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TARIK Dursun ilk reji ça
lışmasında kendisine gü
ven besleyenleri utandır
madı. Bu önemli bir so

nuçtur. Hareketli, atak ve ke
yifli yazar mizacına da uygun 
seyredilir, hem de bayağı çeki
lir çeşitten bir sinema diliyle 
karşımıza çıktı. Bunu önceden 
kestirmiş biri olarak sevinç duy 
dum.

«Aramıza Kan Girdi» adını 
taşıyan filmi dil açısından Batı 
sinemasına en yaklaşmış örnek, 
üstelik Batının en genç akım
larıyla ilişkide olan bir örnek 
olarak gösterebilirim. Malûm 
seyirci için hazırlanmış, hikâye
si bütün bütüne uydurma olan 
bu film Türk sinemacında en 
ileri anlatım ustalığının tem
silcisi olarak dikkat çekicidir. 
Vurdu kırdılı, bol öpüşmeli bir 
film bu, ama önemi yok böyle 
olmasının. Çünkü Tarık Dursun 
göz dolduran, ferah, plâstik un
surlara sahip mekânlar içinde, 
tabii bir oyun, hareketli bir ka
mera ile en canlı en kıvrak bi
çimde anlatıyor bu hikâyeyi.

Tarık Dursun böylece bir öz 
ve gerçek meselesi ile başlamı
yor reji çalışmasına. Dolayıs:yle 
onun bir edebiyattan çok görün 
tü ve hareket serfsine bağlılık
la aydın reji sanatçıları arasın
da sinema fikrini en iyi kavra
mış biri olduğu ifade edilebilir. 
Bizim sinemacılarımızda eksik 
olan öz ve gerçek duyarlığı de
ğil fakat her şeyden önce sine
manın kendine has bir di’i ol
duğu hakkında kesinlik kazan-
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ması gereken fikir ve bunun 
uygulanmasıdır.

Ümid ederiz ki Tarık Dursun 
yâlnız saçma polis ve kabadayı 
hikâyelerini en iyi anlatan biri 
olmakla kalmaz, ayni zamanda 
dokunaklı iyi, gerçek hikâyele
rin de anlatıcısı olarak ün ka
zanır. Bu, sahnelerle bütünü sı
kı sıkıya birleştiren dinamik 
tempoyu, bu ritmik görüntü 
esprisini daha kişisel bir stil 
hai nde her zaman iyi bir an
latıma lâyık ve muhtaç olan 
memlekete, ve onun hayatına, 
insanına da uygular.

Tarık Dursun’un 1958 öncesin 
de e’estirmecilikle başlayıp bu 
yTda fiiliyata dökülen sinema 
hayatı her iyiniyetli adammki 
gibi oldukça maceralıdır. Tarık 
Dursun da harcanmak istenmiş, 
Tarık Dursun da itilmiş, Tarık 
Dursun da sebat etmiş, yılma
mıştır. '"ireniş Tarık Dursun’u 
şonucta başarılı bir sinema dili 
ortaya koymıya kadar götür
müştür. Bu başlangıçta ona im
kân vermiyen’er için de sevin
dirici bir olay olmalıdır.

Tarık Dursun’un vurdu kırdı
lar ve öpüşlerle dolu filminin 
altında sezTen çile’i masumlu
ğu belki de kendisini bu gay
retli dile yönelten âmillerin ba
şında gelmektedir.

«Aramıza Kan Girdi» adlı fil
min başarısında önemli rolü in

kâr edilemiyecek olan bir başka 
sanatçı da kameraman Orhan 
Kapkı’dır. Kadın ve erkek o- 
yuncularm hepsi filmin canlı 
temposu içinde ustalık ve başa
rı göstermişlerdir. Özel'iki e Ka
dir Savun ve Suphi Kaner git
tikçe artan oyun ustalıklarım 
bu filmde başarıyla ortaya koy
muşlardır. Filmin baş oyuncusu 
Ahmet Mekin iradeli tipiyle uyu 
şan ve ilerisi için çok ümid ve
rici bir oyun çıkarmıştır.

Tarık Dursun’a yeni filmlerin 
de başarılar dilerim.
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KORKUSUZ 
KABADAYI (*)

Rejisör Tarık Dursun i. 
(iaresinde çevrilmiş bir 
Erman — Saner Film 
prodüksiyonu. Oyuncu, 
lar: Eşref Kolçak, Çolpan 
îlhan, Reha Yurdakul 

Diler Saraç. Mehmet Ali 
Akpmar, Eşref Vural, Os
man Alyanak, Senaryo: 
Cengiz Tuncer, Kamera: 
Orhan Kapkı.

Sinema,, genel olarak iki 
yönden ele alınır. Biri Öz 
dür, diğeri biçim.. Dünya 
sinemasında, daha çok 
Fransız Yeni Dalgacıların 
da en kötü hikâyeyi bi
çimle seyredilir hale ge
tirdikleri görülmüştür.

İşte Tarık Dursun da 
ikinci filmi olan «Korku, 
suz Kabadayı» yı biçimle 
kurtarmaya, çalışmış. Bti 
tün gayretlerini biçim ü- 
zerinde toplamış. Kendi

kendini zorlamalara kadar 
götüren bu çalışmasında 
ne derece başarılı?.. «Kor 
kuşuz Kabadayı» da bir 
hikâye olmadığına göre ü- 
zerinde duracağımız tek 
yan Tarık Dursun’un iş
çiliği..

Senaryosunu romancı 
Cengiz Tuncer’in yazdığı 
«Korkusuz Kabadayı» ger
çekten de hiç bir şey an. 
latmıyor. Sadece filmin 
kahramanı ya da baş ki. 
sisi diyebileceğimiz bir a- 
dam var. Önün gelenle dö 
vüşüyor, önüne geleni yum 
ruklaı-ıyla ikiye katlıyor. 
Tabancalar patlıyor, şeh
rin ortasında güpegündüz 
adamlar öldürüyor, kimse 
nin gık dediği yok. Orta
lıkta dolaşanlar hep hay. 
dutlar, sokak ortalarında 
vuruşanlar. Ortada olma 
yan yalnız polisler. Na
sılsa filmin sonunda şöv 
le bir görünüyorlar. İşte 
«Korkusuz Kabadayı» r:n 
böyle saçma, böyle anla, 
şılması imkânsız bir hi
kâyesi var. Tabiî buna hi. 
kâye denilirse.. Bütün bun 
lardan sonra Tarık Dur. 
sun’un böyle bir hikâyeyi 
neden seçmiş?. Herhal
de kendini prodüktörlere 
kabullendirmek için böyle 
le hiçbirşey anlatmayan 
bir polisiye hikâye seç
miş olmalı.

Böyle vurdulu, kırdık 
polisiye hikâyeleri filme 
aktarırken kurtuluş sa

dece hiçime ve bir takım 
kamera oyunlarına kay. 
makla olur. Ayni zaman
da bu tür filmlerde de b ir 
takım teknik cambazlık 
lar denemek mümkündür. 
İşte genç rejisör Tarık 
Dursun da birinci filmi 
«Aramıza Kan Girdi» de 
olduğu gibi «Korkusuz Ka 
badayı» da da bazı tek
nik denemeler yapmış’. 

Gerçekten filmde yer yer 
bir çok güzel çerçevele
meler, resimler gördük. 
Örneğin Osman Alyanak’ 
ın haydutlar tarafından 
kovalanıp, bir duvar di 
binde kurşunlanarak öl. 
dürülüşü.. Bir Avrupa fil 
minden farksız bölümler, 
di. Jenerikte oldukça te
miz düzenlenmişti. Ta
rık Dursun mümkün ol
duğu kadar kP,droları da 
doldurmayı ihmal etme., 
mis, Birinci filmindeki ha 
taları tekrar etmemeye ça 
lışmış. Ne var ki bu gü
zel resimler bu düzgün iş 
çilik bazı yerlerde filmin 
temposunu sürekli olarak 
tutturamamış. Bu takıl
manın tek sebebi de hikâ 
yenin, kuruluşundaki saç 
malık olsa gerek. Fakat 
gene de-Tarık Dursun böy 
le çıkılması güç olan bir 
filmde işçiliğiyle kendini 
bir rejisör olarak kurta 
rabilmiş.

