Akad "Beş Hikaye", Halit Refiğ "Aşk-ı Mem
nu” ile Türk Sineması-televizyon işbirliği ilk ör
nekleridir. Her iki taraf da bundan memnun ol-

malı ki, daha sonra Akad, Refiğ ve onlara ilave
ten Metin Erksan, Yücel Çakmaklı TRT kadro
suna girdiler. Sözleşmeli eleman olarak çalış
maya başladılar. Ve halen de pozisyonları de
vam ediyor (Halit Refiğ hariç).
Bu arada Yeşilçam yönetmenlerinden Atıf Yıl
maz (Seyahatname), Ülkü Erakalın (Şıpsevdi),
Safa Önal (Dört Hikaye-Kayıp Aranıyor), Çetin
Karamanbey (Sultanhisarı Destanı), Feyzi Tuna
(Üç İstanbul), Orhan Elmas (Kanun Adamı), gi
bi film veya dizileri çektiler.
Burada şunu söylemek istiyorum. Yalnız Ha
lit Refiğ, Aşk-ı Memnu ile, Yücel Çakmaklı "De
nizin Kam” ile. kendi sinemalarının çizgisinde
veya üstünde bir başarıyı yakaladılar. Öteki bü
tün yönetmenler ki, bunlara ustalar, Lütfü Akaf,
Metin Erksan ve Atıf Yılmaz ı da katıyorum, te
levizyon için yaptıkları filmlerde kendi standart
larını bile yakalayamadılar. Nitekim. Atıf Yılmaz
Seyahatnameden önce ve sonra çektiği en az
10 filminde çok daha başarılıydı. Feyzi Tuna, te
levizyonun ilk büyük dizi filminde bir önceki fil
mi (Seni Kalbime Gömdüm) dekı çizgiyi yakalayabilse dizi nasıl olurdu kimbilir...
Halen TRT ile çalışmayan ya da çalışmak is
temeyen yönetmenler var. Gönül isterdi ki on
lar televizyona dörtbaşı mamur projelerle gelsin
ler, dizi ya da filmlerini çeksinler. Büyük kitlele
re ulaşmanın korkulacak bir yanı olmasa gerek.
Gelelim öteki elemanlara, daha ilk projeden iti
baren Yeşilçam’ın kendi kendini yetiştirmiş ka
meramanları. ışıkçıları, set ekipleri televizyona
iş yaptılar, hemen hepsi de başarılı oldular.
Yeşilçam oyuncularının ortak yapımlarda da
televizyonun kendi yapımlarında da yeni bir üs
lûp bile deneyecek şekilde performanslar orta
ya koydukları bir gerçek. Star sistemi ve bu sis
temin oyunculuk anlayışının televizyon için ge
çerli olmayacağı gerçeği oyuncuların televizyon
için başka bir oyunculuk anlayışı aramalarına
yardımcı olmaya devam eder inşallah.
Unutulmaması gereken senaryo yazarlarına
gelince, bence sinemanın asal yaratıcılıkları hiç
bir zaman kenara itilemeyecek olan senaristle
rin nihayet düşledikleri biçimde, gişe, yapımcı,
oyuncu tavizleri vermeden klişelerden uzak se
naryoları televizyon için yazmalarını sağlamak,
Türk sineması-Türk televizyonu işbirliğinin birinci
maddesi olmalıdır.
Türkiye televizyonu, Türk sinemasının yönet
men ve teknik kadrosu ile işbirliği yapmak zo
rundadır Bu zorunluluk belki de iki taraf için de
başka başka açılardan kurtuluşları olacaktır.
Sonuncu "ancak", üç beş sinema salonu zin
cirinin dikte ettiği anlayışla, sinemayla TRT iş
birliği bir "sıfır” doğurur

Halıt Refiğ

r

ilm yapımına girişen dünyanın bü
tün televizyon kuruluşları gibi, TRT
de ülkesinin yetişmiş sinema eleman-

larından yararlanmak zorundadır Bu gerçeği ilk
olarak 1974 yılında İsmail Cem görmüş ve onun
genel müdürlüğü sırasında başlatılan, amiyane
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tabirle, TV-Yeşilçam işbirliği, günümüze kadar
çeşitli zikzaklarla süregelmiştir. Öyle de gide
ceğe benzemektedir.
Ben, profesyonel bir sinemacı olarak, 1974 yı
lında televizyon için "Aşk-ı Memnu" romanın
dan bir film yapma teklifi aldıktan.itibaren, bil
gim, aklım, vicdanım ve tecrübelerim doğrultu
sunda, serbest teşebbüse dayanan sinema pi
yasası ile bir devlet kuruluşu olan TRT yöneti
mi arasında sağlıklı bir alışverişin nasıl gerçek
leştirilmesi gerektiği konusunda çok şey söyle
dim ve yazdım. Devletin yüksek makam sahip
leri bu düşünce ve davranışlarıma, bana tele
vizyonda gösterilmek üzere sipariş ettikleri "Yor
gun Savaşçı" filmini yaktıklarını ilan ederek kar
şılık verdiler.
Çok mecbur olmadıkça kendimi sıkıntıya sok

maktan hiç hoşlanmayan bir kimseyim. Rahatı
mı, huzurumu kaçıran şeylerden uzak durma
ya çalışırım. Evimi, karımı, kedilerimi, çiçekleri
mi ve kuru fasulye yemeğini çok seviyorum. Ka
fam ütülenmesin diye, televizyon yerine video
seyretmeyi tercih ediyorum. Anarşi ve terör dö
neminde devlete karşı olduğunu ilan eden hay
dutlardan canımızı kurtardık; şimdi televizyon
hakkında ağzımdan bir laf kaçırıp, devletten ya
na olduğunu iddia eden haydutların hışmına uğ
ramak istemiyorum. Devlet düzeni hakkında söz
etmek siyasete sıvananlara düşer. Hamdolsun
ben işimi doğru dürüst yapmaktan başka çaba
sı olmayan, kanunlara saygılı, devletin bütünlü
ğüne. milletin bölünmezliğine inanan sade bir
vatandaşım.

Feyzi Tuna
TV ile Yeşilçam (neden Türk sineması değil
de Yeşilçam?) arasında gerçek anlamda işbir
liği olarak nitelendirilebilecek organik bağ, İs
mail Cem’in TRT Genel Müdürlüğü döneminde,
Genel Müdür Sinema Danışmanı Mustafa Gürsel’in önerisiyle kuruldu. Nitelikli Türk filmleri
nin gösterimi, gösterim öncesinde filmlerin yö
netmenleriyle yapılan açıklayıcı konuşmalar,
sinema-televizyon üstüne üçlü-beşlî açıkoturum
lar hep bu dönemin olumlu çalışmalarıdır. Ya
kıldığı iddia edilen Yorgun Savaşçı'yı sıralama
dışı bırakırsak, yalnız televizyonun değil, sine
mamızın da başyapıtlarından biri olan Aşk-ı
Memnu ve gerek sinema dili, gerekse atmos
fer kurma açısından örneğine az rastlanır bir ça
lışma olan Metin Erksan'ın 5 Hikâye'si, bu "iş
birliğinin" yarındaki yerlerini dünden kazanmış
somut ürünleridir.
Türk sinemasının deneyimine ve birikim zen
ginliğine doğallıkla sahip olamayan "dünkü ço
cuk” Türk televizyonunun, bu başlangıcı kan alıp
verme ölçüsünde bir içiçeliğe götürmesi, kanım
ca ekranın olgunlaşma sürecini hızlandırabilir
di ama olmadı. Olmayışının, olamayışının temel
nedenleri arasında, yönetici-kadro değişiklikle
rinin dehşet verici hızı kadar, soruna kompleks

siz, önyargısız yaklaşamamanın da etkileri söz
konusudur.
Mustafa Gürsel’in bilinçli çabası dışında, Türk
televizyonuyla Türk sineması arasında bir "iş
birliğinden" söz etmek mümkün değildir. Lütfi
Akad, Metin Erksan ve Halit Refiğ’in kuruma
sözleşmeli yönetmen olarak alınmaları bile bu
olguyu değiştirecek nitelikte değildir. Çünkü, bu
dönemin ürünlerinden Yorgun Savaşçı ortadan
kaldırılmış, Bir Ceza Avukatı’nın Anıları’ndan
yapılan dizi, ne zaman açılacağı belli olmayan
"kapalı kapıların ardına" kilitlenmiştir.
Bir sinema yönetmeninin televizyona drama
yapması, bugün için bütünüyle rastlantısaldır.
Oysa "işbirliği” sözcüğü beraberinde plan, prog
ram, dram stratejisi gibi kavramları getirmekte
dir. Bu bağlamda, tek bilinçli davranış (!..), cu
martesi geceleri oynatılan ve sanki Ümit Utku’dan ‘kilogram film anlayışıyla' satın alınmış duy
gusu uyandıran Türk filmleridir.
Bugün ülkenin en büyük kitle iletişim aracı
nın gündeminde olması gereken ve yabancı dra
ma emperyalizmini doğru örneklerle kırabilmenin belki de birinci yolu bu işbirliğinden geçmek Hanende Melek (Yön:
tedir.
Metin Erksan)
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Yaban Çilekleri
9

sveçli
Yönetmen
Berg
man, hiçbir akıma sokulamayan tümüyle kendine özgü ya
pıtlar veren ustalardan. Bu ay
TV’de izleyeceğimiz Yaban
Çilekleri de, daha önce TV’de izlediğimiz
Yedinci Mühür gibi, bu özgün sinemayı
açıklayan, "Bergman Dünyası"nı aydınla
tan anahtar filmlerden biri.
Yaban Çilekleri, Bergman'ın birçok fil
mi gibi yolculuk olayı üzerinde gelişiyor.
Hekimlikte elli yılını dolduran yetmiş altı ya
şındaki doktor İsak Borg, kendisine verile
cek onur ödülü için Lund Üniversitesi'ne
gidecektir. Ölümünü gördüğü bir düşten
korkuyla uyanır ve gelini Marianne’ı da ala
rak kendi arabasıyla Lund'a gitmeye karar
verir.
Film, işte bu yolculuğun ve üniversi
tedeki törenin öyküsüdür. Bir düş üzerine
başlayan bu yolculukta İsak Borg, yeniden
düşlere dönerek yaşamını parça parça bir
kez daha yaşayacak, boş ve anlamsız geç
tiği kanısına vardığı bu yaşamı anlamlan
dıracak bir şeyler arayacaktır. Borg. yol bo
yunca kendisini geçmişe götüren olaycık
ve nesnelerle karşılaşır. Lund Üniversite
sinde çalışan kocasıyla arası bozuk olan
gelini, oğlunun soğuk karakterim babasın

Yaban Çilekleri
(Smulıronstallei) Yö
nelmen: Ingmar Berg
man
Senaryo: tng
mar Bergman Görün
tü Yönetmeni: Gunnar
Fischer Müzik: Ene
S or d gren Oynayan
lar: l ictor Sjöström,
Ingrıd Thulin, Gunnar
Bjornstrand. Bibi Andersson. \aima H'ifstrand. Julian Kındahl
Yapım: Svensk Filmindustti 4 Sıvah-bevaz 93
dakika İsveç 195?
Beriih Film Şenliği En
İyi Film ödülü.

dan miras aldığını söyler yaşlı adama Ai
lenin yazları kullandığı ve Borg’un gençli
ğini geçirdiği bir evi gezerler; burada bir
likte yaban çilekleri topladıkları bir kızı bir
zamanlar sevmiş ama yitirmiştir Borg. Son
ra profesörün anılara gömülmüş doksan al
tı yaşındaki annesini ziyaret ederler. İsak
Borg, yolculuk sırasında çağdaş yaşamın
bunalım ve sorunlarını yansıtan birkaç
otostopçuyu arabasına alır.
Lund'a varış gezinin de sonudur. Büyük
kilisede yapılan gösterişli bir törenle Borg'a
ödülü verilir. Duygudan yoksun boşu bo
şuna ve yapayalnız geçmiş bir yaşamın bo
şuna bir yüceltilişidir bu. Törenden sonra
Borg oğlunun evinde yatağa uzanır. Onur
landırılmış ama hüzünlüdür Marianne’la
olan kısacak birlikteliği, ona. yıllar önce bir
duyumsayıp yitirdiği bir duyguyu, sevgiyi
anımsatmıştır belki de...
Yaban Çilekleri’nde. İsveç’in ünlü yo
netmenlerinden Victor Sjöström'ün naif ço
cuksu bir yüzle ve büyük bir başarıyla oy
nadığı Profesör Borg’u, kendi yaşamına,
daha doğrusu kendi ruhunun içine yolcu
luğa çıkartarak, hemen hemen tüm filmle
rinin ana sorunsalına, yaşamla hesaplaş
maya dalar Bergman Gelişmişlik ve yalıt-

■
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lanmışlık sonucu kendi toplumunun insa
ni ilişkilerini didik didik eden İskandinav ge
leneğinin sadık bir üyesi olarak Bergman,
yalnızlık, yabancılaşma, sığlık ve boşluktan
pek fazla bir şey bulamaz yaşamda. So
nunda biraz da umutsuzca sevgi ve inan
ca sarılır, kahramanlarının yaşamlarında
ufacık birer sevgi ya da inanç kıvılcımı arar.
Kupkuru bir yaşamdan sonra yatağa uza
nırken İsak Borg’u duygulandıran şey, ge
lininde belli belirsiz yeniden bulduğu sev
gidir, yaban çilekleridir (Yeri değil ama, ba
zı İskandinav sanatçıların Nazi rejimini des
teklemelerinde ya da Bergman gibi bu ide
olojiye karşı kararsız kalmalarında, inanca
besledikleri aşırı güvenin payı yok mudur
acaba?).
Bergman kahramanlarını yaşamla ödeş
tirmek için iki araca başvurur: Ölüme ve
düşe... İsak Borg’un filmin başında gördü
ğü ölüm düşü, onu yaşamıyla ödeyeceği
bir yolculuğa zorlar. Yol boyunca yarattığı
düşlerin özgürlüğünü, zenginliğini ve açıklayıcılığını, yaşanılan yaşamın sıradanlığına ve sığlığına yeğler Bergman. Yaban Çilekleri’nin açık esinler içerdiği Strindberg'in Düş Oyunu için denildiği gibi, “Düş gö
renin bilinci herşeyin üzerindedir. Püşte ne
sır, ne tutarsızlık, ne şüphe ne de yasa var
dır.” Bergman’ı da en çok bir düş ustası
saymak gerekir. Tiyatro geçmişinden ge
len senaryo sağlamlığı ve oyuncu yöneti
mi ustalığının ötesinde Bergman, sinema
tografik araçları kullanarak özellikle Yaban
Çilekleri'nin başındaki düş bölümünde,
akrepsiz yelkovansız saatler ve benzerle
riyle Caligarl’nin, Kafka'nın dışavurumcu
luğu düzeyinde bir atmosfer yaratır. Aşırı
ışıklı saydam ve parlak görüntüleriyle filmin
bütünü de bir düşsellik içermektedir zaten.
Buna karşın ses ve müzik berrak ve belir
gindir.
Bir iç ödeşme filmi olmasına karşın, Ya
ban Çilekleri’nde Bergman, öznel alıcı kul
lanmaz, kişilerini hep dışarıdan belli bir
uzaklıktan izler. Çünkü Borg’un iç ödeşme

si kadar Bergman’ın Borg'lave dolayısıyla
yaşamla ödeşmesi de önemlidir. Bir de bu
na izleyicinin Bergman'ın filmiyle ve bunun
aracılığıyla kendi yaşamıyla ödeşmesini ek
leyelim. Bu üç ödeşmeden birine gereken
önem verilmezse Bergman'ın sinemasını
okumak zorlaşır.
Sinemanın bu özgün yönetmeni, bir sü
re tiyatroda çalıştıktan sonra senarist ola
rak sinemaya geçti. Yönetmen olarak bir
kaç sıradan yapıttan sonra, başyapıtları
Yedinci Mühür'ü (1957), Yaban Çilekleri'ni (1957), Sessizlik ) (1962) ve en büyük
filmi sayılan Persona’yı (1964) yarattı. Gö
rüntü yönetmeni olarak önce Gunnar Fischer’le, sonra Sven Nykvist'le çalıştı. Max
Von Sydow, Liv Ullman. Ingrid Thulin. Bi
bi Andersson gibi oyuncuları sinemaya ka
zandırdı. 1976 Ocak'ında, sonradan akla
nacağı bir vergi kaçırma suçlamasıyla tu
tuklanınca ruhsal bunalım geçirdi ve bir da
ha dönmemeye yemin ederek İsveç’ten ay
rıldı. Dışarıda çektiği filmler yine önemli
özellikler içermekle birlikte eski filmlerinin
düzeyine çıkamadı. Bergman, daha sonra
ısrarlara dayanamayarak İsveç'e döndü ve
5 saatlik vasiyet filmi Fanny ve Alexander’ı yaptı.
Bergman’ın otobiyografik yanlar içeren
bu dev filminde, gittikçe kurulaşan yaşam
karşısında eski coşkulu günleri kişiliğinde
yaşatan büyükanne Ekhdal, sevimli aşkı ih
tiyar Jacobi’yi öper ve “dudağın yaban çi
leği gibi" der. Bakalım biz de Yaban Çi
lekleri’™ izlerken, kendi yaşamımızda ya
ban çileklerinin o tadını bulacak mıyız, ya
da arayacak mıyız?
İlgilenenler için:
Video kulüplerde Bergman’ın şu filmleri var:
Beröringe / The Touch / Temas (1971).
Ansikte mot Ansikte / Face to Face / Yüz Yü
ze (1976)
The Serpent's Egg / Yılan Yumurtası (1978)
Autumn Sonata / Sonbahar Sonatı (1978)
Fanny ve Alexander (1982)
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BAŞLICA
FİLMLERİ:
1945 Kris - Bunalım
1948 Hamnstad Liman Kenti
Fangelse - Cezaevi
1950 Sommarlek - Yaz
Oyunları
1952
Kvinnors Van t an
Kadınların
Bekleyişi
1953
GydarnasAfton Gezginciler
Gecesi
1954
En Lektion I Karlek - Bir Aşk Dersi
1955 Sommarnatıens
Leende - Bir Yaz
Gecesi
Gülümsemesi
1957Det Sjunde Inseklet - Yedinci
Mühür
1958 Smulstronstallet Yaban Çilekleri
1959Nara L i ve t - Haya
tın Eşiğinde
Ansiktet - Yüz
1961 Sasom 1 En Spe gel - Aynadaki
Gibi
I960 JungfrukaUen Kaynak
1963 Tystnaden - Ses sizlik
1965
Persona - Birey
1966 Vargtimmen Kurtların Saati
1971 Beröringen Temas
1972 Çığlıklar ve
Fısıltılar
1974 Evlilik Yaşamın dan Sahneler
1974
Sihirli Flüt
1975Face to Face- Yüz
Yüze
1977 Yılan Yumurtası
1978
Güz Sonatı
1979
Kuklaların
Yaşamından
1982
Fanny ve
Alexander
1983
Prova Sonrası

Yaban Çilekleri
(Smultronstallet) yön:
Ingmar Bergman
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Milano Mucizesi

avaş sonrasının belki de en
önemli sinema akımı NeoRealismo - Yeni Gerçekçilik'in önde gelen yönetmenlerin
den Vittorio De Sica'nın adı,
genellikle bu akımın ünlü filmi Ladri Di Biciclette - Bisiklet Hırsızları (1948) ve senar
yo yazarı Cesare Zavattini ile birlikte anı
lır. Savaş sonrasının en önemli sorunu olan
işsizliğin, toplumsal güvensizliğin ve umut
suzluğun söz konusu edildiği Bisiklet Hırsızları'yla Yeni Gerçekçilik akımı, gerçek
başyapıtlarından birini ortaya koyuyordu.
Yine De Sica-Zavattini ortak çalışması
nın, Bisiklet Hırsızları yla Umberto D.
(1952) arasında yer alan filmleri Miracolo
A Milano - Milano Mucizesi (1951) ise. De
Sica’nın o zamana değin alışılmış gerçek
çi tutumuna aykırı düşen bir “peri masa
lı'' niteliğindeydi. Zavattini'nin "Toto il Buono” adlı romanından Zavattini, De Sica,
Cecctıi D'Amico üçlüsü eliyle uyarlanan
senaryo, gerçekçilikle düşsel olanı kaynaş
tıran özellikler içeriyordu, filmde birbirini iz
leyen olaylar bir yerden sonra giderek iyi
ce fantastik bir boyut kazanıyor ve gerçek
düşle yer değiştiriyordu.
Milano Mucizesl'nde, Milano'nun varoş
larındaki yıkık dökük gecekondularda ya
şayan yoksul insanların, günün birinde top
raklarından petrol fışkırmasıyla kendilerini
büyük işadamlarının şaşırtıcı dünyalarında
bulmalarını ve bu zenginlerle olan ilişkile
rini anlatıyordu De Sica. Filmin kahraman
ları olan bu yoksul insanlardan yaşlı bir ka
dın, bahçesini suladığı bir sırada lahana
yaprakları arasında bir çocuk buluyor, ev
lat ediniyor ve Toto adını verdiği bu çocu
ğu büyütüyordu. Analığı ölünce bir yetim
haneye yerleştirilen Toto, 18 yaşına vardı
ğında buradan çıkarak gecekondu mahal
lesinde yaşamaya başlıyordu. Derken ge
cekondu arazisinde petrol bulunuyor, zen
gin bir adam satın aldığı bu topraklardan
bütün mahalleliyi sürüp çıkmak isteyince
de, tüm yoksulların toplu direnmesiyle kar
şılaşıyor ve polis işe karışıyordu. Toto, ev
latlığını (ve mahalleli komşularını) korumak
isteyen ölmüş analığının gökten yolladığı

mucize yaratan bir güvercin sayesinde po
lisleri geri püskürtüyordu ama, meleklerin
gelip güvercini almalarıyla, polis yeniden
gelerek tüm mahalleliyi yerinden yurdun
dan çıkarıp atıyordu ertesi gün Sonradan
güvercini ele geçiren Toto’nun genç sev
gilisi, polis arabalarına doluşturulan yoksul
insancıkların ardından koşarak güvercini
yetiştiriyordu. Ve Milano Mucizesi nin
“herkesin kurtulduğu” finalinde, bütün ma
halleli birer süpürgeye binerek gökyüzüne
yükseliyordu,
Böylece Milano Mucizesi nin sonunda
masum kahramanlarını bir süpürge sopa
sının üstünde, "daha iyi bir dünyaya" yol
layan De Sica, Latinlere özgü duygulu,
renkli ve keskin bir atmosferin ve dobra
dobra bir anlatımın egemen olduğu filmle
rinden Bisiklet Hırsızları’nda kişi üstüne
yoğunlaştırılan baskıların, Umberto D’de
insancıl duyguların şairliğini yaparken. Mi
lano Mucizesi nde de işsizlerin ve işsizli
ğin, yitik insanlarla evsiz barksızların, ezi
lenlerle toplum kurbanlarının ve "mahrumiyef’in altını çiziyordu. Milano Mucizesi'nin fantastik boyutunu halkın dayanış
ma gücüyle açıklayan De Sica'ya göre, bu
filmdeki mucize yaratan güç, mucizeden
çok bu dayanışmada, bu beraberlikte ya
tıyordu. Sonuçta gerçek mucizeyi dayanış
ma ve beraberlik doğuruyordu...
VİTTORİO DE SİCA:
MİLANO MUCİZESİ ÜSTÜNE...
Benim iki canavarın pençesinde olduğu
mu biliyor musunuz? Yaşamamı neredey
se imkânsız kılıyorlar. Bunlar Charlie Chap
lin ile Renâ Clair’dir... Senaryomuzun (Mi
racolo a Milano / Milano Mucizesi) yapı
sında ilerledikçe, bazı günler oluyor ki, ça
lışmamızdan, buluşlarımızdan oldukça
memnun kalıyoruz. Ama, uzun sürmüyor!..
Ertesi gün kafama vurup, kendi kendime
söyleniyorum: Charlie bunu daha önce, yir
mi beş yıl önce düşünmüştü!.. Ya da: Renâ Clair onu şu filmde yapmıştı!.. Onlardan
sonra sinema hemen hemen imkânsızlaş
tı!.. Onlar, sadece bu iki kişi her şeyi bul
dular!.. Vallahi bana hayatı haram edip uy
kularıma engel oluyorlar.
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(...) Filmlerimin gerçek anlamı, insan da
yanışmasını araştırmak, bencilliğe, adam
sendeciliğe karşı mücadele etmektir: Sciuscla (Kaldırım Çocuklarında bu tema,
tragedya biçiminde ele alınmıştı; Ladri di
Biciclette (Bisiklet Hırsızı)'nda öykü dra
matik içeriğini kcrur, ama çok kez gülünç
bir yapıdadır; nihayet Milano Mucizesi
de tema, savruklama (Burlesque) olarak
geliştirilecektir: Yalnızlığıyla mücadele
eden adam.
Savaşın sonunda bizi. Zavattini ile beni,
en çok etkileyen şey, insanın yalnızlığıydı.
Bize göre bu, Bisiklet Hırsızı'nda o kadar
çok yer tutuyordu ki, burada Kafka’dan söz
açılabilirdi, ama çok yanlış olurdu bu, çün
kü yalnızlık fizikötesi bir şey değil, tersine
her vakit toplumsal yönden açıklanabilecek
bir şeydir. Ama biz Bisiklet Hırsızı’nda, se
yirciye ödünler verdiğimiz düşüncesinde
yiz. Buna karşılık, Milano Mucizesi ne çe
şitten olursa olsun, hiçbir ödünün yer al
madığı bir film'dir. Bu filmde, söylemek is
lediğimiz her şeyi söyledik, insan dayanış
ması da burada en büyük yeri tutuyor. Bu
filmde ozansı yapıntıdan (Fiction Poetique)
yararlandım; ama bundan böyle kendimi
buna verdiğim sanılmasın.Milano Mucize
si çalışmamın "fantastique” bir bölümü
dür. Bundan başka bir şey de değildir. Bu
filmde sürekli olarak, şiirle gerçeği birleş
tirmeye çalıştım, bunu başardığımı da sa
nıyorum.
(...) Milano Mucizesi siyasal bir film de

ğildir, sadece bir masaldır. Tek amacım,
yirminci yüzyıla özgü bir peri masalı dene
mekti. Filmin anlamına gelince, bana gö
re bu, iyiliğin zaferidir; insanlar birbirleri
ne karşı iyi davranmasını öğrensinler, işte
filmimin bütün siyasası bu. Bir de günay
dın sözü gerçekten aydın gün anlamına
gelsin.
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Gerçekçilik (rdalisme) ile doğruculuk (ve
rişme) sık sık birbirine karıştınlıyor. Doğru
culuk bayağı bir belgeliktir. Oysa gerçek
çilik, gerçeğin aktarılmasıdır; bu ozansı ak
tarış da benim için bir çıkış noktasıdır. Yenigerçekçilik bir çıkış noktasından başka bir
şey değildir. Bunu yıllar yılı tekrarlamaktan
geri durmuyorum
Chaplin, Donskoy, Flaherty’nin açtığı
modern sinemanın yolu, gerçekçilik yolu
dur. Bu yol yürek ister, hem de sinema için
her vakit yeni, çok önemli gelişmeler sağ
lamak zorundadır Bunu hiçbir vakit unut
mamalıyız. Zira bunu unutursak, sinema
yı gerçek’ten ayrılmak zorunda bırakırsak,
insancıl anlamı yoksullaşır. (...) En iyi sine
ma. kendisine bugünkü insancıl, toplum
sal gerçeğin çizdiği yoluna devam etmeli
dir Bu yol ona varlığının nedenini, ulusal
niteliğini, evrensel değerini verir. Sinema
yılmaksızın ilerlemeli, önüne çıkan bütün
ekonomik ve siyasal engellerle, güvensiz
lik ve düşmanlıkla mücadele etmelidir. Bu
gün alıcımızı, bu en büyük, en iyi anlatım
aracını, bayağılıklar için kullanmaya hak
kımız yoktur.

