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b a ğ  m s ı z  b i r  s i n e m a n ı n  o l u ş t u r u l m a s ı  y o l u n d a

gezginci film gösteri ekipleri
i ç i n

güç birliği çağrısı

YEDİNCİ SANAT dergisi, Yeşiıçam dışı bağımsız sinema çalış
malarını hızlandırmak, ayni zamanda da sinemaya daha eleştirel gözle 
bakacak yeni ve dinamik bir seyirci oluşturmak için Yeşilçam içinde ve 
dışında yapılmış uzun ve kısa, tutarlı örnekleri, gezginci ekipler halin
de emekçi sınıfların karşısına çıkartma ve tartışmalı gösteriler düzen
leme girişimine geçmiştir. Çeşitli kaynaklardan ve bu gösterilerden top
lanabilecek gelirler, yeni kısa filmlerin yapımı ve organizasyonun ge
nişletilmesi için kullanılacak ve bu sistem içinde emekçi sınıflardan 
yana /eni bir sinemanın oluşturulmasına çalışılacaktır.

Yedinci Sanat dergisi, ilk elde İstanbul yöresinde başlatılacak bu 
gezginci gösterilerin, kısa zamanda ülke çapında bir yaygınlık göster
mesini umut etmektedir. Kısa ve uzun filmlerden oluşturulacak çeşitli 
programlar, sendikalarda, halkevlerinde, öğrenci ve öğretmen kuruluş
larında, parti şubelerinde, köylerde vb. yerlerde sunulma/a çalışıla
cak, seyircinin filmleri değerlendirmesi, eleştirmesi ve gelecekteki ça
lışmalar üzerine önerilerde bulunmaları amaçlanacaktır.

İstanbul içinde ilk gösterilerin yapılacağı semtler Gültepe, Kıış- 
tepe. Çağlayan, Kâğıthane, Eyüp, Zeytinburnu, Kartal ve Beşiktaş ola
rak saptanmıştır.

YEDİNCİ SANAT, gerek bağımsız sinema çalışmalarının gereğine 
inanan, gerekse bu gezginci gösteri ekipleri içinde amatör bir anla

yışla görev almayı kabul edecek arkadaşlara güç birliği çağrısında bu
lunmakta ve kendi yöreleri içinde (İstanbul içi ve Anadolu'nun her
hangi bir yöresi) bu harekete katkıda bulunmalarını beklemektedir.

YEDİNCİ SANAT

NOT : Bu amaçla dergimizle ilişki kurmak isteyecek arkadaşiarın 
(P.K. 164 Beyoğ!u-İST.) adresine yazmaların^ ya da (İs
tanbul, Harbiye, Yapı-Endüstri Merkezi altı, Türk rilm  Ar- 
şivi'nde salı hariç her gün 17.00'den sonra görevli bulu
nan arkadaşımız Nezih Coş'la temasa geçmelerini bekli
yoruz.
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YENİ D Ö N EM İN  

EŞ İĞ İN D E
Geçtiğimiz ay, düşünce özgürlüğü konusundaki olum lu tartışmaların 

geniş k itle leri de kavrayacak şekilde yaygınlık ve e tk in lik  kazanması bakı
mından önemli bir n ite lik  taşıyordu. Siyasal yönden. A f Kanunu'nun parla
mentodan demokratik güçlerin istediği biçimde çıkamaması, düşünce suç
larının affını öngören maddenin 20 M SP'li m ille tvekilin in  kaypak davranış
ları sonucu af dışı kalması, hükümetçe vâdedilen düşünce suçlarının Türk 
Ceza Kanunu ndan çıkartılması g iriş im in in  tehlikeye girmesi olguları kadar 
düşünce özgürlüğü konusundaki önerilerin kamu oyunun geniş bir kesimi 
tarafından benimsenmesi de gelecek için sağlam bir umut kaynağı oluyordu.

Af Kanunu tasarısının meclisten umulduğu şekilde çıkamayışının ne
denini siyasal güçler dengesinin şu günlerdeki durumuna bağlayan ve bu 
açıklaması ile ile ric i güçlerin örgütlenme çabalarının hızlandırılması gere
ğini adeta hatırlatmış bulunan Bülent Ecevit'in ise herşeye karşın hükümet 
olarak çekilme kararını en son planda düşünmesi ve sonuna kadar diren
mesi beklenebilecek başlıca davranış olmalıdır.

Türk aydınları bu arada özgürlüklerine kavuşan bir gurup siyasal tutuklu 
k itlesinin de sevinçlerini paylaştılar. Oysa bu gerçekleşmesi beklenen sevinç 
dalgasının yalnızca küçük bir parçası o lab ild i. Düşüncelerini söylemekten 
ya da yazmaktan, giderek bilim sel eserleri Türkçeye çevirmekten ötürü da
ha birçok yurtsever aydın hapishane köşelerinde bulunmaktaydı.. Sinemamı
zın önemli kişisi Yılmaz Güney in serbest bırakılması ise özellikle sinema
sever aydınların yüreğine bir parça su serpmiş oldu.

Herkesin kafasındaki başlıca sorulardan birisi "G üney bundan sonra 
ne yapacak?" oluyordu. Aslında gerek hapishanedeyken söyledikleri, gerek
se bu sayımızda yayım ladığımız çıktıktan sonraki demeçleri, ayrıntılı o l
masa da önemli noktalar içeriyordu. Herşeyden önce Güney'in kendisini, 
tek başına bir hareketin sürdürücüsü görmek istemediğini belirtm esi, daya
nışmayı önermesi üzerinde önemle durmayı gerektiriyordu. "Y ılm az Güney 
efsanesin i" yıkmayı amaçlayan Güney'i zorlu geçeceği açık olan yeni dö
nemdeki mücadelesinde yalnız görmemek ve bırakmamak gerekmektedir.

Geçtiğim iz ay "Y ed inc i S anaf'ın , önemli bir sinema hareketine başlan
gıç yapmasının da hazırlıklarını içeriyordu. Şimdiye dek somut bir varlık 
kazanamamış ve geleceğe dönük bir plan olarak kalmış olan, bağımsız bir 
sinema için yapım ve özellikle dağıtım örgütünün kurulmasının ön adımını 
ön kapak içinde yer alan "çağrı "y la  atmak istiyoruz. Önümüzdeki aylar, 
gerek "Y ed inc i Sanat" konu yarışmasını kazanan üç konunun film  haline 
getirilm esi, gerekse etkin b ir dağıtım sistem inin gerçekleştirilm eye ça lışıl
ması açısından yoğun geçmeye adaydır.

Bütün bu çalışmalar için her zamankinden daha fazla okurlarla bağlantı 
kurulmasının zorunluluğu açıktır. Yeni deneylerin kazanılacağı bir çalışma 
dönemine girerken "Y ed inc i Sanat" herşeyden önce etkin b ir bütünleşme
nin gücüne güvenmektedir.

YEDİNCİ SANAT
2
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Forum
Yeniden başlarken...

Yılmaz GÜNEY

TOPLUMSAL HAREKET İÇİNDE SANATÇININ YERİ VE GÖREVLERİ
Toplumsal harekete bakarken, hareketi vareden zıtlarıyla b irlik te ele al

malıyız. Çünkü toplumsal plânda hareket, sınıfların amansız mücadeleleri 
sonucu meydana gelir. Sanatı ve sanatçıyı, bu mücadele içinde taşıdıkları 
görevler açısından değerlendirmek zorundayız. Her sanat eseri sınıfsal bir 
damga taşır. Gerici, tutucu sınıfların ideo lo jile rin i yansıtan eserler vardır... 
ile ric i hareketlerle bağ kurmuş eserler vardır... ileric i görünen fakat özünde 
gerici, tutucu sınıflara hizmet eden eserler vardır... Bizim için (ben anla
mındadır biz) sanat, dünyayı değiştirme mücadelesinin, sınıf mücadelesinin 
en önemli unsurlarından b irid ir. Ve ileric i sanat, ile ric i hareketlerle diyalek
tik  bir ilişk i içindedir. Etkilenir ve etkiler... ve toplum hareketi sanat eseri
nin daima önünde gider...

SANATTA TARAFSIZLIK OLUR MU?
Hızlı bir değişim süreci içinde bulunan toplumumuz, günün siyasal, 

kültürel, ekonomik vb. gereklerine cevap veremeyen, yetersiz kalan kurum
lan, artan bir baskıyla değişime zorlamaktadır. Toplumsal zorlamanın, ta
bandan gelen karşı durulmaz etkin in karşısında, bu gelişmelerin kendi çı
karlarına ters düştüğünü gören bazı sınıf ve tabakalar, bir araya gelmek, ge
lişen halk hareketlerini önlemek için, boğmak için dayanışmalar kurmak, 
cepheler oluşturmak istemektedirler.

Nedir bu telâş?
Nedir bu güçleri korkutan... akıl almaz saldırganlıklara iten?
Halk! Evet, onları korkutan halktır... ve halkı daha çok sömürmek için 

birleşiyorlar.
Halk da onlardan korkuyor.
Çünkü şunun bilincine varılm ıştır artık; sermaye demokrasiyi sevmez... 

demokrasiyi istemez.
Onların anladığı sömürünün demokrasisidir.
Onların sığınacağı tek sığınak, geçici bir süre için antidemokratik ku

rallardır..
Ve yine geçici olarak Faşizmdir.
Bir yanda gelişen halk hareketleri, bir yanda da eski sömürü çarklarını, 

siyasi iktidarı ellerine geçirip, ne pahasına olursa olsun yeniden işletmeye 
kararlı, bunun için de en azgın, en insanlık dışı işlemlerden kaçınmayacak 
olan sermaye.
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Bizim yerim iz be llid ir. Tekelci burjuvaziye, emperyalizme karşı, ondan 
zarar gören sınıf ve tabakalarla b irlik te  ve emekçi yoksul halkımızla iç içe o l
mayı seçiyoruz.

Taraflar her geçen gün biraz daha berraklaşmaktadır. Bu berraklaşma 
toplumsal planda olduğu gibi, kültürel, sanatsal planda da kendini göstermek
tedir... Tarafsızlık yoktur çünkü. Tarafsızlık da taraf tutmanın bir b iç im id ir.

işte bundan ötürüdür ki Yılmaz Güney sineması da tarafsız değildir.

NELER YAPABİLİRİZ

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda ne yapılabilirse onu yapmaya ça
lışacağız. Bizim için yeni bir süreç başlamıştır. Her süreç kendine özgü çe liş
kiler taşır. Bunun bilincindeyiz. Halkımıza karşı sorum luluklarım ızı, görevle
rim izi biliyoruz. Koşulları değerlendireceğiz. Ve inancım şudur hangi koşul
larda olursa olsun sağlıklı f ilm  yapma olanağı vardır.

ilk film lerim iz in  başarılı olacağını sanmıyorum, iki y ıllık  ayrılık bizi ye
niden acemi yapmıştır. Teorik planda fa rk lılık  varsa da pratik planda kayıpla
rım olduğu kanısındayım. Birkaç film  sonra acem ilik lerin kısmen giderilece
ğini umuyorum. Bu yüzden, ilk film lere  bir süre sonra yapacağımız film le rin  
köprüsüdür d iyeb ilirim .

Genç arkadaşlarla çalışmak istiyorum . Onlara gücüm oranında olanak
lar hazırlamaya çalışacağım. Bu konuda düşündüklerim i daha geniş anlat
mak isterim. Kısaca şunu söyliyeb ilirim . Yarının sinemasını onlar kuracaktır. 
Onlara inanıyorum.

ÇIKIŞIMIZ TÜRKİYE SİNEMASINA NE GETİRECEKTİR ?

Bekliyeceğiz ve göreceğiz.

Güney’in basına demeci
Aşağıdaki yazı Yılmaz Güney'in 21 Mayıs günü düzenlediği ba
sın toplantısındaki konuşmalarının tam metnidir. Güney'e daha
çok çeşitli konulardaki görüşlerini açması için yöneltilen soru
lar buraya ayrıca alınmamıştır.

"F ilm le r yaparken birtakım  toplumsal sorum luluklar taşırız. Yani sö
zümüzü söylerken bu söylediklerim iz şu gün halkımızın içinde bulunduğu 
koşullara ters düşer m i, onlara yanlış birtakım düşünceler verir m i, onları 
yanlış davranışlara iteb ilir m i, biz işte yalnızca bundan korkarız. Bizim ger
çek yargıcımız halktır.

Ama halk derken de, halkın şu anda içinde bulunduğu kanaatler tam 
anlamıyla söz konusu edilemez. Halkın bugün içinde bulunduğu kanaatler 
bir yerde gerek geçmişte, gerekse bugün egemen güçlerin ideo lo jile rin in  
baskısını taşır. Biz bunları b irbirlerinden soyutlayamayız. Soyut olarak hal
kın kanaatlerinden söz edersek birtakım  yanlışlıkları da beraberinde taşımış 
oluruz. Biz halk derken, halkın gerçek çıkarları için, yarına yönelik müca
delesi içersinde bir halk anlıyoruz. M inibüs plâğı ya da herhangi bir yerde
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halk romanı diye satılan birtakım şeyler bence halk kavramını yozlaştırmak
tadır.

Halk kavramından bugünün koşullarında anladığım şudur : Anti-emper- 
yalist, anti-tekel guruplar, yani tekelin ve emperyalizmin dışındaki yenik sı
nıf ve tabakalar. Halk kavramı değişken bir kavramdır, yarın koşullar deği
şir, halk kavramı da bu arada kendiliğ inden değişir. Halk kavramının özün
de üretici n ite lik  hâkim dir, emek hâkim d ir."

"B enim  salıverilm iş olmam, özgür olmam değil esas sorun. Özgürlüğü 
ele alınca bütün toplum lar adına ele almak gerekir. Özgürlük özünde sınıf
sal özellik taşıyan bir olgudur. Sınıflara göre özgürlük anlayışı değişir. Biz 
özgürlük anlayışımızı üretici, emekçi halkımızın çıkarları doğrutusunda an
lıyoruz. Yoksa sermayenin özgürlüğü anlamında de ğ il."

" ik i y ıllık  çalkantılı dönem gerek bana gerekse toplumumuza, halkı
mıza çeşitli deneyler kazandırmıştır. Biz de bu deneylerden kendimize dü
şen sorum luluklar oranında birtakım dersler çıkarttık. Öyle sanıyorum ki 
bundan sonra yapacağımız film le r daha önceki yaptığımız film lere  oranla 
daha görev yüklü olacaktır halkımıza karşı. Bu görev, halkımızın gerçek çı
karları doğrultusunda ve onun yarınına ışık tutacak birtakım şeyleri yap
maktır.