«Korkusuz Kabadaynıya 
film olarak bir yıldız ve- 

(Devamı 35 de)
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ı-ilirse, reji çalışmasına 
da rahatlıkla iki yıldız 
verilebilir. Tarık Dursun 
sağlam bir konuyla iş ba 
sına geldiği takdirde is. 
tenilen bir başarıya ula., 
saçağını gösteriyor.

Filmin en iyi oyuncusu 
da galiba Mehmet Ali Ak 
pınar* Eşref Kolçak başa 
rısız, sadece ortada dola 
şıp, yumruk atan bir a- 
dam nozunda.
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MÎLLÎYE! (Tuncan Okan)
19/Ocak/1964

KELEBEKLER ÇİFT 
UÇAR (★ )

Tarık Dursun yönetiminde 
çevrilmiş bir Uludağ Film 
prodüksiyonu. Oynayanları 
Ahmet Mekln, Aylâ Kaya, Sad» 
rl Alışık, Hayri Caner, Sev» 
da Ferdağ. Senaryo: Orhan
Hançerlioğlu. Kamera: Orhan 
Kapkı. LÜKS’de.

GEÇEN yıl rejisörlüğe atı
lan Tarık Dursun’un üçüm 
cü filmini seyrediyoruz bu 
hafta... Genç rejisörün İlk 

iki mizansen denemesi polis filmi 
tülündeydi. Bu kordelâlardan anla» 
şılan. Dursun'un önçejjkl£_ sinema» 
yı öğrenmek, sinematografik glh« 
rüntü üzerinde kafa yormak çaba» 
tında olduğu, «öz» den çok, «bi
çim» endişesine yer verdiği idi»
İlk İki filmi bu açıdan değerlen
dirildiği zaman, Tarık Dursun ha» 
sabına bâzı ümltverlcl yargılara 
varmak pekâlâ mümkündü. Ancak,
«Öz» den yoksun bir «biçimcilik» 
anlayışına da fazla bel bağlamam» 
sı gerekirdi. Sinemacının perdeda 
anlatacağı bir şey yoksa, anlatım 
özelliklerini, biçim özelliklerini sa» 
yunabilmek mümkün olamazdı. Dul
sun'un İlk filmleri, genç bir rejisö
rün kamerayı tanımak yolundaki 
amatörce hevesini ve hırsını ortaya 
koyması bakımından İlginç sayıla
bilirdi. Fakat, Dursun’un bu al 
yatkınlığım kazandıktan sonra,
«öz» den yoksun bir «biçimcilik» 
anlayışının yersizliğini anlayarak,
«öz»e önem vermesi beklenirdi 
tabii...

«Kelebekler Çift Uçar» Dursun'» 
dan bu yolda bir kıpırdanma bel» 
leyenlerl hayal kırıklığına uğratı
yor. Bu defa' genç rejisör İlk film
lerinin senaryolarından daha kötü 
bir .senaryo İle çalışmış. Bir si
nemacı böyleslhe deli saçması bir 
hikâyeye nasıl bağlanabilir, nasıl 
ısınabilir, akıl ermiyor I.. Şuracıkta 
İki satırla dahi özetlemek zahmeti
ne katlanamayacağımız bir hikâyeyi 
Tarık Dursun, genellikle geçen1 
filmlerinden daha İtinalı ve hesap
lı görüntü düzenlemeleriyle perde
ye aktarmak İstemiş. Böyle saçm» 
lıklar üzerine film çevirmek zahme
tinden kaçınıp, her filmine bir «se
bep» arayabildiği zaman Tarık Dur
sun Türk sineması için bir kazanç 
sayılabilecektir.
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Tarık Dursun K. 
kamera ardında

YURDAGÜL EBKOCA
Tarık Dursun K. 20 yıl sonra kamera 

arkasına geçerek “Ağaçlar Gibi Ayak
ta" adlı romanından yine kendi senar- 
yolaştırdığı diziyi televizyon için çekti.
Yaşlanmış çok ünlü bir tiyatro oyun
cusunun başına gelen beklenmedik bir 
olay nedeniyle önce çevresinden dış
lanmasını sonra da kendisiyle hesap
laşmasını konu alan dizide Mücap Of- 
iuoğlu ile Arşen Gürzap başrolleri oy
nadı.

"Kelebekler Çift Uçar", "Aramıza 
Kan Girdi", “Cehennem Arkadaşları”,
“Korkusuz Kabadayı” gibi Yeşilçam 
filmlerinde imzası otan Tarık Dursun 
K. 20 yıl önce Yeşilçam'a veda etmiş 
ve Babıali Yokuşu'na dönmüştü. Ara
dan geçen yıllar içinde “Denizin Kaııı”,
“Aliş ile Zeynep”, “Alçaklan Uçar Gü
vercin" ve son olarak "Kopuk Dünya
lar” gibi, senaryolarım da kendisinin 
yazdığı kitapları TV için filme alınan



durmadan. So
nunda yavaş ya
vaş sizi teslim al
maya başlar. Si
nema konuşursu
nuz, senaryo yaz
maya sıvanırsınız 
ve... bir de bakar
sınız bir gün ka
mera gerisindesi- 
niz ve “motor”,
“stop” demeye 
başlamışsınız.”

Onca yıllık u- 
zaklık, sorun ya
ratmış mıydı?

“Bunca yıl aradan sonra kamera geri
sini yadırgayacağımı sandım. Boşuna 
bir tedirginlikmiş. Burada küçük şans
sızlıkların sözünü etmeli mi bilmiyo
rum. Çok dar bir bütçeyle, sınırlandırıl
mış negatifle çektim o filmi. Yeniden 
dönüşün bir çeşit ‘alıştırması’ diye ka
bul etmeseydim, öylesi koşullarda film 
çekmeye yanaşmazdım.”

Sinema - edebiyat ilişkisi konusunda 
ise Tarık Dursun K, “Bu çoğunlukla si
nemanın yararına, çoğu kez de edebiya
tın zararına bir olgudur” diyor ve nede
nini şöyle açıklıyor:

“Çünkü sinema, edebiyat eserini 
‘aynen’ aktarmaz. Edebiyatın kuralları 
başkadır, sinemaninkiler çok başka. 
Bir edebiyat ürününden sinemaya yat
kın. daha doimısıı sinemalasmav» ııv-

maz. Ne sinemanın ne de sinema izleyi
cisinin o denli sabrı yoktur buna. O za
man insafsızca oturur, başlarsınız Ya
şar Kemal’in romanını kesip biçmeye, 
biçip ayırmaya. Ayırdıklarınız salt olay
dır. O görkemli doğa tasvirleri istediği 
kadar sayfalar dolusu olsun, sizin işini
ze yaramaz. Yaşar Kemal, kahramanı 
İnce Memet’i kelimelerin büyüsü içinde 
kimbilir kaç sayfa tutan bir anlatımda 
alır, bir yerden bir yere götürür. Sine
ma en kestirme yoldan yapar bunu. Bir 
iki güzel çerçevelendirme, bir iki güzel 
back-graund'la kahraman, atlı ya da 

yaya. Yaşar Kemal’in dediği yerden de
diği vere gider, o kadar... Buna benim 
“Ağaçlar Gibi Ayakta-”dan da örnek ve
rebilirim. Yazarken sayfalar sayfası sü
ren kahramanın iç dünyası beyazcama 
geçilirken kısa fakat vurucu bir oyun a- 
racılığıyla verilmektedir.”