Milano
MucizesiMiracolo A Milano
t Yön: V. De Sica}
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Woody ya da
ben-merkezci güldürü

YVES ALION
ÇEV: RUŞEN ÇAKIR
ananasın gösterilmesiyle
} Fransızların Woody Ailen i
i;» keşfettikleri sırada çok az kiM J şi. bu yaratıcının birkaç yıl
___________ sonra en büyük ve en yete
nekli sayılanlarla eşit oranda saygı göre
ceğini kestirebilmiştı Bananas belki yeni
likçi tonda ancak gerçek tutkudan yoksun
bir kaba güldürü filmi olarak ilginç olabilir
di ye olamadı
Önceki yapıtlarının (sonradan) keşfedil
mesi, Everything You Always Wan
ted...’in Play it Again Şam’ın ve ardından
düşkırıcı Sleeper'ın gösterilmesi, onun ya
pıtının temelindeki anlam karışıklığını orta
dan kaldırmaya yetecek durumda değildi.
Her yönüyle bir geçiş filmi olan Love and
Death ise, sınıflandırma yapmakta tez dav
rananları ters köşe etmekte ilk adım ola
caktı.
% 'A

Bu ilk dönemden, sinemacının dehası
nın olgunlaşması çağı için neleri alıkoyma
mız gerekir? ilk olarak, kaba güldürü sine
masının yeni bir dahisinin doğmuş olduğu
nu. Kendini öz olarak geçmişe bağlayan bir
türün gecikmiş evladı Ailen, kimi kez Marx
Kardeşler’e benzetilmiştir Bu. Annie Hall un yaratıcısının yadsıyamayacağı bir gön
dermedir. Gerçekten de onun filmlerinde
kardeşlerin olmaması enderdir. Woody bu
nun manevi babasına (Groucho; bu nedenleChico ve Rarpo da manevi amcaları olu
yor) saygı göstermenin bir yolu olduğunu
söyleyerek işin içinden çıkmak istiyor, in
sanın aklına özellikle, Take the Money
and Run - Parayı Al ve Kaç’ta Virgil Starkwell'in anne ve babasının gülünç kılıkları
geliyor ve Love and Death’in kahramanı
nın soyadı üzerine kafa yormadan edemi
yor: Boris Grouckenko.Woody Allen.doğal
olarak belli bir saldırganlıkla, belirli bir tat
tan eklemlenmiş, sözel taşkınlığa yönelik
"absürd" duygularını ödünç almış Marx
Kardeşler'den Sinemacımız aykırı söz ve
özdeyişlerin krallarından biridir. Kabare yıl
larında ve onun öncesinde, genç adamın
gazete ya da TV için “one-liners” (kısa
espriler) yazdığı dönemlerde başından ge
çenler bilinse....'.

Love and Death’den ölüm üzerine şu
değerlendirme, bunların binlercesinden bir
örnek olarak kabul edilemez mi: "Ölümden
korkmuyorum, yine de o geldiğinde uzak
larda olmayı yeğlerim". Görüldüğü gibi, ilk
dönem filmlerinde egemen olan parlak
yön, Woody'nin sözcükleri, başkalarının İn
cili istiridyelere yaptığı gibi, işlemesidir. Si
nemacımızın, anlatımın sürekliliğinden çok
gülmecesinin niteliğini dert edindiği görül
mektedir. Benzer bir şekilde, Marx Kardeş
lerin, senaryo yazarlarınca, kendilerinin en
iyi olduğu fikrinin kafalarına sokulduğu
ama onların kibirle bu gerçeği görmezlik
ten geldikleri dönem, yapıtlarının ilk kısmı
na denk düşüyordu.

)

Ancak Allentvari güldürü, göze en çok
çarpan bölümler olsalar da, kendini sözel
görünümlerle kısıtlamayacaktır. Sleeper ya
da Bananas sade gag'lar ve "slapstick"
için elverişli ortamlardır. Aynı şekilde, Play >
it Again Sam'de Allan Felix’in, mutluluğu
nu paylaşmak amacıyla yoldan geçen bi
rine dirsek vurduğu ve zavallı adamın ne- i
hire yuvarlandığı sahne düşünülebilir.
Bunlara koşut olarak, sinemacımız, sine
ma perdesinde yorumladığı kişiliği geliştir
mektedir. Beceriksizliği, utangaçlığı, ona
etkin bir şekilde durumların güldürüsünü
yapmasında yardımcı olur. Örneğin, ben,
en efkârlı gecelerimde, neşelenmek için,
hep aynı coşkuyla, Felding Mellish'in (Bananas'da) görünmemeye çabalayarak por- i
no bir dergi satın aldığı, o masalsı sahneyi
tekrar tekrar anımsarım... Oyuncumuzun
diğer eşsiz ekseni taklittir. O kalıcı olana
karşı, büyük bir sinemaseverdir (Dinsiz
Woody'nin konuşma tarzından bir örnek:
"Tanrı varolsaydı, dazlaklar olur muydu?")
ve bu özelliği kolaylıkla görülmektedir.
Bergman ve varoluşçu felsefecilere olan
sevgisi onu, isveçli ustayla kendine göre
(saygıyla) alay etmeye yöneltmektedir. An
cak Yedinci Mühür'ün yaratıcısı, nişan
tahtasında tek başına değildir. Düzensiz
olarak sayalım: Richard Fleischer’in Le
Voyage Fantastique"i (Fantastik Yolcu- }
luk) Everything You Always Wanted...’in
son bölümünde, toplumsal ve ahlaksal !
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yönleriyle tüm gangster filmleri Take The
Money and Run'da, (Marx Kardeşler ta
rafından olduğu gibi taklit edilen Michael
Curtiz’in filmi) Casablanca kahramanın bü
tünüyle Humphrey Bogart'la özdeşleşme
si temeli üzerine temellendirilmiş olarak
Play it Again Sam’de. Biçimsel olarak üre
tilmesi zor tikler dahi ihmal edilmemiştir,
ek olarak (alan derinliğiyle oynayarak el
de edilen) Bergmarivari planlar ya da sah
te TV röportajları sayılamayacak kadar çok
tur (Özellikle Take the Money... ve Bananas’da).
Güldürü yapısının son aşaması: Hiciv.
Çağıyla aynı düzeyde bulunan Woody Allen'in, aydan gelme, zaman dışı bir oyun
cu olabilmek diye bir derdi yok. Tam tersi
ne, o çağdaşlarını (ve kendisini) ve onla
rın (ve kendisinin) tuhaflıklarını iğnelemek
olanağından kendini asla yoksun bırak
maz.
OLGUNLUK ÇAĞI
Woody, saplantılarının çoğunu, özellik
le ölüm üzerine olanlarını Love and Death’de ele almıştı. Ne var ki filmin bildirisi
belirgin bir biçimde iyi kavranmadı, halk
genellikle afallamıştı ancak içlerihden ayartılabilen pek az kişi vardı. Bu nedenle, gül
dürü ve maskaralık maskesini çıkartmak
yönetmenimiz için ivedi bir zorunluluk ol
du. Artık karanlık hiçbir nokta kalmamalıydı
çünkü Ailen buzdağının su altındaki kısmı
gündemin oldukça uzağında kalmıştı.
'Ucuz' gagları bir yana iten (ki böylelikle
birçok gag -anlaşılan en güzelleri- Manhattan’ın kurgusunda atılmış) yönetmenimiz,
tedirginliğini, tanınmak ve sevilmek arzu
sunu açıkça ortaya koymaktadır. Kendisin
den şiddetle birinci tekil şahıs olarak söz
etmek isteği de herhalde bundan ileri gel
mektedir. Ne var ki bu kez kolaylıkla aldalılabilen pek kimse yok. Alvy Singer (An
nie Hall), Isaac Davis (Manhattan) ya da
Sandey Bartes (Stardust Memories), evet
tüm bu kişilerin adı pekâlâ Woody Ailen
olabilirdi. O, bu kişiliklerle özdeşleşerek, si
nemasına (az görülür bir mutlulukla) en de
rin narsisizmi yediriyor, saplantılarını onla
ra mal ederek, nerdeyse çelikten bir zırh
yaratıyor kendine. Stardust Memories’in
kahramanlarından birinin belirttiği gibi:
“Acı çeken benliklerinin filmini çekip bu
nun adına Sanat diyorlar.” "Mutsuz New
Yorklu, Yahudi aydın, âşık ve derisinin al
tı çok kötü bir halde”, görüldüğü gibi Wo
ody kendini böyle tanımlayarak değiştiği
nin bilincinde olduğunu tanıtlıyor. Öyle de
ğişmiştir ki yönetmenin iletişim zorluğu,
onu en sonunda gitgide uygunsuzlaşan iti
raflarda bulunmaya yöneltir.
Annie Hall'da, Alvy Singer ve Annie
Hall'un, Alvy'nin yazdığı oyunda birbirleri
nin yüzlerine kusurlarını sayıp döktükleri ve

önceki sahnede sergilenen çelişkileri ye
niden ürettikleri sahne akla geliyor. Sah
nenin repliklerinin, büyük bir olasılıkla, şe
hirde başoyuncular tarafından telaffuz edil
diği bilinince (Öyle ki Dlane Keaton’un ger
çek adı, ilk bakışta Annie Hall sanılmakta
dır) bu günah çıkartmanın derinliği belki öl
çülebilir.
ÜÇÜNCÜ ÇAĞ
Stardust Memories'den sonra Woody
Ailen iki arada, bir derede kaldı, ilgilendi
ği şeyler hakkında konuşmaktan vazgeç
meyi istemiyordu: Kendinden, yabancılaş
masından, Yahudiliğinden, kaynaşma yo
lundaki sorunlarından, entelektüelliğin
den... Ancak aynı zamanda daha klasik bir
güldürü sinemasıyla, bir asgari müşterek
te kaynaşması gerekmektedir. Eskisinden
daha az narsist olan sinemacımız, bundan
böyle daha bir dingin görülmektedir. Ama
kuşkusuz, söz konusu olan yepyeni bir üç
kâğıtçılıktır. A Midsummer Night's...'tan
itibaren, kişisel sorunları konusunda bir ge
ri çekilişi gözlemleniyor. Andrew her ne ka
dar tinsel barışı tanımaktan uzaksa da, bu,
diğer kişilerden sistematik olarak daha ön
sıralara konulduğu anlamına gelmez. Söz
konusu olan daha tutarlı bir şeydir: And
rew, yaratıcısının kendisiyle özdeşleşme
sine olanak vermeyen bir dizi belirgin özel
likle donatılmıştır. Zaten olay köyde (Allen’den daha kentli kimse bulunmamasına kar
şın) ve yüzyılın başında geçmektedir. Bir
Yaz Gecesi Gülümsemesi'nin Bergman’lyla, Çehov ya da Shakespeare gibi tümü
AvrupalI olan göndermeler arasında, film,
belli bir mutluluğun, sevimli ve verimli bir
doğa üzerinde kısa planlarla pekiştirilmiş
bir mutluluğun ince izlerini taşıyan, gülünç
lü süs sözleridir.
Kimi şeyler, Zelig’le daha apaçıklaşıyor.
Bu sahte belgeselin, bir aldatmaca anıtı ol
duğu bilinmektedir, çünkü baş kişi sırasıyla
konuştuğu kişilerin kimliğine bürünüyor
Uzun süreden beri Woody Ailen, tüm kendi
dışrndakilere dönüşebilen bir başka kişi
olabilmeyi düşlemişti. Ancak bukalemunadam mitosunu harfi harfine uygulamak
gerekmiyor. Filmi gerçekleştirmenin çok
güç olmasının arkasında (sahte belgesel
olağanüstü bir biçimde oluşturulmuş) bilin
diği şekliyle Woody vardır. Film, gülünç
hatta kaba gülünç birkaç sahnesine karşın
(örneğin, Zelig’in sinek gibi tavanda yürü
mesi) aynı zamanda trajik bir yapıttır. Öy
le ki, bu kendine özgü küçük filmin, güldü
rünün yönetmence seçilen diğer biçimle
rinin (hiciv, durum güldürüsü, absürd, sö
zel güldürü...) harmanlanması, bir toplamı,
bir bilançosu olup olmadığını insan kendi
ne sormadan edemiyor. Filmin varoluşsal
yönüne karşı en ufak bir ilgi bile gösterme
yen izleyicilerin de bu soruyu kendine sor
duğu yadsınamayacak bir gerçek.
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Annie Hall

aha ne istiyorsunuz, bu be!, r\ nim ilk oyunum!” Gerçek haİ||| J yattaki ayrılığın tersine yersiz
bir mutlu sona bağlanan —kendisi ile kız arkadaşı Annie
Hall arasında daha önce yaşanmış bir ko
nuşmanın tekleyen provasından sonra böy
le seslenmektedir bize komedyen ve ace
mi oyun yazarı Alvy Singer. Kimi açılardan
Annie Hall (United Artists) da Woody Allen'ın ilk filmi Teknik ve anlatımda yeni dü
zeylere ulaşan sanatçı aynı zamanda kendi
kişiliğini, dünyaya bakışını ve fobilerini de
ilk kez bu denli sözkonusu ediyor. Ancak
oyun ile film arasında nitelik açısından pek
paralellik kurulamaz; Annie Hallun görün
tüleri (Gordon Willis) iyi, duygusu iyi, esp
riler ise zorlama değil ve en güzeli kişilik
ve çevre özelliklerinin derinliklerinden gel
dikleri için daha da keyifliler.
Ailen, ilgi alanlarını ve komedi unsurla
rını büyük oranda basitleştirmiş. Sleeper
-200 Yıl Sonra ve Love and Death Aşk ve
Ölüm de gördüğümüz özenli parodımekanizması burada terkedilmiş, şeytani bilim

kurgu manzaraları ya da insana biraz faz:
la Bergman ve Tolstoy doldurulmuş gibi
gelen Rus hayatı sahneleri de yok. Annie
Hall, çoğunlukla Manhattan'da geçiyor
Manhattan'ın daireleri, kaldırımları, kitap
çıları, psikiyatrist büroları, restoranları,
park-bankları ve sinemaları ise çiftimizin
söz jimnastikleri için doğal birer fon oluş
turuyorlar. (En önemli istisna, koca sesli bir
can sıkıntısının önceki gece gördüğü bir
Fellini’yi bir sürü klişe cümleyle “en iyi
filmlerinden biri değildi" eleştirdiği New
Yorker'daki sinema kuyruğu tabii ki.) Man
hattan dışındaki mekânlar ise daha alaycı
bir gözle görülmüş; Alvy'nin Brooklyn'deyken oturduğu ev bir lunaparkın hemen ke
narında. Annıe'nin Wisconsin’deki annebabasının evi ise doğrudan bir Norman
Rockwell resminden alınmış. . Bir de Los
Angeles sahneleri; “Munchkinland’de ya
şamaya benziyor!” diyor Alvy arkadaşı ve
menajeri Rob’a (Tony Roberts). Gerçekten
de öyle gözüküyor: Herşey aldatmaca ve
sahte parlaklık Bir Noel Baba ve bir ren
geyiği oturuyor evlerin birinin ön bahçesin
de, yılbaşının kıyıda köşeae kalmış bir ha
tırası olarak. Rob bir televizyon şovunun
üstüne başka yerden kahkalar kaydediyor
(“Eğer uçuyorsan harika bir film!” diyor bir
kanepeye yığılmış sırıtan bir adam Le
Grande Illusion -Büyük Aldanış’dan sözederek ve siz New Yorker'daki can sıkıntı
sının buna bile ekşiyeceğim hayal edebili
yorsunuz.)
Bu tür değişikliğin basit bir sebebi var;
Manhattan Allen'ın mizahının kaynağıdır.
Sözlü esprilerin görsel esprilere karşı ta
mamen egemen durumda olmasının sebe
bi de bu. Gene de ana başlıklar hâlâ aynı.
Alvy de kendinden öncekiler gibi aşk,
ölüm, bunalım ve psikanaliz, Yahudi ol
mak, edebiyatın ve öğrenmenin önemi
(“Sana Beowulf okutacakları hiç bir dersi
alma” diye öğüt verir Annie'ye), sinema
kuyrukları ve partilerdeki kültürel saçma
lıklarla uğraşmaktadır. Ancak tüm bu baş
lıklar şimdiye dek hiç bu denli açıklıkla Al-
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len'in etrafında toplanmamışlardı. Gözlük
lü, çelimsiz, sinirli komedyen Alvy'nin yük
selişi de Woody Allen’ın yükselişiyle para
lellikler taşımakta. Alvy'nin Wisconsin Üni
versitesindeki bir gösterisinde Allen'ın komedyenlik günlerinde kullandığı bir malze
meyi kullanması da bunun açık bir göster
gesi. Aslında filmin New York’lu Yahudi bir
komedyenin ve Allen’in üstünde odaklaş
ması şimdi de gelecekte de insanlara ulaşabılirlığı konusunda kuşkular doğuruyor.
Çünkü Ingiliz seyircilerinin, Atlantiğin öte
tarafında olmak yüzünden kaçıracakları ba
zı noktalar olduğu gibi, New Jersey'li se
yircilerin de Hudson nehrinin öte tarafın
da olmak yüzünden kaçıracakları bazı nok
talar da var: Annie beyaz ekmekli pastır
ma, salata ve mayonez’den oluşan bir ye
mek ısmarladığında Alvy'nin gösterdiği tep
kiyi yalnızca gerçek bir New York’lu Yahudi
gösterebilirdi. Ailen da günün birinde idollerı Marx kardeşlerle aynı duruma düşecek:
Onların filmlerinde de seyircinin kahkaha
tufanı yerel radyo istasyonu isimleri, çok
tan unutulmuş popüler şarkı ve müzisyen
isimleri üzerine kelime oyunlarıyla periyo
dik olarak kesilir.
Gene de tüm bu göz kamaştırıcı, zeki
saptamaların ve bunlara eşlik eden özgün
süslemelerin (bir çizgı-film fantezisinden,
Arthur Miller oyunlarından fırlamış kişilik
ler gibi geçmişlerini ziyaret eden Alvy ve
Annie’nin gerçek düşüncelerim açıklayan
altyazılara dek) altında sağlam bir temel var
dünyaya mizahla bakmanın sorun ve sı
kıntıları ile bunun insan ilişkilerine etkisi...
Alvy ile Woody Ailen arasındaki koşutluk
açık. Ama gece kulübü şarkıcısı Annie Hall

ile Diane Keaton arasında da bazı bağlan
tılar var. Keaton da canlandırdığı insan gi
bi aşırı çekingendir (“Play It Again Sam 'in sahnelenişinde onlarla birlikte çalışan
Tony Roberts Keaton’ı sabah kalkıp der
hal özür dilemeye başlayan türden" diye
nitelemişti), kendi soyadı da Hall’dur (Ke
aton annesinin soyadı) ve 1971 yılında bir
sene Woody Ailen ile birlikte yaşamıştır.
Ama filmdeki ilişkilerinin öyle özel bir yanı
yok. Öykü genelde bir aşk ilişkisini isteme
nin. sürdürmenin ve bitirmenin iniş çıkış
larını, düzensizliğini ustalıkla anlatıyor. İliş
kinin doruğundayken hemen her olay İstakozların kazayla mutfağa saçılmaları
gibi- şamata yapmak ve eğlenmek için bir
sebep oluşturabilıyor. İkisi, hayatlarındaki
diğer insanların -Carol Kane, Shelley Du
val. Annie'nin sakallı aktörü (diz çöküp
"ayağınla kalbime dokun"diyen)-hiçbir za
man yakalayamadıkları bir enerji ve yakın
lık yaratabiliyorlar. Ama enerji gelip gitmek
tedir ve hüzünlü bir sona doğru yaklaşır
lar. "İlişkimiz, hareket etmek zorunda yok
sa ölecek, bir köpekbalığı gibi" der Alvy ve
Los Angeles'dan New York'a dönüş uça
ğında "Sanırım elimizdeki ölü bir köpekba
lığı" diye düşünür. Kısa bir süre sonra An
nie Tony Lacey’e dönmek üzere geri uçar
ve Alvy uzun bacaklı bir fıstığa o komik İs
takoz numarasını gösterir, kız hiçbir şey
anlamadığı için özür dileyecektir. Komeayenler yaratılmış kişiliklerin ve olayların tah
rifatları olmaksızın kendi huy ve tecrübe
lerini yansıtınca sonuç genellikle komik de
ğil utandırıcı olur. Oysa Woody Ailen en ki
şisel filmini en komiği haline getirmeyi ba
şararak bir mucizeyi gerçekleştirmiş.

WOODY

ALLEN'in

filmleri:

(yönelmen

olarak)
1935 doğumlu, Ameri
kalı yazar, oyuncu ve
yönelmen.
1969 Take The Money
And Run-Parayı Al ve
Kaç
1971 Bananas
1972 Everything you
always wanted to know
about sex but were af
raid to ask - Seks hak
kında bilmek istediği
niz ama sormaya çe
kindiğiniz. her şey
1973Sleeper - (Uyku
cu) 200 Yıl Sonra
1975Love And Death
- Aşk ve Ölüm
1977Annie Hall
1978
Interiors - îç Me
kanlar
1979 Manhattan
1980
Stardust Memori
es - Samanyolu Anıla
rı
1982 A Midsummer
Night‘s Sex Comedy Bir Yaz Gecesinin Seks
Komedisi
1983Zelig
1984Boadway Danny
Rose
(Oyuncu ve senaryo ya
zarı olarak):
1965 What's New
Pussycat? - (C.Donner)
1967 Casino Royal Çılgınlar Gazinosu
(J. Huston, K. Hughes,
V. Guest, R. Parrish,
J. Mc Grath)
1969 Don 7 Drink The
Water-Suyu
İçme
(H. M orris)
1972 Play İl Again Sam
Yine Çal Sam
(H. Ross)
1976 The Front - Sınır
(M.Ritt)
1980 Subtil Concept
(W. Allen'in öyküsün
den uyarlayan ve yöne
ten: Gerard Krawczyk,
Fransız yapımı)

Annie Hall
Allen, 1977)

(Woody
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Yeni bir oyuncu

Isabelle Pasco

on sıralarda, gösterildiği kimi ül
kelerde olaylara ve yasaklamala
ra neden olan bir filmin (Ave
Maria-Meryem Ana) genç ve gü____________ zel oyuncusu Isabelle Pasco, gi
derek Fransız sinemasının gözde “yıldız”larından biri olma yolunda ve art arda aldığı film öne
rileriyle gündemde.
Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Rebelote adlı ilk filmiyle ilgi çeken genç yönetmen Jac
ques Richard’ın. oldukça karikatürleştirilmiş bir
konuyu görüntüleyen, inandırıcı ve yeterince çe
kici olamadığı gibi hayli tepki toplayan sevimsiz
filmi Ave Maria-Meryem Ana (1984), Fransız si
nemasına genç, güzel ve yetenekli, yeni bir
oyuncu kazandırdı: Isabelle Pasco.
Dinsel içerikli öyküsünün dolaysız bir tahrike
yol açabilecek ucuzluklarla, oldukça beylik kli
şelerle, tecımsel ödünlerle tezgâhlandığı bu film
le çıkış yapan Isabelle Pasco’nun kaderim
1983’te Elle dergisinde yayınlanan fotoğrafları
değiştirdi. Oldukça beğenilen bu fotoğraflardan
sonra Paris’teki bir manken ajansı çok geçme
den keşfetti ve hemen ayarttı.
Isabelle’e, iş verdi ve Perpignan’daki eğitimini
bırakan genç kız, dünyanın dört bucağındaki de
filelerde boy göstermeye koyuldu. Ama genç kı
zın içini kemiren başka bir ateş vardı: Sinema"Çocukluktan beri oyuncu olmayı istemiştim” di

$

yordu genç kız. Günün birinde, çalıştığı ajans
ta genç bir yönetmene, Jacques Richard’a rast
ladı Isabeile Pasco ve 1983’te Cannes'da ilgi çe
ken Rebelote adlı filmde rol aldı ilk kez.
Derken Jacques Richard, beş ay sonra yeni
filmi Ave Maria'nın başlıca kahramanı olarak,
gençliği, sağlıklı havası, tazeliği ve çekiciliğiyle
sarışın Isabelle Pasco’yu seçti fazla duraksama
dan. “Hiçbir zaman kursa falan gitmedim ben”
diyordu Isabelle Pasco, “Jacques Richard’ın se
naryosunu okuyunca denemeler yaptım ve im
zaladım kontratı. Tabii ki güç, zorlu sahneler var
dı okuduğum senaryoda ama isteye isteye üs
tüne gittim zorlukların. Çekimden sonra film her
kesi şaşırttığında kendimi iyice işe koyuverdim.”
Ve film yapacağını yapU. oldukça garip bir öy
küyü anlatan Ave Maria-Meryem Ana, Isabelle
Pasco’nun çıkışı oldu.
Ave Maria, iki delinin eline düşen bir genç kı
zın öyküsü. Kendisini kutsal bakire Meryem Ana
zanneden, yaman bir isterik kadının (Anna Ka
rina) ve bir papaz terekesi içindeki üşütüğün (Fe
odor Atkine) eline düşen bir genç kızın öyküsü.
Bu iki deli meczuba bir rahibe çömezi de eşlik
eder. Ave Maria’da Isabelle Pasco’nun canlan
dırdığı kişilik öncelikle naiftir ve bu bağnaz kişi
lere karşı savaşıma girişecektir, sonuç olarak
modern bir ermiş gibi din uğrunda canını ver
mek için kışkırtacaktır onları. Ve gerçek, derin
bir iç acısına katlanacaktır. Ailesinden ayrılacak,
köle ediliverecek, bir mutfağın zeminini diliyle
temizleyip silecek, "çıraklar” tarafından kırbaç
lanacak, herkesin gözü önünde çırılçıplak soyu
lacaktır, vs. vs...
“Çok sıkıcıydı” diyerek anlatıyordu Isabelle
Pasco, “alçaltıcıydı, filmden önce ve sonra ka
rabasanlar bastı beni desem yalan olmaz!” Ama
ardından “film öncesi ve çekim sırasındaki bu
sıkıntıların ve korkuların sonradan bol tarafından
ödüle dönüştüğünü ve bundan son derece mem
nun olduğunu” gülümseyerek ekliyordu. Bu kut
sal oyunculuk ateşi, Isabelle Pasco'yu yiyip bi
tirmişti. Ave Maria’yı tamamladıktan az bir za
man sonra, başka bir yönetmen Robin Davis de
yeni filmi Hors-la Loi - Kanun Dışı’ndaki Sissi rolü
için Isabelle Pasco’yu duraksamadan seçti. Cla
ude Berri de Isabelle’i yeni filmi Manon des Sources’da Yves Montand’la Coluche’un arasın
da oynatmak için sırada bekliyordu.
”17 yaşımda, başarıya ulaşmak için bir yıl yetti
bana, eğer başaramasaydım eğitimime döne
cektim. Şimdi 18 yaşımda arkamda iki film var,
bu mutluluktan da öte bir şey!” diyen, Fransız
sinemasının bu genç ve güzel yıldızını parlak bir
geleceğin beklediğini söylemek mümkün!
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SİNEMADAKİ KRİZ

LOŞ SALONLAR KİMSESİZ
LOŞ SALONLAR NİÇİN BOŞ! SEYİRCİ
NEDEN ESKİSİ DENLİ SİNEMA SALON
LARINI DOLDURMUYOR. KRİZİN DÜNÜ,
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ... TÜM BU SO
RULARA YANIT ARAYAN SÖYLEŞİMİZE
UZUN YILLAR İŞLETMECİLİK VE FİLM
İTHALCİLİĞİ YAPAN MEHMET SOYASLAN İLE İSMET KURTULUŞ KATILARAK
AÇIKLIK GETİRMEYE ÇALIŞTILAR.

sinematek.tv
SÖYLEŞ/ YE
KATILAN LA R:
İSMET
KURTULUŞ:
Dışalıma, Film liha/at
ve İşletmeciler Derneği
Başkam.
MEHMET
SOYARSLAN, Dışalıma, işlet
meci.

S eyirci açısında n son on yılın en kötü m ev
sim lerinden birini ya şıyoruz. V izyona giren
en kaliteli film ier da hi yitip gid en se yirciyi
loş sa lo nlara çekm eye ye tm iyor. S izce , seyir
ci sayısındaki b u korkutucu azalm anın ne
de nleri n elerd ir?
İsm e t K U R T U L. U Ş : Geçen yıla oranla si

ta Katma Değer Vergisi ni de halktan alma
ya başladım. Bence zaten bir hayli düşük
olan bilet fiyatlarını bir kez daha indirmek
geçerli bir yöntem değildir.

nema seyircisinde yüzde yetmişe yakın bir
azalma var. Bu azalmanın başlıca nedeni
videonun bu seyirciyi çalmasından kaynak
lanıyor. Buna çalması diyorum, çünkü bu
gün Türkiye’ye gelmiş olan video filmleri
nin hiç birinin telif hakkı yoktur. Bunlar yurt
dışından kaçak olarak getirilmektedir ve
haksız rekabeti ortaya koymaktadır.
Seyirciyi loş salonlardan uzaklaştıran bir
diğer neden ise TV'nin renklenmesi, prog
ramlarında hissedilir bir düzelme yapma
sı ilginç ve yeni filmleri göstermesinden
kaynaklanmaktadır. Bir de buna ilaveten
halkın satın alma gücünün düştüğünü söy
leyebiliriz. Bu satın alma gücünün düşüşü
yalnızca sinema salonlarında değil, örne
ğin maçlara giden seyircide bile kendini
göstermektedir. Görüldüğü gibi stadlar es
kisi gibi dolmamakta, bazı maçlar çok az
bir seyirci karşısında oynanmaktadır. Tüm
bu nedenler bir araya gelince, sinema se
yircisinde hissedilir bir düşüş olmuştur. Bu
düşüşün oranı ise sözlerimin başında be
lirttiğim gibi yüzde yetmişlik gibi korkutu
cu bir boyuta varmıştır.
M e hm et S O Y A R S LA V Genelde ismet
Bey’in söyledikleriyle hemfikiriz. Kısaca
özetlersek seyircinin azalması üç ana ne
dende toplanıyor. Videonun haksız rekabe
ti, TV'nin renklenip programları düzeltme
si ve ekonomik kriz. Tabii bu nedenlerin en
büyüğü bildiğiniz gibi videonun haksız re
kabetidir.

halinde geldi. Video ile sinema arasında
haksız rekabeti kaldırıcı tedbirleri en kısa
zamanda almak gerekir.