Toplum devamlı bir değişim içersindedir. Bu değişim kaçınılmaz ola
rak sanata da yansır. Biz de halkının sorumluluklarını taşıyan bir sanatçı 
olarak bu değişim in gerçek nite liğ in i sinemamız kanalıyla anlatmak zorun
dayız. Bir ülkede birtakım anti-dem okratik kanunlar varsa, bunlar sinema
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alanında da etkisini gösterir. Bunun sinema alanına yansıması sansürdür 
Sansürün şartlaması sonucu, ister istemez, yaptığımız film lerde belli çar
pıklıklar bulunmaktadır. Bundan önce yaptığımız film le re  tam anlamında 
gerçekçi, devrim ci, halkçı film le r diyemiyoruz. Bundan sonra yapacakları
ma da halkçı, devrimci film le r olacaktır diyem iyorum, çünkü benim bundan 
sonra yapacağım film le r ancak bu söylediklerim in doğruluğunu ya da yan
lışlığını ortaya koyacaktır.

İçerde olduğum sürede gerek hikâye, gerek roman, gerekse senaryo 
olarak düşündüğüm çeşitli şeyler var. Bunları gerçekleştirme, tamamlama 
işinde içinde bulunduğumuz koşullara ters düşmemeyi ön plâna alıyorum. 
Çünkü halkımız büyük bir değişim içersindedir. Çeşitli çalkantıları hâlâ yaşa
maktadır. Bu arada yapacağımız bir film in  ya da söyliyeceğim iz bir sözü.ı halk 
üzerinde yanlış bir etki yapmaması, yanlış bir anlam kazanmaması için iç in 
de bulunduğumuz koşulları iyi değerlendirmeye çalışacağız."

"Gerçek değişken bir şeydir. Sanatta biz bunu yansıtmak zorundayız. 
Gerçekçilik toplumun değişen yeni çehresi, yeni gelişim  eğ ilim lerin i aktar
ması açısından önem kazanıyor bence. Ben kendi sinemama yabancıların 
dışarıda takmaya çalıştıkları gibi "yen i-gerçekç ilik ", şu bu cinsinden bir 
isim vermiyorum. Bizim görevimiz film le r yapmaktır. Bunların çeşitli şe
killerde değerlendirilm eleri, halkın, eleştirm enlerin, tarihçile rin  gö rev id ir."

"Türk iye 'de  bugüne kadar gerçek anlamda bir demokrasi ve özgürlük 
olmamıştır. Özgürlük yeni verilen mücadelelerle daha önceki b irik im lerin  
üzerine temelleniyor. Özgürlük tabandan gelen baskının kaçınılmaz yansı
ması olarak değerlendirilm elid ir. Bir örnek verirsek, bugün parlamento a rit
metiği ile halkımızın şimdi içinde bulunduğu toplumsal ortam fa rk lılık  gös
terir. Senato aritm etiğ i bugün halkımızın şu an içinde bulunduğu siyasi ter
c ih lerin tam anlamıyla yansıması değild ir. Bundan 6 yıl önceki siyasal ter
cih leri yansıtmaktadır. M ille t M eclisi de 14 ekime kadarki değişim lerin ge
tird iğ i terc ih leri yansıtıyor. Belirtmek istediğ im  şey şu, 14 ekimden bu ya
na geçen süreç gerek toplumumuzda, gerekse bu toplumsal mücadeleyi ve
ren unsurlarda çeşitli oranlarda b ilinç atlamaları, çeşitli oranlarda ileriye 
yönelik sağlıklı değişim ler yaratmıştır. Kendimden örnek vereyim, benim 
14 ekime kadar olan düşüncelerim ile, 14 ekimden bu yana gelişen düşün
celerim arasında belli b ir fa rk lılık  vardır, ileriye yönelik umut yeşermiştir. 
Sayın Ecevit bunu çok iyi bir şekilde be lirttile r geçen radyo konuşmaların
dan birinde. Halkın demokrasiye olan inancında şu son gelişmeler sırasın
da belli bir sarsılma olmuştur, bu sarsılma sanıyorum ki daha güçlü bir nok
taya varmak için ge rek liyd i."

"insan her an bir n icelik b irik im i içersindedir. Bu nicelik b irik im leri 
belli bir noktadan sonra n ite lik  dönüşümlerini getiriyor. Bugün bizim dışı
mızda her an, her saniye binlerce olay olmaktadır, bu olaylar kaçınılmaz bir 
şekilde bizi etkilem ektedir ve bu her olay kendi büyüklüğü, küçüklüğü ora
nında bir etki getiriyor, işte bu etk ilerin  kaçınılmaz sonucu olarak insanda 
olay-insan diyalektik hareketi doğuyor."

6

sinematek.tv



"Sanat, özellikle sinema sanatı, Türkiye 'de ' siyasal özelliklerden uzak 
kalmak zorunda bırakılm ıştır. Özellikle sinema bu gibi konulara hiç yanaş
mamıştır, yanaşamamıştır. Çünkü 700-800 bin hra civarında bir parayı bav
lıyan bir yapımcı kendisini bir sansür tehlikesinin içine atmaktan ve egemen 
güçlerin iktidarları karşısında zor durumda kalmaktan korkmuştur.

Sinema geniş anlamıyla halka dayanan bir sanattır. Biz de, halk'a or
ganik bağları olan bir sanatçı olarak desteğimizi ondan alıyoruz. Bunun için 
bizim sermayeyle olan ilişk ile rim iz şu anda bize köstekler getireb ilir. Öyle 
sanıyorum ki sinemalar ve dağıtım şirketleri bugün içinde bulundukları du
rumdan kurtulmak için bizim yapacağımız film lere olanaklar sağlamak zo
runda kalacaklardır."

"Sermaye her an kendini korumak zorundadır. Bunun için de çeşitli 
yasalar çıkartm ıştır, sinema alanında bu yasaların en önemlisi sansürdür. 
Sansür korkusu yapımcıyı değil de atılım  yapmak isteyen, iyi film le r yapmak 
isteyen, halkın bütün gün içinde bulunduğu değişime cevap vermek iste
yen kimseleri e tk iliyo r ve bunların ellerine imkânlar geçmemesini sağlıyor. 
Bunun için yapımcı daha az rizikolu ve geçerliliğ i olan birtakım kısa vâdeli 
hesaplarla günlük ilişk ile rin i sürdürüyor. O gün geçerli şey ne ise, Çin film i 
m i, ona benzer film  yapıyor, İtalyan western'i ise ona benzer film le r yap
mak istiyor, seks film iyse geçerli, ona göre davranıyor. Yani kendisini, 
kendi toplumunun temel değerlerinden uzak tutup, yabancı film le rin  ve ona 
bağlı olarak gelişen yerli film le rin  şartladığı seyircilerle b irlik te  istenileni 
yapmaya çalışıyor. Bu da bu toplumsal gelişime cevap veremiyen sinemanın 
her geçen gün seyirci kaybetmesine sebep o luyo r."

"Ben işkence görmedim. Fakat bu, ben görmedim diye birtakım arka
daşların da görmediği anlamına gelmez. Kontrgerilladan çok kötü şartlarla 
geçen arkadaşlar tanıyorum, işkence iddialarıyla ilg ili gerek mahkemelerde, 
gerekse bazı basın organlarında çeşitli açıklamalar yapıldı. İşkence, geçir
diğim iz son iki buçuk yılın en belirgin özelliklerinden b irid ir. O günün şart
larında işkence çağdaştı. Birtakım arkadaşların çağ dışı demelerine kesin
lik le katılm ıyorum. Gene birtakım arkadaşlar geçmiş dönem için faşistçe 
uygulamalar dem iştir, aynı kanıyı paylaşmıyorum. Çünkü o dönem faşizmin 
Türkiye şartlarındaki gerçek yüzüydü. Türkiye'de muhakkak ki İtalyan faşiz
m inin, Alman nazizminin uygulamaları olmamıştır. Faşizmi getiren şey ne
dir? Faşizmi getiren karşısındaki harekettir. Eğer sermaye demokratik işle
yişle, demokratik yöntemlerle yönetim ini sürdüremiyorsa, karşısında ge li
şen halk hareketlerine ancak faşist yöntemlerle karşı koyabilir. 12 mart ön
cesi bu anlattıklarım ı doğrulayacak şeylerle doludur ve 12 mart Türkiye'de 
faşizmin değişik bir ad ım ıd ır."

"Adana film  şenliğinde 'Baba' film ine verilen ödüiün geri alınması o 
günün şartları içersinde en doğru hareketti, başka türlü de yapmalarına ola
nak yoktu, gayet doğal karşılıyorum. Ben de Şevkat Rado'nun yerinde o l
sam ayni şeyi yapar, Yılmaz Güney'e ödül vermezdim. Birtakım, o günün 
şartları içersinde bile mücadele veren, doğruyu, değerliyi bulmaya çalışan 
arkadaşlar vardı, 'Baba ya ödül verdiler. O günün şartları içersinde Babaya 
ödül verilmesi değil, ondan ödülün alınması doğa ldır."
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“ Türkiye’de ileriye 
Dönük Sinem a”

Geçtiğimiz ay 13-18 mayıs tarihleri arasında İstanbul Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisi öğrenci temsilcilerinin düzenlediği kültür 

haftasının sinemaya ayrılan İkinci gününde "Türkiye'de ileriye 

dönük sinema" konusu tartışıldı. Tartışmaya Sami Şekeroğlu, 
İsmet Soydan, Ahmet Soner ve Yedinci Sanat'tan Engin Ayça ile 

Nezih Coş katıldılar. Engin Ayça ve Nezih Coş'un burada yap
tıkları konuşmaları aşağıda yayınlıyoruz.

Engin AYÇA

Önce sinemayı nasıl ele alacağız, sinema Olgusunun içinde nasıl yer 
alacağız; bunları bir gözden geçirelim .

Çok yanlış bir şartlanma yaygın olarak var ve sürmekte. Yani sinema 
denince öncelikle akla hemen ticari dağıtım-gösterim zinciri içinde var olan, 
yaşayan film le rin  temsil ettiğ i çalışmalar akla geliyor. Ki bunlar da uzun met
raj denilen ve oyuncularla hikâye anlatan film le rd ir. Esas, ana sinema dalını 
bu tür film le r oluşturuyor. Kısa film le r, oyuncusuz, hikâyesiz film le r, oyun
culu didaktik film le r, bilim sel film le r, haber film le ri, belge film le ri, vb . gibi 
çalışmalar sinemanın özel, yan, sınırlı alanlarını oluşturuyor. Yani bir taraf
ta uzun, oyunculu, hikâye anlatan, sanat yapıtı olarak ele alınan, ama bir tica 
ri meta da olan film le rin  temsil etiğ i bir sinema var, diğer tarafta ise şöyle 
sinema sanatı olarak küçümsemeyle bakılan, geçici olarak el atılabilecek 
film le rin  oluşturduğu çeşitli amaçlar, hizmetler için kullanılabilecek bir sine
ma var.

Bir kez bu ayırımı, bu şartlanmayı bir yana atalım, ve en basitinden si
nemanın ne olduğu ve neler olabileceğine bakalım.

Sinema, f ilm  şeridi üzerine saptanan görüntü ve seslerin karanlık bir 
salonda bir çok kişiye birden beyaz perde üzerinde ile tilm esid ir. Mekanik-op 
tik-kim yasal bir çok araç gereç kullanarak saptanan şeyler seyirciye götürü
lür, "b a k ın " denir. En basitiyle budur sinema olayı. Ama toplum yaşantısının 
ve gereksinmelerinin karmaşık yapısına bağlı kalarak sinema da karmaşık gö
rünen b iç im ler almıştır.

Sinema bir ile tiş im  aracı, bir anlatım aracı, bir saptama aracı olma özel
liğ in i hep korumuştur. Sinema saptar, anlatır ve ile tir, ile tim in  tam olması 
için insanların ile tilen şeyi alması gerekmektedir. Bu karışıklıklı hareket s i
nema olayını bütünler.

Konuya bireysel açıdan yaklaşmazsak, sinemacının tek il, bireysel yarat
masını reddedersek, konuyla bütün insanlar yani toplum açısından yaklaşa
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biliriz. Yani sinemacı bireyselliği yerine sinemacı toplum diyalektiğinin yaıa 
tıcılığı konumuz olur. Burada demek istediğim iz şu: konu sinemacının k iş i
sel gereksinmelerinin ürünü olarak film le r yapıp bunu başkalarına götürerek 
kendisi üzerine yatırım lar yapmak olmamalıdır, sinemacının toplumla bütün
leşerek ortak gereksinmelerin ürünü olarak film le r yapmasıdır.

Toplumun gereksinmeleri nelerdir, sinema bir iletiş im  aracı olarak na
sıl bir iş görebilir? Bu ncj<tada hemen şunu belirte lim , ille  bir sanat değ il
d ir, sinemacı da ille  bir sanatçı değild ir. Sinema sanat da olabilm ektedir, bu 
durumda bunu gerçekleştiren de elbet bir sanatçıdır. Ama sinema denince 
akla hemen sanat kaygusu sanat işlevi gelm emelidir, bu yanlıştır, yanlış bir 
şartlanmadır. Sinema toplumun bir çok gereksinmelerine karşılık verebilm ek
te, bir çok şeyleri ona iletebilmekte, hizmetinde olabilm ektedir ve bunla
rın içine sanat da girebilm ektedir. Yalnız biz burada sinemanın sanatsal 
işlevinin önemini, gücünü küçümsemek gibi bir tavır içinde değiliz, yanlış 
anlaşılmasın, sinemanın ulaşa b ild iğ i en yüksek, en yüce, en e tk ili, /ararlı, iş- 
levli nokta sanat noktasıdır, ona hiç kuşku yok. Ama bu gözlerim izi kamaş
tırıp, sinemanın diğer işlevlerin i görmemizi, önemsememizi, kullanmamızı 
engellemesin. Sinemayı sanat içi ve sanat dışı her cephesiyle, her olanağıyla 
toplumun hizmetinde kılmak gerekir.

Bu sinema olgusunun içinde nasıl yer alacağız, biraz da ona değinelim. 
Sinemanın esas önemli merkezini film le r yapmak oluşturur, önce demekki 
film le r yaparak sinema olgusunun içinde olunabiliyor. F ilm in yapılışına yö 
netmen, kameraman, oyuncu gibi doğrudan katılmak kadar ışıkçı, yardım
cı. figüran olarak da katılınabilir. Yapımcı olarak da, gösterimci olarak da. 
Sinema üzerine düşünerek, yazarak da sinema olayına katılınabilir. Sinema 
kurumlan oluşturarak da, hatta salt seyirci olarak da. Yani her şekilde s i
nema olgusuna katılabiIiyoruz. Bunların hepsinin birden bir noktada birleş
mesi be lirli bir sinemayı niteler, tanımlar.

Toparlarsak, sinema çalışmaları çok geniş bir yelpazeyi oluşturmakta
dır ve bu yelpazenin her yerindeki çalışmalar kendi spesifik önemleri ve iş
levleriyle vardırlar ve b irb irle rin in  yerini alamazlar. Bütünün gözden çıkarı- 
lamıyacak parçalarıdır. Zaman ve durum içinde kim i tür çalışmalar ön 
plana çıkab ilirler, ama bütünden soyutlanmaları mümkün değild ir, tek baş
larına ele alınamazlar.

Sinemaya katılmak, sinemanın oluşmasında bulunmak da çeşitli şe
killerde mümkün ve birbirlerinden soyutlanamazlar.