“Bunun hiç istisnası yok mudur?” 
sorumuza ise yanıtı “Vardır ve pek de 
başarılı değildir” oluyor:

“Sözgelişi Sergey Bondarcuk’un ünlü 
“Savaş ile Barış”ı. Dünya sinema tari
hinde bir yazara bu denli satır satır 
bağlı kalınan bir ikinci sinema - edebi
yat uyarlamasına rastlayamazsınız. Üs
telik film, üç kere üç buçuk saat uzun
luktaydı ve izleyiciyi afakanlar basıyor
du. Karşılaştırma yapma gereğini duy
mazsanız, Camus’nün “Yabancı”sı ve 
Dostoyevski’nin “Beyaz Geceler”i Vis-
t'nnfî’nin —*—



mera gerisine geçmesinin öyküsünü 
kendisinden öğreniyoruz:

“Son olarak Yılmaz Güney’in başro
lünü oynadığı "Yaralı Kartaî"ı çekmiş
tim. O filmi yapımcı Nejat Duru ile or
tak yaptık. Ama sonuçta “Yaralı Kar
lardan elime bir yüz lira geçti. Sine-

Mücap Ofluoğlu ‘Ağaçlar Gibi Ayakta’da 
mayı bırakıp bizim yokuşa döndüm, o 
gün bugündür de yokuştayım. Ne var ki 
sinema bir bulaşıcı hastalıktır. Siz 'Onu 
bırakıyorum, bıraktım' deseniz bile, o 
sizi bırakmaz, aklınızı fikrinizi çeler

gun ne varsa seçer alırsınız. Sinemaya 
varamayanlar, o eserin içinde kalır. 
Sözgelişi Yaşar Kemal’in "İnce Me- 
met”i bir kelime kuyumculuğudur. Ya
şar Kemal. Türkçenin olanca zenginliği 
ve kıvraklığını ustalığının potasında eri
tir, size bir kelimeler hâzinesinin roma
nını sunar. Sinema bunu yapmaz, yapa-

v ı ------
olarak tanımlanabilir fakat bu ilişkide 
hiç kuşkunuz olmasın kaybeden edebi
yattır. En iyisi uyarlamaları karşılaştır
maya gitmeden, sinemalaşma çerçevesi 
içinde mütalaa' etmektir. Kitabı oku
yun, onu bir edebiyat ürünü sayın, sine
mayı da ayrı tutun ondan. Çünkü edebi
yat edebiyattır. Sinemada sinema.*’ □

Fatih Arslan yorumuyla Tarık Dursun K/nın 'Kopuk Dünyalar'ı
ENİS ONAT

“Kayıt... Motor... Naazan yürümeye 
başla, hadi hadi.”

Manken Nazan Çalın ilk kamera de
neyiminde havuz başındaki Mehmet 
Aslantuğ'a doğru yürümeye başlıyor. 
Saat gecenin ikisi. Boğaz Köprü- 
sü'nün ayaklan dibinde bir lokantada, 
çekim setindeyiz. Nazan Çalm’a sesle
nen çekimi yapılan dizinin yönetmeni. 
Dizinin adı ‘Kopuk Dünyalar’, yönet
menin adı Fatih Arslan.

Tarık Dursun K.’mn ‘Kopuk Takı
mı’, ‘Hasangiller’ ve ‘İstanbul’u Mes
ken Tutmak’ adlı romanlarından se- 
naryolaştırılan dizi altı bölüm. Ankara 
Televizyonu tarafından 4 aya yakın 
bir sürede çekimleri tamamlanan dizi
de Mehmet Aslantuğ. Ümit Acar, Suna 
Yıldızoğlu, Yıldırım Gencer, Aliye Ro- 
na ve Kuzey Vargın gibi isimlerin yanı 
sıra Demet Yoruç, Merve İldeniz, Er- 
tuğrul Postoğlu ve Nazan Çalın gibi 
genç yetenekler de rol alıyor.

Sanat yönetmenliğini Cem Yalın'ın 
yaptığı dizinin yönetmeni TRT'nin

u elemanı Fatih Arslan sette so
rularımızı yanıtladı. Adını daha çok 
belgesellerle duyuran Arslan, özellikle 
1986 yılında yönettiği ‘Karadeniz’den 
Çeşitlemeler’ belgeseliyle tanınmıştı: 

Kopuk Dünyalar’ın kısaca öyküsünü 
anlatır mısınız?

•  Ben aslında on yıl önce senaryo
yu yazmaya başlamıştım. Eser beni o 
yıllarda çok çarpmıştı. Tarık Dursun 
K. üç romanda sevgi üzerine, parayı 
tanımayan, insanlık dolu 1960’ların 
gençliğini anlatır. Biz senaryoyu günü
müze uyarladık. Eserde olan kişiler 
gerçek hayattan alınan ve halen yaşa-

‘Kopuk 
Dünyaların 
oyuncuları: 
(soldan 
sağa  
Ertuğrul 
Postoğlu, 
Demet 
Yoruç ve 
Nazan 
Çalın.

yan kişiler. Örneğin dizinin kahrama
nı Kasap Haşan İzmir Hipodrom’da 
lokantacılık yapıyor.

Çekimler nerelerde yapıldı?
•  İstanbul ve Milas’ta. Öykü İz

mir’in Buca’sında geçiyor fakat Buca 
şimdi koca kent olmuş. O yüzden de 
çekimleri Milas’ta yaptık.

Senaryoyu yazıyordum demiştiniz...
, •  Evet, fakat araya belgeseller gi

rince çalışmalar yarım kaldı. Üç bölü
münü bitirmiştim. Bir gün Tarık Dur
sun K. ile karşılaştık. Birlikte çalışabi
lir miyiz? diye sordum. O da senaryo
nun hazır olduğunu söyleyip olumlu

cevap verdi. Onun hazırladığı sekiz 
bölümlük senaryoyu birlikte çalışarak 
altı bölüme indirdik. 11 aralıkta1 mo
tor’ dedik.

Kodroda podyumdan isimler de var.
•  Kadro çok anonim. Yeniler, eski

ler, mankenler, tiyatrocular.
Dizide işlenen tema nedir?
•  ‘Kopuk Dünyalar’ prototip bir A- 

nadolu gencini anlatır. Geleneksel i- 
majını yıkamayan kaderci, bunu boz
mak için elini kolunu kaldırmayan bir 
genç. Paranın, maddi çıkarların çok ö- 
tesinde insanlığın, sevginin, kardeşli
ğin egemen olduğu bir atmosfer.

Ya vermek istediğiniz mesaj?
•  Bu genç Anadolu’dan kalkıp İs

tanbul’a gelir. Bu, köyden kente göçe 
kesin karşı çıkış. Bu adam İstanbul’da 
sınıfını değiştiremeden, yani şimdiler
de ‘maganda’ dediğimiz bu insan, sınıf 
değiştirme sürecini tamamlayanından 
birden İstanbul’lu olup, büyük kent 
insanının, çevredeki yamyamların to
kadını yiyip ortada kalır. Mesaj bu. 
yani köyden kente göçü engellemek. □
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BU SEFER HERHANGİBİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE AYRILACAK
LARI KAT İYMİŞ . YALNIZ FİLM PİYASASINDA BİR TAKIM EVLİLİKLERE 
AKIL ERDİRMEK, İKİ TARAFIN SÖYLEDİKLERİNE İNANMAK HAYLİ ZOR 
OLUYOR... ÖNCE MUHAKKAK AYRILACAĞIZ DİYENLER SONRA DAYANAMA
YIP TEKRAR BARIŞIYORLAR... SON GÜNLERDEKİ DURUMA BAKILIRSA BU 
DEFA MUHTEREM NUR VE IŞIN KAAN MUHAKKAK AYRILACAKLARMIŞ... 
TÜRK BEYAZ PERDESİNİN EN D EDİKODULU EVLİLİKLERİNDEN BİRİ 
OLAN BU İZDİVACIN, SÖYLENTİLERE BAKILIRSA ARTIK SONU GELMİŞ... BU 
DEFA MUHAKKAK SURETTE AYRILACAKLARMIŞ.. AMA DURUMA ŞİMDİ
DEN SÖYLE OLACAK, BÖYLE OLACA K DİYE HÜKÜM VERMEK YERSİZ OLUR... 
ÇÜNKÜ DEMİN DE SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ EN KAT İ KARARLARIN BİLE DE
ĞİŞTİĞİNE, DAVALARDAN VAZGEÇİLD İĞİNE SIK SIK RASTLANILMIŞTIR...