B ile t fiyatla rını ucuzlatm ak bir çözilm o la
bilir m i?
S O Y A R S LA N Bilet fiyatlarının yüksek ol

duğunu söyleyemem. Bu konuda yerli film
ciler bir iş yaptılar, bilet fiyatlarını düşürdü
ler. Oysaki ben işletmemde olan hiçbir si
nemada bilet fiyatlarını düşürmedim. Hat

KURTULUŞ: Bizim de
belirli bir dayanma
gücümüz rar. Bir yere
kadar dayanırız. Sonra
da iş biler.

S eyirciyi tekrar lo ş salon la ra d önd ürm ek
için ne gibi ö nlem le r alın m alıd ır?
K U R T U LU Ş : Türkiye'ye video bir dalga

B u te dbirler ne olabilir?
K U R T U LU Ş : Biz de tüm meslektaşları

mızla bu tedbirlerin ne olabileceğini uzun
uzadıya tartıştık. Acilen yapılması gereken
tek iş, denetimsiz, telif hakkı ödenmemiş
tüm kasetlerin video kulüplerinden toplattırılmasıdır. Bu topjattırma işleminin şekli
ni ilgili bakanlar araştırıp bulsunlar. Yurt dı
şında bu iş nasıl, hangi yöntemlerle yapılı
yorsa, onlar da aynı yöntemleri kullansın
lar. Biz filmciler, bir film getirirken nasıl telif
hakkı ödüyor, nasıl yasal yolları deniyorsak
ve bu yolları denemediğimiz zaman da bu
filmler nasıl elimizden alınıp gösterime so
kulmuyorsa, videoda da aynı yöntem uy
gulansın. Devlet devletliğini gösterip bu
alanda ağırlığını ortaya koysun.
B öyle b ir den etlem enin gerçe kleşece ğini
varsayarsa k yitirilen seyirci tekrar lo ş salon
lara dön ebilir m i?
K U R T U LU Ş : Bu tür denetlemenin sonu

cunda yitirilen seyircinin tekrar loş salon
lara döneceğine ilişkin kesin bir şey söy
lemek olanaksıız. Biz geçen yıl, sinemanın
video ve renkli TV karşısında seyircisini
yüzde yirmibeş oranında yitireceğini he
saplamıştık. Oysa ki bu oran yüzde yetmiş
gibi düşünülmeyen bir boyuta vardı. Ama
gerçek şu ki, video denetime tabi tutuldu
ğu takdirde biz. kulüplerden daha yeni ve
ilginç filmleri gösterme olanağını bulaca
ğız. bu da seyirciyi tekrar loş salonlara dön
dürebilir.
Bir de basının sinemaya ayırdığı yer var
ki bu da bir başka sorun. Basın sinemaya
eskinin aksine, video ve TV'ye ayırdığı ye
rin çok az sayısında yer veriyor. Bunun ne
deni de videodaki filmlerin daha yeni ve il
ginç olmasından geliyor. Yani basın da şu
anda videonun ve TV’nin yanında.
S O Y A R S LA K B asınia ilgili olarak ben de
birkaç şey söylemek isliyorum. Ben bu ko
nuda basını önce de suçlamıştım, şimdi de
suçluyorum. Bugün piyasada çalınmış ol
duğu bilinen bir sürü mal var. Basın hangi
yerlerde, hangi malın kaça ve nasıl bulu
nabileceğini yazıyor Bence basında video
ile yapılan bütün yayınların şekli şemali de
budur Biz bu konuda bazılarına dava aç
tık ve basındaki yazıları gösterdik. Video
şirketleri de "biz bunları ilan diye vermiyo
ruz, basın kendisi yazıyor" diye savunma
larını yaptı. Yani video şirketleri hem bası
nı kullanıyor, hem de suçu üzerinden atı
yor. Ve üstelik bir kuruş ilan parası verme
yerek Ne gariptir ki basın da onları des-
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tekliyor. Bence sinemanın içinde bulundu
ğu krizin nedenlerine bir de basını eklemek
gerek. Basın da sinemaya sırt çevirmiş
durumdadır.
V ideo alanındaki b u yasa l olm aya n d uru
m u ilg ilile re a ktard ınız m ı?
K U R T U LU Ş : Biz bu duyurma işlemini

ve önerilerimizi üç aşamada yaptık. Yan
lış hatırlamıyorsam geçen yıl video konu
sunda görüşme yapmak için içişleri Bakan
lığından bir davet aldık Bu davetten amaç
bir video yasasının hazırlanması idi. Vide
ocularla sinemacılar bir araya gelerek fikir
alışverişlerinde bulundu Toplantılar so
nunda bizlerden bir taslak hazırlamamızı
rica ettiler ve biz de istenilen taslağı hazır
layarak içişleri Bakanlığı’na gönderdik.
N etice alabildin iz m i?
K U R T U LU Ş : Bu taslak bakanlıkta kal

dı. Biz de bir başka alternatifi deneyelim
dedik.
50 Y A R S LA N : Şöyle bir şey oldu. Bu ara
da içişleri Bakanlığı da Film Denetleme Kurulu’nun iştirak ettiği bir kurul kurmuş. On
lara bizim yaptığımız teklifleri inceleme ve
bunun üzerine bir kanun taslağı hazırlama
görevi verilmiş Biz bu kurulla devamlı te
mas halindeydik. Bizlere bazı konularda
danışıyorlardı. Örneğin, denetime gönde
rilecek ya da ithal edilecek video kasetle
rinin hangi türden olması gerekir gibiler
den. Neticede hazırlanan taslağın Meclis'e
gönderildiği söylendi bizlere.
K U R T U LU Ş : Bu birinci aşamada idi.
ikinci aşamada Filmlerin ve Senaryoların
Denetlenmesi ile ilgili bir tüzük vardı. Biz
de bu tüzüğü devreye sokalım dedik. Çün
kü bu tüzükte her ne kadar filmlerin ve film
senaryolarının denetlenmesi öngörülüyor
sa da İçinde video kasetleriyle de ilgili hü
kümler bulunuyordu. Biz bu tüzükten ha
reket ederek içişleri Bakanlığı ile temas et
tik. Dedik ki, bu tüzüğe göre video kaset
lerinin de denetlenmesi gerekir. Ama ne
var ki bu müracaatımız da sonuçsuz kal
dı. Bize yanıt vermediler. En az on kez mü
racaat etmemize rağmen. Düşünebiliyor
musunuz, ortada bir tüzük var. Bu tüzüğü
yöneten teşkilata bir soru yöneltiyoruz ama
ne var ki olumlu ya da olumsuz bir yanıt
alamıyoruz.
Bu çabamız da sonuçsuz kalınca üçün
cü aşamada Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki maddeleri ileri sürerek Kültür Ba
kanlığına, Başbakanlığa müracaat ettik.
Ama ne var ki yine bir sonuç alamadık. Ge
çenlerde ülkemizi ziyaret eden Amerikalı
film temsilcisi Ankara'ya gittiğinde Başba
kanlık Baş Danışmanı Adnan Kahveci
Bey’le bir görüşme yapmış. Kahveci Bey
bu görüşmede Kültür Bakanlığı'nın bir vi
deo yasası hazırladığını, fakat bu yasanın
polisiye tedbirlerle yürütülemeyeceğini,
devletin başında bunca dert varken polisin
ve belediye zabıtasının sırtına bir de bu yü
kün yüklenemeyeceğini daha otokontrollü

bir yasa taslağını hazırlayıp Meclis'e suna
caklarını belirtmiş. Kuşkusuz bu yasa tas
lağının da bizce birçok dezavantajları var.
Sanıyorum bu taslağın maddeleri hakkın
da çeşitli bakanlıklara görev verilecek ve
sonuçta kanun taslağı göstermelik bir ha
le dönüşecektir.
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S inem a seyircisind eki aza lm anın ne denle ri
ni vide o, T V , ekon om ik du rum la ba sına
ba ğladın ız. A caba bu azalm a da isletm eci ve
dışa lım a o larak siz sin em a cıların da bir pa
yı yo k m u? Ö rne ğin ka lite siz film lerle sine
m a la rı d oldurm ak, film leri kesip biçm e k,
pe k de ça ğda ş olm a yan yö ntem le rle film gös
term ek vs. gibi...
S O Y A R S LA N .D atıa evvelki senelerde

bazı sinemaların filmleri gelişigüzel kese
rek gösterdiklerini biliyoruz. O dönemler
de belediye fiyatları kısıtladığı için altı se
anstan az yapmamak için filmler kesilip bi
çiliyordu. Hatta yine aynı dönemlerde si
nemaların gösterim olanakları bir hayli sı
nırlı olduğu gibi kaloriferleri yanmıyordu
Ama şu sıralarda böyle bir durum yok. Film
kesenlerin bir çoğu piyasadan çekildi As
lında bunlar filmleri değil, bindikleri dalları
bilinçsizce kesiyorlardı. Sinemaları ise bil
diğiniz gibi tiyatro, müzikhol ya da bir baş
ka şey oldu.
Biz ve bu işin bilincinde olanlar ise kri
zin geleceğini sezdiler. Bunun için bazı ted
birleri almak zorunda kaldılar. Örneğin, biz
işletmeciliğini üstlendiğimiz tüm sinemala
rın perdelerini gümüşlü hale çevirdik Bir
çok sinemanın ses tesisatlarını yeniledik.
Kiraların artmasına rağmen bazı sinema
ların girişlerini düzenledik. Kaloriferleri ise
azalan seyirciye rağmen hiç söndürmedik.
Seyirci kaçmasın, birde bunlardan çekinip
sinemaya gelmek istemesin diye.
T V ’de göste rim e giren kaliteli ve yeni film 
ler hakkın da n e dü şünü yorsun uz. T V hang i
açıd an sin em a orta m ım ıza yard ım cı o labilir?
S O Y A R S LA N :T fn m kaliteli ve yeni film
göstermesine karşı değiliz, aksine çok
memnunuz. Gerçekte TV ile sinema farklı

SOYARSLAN: Mev
sim başında ilan ettiği
miz filmlerin yarısını
gösterebileceğiz.
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şeyler değildir. Türkiye'de sinemacılık ölür
se, TV sonunda dışa bağımlı bir hale ge
lecektir, Onun için her ne pahasına olur
sa olsun Türkiye'de sinema sanayiinin ya
şaması lazımdır. TV birtakım önlemlerle
bunu yaşatabilir. Tüm dünyada yapılagelen bir olay vardır. TV de bunu yapabilir.
Örneğin her hafta vizyona girecek filmleri
sanatsal açıdan tanıtıp kamuoyuna duyu
rabilir. Bunu bir reklam olarak değil, bir kül
tür sorunu olarak ele alıp değerlendirmeli
dir. Seyirci sinemaya giderse TV'nin bun
dan kaybı ne olabilir ki? Ayrıca sinema ilan
larına basına tanınan öncelik ve indirim ta
nınmalıdır. Çünkü ülkemizde hiçbir şirket
TV'de bir filmin reklamı için 700-800 bin lira
ödemez, ödeyemez. Bu rakam bir filmin bir
sinemadaki iki haftalık hasılatına eşdeğer
dir. içinde bulunduğumuz krizi TV'nin bu
tür desteği ile belki biraz hafifletebiliriz.
K rize çıkış yolları göste recek diğer önle m 
ler ne o la bilir?
K U R T U LU Ş : Soyarslan’ında dediği gi

bi TRT'nin sinemaya desteği şarttır. İkin
cisi sinemadan alınan belediye eğlence
vergisinin kaldırılması gereklidir. Bu payın
kaldırılması sinemaya belirli bir nefes aldırabilir.
G örüldüğ ü ka darıyla sinem a salon ların ın,
işletm e cilerin, yapım cı ve d ış alım cıla rın kı
saca sinem a ortam ım ızın g eleceğ i pek p ar
lak d eğil. B u d uru m da ne ya pacaksınız, ya
da ne ya pm a yı tasa rlıyorsu nuz?
S O Y A R S LA N : Şu anda ilan ettiğimiz flaş
filmlerin listelerini yüzde elli oranında kısıt
ladık. Yani mevsim başında ilan ettiğimiz
filmlerin yarısını gösterime sokmayacağız.
Şu anda bize tek ışığı erotik filmler yakıyor.
Piyasada yaptığımız bir araştırmada erotiz-

BİR SİNEMA BİLETİNİN
PARÇALANIŞI
Katma Değer Vergisi
Belediye Eğlence Vergisi
Türk Hava Kuvvetleri payı
Sinemacıya kalan
Filmciye kalan
Toplam

30.25 TL.
0.25 TL.
30.25 TL.
30.25 TL.
100 TL,

me yönelik filmlerin diğerlerine oranla da
ha fazla iş yaptığını saptadık. Biz de dene
timin müsaade ettiği oranda bu filmleri gös
terime sokacağız. Bunun dışında da yapa
cağımız pek fazla bir şey yok. Size canlı
bir örnek vereyim. Rüya sineması krize da
yanamayarak seks filmlerine dönüş yaptı,
eski püskü seks filmlerini göstererek krizi
hafifletmeye çalışıyor. Sonunda bizim ya
pacağımız da bu.
K U R T U LU Ş : Sinema seyircisi bir yıl
içinde yüzde yetmiş oranında düşünce bu
işin geleceğinin ne olacağını biz de kara
kara düşünmeye başladık. Yalnız iyi film
getirip sinemalara koymak bir çözüm de
ğil. Örneğin iyi ya da kaliteli bir film İstan
bul'da bir ya da iki hafta oynar. Anadolu
da ise şansı pek azdır. Eğer Anadolu işlet
mecileri sinemanın geleceğini seks ya da
Çin filmlerinde görürse, bu iyi filmlerin Ana
dolu'daki sinemalardaki şansı sıfıra iner.
Bu da bize iyi film getirmenin tüm yollarını
kapar. Tahminime göre önümüzdeki yıllar
da koşullar değişmezse yalnızca seks ya
da Çin filmleri oynanır. Bizim de belirli bir
dayanma gücümüz var. Bir yere kadar da
yanabiliriz. Sonra da bu iş biter...

YILLIK ABONE BEDELİ: 2.715.-TL.
Yukarıda belirtilen abone bedelim
SURELİ YAYINLAR A Ş. 128139 No’lu posta çeki
hesabına havale ettim, havale makbuzunun bir kopyası ilişiktedir
ADRESİM:
Soyadım ................................................ Adım:
Sokak ve No.:
Şehir:................

sinematek.tv
22 yıllık bir sinema mitosu:

James Bond

KKK

SUNGU ÇAPAN

362
yılında
Albert
R.
Broccoli-Harry Saltzman İki
lisinin yapımcılığında Dr.No
ile sinemaya arz-ı endam
---------------- eden, lan Fleming'in kalemin
den doğma, gözüpek ve çapkın, "majes
telerinin hizmetindeki” gizli ajan 007 Ja
mes Bond mitosu, 22 yıldan bert, koşulla
ra göre zaman zaman değişen oyuncu ve
yönetmenlerine karşın temelde hep aynı,
o bilinen felsefeyi yankılayarak sürüp gidi
yor. 22 yılda toplam 14-15 filmle sinema
ya aktarılan bu çağdaş süper kahramanın,
tüm teknik gelişmelerin ürünü, modern
araç-gereç gözalıcıklarıyla donatılmış gös
terişli ve eğlencelikli, amansız bir kaçıp ko
valamaca gerilimine dayalı, birbirinden gü
zel kadınlarla çekici kılınan sözümona de
ğişik serüvenlerinde iletilmek istenen me
sajın niteliği “malum" ama her seferinde
yeni bir Bond filmi yapımcısına iyi paralar
kazandırıyor hâlâ.
Yarattığı kahramanının sinemadaki bü
yük başarısını ve mitos haline dönüşmesi
ni göremeden 1964'te ölüveren İngiliz ya
zar lan Fleming’in, süper güçler arasında
soğuk savaşın kızıştığı günlerde kaleme al
dığı James Bond serüvenlerine yansıyan
anti-Sovyet tutumunun, zaman zaman si
nir edici boyutlara ulaşarak artık nerdeyse bellenmiş geleneksel seks ve şiddet ka
lıpları içinde üretilen Bond filmlerine karak
teristik bir özellik verdiği rahatlıkla ileri sü
rülebilir, Kimi zaman gırgıra da alınan bu
anti-Sovyet tutumun dışında, dünyayı kö
tülerden kurtarmak "misyonunu” üstlen
miş ve bunca yıldır geniş seyirci yığınları
na mal olmuş "majestelerinin” gizli ajanı
nın gösterişli serüvenlerini görüntüleyen bu
filmlerde, tipik ingilizvari bir gülmece an
layışının özel efektlerin alabildiğine güzel
ve çekici ama aynı zamanda son derece
tehlikeli de olabilen kadınların ve her yeni

Bond filminde daha görkemli boyutlarda,
daha çarpıcı bir teknikle sunulan çeşitli ay
gıtların, çok sayıda teknolojik buluşların yer
aldığı gözlenmektedir 1962'lerden beri. Ja
mes Bond filmlerinin bu değişmez özellik
lerine, seyirciye oturduğu koltuktan yeryü
zünün dört bir köşesine egzotik ve turistik
bir dünya turu yaptırılması da eklenebilir,
amansız 007'nin soluk kesici (!) serüven
lerini izlerken. Her yeni James Bond filmin
de, seyirciyi avlayacak bir yeniliği sergile
meyi doğrusu iyi becermektedirler bu film
lerin yapımcı ve yönetmenleri. Ve bu da
doğrudan doğruya “box-office” listelerine
yansımaktadır tabii ki.
"Adım Bond, James Bond” takdimi (ge
nellikle yeni bir güzel kızla rastlaştığında
boğulu, erkek sesiyle, İngilizcesini çatlata
rak kullanır bu sözcükleri kahramanımız,
ister Sean Connery, ister Roger Moore ol
sun, değişmez bu) de, heyecanlandırırken
eğlendirmeyi de amaçlayan bu salt oyala
yıcı süper kahraman filmlerinin nerdeyse
"kemikleşmiş" sahnelerindendir denebilir
Başlangıcından beri John Barry'nin müziklediği (yalnız sonuncusu, Never Say Ne
ver Again Fransız Michel legrand'a ait)
James Bond filmlerinin çoğu zaman Shir
ley Bassey, vb. gibi şarkıcıların seslendir
diği, filmin adını taşıyan popüler bir şarkı
sı da olur genellikle, lan Fleming'in ilk kez
1958-59 kışında yazdığı James Bond ro
manları, 1962’de yapımcı Albert R. (Cubby)
Broccoli’nin girişimiyle beyaz perdeye ak
tarılırken çoğu kişi bu tasarının tutacağına
pek ihtimal vermemişti ama sinemada
Bond mitosu, ancak 1970’lerin sonlarında
Superman ve Star Wars filmleri tarafından
ikinci plana düşürülerek aşılabildi, geçilebildi yıllar sonra. Broccoli’nin 007 için bul
duğu, o günlerde tanınmamış iskoçyalı bir
oyuncu olan Sean Connery, ilk Bond fil
mi Dr. No'dan (1962) başlayarak On Her
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Majesty's Service’e (1969) değin, serinin
ilk beş filminde oldukça başarılıydı, ne var
ki yapımcılarla anlaşmazlığa düşmesi ve ki
şisel nedenlerle Bond rolünü bırakmasın
dan sonra Connery’nin yerine getirilen
AvustralyalI George Lazenby hiç tutulma
dı ve "iğreti" Lazenby’nin oynadığı On Her
Majesty 's Service-Kraliçenin Hizmetinde.
James Bond filmlerinin en az para getiren
örneği oldu. Daha sonra yeniden James
Bond’luğa binbır güçlükle razı edilebilen
Sean Connery. Diamonds Are ForeverÖlümsüz Elmaslar da (1971) lan Flemingin kahramanını canlandırdı ama bu filmin
ardından yine gizli ajan 007’likten çekile
rek bir daha bu rolde boy göstermeye töv
be etti. Sean Connery’nin yerine bu kez Lazenby'den daha yetenekli, daha deneyimli
ve daha "yakışıklı” bir oyuncu bulundu:
Roger Moore. On yılı aşkın bir süreden be
ri James Bond rolüne soyunan Roger Mo
ore, Guy Hamilton’ın yönettiği Live And
Let Die (1973) ile parlak bir çıkış yaptı gerçi

Guy Hamilton ’m The
Man With The Golden
Gun-Altın
Tabancalı
Adam 'ında (1975) Ro
ger Moore ve Barbara
Bach

ama gerek fizik gerekse yorum açısından
Sean Connery'nin daha oturaklı bir gizli
ajan 007 olduğu gerçeğini pek unutturamadı aslında Bu gerçeği göz önüne alan ya
pımcılardan, bu kez Cubby Broccoli de
ğil de Talia Film’den Jack Schwartzmann.
gittikçe birbirine benzeyerek gelişmiş tek
noloji gösterileriyle seks ve şiddet sömü
rüsü arasında gidip gelen ve yıllar geçtik
çe ilginçliğini, özgünlüğünü yitiren formül
lerle. turistik görünümler ve özel efektlerin
etkileyiciliğiyle sürdürülen James Bond
filmlerine bir çeşni sağlamak amacıyla,
"tövbeli" Sean Connery’yi bunca yıldan
sonra yeniden Bond rolüne döndürerek
1983 yapımı Never Say Never Againİnsan Gibi Yaşa’da seyirci karşısına çıkardı
ve iyi de etti.
Gerçekten. Irvin Kershner’in yönetimin
de. 12 yıllık bir aradan sonra Sean Connery'yi orta yaşlı bir gizli ajan olarak beyaz
perdeye getiren şimdilik son James Bond
filmi Never Say Never Again-lnsan Gibi
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Yaşa (1983), aynı yıl içinde gösterime çı
kan Jonn Glen'in yönettiği Roger Moore'lu Octopussy-Ahtapot'a belirgin bir üstün
lük sağladı Dünyaya egemen olmak iste
yen Spectre örgütüne karşı, öğretmenlik
yapmakta olan gizli ajan emeklisi, göbeklenmiş James Bond’un bir çırpıda yeniden
"M"nin gizli servisine alınarak, votka mar
tini yerine bitkisel çayı öneren bir toparlan
ma rejimine sokulduğu ve bir kez daha
dünyayı tüm kötülerden (!) kurtarmak gö
revini yüklendiği Never Say Never Again,
serinin iyice tekdüzeleşmiş son örneklerin
de görülmeyen bir coşkuyu, hızlı bir ritmi
ve humor duygusunu içeren anlatımıyla
''kaliteli bir eğlencelik" niteliğindeydi. Bahamalarda. Afrikalarda, Cote d'Azur'da, fütüristik tasarımlı, gözalıcı bir yatta geçen
ve daracık Monte Carlo sokaklarındaki mo
tosikletli takipler, denizaltı savaşları gibi he
yecanlı hareket sahneleri ve Max Von
Sydow, Klaus Maria Brandauer gibi oyun
cularıyla ilgi çeken Never Say Never Aga-

in’deki yaşlanmış Sean Connery’yi rakip
Bond Roger Moore la kıyaslayan izleyici ve
eleştirmenler, gerçek Bond'un hâlâ Sean
Connery olduğu konusunda genellikle
hemfikirdiler. Son yıllarda enikonu çaptan
düşmüş ve bayatlamış James Bond mito
suna yeni bir soluk kazandıran Irvin Kershner imzalı Never Say Never Again-jnsan
Gibi Yaşa, ayrıca Kim Basinger, Barbara
Carrera, vb. gibi "seyri hoş”, güzel, çarpıcı
Bond kızlarıyla da ilgi topladı.
1960'larda filizlenen ve 1980'lere değin
etkisini sürdürebilen sinemanın "miadını
doldurmuş" (mu acaba?) mitoslarından Ja
mes Bond serisinin, Sean Connery ya da
Roger Moore'un yerini alabilecek yeni isim
lerle ya da başka kılıklar altında sürdürü
lüp sürdürülemeyeceğine önümüzdeki yıl
larda tanık olacak mıyız bakalım, bekleyipizleyip göreceğiz. Aslında bize göre James
Bond konusunda pek fazla söylenecek bir
söz kalmamıştır ortada diyebiliriz sonuç
olarak.

Kim Basinger’/e yeni
den forma sokulmuş
Sean Connery, Irwin
Kershner'in 1983 yapı
mı Never Say Never
Again-lnsan Gibi Ya
şa 'sında.

Başlangıcından bugüne

JAMES BOND FİLMLERİ
1962 Dr.Ne/Terence Young (Sean Connery)
1963 Form Rusala With Love Rusya'dan Sevgilerle TTerence Young (S Connery)
1964 The Goidflnger-Altınparmak/Guy Hamilton (Sean Connery)
1965 T hu nderbeS-Yıldırım Harekâtınerence Young (Sean Connery)
1967 You Only Live Twtce-Yalnu İM Kere Vegenir/Lewis Gitoert (S Connery)
1969 On Her Mafeatya Secret Jervlce-Krakçenln HlimatMaf(George LazenOy)
1971 Otemonds Are Forever-OlilmaU* ElmaeterTGuy Hamilton (3 Connery)
1973 Uve And Let Dip-Yaya ve Otdiir/Guy Hamilton (Roger Moore)
1975 The Man With The Golden Gun-Altin Tabencali Adem/Guy HarrWWn (R Moore)
1977 The Spy Who Loved Me-Benl Seven Caeue/Lewla Gilbert (R Moore)
1979 Moonraker-Ay Harekâtı/Lewıs Gilbert (R.Moore)
1961 For Your Eyea Only-Senin Gözlerin Içln/John Glen (R Moore)
1963 Octapueay-Ahtapot/John Glen (R.Moore)
1963 Never Say Never Again-inaan Glbl YagWIrvin Kerehner (S.Connery)
1964 A View To Kill (R Moore)
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Peckinpah,
Peckinpah’ı anlatıyor

GUY BRAUCOURT
ÇEV: KEMAL KALDI

S am Peckinpah

oğum tarihim 1926. İrlan
dalI, HollandalI ve Kızılderili
kanı taşıyan Dir soydan geli
yorum. Hem de iki ayrı Kızıl
derili kabilesinden, bundan
da gurur duyuyorum. Sosyal planda, ailem
de iki akım var: Biri hayvan yetiştirici dağ
adamları, biri de hukukçular. Ana tarafın
dan büyükbabam, babam ve kardeşim hu
kukçuydu, hukuk tartışmaları, yasa konuş
maları arasında büyüdüm. Baba tarafından
büyükbabam, 1871’de Madera kontluğun
daki Peckinpah dağına yerleşmiş, benim
bütün gençliğim, Batı tarihinde önemli bir
yeri olan bu bölgede geçti. Çocukluğum
da, eğitimimi yaptığım Fresno'da, hâlâ
Uzak Batı'nın ünlü silahşörlerinin öyküleri
anlatılıyordu Uzak Batı'nın efsanevi öykü
lerine tanık olanların bulunduğu bir maden
ciler kampının yakınlarında yaşadım. Ço
cukken Calamity Jane'e büyük bir hayran
lık besliyordum, hatta büyükannem bir gün
Calamity Jane'i tanıdığını, üstelik büyük
babamın da bir süre o’na “takıldığını" fi
lan anlatmıştı Yeni yetme çağımdan baş
layarak, eski Batı öyküleriyle haşır neşir ol
dum, ABD tarihinin bu dönemiyle ilgili ki
şisel araştırmalar yaptım. Birkaç bardak bi
radan sonra anılarını anlatmaya başlayan
o çeşit kadınlara ya da eski kovboylara, ar
tık yaşlanmış sığır çobanlarına da rastla
dım. Hukuk eğitimi gördüm ama bu da
ha çok aile geleneğinden kaynaklandı Da
ha sonra deniz kuvvetlerine yazıldım ama
askeri kariyerim, hukuk kariyerimden farklı
olmadı. Ve tekrar eğitimime kaldığım yer
den devam ettim ama bu kez dramatik sa
natlar üstüne...”
TİYATRO VE TELEVİZYON
"İki buçuk yıl boyunca, Los Angeles ya
kınlarındaki Hutington Park tiyatrosunda ya
pımcı. yönetmen ve oyuncu olarak çalıştım.
Yedi haftada, yedi ayrı oyunda oyuncu ve
yönetmen olarak çalışmak bana kısmet ol
du: Bunu harika buluyordum. Çünkü tiyat
roda sahnelenen oyun başarısız bile olsa
iki ay sonra o oyundan başarılıymış gibi
bahsediliyordu, oysa tilm herkesin gözü