Bütün biçim  ve türle riy le  .birlikte var olan b ir sinema ile, sinemaya 
çeşitli şekillerde katılan kimselerin birleşmeleri, dinam ik bir uyum içinde 
bütünleşmeleri be lirli bir sinema akımını, olgusunu yaratır.

Bizim burada sözünü edeceğimiz konu "T ürk iye 'de  ileriye dönük bir 
sinem anın" boyutlarını, sorunlarını, işlevini irdelemek, saptamak, tartış
maktır.

ileriye dönük sinemadan, Türk halkının bütün olarak gerçekten özgür 
ve eşit olabileceği bir toplum yapısına kavuşması yolundaki mücadelelerin
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içinde olacak bir sinemayı anlamak gerekir. İlerdeki Türk toplumuna dönük, 
o yolda, o uğurda çalışan ve var olan bir sinema.

Halk b ilinçle bir yere doğru gidiyorsa, sinema da onun içinde, onunla 
b irlik te  o yere doğru g itm elid ir,

insanın insanı sömürmediği bir toplum, ancak sömürülenlerin sömürü
yü durdurmaları ve yeni bir düzen kurmalarıyla mümkündür.

Kapitalizm in son aşaması emperyalizm çağında sömürme mekanizma
sının d iş lile ri içinde en sömürülen işçi sınıfıdır. Konuya gerçekte sömürü
len ülkeler ve sömürülen sınıflar açısından yaklaşmak daha doğrudur. Bü
tün dünyada sömürünün kalktığı bir düzen için sinema kullanılacaktır. Özü, 
işlevi budur bu sinemanın, ismi çeşitli o lab ilm ektedir : devrimci sinema,
ileric i sinema, bağımsız sinema, genç sinema gibi.

Önce böyle bir sinema soluk almaya başlamalıdır. Türkiye 'de cılız da 
olsa böyle bir soluk vardır. Burada böyle bir toplantının yapılması da bu 
soluklardan b irid ir. Çıkabilen sinema dergileri, okuyucuları, seyirciler, az 
sayıdaki film le r yetersiz de olsalar ş im d ilik  bu canlılığın, bu var olmanın ka
nıtıdır. Bunu sürdürmek ve daha ileriye götürm ektir şim diki sorunumuz. 
Bunun da en b irinci yolu daha çok film le r yapmaktır. Yani esas film le rin  
çevresinde yoğunlaşacak bir sinema hareketinin oluşması. Ve bu sinema 
hareketinin de mutlak toplumsal bir hareketle bütünleşmiş olması.

Bugün mevcut Türk sineması, yani yalnızca Yeşilçam film le ri, sözünü 
ettiğ im iz ileriye dönük çalışmalar kapsamına alınamazlar, genel yapısı ve 
ürünleri içinde. Yeşilçam Türkiye 'ye egemen güçlerin dümen suyunda ola
rak ve seyircilerin tutucu, yabancılaşmış, kötü eğ ilim leriy le  bütünleşmiş bir 
durumda Türk sinemasını oluşturmaktadır.

Yeşilçam 'ın dışında, yani ticari sinemanın dışında mevcut olan film  
çalışmaları genellikle mevcut kurumların kendi gereksinmeleri için yaptırdı
ğı belgesel, öğretici, eğ itic i, kültürel film le rd ir ve varlıklarının nedeni olan 
kurumların ideolojik, kültürel yapısını yansıtırlar.

Bir de bütün bunların dışında daha çok kişisel hobilerin ve çabaların 
ürünü olan bölük pörçük genellikle kısa olan film  çalışmaları vardır. Çok az 
sayıda iyi n iyetli toplumcu kişisel denemeler de daha bir varlık ortaya koy
maktan uzaktır.

Bu durumda ileriye dönük bir sinema, devrim ci bir sinema esas ola
rak bu sözünü ettiğ im iz yapının, yani Yeşilçam 'ın, mevcut tutucu kurumla- 
rın zorunlu olarak dışında oluşacaktır. Yani dışında kaynaklanacaktır, do
ğacaktır.

Bu genel yargıda, saptamada genellikle devrimci iddiadaki herkes b ir
leşmektedir. Ayrılık lar bu noktadan sonra tutulacak yolda, kim i durumların, 
kurumların değerlendirilm esinde belirm ektedir. Ve öz olarak da Yeşilçam '- 
la - YeşHçamsız ayrımında düğümlenmektedir.

Esas çalışma, yani esas devrim ci sinema, ileriye dönük sinema, ile r i
ye dönük, devrim ci hareketin içinde, onunla bütünleşmiş ve onun kurumla- 
rıyla olacaktır, olmak gerekir. Böyle bir hareket, örgütleri etrafında ve kıla
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vuzluğunda ancak sağlıklı bir yapıya sahip olur. Bugün böyle bir yapıdan 
kolay kolay söz etmemiz mümkün değil. Bu, gerekli b irik im in, potansiyelin 
yokluğundan değildir, ama örgütlenmenin yeterli olmamasından, eksik o l
masındandır.

Bu hareketin içinde, kapsamında olacak sinema çalışmalarını yapa
cak kimselerin yalnız düşünce olarak değil, pratik olarak da o hareketin 
içinde olmaları zorunludur. Mevcut örgütlerden uzak ve kopuk olmamaları 
gerekir.

Belirli bir sinemayı, film le rle  seyircilerin bütünleştikleri doğrultu ola
rak kabaca tanım lamıştık, ileriye dönük, devrimci sinema da ileriye dönük, 
devrimci sınıf ve kesimlerle bütünleşerek ancak var olur. Bu hareketin ön
cülüğünü kapitalizm içinde işçi sınıfı yüklenmektadir. işçi sınıfının öncü
lüğünde ve ideolojis inde devrimci kesim lerin mücadelesidir söz konusu olan. 
Devrimci sinema, ileriye dönük sinema bu mücadelenin sinemasıdır, ürü
nüdür.

Bu sinemayı oluşturacak film  türleri arasında zaman ve duruma göre 
öncelik alacak çalışmalar o lab ilir, ama gerçekte her tür çalışmayı devrimci 
gelişmenin içinde kullanmak gerekir. Sinemanın bütün olanaklarından ya
rarlanmaya bakmalı ve bunu ihmal etmemeliyiz.

Sinemanın bu bütün türlerin in kullanılmasının yanı sıra bu sinemanın 
oluşması için ona her şekilde, elden gelebild iğ i kadarıyla katılmak, ona sa
hip çıkmak da gerekir.

Devrimci mücadele nasıl bir çok cephelerde yapılıyor ise, bunun si
nemasının da bir çok cepheleri olabilecektir. Konuyu çok geniş perspektifi 
içinde görebilmek ve bütün olanaklardan, fırsatlardan devrimci süreç için 
yararlanabilecek esnekliğe, hareket kabiliyetine sahip olmak gerekmektedir. 
Mevcut koşulları iyi bilmek, değerlendirmek ve diyalektiği iyi uygulayarak 
kapitalizm in boşluklarından, çelişkilerinden olabild iğince yararlanarak dev
rim ci sinemayı her alana yaymağa çalışılmalıdır.

Devrimci mücadeleye, az ya da çok, katkısı olabilecek film le r yapmak 
için mevcut bütün olanaklar denenebilir. Yeşilçam olanaklarından, TV ola
naklarından, başka kurum olanaklarına kadar. F ilm lerle, sinemayla devrim 
yapılamıyacağına göre mesele her film de devrimci gelişmenin bir ta'afına 
katkıda bulunmaktır. Sorun keskinlik sorunu değildir, yapılan çalışmayı 
devrim ci gelişmenin bir yerine yerleştirebilm ektir.

Sinema her tür film i kapsar derken, her tür çalışmanın bir işlevi, ya
rarı olduğunu, bir gerekliliğe karşılık verdiğ ini söylemek istiyorduk. Bir öğ
retici film , bir belgesel film , bir haber film i, bir oyunculu film , bir üstün 
sanat ürünü film , hepsi de gereklid ir ve yararlıdır, hepsine gereksinme var
dır, hiç biri diğerini engellememektedir. Her b irin in önemi vardır, karşı
laştırma yapılamaz aralarında. Ama zaman ve durum içinde, tekrar edelim, 
kim isi öncelik ve ived ilik  kazanabilir tabii, ama bu değişebilir bir şeydir.

Gene, bu yönde bir sinemanın oluşmasında herhangi bir şekilde, b i
linç li olarak olumlu katkıda bulunan herkes, ister yönetmen, ister oyuncu.
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ister set işçisi, kameraman, figüran, metin yazarı, senaryocu, müzikçi, vb., 
olsun önem lidir ve aralarında devrimci mücadeleye katkı açısından bir hi 
yerarşi söz konusu olamaz. Her çalışma, her katkı bütünün bir parçasıdır 
ve önem lidir.

Devrimci mücadelenin örgütlenmesinin zorunluluğu herkesçe b ilin i
yor. Devrimci sinema da bu örgütlerden kopuk, soyutlanmış olamaz. Bu ba 
kımdan mevcut bütün devrimci örgütlerden, devrim ci çalışmalar için ya 
rarlanılabilecek örgütlerden yararlanmak gerekmektedir. Ayrıca bu tür bit 
sinema için yola çıkan kimselerin de aralarında örgütleşmeleri, birleşmeleri 
gerekmektedir.

Son olarak bir nokta üzerinde durmak istiyoruz. Bizce bu çok önemli 
bir noktadır. Bir film  kendi içinde tek başına devrimci öğeler taşımadan da. 
hatta karşı devrimci bir yapıda da olsa devrim ci bir işlev görebilir. Çeliş 
k ili, paradoksal bir cümle gibi aslında söylediğim iz. Bunun tersi de doğru 
dur, ama ancak kısa vadeli olarak, yani devrimci içerikli bir f ilm  devrime 
karşı kullanılab ilir. Kısa vadelid ir bu, çünkü uzun vadede devrim kaçınıl
mazdır da ondan.

Bu çe lişkin in özü kapsam sorunudur, yani film in  hangi kapsam içinde 
kullanıldığı sorunu, yani hangi kapsamın iç diyalektiğine uyduğu. Toplum 
sal işlev açısından söz ediyoruz tabii.

Bir örnekle açıklamaya çalışalım, devrim ci bir sendikanın bir semine
rinde karşı devrimci bir f ilm  gösterip, onun tah lilin i yapması, karşı devrim 
c iliğ in i saptaması, ve işçilere de saptatması ve bu tür film lere dikkat ed il
mesi gerektiğini, bunların önlenmesi gerektiğ ini söylemesi o filrn in  dev
rim ci bir amaçla, işlevle kullanılmasıdır.

Yani f ilm  ile seyircilerin oluşturdukları durum, içinde bulundukları ya 
da içine sokuldukları kapsama göre değişebiliyor (tabii genelden söz ed i
yoruz). D iyelim  ki "Potem kin Z ırh lıs ı" film in i burjuvalar gördüğünde dev
rim ci işlev olmuyor da, işçiler gördüğünde oluyor, çünkü kapsam deği
ş iktir.

Bir f ilm  Amerikan toplumu için devrim ci değil, karşıdevrimci o lab ilir, 
ama başka bir ülkenin kapsamında devrim ci bir işlev görebilir. Bunun örnek
lerini çoğaltabiliriz.

Demek istediğ im iz şu : film le ri tek başlarına soyutlayarak ele alıp de
ğerlendirmek çoğu zaman yanıltıcı sonuçlara vard ırab ilir bizi.

Her f ilm  kullanılış şekline göre de devrim ci ya da karşıdevrimci işlev 
görebilir. Söz konusu olan, film le rin  kapita list düzen içersinde devrim ci iş
lev görmesi kadar, kendi devrim ci kapsamımızda, çalışmalarımızda, müca
delemizde film le rin  devrim için kullanılmasıdır. Yani burjuva kapsamı ile 
devrim kapsamı ayrı ayrı şeylerdir ve bir film in  bunlardan soyutlanmış, her 
yerde geçerli kendine Kas bir işlevi olamaz.

Bu bakımdan bir film in  yapımı kadar, nerede kime gösterileceği de 
çok önemli temel bir sorundur,
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Ö R G Ü TLEN M E G EREĞ İ

Nezih COŞ

Konumuz "Türk iye 'de  ileriye Dönük Sinema”  ve bunun oluşumu için 
gereken koşullardır. Burada hemen "ile r iye  D önük" bir sinema deyiminden 
ne anladığımızı belirlememiz gerekmektedir.. B ilind iğ i gibi Türkiye bugün, 
emperyalizmin, tekelci yabancı sermayenin etkisi altında bulunan g'jri-bı- 
raktırılm ış bir üçüncü dünya ülkesid ir. Bu nite lik te  bir ülkede ilerici sinema 
herşeyden önce emperyalizme ve onun işb irlikç is i durumundaki egemen sı
nıflara karşı ve emekçi sınıflardan yana bir sinema olm alıdır: ezilen k itle 
leri uyandırıcı, s ilk ind iric l, devrimci bir sinema olm alıdır. Oysa bugünkü 
Türk sineması egemen sınıfların çıkarlarına dönük bir çizgide, yoz bir kül
tür düzeyini seyirciye, kitle lere benimsetme çabasındadır.

Bu durumda önce şunu sormamız gereklid ir : Belirlediğim iz anlamda 
bir " i le r ic i sinem a" bugünkü Türk sinema piyasasının koşulları içinde ger
çek leştirileb ilir mi? Benim buna kısa bir yanıtım olacaktır : HAYIR.. Sinema 
piyasası bugün, yapısı gereği sermayeci sınıfın ideolojisine hizmet eder du
rumdadır. Bugünkü yapıya egemen olan aracı-tefeci sınıfların izledikleri kü l
tür politikası, faşist sansür mekanizmasının da katkısıyla yoz ve gerici bir 
çizgi göstermektedir. Sosyal demokrat ve özgürlükçü iktidar, sansürü isıâh 
edip, aracı-tefeci'yi piyasadan silecek birtakım  tedbirler alsa bile, kendi 
dağıtım mekanizmasıyla b irlik te  tekelci sermayenin Yeşilçam'a sökün etme 
eğ ilim i belirgin bir biçimde dikkati çekmektedir. Bu, yakın bir gelecekte 
kaçınılmaz bir gelişim  olarak kendini gösterecektir sanıyoruz. Bu gelişim  
içinde Türk sinemasının bugünkü büyük firm alarının da aralarında yeni b ir
leşmelere, ortaklıklara, yönelmesi de doğallıkla karşılanmalıdır. Bu ortamda 
ileric i sinemacı için uzlaşma ve tâviz de kaçınılmazdır; bu tâvizler ise amaç
lananı ters yönde etkileyecek somut olumsuzlardır.