K IZILA kaçan kumral 
saçları, kırışıksız al
nında yumuşak bir 

perçem yapmıştı. Hafif a_ 
ralanmış jaluziler arasında 
sızan akşam giineşi altın, 
tında usta bir ressam e. 
linden çıkmış mükemmel 
bir tablo gibiydi. Bakımlı 
eJlorl (ırasında düşecek 
miş gibi duran sigaranın, 
ruj lekeli ucundan lAkayt 
bir nefes daha çekti, şimdi 
kelimeler dudakları ars
amdan dökülür gibi çıkı
yordu. .. Sigaraya yabanc 
olduğu her haliyle belliy
di...
— «tki uzun yıl bekle

dim onu. Askerliği bitsin 
de bir daha ayrılmamaca 
" e

sına hep beraber olalım di 
ye. Onun yanına kısa fası, 
lalarla gidişim dahi beni 
tatmin etmiyordu. Buluş
malardan sonraki ayrılık
lar insana daha fazla do. 
kunuyordu. Basit köy evle 
rüıde, bütün medeni im- 
olduğumıız halde dahi bir 
araya geldiğimizde gene 
de dünyalar bizim olur, 
du. Kocamı seviyordum ve 
zannederim o da beni se
viyordu. Fakat nedendir bil 
mem kader bize ebedi bir 
saadeti çok görüyordu.»

Akşam güneşinin kızıllı 
ğı pembeleşmiş yüzüne 
bir tunç heykel güzelliği 
vermişti. Badem İrisi göz
leri, yakın bir geçmişi di

dik, didik ayıklıyor gibiy 
di. Uzun parmakları ara
şma sıkışmış sigaradan 
kuvvetli bir nefes daha al 
dı. Tablanın kenarı doğru 
bastırdığı yarım sigaraya 
doğru eğilirken, bütün şid 
detin! verdiği izmaritten 
sanki kaderin kendisine oy 
nadığı oyun için hıncım al
mak istiyordu.

Sigaranın son nefesi bir 
hıçkırık gibi tavana yükse, 
lirken badem irisi gözler 
onu tavana kadar takip et
ti. Dalgın bakışlar tatlı- 
acı hatıraları gene yakala 
mış, Kars’tan, Sivastan ya 
vaş yavaş İstanbul’a doğ. 
ru çekip sürüklüyordu.

« —■ Askerliğinin bitme

sini ondan çok ben isti
yordum. Evlendiğimiz za. 
man artık karanlık gün
lerin geride kaldığını, mut 
lu bir istikbalin önümde 
uzandığını görür, gibi o. 
lur, kaçmaması için sım
sıkı sarılmaya bakardım 
Yanyana olduğumuz za
manlar «Işın, bu güzel gün 
ler hiç bitmeyecek değil 
nü?» derdim. Ama ya şim 
di..»

Yılların yıpratmaya kıya 
madiği sinemanın güzel ka 
dım Muhterem Nur, ba
dem irisi gözlerini çevre- 
liyen yaşlara mani ola

madı. Başım jaluzilere doğ 
ru çevirdi. Günün son kızıl 
lığı dahi genç kadınının ke



ACA RFİLM
1963 - 196-1 Sinema Sezonu için hazırladığı senenin ]

| büyük iş filmlerini iftiharla takdim eder.
: |

1) BÎR HİZMETÇİ KIZIN HATIRA j
DEFTERİ. j

Oynayanlar: Orhan Günşiray — Fatma Girik — I 
I Ulvi Uraz — Ali Şen — Muammer Gözalan — Gül- \ 
\ seren Esen — Necdet Tosun.

Reji ve Senaryo: Nejat, Saydam — Operatör: i 
1 Melih Sertesen.

2) UÇURUMDAKİ KADIN.
Orhan Günşiray — Filiz Akın — Sadri Alışık —

I Aliye Rona — Muallâ Fırat — Reha Yurdakul —
= Handan Adalı ve Atıf Kaptan.

Senaryo: Aydın Arakon ve Safa Ünal.
Reji: Aydın Arakon — Operatör: Melih Serte.jj ;

= sen. ı
ia

3) BEYAZ GÜVERCİN.
Göksel Arsoy — Filiz Akın — Sunay Uslu — j 

Hulusi Kentmen — Sadettin Erbil — Hüseyin Ba. j 
radan — Senih Orkan — Reha Yurdakul — Rıza : 
Tüzün — Ali Şen — Nnri Altınok.

Reji ve Senaryo: Nejat Saydam — Operatör: | 
Melih Sertesen.

j 4) KENDİNİ ARAYAN ADAM.
i Tamer Yiğit — Ajda Pekkan — Sadri Alışık — j 
I Sunay Uslu — Hulusi Kentmen — Diclehan Baban :. 
| — Reha Yurdakul — Hüseyin Earadan — Nuhar Ter. ! 
| ziyan — Sami Hazinses — Nilgün Esen — İsmail j 
I Varol.: e

Senaryo: Kevkep ökiem.
Reji Nejat Saydam — Operatör : Melih Serte- f

i sen.
i f|  î

NOT: Sinema severlere ve Sinemacılara bu film i
î leri hararetle tavsiye ederiz.

Son durumu için ne düşü 
nisyorsunuz?

— Star sistemi çatırdı. 
yor. işletmeci hakimiye
ti de öyle. Çöküşü el bir. 
ligiyle hızlandırıyoruz. En 
iyi, en etkinç şamar se_ 
yirciden ■ gelecek.

18) Türk sinemasına re
jisör mü, star mı, yoksa 
prodüktör mü, hakimdir?

— önce işletmeci, sonra 
yapımcı, sonra star. Ya 
da önce star, sonra yapım 
cı, sonra işletmeci Ya da 
önce yapımcı, sonra star, 
sonra işletmeci.

19) Bir sinema oyuncu
su için fizik mi, oyun mu 
daha önemlidir .

— «Güzel, insan» — ka
dın, ya da erkek — ge
leneği fiziği, oyunun üs
tünde tutuyor. Fiziksizlik 
çokluk, kötü adam’da ara
nan niteliktir. Şurasını da 
belirteyim «güzel insan» 
dan oyuncu, fiziksiz insan 
dan oyuncuya karşılık da
ha yeteneksizdir. Bir Ro- 
bert Taylor’la bir Bel. 
mondo’yu ayni kefeye na
sıl koyabilirsiniz? Bizde 
denenir mi, denenmez mi 
bilemiyorum. Biz daha 
star sisteminin elinde esi 
riz. Basın bir yandan, se_ 
yirci bir yandan, işletmeci 
bir yandan durmaksızın 
yeni tanrılar yaratıyoruz.

20) Bizde sesli film çev. 
rilir mi?

— Bu, ya batış olur, ya 
da kurtuluş!

21) Bazı oyuncularımı
zın disiplinsizliği hakkın
da ne düşünüyorsunuz? 
Bu çeşit oyunculara nasıl 
cezalar verilmelidir?

— Başta da dedim size, 
ben sinemada yeniyim, ça 
lıştığım oyunculardan bir 
şikâyetim olmadı daha. 
Disiplinsizlik konusunda 
ceza, evet! Ama küçüğe, 
ezilmeye en uygun ola
na, ya da en göze kesti ri 
lene değil.

22) Bu mevsim yapaca
ğınız filmler ar asm da en 
çok hangisine güveniyor, 
sunuz?

— Senaryosunu Orhan 
Hançerloğlu’nun yazdığı 
«Kelebekler Çift Uçar» di

lerim, iyi film olur. Bu 
filmde adı «Star» çıkmış 
hiçbir oyuncum yok. Hep 
si «ikinci» sınıftan, bun
dan da ayrıca memnunluk 
duyuyorum.

23) Skandal yaratan ar. 
tistieri filmlerinizde oy. 
natmayı düşünür müsü
nüz?

— Bu çeşit bir oyuncu
nun yarattığı «Skandal» 
beni ilgilendirmiyor. Ö~ 
nemli olan rolüne otur
muşluğu, iyi oyun verişi. 
Gerisi onun bileceği şey!