önündeydi. Albuquerque’de, New Mexico'da yaz turnelerine çıktım, William Saroyan,
Tennessee Williams, vb. yazarların oyun
larını sahneye koydum. Daha sonra film yö
netmeni olmayı denedim, Paramount stüd
yolarına gittim, hakkımda basında çıkmış
yazıları gösterdim. Bana “çok iyi" dediler,
çok nazik davrandılar. Teşekkür ederek ve
çağıracaklarını söyleyerek uğurladılar. Tam
17 yıl çağrılmayı bekledim.
Öte yandan doyurmam gereken bir ka
rım ve iki çocuğum vardı, bu yüzden tele
vizyona girdim. Önce ayak işlerine koşuş
turdum, sonra platoda getir-götür işleri
ne baktım. Hemen hemen iki yıl boyunca,
fotoğraf asistanlığı, aydınlatma ve kostüm
işlerinde çalıştım. Bu dönemde 16 mm.lik
ama sonuç olarak gerçekten tiksindirici üç
küçük film denemem oldu...
Daha sonra, 1954'te Donald Siegel’in
Riot In Block Cell II adlıfilminde’diyalog
yönetmeni” olarak çalışma şansını yaka
ladım. Bir film ekibinde en aşağı düzeyde
görev almak demekti bu ama, yönetmen
Siegel’le çalışmak da oldukça yararlıydı ve
onun sayesinde 1955 te The Blue And
The Gold (An Annapolis Story) adlı filmde
yine "diyalog yönetmeni" olarak iş bula
bildim. Bu dönemde, sinema için yazma
ya ve senaryo yazarı olmaya karar verdim.
Don Siegel beni yeniden The Invasion Of
The Body Snatchers adlı filmi için çağı
rınca bu filmin senaryo çalışmasına bir par
ça karışabildim. Filmde yer alacağını dü
şündüğüm 4 sayfalık bir sahne de yazdım,
yönetmen Siegel bunu yapımcı Walter
Wanger'a gösterdi ve Mainwaring'in senar
yosunun bir bölümünü bana yeniden yaz
dırdılar The Invasion Of The Body Snatchers’ın
senaryosunun
benim
ilk
senaryocu-diyalogcu çalışmam olduğunu
söyleyebiliriz. Bu filmde kimi ufak rollerde
de gözüktüm.
Daha sonra, aralarında Charles Marqu
is Warren'in Seven Angry Men-Yedi Kız
gın Adam'ının da bulunduğu birçok filmde
"diyalog yönetmeni” olarak çalıştım. Ve
Warren televizyon dizisi Gunsmoke'un ya
pımcılığını üstlendiğinde, benden dizinin ki-

I
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mi bölümlerini yazmamı isledi. Böylelikle
1958-59'larda bu dizinin 12 bölümünü yaz
dım. Daha sonra, Henry-King'in hayran ol
duğum The Gunflghter-Silahşör adlı filmi
ni televizyona uyarladım. Böylece Senarist
ler Birliği'nce kabul edildim. The Broken
Arrow adlı televizyon dizisinin son bölümü
nü yöneterek ilk yönetmenlik şansımı kul
landım, ardından Chuck Connors'ın oy
nadığı Rifleman ve Klondike adlı TV dizi
lerinin kimi bölümlerini öe yönettim. Ama
en ilginç ve önemli TVçalışmam, yapımcı
sı olduğum ve Brian Keith’in başrolünü oy
nadığı The Westerner adlı diziydi. 13 bö
lümlük bu dizinin 5’ini ben hem yazıp hem
de yönettim, diğer bölümlerini Andre De
Toth, Ted Post ve Torn Gries yönettiler. Di
zinin bence en başarılı bölümü Torn Gries’inkiydi, Torn Gries daha sonra bu bölü
mü geliştirip Charlton Heston'ı oynatarak
Willy Penny adlı filmini yaptı The Wes
terner, gerçekçi ve şiddet öğesini de vur
gulayan bir diziydi, çok popüler çizgi film
dizisi The Flintstone-Taş Devri’yle aynı sa
atte yayınlanmasına karşın seyircinin çok
tuttuğu ve eleştirmenlerin de iyi karşıladı
ğı bir diziydi. Lee Marvin’le yaptığım baş
ka bir western dizisi The Losers de apay
rı bir serüvendi. O dönemde kendimi bü
tünüyle televizyona hasretmiştim.”
İLK FİLMLERİ
The Westerner’in oyuncusu Brian Keithin isteği üzerine 1961 ’de ilk filmim The De
adly Companlons-Ölümcül Arkadaşlar’ın
yönetmenliğini kabul ettim, senaryoyu ken
di düşüncelerime göre değiştirebileceğimi
düşünerek. Ama daha sonra Brian Keith'le birlikte bunun imkânsız olduğunu fark et
tik. Özetle bu ilk filme kendimden pek bir

şeyler koyamadım, bu sırada intikam öy
küsünde tema, kişiler ve entrika bana çok
yabancıydı. Bununla birlikte yine de sette
bir-iki sahne ekleyebildim filme, ama bun
dan öteye gidemedim. The Deadly Com
panions, Maureen O’Hara’nın kardeşi olan
yapımcısının istek ve düşüncelerine göre
gerçekleştirildi ve bu kötü film, bu yapım
cının ilk ve son denemesi oldu. Bu filmin
Fransa’da gösterilmemesinden ötürü şans
lı sayılabilirsiniz.
TV’deki western dizilerimin tutması üze
rine MGM, Joel Mc Crea ve Randolph
Scott'lu bir film önerisi yaptı bana. Bu kez
senaryoyu dilediğim gibi geliştirip yeniden
yazdım ama filmin tanıtma yazılarında se
narist olarak adım geçmiyordu. Gerçek bi
rer profesyonel olan Me Crea’yla Scott gi
bi oyuncularla uyum içinde, dilediğimce ça
lışabildim Ride The High Country ya da
diğer adıyla Guns İn The AfternoonÖğleden Sonra Patlayan Silahlar da
(1962). Ama bu filmde asıl önemlisi kuşku
suz en usta görüntü yönetmenlerinden bi
ri olan, Kızılderili asıllı Lucien Ballard ile ça
lışmam oldu. Ballard ile daha sonra The
Wild Bunch ve The Ballad Of Cable Hogue'da da birlikte çalıştık. Oldukça "mü
tevazı” yapım koşulları içinde, 3-4 hafta
da çevirdiğimiz bir western olan Ride The
High Country, Anglosakson ve Fransız
eleştirmenlerince bir çıkış olarak değerlen
dirildi. Bugün eleştirmenlerin de filmlerimin
sorumluluğunu taşıdığını söyleyebilirim çün
kü onlar beni savunmasaydı oldukça sıkın
tılara düştüğüm Major Dundee olayından
sonra The Wild Bunch'ı yapamazdım.
1964’te kısmen Meksika’da çektiğimiz Ma
jor Dundee'de epeyi üzüldüm ve yıpran
dım çünkü yapımcı Jerry Breşler, 165 da-
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(1926-1984)
Filmleri:
1961 The Deadly Com
panions - ölümcül Ar
kadaşlar.
1962 Ride The High
Country ya da Guns İn
The Afternoon - öğle
den Sonra Patlayan Si
lahlar
1964 Major Dundee Kahraman Binbaşı (•)
1969 The U ild Bunch
- Vahşi Belde (•)
1970 The Ballad Of
Cable Hogue - Çöl
Şeytanı (•)
1971 Straw Dogs - Kö
pekler (•)
1972
The Gateway
Sonsuz Firar (•)
1973 Junior Bonner Vahşi Sürücü (•)
1974
Bring Me The He
ad of Alfredo Garcia Bana Onun Kellesini
Getirin (•)
1975 Pat Garrett And
Billv The Kid
1976 Killer Elite - Seç
kin Katil
1977 Cross Of Iron Şeref Madalyası (•/
1978 Convoy - Konvoy
C)
1981 The Texans - Teksashlar
I9840sterman Week
end - Güçlü ve Sert
'(•) İşaretli filmler ülke
mizde gösterilmiştir.

Peckinpah ’in The
Gateway-Sonsuz Fi
rar ’ında Ali McGraw
la Steve McQuenn.
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kikalık filmi, orasından burasından, anla
mını ve bütünlüğünü zedeleyecek biçimde
keserek kuşa döndürdü. Yapımcı Bresler'in paranoyak bir çılgın olduğunu sanıyo
rum. Benim ya da Bud Boetticher ve Burt
Kennedy gibi “iyi" bir çılgın değil de yıkı
cı. tehlikeli bir tip, üstelik The Wild Bunchm başarısından sonra beni arayarak be
nimle başka bir film daha yapmak istedi
ğini söyleyecek denli yüzsüz de! Tabii, bir
güzel tersledim onu. Sıkıntılarım bu kez ya
pımcı Martin Ransohoff hesabına çekece
ğim TheCIncInnattiKld-Kumarbazlar Kralı'yla devam etti, ekonomik bunalım döne
minde bir kumarbaz üstüne sert ve şiddetli
bir film yapmak istiyordum ben. Oysa 8 çe
kim gününden sonra benim yerime Nor
man Jewison yönetmenliğe getirildi Yara
tıcıya karşı kompleks duyan Ransohoff,
TheCincinnattiKid'igerçekleştirmek
zev
kini vermedi bana ama bu yapımcıların tek
kurbanı ben olmadım, Ransohoff’un ya
pımcılığında The Americanisation Of
Emlly’yi çevirecek olan Wyler de yerini Art
hur Hiller'e bıraktı bir süre sonra, Polanski’nin Vampirler Balosu nu berbat eden
de bu yapımcılardır ayrıca.
Çalışma sırasında, sette çok kolay çalı
şılabilecek biri olmadığımı itiraf etmeliyim.
Sinemayı salt bir "business" olarak ele
alanlara karşıyım, film çalışmasının "rutin"
bir iş olduğunu da kabul etmiyorum Üstün
de çalışılan filme "inanılmasını" isterim,
ekibimin her üyesi benim kadar coşkuyla
çalışmalıdır film için. Sendikalarla da çe
şitli sıkıntılarımın olduğunu belirtmeliyim.
35-40 derece sıcakta, çölde çalışmak zo
runda kaldığımız Cable Hogueda böylesi
sıkıntılarım oldu, dayanılmaz çekim koşul
larından ötürü. Ama bir gün yerel bir ga
zetede bir sürprizle karşılaştım, film ekibi
gazetenin bir sayfasını satın almıştı ve ko
ca sayfada “Peckinpahla çalışmak kor
kunçtur çünkü o en büyük yönetmendir”
yazıyordu sadece. Hiçbir zaman almadığım
en güzel armağandı bu bana. Sinema bir
oyun değildir, işini çok ciddiye alır gibi dav
rananları gördükçe kuduruyordum ben
Eğlenmeyi, birkaç dostla içmeyi ve neşe
lenmeyi çok severim ama bir filmin çekimi
sırasında bütün dünya zevklerini bir kena
ra bırakırım, kendimi.iyice işime verebilmek
için içki içmem hiç, sabahları erken kal
karım, kısa istirahatlarla yetinirim, günde
16 saat çalışırım."
BEĞENİLER ZEVKLER VE VERİLMİŞ
SÖZLER
Dermer Daves western filmlerinin önemli
bir ustasıdır, onun o zamana değin yerleş
miş kötü Kızılderili görünümünü değiştiren
The Broken Arrow-Kirik Ok'unu pek sev
mem çünkü bu filmin Kızılderililerin ger
çek yaşantısıyla pek ilgisi yoktur aslında
Buna karşılık, Jubal ve The Hanging TreeVahşi Aşk adlı filmleri olağanüstü western -

lerdir, Cow-Boy da oldukça başarılıdır. Kurosawa’yla Huston'ı da (özellikle Sierra
Madre Hâzineleri ni) severim. Alain Resnais nin beni çok etkileyen Geçen Yıl Marlenbad'dasını da defalarca izledim. John
Boorman'ın
Hell
İn
The
PaciflcCehennem'de 2 Adam ını da beğenirim
Samuel Fuller'ın çoğu filmini görmedim
ama Kore savaşı üstüne yaptığı The Ste
el Helmet-Çelik Miğfer'i, bütünüyle benim
şiddet anlayışıma uygun bir filmdi. Fuller
ve özellikle Bud Boetticher gibilerinden çok
şey öğrendim, tam bir yaratıcı olan bu gibi
yönetmenler gerektiğinde yapımcılarla ça
tışır ve sonuçta istediklerini kabul ettirirler
di. Benim için hayatta bir ahlak kuralı var
dır, verilen sözleri tutmak ama. sadece ya
pımcılar bunun dışındadır! Ben yapımcılardanüçkağıtçılığı yalan söylemeyi ve çalma
yı öğrendim Bu ahlak anlayışına The Wild
Bunch'ın bir sahnesi örnektir, Holden'le
Borgnine arasında şöyle bir konuşma ge
çer: “Söz verdi ama-Boş ver, önemli olan
kime söz verildiğidir!" The Wild Bunch'ın
esinlendiği söylenen, Brooks'un Professionells'inı hiç sevmem çünkü Brooks bu
filmde piyasa zevkine hitap eden göz boyamacılığa kalkışmıştır Ama Lord Jlm'in
büyük başarısızlığından sonra yeniden yük
selmek ve para kazanmak için böyle ödün
cü bir film yapmasını anlayabiliyorum.ne
var ki Blackboard Jungle ya da Elmer
Gantry gibi filmlerin yaratıcısına bu yakış
mazdı. Kuşkusuz çağdaş westernin en iyi
yazarlarından biri olan dostum Max Evans,
tüm Hollywood mitosunu kusturucu bir bi
çimde sergileyen Profesyonelleri izlerken
dayanamadı, "Bu kadar iğreti şeyler nasıl
yazılabilir. Walt Disney’den bile daha be
ter bu!" deyiverdi.
Dundee'den sonra 1969'a değin sinema
için pek bir şey yapamadım. Buzz Kulik'in
Villa Rides ve Arnold Laven'in The Glory
Guys adlı filmlerinin senaryolarını yazmak
tan başka. Ama bunlardan söz etmemek
daha iyi. ortaya çıkan filmlerle benim yaz
dıklarımın pek bir ilgisi yoktu çünkü.
1967’de Katherine Anne Porter’ın en gü
zel romanlarından Noon Wine'iTV'ye uyar
ladım, Jason Robards'la Olivia De Havilland'ı oynatarak. Bu kez yaptığım western
değildi ve romancı bu filmden pek mem
nun kaldı.”
THE BALLAD OF CABLE HOGUE
Sartre'in Sinekler’inin yeni bir uyarlama
sı niteliğindeki The Ballad Of Cable
Hogue-Çöl Şeytanı da bir westerndi ama
aynı zamanda komedi ve bir aşk öyküsüydü de, bir çeşit tanrı, aşk ve su öyküsü. Bu
filmimde şiddetin esamesi okunmuyordu
çünkü şiddet konusunda nerdeyse bütü
nüyle boşalmıştım artık Wild Bunch'dan
sonra. Şimdilik bu bölüm benim için kapan
mıştır."
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Sam Peckinpah’ın sineması

Şiddetin anatomisi

ROBİN WOOD
ÇEV: NİLGÜN ÇAPAN
am Peckinpah'ın çalışma
larının değeri henüz büyük öl
çüde tartışma konusu; ama
çalışmalarındaki şiddet öğesi,
---------------- sanatının böylesine dinamik
ve tutkuyu dışavurabilen yanı, yönetmenin
saygıduyulası özgünlüğü ve oyuncu yöne
timi, bizim için bir soru işareti değil
Sam Peckinpah’ın The Wild Bunch Vahşi Belde (1969) ve Straw Dogs - Kö
pekler (1971) adlı filmlerine kişi değer biç
meye kalksa, bu filmlerde açıksözlülük ve
saçmasapan bulunmaktan korkmayan bir
yaratıcının gücünü bulur Peckinpah’ın
filmlerinde saçmasapan ve bayağıdan öte
bir şey bulunmadığını ileri sürenler, bu film
lerdeki vahşi ve bulaşıcı dinamizmden ka
çarak kendilerini korumak isteyen kişiler
dir. Ne yazık ki, kamuoyunca ve çoğu eleş
tirmence en iyi filmlerine (The Ballad of
Cable Hogue - Çöl Şeytanı, 1970 ve Ju
nior Bonner - Vahşi Sürücü, 1972) ilk ağız
da getirilen yorum, bu filmlerin şiddet pat
lamalarıyla gölgelendirilmiş filmler olduğu

dur. Sözü edilen şiddet öğesi ise yönetme
nin tümü olmasa da yaratıcı kişiliğinin en
önemli yanıdır
Bu eleştirilere karşın Peckinpah’ın film
leri, onu büyük Amerikan sineması gelene
ğine yerleştirir. Peckinpah çağdaş westernlerini yaratırken anlamın anahtarı olmayı
başarır. Aralarındaki tüm üslup ve vurgu
lama farklılıklarına karşın 1926 doğumlu
Sam Peckinpah, John Ford’un mirasçısı
konumundadır. Ford’un filmleri, Amerika’yı
bir ülke ve düşünce olarak birbirini tutan,
tamamlayan bir atmosfer ve çevre içinde
gösterirken,son dönem filmleri, özellikle
The Man Whp Shot Liberty Valance Kahramanın Sonu'nda (1962), büyük Ame
rikan düşünden uyanıldığının belirtilerini ta
şıyordu. Amerikan geleceğinin ideallerine
kök salmış John Ford’dan, ilk dönem film
lerinde, uyanıştan, öfke, hiddet ve çatışma
ya geçişi vermesini beklemek fazla olurdu
ne de olsa. Kaldı ki Liberty Valance bile,
geçmişe özlemle dopdoludur
T h f m d B u n c h (V a h f,
Sam Peckinpah’ın filmleri, erkekliğin ve Belde 19691
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bağımsız, özgür kişiliğin vurgulandığı Li
berty Valance'da Tom Doniphon (John
Wayne) tiplemesiyle kişileştirilen mitosun,
"Eski Batı" mitosunun bir bütün halinde
sunulması olarak görülebilir.
Böyle bir mitosa Peckinpah, Ride the
High Country (diğer adıyla Guns in The
Afternoon, 1962), The Wild Bunch, Cab
le Hogue ve Junior Bonner'da tekrar dö
ner, Ama daha kompleks bir yaratıcı olan
Ford'un yapamadığı bir biçimde, daha fark
lı bir yorumla, bu mitosu sert ve keskin bir
biçimde ele alan yaklaşımıyla çağdaş Ame
rika’ya uyarlayarak.
Kurumlaşmaya karşı bir yaratıcı olarak
Peckinpah'ı zor durumda bırakan buna ta
nımlanmış ideolojik bir seçenek getireme
mesidir, Zamana tanıklık eden filmlerinde,
sınırlandırmaların ve "gücün" tanımlanma
sı önerileri vardır yalnızca. Yine de, iste
seydi .bir Amerikan Godard’ı olabilecek
denli, kuşku doludur. Filmlerinin açık ve ke
sin bir biçimde övdüğü "özgürlük" türü ise,
ilkeldir, hatta kabadır, nerdeyse bir toplum
sal, siyasal programın ilkeleriyle eldeğmemiş bir ilişki içindedir.
Kaba olma değişim gerektirir- özellikle
kişi Cable Hogue ve Junior Bonner'daki
naif duyarlılığı düşünürse. Straw Dogs'da
gözleneceği gibi, belki de Peckinpah'ın ça
lışmasının gerçek gücü, bu duyarlılık ve il
kel güç arasındaki ilişkide yatmaktadır. En
önemli nokta ise, bunun bir çelişki sorunu
olmasından çok, bir ilişki sorunu olmasın
dadır Geri kalan her şeyin üstüne kurul
duğu Peckinpah’ın tüm eserinin başlıca
değeri, bu çalışmalardaki itici gücün ve bir
ataklık duygusunun varlığıdır The Wild
Bunch’da kendiliğinden oluşan ortak bir
karar vardır, “Meleklere geri dönmek" gi
bi. Dustin Hoffman'ın Straw Dogs'da ger
çekten varolmayan bir ’’yuva"yı koruma
daki büyüyen kararlılığı; Junior Bonnerda Avustralya’daki babaya gönderilecek bi
let; The Gateway - Sonsuz Firar ın (1972)
final sahnesinde, Steve McQueen ve Ali
Mac Graw’in kaçışındaki araçla gelen hoş
nutluk duygusu gibi. Bütün bunlar insanoğ
lunun temel bir gereksiniminden kaynak
lanır. Kişinin öz saygıya gereksinim dürtü
sü, bu dürtünün başkaları tarafından da ta
nımlanması olarak yorumlanabilecek temel
bir gereksinim. Peckinpah’ın filmlerindeki
kişilerin, gidecek bir yerleri olmamasıyla,
bir yerlere gidecek olsalar da yaşamların
da değişen bir şeyin olmayacağıyla dikka
timize çaresizliğin, umutsuzluğun keskin
liği sunulmaktadır The Wild Bunch ve
Straw Dogs’daki şiddet, filmlerin genellikle
bir noktaya kadar koruduğu moral değer
lere bir saldırı niteliği taşımaktadır. Tepki
diyebileceğimiz, yaratıcının kendini çözme
güçlüğünden doğan bir saldırıdır bu. Şid
deti ve etkilerini betimleyen’ağır çekim”le gerçekleştirilmiş sahneler (daha önce
Bonnie and Clyde ve The Seven Samu

rai'da örneklerini gördüğümüz) artık mo
dern sinemanın bir klişesi, kuşkusuz mo
dern sinemanın en rahatsız edici klişele
rinden biri durumundadır. Yine de bütün
klişeler gibi, popüler istekten karşılık bu
larak oluştuğunusöylemekgerekir.Peckinpah’ın The Wild Bunch'da, şiddetli acı
ve korku dakikalarını uzatmak ve etkilemek
amacıyla kullandığı "ağır çekim"e söyle
necek pek fazla sözümüz yok. Ama böyle
bir etkilemenin sinemada Ayzenştayn ve
Hitchcock tarafından daha başarıyla ger
çekleştirildiğini söyleme durumundayız.
(Ayzenştayn’ın Potemkin’indeki merdiven
sahnesi ve Hitchcock'un Marnie'sindeki
montaj efektiyle verilen at kazası sahnesi.)
The Wild Bunch'daki katliam sahneleri
daha çok görsel bir tat taşımaktadır. Seyir
cinin bundan hoşlanması, sinemanın rahat
güvenli koltuklarında oturarak seyretmenin
getirdiği yarı-korkmuşluğun verdiği doyum
dan olsa gerektir. “Ağır çekim” kullanımı
aynı zamanda törensel bir anlam taşımak
tadır.
The Seven Samurai’da gelenek ve
göreneklerin vurgulanmasında, Bonnie
and Clyde'da kahramanların ölmezliği ef
sanesinde kullanılması gibi. The Wild
Bunch'da ise katliamlar, uzun uzun şiddet
le sarsılan bedenlerden ve ortada fışkırıp
duran kan dan oluşan balelere dönüşmek
tedir
Şiddetin dolu dolu kök saldığı Straw
Dogs’un dramatik örgüsü dikkatle izlendi
ğinde, kahramanının tüm şiddet eylemle
rinin mantıkla harekele geçirildiği görülür
Kahraman, özsaygısını korumaya karar
verdiği andan başlayarak şiddete adım
adım zorlanır. Şiddetin etkisi ürkütücü ol
duğu kadar ferahlatıcıdır da. Dustin Hoff
man, evini basan düşmanlarına karşı tuza
ğını kurduğunda, çoğumuz orada, onunla
birlikte düşmana tuzak kuruyorduk. Bu,
“ahlakçı" eleştirmenlerimizin dayanamadığı bir durumdur kuşkusuz. Çünkü film bi
ze, şiddetin eylemde değil içimizde oldu
ğunu hatırlatmaktadır, insanın kişisel ko
numu geçerli ahlak kurallarına uygunsa,
şiddet yanlıştır ve bu duygu bütün durum
larda kontrol altında tutulmalıdır, bu kişilere
göre Straw Dogs’un anti-ahlakçı bir film
olduğuna kuşku yoktur. Peckinpah ise ya
şamı, "hayatta kalmak için kanlı bir kav
ga" olarak görür. Burada yalnızca fiziksel
yaşamdan söz etmiyoruz. Peckinpah’ın
filmlerinde şiddet, metafiziksel bir gerçek
olarak vardır, varlığımızın bir durumu ola
rak, zaman zaman varlığımızı sürdürmek
için kullanmamız kaçınılmaz olan bir ger
çek. Şiddetin kullanımı, asla basit değildir
ve asla umursamazlık taşımaz ve asla deh
şet duygusunun eşliğinden kurtulamaz.
Peckinpah’ın fazla düşünmeden hareke
te geçen atak tavrı, kendiliğinden oluşuma
bağlılığı, Pat Garrett and Billy the Kid
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(1974) adlı filmine yansıyordu. Tutku olma
dığında Peckinpah sinemasının da durgun
laştığının göstergesiydi bu film. Sineması
nın eleştirel uyanıklığı ise, onun filmlerin
deki daha az hoşnut edici görüntüleri ka
bullenmemizi mümkün kılıyordu Kadınla
rı seks aracı varlıklar olarak algılayıp kü
çümseyen kahramanlarıyla aynı görüşü
paylaştığı görülüyor Peckinpah’ın da “er
keksi” tavcıyla. The Gateway - Sonsuz Firar'da Alı Mac Graw'm ilginç olmayan,
alaycı ve yapaylık taşıyan tiplemesinden
ötürü kişi yönetmeni mi, oyuncuyu mu suç
lasın bilemiyor. Ama filmin, yüreğin nere
de olması gibi, odak noktasını kadın erkek
ilişkisinin taşıdığı tüm değerlerle birlikte
oluşturması, anlamlı gözükmektedir.
Sonuç olarak, Junior Bonner * Vahşi
Sürücü (1973). tema ve nitelik bakımından
Peckinpah’ın Ford’un mirasçısı olduğu yo
lundaki savımızı doğrulamaktadır. Sinema
dili ve anlayışı Ford’dan çok uzak olsa da
(bu filmde Peckinpah ın öteki filmlerinden
çok daha fazla kesme kullandığı izlenimi
ne kapılıyor insan); seyircisini meraklandı
ran, uyaran, bir sonraki gelişime hazırla
yan gerilimi sağlamadaki başarısı ve aile
olgusu Peckinpah'ın bu filmini, Ford Western'leri geleneğine yerleştirir. Film, karak
terleri ve içerdiği durumlarla alışılmadık bir
bütün oluşturur. Ford değerlerinin Ameri
kan toplumu ve ailesi, burada dağılma ve
parçalanma aşamasındaki bir aileye dö
nüşmüştür. Yine de aile ilişkilerindeki duy
gusal bağlar gücünü korumaktadır. Filmin
tümünü kapsayan çıplak, umutsuz duygu
-kimsenin gidecek bir yeri olmaması
duygusu- güçlü, insancıl, sıcak yaklaşım
la verilmektedir. Dikkatli bir yargılama ge
rektiren Peckinpah’ın çalışmaları ve başa
rısı, onu günümüz Amerikan yönetmenle
ri arasında ön plana çıkarmaktadır.
Bring Me The Head of Alfredo Garcia
- Bana Onun Kellesini Getirin (1974) ve
The Killer Elite (1976), Peckinpah’ın eleş
tirmenlerce soğuk karşılanan iki filmiydi, ilki
kaba saba bir Meksika westerni, İkincisi
tecimsel bir polisiye denemesi olarak de
ğerlendirildi. Yapıtları arasındaki tek savaş
filmi olan Cross of Iron - Şeref Madalya
sında (1977) da yine kazanan değil de yi
tiren tarafın, bir Alman onbaşısının (J. Co
burn) öyküsünü anlatmayı yeğledi Peckin
pah. Çağdaş bir Amerika destanı niteli
ğindeki Convoy (1978) ise oldukça ilgi gö
ren, formda bir Peckinpah filmiydi. Uzun
bir aradan sonra, 1981'de yeniden westerne döndü Peckinpah The Texans Teksaslılar’la. 1983’teyse Robert Ludlum’un çok satan bir gerilim romanından uyar
ladığı Osterman Weekend, kuşkusuz
Amerikan sinemasının, yeri kolay kolay dol
durulamayacak bu usta yönetmeninin ölü
münden önce gerçekleştirdiği son film ol
du.