Bir de geçmişe bakıp şunu soralım : Bugüne kadar Türk sinemasının 
bünyesinde emekçi sınıflardan yana bir sinemanın gerçekleştirilmesi yo
lunda çabalar olmamış, olamamış mıdır? Devede pire kabilinden olmuştur, 
ama genellikle etkisiz bırakılm ışlardır. KARANLIKTA UYANANLAR, UMUT, 
BİTMEYEN YOL gibi film le r bunlar arasındadır. Bu film lerden KARANLIK
TA UYANANLAR, kısa bir gösterim süresinden sonra rafa kaldırılm ış, BİT
MEYEN YOL ise ticarî olarak seyirci karşısına 'çıkamamıştir. UMUT, san
sürün hışmından neden sonra kurtulabilm iş, yönetmeni Yılmaz Güney, f i l 
m ini izinsiz olarak Cannes Şen liğ i’ne yolladığı için mahkemelere verilm iş, 
kendi sorunlarının perdeye yansımasını bekleyen geniş emekçi k itle leri ise 
"karam sar" sonuna karşın "G üney'in  bu film in i dahi büyük bir susuzlukla 
benimsemişlerdir.. Bunlar olum lu ve olumsuz yönleriyle piyasanın düzeni 
içinde yapılmış başlıca alternatif örneklerdir ve piyasa düzeni içinde ge
reken seyirciye ulaşmaları görüldüğü gibi oldukça zordur. Piyasanın iyi ni-
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yetli denen yapımcısı için dahi bu tür denemelere girişmek daha işin oaşın 
da büyük bir "  risk " t ir . Giderek yapımcı için bu tür film le ri çevirmek, bun
ların piyasada gösterilebilm e ve sansür engellerini aşmaktan başka " iş  yap
m alarına" bağlıdır.. Yani Türk sinema piyasası içinde toplumcu mücadele 
amacıyla çevrilecek her film , şartlanmış ve heterojen n ite likteki seyirci kar
şısında " iş  yapma”  gibi bir başka engelle karşı karşıyadır. Bu da istenen 
sinemanın yapılması yolunda büyük bir çelişki, giderek açıkça tâviz ge
rektiren bir durumdur. Yeşilçam içinde küçük yatırım ve küçük kârlar sis
temi içinde çalışan ve bugünkü düzende büyük sinemalara film le rin i soka- 
mayan küçük firm aların, istenen sinemanın savaşını verebilmeleri de aynı 
tâvizlerden geçmektedir; üstelik küçük bir firmadan bu sinema savaşını bek
lemek daha doğru ama daha güç bir olgudur.. Kısaca Yeşilçam, bugünkü 
ve olabilecek değişim leri düşünüp ilerdeki ortamıyla da ilerici ve toplumcu 
b ir sinema için tıkanık bir çevre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu genellemelerim izden sonra Yeşilçam içinde genç kuşak yönet
menlerinin de şimdiye kadarki oluşum süreçlerine özel planda, bir göz at
makta yarar vardır. Türk sinemasında bir toplu yenilenmenin dikkati çek
tiğ i y ılla r 1960 ve 1965 'ler olmuştur. 1960'da ortaya çıkan yeni 
sinemacılar daha çok akıcı, rahat, düzgün bir anlatım d ilin in  araştırmasıyla 
dikkati çekm işlerdir. Bu oluşum 1960 öncesinde Fransa'da görülen Yeni- 
Dalga akımının etk ilerin i taşımaktadır.. 1960 sonrasında da toplumsal ger
çekçilik diye nitelenen bir akımın bünyesinde kim i yeni yönetmenler ortaya 
çıkmış, bunlar kim i yönleriyle "g e rçekç i" öğeler taşıyan, bütünüyle tutarlı 
sayılamayacak örnekler verm işler, 1965 sonrasında AP iktidarıyla b irlik te  
"top lum sa l gerçekçilik ”  de akım olmaktan uzaklaşıp, tek tük örnekler ve
rebilen bireysel denemeler biçim ine dönüşmüş, giderek etkisini y itirm iş tir.

Bu süreç içinde dikkati çeken nokta, genç yönetmenlerin "g e rçe kç i" 
öğeler taşıyan birkaç örnekten sonra, yetersiz olan toplumcu çizg ilerin i dahi 
y itirm e leri, piyasanın koşullarına ayak uydurup, iş film le riy le  kendilerini 
tüketmeleri olmuştur. Genç yönetmenlerin karşılarında da b irb iriy le  bağın
tılı engeller yer alm ıştır : Yapımcıyla uzlaşma zorunluğu; iş f ilm i yapma 
engeli; bu engeller aşılıp da film  iş yapmazsa işsiz kalma engeli.. Türk s i
nemasının iç yapısında yılla rdır egemen olan ilişk ile r düzeni, bütünüyle de
yim ine uygun olmasa da kapita list bir ülke sinemasının ilişk ile r düzenin
den farklı olmamıştır. Yönetmen, kişi olarak kendini varetme, kabul e tt ir
me savaşındadır Yeşilçam'da. Mücadele tekil bir mücadeledir. Y ılla rdır bu 
" te k i l"  mücadeleyi sürdüren yönetmenlerden birşeyler yapmaları beklen
miş, yapılamayınca, yönetmenin çalıştığı piyasa düzeni değil de yönetme
nin kendisi e leş tirilm iş tir. Açık olan durum şudur : Piyasa içinde genç yö- r
netmenlerin yapımcısından, sansüre kadar " te k i l”  mücadelelerle, üstelik 
"top lum cu sinem a" yapmalarını beklemek, bunun her az gelişm iş ülke s i
nemasında olduğu gibi Türkiye 'de de gerçekleşebileceğini savunmak Sat- 
ya jit Ray'dan örnekler g.etirmek, " i le r ic i s inem a" savaşının tek yolunu bu 
biçimde benimsetmek ve Türk sineması koşulları içinde birşey yapamayan
ları eleştirmekle işi halledeceğini sanmak, yanlış ve düzenin genel yapısı-
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na aykırı bir düşünce biç im id ir. Y ıllardır piyasaya girip girip, başarısızlığa 
uğrayarak çıkan aydın kesimden kişilerin durumu bu görüşün en hazin ör
nekleridir. 1966'dan beri Türk yazar ve yönetmenlerinin Jean Douchet gibi 
yabancı sinema adamlarından bekledikleri ve aldıkları öğütler de bu " te k i l"  
mücadeleler, bu kendini kabul ettirme, isim olma ve dünya sinema piyasa
sında tanınma yollarıdır. Bu çabasında başarı kazanacak bir Türk yönet
meni, yine kapita list ülkelerin bilinen "ya ra tm a" sistemi içinde isim ola
cak ve geniş kitle lere belki de hiç birşey olmadığı halde benimsetilecektir. 
Jean Douchet'nin bu saptırıcı önerileri, bugün dahi kim i aydınlarımız ara
sında Türk sinemasının kurtuluşu yönünde ileri sürülen başlıca yollar ara
sında gösterilmekte, Türk sinemasında Truffaut, Chabrol gibi batı11 " is im  
sah ib i" sinemacılardan yetiş tirilm ek istenmektedir.

Sözlerimizi özetlersek; Yeşilçam 'ın içinde " te k i l"  mücadelelerle g ir i
şilebilecek ve genellikle seyirci k itle lerine çok az ulaşabilecek yapıtlar or
taya koyarak başta kabaca belirled iğ im iz anlamda " i le r ic i" ,  " top lum cu" si
nema savaşı verilemez. Bu konuda oyuncu olarak seyircisine kendini önce
den sevdirm iş bir sanatçı olan Yılmaz Güney'in durumu da çok farklı de
ğ ild ir. Güney'in bundan sonra yapacağı film le r de açık, belirgin toplumcu 
boyutlar taşımadıkça, önceki kim i yapıtları gibi piyasa tarafından benimse- 
nebilecektir. Ancak Güney'in de emekçi sınıflardan yana sert toplumcu f ilm 
lere yöneldiği anda susturulması, engellenmeye çalışılması, ç ifte  sansürlü 
Yeşilçam 'da olağandır. Yeşilçam içi toplumcu sinema mücadelesinde Gü
ney'in durumunu da çok parlak görmediğim izi burada belirte lim .

Değinmek istediğim  bir konu da seyirci sorunudur : Bugün Yeşilçam'ın 
dışında bağımsız 16 m m .lik çalışmalar yapan arkadaşların bir kısmı, Tür
kiye'de toplumcu bir sinema hareketinin Yeşilçam içinde gerçekleşebilece
ğini, dışarda ise bir hareketin dahi oluşamayacağını savunmaktadırlar. Bu 
arkadaşların haklı olarak dayandıkları nokta, Yeşilçam dışı sinema çalışma
larının seyircisiz kalacağı ve yapım finansmanlarının da zor sağlanacağı nok
tasıdır. Yani "parasız lık" ve "se y irc is iz lik "... Film  nasıl yapılacak ve kime 
gösterilecektir. Oysa Yeşilçam 'da çalışmak hem yapım olanağı bulmak, hem 
de hazır seyirci elde etmek anlamını taşımaktadır. Ancak Yeşilçam ’ın se
yirc is i aslında genel ve karmaşık bir seyircidir. Bu seyirci kitlesi içinde 
toplumun düşünce ve eylem yönünden dinamik olan, (çalışan dar ge lirli 
esnaf ve memurlar, işçiler, öğrenim çağındaki gençler) kesimleri olduğu ka
dar, dinam ik sayılmayacak (ev kadınları, emekliler, okumayan ev kızları, 
küçük çocuklar) gibi kesimleri de yer almaktadır. Aslında seyircinin beğe
nisi diye somut bir ölçü de yoktur. Bir film , mutlak bu seyirci kesimle
rinden bir bölüğü için iy id ir, ötekiler için kötüdür. Bugün bir tür f ilm  Dİr iş
letme bölgesinde iş yapmazken, bir başka işletme bölgesinde " iy i g itm ek
te d ir". Yani aslında Yeşilçam için de bir hazır seyirci yoktur. Film ler el yor
damıyla, önceki film le rin  gişe başarılarına bakarak ve bölgeler için çevril
m ektedirler.. O halde genç yönetmen arkadaşların Yeşilçam 'ı hazır seyirci 
kaynağı görmesi yanlış bir görüştür. Yeşilçam içinde yapılan bir toplumcu 
film in  gereken seyirciye ulaşamaması dahi söz konusudur.
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O zaman "ile r iye  Dönük Türk Sineması" nasıl oluşacaktır? Bunun biz
ce tek yolu vardır : Belirli bir dünya görüşü asgarî müşterekinde birleşecek 
sinema yapan kişilerin biı yapım ve dağıtım örgütü oluşturmaları; Yeşilçam'ın 
heterojen seyirci potansiyelinden vazgeçip, yönelecekleri seyirciyi saptaya 
rak, film le rin i onlara göre çevirm eleri ve ortaya çıkan yapıtları istenen se
yirciye ulaştırmak için de çaba harcamaları. Yani f ilm i yapmak ve örgütsel 
olarak dağıtmak. Bütün dünyada kapitalist sinema piyasalarının dışında 
toplumcu özle hareket eden sinemacıların başlatıp, sürdürdükleri çalışma 
biçim i budur. Alternatif sinema ya da Paralel sinema diye adlandırılan bu 
sinema gurupları, bugün dünyanın her köşesinde varlıklarını duyurmakta, 
örgütler arası ilişk ile r kurmakta ve saptadıkları seyirciye yönelik çalışma
larla ilerici sinema'nın en direkt ve ko llek tif yoldan gerçekleştirilm esine ça
lışmaktadırlar. Bu örgüt çalışmalarında " is im ”  olmak, dünyaca ünlü bir 
"s inem acı" haline gelebilmek endişeleri yoktur. Herşey ortak, k o lle k jf  ve 
birlik ted ir. Amaç, toplumun değişmesi yönünde, sinemanın üstüne düşen 
görevini " t ic a rî piyasa düzeni” nin çarkları dışında gerçekleştirm ektir. Bu
gün burjuva eğ itim iy le şartlanan ve sinema zevki de bu eğitim le belirlenen 
sinemaseverler için de örgüt görüşü doğal olarak yabancı ve ters gelecek
tir. Ama yapılması gereken çalışma da bizce bu anlayış düzeyine ulaşabil
mek, kişisel kaprisleri, sürtüşmeleri, çekememezlikleri b ir yana bırakıp, Tür
kiye'de de bağımsız bir sinema için e lb irliğ i etmektir.

Alternatif sinema örgütleri genellikle 16 mm. ile çalışmaktadırlar. An
cak yapılacak çalışmaları 8, 16, 35 mm. diye sınırlamamak, sinemayı bir 
bütün olarak görmek gereklid ir. Sorunu "kısa  film  hareke ti" olarak almak 
da yanlıştır. Sinema piyasasının küçümsediği, aşağıladığı "k ısa  f i lm "  o l
gusu, aslında genel sinema olgusundan ayrı olarak düşünülm em elidir Ör
güt, 16 mm. lik f ilm  yapacağı g ibi, 35 mm. lik  de yapabilir ve 16 mm. lik 
f ilm  dağıtacağı g ibi, 35 mm. lik f ilm  de dağıtabilir. Kısa film  yapıp dağıta
cağı kadar uzun film  de yapıp dağıtabilir. Önemli olan fikrî bağımsızlık o l
duğu kadar, ekonomik bağımsızlık da kazanmaktır. Kurulacak örgütün iç d i
namiği de şudur : Dağıtılan film , yapım için finansman sağlayacaktır.

Dünya yüzünde "p o li t ik "  bir çizgi gösteren bu tür örgütlerden örnek
ler de verebiliriz. Örneğin Fransa'da 16 mm. ve 35 mm. film  yapan COL- 
LECTIF JEUNE CINEMA ve SLON gurupları vardır. Bunların çoğu çalışma
ları, işçilerle b irlik te  yapılmaktadır. A.B.D.'de Jonas Mekab'ın "a p o lit ik "  
ve "deneysel”  film le r yapan NEW YORK FILM MAKERS CO-AP. gurubuna 
karşılık, New York ve San Francisco'da NEWSREEL gurubu marksist sinema 
çalışmaları yapmaktadır. İngiltere 'de THE OTHER CINEMA özellikle dağı
tım  konusunda en yoğun olan örgütlerden b irid ir. Yine Londra'da bir dağı
tım  örgütün olarak kurulan POLITKINO, Godard'dan, Rocha'ya, Chris Mar- 
ker'den Jean-Marie Straub'a kadar çeşitli po litik  f ilm  yönetmenlerinin f ilm  
lerini. Üçüncü Dünya'dan gelen tüm film , kitap ve sinema dergilerini dağıt 
maktadır. Benzeri yapım ve dağıtım örgütleri, Belçika'dan Kanada'ya, Batı 
Almanya'dan İsveç'e kadar çeşitli ülkelerde çalışmaktadırlar... Yainızca 
Fransa'da 16 mm. po litik  film le rin  dağıtımını yapan 10'dan çok örgüt var-
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dır. Bunların çoğu Paris’te, bir kısmı da taşra kentlerinde örgütlenm işlerdir... 
İtalya'da ünlü oyuncu Gian Maria Volonté 'nin de yapımına katıldığı 16 mm. 
lik  işçi film le ri vardır. Bunlar özel bir dağıtım düzeni içinde emekçi kesim
lere gösterilmekte, tartışmalar yapılmakta, sinema, k itle lerin uyanması ve 
bilinçlenm esi yolunda etkin bir araç olarak kullanılmaya çalışılmaktadır

Türkiye'de Yeşilçam dışında oluşturulmuş bağımsız sinema deneyleri 
yok değild ir. Ancak bunların büyük bir kısmı " te k i l"  çabalarla meydana ge
tir ilm iş  ve salt sinema yapmış olmak için çevrilm iş önemsiz amatör f ilm 
lerdir. Bu film le rin  çoğu HİSar Sen-tih’tom-uia-.va tçlğ us dn-;t toplantılarında 
gösterilmenin ötesinde bir yayılma ve dağıtılma durùmïi 
çok Sinematek, sinema kulüpleri gibi genellikle küçük burjuva aydınlarının 
g ittiğ i derneklerde gösterilip geçm iştir.. Ancak unutulmaması gereken yan, 
bu film le rin  de geniş kitle lere seslenebilmek amacıyla çekilm iş yapıtlar o l
mamasıdır. 1968'lerde kuruları Genç Sİinema d e rg im in  çevresinde oluşan 
bir küçülc sinema-meraklısı gurubun çabaları ise yeterli bir düzeye geleme
m iştir. Aynı dergide yazı yazan bu arkadaşların da ortak bir sinema çaba
sını sonuna kadar sürdürememeleri, " te k i l"  kalmaları dikkati çekic id ir. Bu 
gurubun dağılmasında 1970 sonrasının çalkantılı po litik  olaylarının da et
kisi olmuştur.