24) Türk seyircisi genel 
olarak nasıl bir psikoloji 
ye sahiptir?

— Eğitilmemiş, sinema 
kültüründen — henüz — 
yoksun bir seyircimiz var. 
Seyircinin eğitilmesinde ge 
tirici şirketlerimizin bü
yük suçunu unutmamalı. 
Yılar yılı kötü Alman, kö
tü Fransız, kötü Amerikan 
kötü Arap ve kötü Hint 
filmleriyle seyirciyi uyut 
tular. Seyircimiz örneğini 
görmediği, göremediği îr  
çin iyi’nin ne olduğunu 
bilmiyor .Güvenilir tek ya 
nı sağ duyusudur.

25) Türk sinemasında 
galalar için ne diyorsu
nuz? Bunlar gala mıdır, 
panayır mıdır?

— Oyuncu, seyircisi ile 
arasında sürekli olarak 
bir çizgi bulundurmalıdır. 
Bu çizgi kapandığı an, se
yirci için oyuncu büyüsü
nü kaybeder, «âlâlade bir 
adam» olur. Galalar, oyun 
cunun aleyhine işleyen 
bir çeşit oyuncu yeme ma 
klnesi olarak çalışıyor.

26) Bizde kendine özge 
uslubuyla tanınan bir re. 
jisör gösterebilir misi
niz?

— Ben gösteremem, bil
miyorum çünkü. Üslup de 
nemeleri, araştırmaları,
kişiliğini bulma yolunda 

çabaları görülmüyor de
ğil. Fakat bunlar kesin 
bir başarıya erişemediler 
daha.. Şimdiye kadar hep 
faydalı gibi görünen bir 
etkiyi sürdürüyorlar, bu
radan gerçek kişiliğe geçi
lebilecek mi? Bekliyoruz. 
Göreoeğlz.

21) Bizdeki rejisörlerle, 
dışarlıklı rejisörler arasın 
daki ayrıntılılar nelerdir?

— Pek çok.
28) Siz hangi rejisörün 

etkisi altında kalarak re
jisörlüğe başladınız? Ör. 
nek benimsediğiniz bir re

jisörün etkisi yaptığınız 
filmlerde halâ mevcut 
mu?

— Sinemada Aldrich'in 
kıvrak kamerasını, bir de 
Yeni Dalga’cüann biçimci
liklerini tutuyorum. Daha 

(Devamı 35. de)
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KINCA SORULANLARIN BİR EŞİDİR...

1) Sinemaya 1946 da Er
■ man Kardeşler firmasının
2  çevirdiği «Damga» isimli
■ filmde aktör olarak gir-
® dim. 1954 senesinde Pars
g  Film hesabına çerirdğiirn
■ «Yetim Yavrular» filminde
5 ilk rejisörlük denememi
■ yaptım.

■ 2) Hocam yoktur. Ken
di kendimi yetiştirmeğe

■ çalıştım ve çalışıyorum.
*  3) Bu hükmü yaptığım
j filmleri görenlere bırakıyo
B mm.

4) Film bir bütündür ay
■ rılmaz.
B 5) Suali anlıyamadım.

6) 30.40 arası.
B 7) Oyuncular vardır.

8) Her üçünden de seç

tiği oluyor.
9) Çok sebepli ve uzun 

izahlı bir sual.
10) Bu tahdit edilemez. 

Arz talep mcs’elesidir.
11) Zarar daha ziyade 

kendilerinedir. Seyirci bir 
oyuncudan bıktı mı yeni 
den ilgilenmesi çok güç o- 
luyor...

12) Teknik ve bilgi birbi 
rini tamamlar.

13) Böyle bir ayırım ya 
pılamaz.

14) Ayinesi iştir kişinin. 
Starlara da ihtiyacımız 
var.

15) Vardır.
16) Az.
17) Bu şartlar altında 

çok zor.

18) Su bulanır sonra du 
rulur.

19) Kendini prodüktör 
sananlar.

20) (Cevap 11)
21) Yerine göre her iki 

si de...
22) 1964 de denemeyi dü 

şünüyorum.
23) Önce Aktörlerin bir 

sendikası olması gerek, 
doğru çalışan arkadaşlar!” 
çalışıyorum.

24) Hükmü seyirci ver. 
sin.

25) Dünyanın hiçbir ye
rinde oyuncunun özel ha
yatı prodüktör veya rejisö 
rü ilgilendirmez (çalışma
ları aksatmaması halinde) 
fakat gönül özel hayatları 
temiz olsun istiyor.

26) İyimser.
27) ölçemiyorum.
28) Kanoca kararınca
29) Bizde rejisör diye 

sayabileceğim 6—7 kişi. 
İşledikleri konulara göre 
üslup denemelerine giri. 
yorlar. Misâl: Lütfü Akad 
«Kanun Namına», Atıf Yd 
maz «Allah Cezanı Versin 
Osman Bey», Ertem Göreç 
«Otobüs Yolcuları» «Os
man Seden «Düşman Yol
lan  Kesti», Halit Refiğ 
«Şehirdeki Yabancı», Me-

Bu sene yaptığı filmler 
içinde en fazla bahsedileni 

«Bir’e On Var...»

tin Erksan «Acı Hayat». 
Avrupalı rejisörleri yakın, 
dan tanımıyorum.

30) Kimsenin etkisinde 
kalmadım.

31) Amerikadan alman 
bir tâbir muayyen aylıkla 
senede muayyen adette 
film çeviren rejisörler.

32) Filmlerdeki gibi.

NOT : Memduh Ün elinde 
bulunan surete bakıp tet
kik edebilir.
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lim» e kadar çevirdiği 
filmler mi iyidir, yoksa 
son iki yılın furya ürünü 
filmleri mi?

Bir başka nokta da bu 
daraltılmış çekim günü
nün yapımeımn da son de 
rece işine gelmesidir 
Film, ne kadar az günde 
çekilirse yapımcı o kadar 
az masrafa girmektedir. O 
yüzden de pazarda geçer 
akçe rejisör, iyi film yap 
ma çabasında olan rejisör 
değil, filmi çabuk ve az iş 
gününde bitiren rejisör
dür.

Çok film çevirme, bir 
oyuncuyu seyirciden so
ğutmaz, bıktırır. Batıda 
oyuncular az film çevirir 
ler, doğru. Ama astrono
mik rakamlar da alırlar. 
Bugün bizde de — kendi
6

ölçülerimize göre — oyun 
cularımız astronomik ra. 
kamlar alıyorlar. Alıyorlar 
ya yine de çok film çe
virmekten geri durmuyor, 
lar. Zararı kendilerine de. 
ğil ki! Sinemamıza - onu 
da düşündüklerini sanmı 
yorum. Düşünmekte de 
förevleri değil zaten.

12) Filmin iyi ve kaliteli 
olması tekniğe, yoksa da
ha çok bilgiye mi bağlıdır?

— Ustalık diye, herhalde 
teknikle bilgiyi bir arada 
yürütmeye diyorlar. Kül
türde herhalde tadını tam 
kıvamına getiren bir çeşit 
tuzdur.

13) Dünya sinemasında 
hadise yapan filmler ge
nellikle starla mı, yoksa
starsız filmle mi olmuş

tur? örnekler verebilir

misiniz?
— Dünya sinema yetki

lilerinin seçtikleri «Dün. 
yanın en iyi on filmi» için 
de bir «Altına Hücum» da 
star kişi olarak Şarlo 
vardır. Ne Robert Wienne’ 
in filminde, ne Stroheim’- 
inkinde, ne Murnau’da, ne 
Eisenstein’kinde, ne Pu. 
dovkin’de, ne Dreyer’de, 
ne Dovçenko’da ve ne de 
De Sica’nın «Bisiklet Hır. 
sızları» nda günün star 
oyuncularına, yer veril
memiştir. Son yılların si
nema akımları, İtalyan Ve 
ni Gerçekçiliği, Fransız 
Yeni Dalga’sı ve Ingiliz 
Sinemasının Kızgın Kuşa 
ğı, filmlerinde starsız ça
lışmalardır, starlarını ken 
dileri yaratmışlardır.