VAHŞİ BELDE YA DA
PECKİNPAH’IN ÇIKIŞI
—Sizin için bu filmin hareket noktası neydi?
Warner Bros. The Diamond Story admdu bir film yapmamı istemişti. Roy
Sickner’in bir öyküsünden uyarlayarak yazdığım The Wild Bunch in senar
yosunu yapıma Phil Feldman ve Kenneth Hyman ’a gösterdim, onlar beğe
nince Walon Green V de atarak birlikte senaryoya son kesin halini verdik
-Daha önceki filmlerinizdeki temalar /Dundee'nin karakteristik şiddet öğesi.
Scott-McCrea (Ride The High Courtry) ve Heston-Harris tDundee) İkilisin
den sonra Holden-Ryan İkilisinin de Wild Bunch in ana kuhramanlannı oluş
turması, Kuzey-Güney savaşı ve eski Batı 'nın altüst oluşu, vb./Sicl ner in öy
küsünde yer alıyor muydu?
—Hayır. Sickner’in öyküsü, yalnızca katıksız bir hareket öyküsüydü. Film
terimde sözünü etliğiniz ikili tiplemelere Cable Hogue ‘u da katabilirsiniz, bu
nu pek bilinçli olarak yapmıyordum. İki yakın arkadaşın bir an geldiğinde
yollarının ayrılması teması Cable Hogue ’la birlikle sona erdi. Uzun şiire de
niz kuvvetlerinde bulunduğumdan, salt öldürmek için yaşayan askerleri ya
kından tanıdım, bu tip insanlar sonları geldiğinde kendileriyle birlikte başka
larını da mahvederler, filmlerimde zaman zaman bunu göstermek istedim, kimi
zaman tüm diğer tutkuları bastıran şiddet tutkusunu vurguladım. Amerikan
iç savaşı sırasında eski Balı ’nın profesyonel haydutlarının şiddet eylemleri, dev
rimci ve karşı devrimcilerin birbirlerini boğazladıkları Meksika'lara değin uzan
dı. 1910'tarda Texas'la Meksika sınırındaki El Paso’da öldürülen çok ünlü
iki çete reisi vardı hâlâ. İç savaş ve devrim öyküleri bana her zaman çekici
gelmiştir, kimi zaman korkunç kıyımlara neden olan büyük idealler ve dü
şünceler hep çekmiştir beni. Ve günün birinde Meksika tarihinin bu dönemi
ve Pancho Villa üstüne bir film yapmak isterim, toplumsal planda bütün yap
tıklarıyla Villa'nın gerçek yaşamışı üstüne iyi bir film yapılabilir ama tabii ki
Yut Brynner ’te değil ve şimdilerde de değil çünkü bütün bu şiddet öykülerin
den oldukça gına getirdim artık...
—Kahramanlarınız arasında gözde tipiniz hep kaybedenler oluyor. M ild
Bunch‘da da 4 kahramanınız finalde toplu halde intihan yeğliyorlar...
—İntihar sözcüğünü sevmiyorum, bu final daha çok bir kurtuluş, bir çeşit
tsa Peygamber tavrı. Tüm filmlerimde adelet. yasalar, şiddet, ölüm, ahlak,
devrim, vb. kavramlar üstüne sorular yöneltmeyi denedim.
— Wild Bunch ’in finalinde 4 kahramanın ölüm yürüyüşü, oldukça etkileyi
ci ve yüce, duygulu bir bölümdü.
—Evet, westernin geleneksel bir sahnesiydi bu ama örneğin bir O.K.CorraTm finalinden tamamen farklıydı. Westernin dramatik klişelerinden davul
ve trampet müziği, bu “infaz’'a eşlik ediyordu. Genelde filmlerimin müziğin
den tam anlamıyla hoşnut olmadım hiçbir zaman, Wild Bunch 'da da Jerry
Fielding 'in müzik çalışması, otantik Meksika şarkıları dışında pek başarılı de
ğildi...
—Şiddetin sunulmasında, fizik ve estetik bakımdan oldukça özenli çalış
malar yaptığınız ve ağır çekimlere başvurduğunuz gözleniyor.
—Ağır çekim tekniğini daha önce TV dizisi The l osers ’da da kullanmıştım
ama komik bir etki vermek içindi o.
— Wild Bunch'dan ABD’de “dirty western-berbat western “ olarak mı söz
edildi?
—Richard Schickel, Life’daki yazısında bu deyimi kullanarak filmimden
“dirty western “terin ilk örneği olarak söz etti, evet. “Dirty” sözcüğüyle belli
klişelere göre. Batı mitosunu perdeye getiren filmlerden farktı bir yapıt oldu
ğunu açıklamak istiyordu sanırım, Wild Bunch ‘in.
—Sergio Leone de sizin gibi Hollywood tarzı western mitosuna karşı çıka
rak eski Batı ’ya farklı bir yaklaşım getiren filmler yaptı.
—Leone’nin sadece iki filmini gördüm. Bir Avuç Dolar ve iyi, Kötü ve Çir
kin. Çok iyi yönetilmiş, hayranlık verici, büyük zevk aldığım filmlerdi, hu
mor yüklü, eğlencelikti, harika gösterilerdi. Ama bu filmlerde eski Ban üstü
ne gerçek bir yorum bulamadım doğrusu. Giysilerin ve silahların gerçekliğin
den, eksiksizliğinden ve silah seslerinin etkileyiciliğinden söz etmiyorum ama
Leone 'nin kahramanlarında gerçekten Batı ya ait olan pek bir şey göreme
dim ben.
—Lirizm ve şiddet öğeleri bakımından filminiz Bonnie And Clyde’ı düşün
dürüyor...
—Gerçekten çalışmış olmayı islediğim, ama ben yapsaydım kimi ayrıntıla
rım değiştirebileceğim, sevdiğim bir filmdir Arthur Penn ’in bu yapıtı. Ne var
ki filmimin çekimini bitirebildikten sonra görebildim Bonnie And Clyde'ı an
cak. Bu iki film arasında pek bir benzerlik göremiyorum, ana öğenin şiddet
olmasının dışında, ikisi de köklü bir biçimde, farklı tarzda yapılmış filmler.
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BÜTÜN ZAMANLARIN
EN İYİ 10 FİLMİ
B

ngiliz Film Enstitüsü'nün ünlü yayın organı Sight And So
und dergisi, on yıllık aralarla
bütün zamanların en iyi on fil-

I

------------------ mini seçti. Şimdiye değin
1952, 1962, 1972 ve 1982 de olmak üze
re 4 kez yinelenen bu seçim, Sight And
Sound’un saptadığı sinema eleştirmenle
rince yapıldı, ilk kez 1952'de Brüksel’de
daha çok film yapımcıları arasında düzen
lenen bütün zamanların en iyi 10 filmi so
ruşturması, daha sonraları her on yılda bir,
sinema alanında ortaya çıkan yeni filmle
ri, gelişmeleri ve yeni düşünceleri de kap
sayarak sürdürülegeldi. 1982'de sinema
eleştirmenlerinin yazılı oylamaları sonucun
da ortaya çıkan liste, “doruktaki on film1’den çok “en iyi on film"i sıralıyordu.

Lodri Di Bicidetle-Bısiklel Hırsızları
(Vittorio Dr Sica. 1948)

Sight And Sound’un genel yayın yönet
meni Penelope Houston'un düzenlediği
listeye karşı kimi eleştirmenlerin olumsuz
tavır aldıkları ve böyle bir soruşturmayı
“gereksiz ya da anlamsız” bularak yanıt
lamaktan kaçındıkları biliniyordu. Üstelik
1982’de soruların gönderildiği eleştirmen
lerden hemen hemen yarıya yakını yanıt
sız bırakmıştı bu soruşturmayı. 1982’deki
bütün zamanların en iyi on filmi soruştur
ması sonucunda ortaya çıkan listede, ge
nel olarak tutucu eleştirmenlerin değerlen
dirmelerinin ağır bastığı ve dolayısıyla lis
tede. beşinci sırada yer alan Fellini’nin
1963 yapımı Otto E Mezzo’sundan daha
yeni bir film bulunmadığı için 1963’den beri
en iyi film çevrilmediği gibi bir sonuca (!)
ulaşıldığı gözleniyordu. Ingiliz Film Ensti
tüsünce dünyanın önde gelen 200 film

Jeanne D'Arc’in Tul kuşu (Cari Dreyer. 1928)

1952

1962

Ladri Oi Biciclette- Bisiklet Hırsızları/
De Sica, 1949, İtalya
25
City Lighta- Şehir Işıkları/ Chaplin,
1930, ABD
19
The Gold Rueh- Altına Hücum/
Chaplin, 1925-ABD
19
Bronoeetz Potyomkin- Potemkin Zırhlısı/
Ayzenştayn, 1925, SSCB
16
Louisiana Story- Louisiana öyküsü/
Flaherty, 1947. ABD
12
Intolerance- Hoşgörüsüzlük/
Griffith, 1916, ABD
12
Greed- Tutku/ Von Stroheim, 1924, ABD 11
Le Jour Se L£ve- Gün Doğuyor/
Carnâ, 1939, Fransa
11
Passion of Joan of Arc- Jan Dark’m Tutkusu/
Dreyer, 1920, Danimarka
11
Brief Encounter- Kısa Tesadüfler/
Lean. 1945, İngiltere
10
Le Milllon-Milyon/Clair, 1930.Fransa
10
La Regle Du Jeu- Oyunun Kuralı/
Renoir, 1939, Fransa
10

Citizen Kane- Yurttaş Kan e/ Welles,
1941, ABD
22
LAvventura- Serüven/ Antonioni.
1959, İtalya
20
La R*gle Du Jeu- Oyunun Kuralı/
Renoır, 1939. Fransa
19
Greed- Tutku/ Von Stroheim, 1924. ABD 17
Ugetsu Monogatari- Soluk Ayın Hikâyalerı/
Mizoguşı. 1953, Japonya
17
Bronosetz Potyomkin- Potemkin Zırhlısı /
Ayzenştayn, 1925, SSCB
16
Ladri Di Biciclette- Bisiklet Hırsızları/
De Sica, 1949, İtalya
16
Ivan Grozni- Korkunç İvan/ Ayzenştayn.
1943-46. SSCB
16
La Terra Trema- Yer Sarsılıyor/ Visconti.
1940, İtalya
14
L'Atalante- Geçip Giden Çatana/
Vigo, 1933, Fransa
13
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eleştirmenine gönderilen sorulara alınan
yanıtlarda (toplam 122 yanıt), günümüzün
Spielberg, Allen, Fassbinder, Altman, Res
nais, vb. gibi ünlü ve usta yönetmenlerinin
hiçbir yapıtının yer almaması da başka bir
ilginç noktaydı ayrıca. 1970'lerin başı çe
ken yönetmenleri ve yapıtları da gireme
mişti bu listeye.
En iyi film konusundaki yargılarını
1962'den beri, 20 yıldır değiştirmeyen eleş
tirmenler, 1982'deki son soruşturmanın ba
şına da 45 oyla Orson Welles'in Citizen
Kane'ini yerleştirdiler. Citizen Kane'ı zor
layan filmse, 1952, 1962, 1972 ve 1982 lis
telerinde 10., 3., 2., ve yine 2. olarak hep
yer alan Jean Renoir'ın La Rögle Du Jeu'sü oldu. Ayzenştayn'ın Potemkin'i de,
4 listeye de giren bir başka sinema klasi
ğiydi.Erich Von Stroheim'in Greed'iyle Mic
helangelo Antonioni'nin L'Avventura'sı da
3 listede yer alma başarısını gösteren ya
pıtlardı. Bütün zamanların en usta yönet
menleri arasında Welles’le Renoir'ın ardın
dan üçüncü gelen Charlie Chaplin'in sa
dece bir kez, o da 1952 soruşturmasında
listeye girebilmesine ne demeli? Aynı şe
kilde Luis Bunuel'le Jean-Luc Godard da
en usta yönetmenler sıralamasında yer al-

malarına karşın, herhangi bir filmleriyle lis
telere giremediler. 1982 soruşturmasının
listedeki yeni filmleri olarak. Kurosawa'nm
7 Samuray ı Hitchcock'un Vertigo'su,
Ford’un The Searchers’ı ve müzikalin baş
yapıtı sayılan Donen-Kelly İkilisinin Singin
İn The Rain’i dikkati çekiyordu. 1982'nin
ilk 10 filmine giremeyen ama barajı aşarak
11. ve 12. seçilen yapıtların arasında yer
alan Kubrick’in 2001: A Space Odyssey,
Tarkovski’nin Andrey Rublev ve Truffaut'nun Jules Et Jlm gibi filmlerinin en yenisi
1968 yılına aitti. Genellikle Anglosakson si
nema beğenisinin ağır bastığı 1982 soruş
turmasının. bir Japon eleştirmeninin Avus
turyalI Willi Forst’a hayranlık duyması ya
da FinlandiyalI bir eleştirmenin Japon
Ozu'ya oy vermesi gibisinden ilginç sonuç
ları da vardı. 1992’de hangi filmlerin seçi
leceği şimdiden merak konusu. Ama yine
örneğin bir Citizen Kane'in birinci seçilme
si, doğrusu pek sürpriz olmayacak. Çün
kü sinema gittikçe başlıbaşına bir endüst
ri ve yatırım alanına dönüştükçe sanatsal
değerini de günden güne yitiriyor bu soruş
turmayı yanıtlayan eleştirmenlerin görüşü
ne göre. Ve eski filmler, şarap gibi eskidik
çe değerleniyorlar sanki.

DORUĞA
TIRMANANLAR:
2001: A Space Odyssey
Cilizen Kane- Yurttaş Kana (Orson Welles, 1942)

Bronosetz Potemkin-Potemkin Zırhlısı
(Sergey Mihaylovıç Ayzenştayn. 1925)

1972

1982

Citizen Kane- Yurttaş Kane/ Welles,
1941. ABD
32
La R6gle Du Jeu- Oyunun Kuralı/
Renoir. 1939. Fransa
28
Bronosetz Potyomkin- Potemkin Zırhlısı/
Ayzenştayn, 1925. SSCB
16
Otto E Mezzo- Sekiz Buçuk/
Fellini, 1963, İtalya
15
L Avventura- Serüven/ Antonioni,
1959, İtalya
12
Persona/ Bergman, 1967, İsveç
12
Passion of Joan of Arc- Jan Dark'in Tutkusu
Dreyer, 1928, Danimarka
11
The General- Keaton. 1926, ABD
10
The Magnificent Ambersons- Muhteşem Amberson'Iar/Welles, 1942, ABD
10
Ugetsu Monogatarı Soluk Ayın Hıkâyaleri/
Mizoguşı, 1953, Japonya
9
Smulstronstallet- Yaban Çilekleri/
Bergman. 1957. İsveç
9

Citizen Kane- Yurttaş Kan el Welles,
1941, ABD
45
La R*gle Du Jeu- Oyunun Kuralı/
Renoir, 1939, Fransa
31
7 Samurai/ Kuruosawa, 1954, Japonya 15
Singin' İn The Rain- Yağmur Altında Şarkı/
Donen-Kelly, 1952, ABD
15
Otto E Mezzo- Sekiz Buçuk/
Fellini, 1963. İtalya
14
Bronosetz Potyomkin- Potemkin Zırhlısı/
Ayzenştayn, 1925, SSCB
13
L’Avventura- Seruven/Antonıom,
1959, İtalya
12
The Magnificent Ambersons- Muhteşem
Amberson lar/ Welles, 1942, ABD
12
Vertigo- Ölüm Korkusu/
Hitchcock, 1958. ABD
12
The General/ Keaton-Bruckman,
1926, ABD
11
The Searchers- Çöl Aslanı/ Ford.
1956 ABD
11

- 2001. Uzay Macera
sı / Kubrick, 1968.
ABD
Andrey Rublev /Tar
kovski. 1966. SSCB
Creed - Tutku / Von
Stroheim, 1924, ABD
Jules Et Jim - Jul Ve
Jim / Truffaut. 1961,
Fransa
The Third Man- Üçün
cü Adam Reed, 1949,
Ingiltere
YÖNETMENLER:
Orson H elleş (A BD)
71
Jean Renoir (Fr.) 51
Ç. Chaplin
(ABD) 57
John Ford (A BD) 34
Luis Bunuel (İsp.) 33
Akira Kurosawa (Jap.)
33
Federico Fellini (It.) 32
Alfred Hitchcock (Ing.
ABD) 32
Jean-Luc Codard (Fr.)
30
Busier Keaton (ABD)
30
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SON 10 YILIN EN İYİ
10 TÜRK FİLMİ

974'ten
başlayarak günü
müze değin sinemamızın en
iyi on filmi seçildi. Videosinema dergisince, aşağıda belir
tilen sinema yazarlarına so
ruşturularak ortaya çıkan listenin başında.
Zeki Ökten’in yönettiği, 1979 yapımı Sürü
yer alıyor. Erden Kıral’ın Orhan Kemal in
romanından sinemaya uyarladığı Bereketli
Topraklar Üzerinde (1980), son on yılın en
iyi on Türk filmi listesinde ikinci sıraya yer
leşirken, sinemamızın verimli yönetmeni
Atıf Yılmaz üç filmiyle (Bir Yudum Sevgi
-1984, Adak -1979, ve Selvi Boylum Al
Yazmalım - 1977) listeye girdi. En iyi film
seçilen Sürü’nün yönetmeni Zeki Ökten
de, Atıf Yılmaz’dan sonra en çok filmiyle
son on yılın en iyi Türk filmleri listesinde
yer alıyor, Sürü (1979) ve Düşman (1980)

1

Sürü (Yön: Zeki Ökten)

ile. Yol da sinema yazarlarının listesine gir
miş ama Türkiye'de gösterilmediği için lis
teye dahil edilmemiştir.
SORUŞTURMAYA KATILAN
SİNEMA YAZARLARI:
Nilgün Abısel, Oğuz Adanır, Turan Aksoy,
İbrahim Altınsay, Engin Ayça, Sungu Ça
pan, Atilla Dorsay, Tuğrul Eryılmaz, Bur
çak Evren, Ahmet Günlük, Turhan Gürkan.
Faruk Kalkan. Hüseyin Kuzu, Oğuz Makal,
Ziya Metin, Murathan Mungan, Alim Şerif
Onaran, Mahmut T. Öngören, Agah Özgüç. Çetin A. Özkırım, Vecdi Sayar, Aydın
Sayman, Muhittin Sirer, Hakan Sonok, Ka
mi Suveren. Erman Şener, Rekin Teksoy,
Nejat Ulusay ve Fatih Özgüven.

SON ON YILIN EN İYİ ON TÜRK FİLMİ:
1. Sürü (Zeki Okten, 1979)...............................................................................................25oy
2. Bereketli Topraklar Üzerinde (Erden Kıral, 1980) ....................................................17oy
3. Diyet, Gelin, Düğün üçlemesi (Lütfi Akad, 1975) ...................................................... 15 oy
4. Bir Yudum Sevgi (Atıf Yılmaz, 1984) . .......................................................................15oy
5. Düşman (Zeki Ökten, 1980) ....................................................................................... 14oy
6. Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1977) .........................................................14oy
7. Adak (Atıf Yılmaz. 1979) .............................................................................................13oy
8. Endişe (Şerif Gören, 1974) .........................................................................................12oy
9. Otobüs (Tunç Okan, 1976) .........................................................................................12oy
10. Yusuf İle Kenan (Ömer Kavur, 1980) ......................................................................... 10oy
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Bir filmi
fotoromanda izlemek

SUNGU ÇAPAN
----------------on sıralarda, BabIali'nin
boyalı kesimiyle Yeşilçam’ın
işbirliği sonucunda ortaya çı
kan garip bir durumla karşı
_________ karşıya kaldığımız gözleniyor.
Aslında, içinde bulunduğumuz mevsimde
iyice belirginleşen bu olguyu, Güneş ga
zetesinin, 1982'de ilk yayınlanmaya baş
ladığı günlere götürebiliriz. Tabii, o tarih
ten önce de fotoroman, dergilerle ve ga
zete sayfalarıyla oldukça yaygındı ülkemiz
de. Bir filmin fotoroman olarak gazeteler
de yayınlanması, 1983'lerde ilk kez Met
resle başlatıldı diyebiliriz ve bize özgü
"dünyada eşi-benzeri olmayan” bu akım,
her Allahın günü okuyucu-seyirci kitleleri
üstünde etkinliğini sürdürüyor günümüzde.
Bilindiği gibi, kuramsal açıdan sinema
nın en küçük birimi olan çekimi görün
tüler). oluşturur ve görüntü bir başına, yal
nızca fotoğraf olmaktan öteye pek bir an
lam taşımaz. Sinema sanatı, zaman için
de çeşitli öğelerin yan yana getirilmesiyle
akıp giden bir değişimin görüntüsünün, ya
da görüntülerinin oluşturduğu çekimlerin
art arda eklenerek hareket kazandırılması
ve kurgulanması sonucunda meydana ge
lir. 1950’li yıllarda özellikle İtalyanların, ku
lak ardı edilemeyecek denli becerikli (!) kat
kı ve çabalarıyla ağırlık kazanan ve bizim
gibi ülkelerde gittikçe yaygınlaşan fotoro
man ise, donuk ve cansız bir fotoğraflar ev
reniyle, popüler kitle kültürünün tüm ucuz
luklarını kuşanarak, kötü edebiyatın baya
ğı duyarlıklarını bitmez tükenmez bir biçim
de, tefrika ederek örnekler durur, bezdir
meyle ve usandırmayla karışık.
BİR SAPTAMA...
Evet, diyeceğimiz fotoromana yeni bir
çeşni kazandırarak (I), sinema salonları, vi
deo ya da televizyon ekranından sonra
(yoksa önce mi demeli?), bir filmi tefrika ha
linde günlerce fotoroman çerçevelerinden
izlemeyi (ya da izletmeyi) de başardık so
nunda. Sinema ortamındaki bunalımın git
tikçe daha ağır bir biçimde ve en son
KDV'nin katkısıyla daha da katmerleşerek,
kendini duyurduğu bu mevsimin belirgin
özelliği haline dönüşen bu yeni, "alaturka”

yöntemin, bunca tutmasının nedenlerinin
aslında büyük giderlerle ortaya çıkan film
lerin çoğu kez "maliyetini" bile kurtaramamasından kaynaklandığını ileri sürebiliriz
rahatlıkla.
BABIALİ - YEŞİLÇAM İŞBİRLİĞİ...
Geleneksel fotoromanın zekâ düzeyi ol
dukça geri kalmış, bayağı örneklerinin, üs
telik bütün ülke yüzeyinde yaygınlaşmış
"boş vermişlik kültürü" arabeskle bir gü
zel kaynaşarak sürekli üretilmesine, öte
den beri yeşil ışık yakan BabIali’nin magazinsel kesiminin pompalamasıyla, mali açı
dan içinde bulundukları çıkmaza bir neb
ze olsun çözüm bulabilen yerli sinemacı
ların “bir filmi fotoromanda izlemek” olgu
suna dört elle sarılmalarını anlamak müm
kün. Ama gazetelerin “fotoromana her za
man talep vardır" anlayışıyla, çarşaf çar
şaf sayfalarında film fotoromanlarına yer
ayırmasını ve bunu giderek gelenekselleştirmelerini anlamak oldukça tartışma götü
rür doğrusu. Boyalı basının işlevini, nasıl
olması gerektiğini gündeme getirmek ko
numuzun dışında kaldığından, "aslında
alanın da, satanın da”, okuyucu ya da se
yircinin (!) de memnun olduğu bu durumun,
karşılıklı çıkar ilişkilerinden kaynaklandığını
ve bunca serpilip gelişerek bugünlere ge
lindiğini belirtmek için lafı uzatmaya pek
gerek yok aslında. Gerçi yabancı sinemay
la uğraşanlardan, yabancı film dışalımcılartndan daha iyi bir durumdadırlar
yerli sinemacılar, seyirci ve gişe açısından
ama eninde sonunda, onlar da sinema ala
nındaki genel bunalımın kıskacındadırlar.
Ve en azından, 20-25 milyon Türk Lirası'na mal olacak ve büyük olasılıkla giderini
bile karşılayamayacak bir yerli filmin “muh
temel" açığını kapamak için fotoromana
başvurulmasını hoşgörüyle olmasa bile,
anlayışla kabul etmek, insaflılık ölçüsündendir.
Şimdiye değin yerli film yapımcılığında
ortada dönen nakit paranın kaynağı sayı
lan bölge işletmecileri artık, enflasyondan
doğan boşluğu kapatamamaktadırlar. Da
layısıyla güç durumda kalan yerli film ya
pımcısı, ister istemez kendisine kesin çö-
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züm getirmese de biraz parasal yararlar
sağlayacak yeni bir "alternatif" olarak fo
toromana yönelmektedir, böylelikle hem fil
minin günlerce sürecek "renkli” reklamı
yapılmakta, hem de 5-10 milyonlara ulaş
tığı söylentileri yayılan fotoroman ücretle
ri, çekimini tamamlamış film yapımcısına
bir parça soluk aldırmaktadır. Filmi yayın
lanan fotoromanın, filmin sinemaya gide
cek seyircisinden çalacağı kaygısı, şimdi
ye değin izlenen örneklerde olduğu gibi geçeriiliğini yitirmiş bir kaygıdır, kaygı olmak
tan çıkmıştır Sinema piyasasındaki buna
lıma karşı direnen yerli film yapımcıları ara
sında fotoroman olayına ciddi bir tutumla
yaklaşması açısından Mine Film in önde
geldiğini de belirtmek gerekebilir.
BİR SİNEMA YAZARININ
İLGİNÇ ÖNERİSİ...
Çekimi bitirilmiş ve gösterime hazırlanan
birtakım filmlere, fotoroman olarak yayın
lamak üzere, büyük paralar ödemek yeri
ne. bir sinema yazarının belirttiği gibi söz
konusu gazetelerin "onayladıkları, ilginç
buldukları" kimi film tasarılarına yatırım
yapmaları, “böylece sinemamız için yeni
bir finansman kaynağı" ve itici güç oluş
turmaları, herkesin yararlanabileceği çok
daha olumlu bir davranış olacaktır kuşku
suz. Üstelik sinema alanına, film yapımı
na para koyan yayın organı, “fotoroman
hakkı saklı olmak ve sinemadaki gösteri
minden de pay almak kaydıyla. o parala
rın üretime daha dönük bir biçimde kulla
nılabilmesi" sonucunda sinemaya destek
olmanın yollarını açarak hem kâr edebile
cek, hem de bu destek olmanın onurunu
taşıyacaktır.
FOTOROMANIN ÜLKEMİZDEKİ
ÖYKÜSÜ...
"Her fotoğrafın bir öyküsü" olduğu gi
bi, okuma-yazma oranının düşük olduğu ül
kemizde, göze hitap edişiyle, fotoğrafın
inandırıcılığıyla tozpembe bir hayal dünya
sının yüzeysel ve yapay serüvenlerini ucuz
tarafından allayıp pullayarak kaynaştınşıyla
ve kolay erişilir oluşuyla yaygınlık kazanan,
popüler kültürün görmezden gelinemeye
cek bir olgusu olarak günümüzde gittik
çe kendini kabul ettiren fotoromanın öykü
sü, İtalyan yapımı fotoromanların çevirisi ni
teliğindeki fotoroman dergisi Yelpaze’nin
yayınlanmaya başlandığı 1950'l! yıllara de
ğin uzatılabilir Yelpaze'yi başka fotoroman
dergilerinin izlemesinin ardından 1970'lere
doğru gazetelerin de fotoroman piyasası
na el attığını ve yerli malı fotoroman yapı
mına geçildiğini, kısa filmden yetişen Artun Yeres, Ömer Pekmez, Arda Usken,
Semim Değer, vb.nin giderek bu alanda
uzmanlaştığını görüyoruz. Killing, vb. örne
ği şiddet ve seks öğelerini de içeren örnek
lerle beslenen sığ bir kültürün, estetik ve
her türlü kaygıdan uzak, düzeysiz ürünle
riyle iyice palazlanan bir furyaya dönüşen

fotoroman akımının doygunluk noktasına
ulaştığı 1970'li yılları devirdikten sonra, bir
çeşitlilik arayışı içine girerek yeni bir tür fo
toroman modası yarattığına tanık oluyoruz.
1980'lerde: Filan, falan "yıldız'Tarın boy
gösterdiği birtakım filmlerin fotoromanları.
Başta Günaydın, Hürriyet, Bulvar, Güneş
ve Milliyet olmak üzere, daha çok yüzey
sel konularla ilgilenen bir kitleye seslenen
kimi gazetelerin magazin eklerinde, gide
rek eskinin tefrika romanlarının yerini alan
fotoroman, zamanla renkli, büyük karele
rin çekiciliğinden bir pehlivan tefrikasının
tekdüze yavanlığına dönüşerek de olsa,
yaygınlığını ve geçerliliğini sürdürdü. Biriki dakikada şöyle bir bakılıp tüketiliveren
fotoromana, kocaman kocaman sayfalar
ayıran, boyalı basından bir Hürriyet'in yıl
da 12 fotoromana gereksinimi olduğu bil
diriliyor. Bugün Milliyet, iki ayda bir film fo
toromanını bitiriyor, öteden beri Milliyet e
yetişmeye çabalayan Güneş de aynı du
rumda. Özetle, filmin gösterime girmezden
önce ya da gösterimi sırasında, fotoroman
olarak gazetelerde yayınlanması olgusunu,
gün geçtikçe kendini daha çok resimli ve
renkli olmak zorunda (!) hisseden basının
doğal bir gelişimi saymanın ötesinde, "böy
le başa böyle tarak" çeşidinden bir "arz
ve talep" sorunu olarak algılamak ve sine
ma piyasamızdaki "had safhaya” varmış
büyük durgunluğa çözüm getirici sayılma
sa bile yine de ufak çapta parasal olanak
lar sağlayan bir seçenek olarak değerlen
dirmek doğru olacaktır. Temelde hareket
olmadığı için, sinemadan bütünüyle farklı
ve güdük, donuk bir "şey" olan fotoroma
nın, hareket ve ses öğesinden yoksunlu
ğu. dondurulmuş fotoğraflarla bir öykü an
latmaya çabalayan, filmik yapıdan çok fark
lı bir görüntü düzenlemesi ve anlı-şanlı ta
nınmış "yıldız "larıyla. estetik boyutsuzluğuyla durağan nitelikleriyle kesinlikle sine
maya zarar vereceği ya da sinemayı körel
teceği de ileri sürülemez hiçbir zaman Ter
sine. sinemaya yarar sağlamaktadır foto
roman
Güneş, ilk yayınlanmaya başladığı
1982'de geniş kapsamlı olanaklarını ve
sayfalarını seferber edişiyle, fotoroman pi
yasasına canlılık katan gazete oldu Hallt
Refiğ'e gündelik gazete fotoromanı (film
değil), ısmarlanınca Aşk-ı Memnu yönet
meni kolları sıvayarak, Halide Edlp'in Han
dan mı fotoromana uyarladı, özenli bezenli
bir çalışma sonunda Handan ı izleyen Deli
Gönlüm le Güneş'in başlattığı Murat Belge'nin deyiyişle "ağır fotoroman hamle
miz" Babıali ufkunda bir güneş gibi parla
dı ve devam etti. Devreye başka gazete
ler de girdi, "hayatın magazinleşmesi" or
tamında. eni konu serpilip gelişme olana
ğı bulan fotoroman, nerdeyse hızla ayrı bir
"sanat türü" olmaya yüz tuttu. HürriyetKelebek'in, İbrahim Tatlıses le, Nükhet Duru'yu bir araya getiren Ölürsem Kabrime
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Gelme'sinin yayınlanmasıyla fotoroman çı) ğırı bu kez arabesk dönemecine saptı.
Ölürsem Kabrime Gelme'yi. içerdikleri
"zenginlikleri" veciz bir şekilde dile geti[ ren isimleriyle diğer arabeskimsi fotoro
manlar izledi, derken Nazan Şoray, Ahu
Tuğba, Necla Nazır ve diğerleri gibi “yıldız "cıklar bu çığırdan nasiplendiler...
YENİ BİR FOTOROMAN
TÜRÜ: FİLM FOTOROMANI...
Ve bu arada “sinemadan transfer" ilk fo
toroman Bulvar'da göründü: Metres. Metres'in sinemalardan önce fotoroman olaı
rak, seyirci-okuyucu karşısına çıkmasıyla
Feyzi Tuna, Kartal Tibet, vs. gibi sinema
da adını duyurmuş kimi yönetmenlerimizin
başını çektiği "filmin fotoromanı" olayı
gündeme geldi. 1983'te fotoroman olarak
yayınlanmasına karşın, hiç seyirci kaybet
meyerek o yılın, en çok iş yapan filmlerin
den biri (box-office İkincisi) oldu Metres.
)
Türkan Şoray'la, Can Gürzap’ın oynadığı,
| Orhan Elmas'ın yönettiği Emek Film yapı
mı Metresin ardından başka film fotoro| manları çok geçmeden sökün etti...
BU MEVSİMİN
FİLM FOTOROMANLARI...
Bu mevsim başından, beri HürriyetKelebek’te yayınlanan film fotoromanları
nı anımsayabildiğimiz kadarıyla şöyle sıra
layabiliriz: Nazmi Özer’in Emek Film ya