Bugün, 8 mm. den çok, 16 mm. yi esas alıp, yeniden örgütlü sinema 
çalışmalarına gitmenin gereği vardır. "Y ed inc i Sanat" dergisinin yönetic i
leri, Yeşilçam içinden gelecek olum lu dinam iklere de sırt çevirmeden, Ye
şilçam dışı bağımsız sinema çalışmalarına hız verebilmek ve bu çalışma
ları toplumun dinam ik seyirci kesim leri önüne çıkarıp değerlendirebilmek 
amacıyla, bugünden bu tür bir toplu çalışma g iriş im ine önayak olmuşlardır. 
Kısa ya da uzun, Türkiye 'de gerçekleştirilm iş tüm "top lum cu sinem a" ör
nekleri, gezginci ekipler oluşturularak yurdun dört bir yanında -(««rwijJtaJsr- . 
da, öğrenci ve öğretmen birlik lerinde, halkevlerinde, parti lokallerinde, köy
lerde vb..) gösterilecek, tartışılacak, seyircinin tepkileri araştırılacak, bu 
gösterilerin ge lirleri yeni f ilm  çalışmaları ve organizasyon olanakları için f i 
nansman kaynağı olarak toplanacaktır. Önemli olan Yeşilcam'ın yoz sinema 
mantığına bir alternatif olabilmek, kurulacak yapım ve dağıtım mekanizması 
içinde yeni ve toplumcu bir sinema hareketini başlatmaktır.

DÜZELTME : -  ‘

Geçen sayımızda yayımlanan "1 . BÜSK Kısa Film Yarışması Üstüne" başlıklı yazının “ Bir 
Kıyaslama ve Sonuç" bölümünde önemli bîr dizgi yanlışı olmuştur. Üçüncü satırdan baş
layarak doğrusu şu şekildedir : 8 m m.: 1967: 30 film ; 1968: 31 film; 1969: 17 film; 
1970: 15 film. 16 mm.: 1967: 10 film; 1968: 15 film ; 1969: 7 film; 1970: 4  film. 

Düzeltir, özür dileriz.
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BİYO-FİLMOGRAFİ : Asıl adı A bdü lkad ir Pirhasan olan Vedat Tü rka li, 1919 'da Sam
sun'da doğdu. Liseyi Samsun'da b it ird i. M ill î  Savunma Bakanlığı hesabına, askerî lise 
lere öğretmen o lm ak üzere, İst. Ü niversitesi Edebiyat Fakültesi T ü rko lo ji bölüm üne g ird i. 
Mezun o lduktan sonra 1943 'de  A kşeh ir'de  lise edebiyat öğre tm en liğ i yaparak hayata 
atıld ı. Askerî lise lerde öğre tm en lik  yaptı. 1951 'de T .C .K .'nun 141. m addesine aykırı 
davranıştan suçlanarak tu tuk land ı, 9 yıl ağır hapis cezasına ça rp tırıld ı. 1958 'de  yedi 
yıl yattıktan sonra, Meşruten Tah liye  Kanunu gereğince şartlı o larak serbest b ırakıld ı. 
BabIâ li'de  ed itö rlük  yaptı. B ir rastlantı sonucu senaryo yazmaya başladı. Bugüne kadar 
20-25 kadar senaryo yazm ıştır. 1965 Anta lya A ltın  Portakal F ilm  Festiva li'nde "K aran 
lıkta U yanan lar" ile  "e n  iyi senaryo" ödülünü a ld ı. 1965 'ten  sonra sinemadan uzakla
şıp oyunlar yazdı. "1 4 1 . Basamak" adlı oyunu Ankara 'da b ir sezon "H a lk  O yuncu la rı" 
tarafından sahnelendi, bu oyunun kitabı A rarat Yayınevi tarafından bastırıld ı ama 12 
M art gelince yayım lanm adı. "D a lla r  Yeşil O lm a lı"  oyunu TRT başarı ödülünü a ld ı. "B u  
Ölü K a lkacak" adlı oyunu da y ine TRT yarışmasında övgüye değer bulundu. Tü rka li üç 
kez de f ilm  yönetm enliğ i yaptı. Aşağıda T ü rka li'n in  imzası bulunan senaryoları büyük 
harfle rle , çeş itli nedenlerle imzası bulunmayan senaryoları da küçük harfle rle  b e lir t i l
m iş tir  :

1961 : OTOBÜS YOLCULARI (E. Göreç), DOLANDIRICILAR ŞAHI (A. Y ılm az), A llah  
Cezanı Versin Osman Bey (A . Y ılm az), KIZIL VAZO (A. Y ılm az), TATLI BELÂ (A . Y ıl
maz); 1962 : BİR GECELİK GELİN (A. Y ılm az), ÜMİTLER KIRILINCA (O. A rıbu rnu), ÜÇ 
TEKERLEKLİ BİSİKLET (L. A kad ); 1 9 6 3 : ŞEHİRDEKİ YABANCI {H. R efiğ ), BELALI TO 
RUN (M . Ün), Yavaş Gel Güzelim (M . Ü n); 1 9 6 4 : Öp Annenin E lin i (M . Ü n), ERKEK 
ALİ (A. Y ılm az), AYRILAN YOLLAR (E. Göreç), KIZGIN DELİKANLI (E. Göreç), KARAN
LIKTA UYANANLAR (E. Göreç); 1 9 6 5 : SOKAKTA KAN VARDI (V. T ü rka li) ; 1971 : 
M a lkoçoğ lu , Ö lüm  Fedaileri (R. Jö n tü rk ); 1972 : Kopuk (V. T ü rka li) , Kurt Bey (S. D uru), 
Korkusuz Â şık la r (V. T ü rka li) ; 1 9 7 4 : BEDRANA (S. Duru)
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V.S. —  Vedat Bey, edebiyat öğretmeni iken f ik ir  suçundan içeri g ird iğ in iz i b iliyo  
ruz (1951 ). 7 y ıllık  hapisten sonra senaryo çalışm alarınız nasıl başladı acaba?

V.T. —  Sinema zaten tu tku lusu olduğum  b ir konuydu, ün ive rs ite  yıllarında «n çok 
iz led iğ im iz şey film le rd i. Sinema iç in  düşlerim iz vardı, çalışma özlem leri duyardık, ama 
o çağda sinema bizim  iç in  gerçek değ il, sadece b ir düştü.. Cezaevine g ird ik ten  sonra 
uzun y ılla r sinema üzerinde yeniden düşünmek ve sinemayı yeniden öğrenmek olanağını 
buldum . Benim sinema konusunda ilk  hocam, cezaevinde kendisinden teknik notlar a l
dığım ız N ija t Özon'dü. özön üç-beş ay sonra aramızdan g itti. Ankara 'dan gelm iş genç 
b ir çocuktu. Geldiğ i zaman kendisine büyük sevgi duyuyorduk. Ama yeri gelm işken 
açıklayayım , kendisi şu anda büyük nefre t duyduğum  k iş ilerden b ir id ir . Sebebi de şu
dur : Özön 141. m addenin 7. fıkrasından yararlanarak çıkm ıştır. Bu madde aşağı yukarı 
şu anlama geliyordu : "E ğe r b ir sanık, b ir tu tuk lu , tu tuk lu luk  süresinde ve mahkemede 
p işm anlığ ını b e lir tic i davranışta, b irtakım  itira fla rda  bulunur, arkadaşlarını ele verirce, 
cezasının dörtte  üçü bağ ış lanab ilir". Bu m addeye sığınarak b irçok k iş ile r cezaevinden 
çık tıla r. Örneğin Kemal Bekir, U lv i Uraz, Açlan Sayılgan... Hatta U lv i'y le  bu yüzden uzun 
y ılla r konuşm am ışım dır. Ama h içb iris ine  N ija t Özon'e duyduğum  kızgınlığı duymadım. 
Bu belki de daha önce kendisine fazla değer vermemden doğdu, özön savunmasında 
bütün geçm işin i lânetleyen, adeta b ir tes lim iye t iç inde b irtakım  şeyler yazmıştı. Ama 
asıl önem lis i şuydu. Biz 1951 'de Türk iye  Gizli Kom ünist Partisi üyesi olm aktan sanık 
olarak tu tuk lanm ıştık . Ankara örgütüne bağlı k iş ile r ise b ir yıl sonra tu tuk landıla r, O gün
lerde, işte bugün de Türk aydınının başına belâ olan 141. madde yeniden m eclise ge
t ir i lip , cezalar a rttırılm ış tı. Ö rgüt mensupları eskiden iki yıl alıyorsa beş yıla çıkarıld ı, 
yöne tic ile r ik i yılsa sekiz yıl almaya başladılar. Yeni kanun çıktıktan sonra A nkara lI
ların hâlâ eyleme devam e ttik le ri söylen tis i çıktı. Ankara baş yönetic is i yeni kanun ç ı
kar çıkmaz faa liye tle rin i durdurdukların ı idd ia  ediyordu. Zaten merkez yeni kanun çı
kınca hemen te vk if e d ilm iş ti. Savcı ise bu dönemde de Ankara'da g iz li örgüt çalışm a
larının sürdüğünü ile ri sürüyor ve yeni kanunu uygulam ak is tiyordu . İşte bu noktada, 
özgürlüğüne kavuşmuş bulunan N ija t özön 'ün  savunması savcıya açıkça yardım cı o lu 
yordu. Özön, açıkça iftiraya  başvurarak, gerçeğe uym adığı halde Ankara'da bazı k iş ile rin  
merkezden ayrı olarak yeni kanun dönem inde de faa liye te  devam e ttik le rin i söylüyordu. 
Bu suçlam alar b irçok k im selerin  haksız yere uzun y ılla r cezaevlerinde kalmalarına ne
den o lm uştur. Bugün benim  sinemadaki ilk  öğretm enim  olan N ija t özön 'e  kızgınlığım  bu 
olaydan ö türüdür. Yoksa kişise l h içb ir zarar görm edim  kendisinden. Başkaları da aynı 
davranışlarda bulundular, Kemal Bekir g ib i. Ama bunlar daha çok b irb ir le rin i suç luyor
lardı. B ir de Açlan Sayılgan vardı b iliyorsunuz. Ona söyleyecek b ir sözüm yok.

İLK SENARYO ÇALIŞMALARI
İş, N ija t özön 'ün  bize hapiste yazdırdığı notlarla  b itm iyo r tab ii. O notları tutan 

b irkaç düzine kiş iden h içb iri bu işe devam etm ediler. Benim ise 1958 'de  cezaevinden 
çıktıktan sonra yapacak b ir iş im  yoktu. Başvurmadığım yer kalm am ıştı. İş verm iyorlard ı. 
B ir ara ed itö rlük  yaptım  B a b Iâ l i 'd e .  Rıfat İlgaz ve Süavi d iye b ir arkadaşla Gar Yayın- 
ları'n ı durup, mizah yayın ları yaptık. İlgaz'ın "Hababam  S ım fı"m n  üçüncü c ild in i, " B i
zim Koğuş"unu bastık. Üçüncü kitap olan "M iza h  a n to lo jis i"  ile  yayınevi kapandı. Zaten 
sevm ediğ im , zorla yaptığ ım  b ir iş ti.. Bu defa b ir k itap  hazırlama işine g iriş tim . "İnsan
lık iç in  kend ile rin i feda eden ler" adı a ltında insanlığın ile ri adım lar atması iç in  hayat
larını vererek öncü o lm uş bazı ta rihse l k iş ilik le r i tanıtan b ir çocuk kitabı üstünde ça
lış tım .. O zamanlar sinemada as is tan lık  - senaryo yazarlığı g ib i iş ler yapmaya çalışan 
genç b ir çocuk, Y ılm az Güney, benim  ortaklardan b irin in  arkadaşıydı. Sık sık g ider ge
lird i yayınevine. Yakın b ir dostluğum uz o ldu  böylece genç Y ılm az'la . Sinema iç in  ortak 
özlem lerim iz vardı. Edebiyat ve sanat konularında da ortak yanlarım ız olması b izi daha
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da yakın laştırıyordu. Yılmaz beni b ir  gece Galatasaray'da ğece kulübü gib i b ir yere gö 
türdü , orada Kemal İnci diye b ir çocukla tanıştık ve bana ilk  kez "H o c a "  lâfını ne
dense o e tti. Hoca adı bana öylece ka ld ı. İnci, çek tik le ri b ir f ilm  iç in  senaryo yazmamı 
istedi o akşam. Biz de zaten Y ılm az'la  onun "D ö n ü ş "  adlı senaryosu üstünde ça lış ı
yorduk. B ir yandan da kitabı b itirem em iş tim  ve borç iç indeyd im . İnci, bana tekrar gelip 
iknaya çalıştı ve Suphi Kaner'in oynayıp yöne ttiğ i "Ü skü d a r İske les i" film in in  çekim ine 
çağırdı. Ben de g ittim  ve sette sufle  vererek, üçüncü asistan lıktan filan  başlamış olduk 
sinemaya. Tabii k itap, m itap hepsi ka ld ı.. F ilm in  biraz senaryo çalışm alarına da ka tıl
m ıştım . Onların çok ilke l anlatılm ış b ir h ikâyeleri va rdı; ben ona biraz şekil vermeye 
çalıştım  ve d ia log la rın ı yazdım. Çekerken bazı yerle rin i d eğ iş tird ile r zannediyorum . 
O da yarım ka ld ı; sonradan Suphi a ldı başını, çekti, g it ti. Son kısmına biz kaışamadık

Y.S. O yıllarda  sinemaya g id iyo r muydunuz? F ilm le ri iz ler m iyd in iz?