14) Türk sinemasında

uslup var mıdır?
— Denemesi, araştırma

sı vardır.
15) Türk sinemasında 

senaryocu varımdır?
— Filmlerin sunma ya. 

zılarında bir çok adlara 
rastlamadınız mı hiç ?

16) Türk sinemasının 
dış pazara çıkabilmesi i- 
çin neler gereklidir?

— Ulusal olmak! Bütü
nüyle Türk gerçeklerini, 
yansıtmak, Türk insanını 
gerçek yaşayışı içinde ver 
mek, onun problemlerini 
su yüzüne çıkarmak. Dış 
pazarlar kendilerine ben
zeyen kişilerin konuları
nı işleyen filmleri değil, 
o ulusun gerçeklerini ve 
gerçek kişilerini ele alan 
filmleri isterler.

17) Türk sinemasının



diğim konusunda konuşa 
bilmek için vakit erken. Ü- 
çtincü filmime yeni başla
dım.

4) Bir filmin kaliteli ol 
masındaki en önemli rolü 
rejisör mü oynar, oyuncu 
mu?

— Sinema ortak bir iş. 
tir. Rejisör, bu ortak işin 
tek üstün kişisidir, ya da 
bu isin üstünde olan tek 
kişidir. Star sisteminin hii 
küm sürdüğü ülkelerde i. 
se, seyirci, rejisörün adın, 
dan çok oyuncunun adma 
sinemaya gider. Rejisörü 
tanımaz bile.

5) Teknik mi, rejisör 
mü?

— Bu soruya örnek ola 
rak, bugün Yunan sinema, 
sini dış dünyaya tanıtmış 
olan Cacoyannis ile bizim 
«Stella»yı göstereyim : 
«Stella» teknik yapı ola
rak bizim sinemamızın 
da çok altında, ilkel bir 
sinema diliyle işlenmişti. 
Ama hersevden önce sami 
miydi, gerçek bir Yunan 
filmivdi. hem de tepeden 
tırnağa bir Yunan filmi. 
Hangi bölümüne bakarsa 
nız bakm, Yunan gerçeğiy
le, gerçek Yunan inanısıv- 
la karşılaşıyordunuz. Ba
şarı. burada tekniğin değil, 
relisör Cacoyannis'indir.

6) Türk sinemasında 
ortalama olarak kaç film 
çevrilmelidir?..

— Film sayısının önemi 
yok. Çok film iyi film de
mek değildir. Nitekim az 
film demek de iyi film de 
mek anlamına gelmemeli.

7) Türk sinemasında 
gerçek anlamda bir oyun 
cu var mı?..

— Var. Eşref Kolçak, 
Ahmet Mekin, Muhterem 
Nur gibi..

8) Seyirci daha çok iyi 
konulu mu, rejili mi, ya 
da starlı filmleri mi ter
cih ediyor?..

— Şimdiye kadar kötü 
konu ve star bir filmi ra 
hat rahat götürebiliyordu. 
Bugün ağırdan ağıra da 
olsa seyircimizde bir uya 
niş var. Bu uyanma gerçi 
bilinçli olarak değil ama

olsun! Sağduyusunun yar 
dımıyla iyi konulu filmler 
istiyor, bekliyor. Star bir 
yerden sonra üstünlüğü 
kaybetti. Rejisöre gelince; 
bu uyanma için kaç yıl geç 
tl? O bekleyişin iki katı 
yıllar geçecek, seyircimiz 
rejisörün önemini ve si. 
nemadaki yerini o zaman 
kavrayacak.

9) Filmciliğimizin bekle
nilen seviyeye ulaşamama, 
sının sebepleri nelerdir?

— Haydi hep bir ağız.
dan bağırışalım: Sansür,
senaryo, seyirci, yapımcı 
ve bilgisiz sinema adamı 
ve star sistemi. Ama en 
önemli üç unsur var; san 
sür, iyi niyet yoksunu ya 
pımcı ve bir de bilisiz si
nema adamı. Star siste
mi her zaman geri tepen 
bir silâhtır. Hele bizim gi 
bi yeni yetme sinemalar 
için.. Yapımcıları da kına
mamak gerek. Bugüne ka
dar güvendikleri bütün si
nema adamlarından kurulu 
dağlara karlar yağdı. «Ka 
racaoğlan» ı, «Kumpanya» 
yi, «Kalpaklılar» ı, «Bu Va 
tanın Çocukları» nı, «Üç 
Tekerlekli Bisiklet» i çevi
ren yapımcılara ne deme
ye hakkınız var?

Sansür! Evet! Yalnız ak 
lımın ermediği birşey var 
bizden çok daha sıkı ve 
gerici bir sansüre sahip îs 
panya’da nasıl oluyor da 
bir Berlanga ve Bardam 
çıkabiliyor? Ben her za. 
man buna şaşmışımdır. 
Bu, şu gerçeği getirip bur 
numuza dayıyor: İşinin us 
tası sinema adamı yoksun 
luğu! Bizde kelimenin tam 
anlamıyla bir sinema ada 
mı yetişmiyor. Daha uzun 
bir süre de yetişmeyecek. 
Sinema, genel kültürün dı 
şında sinema kültürünü de 
isteyen bir uğraştır. Hani 
bizde sinema kulüpleri 
hani sinema yayınları, ha 
ni, sinemanın bir sanat 
olduğunu savunan dergi, 
ler? Bütün denemelerden 
yorgun ve yenik çıktık. 
Bir de devlet' yardımı di 
yorlar. Nasıl yani? Devlet 
stüdyolar mı kuracak, o.

kullar mı açacak, rejisör
ler tutup, filmler mi çe
virtecek? Kötü örnek, 
Hitler’in UFA’sı ile Mus- 
solini’nin Cinecitta’sıdır.

10) Bir oyuncu, bir se
zon boyu içinde kaç film 
çevirmelidir?

— Ben oyuncu değilim, 
rejisörüm. Çok çevirmenin 
sonuçlarını karşıdan da ol 
sa görüyorsunuz ya!

11) Oyuncuların bir se
zon boyu çok fazla filmde 
oynamaları seyirciyi bıktı
rır mı?

— En önemli sakınca 
çekim gününü gereksiz bir 
daraltmaya götürmesidir. 
Onbeş günde dünyanın

hiçbir yerinde — en- hızlı 
film çeviren Japonya ve 
Hindistan’da bile — film 
çevrilmiyor. Ama, baş o 
yuncu onbeş günün sonun 
da eyvallah çekti mi, ya. 
pımcı bitmemiş film için 
rejisörün anasından emdi 
ği sütü burnundan getirir. 
Bu daraltılmış süre içki
de rejisör işi «şişirmeye» 
ve oluruna bırakmaya 
mecburdur. Peki ama bir 
ay, iki ay işin o yakası 
belli dr Midir işte. Kondu, 
ruimasm; belki kuş kon. 
durulmayacaktır ama, hiç 
olmazsa şişirmecilik ol
mayacaktır. Size kendi us 
tamdan örnek vereyim: 
Seden’in «Beraber Öle-

5

Tarık Kakınç halihazırda polisiye filmleriyle tanınıyor
sa da ileride daha değişik konulara el atacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir... Genç rejisörü yapmış olduğu 

son filmin kadrosu ile birlikte görüyorsunuz ..



AriSf'
(ılı)

l - l o - Ü

Genç kuşağın başarılı rejisörü Tarık Kakınç, ikinci 
filmini bitirdi ve yakında üçüncüsüne başlıyor...