pımı Balayı (Kadir İnanır, Nazan Şoray),
Kartal Tibet'in, hem yapımcılığını, hem yö
netmenliğini üstlendiği Şabaniye (Kemal
Sunal), Yavuz Turgul’un yönettiği Kök
Film yapımı Fahriye Abla (Müjde Ar, Ta
rık Tarcan), ve şu sıralarda yayınlanması
süren Feyzi Tuna’nın yönettiği Mine Film
yapımı Tutku (Hülya Avşar, Kenan Kalav,
Meral Orhonsay)...
BU MEVSİM
Bu mevsim, Güneş'in film fotoromanla
rının ilki, Bilge Olgaç'ın yıllar sonra yeni
den yönetmen olarak sinemaya döndüğü
tek video film yapımı Kaşık Düşmanı oldu,
Kaşık Düşmam’nı, Temel Gürsu’nun yö
nettiği Banu Alkan’lı, Salih Güney'li, Can
Film yapımı Kızgın Güneş izledi. Milliyet'te bu mevsim izlenen film fotoromanı, yi
ne Bilge Olgaç’ın yönetmenliğini üstlen
diği, Hülya Koçyiğit’li, Çetin Tekindor'lu
Yavrularım, bir Gülşah Film yapımıydı.
Bulvar'da ise, uyanık bir tutumla birtakım
eski filmlerin fotoroman haline getirilerek
yayınlanması da, bu mevsimin “ağır foto
roman hamlemizde” dikkati çeken özellik
lerinden biriydi. Bulvar'ın eski yerli filmle
rin içinden bulup çıkararak fotoroman kılı
ğında yeniden önümüze sürdükleri arasın
da, İnleyen Nağmeler (Zeki Müren, Mine
Mutlu), Sahipsizler (Kadir inanır) ve Tür
kan Şoray’lı, Ekrem Bora’lı, Erler Film ya
pımı Ağlayan Melek ilk elde akla gelen
"harikalar” olarak sayılabilir.

k
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HABERLER

da gösterildiğinde, Thomas
Hauser’in yazdığı aynı adlı ki
tabın çevirisini kitapçılarda
görenler biraz hayret ettiler.
Beyaz perdede ilgiyle izledik
leri konuyu kitaptan daha ay
rıntılarıyla okumak, ülkemizde
pek görülmemişti.
Yunan asıllı Fransız yönet

men Costa Gavras "Kayıp""in
senaryosunu, Thomas Hauser'in kitabına dayanarak Do
nald Stewart ile beraber yaz
dı. Amerikan sermayesiyle
çevrilmiş filmin kaynak aldığı
kitabın yazarı da Amerikalı.
"Kayıp"‘ı dilimizeMahmutTali
Öngören çevirdi

PETER LAWFORD ÖLDÜ
İngiliz asıllı Amerikalı sine
ma oyuncusu Peter Lawford,
26 Aralık’ta Los Angeles'te öl
dü. Kennedy ailesine bir ara
damat da olan Peter Lawford,bir süredir hastanede bu
lunmaktaydı
1923 doğumlu Lawford, ön
celeri İngiltere'de çocuk
oyuncu
olarak
ünlendi
1938'de Hollywood'un yolunu
tutan Lawford, özellikle gül
dürü filmlerinde bir oyuncu ol
maktan öteye gidemedi Pe
ter Lawford un sözü edilebile
cek filmleri arasında The
Picture Of Dorian Gray- Do
rian Gray’in Portresi (1945),
Exodus (1960). Salt And
Pepper And Dynamite- Tuz.
Biber ve Dinamit (1968), The
April Fools- Bana Sevdiğini
Söyle (1969), Rosebud
(1975) ve Seven From Hea
ven (1979) sayılabilir
FİLM MUZİKÇİSİ MİCHEL
MANGE ÖLDÜ
Kimi seçkin filmlere yaptı
ğı özgün müziklerle adını du
yurmuş Fransız besteci Mic
hel Magne de 1984 Aralık'ının
son günlerinde öldü Film mü
ziğinin yanı sıra elektronik
müzik çalışmalarına da ağır
lık veren, 1930 doğumlu Mic
hel Magne'ın kimi müzıklediği filmler arasında, Max Ophuls'ün La Ronde, Luis Bunuel'ın Belle Du Jour- Gün
düz Güzeli, Roger Vadim'in
Le Repos Du Guerrier- Sen
siz Yaşayamam, Robert Hossein'in Les Mis^rables- Se
filler veAngölique dizisi anı
labilir
KAYIP "İN KİTABI
YAYIMLANDI
Türkiye’de ilk kez bir ya
bancı film sinemalarda göste
rilirken, filmin kitabı da Alan
Yayıncılık tarafından basıla
rak satışa sunuldu 1982 yılın
da Cannes Film Şenliği'nin
En İyi Film Ödülü nü Şerif Gören'in "Yol' u ile paylaşan
"Kayıp" İstanbul sinemaların

• ALMAN SİNEMASININ DIŞAVURUMCU DÖNEMİNİN
ÜNLÜ ÖRNEKLERİ GÖSTERİLDİ
Türk Alman Kültür Derneği'nin girişimiyle, 22-26 Ocak ta
rihleri arasında Sinema TV Merkezı’nde, Alman sinemasının
1920’lerdekı "Ekspresiyonist-dışavurumcu” döneminin ünlü
sessiz sinema klasiklen gösterildi Fritz Lang’in iki, F.W.Murnau nun, Robert Wlene’nin ve Leopold Jessner’in birer fil
minden oluşan bu özel programın yanı sıra, Hans Hlllmann,
Hans Michel, Gunther Kieser, Isolde Monson-Baumgart,
Margrit ve Peter Sickert gibi tanınmış Alman grafik sanatçı
larının sinema afişlerinden derlenen bir "Alman Sinema Afiş
leri" sergisi de düzenlendi. Novum’dan Graphis e değin, ço
ğu grafik dergilerine geçmiş Alman sinema afişlerinden düzen
lenen bu sergi, ülkemizde yıllardır egemen olmuş tekdüze ve
yavan film afişçiliği anlayışına ve beğenisine taban tabana zıt
bir çok renkliliği ve çeşitliliği gözler önüne sermesiyle ilgi top
ladı
Ekspresyonist akımın sinema alanındaki çıkış noktası ola
rak sinema tanhıne geçen. Robert Wiene'nin ünlü Dr. Callgari nin Muayenehanesi, Friedrich Wilhelm Murnau'nun ser
best Goethe uyarlaması Faust ve Leopold Jessner'in Arka
Merdiven ininden başka. Fritz Lang’ın "'realizm ve fantezi' ’arasında ustaca dengelenmiş. ışık ve dekor bakımından ekspres
yonist döneme damgasını vurmuş Dr. Mabuse-Oyuncu"suyla,
stilize edilmiş geniş alanlı mimarisi, kostümleri ve ağır tempo
lu destansı görüntüleriyle bu dönemin ve sessiz sinemanın anıt
sal başyapıtlarından bin niteliğindeki Nibelungen-Siegfried'in
ölümü adlı ünlü filmlerinden oluşan bu özel program, kuşku
suz ocak ayının önemli sinema etkinliklerinden biriydi
ALTIN KÜRE ADAYLARI BELLİ OLDU
ABD de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından dağıtıla
cak Altın Küre ödüllerinin adayları belirlendi 25 Mart ta dağı
tılacak olan 09car ödüllerinin habercisi olarak bilinen Altın Küre
ödüllerinin adayları şöyle
Dram: Amadeus, The Cotton Club, The Killing Fields. Places
In The Heart. A Soldier Story
Müzikal-Komedl: Beverly Hills Coop, Ghostbusters, Mick And
Maude, Romancing The Stone, Splash
En iyi erkek oyuncu: Murray Abraham (Amadeus), Jeff Brid
ges (Starman), Albert Finney (Under The Volcano), Tom Hulce (Amadeus) ve Sam Waterston (The Killing Fields) •
En İyi kadın oyuncu: Sally Field (Places In The Heart), Diane
Keaton (Mrs. Soffef), Sisy Spacek (The River), Vanessa Redg
rave (The Bostonians). Jessica Lange (Country)
En iyi erkek müzikal oyuncusu: Steve Martin (All Of Me). Ed
die Murphy (Beverley Hills Coop), Dudley Moore (Mick And
Maude)
En İyi kadın müzikal oyuncusu: Anne Bancroft (Garbo Talks),
Mia Farrow (Broadway Danny Rose)
En iyi yönetmen: Francis F.Coppola (The Cotton Club), Mi
los Forman (Amadeus). David Putnam (The Killing Fields). Da
vid Lean (A Passage To India), "Sergio Leone (Once Upon A
Time In America)
En iyi senaryo. Robert Benton (Places In The Heart), Char
les Fuller (A Soldier Story), David Lean (A Passage To India)
En iyi yabancı film: Paris-Texas (Alm-Fr). A Passage To In
dia (Ing ), Dimanche a la Campagne (Fr ), Dangerous Mo
ves (İsviçre)

•
Süpermen, Kahraman
Prens (The Valiant), Tenten,
Barbarella, Conan vb. gibi ör
neklerin ardından sinema, re
simli romanın iki ölümsüz
kahramanına daha el attı
Batman ve Sihirbaz Mandra
ke, Amerikan sinemasının iki
yeni film tasarısı Batman ı
Joe Dante, Sihirbaz Mandrake’i Bob Swaim yönetecek
• Easy Rider "dan 15 yıl son
ra, Peter Fonda ile Dennis
Hopper, artık yönetmenliği iyi
den iyiye benimseyen David
Hemmings'in yeni filminde
buluştular Easy Rider'ın
unutulmaz İkilisi, insanlığı
tehdit eden nükleer tehlikeyi
konu edinen David Hemmings’in Come The Day adlı
yeni filminde yeniden bir aradalar

• Bu yıl Sinema Günleri nde
seyredeceğimizi umduğumuz
Kral Dagobert’ın yaratıcıları
yönetmen Dino Rısi ile İtalyan
asıllı Fransız oyuncu Coluche,
yeni bir filmin çekimine Mısır 
da başladılar. Risi'nın her za
man olduğu gibi değişmez
senaristleri Age ve Scarpelli'yle birlikte senaryosunu yaz
dığı yeni filmin adı Fou De
Guerre-Savaş Delisi. Coluche'a başka bir ünlü Fransız
oyuncu Bertrand Blier de eş
lik ediyor.
• Giuseppe Bertolucci (Bernardo'nun kardeşi), Alıda Valli. Stefania Sandrelli ve Lea
Massari gibi İtalyan sinema
sının üç ayrı kuşaktan ünlü
kadın oyuncusuyla SegretlSırlar adlı filmi çeviriyor.
• 1970’lerın gözde şarkıcısıyken sonraları kimi ilginç Fran
sız filmlerinde oyunculuk ya
pan Jacques Dutronc şimdi
de kameranın ardına geçme
ye karar verdi. Claude Lelouch’un yapımcılığını üstlendi
ği Les Pointus.JacquesDut-
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ronc'un ilk yönetmenlik dene
mesi olacak.
• Bernardo Bertolucci'nin Çin
tasarısı gerçekleşiyor. Son
Çin imparatorunun yaşamı
üstüne çevrilecek yeni filmi
için 1985 ilkbaharında Çin’de
olacak İtalyan yönetmen.
• 1984'te ABD'de 222 film
meydana getirildi, bu filmlerin
hemen hemen yarıya yakını
ABD dışında gerçekleştirildi
Doların durmadan değer ka
zanışı düşünülürse Amerikalı
yapımcıların niçin bu yola
başvurdukları anlaşılıyor
• Filistinliler için gösterdiği
sempatinin bedelini ödeyen
Vanessa Redgrave, parasız
lık sorunuyla yüzyüze.
• Fransız Sinematek'i “su
perstar" Clint Eastwood'a ay
rılan bir saygı gösterisi düzen
liyor. Bütün Ocak ayı boyun
ca sürecek Clint Eastwood
toplu gösterisinde ünlü “kov
boy’un filmleri sunulacak.
• Leon Troçki’nin kızı Zina
üstüne çevrilecek filmin çe
kimleri Münih ve İstanbul'da
yapılacak. Zina'nın yazarı ve
yönetmeni Ken McMillan
• Mel Brooks, iki yeni tasarı
sıyla yeniden gündemde. İlki,
1950’li yılların bir korku filmi
olan The Fly-Sinek’in yeni
den çevirimi, diğeriyse Doc
tor And The Devils- Doktor
ve Şeytanlar adındaki bir ta
rihsel komedi
• Nostalghia yönetmeni Andrey Tarkovski, İsveçli oyuncu
Erland Josephson’la çevire
ceği yeni filmi SacrificeKurban'ı İngilizce olarak ha
zırlayacak.
• Los Angeles Film Eleştir
menleri ödülü, Wolfgang
Amadeus Mozart’ın yaşamını
konu edinen ve bu yılın belli
başlı Oscar adayları arasında
gösterilen, Çek asıllı yönet
men Milos Forman'ın Amadeus’una verildi. Ayrıca en iyi
yönetmen (Milos Forman), en
iyi senaryo (Peter Shaffer), en
iyi erkek oyuncu (Murray Ab
raham) ve en iyi görüntü (Mi
roslav Ondricek) ödülleri de
Amadeus’a gitti
• New York Sinema Eleştir
menleri Birliği, 1984’ün en iyi
yabancı filmi ödülünü, Fran
sız yönetmen Bertrand Tavernier'nin Un Dimanche â la
Campagne-Kırda Bir Pazar
Günü'ne verdi. İngiliz yönet
men
David
Lean'ın,
E M.Forster'ın romanından
uyarladığı A Passage To
India-Hindistan'a Bir Geçit,
ise yılın en iyi filmi olarak se
çildi.

• Sovyet yönetmeni Alek
sandr Zarkhı, ilk Sovyet Dışiş
leri Bakanı Çiçerin’in yaşamı
üstüne yaptığı Narodni Commisar Halk Komiseri’nin
Londra’daki çekimlerini ta
mamladı Çıçerın bilindiği gi
bi. Ekim Devrim’inden önce
bir süre Londra’daki Brixton
Cezaevi’nde kaldıktan sonra
ülkesine dönebilmişti.
• Robert Aldrich in Dirty
Dozen-12 Kahraman Haydut’un 17 yıl sonra İkincisi İn
giltere'de çevriliyor, Lee Mar
vin, Ernest Borgnine ve Ric
hard Jaeckel’in yerini bu kez
Larry Wilcox, Ken Wahl ve
Sonny Landham alıyor
1944'ün işgal altındaki Fran
sa’sında geçen The Dirty Do
zen: Next Mission un senar
yosu Michael Kane'in, yönet
men ise Andrew McLaglen
• Amerika’nın bağımsız ya
pımcılarından Charles Fries,
Stalin üstüne 8 saatlik bir mi
ni TV dizisi yapmayı planlıyor
ÜNLÜ CHAPLİN DERGİSİNİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Fries’in 1920'lerin ünlü boks
DERGİMİZİ ZİYARET ETTİ
şampiyonu Jack Dempsey'in
yaşamını konu edinen ve Tre
İsveç Film Enstitüsünün yayın organı ünlü Chaplin dergisi
at
Williams'm
oynadığı
nin Genel Yayın Müdürü Marieanne Broddesson Utku, dergi
Dempsey de geçen yıl İngil
mizi ziyaret ederek Gelişim Sinema hakkında bilgiler aldı. Biz
de kendisine uzun süreden beri yayın yaşamını sürdüren Chap tere'de çekilmişti.
lin dergisi hakkında sorular sorduk. Aşağıda Marieanne Brod
• Terence Stamp,Tim Rothve
desson Utku ile Chaplin dergisi üzerine yaptığımız mini söy
Ray Davies. Colin Maclnnes'leşiyi yayınlıyoruz:
in romanı Absolute BeginBize Chaplin dergisi hakkında bilgi verir misiniz?
ners’ın müzikal uyarlamasını
İki yıldır genel yayın müdürlüğünü yaptığım, Chaplin dergi
filme çekecekler. 5 milyon
si 25 yıldır yayın yaşamını sürdürüyor. Dergi İsveççe 48 sayfa
sterlinlik bu tasarıya mayısta
olarak yayınlanıyor. Şu anda yayınladığımız 25. kutlama özel
başlanacak ve senaryoyu
sayısı İngilizce olarak piyasaya çıktı. Bildiğiniz gibi dergiyi İs
Chris Wicking ile Richard
veç Film Enstitüsü finanse ediyor.
Burridge yazacaklar. İngiliz
Derginiz kaç adet basıyor ve bunun ne kadarını satıyor? gençliğini coşturacak bu film
Dergimizin baskı adedi 9 bin civarında. Bunun 7 binini sa-,
de şimdilik David Bowie, Mick
tabiliyoruz. Dergimiz yalnızca İsveç’te değil, aynı zamanda tüm Jagger, Keith Richards, Ray
İskandinav ülkelerinde okunuyor.
Davies ve Elvis Costello rol
Chaplin gibi bir dergi için bu tiraj biraz az değil mi?
alacak.
Bir sinema dergisi bu kadar satar. Üstelik biz bu satıştan
oldukça memnunuz. İsveç sineması üzerinde olumlu ve say
• The French Lieutenant's
gın bir etkisi var. Bu da bize yetiyor.
Woman- Fransız Teğmenin
Derginizin içeriği hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Karısı’ndan beri sesi sedası
Mümkün olduğunca çeviri yazılardan kaçıyoruz. Yayınladı
çıkmayan Karel Reisz, yeni
ğımız yazıların tümüne yakın kısmı telif yazılar. Yazılara öde
den setlere döndü. Batı Virgi
diğimiz telif ücreti ise Türk parasına göre ortalama 250 bin li
nia, Nashville, Tennessee ve
ra civarında
Los Angeles’ta çekilecek
Chaplin'in dışında İsveç’te kaç sinema dergisi yayınla
Sweet Dreams-Tatlı Düşler,
nıyor?
Amerikan “conuntry" müziği
Üç dergi daha var: Film-TV, Filmhâftet, Filmraton, bir de 3-4
üstüne bir film olacak ve Çek
sayıdır çıkan Matine. İçlerinde sinemayı ciddi bir çizgide ele
asıllı yönetmen Jessica Lan
alan ise yalnızca Chaplin.
ge ile Patsy Cline'ı yönete
cek.
KAŞIK DÜŞMANI YURT DIŞINDA
• Hollywood’un western’lerle
Son Antalya Film Şenliği’nde umduğunu bulamayan yönet
adını duyurmuş yapımcı yö
men Bilge Olgaç’ın Kaşık Düşmanı adlı son filmi, 16-24 Mart netmenlerinden Burt Ken
1985 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Uluslararası Ka
nedy, Donald Sutherland,
dın Yönetmenler Film Festivali’ne, daha sonra da Bulgaristan’
Ruth Gordon, Robert Morley,
da Varna Film Festivali’ne katılacak. Bilindiği gibi, Perihan Sa
Ned Beatty ve Susanne Da
vaş, Halil Ergün ve Mesut Engin'in başlıca rollerini paylaştığı Ka nielle ile Ispanya'da bir ca
şık Düşmanı, 1984 Antalya Altın Portakal Film Şenliği’nde üçün susluk filmi çeviriyor: The Tro
cülük ve en iyi senaryo ödüllerine değer bulunmuştu
uble With Spies.
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HAZIRLAYAN: İBRAHİM ALTINSAY

VİDEODA AYIN FİLMİ

PIXOTE

DEĞERLENDİRME
•••• BAŞYAPIT
••• ÇOK İYİ
• • İYİ
• ORTA
o KÖTÜ
KISALTMALAR
V YÖNETMEN
S SENARYO
G y GÖRÜNTÜ
YÖNETMENİ
M MÜZİK
O OYNAYANLAR

PIXOTE
Y: Hector Babenco S:
Hector Babenco. Jorge
Duran G.y.: Rodolfo
Sanehex/ M: John
Neschling O: Fernan
do Ramos Da Silva t Pix
ote).
Marilia
Peru
(Sueli), Jorfe Jultao
I Lilica), Gil bert o Moura iDito), Jose NHson
Dos Santos (Diego)
120 Dak. Brezilya

1980.
FİLM •••
Görüntü-ses •
Altyazı: ••

üney Amerika sineması de
yince akla “Cinema Novo"
(Yeni Sinema) akımı gelir Ne
var ki. genellikle kırsal tema___________ larla kıtanın köylü geleneği
üzerinde duran ve kırın durağanlığıyla şid
detini, katı bir gerçekçilik ve geleneksel dü
şünme biçimlerinin gerçeküstücülüğüyle
birleştiren bu akım ömrünü tamamlamışa
ve yerini, çoklukla kentsel konulara yöne
len daha klasik ve daha izlenimci bir sine
maya bırakmışa benziyor.
Bu yeni çizginin temsilcilerinden Hector
Babenco. Pixote’da dünyanın en büyük
gecekondu kenti Sao Paulo’nun başıboş
çocuklarına ve başta cinsel zorbalık olmak
üzare her türlü zulmün kol gezdiği, şidde
tin resmen egemen sistem olduğu ıslahev
lerine el atıyor. Arkadaşlarından birinin po
lis sorgusu sırasında işkenceden ölmesi
üzerine on yaşındaki Pixote'la duygulu eş
cinsel Lilica ve görmüş geçirmiş bir erkek
havasındaki Diego ıslahevinden kaçıyor ve
kaçınılmaz olarak bir yankeseci çetesi oluş
turuyor. Çete ardından esrar satışı işine ka

rışıyor, ancak dolandırılıyor ve iş, Pixote'un istemeden bir striptizci kadını öldürme
siyle sonuçlanıyor. Daha sonra fahişe Sueli'yle birlikte soygunculuğa başlayan ço
cuklar onun yatağı üzerinde sıcak bir yu
va buluyor. Ancak bu aile günleri de kaçı
nılmaz olarak sona erecek ve Pixote iste
meden (anlamadan) elini yine kana bula
yacak, hemen ardından da çocukluğunu
yaşamadan kavrulmuş bir insan olarak, bu
lamadığı bilmediği her şeyi Sueli’nin kuca
ğında, boşalmış memesinde arayacaktır.
Ancak bu yükü kaldırmaya dayanamayan
Sueli onu, demiryolları boyunca uzanan
başıboş yazgısına terk edecektir.
Babenco kahırlı bir çalışma sonucu fil
mi gerçek sokak çocuklarıyla çekmiş ve se
naryonun büyük bölümünü onların dikte et
tirmesine izin vererek çocuk filmlerinin çok
lukla içine düştüğü “dışarıdan anlatma” tu
zağını kırmış. Tüm yorum ve vurgulama
olanaklarını kasıtlı olarak bir yana iterek,
ıslahevinde oynadıkları oyunla yaşamları
nın arasında hiçbir fark olmayan bu çocuk
ların dünyasını içeriden anlatmayı başar-
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mış. Böylece. bilinçli olarak politik ve top
lumsal eleştiri kaygısından arındırılmış olan
Pixote, gelişimi engellenmiş bir toplumda
nasıl tüm ilişki ve kavramların ters yüz ol
duğunu, şiddetin nasıl her yana egemen
olarak sistemin temeli haline geldiğini, 3
milyonu aşkın çocuğunu ne olduğunu an
layamadan harcayan bir toplumun nasıl
kendini üretemediğini kat kat açımlayan
derinlikli bir yapıya kavuşmuş. Bu derinlik,
bir ülkenin halkına ve çocuklarına karşı tav
rını çağrıştıran, Pixote'un Sueli'nin kuca
ğındaki son bölümde en yüksek noktaya
ulaşıyor.
Üçüncü Dünya nın (ve Brezilya’nın) ger
çeği öyle bir gerçek ki buradan ne Dickens'in romantizmini ne de Vigo’nun Hal
ve Gidiş Sıfır ındaki gibi özgürlüğün hazzıyla donanmış bir başkaldırı destanı çıkar
mak mümkün. Buradan ancak her gün ya
nı başımızda cereyan eden elle tutulur ama
bir kez perdede izlendi mi, ister ahlaki, is
ter ideolojik, ister duygusal nedenlerden ya
da sadece izlemiş olmaktan ileri gelen müt
hiş rahatsız edici bir gerçeklik çıkabiliyor.
Babenco’nun katkısı ise bu gerçeği, suçlu
ya da suç aramadan, ucuz politikliğe ve po
pülizme kaçmadan, kahramanların zorunlu
olarak öyle davrandıkları bir trajedi doku
sunda yoğurması ve esas olarak yaşamın
kötü yaşanışı değil de yaşama şansının
esiroenişi üzerinde durması...
Bu filmden yola çıkarak Brezilya sinema
sı ile kendi sinemamızı karşılaştırırsak, is
tikrarlı olmasa da orada film üretiminin ka
zandığı özgürlüğe ve bizim çocuklar üze
rine en eli yüzü düzgün filmimiz Yusuf ile
Kenan’ın sadece dışarıdan bir yaşamöyküsü anlatma düzeyinde kaldığı düşünü
lünce de onların ulaştığı anlatım gelişmiş
liğine imrenmemek olanaksız.