V.T. —  Benim sinemaya girm em , o y ılla rda  b ir hayâld i aslında. Ben daha çok sine
ma sey irc is iyd im . İçerden çıktıktan  sonra b ir yıl sürekli ye rli film le re  g ittim . Merakım 
da şu : bu adam lar ne yapıyo rla r, neler çek iyorlar, halkla iliş k ile r i nedir?  Ben hep genç
lere onu tavsiye e tm iş iffıd ir. Senaryo, sinema falan d iyenlere önce g id in  ve sürekli yerli
f ilm  say r ar fcı e rfi a mTz d a en çok ye rli f ilm  seyreden sinem acılardam m dır.
Bugün b ile 'g e n e llik le  bahar ve yaz aylarını geç ird iğ im  güney kasabalarında haftada üç- 
d ört gece ye rli f ilm le r seyrederim .: 1960 'larda  ye rlin in  yanısıra yabancı film  de görü
yordum  ta b ii. Ama o zamanki sinema ortam ı polis terörünün en ağır bastığı b ir yerdi ki 
h iç  kimse de bu ortam da sinemaya geçebileceğim e ih tim a l ve rm iyo rdu. Bu benim  iç in  
de hayaldi önceleri.

Y.S. —  Senaryo ça lışm alarınız nasıl ge liş ti?

V.T. —  "Ü skü d a r İske les i"n in  çekim i sırasında, ayni zamanda film de  oynayan Ke
mal İnci, Tü rk iye 'n in  en iy i m ontajcısı o lduğunu söyled iğ i Ertem Göreç'e benden bah
se ttiğ in i, G öreç'in  de beni görm ek is ted iğ in i söyled i ve tanışıp "Ü sküdar iske les i' üs
tüne Göreç'le  de çalışmaya başladık. Göreç gerçekten değerli b ir  teknik, elem andı. Fil 
rnln b irka ç  sahnesini de o çekti. Ama çalışm ası, b ir kom edi olan f ilm in  üslûbuna yat
kın gelm em işti bana. Ben sinemaya ge ld iğ im de, teo rik  o larak gerçekten bugünkünden 
çok şey b iliyo rdum . Ama o zaman b ild ik le r im  hep rafta ka lıyordu. Hep söy le rim , yine
de söyleyeceğim  : "K itap la rdan  sinema üstüne b irşey ler öğrendim  ama sinemayı asıl
sinem acılardan ve Yeşilçam 'dan öğrendim . Çünkü Yeşilçam 'da sinema ya p ılıyo r."

Ertem Göreç'le  tanışm am ız gerçekten yeni b ir dönem yarattı. Bundan sonra bizim
kitap-m itap  hikâyesi iy ice rafa ka lk tı. Çünkü va k it yoktu, iş in  havasına g irm iş tik  artık.
Ertem 'le  ortak b irtakım  düşlere g ir iş tik  bu sefer. İlk  çalışm am ız "K a rd e ş le r"  adıyla ha 
zırladığım ız b ir senaryoydu. Bu, daha sonra "A y rıla n  Y o lla r"  adıyla  çe v rild i. Sonra 
Be-Ya F ilm 'e  (N usret İkbal) "O tobüs Y o lc u la n "n ı yaptık. O zam anlar M em duh ün 'ün  
asistanı olan ve onun baskısı a ltında bulunan Ertem Göreç'e bu f ilm le  k iş iliğ in i göster
me ve yönetm en olarak b ir  f i lm in  sorum lu luğunu üstlenm e konusunda benim  de b ir 
desteğim , yardım ım  o lm uştur. E rtem 'le  b irb irim ize  güveniyorduk. Ben senaryosunu ya
zarım, sen de yöne tirs in  ded im  ve başladık. Ertem o güne kadar M em duh Ün'e b ir film  
yapm ıştı. "O tobüs  Y o lcu la rı"n ın  çekim i sırasında piyasada hemen başladılar ta b ii, adet
t ir ,  b izde piyasaya yeni b iri geld i mi hep yolunu keserler, tekerine taş korlar. Bizi de 
yine yıpratm aya ça lış ıyorla rd ı. Ama f ilm  bomba g ib i çıktı sonunda piyasaya. Ve zan
nediyorum , o günkü koşu lla r içersinde Türk sinemasına da önem li b ir  katkı o lm uştur. 
Ve Ertem Göreç'in  de başarı f i lm i o lm uştur. "O tobüs  Y o lcu la rı"  zamanı iç in  pahalı b ir 
f ilm d i. Yani siyah-beyaz film le r in  150 .000  liraya çıktığ ı zamanda 320 .000  liraya filan  
ç ık tı. Bugün o fiya ta  renkli f ilm  yapıyorlar. Esirgem edi N usret Bey.. Ama f ilm  de güzel 
o ldu  ve ayrıca büyük de kârla r ge tird i. 0  zam anlar vizyon lar çok yapılab iliyo rdu , ş im d ik i
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H a lit Refiğ /  ŞEHİRDEKİ YABANCI (1963)

gib i değ ild i. Adana iş le tm ecis i film in  10 vizyon gördüğünü idd ia  ediyordu.
B ir de şunu be lirtey im  ki, 27 Mayıs gelm eseydi, geçm işte b ir  siyasal suçlamadan 

geçmiş b ir  insan olarak sinemada bana bu "O tobüs Y o lcu la rı'' senaryosunu yazma o la
nağını ve rir le r m iyd i b ilem em . Pek zannetm iyorum . Hatta benim asıl adım A bdü lkad ir 
Pirhasan'dı (aslında da D em irkan 'd ı; sonra bu soyadını h iç sevm ediğm den Pirhasan'ı 
a lm ıştım ). Ama sinemaya g ird iğ im  zaman müstear ad kullanma zorunluğu duydum . Onun 
iç in  Vedat Türka li yaptık adım ızı ki b ilm es in le r fa lan diye.

"O tobüs Y o lcu la rı"n ı yaptığım ız sıralarda A tıf Y ılm az'la  tanışm ıştık. Y ılm az'la , O r
han Günşiray o zamanlar "Y e r li F ilm "  adlı ş irketi kurm uşlardı. Bu şirkete "D o lan d ırıc ı
lar Ş a h f'n ın  senaryosunu yazdım. Kasaba gerçeklerine ve belli b ir  ö lçüde de Türk ay
dın larının  sorunlarına değinen b ir f ilm d i. A tıf'ın  e lindeki b ir hikâye taslağından yola 
çıkm ıştık. Bu hikâyede b ir kasabaya b ir dolandırıcı ge liyo r da ben Kore kahramanıyım  
d iyo r, halkı do landırıyo r fa lan.. Önceden is ted iğ im  halde okuyam adığım  bu m etinden 
yola çıkıp ortak ça lışm alarla bu fi lm i yaptık. Bu da o günün koşullarında b iliyorsunuz 
önem li b ir  f ilm d ir . Yazık ki pek sahip ç ık ılm ıyor bugün.. "D o lan d ırıc ıla r Ş ahı"nın iş du
rumu da çok iyi o ldu. F ilm  "Y e r li F ilm "  ş irketin in  dayanak film le rind e n  b iri o lm uştu. 
Aslında b ir  f ilm  iyi hazırlıkla , iy i çalışm ayla yapılm ış, kendi kurallarına saygılı o lm uş ve 
o kura lları da iş le rliğe  kavuşturabilm işse iş yapabiliyor.

ZORUNLU TÂVİZLER
Benim 27 M ayıs sonrası dönem inde, Türk iye 'n in  kavuştuğu yeni koşulla r ve bize 

bu koşulların yarattığ ı olanaklarda, en büyük isteğim , tu tkum , Türk halkına, ona yararlı 
o lab ilecek ve halkçı b ir ik im e  katkıda bulunabilecek sinema çalışması yapmaktı. Tabii 
bunun içersinde belki bazı aydınlarım ızın küçümseyerek söy led ik le ri "p o p ü liz m " e ğ ilim 
leri de vardı. Ama biz bunu b ilerek göze a lıyorduk. Çünkü başka b ir çözüm yolu, hele 
o gümer iç in , geçerli değ ild i, yani gerçekçi o lm uyordu. Yeşilçam 'ın  ku llandığı b irtakım
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kalıpla t ka lite li sinema açısından belki is tenm eyeb ilir, değerli bu lunm ayabilr. Ama halkın 
bu a lışkanlık ların ı yi kom pozisyonlar içersinde, iy i sentezlerde, halkın yararına olan bir 
yörüngedeki yapıtlarda ku llanm ak tek yo ldu. "O tobüs Y o lcu la rı"  da, "D o lan d ırıc ıla r Şahı" 
da denenmiş ka lıp ları, halka b irşey ler verebilen ve yeni b ir  düşünce ufku açan b ir sen
tez içersinde kullanma çabasıdır. Ben, emekçi halkım ıza sinema yo luyla  yararlı olma 
tu tkum u her sene en azıdan bu yo llu  b ir  f ilm  senaryosu ile  gerçekleştirm eye ça lış ıyor
dum. Tâvizler de veriyorduk. Meselâ bu arada, allah günahlarım ızı a ffe ts in , b ir "A lla h  
Cezanı Versin Osman Bey"de  yaptık. "K ız ıl Vazo", "T a tlı B e lâ " vb. de yaptık ama "O to 
büs Y o lcu la rı"  da yaptık, "Ş eh irdek i Y abancı", "D o lan d ırıc ıla r Şahı" vb. de yaptık.

Y.S. —  Sözünü e ttiğ in iz  zorunlu tâv iz le r verme durum u, aslında Türk sinemasında 
bugün iç in  de söz konusu. Ayni şey yine devam ediyor. Sizin o günkü ortam  içinde 
belli ö lçü lerde haklı gördüğünüz bu tavır, daha sonraki bu b ir  tü rlü  vazgeçilemeyen ve 
b ir yönden de zararlı eğ ilim in  başlangıcı olm adı m ı? Bu yönden olum suz b ir gelenek yer
leştirm ed i m i?

V.T. —  Bence devrm ja i barşeyden önce ayakları yere basan adam dır. Gerçek dev- 
rim c ifflr 'B IK M ıU J 'B , l ' i f f l î in i  devrim ci bilen ve ile ric i sayan sanatçının tu tum u biraz fa rk lı 
o lur. B ilm em  bu ayrım ı iyi b e lirte b ild im  mi Gerçek devrim ci aslında iç inde bulunduğu 
toplum un koşulların ı iy i hesaplar ve yapabileceğin i yapar, ile r ic i sanatçı da kendin i ba
zen toplum un koşulların ın  o lanaklarıy la  sın ırlı görm eyeb ilir ama bu b ireyc i b ir  davranış 
olur. Ben şu koşullarla  şu is ted iğ im  fi lm i, gönlüm ce yaparım yahut yapmam der. Ben 
o zaman bunu deseydim , bana ne "O tobüs  Y o lcu la rı"n ı, ne "D o la n d ırıc ıla r Şahı"n ı, ne de 
“ Karanlıkta Uyananlar"a kadar gelen b irçok f ilm in  senaryosunu yazdırırlard ı. Yazdırmaz- 
lardı. Gerçekçi tu tum  ded iğ im  budur. Yalnız bunu da ayarlamak, dengesini bulm ak ko
lay değ il, insan sürekli kend is in i o to -kontro l, öz-eleştiri ve oto-sansür baskısı altında 
tu tm ak zorunda. Bu b ir irade m eselesid ir, hazırlık lı olm a m eselesid ir, devrim ci tu tum  
iş id ir. Size şu kadarını söyleyeyim , "K aran lık ta  U yananlar”  bu a lışveriş in  son noktası 
o ldu , ondan sonra bana b ir  "O to b üs  Y o lc u la rı"  b ile  yapma olanağı tanımaz hale gel
d ile r. Ben de yavaş yavaş sinemadan uzaklaştım .

Y.S. —  "O tobüs  Y o lcu la rı"n d a  liseden ayrılm a aydınca b ir belediye otobüsü şo-' 
fö rü  oturduğu m ahalledeki b irtakım  yo lsuzluklara, m ü teahh itlerin  halkı konut vaadi ile 
dolandırıp  paralarını a lm alarına karşı m ücadele ed iyo r ve çevresin in de desteğiyle  bu 
m ücadeleyi kazanıyordu. Ancak f ilm in  sonunda, karşı çıktığ ı m üteahhidin  baştan beri gö
rüştüğü kızıyla b irleşm esi, yani ik i ayrı sın ıftan k iş in in  b irleşm eleri durum u d ikka ti çe
k iyordu. Bunu sözü edilen tâvizlerden b iri olarak gös te reb ilir m iyiz?

V.T. —  Ben bu sonu savunamam tab ii. Ama b iliyorsunuz ki sinemada, bilhassa 
aşk film le rin d e  araya giren kuvvetli engeller ve m utlu  son va rd ır. Biz bu film d e  de ye
n ilik  idd iasıy la  çıkm adık ortaya. Y eşilçam 'ın  a lışılagelen ve halkı şartlayan masalsı ka
lıp ların ı biz de ku llandık ama ge tird iğ im iz  şu o luyordu. Baba, söm ürücü, vurguncu b ir 
sın ıfın  adam ıydı. Kız da başlarda yanılg ıla r iç indeyd i. Sonra b ir gelişm eye uğradı. Ama 
kızla h içb ir zaman b ir opportün izm e g itm ed ik. Y eşilçam 'ın  çoğu film le rin d e , meselâ 
Ertem E ğ ilm ez'ink ile rde  görürsünüz. M eğer adam iy i ka lp liym iş  de biz onu b ilm ezm işiz. 
Bu adam kalkar damadını bağışlar, kızını da a lır bağrına basar, iş le r ta tlıya bağlanır, olur 
b ite r. Halbuki b iz bunun böyle o lm adığını, bu adamın ne pis b ir  he rif o lduğunu, halkı 
söm ürdüğünü ortaya koyduk ve  kız babasından koptuğu iç in  şoföre ge leb ild i. Oğlan de
vam lı b ir b ilin c i tem sil e tti, babaya h iç b ir  zaman tâviz ve rm ed i... Tabii bugün ben bu
nun tartışm asını b ile  gereksiz görüyorum . Benim görüşlerim e, anlayışıma bütünüyle pa
rale l b ir  hikâye değ ild i tab ii ama Yeşilçam  iç inde  yapabileceğim iz bu kadarıydı. Başkası 
m üm kün olamazdı. Eğer o f i lm  batıp, iş yapmasaydı, halk fi lm i kabul etm eseydi, bugün 
herhalde Ertem Göreç de, "K aran lık ta  U yanan lar" da, ben de yoktuk. H iç b irşey yapa- 
m ayab ilird ik . Yani b e lli ö lçüde tâv iz le r zorunluydu.
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Y .S. —  Sizce Yeşilçam film le rin i de doğal olarak şartlayan bu ka lıplar nasıl o lu v  
muş ve yerleşm işti?  K ap ita lis t burjuva sinemasının ka lıp larıydı bunlar..