TARIK D. KAKINÇ SİNEMAYI BİLE
REK, TETKİK EDEREK ELE ALMIŞ, 
UZUN YILLAR ETÜDLER YAPTIKTAN, 
BU İŞ ÜZERİNE DÜŞTÜKTEN SONRA 

BİLFİİL SİNEMAYA İMTİSAS 
ETMİŞTİR .

gerçek vardı. Bu gerçek. 
Tank Dursun’un önce ken 
dini film yapımcılarına ka 
bul ettirebilmesiydi. İşte 
Tarık Dursun bu gerçeği 
görerek polisiye bir filmle

ce edebiyattan, sonra da 
gazetecilikten geldim. E- 
debiyat yapmak, mutlu a- 
zmlığm kısır dönüşünde 
sıkışıp kalmak demektir. 
Gazetecilik ise, büyük yı-

1931 yılında İzmirde 
doğdu. İlk ve orta öğreti
mini Ankarada tamamladı 
Sanat hayatına şiirle baş
ladı. Çeşitli işlerde çalış
tı. Hikâye, roman olarak 
ondokuz kitabı yayınlan
dı. Ulus, Pazar Postası 
Yeni İstanbul, Vatan Ga
zeteleri ile Akis mecrnua-

İ smda sinema, eleştirme
ciliği yaptı. Bugün de a. 
dı geçer mecmuanın sine
ma eleştirmecisidir.

Sinemaya ilk olarak 
«Düşman Yollan Kesti» 
senaryosu ile, girdi. Bir sü 
re Osman F. Seden’e, Or_ 
han Elmas’a ve Hulki Sa. 
ner’e rejisör yardımcılığı 
etti. 1962 de rejisörlüğe

( haşladı.
Rejisör Tarık Dursun, 

gazeteci ve hikâyeci Ta
rık Dursun olarak da 1960 
yılı seri ropörtajda «Gaze
tecilik Başarı Armağanı» 
m kazanmıştır.

FlLMOGRAFİSt:
Aramıza Kan Girdi 1962,
4

Korkusuz Kabadayı 1963, 
Kelebekler Çift Uçar 963.

M ETİN Erksan, Halit 
Refiğ gibi Tarık Dur
sun da uzun bir sine

ma yazarlığından sonra re 
jisörlüğe atılmıştı. Tarık 
Dursun rejisörlük yapan 
son sinema yazarı.. Türk 
sineması ödeden beri açık 
bir kapıydı .Her önüne ge
len bu kapıdan rahatlıkla 
girebiliyor, bir takım yete 
neksiz kişiler sarıyordu 
çevremizi. Böyle bir çevre 
ye Tarık Dursun gibi olum 
lu, aydın kişilerin girme 
si Türk sineması için el
bette gerekliydi.

Tarık Dursun ilk filmi o- 
lan «Aramıza Kan Girdi» 
de anlattıklarının önemi 
yoktu. İş başına yerli 
Mayk Hammer uygulama, 
sı, vurdulu kırdılı bir fim 
le geçmişti. Uzun yıllardır, 
sinema eleştirmeciliği ya. 
pan bir kişinin özden yok 
sun bir filmle iş basma 
gelmesi yadırganmış ola. 
bilirdi. Fakat ortada bir

çıkmıştı yapımcıların kar 
şısma. Karşısına çıkarken 
de bir uslup denemesine 
girişmiş, başarılı sekans, 
lar ve mekân seçimindeki 
ustalıkla daha ilk filmin 
de dikkati çekebilmişti.

İşte yeni kuşak Türk si
nemasının, şimdilik biçim 
ci diyebileceğimiz genç re 
jisörü Tarık Dursun kar
şımda. Esmer, ince, orta 
boylu, espritüel ve kendi
ne özge deyimleri olan bir 
kişi Tarık Dursun. Gözlük 
camlarının altından koyu 
koyu bakarak sorularımı 
cevaplıyor:

1) Rejisörlüğe atılma
nız nasıl oldu?.. Sinema
ya bir tesadüfen mi, yok. 
sa bir itilmeyle mi geldi
niz?»

— Geçen yıl başladım 
bu işe, henüz yeniyim, da 
ha doğrucası işin başların 
dayım. «Ne maksatla» a. 
tıldığıma gelince, elbet de 
film çevirmek «maksadı» 
ile şunu demesine getiri, 
yorum, ben sinemaya ön-

ğınlara seslenmek demek 
tir. Ama yaşama süresi 
çok kısadır, sabahleyin sa 
at dokuz dedi mi, gazete 
ölür, sesi soluğu kesilir. 
Oysa sinema, en iyi, en 
aydınlık bir çıkış yoludur. 
Bu yoldan giderek daha 
geniş, daha yaygın yığınla 
ra ulaşmak mümkündür 
sanıyorum. Hikâye ile ro
manda söylediklerimi di
lediğim gibi — ki daha 
böyle bir şey yok — sine
maya aktarabilirsem, ben. 
ce en önemli işimi yapmış 
olurum.

2) Rejisörlükte hoca
nız oldu mu?

— İlk ustam Osman Se. 
den’di. Sinemayı ona ba
karak, onun yaptıklarını 
izleyerek öğrendim. İkinci 
ustam, doymak bilmeyen 
sinema seyirciliğimdir.

3) Reji çalışmalarınızda 
Türk sinemasına bir yeni
lik getirmeyi düşündünüz 
mü?

— Düşünmesine düşün
düm tabiî. Bunları ger
çekleştirip, gerçekleştirme
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G a z e t e l e r  yazdı, gü 
zelliği kadar san’at 

kabiliyeti ile de isim 
yapmış olan ünlü Fransız 
yıldızı Jeanne Morean, ba 
sın mensuplarıyla yaptığı 
bir sohbet esnasında şöy 
le demiş:

«— Erkekler günden gü 
ne kadınlaşmaktadır.»

Elhak doğrudur. Örnek 
leri bizim Yeşilçam soka
ğında bile mevcut. Üste
lik bizim sokakta yalnız 
kadınlaşan erkekler değil, 
erkekleşen kadınlar da 
vardır. Geçenlerde kulağı 
miza çalınmıştı. Gözlerinin 
güzelliğinden, kalçalarının 
iriliğinden başka hiç bir 
meziyeti olmadığına inan
dığımız bir hatun kişi İçin:

«— Vallah erkek karı_ 
dır» diyorlardı. Sonraları 
bunu başka hanım artistle 
rimiz için de işitir olduk.

Mamafih bu kabil iltifat 
larm mukabil şekli henüz 
resmiyete dökülmedi gali
ba. Zira avratlaşan, dişile
şen erkek mukallitleri için 
«Kadın gibi erkektir» denil 
diğini şimdilik pek işitme 
dik. Evet şimdilik böyle 
bir şey söylemiyorlar ama, 
yeri ve sırası geldiği za
man da:

«— Bırak şunu be, kan. 
oık herifin biridir,» demek 
ten aslâ geri kalmıyorlar

Durumu pek beyenmiyo- 
ruz. Kadınlar hakiki birer 
kadın, erkekler de erkek 
olarak kalsalar daha iyi ol 
maz mı acaba? Elbet olur, 
di/em-ğiz ama, olmuyor 
işte...

YİNE AYNİ 
BAHİS...

Yine gazeteler yazdılar. 
Hattâ resimlerini de bastı 
lar. Konyamn Hadım kaza 
sı halkından olup Leventte 
oir Diş Doktorunun yanın 
da hizmetçüik yapan 18 yaş 
larında Münire adında bir 
kız ameliyatla erkek ola
cakmış. Ayhan Işık’ın bu 
habere fena halde sinirlen 
diğini işittik. Yazılanları 
şöyle bir gözden geçirdik
ten sonra kükremiş:

— Bu da habeı mi ya
ni? Bir zamanlar biz de 
gazetecilik yaptık ama, böy 
le bir şey yazmadık Her 
gün bir sürü erkek denilen 
kimsenin kadınlaştığını 
görmekteyiz. Bu arada bir 
kızcağız da erkekliğe he
ves etmiş. Çok mu yani?

Ayhan haklı. Doğru söze 
ne denir ki?...

B.ARADAN’IN
HİDDETİ...

Erkeklik babında Hüse
yin Baradan için hoş biı 
vak’a anlattılar. Derhal 
nakledelim.

Baradanla bir arkadaşı 
bir otoya atlayıp biraz ha 
va almak maksadı ile Ta_ 
rabyaya gitmişler. Arkadaş 
ları başlamışlar yüklenme
ye:

— Sen erkek adamsın 
Baradan. Ver şu taksinin 
parasını.