HECTOR BABENCO: 'TANIMLAMALARA DEĞİL, GERÇEKLERE
ULAŞMA Yİ AMAÇLADIM."
Hector Babenco, Brezilya’da film yapan Arjantin asıllı bir vönet men De
likanlılık döneminde iyi bir eğilim alan ve dünya edebiyatının ürünlerini art
arda okuyan Babenco, 19 yaşında cebinde birkaç kuruşla A vrupa 'ya geliyor.
Bir sürü işle çalışıp yedi yıl boyunca A vrupa \vı gezdikten sonra, Brezilya 'ya
dönüyor ve bu ülkede yerleşmeye karar veriyor. Yine, olmadık işlere girip çık
tıktan sonra film çekmeyi başarıyor. İlk konulu filmi Gecelerin Kraü’nı, Bre
zilya yeraltı dünyasının en ünlii kişisinin yaşamını anlattığı ve büyük ilgi gö
ren I.ucio Fktvio (1977) izliyor. Bodanski ve Dos Santos‘la birlikte “Cinema
Nova”sonrası kuşağın önde gelen yönetmenlerinden biri sayılan ve kesin bir
politik tavır almaktan kaçınan Babenco, Pixote'la uluslararası alanda adını
duyurarak Üçüncü Dunya sinemacıları için bir düş olan, ABD pazarına gir
meyi başarıyor. Babenco ‘nun Pixote vp sineması üzerine görüşleri şöyle:

Pixote'u yapma fikri nasıl gelişti?
Önceleri niyetim, gerçek bir ıslahevindeki terk edilmiş çocuklar üzerine,
yine onları oynatarak bir belgesel yapmaktı Çünkü, orada bütün gun bir
şey yapmıyorlar Bahçede oturuyor, koridorlarda dolanıyorlar Yapacak bir
şeyleri yok. İlk tasarım, 200 kadar çocuğun katılacağı bir grup çalışması
olacaktı. Ama, ıslahevine on ya da on iki kez gittikten sonra yetkililer kapı
ları üstüme kapatıp, gerçek ıslahevlerinde çalışmamı yasakladılar. Bu nok
tada göstermeme izin vermedikleri gerçekliğe benzer bir gerçeklik yarat
mak için konulu bir film yapmaya ve bir senaryo yazmaya karar verdim
Islahevlerindeki terk edilmiş çocuklarla 200 saatlik söyleşi yapmıştım. Ay
rıca ıslahevlerınden çocuklar büroma gelip içendeki ve dışarıdaki yaşam
larını anlattılar Senaryomu bu çocukların anlattığı durumların üzerine kur
dum.
Senaryonun yazımı bitince, senaryo olmadan çocuk oyuncularla çalış
maya başladık Çocuklar senaryoyu hiç okumadı. Her gun yeni bir filme
başlıyoruz gibiydi.Ben durumu anlatıyordum,bu durumda ne olabileceğini,
kimin neden orada oturduğunu, nasıl tepki gösterebileceğini tartışıyorduk.
Ve ardından, buna göre bir prova yapıyorduk. Sonra senaryoya bakıp bazı
diyalogları değiştiriyordum ve akşam çekim yapıyorduk. Ayrıca, filmi de dra
matik sıraya göre çektim, yani gördüğünüz sırada. Filmi ‘ gerçek zaman"
akışına uyarak çektim, çünkü çocukların öykünün nasıl geliştiğini bilmele
rini istiyordum.
Çocukların hiçbirinin profesyonel oyuncu olmadığı belirtildi. Onları
nereden buldunuz, nasıl seçtiniz?
Çocuklar Sao Paulo'nun yoksul mahallelerinden Çünkü Brezilya’da ço
cuk oyuncular çok kötü. Televizyondaki uyduruk dizilerde oynuyorlar ve
çok kalıplaşmışlar. Sao Paulo'nun yoksul semtlerinden gelen çocuklar ol
masaydı, bu sonucu hiç elde edemezdim. Filmde, fikrini benim bulduğurn
ama çocukların geliştirdiği bir sürü sphne var
Yapımcı bu yoksul mahallelere gidip, halka haber verdi Orada ortakla
şa bazı denemeler yaptık Başlarda günde 800 çocuğu deniyorduk. Son
ra, küçük bir tiyatroda provalar yapıp başlıca tipleri belirledik Bu çocuklar
hiçbir şey bilmiyorlardı Ne ezber, ne sorumluluk, hatta kötülük bile Çok
katı ve kabaydılar. Onlarla çalışmak çok zordu.
Filmin cinsellik ve şiddet konularındaki çarpıcı tavrı eleştirilere uğ
radı mı?
Tabii Geçen yıl Biarritz valisi, duvarlara afişler astırarak filmin çok sert
ve çarpıcı sahneler içerdiğim, hassas insanların bu filmi izlememeleri ge
rektiğini yazdı Bunlar deli olmalı. Brezilya’da şimdi artık sansür yok
Gerçeğe bakmamız gerek. Ve bazen, bizde önceden oluşmuş kavram
lar gerçekten daha büyük oluyor. Örneğin, bu çocukların cinsel ilişki anla
yışı bizimkilerden çok farklı. Zenci çocukla fahişenın seviştiği sahnede Pi
xote ile Lilica’yı öteki odaya koymuştum Pixote’u oynayan Fernando ge
lip, "TV seyrederken aynı yatakta oturuyoruz da arkadaşlarımız sevişirken
niye öteki odaya gidiyoruz?" dedi Bu beni uyardı. Çünkü benim anlayı
şım daha ahlakçı ve burjuva. Fernando, anası, babası ve sekiz kardeşiyle
birlikte aynı odada yaşıyor. Onun cinsel ilişkiye yaklaşımı çok farklı. Bu onu
iyi ya da kötü yapmıyor, sadece farklı yapıyor. Önemli olan ahlak duygula
rının nasıl olduğu, ahlakı nasıl anladığı. Duygularıyla ilişkisi ne? Sorum
luluğa, aşka, gerçek sevgiye karşı tavrı ne? Bu önemli.
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başka bir deyişle sağlam senaryolar üzerinde
kolay ama derinlikli bir anlatım tutturmakla öne
çıkan Scola, bu kez Campagnol Tiyatro toplu
luğunun Fransa’nın her yanında başarıyla oy
nadığı Balo’yu sinemaya getirmiş. Scola, mü
zik ve dans konusu olduğunda kaçınılmaz ola
rak öne çıkan anılar ve geçmişe özlemin duygu
tonlarını küçük bir bakışta, bir mendilde iletir
ken, işbirlikçiyle erkek erkeğe dans eden Nazi
subayında, Cezayir savaşıyla birlikte kabaran fa
şizmde ve benzerlerinde, her dönemin toplum
sal ve hatta siyasal yapısının yorumunu son de
rece bilinçli bir biçimde kuruyor. Böylece duyum
sanan gerçeklik daha kolay ve geniş algılana
biliyor.

LE BAL
Y: Ettore Scola / S: Je
an Claude Penchenam,
Ruggero Maceari, Furio Scarpelli, Eltore
Scola / G.y.: Ricardo
Aronovich Dans yö
netmeni: D ‘Dee / M:
Wladimir Cosma O:
'' Theatre Du Campagnolm ’ ’ oyuncuları
110 Dak. Fransa İtalya - Cezayir, 1983.
FİLM: ••••
Görüntü ••
Ses: ••

LE BAL
önce kadınlar, sonre erkekler geçer aynanın
önünden Saçlarını düzeltişlerinde, bakışların
da ‘biz tarihiz” derler sanki Sonra yakın tari
hin balosu başlar: 1936 Halk Cephesi dönemi,
savaş günleri, Nazi işgali, Kurtuluş, Amerikan
etkisinde geçen yıllar, Cezayir Savaşı, 1968 Ma
yıs başkaldırısı ve günümüz, kendi müziği, dansı
ve rengiyle, ama bunların yanı sıra giysi, dav
ranış, duyumsayış ve yaşayış biçimleriyle, bun
ları açıklayan zengin bir işaretler dizisi aracılı
ğıyla art arda geçer önümüzden
Sıra dışı ve alışılmadık olaylardan çıkarak be
lirli anların duygu tonlarını aktarmakta, ya da

Teatral yapıdaki kurguyu, her döhemin ren
gini ve ritmini bularak ve her dönemi kendi için
de parçalayıo defalarca yeniden kurarak, sine
masal bir temele oturtan Scola. bir bakıma
tiyatro-sinema farkı üzerine ders de veriyor öte
yandan
Belki sinema öncesi sanatların geleneği yü
zünden, her başyapıtta seçkinci bir yan aranır
genellikle. Oysa Balo popüler müzik ve dans
lardan yola çıkarak tarihin ve dolayısıyla geniş
boyutta dünyamızın duyumsanıp algılanışını her
kes için kolaylaştıran bir popüler başyapıt. Ge
niş geniş üzerinde durmak için, ülkemizde yay
gın olarak gösterilme olanağının doğacağı gü
nü bekleyerek, Balo nun bazı video kulüplere
gelmiş olduğunu haberleyelim şimdilik.

POSSESSION

VIDEO

POSSESSION
Y: Andrzej Zulaw.ski /
S: Andrzej Zulawski.
Fredenc Tüten / G.y.:
Bruno Nuytten, Özel
efektler: Carlo Ramhaldi > M: Andrzej
Korzynski O: Isabel
le Ad jam. Sam Neill,
Heinz Bennent, Man.
git Carstensen Fran

sa 1981.
FİL M ••
Görunıu-ses •
Altyazı •

PolonyalI yönetmen Zulawski'nin son filmi Or
ta Malı, Fransa’yı altüst etti ve Cannes Şenli
ğinin yarışmalı bölümüne alınmadı. İnsan, Zu
lawski'nin bir önceki yapıtı Possessions izle
yince, tepkinin, Orta Malinin içerdiği cüretli cin
sel sahnelerden çok, yönetmenin Batı uygarlı
ğının tüm varlığına müthiş acımasız ve damarı
na basa basa saldıran tutumundan doğduğunu
düşünüyor ister istemez
Polonya'da yaptığı dört filmin ikisi yasaklanan
Zulawski. birkaç kez Wajda'nm asistanı olmuş.
Wajda'yi 19 yy romantizminin devamcısı sayar
sak, Zulawski'yi bir sonraki aşamanın yüzyıl dö
nümünün anarşizminin mirasçısı saymak gerek
Batiya köklü bir felsefe yapma geleneği taşıyan
Zulawski, Possession'da yerleşik değer ve ku
rallarla ilgilenmiyor Sautet'ın mızmız küçük bur
juva güzellemelerinden Godard'ın ödeşmeleri
ne kadar, Fransızların biraz da mazoşistçe tat
aldıkları bunalım sinemasının büyüsünü bozup,
acıklı dramların altında dizginlenmemiş bir şid
detin, böğürtü, kusmuk ve iğrençliğin yattığını
öne sürüyor. Yani bir tür eleştirinin eleştirisi
Konu, özellikle Fransızların belki binlerce kez
didiklediği bildik üçgen: Karı-koca-âşık, bir de
çocuk Kocanın karısına sahip olma tutkusu ka
dını âşığına itiyor vs. vs... Zulawski için önemli
olan zaten bu değil, önemli olan tüm sınırlama
lardan arınmış şiddetin atmosferini kurabilmek;
terk edilmiş bir kentin bomboş ihanet evlerinde,
metal renginde mutfaklarda patlayan kavgalar
da. küçük çocuğun yaşam karşısında küvetin su
yuna dalışı gibi ' boğulma” duygusunu iletebil

mek, çağdaş insanın doyumsuzluğunu, Spielberg'in özel efektçisi Rambaldi’nin yarattığı
et ve kan yığını canavarda cisimlendirebilmek;
geniş açılı çekimler, renk bozulmaları, durmak
bilmez kaydırmalarla bir karabasan dünyası ya
ratabilmek
Batı sinemasının (birkaç filminde Bunuel dı
şında) görmediği keskin bir nihilizmi, anarşizmi
var Zulawski'nin Bu tavır, pislikleri çomaklamayı. yüreği dağlansa da. görev sayan salt ahlak
çı bir peygamberi anımsatmıyor değil. Godard’ın
Çile'sindekı PolonyalI yönetmen. Zulawski olma
sın sakın.
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YUSUF
İLE KENAN
Politika yapma ve "çözüm getirme” kaygısı
Ömer Kavur'un yalınlığı ve ölçülülüğüyle öne çı
kan sinemasını Yusuf ile Kenan’da iyice har
cıyor. Kan davası yüzünden babalarının öldürül
mesi üzerine iki kardeşin İstanbul'a gelmelerin

den itibaren film, çocukların kendi iç dünyasını
anlamaya çalışmak yerine, onlardan kalkarak bir
toplumsal eleştiri getirmeye çabalıyor. Böyle
olunca, çocuklarla ilgili bölüm, dışarıdan yetiş
kinlerin algıladığı biçimde yansıtılan sıradan bir
yaşamöyküsü düzeyinde kalıyor. Politik yorum
ve sahneler de çocukların ağızlarına iliştirilmiş
kolay genellemeler ve ucuz yamamalar olmak
tan öte gidemiyor. Bu yönüyle Yusuf ile Kenan
dönemin politika yapma kaygısının tüm yüzey
selliğini kendinde yansıtıyor. Öyle ki, Kenan'ın
daha on yaşına varmadan atölyede çalışmaya
başlamasını olumlu "çözüm" olarak sunmak gi
bi bir çarpıklığa varıyor. Yine de Kavur'un özenli
yönetimi, Karabuda'nın da biçimsel kaygılar ta
şıyan görüntü çalışması filmi, solcu salçayla bu
lanmış tipik birer Yeşilçam prodüksiyonu olan
dönemin öteki "politik” tavırlı ve "toplumsal"
eleştirili ürünlerinden ayırıyor. Ama hepsi o ka
dar.

YUSUF İLE KENAN
Y: Ömer Kavur / S:
Onat Kutlar, Ömer Ka
vur / G.y.: Güneş Karabuda / M: Çağdaş
Araştırma Grubu / O:
Tamer Çelik er, Cem
Devran, Hakan Tanfer, Şevket A vşar, Yal
çın
Avşar
Türkiye

1979.
(İzlediğimiz kasette filmin jeneriği, sonu ve ba
zı bölümleri gelişi güzel çıkarılmıştı. Aynı şey tüm
kasetlerde yapılmışsa hiç de hoş değil bu.)

FİLM
Görüntü: •••
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TWILIGHT ZONE
THE MOVIE
Twilight Zone, 1950'lerin sonuyla 1960’larin
başında ABD’de çok popüler olmuş bir TV dizi
si... "Dördüncü Boyut" olarak tanımladığı ha
yal dünyası üzerine çeşitlemeler içeren ve insan
ların düşlerinin gerçek olması entrikasına daya
nan dizi, şimdi her biri Amerikan fantastik sine
masının köşe taşı olmuş genç yönetmenlerin ço
cukları üzerinde o denli etkili olmuş ki, oturup
dizinin özgün hikâyelerinden yola çıkarak beş
bölümlük bir film yapmışlar (George Miller Avust
ralyalI ama onu da aynı akımın içinde saymak
yanlış olmaz)..
Fırtınalı bir gecede karayolunda yolculuk eden
iki arkadaşın dizilerin sinyal müziklerini söyle
yip TV belleklerini tazeledikleri giriş bölümün
den sonra John Landis,kendisinin yerine bir Yahudinin terfi ettirilmesi üzerine ırkçı damarları
kabaran bir orta sınıf Amerikalı nın, sırasıyla Nazilerin, Ku Klux Klan’ın ve Vietnam’daki şaşkın
Amerikan piyadelerinin saldırısına uğrayıştnı an
latıyor. Landis’in ırkçılığa ve sağa karşı tavrını
açıklamış olması dışında konu çok bildik. Küçük
bölümcükler de birbirinin tekran.
Peri masallarına düşkün Spielberg ise ikinci
bölümde, yaşlılar yurdunda kalan bir grup ihti
yarın bir geceliğine çocukluklarına dönüşü te
melinde herkese yaşam sevgisi dağıtıyor. Ço
cuklardan birinin ihtiyarlığa dönmeyi reddet
mesi dışında Spielberg’e özgü gülmece tadını
taşımayan bölümün hümanizmi de iç bayıltıcı bo
yutlara varıyor.
Filmin en karmaşık ve hacimli bölümü ise Joe
Dante’ninki. . Üstün güçlere sahip bir çocuk
TV'de izlediği görüntülerden canlandırığı tiplerle
kendisine bir aile kurmuş. Bir öğretmenin rast
lantıyla bu çılgınlar evine gelişiyle işler daha da
karışıyor ama sonunda öğretmen çocuğu üstün
güçlerinden vazgeçmeye ikna ediyor. Çizgi film
ler, TV ve fantastik sinemanın kalıpları üzerine
çok tatlı esprilerle dolu bir bölüm; Anthony’nin,

TWILIGHT ZONE
THE MOVIE

fazla sorun çıkaran ablasını tekrar çizgi filmle
re sokup, kedi Tom’un pençelerine bırakması
gibi...
Son bölümde ise sinirli bir uçak yolcusu, uça
ğın kanadı üzerinde gördüğü garip yaratığın var
lığını bir türlü kanıtlayamıyor ve maceralı bir yol
culuk sonunda akıl hastanesini boyluyor. Kısa
ve düz öykü tam da böyle küçük bir bölüme gi
decek nitelikte. Miller de öyküye sürekli artan
bir gerilim katmış.
Bir bütün olarak Twilight Zone, genç yönet
menlerin hünerleri göstermek yerine kendi si
nemalarının da altında iş çıkardıkları bir film (Yer
leri dar da ondan belki). Tüm film içinde bir tek
giriş bölümü ötekilerden ayrılıyor. TV ve sine
manın fantastik türlerinin, özellikle "thriller" ve
"horror" filmlerinin Amerikan yaşam biçimi ve
kültürünün nasıl ayrılmaz parçası haline geldi
ğini harika bir biçimde ortaya seriyor bu küçü
cük giriş.

Y: (Giriş, I. Bölüm)
John Landis, (2. Bö
lüm) Steven Spielberg,
(3. Bölüm) Joe Dante,
(4. Bölüm) George
Miller / S: (Giriş, /.
Bölüm) John Landis;
(2. Bölüm) George
Clayton Johnson, Ric
hard Matheson, Josh
•Rogan; (3. Bölüm) Ric
hard Matheson, Rod
Serling; (4. Bölüm)
Richard Matheson /
G.y: (Giriş, I. Bölüm)
Stevan Lamer, (2. ve 4.
Bölüm) Alan Daviau,
(3. Bölüm) John Hora
/ M: Jerry Goldsmith
/ O: (Giriş) Dan Ayk
royd, Albert Brooks;
(I. Bölüm) Vic Mor
row, Doug Mcgrath;
(2. Bölüm) Scatman
Crothers, Bill Quinn;
(3. Bölüm) Kathleen
Quinland,
Jeremy
Light; (4. Bölüm) John
Lithgow / ABD 1983.

FİLM: •
Görüntü-ses: ••
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WOODY ALLEN’İN FİLMLERİ
Amerikan Sineması ’nın en renkli kişilerinden biri olmayı sürdü
rüyor Woody Ailen. Şimdilerde en verimli dönemini yaşayan Ai
len ’in bu yere gelmesi kolay olmamış. Televizyon için güldürü me
tin leri, fıkralar yazıp gece kulüplerinde komiklik yapan Ailen,
1965'te oyuncu ve senaryo yazarı olarak sinemaya geçiyor ve
1969'da Take The Money and Run 'layönetmenliğe başlıyor. Top
lumla uyuşmama konumunu özenle koruyan Ailen, bu toplumun
tiplerini ve düşünme biçimini yakalamakta usta. Amerikan "savruklama" güldürü geleneğini keskin bir toplumsal hicivle birleşti
rerek bir "Woody Ailen Okulu"yaratmış durumda. Bizim kulüp
lerde Aden’in şu filmlerine rastladık:

BANANAS
O: W oody Allen, Loise Lasser, Carlos Montalban / ABD 1971.

Ailen sonraki filmlerinde iyice yerleştireceği, yalnız, kendine
güvensiz, içe kapanık tipi geliştiriyor. Bu tipi rastlantıyla bir Gü
ney Amerika ülkesinde devrim lideri yaparak, Ailen. Güney Ame
rika devrimlerini ve Amerikan entelektüellerinin olaya bakışını
tatlı tatlı gırgıra alıyor. Kuşkusuz bu konu filmin yapıldığı zamanda
çok daha ilgi çekiciydi.
SEKS HAKKINDA BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY
O: Woody Allen, John Carradine, Louise Lasser / ABD 1972.

(Bu filmi geçen sayımızda tanıttık.)
ANNİE HALL
O: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane / ABD
1977.

Yahudi bir komedyenle Amerika'nın Orta Batısı'ndan bir genç
kadın arasında bir ilişki gelişir. Ailen bu basit olaydan çıkarak
Amerikan toplumundaki iletişimsizlik ve yabancılaşma üzerine,
arada bir izleyici ile de konuşarak, ince zekâ ürünü özgün esp
rilerini döktürüyor. Bu ay TV'de gösterilecek olan film, en iyi film,
yönetmen, senaryo ve kadın oyuncu Oscarlarını almıştı.

VİDEO

ZELİG
O: W oody Allen, Mia Farrow, John Buck water / ABD 1985.

Allen'in entelektüel ve felsefi tavrını artırdığı son dönem film
lerinden. İstediği kişiliğe bürünebilme yeteneğine sahip ‘buka
lemun adam” Leonard Zelig bir anda tüm toplumun ilgi odağı
haline gelir. Ailen, Amerikan toplumunun farklılıklara yaklaşımı
ile sistemin kahraman yaratma ve yok etme mekanizması üze
rine. özgün bir senaryoyla özgün bir bakış getiriyor.

BİSİKLET HIRSIZLARI
Y: Vittorio De Sica / O: Lam bert o Maggiorani,
Enzo Stailoni / İtalya 1948.

Savaş sonrası yıllarında bir
işsiz İtalyan, çalışması için ge
rekli olan bisikletini çaldırıyor
ve oğluyla birlikte Roma so
kaklarında arıyor De Sica. sa
vaş sonrası İtalyan toplumu-

CONVOY
Y: Sam Peckinpach / O: Kris
Kristopherson, Ali McCraw,
Ernst Borgnine / ABD 1978.

Bu yıl başında ölen Peckinpach'ın şiddet sinemasının
tüm numaralarının sergilendi
ği ama içerik olarak en sığ
filmlerinden Nedensiz yıkım
dürtülerinin alabildiğine koyverildiği filmde, despot bir şe
rife başkaldıran TIR’ların ve
sürücülerin destanı güldürüy•e karışık anlatılıyor

na eli titremeden ayna tutar
ken yine aynı toplum içinde
bir dinamizm arıyor. Bu nite
liğiyle film İtalyan Yeni Ger
çekçiliğimin öncü ve tipik fil
mi ve sinema tarihinin büyük
klasiklerinden biri oldu.
THE MUSIC
LOVERS
Y: Ken Russell / O: Richard
Chamberlain, Glenda Jackson
/ Ingiltere 1970.

İlginç yönetmen Russell,
Çaykovskı’nin yaşamındaki
olaylara bağlı kalarak ama
özellikle cinsellik konusunda
son derece kişisel tavrını ko
yarak gösterişli bir film orta
ya çıkarıyor. Bizde Yalnız
Kalpler adıyla oynamıştı
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STAR 80
(Star 80)

Yönetmen: Bob Fosse.
Senaryo: Bob Fosse.
(Teresa Carpenler’m
"The Village Voice "da
yayınlanan ' ‘Death Of
A
Playmate"inden
esinlenilerek). Görüntü
yönetmeni:
Sven
Nykvist. Dekor: Ann
McCuUey, Kimberley
Richardson. Ann Ma
rie Corbett. Margarelh
Fisher. Sanat yönetme
ni: Jack G. Taylor Jr.,
Michael Bolton. Mü
zik. Ralph Burns. Kur
gu: Alan Heim. Oyun
cular: Mariel Heming
way, Eric Roberts,
Cliff Robertson, Carroll Baker, Roger Rees,
David Clennon, Josh
Mostel, Lisa Gordon.
Sidney Miller, Tina
Wilson. Stuart Da
mon. Amerikan (War
ner Bros.1 yapımı,
m3, 105 dakika Dışa
lıma firma: Film Pop.

Dansçı, koreograf ve sinema yönetmeni
Bob Fosse'un, adına, yeniliğine, konusu
na ve sunduğu "Playboy" güzelliklerine
karşın hayret bir şeydir, apar topar bir haf
tada gösterimden kaldırılıveren, oysa bun
ca ilgisizliği hiç de hak etmeyen, 1983 ya
pımı, son filmi Star 80 ya da yakıştırılan
Türkçesiyle Sarı Bebek'in daha ilk görün
tülerinden başlayarak, gerçekten yaşanmış
ve polis kayıtlarına geçmiş bir "tavşan kız”
dramına balıklamasına dalıyoruz. Teknik
üstünlükleriyle gittikçe parmak ısırtan Ame
rikan sinemasının ve durup durmaksızın
fabrikasyon halinde, erkeklerin yüreğini
hoplatan, cilalanmış güzellikler üreten
Playboy imalathanesinin göz kamaştırıcı
“tatminler” evrenine. Geçen haftalarda bil
mem kaçıncı evliliğiyle magazin basınına
konu olan, yazar dedesinin ününü sürdür
mede şimdiden ablası Margeaux’yu solla
yan, iri kıyım, hatta fidan boylu (yoksa bi
zim ölçülerimize göre kavak mı demeli?),
tüm bedeninden sağlık fışkıran, ap ak ten
li ve bu filmdeki Dorothy Stratten rolü için
orasına burasına eklentiler yaptırmış Ma
riel Hemingway'in çekiciliklerine de ilgisiz
ve kayıtsız kalırsa seyirci, sinema alanın
da gerçekten büyük bir bunalım var de
mektir diyebilir miyiz acaba, biraz fazla er
keksi bir açıdan? Gırgır bir yana, tipik Ame
rikan bir "gösteri dünyası”nın tüm parıltı
ve görkemi içinde unutulagelen bin bir dra
mından birini öyküleyen Bob Fosse'un
Star 80'i, yeni yılın gümbürtüye giden ve
seyircinin değerlendiremediği ilk ilginç fil
mi oldu.
Sonu baştan özetleyen, Star 80’in ilk
kanlı görüntülerinin devamında, "Show-

Biz" dünyasına ilişkin, yığınla birikmiş ve
unutulmuş gerçek dramların sıradan bir ör
neği olan, Playboy sayfalarından Hollywo
od semalarına uçuruluvermlş Dorothy
Stratten'in öyküsü, gergef işlercesine işlen
miş ayrıntılarla, açıklayıcı öğelerle, bilgile
rine başvurulan tanıklarla, tanıklıklarla, ge
riye dönüşlerle, izleyiciyi kendiliğinden kavrayıveren akıcı bir sinemasal ropörtajsoruşturma havasındaki görüntülerle kar
şımıza getiriliyor Bob Fosse'un soğukkanlı
bir bakışın ürünü bu filminde.
Bir vodvil oyuncusunun oğlu olarak
1927'de Şikago'da doğan, 1950’lerde baş
layıp uzun süren dansör ve koreograflık de
neyimlerinin ardından, 1969'dan beri yap
tığı, kendisini bildi bileli havasını soluduğu,
çok iyi tanıdığı, gösteri dünyasına, eğlen
ce ve gece yaşamına ilişkin, çoğunlukla
Broadway müzikallerinden ve star sistemi
ne dayalı Hollywood düzeninden kaynak
lanan birikimiyle ıcığına cıcığına çıkarılmış
gözlemlerini bir araya getiren Sweet Cha
rity (1969), Cabaret - Elveda Berlin (1972),
Lenny (1974) ve All That Jazz (1979) gibi
filmleriyle Amerikan sinemasında kendine
özgü bir yere gelen Bob Fosse, bu kez ken
di yazdığı senaryoyla Ingmar Bergman'ın
usta kameramanı Sven Nykvist'in objekti
finden, Playboy'da fotoğrafları yayınlandık
tan ve bilinen aşamalardan geçtikten son
ra, beyaz perdeye transfer edilerek Hollywood'da doruğa tırmanmaya koyulan bir
“yıldız"ın, "tavşan kız irisi” Dorothy Strat
ten'in kanlı bir cinayetle noktalanan drama
tik öyküsünü anlatıyor Star 80’de. Gerçek
öyküdeki adları değiştirmeyen Bob Fosse,
Dorothy Stratlen-Paul Snider ilişkisini bey-
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lik gerilim öğelerinden arındırılmış soğuk
ve nesnel bir tavırla, canlı gözlemlerle ve
hızlı bir kurguyla aktarıyor. Giderek özün
deki nefret, şiddet, çıkar ilişkileri ve tüm
pislikleriyle verilen belirli bir çevrenin sim
gesine dönüşen Paul Snider kişiliği üstü
ne filmini kuran Bob Fosse, didik didik so
ruşturan sinemasıyla her yıl ün peşindeki,
yükselmek isteyen, tutkulu, hırslı yığınla
Dorothy Stratten-Paul Snider'ları öğüten
bu çevrelere yöneltiyor dikkatleri sonuçta.
Hele Playboy imparatorluğunun ve cinsel
lik sömürüsü üstüne iş tutan tüketim en
düstrisinin bunca yıllık kralı Hugh Hefner’in, kuşkusuz karıştığı yığınla benzeri olay
dan sadece sıradan bir örneği niteliğinde
ki bu acıklı Dorothy Stratten öyküsünde,
çevresiyle birlikte, görkemli, tantanalı ve
"pijamalı” bir biçimde yer aldığı bölümler
hayli ilginç gözlemler getiriyor, Cliff Robert
son fiziksel benzerliğinin yanı sıra adeta bir
iyilik meleği yumuşaklığıyla canlandırıyor
seks milyarderini. Menajer ya da kadın tel
lallığından daha yükseklere ulaşmak hırsıy
la kavrulu, aşağılık kompleksli, sorunlu, gi
derek "tehlikeli” Paul Snider’in keşfettiği,
masum, sağlıklı bir taşra güzeliyken erkek
lerin başını döndüren, Playboy "imalatı”
bir dişilik anıtına dönüştürülüveren, H.H.
yapımı "sarı bebek” Dorothyciğin evlen
mek gafletinde bulunduğu asalak kocası
Paul’ün (Eric Roberts) kıskacından kurtul
mak ve yaşadığı Hollywood masalındaki
prensi, yönetmen Aram Nicholas'la (Roger
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Rees) beraber olmak amacıyla son bir terkediliş açıklaması yapmak için geldiği Paul’ün evi, yaşamının ve yükselişinin sonu
oluyor. Kraliçesini bir çırpıda kurşunlaya
rak kurban eden Paul Snider, beynine doğ
rulttuğu silahıyla intihar etmekte fazla ge
cikmiyor, sanki bir türlü giremediği o seç
kin çevrelerden öc almak istercesine. Ve
perde, duvara sıçrayan kan fıskiyelerinin,
et parçalarının ve iki kanlı cesedin üstüne
iniyor.
Gerçekten yaşanmış bir olaydan hareket
ederek, yine gösteri dünyasına ayna tutan
Bob Fosse'un bir cinayet soruşturmasının
ötesine geçen özellikleri, ölçülü, biçili, bu
ruk ve “soğuk" anlatımı, görsel açılardan
es geçilemeyecek bir ustalık düzeyini ör
nekleyen bu son filmini, kaçınılmaz ve kaçırılmaz kılıyor sonuçta. Kuşkusuz olduk
ça kısırlaşan sinema mevsiminin, yakında
mumla arayacağımız cinsten, nitelikli Holly
wood yapımlarından biri Bob Fosse’un
Star 80’i Mariel Hemingway’den Eric Roberts'e, Carroll Baker'den Cliff Robertson’a değin tüm oyuncular genelde başa
rılı, ama Paul Snider rolünde ilk kez izledi
ğimiz Eric Roberts gerçekten olağanüstü.
Bob Fosse’un Star 80'i, konusuyla, işleni
şiyle, anlatımıyla, görüntüleriyle ve oyun
cularının yorumuyla gerçek sinemasever
lerin önem ve değer vermesi gereken bir
filmdir kısacası.
SUNGU ÇAPAN