V .T. —  Tabii, o ka lıp la r bize Dünya sinemasının empoze e ttiğ i ka lıp lardı. Bunun 
gerisinde H ollyw ood sineması ve bütün batı dünyasının sineması vardır. Bizde de ba- 
tıdan olduğu gib i alınıp ku llan ılm ıştır. 1960 'ların  başlarında bölge iş le tm ecis i egemen
liğ i de yoktu, iş le tm ecile r yapım cılara değ il, henüz yapım cılar seyirciye ve dolayısıyla 
iş le tm eciye empoze ediyordu bu ka lıp ları. Demin de dediğ im  g ib i 320 .000  liraya çıkmış 
b ir film in  riske ed ilm esi d e lilik  o lu rdu . Halkın beğenisin in azıcık üstüne çıkmış o lm ak
tan doğan b ir  yabancılaşma ş irke ti perişan ederd i. Bizim de orada yaptığım ız ha liy le  o 
Kalıplara daha ile ri boyutlar getireb ilm e çabası o ldu. Bunda da zannediyorum çok başa
rısız o lm adık. Bugün böyle ile ri boyutlar getirm enize b ile  kolay kolay olanak yok.

Y.S. —  Sonra H a lit R efiğ 'le  "Ş eh irdek i YabancT'yı yaptınız galiba?

V.T. —  Evet. Bu film , H a lit'in  özel hayatıyla i lg ili bunalım b b ir dev re line  rastla
m ıştı. O zamanlar H a lit çok b ireyci b ir H a lit 't i, Bugün de ben onun b ireyc ilik ten  kop
tuğuna inanm ıyorum  ya.. Yapımcı Nusret İkba l'in  vazı'haffoâSy ? -  ve Park O tç U ^ s ta n e - 
sindeki çeş itli konuşmalarım ızda b ir kasabada bunalım  iç indeki b ir m ühendisi1'_\79^sevdı- 
ği kızla iliş k ile r in i ele alan b ir konu düşündüğünü söyled i. Herkes o zamanlar espri o la 
rak H a lit'in  tam aşk fi lm i yapabileceği b ir  dönemde olduğunu söylüyordu ve H a lit 'i de 
m ühendisin bunalım ı ilg ile n d iriyo rdu . Sonunda yardım  etmek isted iğ i işç ile r gelip onun 
kafasını taşla ezeceklerdi. Tabii bunlar benim tüy le rim i diken diken ediyordu ama bunu 
H a lit'e  nasıl anlatacaktım . Benim anlayışıma çok ters düşen b ir tasarıydı bu.

Y.S. —  Refiğ, Avrupa 'da okuyup, m ühend islik tahs ili yapmış k iş in in  ülkesine dön
düğünde eski çevresine ve işç ile re  yabancılaşmasını mı verm ek is tiyordu acaba?

V.T. —  Bakın bu çok tartışılan b ir noktadır. Hatta H alit, son yazılarından b irinde 
de h ikâyey i’ böyle yansıtma çabası iç inde olduğunu söyler. Halbuki o gün öyle değ ild i. 
Bunu tam b ir dürüs tlük le  saptamaya çalışıyorum , d eğ ild i. Zaten o zaman "yabancılaşm a"
(a liénation) konusu daha moda da olm am ıştı. K im senin b ild iğ i de yoktu. Bu ancak
M arks is tle rin  b ild iğ i ve pek de ortaya sürm edik le ri b irşeydi. H a lit de bunu daha b il
m iyordu b ile . H a lit aslında mühendisten yanaydı, çünkü onda kendini görüyordu. O gün
lerde h iç  b irşey ilâve  etmeden tekrarlayayım , aynen şöyle konuşuyordu : "B en  bu halka 
inanm ıyorum  Hocam. Bu halk eşşek." Bunu saptamakta yarar var zannediyorum . Bu ko
nuda biz çok konuştuk H a lit'le . Zonguldak'a  b irlik te  g ittik . Bana " iş ç ile r in  ücretinden 
bana ne" d iyordu. Onu zorla maden ocaklarına ind ird im . Dedim  ki H a lit'ç iğ im , bakalım 
bu adam lar nasıl yaşarlar, ne yerler, ne içerler. Bereket 27 Mayıs o lm uş. Yoksa '-o za
man beni havzaya nasıl sokarlardı, b ir köm ür ocağına nasıl ine b ilird im . Bunun iç in  o l
madık ta k tik le r ku llandık. Sonunda prodüksiyon âm iri A bdullah  A taç'ın  banka m üdürü
olan b ir  kardeşi vardı, onun yardım ıyla  g ird ik  ocağa.. Sonra H a lit'e  f i lm in  fin a lin i de
ğ iş tirm esi iç in , f ilm in  iş yapmayacağından söz e ttim . Biz gel, bu işç ile re  kend ilerine  iy i
lik  yapan m ühendisi kurta rtıp  öteki pis herifle ri dövdüre lim  dedim . Sonunda bu görü
şü kabul e tti ve fina lde  yerlerde sürünen kötü adamları çiğneyen işçi ç izm elerin in  nefis 
p lan larını çekti. Çok da gülüştük, artık film  iş yapacak diye. Ama orta karar b ir  film  
o ldu iş açısından, Moskova Festiva li'ne fa lan g it t i, Pravda gazetesinde de hakkında ga
liba yazılar çıkm ış, f ilm  festiva lde  ilg i uyandırm ış.

Y.S. —  Fakat film de  yine de H a lit R efiğ 'in  önem sediği m ühendisin aşk hikâyesi 
ağır basıyordu.

V .T. —  FHm onundu ta b ii. Hatta öyle oldu ki ben imza atmamakla te h d it e ttim  ve 
kalkıp İstanbul'a geld im . H a lit 'le  de son çalışmamız o ldu bu film . Senaristle re jisörün 
b ir araya gelip  de çalışması bizde çok belâlı b ir iş tir. Zaten beni biraz da bu durum
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b ıktırd ı senaris tlik ten.. Sonra Lütfi Akad 'la  Orhan Kem al'in  o zaman henüz basılmamış 
b ir romanından çıkarak "Ü ç  Tekerlekli B is ik le t"  uyarlamasını yaptık.. Memduh Ün'ün de 
sanırım fina ldek i b ir-ik i sahnesini çektiğ i bu film , b ir  kenar m ahallede, çocuğuyla, ya l
nız yaşayıp, y ılla rd ır kocasını bekleyen b ir genç kadınla, b ir  rastlantı sonucu evine sı
ğınan haksızlığa uğramış yaralı b ir kanun kaçağının p s iko lo jik , d ram atik  iliş k ile r in i iş li
yordu. Kanımca A kad 'ın  saygıdeğer ça lışm alarından b iri o ldu .. Sonra M em duh Ü n'le  
2,5 f i lm lik  b ir  anlaşma yaptık ve "E rkek A l i"  geld i. 2,5 f ilm , çünkü b irin in  senaryosu 
e linde yarım dı. M em duh'a yazacağım senaryolardan b iri tamamen benim  is ted iğ im  tü r
de o lacaktı. "E rkek A l i ”  Herman Zuderm ann'ın " M ix  B um bu lis " adlı h ikâyesinden uyar
lam aydı. Biz bu h ikâyeyi doğuya adapte e ttik . Kaçakçılık, ağalık düzenine o tu rttuk. So
nuç aslından çok ayrı, başarılı b ir  uyarlama o ldu zannediyorum .

Y.S. —  Bizim  pek tu ttuğum uz b ir film  değ ild i doğrusu. Daha çok kaçakçı, toprak 
ağasının sevg ilis i olan İsterik kadın ve küçük b ir çocuk arasındaki duygusal iliş k ile r  
üstüne kurulan ve gelişen b ir f ilm d i.

V.T. —  Biz doğrudan doğruya kaçakçılık düzenini hedef alan b ir film  yapmak is
tem edik z a tjfL  & q c |ik -kadın-erkek ve kadının yeğeni dörtlüsü  arasındaki i liş k ile r i koru- 
yalîm , bu iy i, güzel b irşey dedik. Fakat bu iliş k ile r in  nasıl b ir düzende o luştuğunu be lir
leye lim  arka planda, bunu isted ik . Tabii ne derece başardık, bunu s iz ler değerlendire
ceksiniz.

Y.S. —  Biraz da "K ızg ın  D e likan lı"dan  söz edelim  isterseniz.
\

V.T. —  Daha önce kısaca b ir olayı açıklam ak is tiyorum . "E rkek A Ir" nin yapıldığı 
sıralarda Be-Ya Film  iflasa g itti. Bunu Hoca, Be-Ya'yı batırd ı d iy e : beı*İn  üstüme yük
lemeye ça lış tıla r. Aslında firm anın  batışı şöyle o ldu. Be-Ya, k o lle k tif ş jrke tti ve ortak
larından Sultanham am 'da kumaş tica re ti yapan b iris i orada iflas  e tm iş ti. Sonra Nusret 
Bey, firm ayı yeniden canlandırm ak iç in  işe el atm ış, iy i b ir  film  lis tes i yapıp iş le tm eci-
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sinden de 700 .000  lira lık  bono alm ıştı. Oysa bu bonoları kumaşçı Cahit Bey, iflas  ha 
İmdeyken tahsile  verdi ve kendi fabrikasına yatırd ı. Böylece de 8e-Ya F ilm  tem elinden 
y ık ıld ı, g itti.. O zaman biz Ertem G örsç'le  ne yapalım diye düşündük. Ertem, yapımcthga 
başlayan Göksel Arsoy'a b ir film  çekiyordu. Benim de e lim de "K ızgın Delikanf»" adu 
konum vardı. Ben yine, hareketli, Yeşilçam  kalıp ların ı kullanan ama bunlara daha ile ri 
boyutlar getiren b ir sinema peşindeydim , A m erika 'da bokg öğrenip Anadolu'ya döner 
b ir oğlan, babasının toprakların ı dalavere ile  göçmenlere dağıtan ağalarla çatışıyor, önü
ne gelene yum ruğu yapıştırıyor, Türkân Şoray'ın oynadığı avukat hanım da mücadele yo 
lunun bu o lm adığını söylüyor, kanun var d iyor. Sonunda kazanıyorlar dâvâyı, ama karşı 
taraf kanuna saygısızlık ediyor. O zaman oğlan avukat hanımın da yeşil ışık yakmasıyla 
yeniden döğüşerek hakkını aramaya mecbur kalıyor. Burada kanun yolunun b ir nçktaya 
kadar ku llan ılab ileceğ in i göstermek istedim . Eğer kanunu düdeni eünöe iutanfarın a le y 
hine ku llanab ilirsen iz , bu sefer onla r bozecaktardlr kanünu. ü  za'man başka çare kalm a
dığına göre sizin yum ruklarınızı kullanm ak h a kk i n ı /d  ı r--~* d s bu V‘m^ o günkü koşul 
larda ile ri b ir ç izg id ir. G öksel'in  tip i uygun değ ild i tab ii ama başka çare de yoktu. Bu 
b ir tâvizdi tab ii. Ama biz bu tâvizi verm eseydik o film  de olmayacaktı.

Y.S. —  Biz zamanında film i pek tu tm am ıştık. B ir western fi lm i havasında ve bol 
yum rukla herşeyin halled ileb ileceğ i iz len im in i verm işti. B ir de senaryoyu film e  alan 
yönetm enin sorunları yansıtması ve üslûbu var tab ii burada. Bu konuda Ertem Görcç'i 
e leş tireb ilir iz . Anlatım ı iyi olmasına karçın, k iş ile r h iç  de gerçekçi ve inandırıcı değ ild i, 
hatırladığım ız kadarıyla.

V.T. -—  Ş im di bakın, burada önem li b ir noktaya geld ik. Senaryocu ile  yönetmenin 
ortak çalışması nedir?  Bundan hangi yan ne kadar sorum lu tu tu lm ak gerekir? 6u çok 
önem li b ir  sorundur. Önce açıkça söyleyeyim  ki "K ızg ın  D e likan lı"  o günün koşulları 
içersinde Ertem 'in  çok az suçlanabileceği b ir film d ir . Siz b ilm ekle  sorum lu değ iliz  d i
ye b ilirs in iz  ama ben işin içyüzünü yine de biraz anlatayım . 0  günlerde prodüktör olarak 
Göksel Arsoy'u  böyle b ir konuya ikna etmek, oyuncu Türkân Şoray'ı Çankırı'lara gö
türüp ırmak köyle rinde f ilm  çekim ine razı etmek ve f ilm i de 20 günde b itrm ek zorunda 
olm ak durum ları vardı. Orada çekim  sırasında çıkan güçlük ler de cabası. Ayrıca bazı 
t ip le rin  gerçek dışı o luşu, senaryonun fan tastik  kuruluşundan geliyordu. Bu b ir  suçsa daha 
çok bana a ittir.

Y.S. —  Fleştirm enlere karşı gene llik le , sinema piyasasının yaptığı b ir savunma o lu 
yor bu. Ne kadar güçlük lerle  çektiğ im iz i b iliyo r musunuz, vb. Bu konuda fazla tartışm ak 
istem iyoruz. Başka birşey soracağız. 0  yıllarda  f ilm  e leştirm en leri, örneğin Tuncan Okan 
pek hoşgörülü davranm ıyorlardı sizin senaryolarınıza karşı ve hatırladığım ız kadarıyla 
sizi de Yeşilçam 'ın  toptancı senaryocuları arasında görüyorlardı. Bu tavrı nasıl değer
lend ireb ilirs in iz?

V.T. —  Önce ilk  noktaya yine kısaca değineyim . Ben "K ızg ın  D e lik a n lı 'y ı sizin 
kadar başarısız bulm uyor ve savunuyorum .; F ilm i kendi kurallarına bağlı ve belli b ir ö l- 
çüd*««te b a ş a r.y i en$rmş kabul-.qdûff»aım . A yrıca_Lgjüizünü b i . r 'a & n g la ıak da
koşulları size b ild irm ek zorundayım . Gelelim  beni eleştiren yazarlara. 0  yıllarda  iy i söy
leyenler de kötü söyleyenler de o lm uştur. Ben bu konuda dem okrat görüşlüyüm . Herkes 
is ted iğ in i söy leyeb ilir, O yılla rda  Tuncan Okan beni e le ş tr rd f '^ y e ' gücenmem, yaptıklarım  
ortadadır. Övgü de yazılsaydı, yaptıkların la  birşev eklenm iş olm azdı. Yalnız şunu söy
leyeyim , ben gerçekten Tuncan Okan'a karşı iç im de b ir ö fke duym uşum dur. Kötü, zevk
siz. beceriksiz senaryocu deneb ilir, beğenjniyen e lbette diyecek ama Okan, bana o de
v irde  "T ü rk  sinemasını söm ürücü" diye bir ad koym uştu. Eğer isteseydim , bugün b'iffcgç|f 
kata sahip olacak sömürü yapar, nara da kazanırdım . Oysa o günlerde bef^, y a ln ı fe  ■ 
beğendiğim  senaryoları yazan ve üstünde aylarca çalışan, gereğ inde^re jisörle  b’N lik te  g i
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d ip mekân araştıran, haddim i aşacak kadar çalışma çabası ve tutkusu iç indeyd im  ve 
ancak ekmek paramı çıkarıyordum . Şu sinemada sömürüden söz edilecekse Vedat Türka li 
nin sömürüsünden söz etmek biraz fazla ters o luyor, iç ten lik le  sömürüye karşı olan na
m uslu b ir aydının Yeşiîçam 'da savaşacağı bunca şey dururken...