Para verilmiş.
Bir kahveye oturulmuş. 

Gelsin çavlar, nargileler.
— Havdi Baradan göster 

erkekliğini.

Bedirhan ÇINAR

Hesap görülmüş.
Sonra suda haşlanmış 

mısır, arkadan kâğıt helva 
sı yemişler.

— Aslan Baradan, erkek 
Iik dediğin böyle olur.

Hesap yine tamam.

Nihayet bir gazinoya gidi 
lerek yenilip içilmiş. Sıra 
tam hesap faslına gelince 
Baradan kaşlarını çata
rak:

— Şu erkeklik faslım bı 
rakın çocuklar, demiş. Ba 
bam erkekti ama, beni o 
doğurmadı. Damarlarımız
da elbet anamızın kam da 
var... Davranın bakalım 
keselere. Bu defa cebimden 
metelik çıkacak değilim. 
Hesap size alt...

İYİ KAZANÇ...

Kabul ve itiraf etmemiz 
gerekir ki ister kadm, is
ter erkek olsun, beyaz per 
d ey e intisap edipte birer 
isim yapmış olan kimseler 
cidden iyi para kazanmak 
ta, ellerine geçen paraların 
miktarı onlarla, yüzlerle de 
ğil, binlerle, onbinlerle he 
saplanmaktadır.

Helâl olsun, Allah daha 
ziyade etsin. Kimsenin oa 
rasında pulunda gözümüz 
yok. Ancak bu kabil kim 
selerden bazılarının tutum 
ve durumunu heğenmivo. 
ruz. Yakın bir zaman ön
ce içecek ayran bulama
yan, fakat simdi cis yan
mağa otomobille giden bir 
takım ham ervahların hal 
ve tavırlarım ne yalan söy 
livelim hiç te hoş bulmu
yoruz.

İ
Meşhur hikâyedir. Baha 

oğluna «Ben sana vezir ola U 
mazsm demedim, adam o- 
lamazsın» dedim, demiş... g
Yaaa böyle işte. Sonra bi 
ri çıkıp onlara da «Biz g
size artist olamazsınız, yüz M
bin lira kazanamazsınız» ■
demedik, deyiverirler. El g
oğlu bu, Dermi, der... Ağ M
zam torba gibi büzemez- S
sin ya?...

Her insan, insan olarak 
doğar. Marifet insan gibi g
yaşamak ve insan gibi öl. 
mektir... Bunu unutma
mak lâzım... ■

ÖVÜNME
İLLETİ...

Bilmem işittiniz mi? Bir J 
kaç yü evvele kadar içme- g 
ğe ayran bulamayanlardan 
biri, son günlerde övünme 
İlletine tutulmuş. Ben, di
yor da ağzından başka lâf 
çıkmıyor zatı muhteremin. 
Ben... ben... ben .. Ben 
şöyleylm, ben böyleyim, be 
nim şuyum var, benim bu 
yum var... Nerde ise Çamlı 
ca tepesi ile Yalova civarın 
daki alçak dağlan da ben 
yarattım diyecek. Şair Zi. 
ya Paşa her halde bu gibi 
kimseler için olsa gerek, şu 
kıüayı yazmış:

«Bet asla v?e~abet mİ verir 
hiç üniforma?

«Zerduzi palan vursan eş
sek yine eşşektlr.»

Genç okuyuculanmız bel 
ki anlamakta güçlük çeker 
ler. Bunun için kıt’ayı bi
raz Türkçeleştirelim.

«Fena asıllı kimseye el
bise, kıyafet hiç kıymet ve 
şeref verir mi. Eşeğe al t m 
ve elmastan palan vursan, 
o yine eşektir.»

Gönül ister ki şu palon 
vurulmıyanlar bir gayrete 
gelseler de Ziya Faşa utan 
sa ama nerde!..
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Se.üi_h T u ğ ru l ,  "180 T ürk  F ilm i i ç i n d e  3 s inem a 
_ e ş e r i 11, YEDÎTBPE D e r ç i s i .  1963 y ı l ı .

A RA M IZA  
KAN G İR D İ

Uzunca süren bir sinema yazar
lığı devresinden sonra T arık  D ur
sun da film yapım cılığına atıldı. 
B irtak ım  kültürsüz, sinem a sa
natın ın  temel kuralların ı bile bil
meyen türedi kişilerin piyasayı 
dejenere ettik leri, kendilerini film 
yapımcısı diye kabul ettird ik leri 
b ir o rtam da T arık  D ursun gibi 
bir aydının, bir sinem a yazarının 
yapım cılığa atılm ası sevinilecek 
b ir olaydır. Yeni mesleği T arık  
D ursun’a kutlu  olsun.

T arık  D ursun ilk  film  dene
mesinde vurdulu kırdılı polisye 
bir konuyu ele almış. P iyasa zo- 
run luk ları sonucu pek aşağılık 
salon komedilerinin seri halinde 
çevrildiği 1962-63 mevsiminde T a
rık  D ursun’un bu zorunluklara 
boyun eğmeden dilediği türde bir 
konuyu çevirebilmesi bile başarı 
sayılmalıdır. Hep biliriz, B atıda 
da birçok yönetm enler özellikle 
ilk  film lerinde vurdulu kırdık po
lisye tü rüne el atm ışlardır. Bu 
tü rdeki konular yönetm enlere bir-* 
çok bakım dan bazı avan ta jla r

sağlam aktadır. Bunların-  başında 
üslûp denemeleri gelir. Bu yön
den T arık  D ursun da bu tü rün  
belirli geleneklerine bağlı kalmış, 
vurdulu kırd ık  konudan faydala
n ara k  bu ilk film inde dilediği üs
lûp denemelerine girişm ek im kâ
nını bulmuş.

A nlattık ların ın  önemi yok 
T arık  D ursun’un. Am a nasıl a n 
la ttığ ın ın  büyük önemi var. «A- 
ram ıza Kan Girdi»’de denediği si
nem atografik  anlatım  yolu tüm ü 
ile başarılı b ir yol değildir belki. 
Am a bunun yanı sıra, filmde öy
lesine başarılı sekanslar var ki, 
— bunlarda fransız Yeni D a lg a 
cılarının etkisi açıkça sezilse bi
le — Türk filmciliği için övünüle
cek bir kazançtır. Beyoğlu’ndaki 
tak ip  seansını, kilise avlularında
ki başarılı p lânları bu a rada  ha- 
tırlam am ıya, övmemiye im kân 
yoktur.

T arık  D ursun pek zor m ad
dî koşullar içinde bu işe atılm ış, 
prodüksiyonda maddî yetersizlik 
yüzünden rastlad ığ ı güçlüklere 
rağm en o rtay a  tem iz bir çalışma 
koymuş, sinem anın kuralların ı 
iyi bildiğini isbatlam ıştır. Seyir
cinin d ikkatini dağıtm am ası, fil
min sonucu açıklanıncaya kadar 
heyecan dozunu, gerilim i sürdür
mesi bile ilk  filmini çeviren bir 
yönetm en hesabına küçüm senm i- 
yecek bir başarıdır. Hem T arık  
D ursun’u hem  de fotoğrafçısı O. 
K apkı’yı, ilk  denemelerinden yüz
lerinin akı ile çıktık ları için kut- 
lam am ıya im kân yoktur. U m udu
muz onlarda, ik inci film lerini il
gi ile bekliyeceğiz.

•
iş te  180 film lik mevsimin bi- 

lânçosu. 180 T ürk  filmi içinde üç 
sinem a eseri çıktı. Bu üç sinema 
eserini veren H alit R efiğ’ler, Me
tin  E rk san ’la r  ve onlara yeni k a 
tılan  T arık  D ursun’lar, sağolun, 
varolun. Bu yılın zor koşulları 
içinde o rtaya koyduğunuz bu üç 
film  herhangi b ir B atı ülkesinde 
rahatlık la , kolaylıkla program a 
girebilir. T ü rk  film cüiğinin pres
tijini, varlığını, ispatlıyabilir.