'
ÖZEL DERSLER
(Private Lessons)
zel Dersler’in üzerinde durul
maya değer tek özelliği, seyircisiz
sinema mevsiminde beş hafta viz
yonda kalmış olması... Gösterime çıkmış ki
mi önemli filmler bir iki haftada kaldırılmış
ken ve mevsim başında açıklanan ötekile
rin de seyirciye ulaşma şansı gittikçe aza
lırken, bir filmin beş hafta oynaması ne ya
zık ki olay oluyor.
Oysa Özel Dersler beşinci sınıf bir Ame
rikan filmi bile değil. Gençleri sinemaya çek
mek için Hollywood’un son yıllarda bol bol
ürettiği, ergenlik çağı cinsel fantezilerini ve
özlemlerini ucuz yoldan sömüren "gençlik
filmleri”nin en uyduruklarından biri o kadar.
Ancak bu işin de cıcığı öylesine çıkmış ki
Özel Dersler dahada aşağıya inip 13-14 ya
şındaki çocuklara kancayı takıyor. Saray
yavrusu, zevksizlik örneği bir malikânenin
bakıcısı Miss Malloy’un (S. Kristel) evin on
beş yaşındaki çocuğunu baştan çıkardığı öy

kü, incirçekirdeğini bile doldurmuyor. Böy
le olunca öyküyebir de şantaj numarası ek
lenmiş ve film mükemmel bir uydurukluğa
ulaşmış. Kıyıda köşede kalmış yapımevlerinin iki üç günde kotardığı bu gibi projelere
kadar düştüğüne bakılırsa, Sylvia Kristel de
Amerika macerasında iyice sıfırı tüketmiş.
"Böylesi dostlar başına" sloganıyla lise
çağındaki gençlere ve erkek seyirciye yöne
lik olarak sunulan Özel Dersler, ilk haftadaki
seyirci bolluğuna rağmen sonraki haftalar
da biraz zorlamayla vizyonda tutulmuş gi
bi. Filmi izlediğimiz 19.30 seansında sade
ce 20-30 seyirci (tümü de erkek) vardı çün
kü. Çoğu da, Amerika’da 18 yaş altına ya
saklanmasın diye oldukça "edepli" tutul
muş filmde hayal kırıklığına uğrayıp yarıda
salonu terk etti.
Seyircisizlik
sorunu
gerçekten
düşündürücü...
İBRAHİM ALTINSAY

Yönetmen: Alan Myerson.
Oynayanlar:
Sylvia Kristel. Howard
Hesseman, Eric Brown
/ ABD yapımı. Dışa
lıma
firma:
Özen
Film.
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MEÇHUL SAVAŞÇI

I

(I Paladini)

1

“Hearts And Armo
ur" Yönetmen: Giaco
mo Battiato. Senaryo:
Luciano
Vincenzoni,
Sergio Donati, Giaco
mo Battiato. Görüntü
yönetmeni: Dante Spinotti. Müzik: Cooper.
Hughes. Sanat yönet
meni: Luciano Riccheri.
Kostüm:
Anna
Cecchi. Kurgu: Rugge
ro Masıroianni. Özel
efektler: Luciano Byrd.
Oyuncular:
Barbara
De Rossi. Tanya Ro
berts, Rick Edwards.
Ron Moss. Zeudi Ara
ya, Maurizio Nlccheli,
Leigh Me Closkey,
Anthony Vogel, Gio
vanni Visentin, Lina
Santri, Alfredo Bini,
Pierhygi Conti. İtalyan
yapımı, 1983, 101 daki
ka. Dısahmcı firma:
Özen Film.

960'lardaki Cinecitta yapımı mi
tolojik (peplum) filmlerin yaratıcısı

____ | italyanlar, günümüzde geçerli
Heroic Fantasy-Kahramanlık Fantezisi adı
altında toplanabilecek fantastik serüven
filmleri akımına da el atarak bu alanda Anglosaksonları yaya bırakan bir hayalgücunün ürünlerini sergiliyorlar büyük Amerikan
dağıtım tekelleri (Warner Bros) aracılığıy
la. Kısa filmden ve reklam filmlerinden ye
tişme yönetmen Giacomo Battiato, Sergio
Leone ve diğer spaghetti western yönet
menleriyle çalışmış olan senaristleri Luci
ano Vincenzoni ve Sergio Donati'yle birlik
te, 16. yüzyıl şairi Ludovico Ariosto'nun ün
lü "Orlando Furioso” şiirinden esinlenerek,
şaşılası basitlikte bir şematik çizgide geli
şen ve Kurosawa'yla Uzakdoğu dövüş sa
natlarının, samuray kültürünün etkilerini de
içeren, romantik bir kahramanlık fantezisi
filmi kotarmış I Paladini ya da İngilizce
adıyla Hearts And Armour - Meçhul Sa
vaşçı ile. Zaman ve mekân boyutunun dış
landığı bir dünyada, düşman kamplarda
(Hıristiyan - Müslüman çekişmesi) yer alan
güzel ve yakışıklı genç kadınlarla erkekle
rin Romeo-Juliet'imsi aşkları, alışılmamış,
fantastik donanımlı zırhlarının içinde birbir
lerini boğazlayan şövalyelerin "estetik" sa
vaşımlarını aktaran kanlı serüvenleriyle, si
hir ve tılsım öğelerinin karıştırıldığı, güzel
lik, büyü ve kandan oluşan bir potada su
nuluyor Meçhul Savaşçı'da, zaman zaman
bilimkurguyu da çağrıştıran sahnelerie des
tekli bir biçimde. Bir yanda Tanya Roberts,
Barbara De Rossi, Zeudi Araya gibi her
cins ve renkten güzeller, öte yanda Dallas
gibi dizilerden fırlamış Leigh McCloskey,
Ron Moss, Rick Edwards gibi Amerikalı ya
kışıklılar, resimli roman yaklaşımıyla sine-

malaştırılmış bu Latin usulü binbir gece
masalını boyutlandırmak için uğraş veriyor
lar, masal bu ya; tabii ki sevenler zırhları
nı bırakarak birbirlerine kavuşuyorlar filmin
mutlu sonunda.
Yönetmen Giacomo Battiato'nun, tama
men gerçeklere sırt çevirerek ve Fransız
ların Chanson de Roland’ı gibi bir İtalyan
efsanesi kahramanı Orlando Furioso'dan
esinlenerek bir kan bağı-sevgi bağı çatış
ması öyküsünü garip bir atmosferle görün
tülere dönüştürdüğü fantastik serüven fil
mi denemesi I Paladini - Meçhul Savaşçı,
sonuçta ne anlattığıyla değil de nasıl an
lattığıyla ilgi çekiyor. Büyük ölçüde şöval
ye kavgalarına dayalı filme özenli bir tav- t
rın yansıdığı, belli bir ölçüde de mizah duygusunun karıştığı plastik tatlar içeren gö
rüntülerle, düşsel mask ve zırhlarla, ışığa
karşı çekimlerle, barok bir üslupla sağlan
mış bir gönüntü estetiği egemen. Yönet
men Battiato'nun anlattığı öyküyü zaman
zaman boşlayarak biçimsel planda şık bir
reklam estetiğinin uzantısı sayılabilecek
düşsel anlatımını, Cooper-Hughes imzalı
modern bir müzik çalışmasından ısrarla ya
rarlanarak güçlendirdiğini ve iyice dalga
sını geçtiğini ileri sürmek de olası Meçhul
Savaşçı'da. Bu türün kaba saba örnekleri
düşünüldüğünde, görsel birtakım kozlara
sahip olan Battiato’nun, 1983 yapımı bu ça
lışması, önemli olmasa da en azından iz- f
lenebilir düzeyde, "büyükler için" fantas
tik bir masal niteliğinde bir film. Becerikli
bir Italyan sinemacısının “parlak bir eğlencelik"ten öteye bir anlamı ve önemi olma
yan I Paladini - Meçhul Savaşçı'sı, yine de
bu türün tutkunlarına seslenebilecek "es
tetik" bir gösteri.
SUNGU ÇAPAN
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TUTKU
arşılıksız sevilerden (melankoI \ li/karasevda) oluşan tutkuların
■ ' acıyla yoğrulduktan sonra kine
dönüşmesi, sinemamızın ana türü melod
ramların olduğu denli, Türk edebiyatının da
kimi öykü/romanlarına egemen olan bir
motiftir. Sinema/edebiyatımızın çoğunluk
la piyasaya yönelik dayanılmaz, karşı ko
nulmaz, giderek sevginin boyutlarını aşa
rak şizofrenik bir tutkuya dönüşen karşılık
sız ve yanıtsız kalan sevdalar, hep intika
mın süzgecinden geçerek durulur, yok
olur. Belki de karasevdanın yoğun duygu
yükünü daha da acılaştırıp, koyultmak için
kaçınılmazdır bu öç almalar...
W LS

Feyzi Tuna’nın tekrar köy filmlerine dö
nüş yaptığı Tutku da, -kimi yönleriyle ayrı
calıklar taşımasına karşın- bu geleneksel
melodramik çizgiden pek farklı bir yapıda
gelişip sonuçlanmıyor. Kuşkusuz bu gele
neksel çizgi -karşılıksız sevi/tutku/düş kı
rıklığı /öç- filme malzeme veren Necati Cumalı’nın Öç adlı öyküsünden kaynaklanı
yor. Bu çizginin sinemamızla, edebiyatımı
zın kimi yapıtlarında eğriler ya da inişler çı
kışlar çizmeden benzer şablonlarla kulla
nılmasını da, her halde yaşamın olağanlı
ğına, olabilirliliğine bağlamamak gerekir.
Tutku (ya da Cumalı’nın filme kaynaklık
eden Öç öyküsü) adından da anlaşıldığı gi
bi bu geleneksel çizgiyi tutku ile öç arasın
da işleyip sonuçlandıran bir film. Kaytan bı
yıkları, fiyakalı yeleği ve çapkın bakışları ile
köyün bıçkını Şerif Ali (Kenan Kalav) bir
çok can yaktıktan sonra kancayı genç yaş
ta dul kalan Gülsüm Kadın'ın (Meral Orhonsay) gelinlik kızı Hacer'e (Hülya Avşar)
takıyor. Ama ne var ki, Hacer’in de gözü
vardır Şerif Ali’de. İçten içe yanar da. için*
deki yangını bir türlü açıklayamaz Ali’ye.
Ele-güne, vş de kızı Hacer’e rezil olmamak
için. Oysaki Ali’nin gözü anasında değil de
kızındadır. Hacer kadın içten içe sevdalan

63

dığı erkeğin kendine değil de, kızına aşık
olduğu gerçeğini öğrendiği zaman çılgına
dönecek, Ali’ye ve kızı Hacer’e bir dizi düş
tür çektikten sonra, düş kırıklığı ile yankı
lanan tutkunun bedelini mavzerin yardımıy
la karşı konulmaz bir öce dönüştürecektir.
Ana-kızın aynı adama aşık olması -şu sı
ralarda radyoda Arkası Yarın’da dinlediği
miz Henri Rene Guy De Maupassant’ın ya
pıtından, geçtiğimiz aylarda izlediğimiz Ösman Seden’in Nefret’ine kadar- birçok ke
reler kullanılagelmiş, bir motif. Feyzi Tuna,
bu bilinen motifi bir köy fantezisi içinde kar
şımıza çıkarıp işliyor. Köyün dar sokakla
rı, yanlış anlaşılmayı bir kez daha düğüm
leyen kişiler arasındaki diyalog kurma zor
luğu ana-kız-sevgili arasındaki aşk düğü
münü bir kat daha sıklaştırıp trajik boyut
lara indirgeyeceği yerde, bir takım yapay
olaycıklarla (Gülsüm’ün Şerif Ali’nin peşin
den koşması, Hacer'in kaçırılışı ve ana-kız
arasındaki ilişkinin kırsal kesimin, yaşam
pratiği ve geleneği ile bağdaşmayan abar
tısı sonuçta westernleri anımsatan öç alma
sahnesi vb- gibi) zorlama olaycıklarla, pek
de gerçekle ilintisi olmayan klasik bir so
na bağlanıyor.
Tutku’nun konusuna egemen olan bu
yapaylık, aynı zamanda kişilerine de ege
men olmuş. Tek boyutlu, ayrıntı zenginli
ğinden nasipsiz, duygulannı ve eylemleri
ni birtakım zorlama mimiklerle açıklığa ka
vuşturmak isteyen oyuncuların tümü, film
boyunca gezinirmişçesine bir duygu uyan
dırıyor izleyen üzerinde.
Sonuçta Çetin Tunca’nın özenli görün
tüleri dışında, ne bir dizi olumlu yapıtlara
imzasını atmış Feyzi Tuna için, ne de si
nemamız için değişik ve sözü edilecek bir
şeyler getirmeyen bir film Tutku...

Yönetmen: Feyzi Tu
na, Eser: Necati Cumalı föç adlı öyküsünden)
Senaryo: Safa önal.
Görüntü: Çetin Tunca,
Müzik: Cahit Berk ay.
Oyuncular: Hülya A vşar. Meral Orhonsay,
Kenan Kalav, Celile
Toyon, Savaş Akova,
Metis Can, Metin Bel
gin. Yapım: Mine Film
(1984).
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POLİS OKULU
(Police Academy)

1

983’te ABD’de gösterildi
ğinde iyi “iş” yapan ve hemen

____ İkincisi tezgâhlanan Hugh Wilson’ın Police Academy - Polis Okulu’nu,
adından ötürü meraklanıp salona dalan ve
bol bol gülen görevli “bizim” polislerle bir
likte seyrettik. İlk günün sonuçları gişe açı
sından dışalıma firmayı memnun edecek

bir düzeydeydi sanırım ve görünen o ki Po
lice Academy- Polis Okulu, son zamanlar
daki genel olumsuz gidişin tersine bizde de
iyi “çalışacağa" benzer...
Kentin yeni seçilmiş kadın belediye baş
kanı, girmenin çok zor koşullara bağlı ol
duğu polis örgütüne, eğitim düzeyine ba
kılmaksızın her yaştan, her cinsten ve her

Yönetmen: Hugh Wil
son. Senaryo: Neal Is
rael, Pat Prof t'un öy
küsünden Hugh Wil
son. Neal Israel, Pat
Prof t. Oyuncular: Ste
ve Guttenberg, Kim
Cattrall, Bubba Smith,
George Gaynes, Karen
Thompson. Amerikan
filmi, 1983. Dışalıma
firma: Saray Film.
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renkten istekli adayların alınacağını karar
laştırırsa seyreyleyin bakın neler olur?
Hugh Wilson'in bu çok tutulmuş komedi
si, bir baltaya sap olamamış ve çalıştığı her
işten kovulmayı ilke haline getirmiş, sevimli
alaycı Steve Guttenberg'in başını çektiği
kentin tüm işsiz güçsüzlerinin ve asalak
larının doluştuğu polis örgütündeki, isten
meyen, zoraki polis adaylarıyla meslekle
rinin ciddiyetine halel getirmek istemeyen
örgüt yetkililerinin, çeşitli zıpırlıklarla sürüp
giden savaşımlarını köpük gibi savrulan
gag’lar eşliğinde, güncelleştirilmiş eski ko
medi reçetelerine göre uygulayarak akta
rıyor. Sözüm ona zorlu bir polis eğitiminin
yapıldığı, deneyimli eğitim polisi tiplerinin
alaya alındığı, çağdaş bir Amerikan polis
okulu dekoruna sığdırılmış o bildik, tanıdık
kahramanlarının (meslek heyecanına vur
gun zengin kızı, şeker gibi nazik okul ko
mutanı, 14 aylık eğitim süresince adayla
ra kancayı takan, belalı teğmen Harris, ağ

zıyla her türlü elektronik sesi çıkarabilen hi
noğlu hin bir zenci, ırkçılığa karşı çıkan dev |
gibi başka bir zenci, asker kompleksli gad
dar biri, iyi aile çocuğu bir şişman, karısı
nın şerrinden kaçan koca, vd.) çeşitli su
luluklarıyla iki saat boyunca seyirciyi yük
sek perdeden nedenli nedensiz kahkaha
boşalımlarına garkediyor film. Zaten yönet
menin de salt güldürmekten başka bir
amacı yok aslında, zaman zaman yinele
melere ve uzatmalara baş vurarak. Hugh
Wilson'in en ufak bir eleştiri boyutu ve top
lumsal kaygı taşımayan anlatımı, beylik
güldürü bayağılıklarının delidolu gırgıra dö
nüştüğü anlarda bir nebze canlılık ve sü
reklilik kazanıyor kazanmasına ama bu fil
min genel düzeyini ve sıradanlığını değiş
tirmeye yetmiyor.
Seyirciyi sürekli boşalma halinde güldür
meye yönelik Police Academy- Polis Oku
lu, çok yüzeysel bir olaylar zincirini alışıl
mış, kaba saba yollardan, bilinen komedi
tiplemeleriyle ve hareketli bir kamerayla,
güldürme işlevini devamlı yerine getirecek
ucuzlukları sergileyerek ilgi toplamayı
amaçlayan ne var ki bir yerden sonra ko
layca tekdüzeliğe de düşüveren ve tıkanan
bir Amerikan komedisi. Yine de pek fazla
bir şey beklemeden, Amerikan komedi ge
leneğinin zengin mirasını bol keseden yağ
malayan ve delidolu bir çizgide seyreden
bu filmin, şu karakış günlerinde çeşitli eko
nomik “zıtlıkları ve sıkıntıları" yaşayan se
yirciye, mekanik bir biçimde de olsa, gül
me aracılığıyla bir kaçış olanağı sunduğu
söylenebilir. Abuk sabuk komik durumları
Amerikan zevkiyle (zevksizliğiyle de dene
bilir) art arda birleştirerek, çelişkiler üstü- I
ne çeşitlemeler üreterek mutlu son’a bağ
layan Hugh Wilson'in Police AcademyPolis Okulu, kaba saba gırgır niteliğinin dı
şında önemsenmeyecek türden, komedi
ye yeni bir soluk getirmeyen, sıradan ve sa
dece vakit geçirmeye yönelik, tecimsel bir
güldürü sonuçta. Gösterildiği sinema sa
lonunu doldurması ve video kasetinin var
lığına karşın seyirci çekmesi ise şu buna
lım aylarında ender rastlanan ve özlenen
bir olgu kuşkusuz.
SUNGU ÇAPAN

AÇ KASAYI AL PARAYI
(A Man, A Woman And A Bank)

r

ilmsiz geçen son haftalarda, so
ğuk ve ihmal edilmiş bir salonda

__ j 25-30 seyirciyle birlikte, zorunlu
olarak izlediğimiz A Man, A Woman And
A Bank -Aç Kasayı Al Parayı, Kanada Amerikan ortak yapımı, sıradan bir "soy
gun ve aşk" filmi. Kısa ve belgesel filmden

yetişme, 1937 doğumlu Noel Black'ın yö
nettiği A Man, A Woman And A Bank Aç Kasayı Al Parayı, bir işle dikiş tuttura
mamış. cin fikirli Reese'le (Donald Suther
land) canciğer arkadaşı, elektronik uzma- ş
nı Norman'ın (Paul Mazursky) inanılmaz gi
bi görünen bir banka soygununa girişme-

■h
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lerinin ve başarmalarının, bilinen, nerdeyse bellenmiş ucuzluklarla kotarılmış, olduk
ça tekdüze bir biçimde gelişen ve sonuç
lanan öyküsünü anlatıyor. 1968'lerde Ant
hony Perkins-Tuesday Weld İkilisinin yö
nettiği psikolojik thriller' denemesi Pretty
Poison - Tatlı Zehir adlı ilk filmiyle anım
sadığınız ama eline geçirdiği bu çıkış fır
satını iyi değerlendiremeyerek Cover Me
Baby (1970) ve Jennifer On My Mind
(1971) adlı iki filmden daha sonra uzun sü
re İşsiz kalan yönetmen Noel Black, yıllar
sonra 1979'da yeniden bir film yapabilme
şansını yakalamış A Man, A Woman And
A Bank - Aç Kasayı Al Parayı’yla. Roynold
Gideon, Bruce A, Evans, Stuart Margolin
üçlüsünün kaleminden çıkma senaryo, bu
tür filmlerin tüm alışılmış heyecan öğeleri
ni içeriyor, ne eksik ne fazla. Oldukça ağır
tempolu ve seyirci için yer yer sıkıcı olmak
tan kurtulamayan filmin tek kozu, Donald
Sutherland'ın varlığıyla sevimli bir oyuncu

luk örneği veren Next Stop Greenwich
Village, Bob, Carol, Ted And Alice ve Un
Unmarried Woman, vb. gibi filmlerin yö
netmeni Paul Mazursky. Kadından yana
dertli Norman’ın sürekli ayrı yaşadığı karı
sını çekiştirmesi ve Reese'in çekici ve ol
dukça özgür bir fotoğrafçı genç kızla (Bro
oke Adams) ancak bu tür filmlere özgü bir
gönül ilişkisine girişmesiyle sözümona şen
lendirilen bu beylik banka soygunu öykü
sü, iki arkadaşın elektronik yollardan 4 mil
yonu "kaldırmaları” ve Uzakdoğu Asya’
nın kirli işler merkezi Macao’ya kilise ara
cılığıyla havale etmeleriyle mutlu sona ka
vuşturuluyor sonuçta.
Noel Black’ın, oldukça önemsiz, bu ya
van "oyalayıcı" ve “eğlencelik” filminden
akılda kalan, deneyimli görüntü yönetme
ni (ve bir-iki filmde yönetmenlik de eden)
Jack Cardiff'in görüntü çalışması oluyor...

Yönetmen: Noel 65
Black. Senaryo: Raynold Gideon, Bruce A.
Evans, Stuart Margo
lin. Görüntü yönetme
ni: Jack Cardiff Mü
zik: Bill Conti. Oyun
cular: Donald Suther
land, Brooke Adams,
Paul Mazursky, Leigh
Hamilton, Alan Ageicovsky, Tony Lee.
Amerikan-Kanada
(A vco-Embassy) yapı
mı, 1979. Dışalıma fir
ma: Moda Film.
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ALEV ALEV
tam evleneceği sırada, parasızlığına çözüm
rler Film'in, sinema literatüründe
getirecek bir iş teklifiyle karşılaşıyor. Ülke
ki deyimiyle memur yönetmenle___ 1 rinden Halit Refiğ. tecimsel sine nin en zenginlerinden Şahin Bey'in (Cü
manın tüm isteklerine yanıt vermek için neyt
her Arkın) kaptanı olmaktır bu iş teklifi.
türlü atraksiyonları denediği filmler serisi
ne devam ediyor. Alev Alev de bu dizinin
Ama ne var ki bu iş teklifi Murat'ın evliliği
-şimdilik- sonuncusu olan bir film. Erler
ne çözüm getireceği yerde, bir dizi çözüm
Film’in -sinema reklamcılığında bolcana
süzlük getirmekte gecikmiyor. Şahin'in
kullanılan bir sözcükle- hiçbir fedakârlıktan
işini-bilir yeğeni Ümran, kısa sürede Fik
kaçınmadığı Alev Alev'de, kimi yönleriyle
ret'i zorunlu bir evliliğin içine sokuyor. Ama
TV'deki Dallas (ve de Şahin Tepesi) dizi
gariban, aldatılmış ve iğfal edilmiş balıkçı
lerini anımsatan bir olay anlatılıyor. Bod
kızı Alev, Fikret'i aynı silahla vurmak için
rum'daki küçük teknelerde kaptanlık yapan
harekete geçiyor. Asansörde bayılma,
Murat (Tarık Akan), sevdalanıp yaşamını
Alev’i ülkenin en ünlü mankeni haline ge
birleştireceği Alev ile (Gülşen Bubikoğlu)
tirmekle kalmıyor, aynı zamanda Şahin'in

E

Yönetmen: Halil Re
fiğ. Senaryo: Erdoğan
Tünaş, Görüntü: Çelin
Gürtop, Müzik: izzet
Öz, Oyuncular: Gülşen
Bubikoğlu,
Tank
Akan, Cüneyt Arkın,
Çiğdem Tunç, Yapım:
Erler Film (1984.)
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de uğrunda yanıp tutuştuğu bir kadın hali
ne sokmakta gecikmiyor. Sonra... Sonra
sı -büyük fedakârlıklarla düzenlenmiş sah
neler eşliğinde- raslantılar, intiharlar ve in
tikamlar...
Baştan sona ilkelliklerle donatılmış, böylesine bir film için sinema adına bir şeyler
söylemek, çok zor, hatta olanaksız. Anla
tımından görüntü düzenlemesine dek, her

SUNGU ÇAPAN

yanıyla fotoroman tekniğinin göze çarptı
ğı filmin tek ilginç (!) yanı ise, -fotoroman
yönetme alışkanlığından olacak- kartpos
tallarla yapılan Avrupa yolculuğu. Çiğdem
Tunç’un açılıp-saçılmalarıyla ulusal sine
mamıza yaptığı katkıları da bu ilginçliğe ek
leyebiliriz tabii...
BURÇAK EVREN

ATİLLA DORSAY VECDİ SAYAR
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FİLMLER:
BAĞDAT HIRSIZININ SON MACERALARI / C Donner

o

KÖR ŞAHİT Blind Date / N, Mastorakis, 1983

0

o

ÖZEL DERSLER Private Lessons / A. Myerson, 1980
GECE AVI Visiting Hours / J. C. Lord 1981

o

BUL KASAYI AL PARAYI / N Black. 1980
BALAVI ! N özer. 1984
BİR SEVGİ İSTİYORUM / K. Tibet, 1984

•

•

•
•

o
•
• •

o

TUAREG / E. Castellan, 1983
TORNADO • SON KAN
BİR BLUCİN BİR KAZAK Jean T-Shlrt
ÖMRÜMÜN TEK GECESİ / 0. Seden
YANGIN / 0 Elmas
ÇATIŞMA Mad Mission
ALEV ALEV / Halit Refiğ, 1984

•
•

TUTKU / F Tuna. 1984

•

STAR 80 / B Fosse. 1983

•

•
••

•

MEÇHUL SAVAŞÇI / G Battiato, 1983
MİHRACENİN GÖZDESİ / P. Duffell. 1982

0

POLİS OKULU/Police Academy/H Wilson 1983

•

•
•

TV’DEKİ FİLMLER

SON IŞIKLAR / R Aldrich. 1977
GERİ DÖN Gaby / C Bernhardt, 1956

•

•

CUMA ADINDA BİR ADAM Man Friday i J.Gold, 1975
GÜLERKEN AĞLAYANLAR / N Saydam. 1973

•o

•
o

•

o
o
•
o
•
• •
•

•
•

•
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••

o
• •

o
• •
o
o
0
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0
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0
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CESUR KAPTANLAR / H Hart, 1977
HAYATIM ŞENİNDİR / M. Dinler. 1971
BİR SOLUK SKANDAL / M Curtiz, 1960
HAVA ALANI Airport 75 / J. Smight, 1974
SPENCERİN DAĞI / D Daves, 1963
ALEV / N. Saydam. 1976
BELA The Duel / S. Spielberg, 1971
2001 UZAY MACERASI / S.Kubrick, 1968
PARMAK ÇOCUK Tom Thomb / G Pal. 1958

• • •
• • •

TATLI MELEĞİM / M Oinler, 1970
ŞAMPİYON Champ / F. Zeffirelli, 1980
İBNİ SİNA 1 E. Ismukhamedov
SALOME Salome / W Dieterle. 1953
CAFER’İN ÇİLESİ / Zeki Alasya, 1978
UZAKTAKİ KÖPRÜ / R. Atlenbrough. 1978
O KÖTÜ • SIRADAN ••İYİ
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