"KARANLIKTA UYANANLARDIN GELİŞİ

Y.S. —  "K aran lık ta  U yananlar" nasıl ortaya çıktı?

V.T. — ■ "K aran lık ta  U yanan lar" işçi konularına değgin b ir film  yapma özlem im iz
den doğdu. O zamanlar, Ertem Eğilm ez'le, Nahit Ataman, yani bugünkü Arzu F ilm 'c ile r 
Efe Film  şirketin i yönetiyorlard ı. Benim Osman Seden'le b ir f ilm  yapmamı is ted ile r. A n
laşm alar yaptık,, bonolar imzalandı. Ben Osman'a boya fabrika törü  b ir de likan lı ile  onun 
b irlik te  büyüdüğü işçi gencin dostluk la rı, işç i-fab rika  sahibi iliş k ile r i konusunda b ir pro
jem  var dedim . H ikâyenin a ltında m ahallede dost olan gençlerden b irin in  fabrika sahibi 
o lduktan sonra sınıfsal açıdan ö tekile re  ters düşmesi ve uzlaşm azlıkları yatıyordu. Bu 
bana ilg inç  b ir hikâye olarak görünüyordu. Ama bunu tam özled iğim  işçi sorunlarına değ
g in film  olarak da görm üyordum . Görmeme olanak da yoktu, çünkü Osman Seden'le böy
le b ir film  yapılamazdı. Osm an'la çalışmaya başlarken Efe Film  battı, iflas e tti, iş de 
kaldı tab ii.. Daha sonra M em duh Ün'den "D ö rtle r  F ilm "  d iye b ir ş irke t kurma tasarısı 
geld i. M em duh, Ertem, A tı f  Yılm az ve ben bu ş irke t hesabına Orhan K em ali'n  "E s
k ic i ve O ğu lla rı' nı çekmek üzere 5 .000 liraya satın da a ld ık, fakat ş irke t işi yürüm edi, 
f ilm  projesi de kaldı.. Bu arada kafam daki hikâyenin adı da belirlenm eye başladı. "K a 
ranlıkta U yanan lar" simgesel b ir  anlam taşıyordu. Hem işç ile rin  erken saatlerde uyanıp 
işbaşı e tm eleri, hem de top lum sal b ilin ç  kazanma anlamına b ir uyanma gib i ik i anlamı 
vardı. Konuyu Memduh Ü n'e açtım  sonra. Önce neden yapm ayalım , yapmamız lâzım 
derken gelip  konuştuktan sonra "Yapacak başka f ilm  yok mu? İşçi konuları mı yapa
cağız. Ben kap ita lis tim , yapm am " dedi. Bozuldum ta b ii. Sonra A tıf Y ılm az'ın  bana söy
led iğ ine göre, Mem duh, o konuşma sırasında evim de çalışan h izm etçi kızın po lis o l
masından şüphelenip böyle konuşmuş. Y ine de çekm edi konuyu. Sonra Ertem G öreç'i 
iknaya ça lıştım , g itg ide  benim sedi ama bu sefer de prodüktö r yok ortada. O günlerde 
Beklan A lgan 'la rın  b ir film  yapma tasarısından söz e ttile r, onlarla  tanıştık, konumu on
lara da açtım . O günlerde işçi konularına karşı b ir  çek ingenlik  vardı ama o lum lu b ir 
eğ ilim  de görü lüyordu aydın larım ız arasında. Onlara da iyi geld i konu. Parayı nasıl bu
lacaklarını düşünmeye başladılar. Biraz kayınpederinden, biraz buzdolabı im alâtçısı b ir  
dostlarından, 10.000 do la r (100 -150  bin lira ) kadar da te levizyona piyesler falan yazan, 
garip, sanat m eraklısı, Eddie adlı Am erikan kız ıIderiIis i dostlarından para a ld ıla r. Bu 
Eddie ilg inç  b ir t ip ti. CIA ajanı m ıd ır d iye tak ılırd ım . Bunlara parayı da b ir sanat olayı 
iç in  ku llanın diye verm iş. B ir oyun sahnelensin, yardım ım  olsun filan  diye.. Paranın 
nasıl b ir  f ilm  iç in  ku llanılacağını da b ilm iyordu . Hatta f ilm  b it ip  Varna Fes tiva li’nde gös
te rilirke n  Eddie, gelip  E rtem 'i uykusundan uyandırm ış, "k a lk , bu yaptığınız f ilm  anti- 
am erikan" dem iş. Ertem de uyur uyanık, "ha y ır, a n ti-em perya lis t" dem iş uyumuş yeni
den. Böyle b ir adamdı bu Eddie.. Sonra "F ilm o  L td ."  d iye b ir  ş irke t kuru ldu . Öncüleri 
Beklan, Ertem, Lütfi Akad ve bendim - -Firma başka film  de yapmadı zaten. Böylece se
naryo çalışm alarına başladık.

Y.S. —  Yönetmen G öreç'le  tam olarak an laşabilm iş m iyd in iz?

V.T. —  Yine karşımıza senarist ile  yönetmenin ortak çalışması sorunu çıkıyor. B ir 
yuva kurmak g ib i, karı-kocalık g ib i b irşeyd ir bu. Eğer gerçek b ir ürün isteniyorsa tab ii. 
Yoksa ne olduğu belli olmayan b ir p iç  eser çıkar ortaya. B iliyorsunuz bizde âdet ka
bataslak b ir senaryo yazılır ve prodüktöre veriHr. O bazı şeyler ekler, çıkarır, re jisöre ve
rir; o da çeş itli değ iş tirm e le r yapar, bozar, çizer, sonunda b ir  film  ortaya çıkar. A ltı ka
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val, üstü şişhane olm uştur. A lelâde serüven film le rind e  bu o la b ilir, ama bizim  gib i hal 
ka b irtakım  şeyler söyleyecek b ir f ilm  yapma çabasındaki k iş ile rin  tutacağı yol bu o la
maz. Rejisörle senarist konu ve ayrın tıla r üstünde günlerce, hafta larca tartışm alıd ır. O 
zaman senaristin  vereceği senaryo, re jisörün e linde pek değ ilm eden  uygulanır. Küçücük 
b ir aksiyonun b ile  sinemada sonsuz tartışm ası yapılab ilir. Meselâ "B edra rıa " film inden  
örnek vereyim . Ben fin a li bölüm ünü, küçük ayrın tıla rla  üç dört değişik  şekİTöâ yazıp 
verdim  ve b îrin i yeğlem esini yönetmene bıraktım , İsterseniz dördünü de çekin, gelin, 
burada masada ka ra rlaş tıra lım " dedirn. Fakat yönetmen, Bekir Y ıld ız 'm  tek ke lim e lik  
"şöy le  yapın " şeklindeki b ir öneris in i çekm iş sadece. "Ş öy le  yapın ' ır» b ile  sinemada bin 
türlüsü var halbuki. Ve h iç de uygun olmayan b ir plân çekip ge ld ile r sonunda. Bizde batı- 
daki g ib i m uh te lif p lanlar çekmek olanağı bulunm adığı iç in  önceden top lu  çalışm alar 
yaparak tam b ir anlaşmaya yarm ak daha da önem lid ir. Benim senaryolarım da bütün re
jisö r arkadaşların büyük emeği vardır. "D o lan d ırıc ıla r Ş a h ın d a n , "K aran lık ta  Uyananlar"a 
kadar bütün senaryolarım  uzun, top lu  tartışm alarla  ortaya çıkm ışla rd ır. B izdeki sakat z ih 
niyet tartışm a yapılsa bile, senaryocunun görevin i d ia log yazmaktan ibaret görm ektir. 
Senaryo yazmak d iye birşey vardır. Rejisör senaryoyu okuyunca, bunu ben yazdım duy
gusuna kapılm ışsa, işte o başarılı b ir çalışm adır. Senaristin k im liğ i, k iş iliğ i ortaklaşa va
rılan noktaları senaryosuna yansıtabilm ekten geçer, ideal çalışma bu ortak ürünü elde 
edeb ilm ektir. Bu ürün re jisörün yeteneğine de senaristin katkısı anlamına gelir. Ancak 
bütün bu ça lışm aların  yapılab ilm esi iç in  de ortak çalışmaya katılacak k iş ile rin  o laylara, 
be lli açılardan ve be lli ortak yargılarla bakan k iş ile r olması gerekir. Bu konuda benim 
görüşlerim e yüzde yüz uygun b ir insan Türk sinemasında yok. Ama popü list eğilim de, 
halkçı, ile r ic i b irtakım  insanlar var ve o lm uştur. Bunlarla "O tobüs Y o lcu la rı", "D o lan d ı
rıc ıla r Şahı", ' Şehirdeki Y abancı", "K ızg ın  D e likan lı"  g ib i f ilm le r de yapab ild ik .' Ama 
"K aran lık ta  Uyananlar ' da iş başkaydı. Çünkü bu, benim  h içb ir tâvize yanaşmayacağım 
b ir konuydu. Kurduğumuz firm a iç indeki arkadaşlarla e lbette görüşm eler yaptık, bu arada 
Beklan'la ama daha çok tab iî Ertem Göreç'le ça lıştık. O hikâyeyi beğenm işti. Ama Mem- 
duh ü n 'ü n  senaryo doktoru dediğ i A tı f  Y ılmaz, okuyunca "bundan film  o lm az" dem işti. 
A tıf b irtakım  a lışkanlık larla  konuşuyordu tab iî, k iş ile rin  çatışm alarının üstüne kurulu  f i lm 
lerin re jisörü olm uştu o. Burada ise sınıfsal b ir  çatışma vardı. Sinemada bu konuya henüz 
değ in ilm em iş ti. Biz iJk kez k işisel b ir neden olmadan iki ayrı sınıfa düşmüş insanların 
çe lişk is in i, dramını iştiyorduk.

Ancak şunu da be lirtm ek is te rim ; benim düşündüğüm film i Ertem h içb ir zaman gö
remedi ve bu da âdeta sonunda bizi kopuşmaya kadar götüren b ir sürtüşm e konusu oldu. 
Ben sın ıf çe lişk is in i, sınıflararası çatışm ayı, sın ıf gerçekleri iç inde verm ek ve o çatışmayı 
sey irc in in  sezgilerinden doğan b ir b ilince  bırakmak istiyordum . Ayrıca da mekanik b ir 
ıitm  iç inde  olmayan b ir film  is tiyordum . Ancak Ertem, böyle birşeye hazırlık lı d eğ ild i. O 
o lay la r b irb iri sıra g its in , halk sıkılm adan olayları hemen algılasın ve kendin i kaptırıp 
b ild iğ im iz  boşalım sinemasının öğeleri uygulansın is tiyordu . Bunun tartışm alarına g ird ik  
ve Ertem 'e is ted iğ im i anlatam adım . A n la tab ileceğ im i de zannetm iyorum . Kalkıp Bursa'- 
ya. Çelik Palas'a ğiftTm ."Bu"konuyu gerçekleştirm ek iç in  bunu en az benim kadsr benim 
seyen b ir sinemacıya ihtiyacım  vardı. B irkaç kere daha senaryonun üstüne düştüm sonra. 
Yeni ta rtışm alar o ldu. Sonunda ben tes lim  o ldum . E rtem 'in anladığı anlamda, yani o lay
ları şem atik olarak sı rai »yan ve sentez yapan b ir sinema anLay-LŞiyla--haziflanmaya başlandı 
senaryo.

Y.S. —  Yani sey irc in in  d ikka tin i be lli b ir p lay üstüne toplam aktan çok, top lum un belli 
b ir  kesim in i alarak, buradaki insanları, insanlar arasındaki iliş k ile r i, olağanüstü olaylara 
yer vermeden, yalın b ir d ram atik yapıyha vermek ve sey irc in in  d ikka tin i içerik , insanlar, 
s ın ıfla r arasındaki çatışm alar üstünde toplamak istiyordunuz. t
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V . l .  —  Böyle söylenebilir, fakat o layları değ iştirm e yoluna g itm ed ik, onları yine 
kullanacaktık. ama sentezi fa rk lı o lacaktı. Sizin ded iğ in iz  g ib i, o laylar üzerinde değil de 
olayların  geçtiğ i, ge liş tiğ i s ın ıfla r ve bunların be lirlenm esi b iç im inde  b ir çalışma is tiy o r
dum .' Tartışm alanrpızın yoğunlaştığı nokta lar da bunlardı,

Y S. —  Şöyle b ir genellemeye g id e b ilir  m iyiz. 27 M ayıs sonrası ile ric i ve sosyalist 
hareketler içinde, gerçekten İşçi sın ıfın ın  somut b irtakım  tem s ilic le ri gene llik le  yer a l
mamış, çalışm alar, aydınların ve üste lik  b ir kısmı m arksist olmayan aydınların bir ö lçüde 
bireysel kalan istek le riy le  ge lişm iş tir d iye b ilir  m iyiz?

V.T. —  Oraya da geleceğim  ş im di, bakın. Ertem m arksist filan  d e ğ ild ;r. Ayrıca 
beri ona sosyalist de diyem em , dem edim , Ertem izc id ir. Ama Tüık sinemasında yaptık 
îa11nı her va k it saygıyla anarım ,-E rtem ’ in zaten bu tü r  sorunları yoktu, m arksizm i b ilm ez
d i, kitap okumazdı. Tabiî baş çe lişk i de buradan çıkıyordu. Meselâ film de  o lum lu  ve 
olumsuz aydın tip le ıi vardı. F ilm  çek ilip , b itince  b ir de baktım  ki, o lum lu aydın diye 
koyduğum gazeteci (k i b ir yabancılaşmış gençlerin partis inde, b ir  de sondaki grevde gö
rünüyordu) homoseksüel, efem ine b ir tip  olup çıkm ış. Kafamdan kaynar sular döküldü 
Ötekilerden h içb ir farkı kalm am ıştı gazetecinin. Dedim  ki "yahu  Ertem ne yapıyorsun, 
bu m em lekette aydının b ir m isyonu o lm uştur, bunu nasıl inkâr ederiz; sonra hani fab
rikadaki sahne." Ertem dedi ki "ab i, onun da öteki boklardan b ir fa rk ı yok; fabrikadaki 
sahneyi de çekm edim , lüzum suzdu." O zaman arkadaş, dedim , ben bu işte yokum, adı
mı da s ilin , dedim . Bu sefer mecbur o ldu la r, parti sahnesi yeniden, bu sefer Bülent 
ko ra l'ı oynatarak çek ild i, sondaki grev sahnesi de stüdyo yakınındaki b ir sokakta işç ile r 
top lanıp hemen çek ilive rd i. Bövlece de film in  b ir noktada namusu kurtu ldu .

Bütün bunlara rağmen E rtem 'in yönetm enlik başarısında da sanırım, kend is in in  o gün
lerde S ine-iş 'in  kuruluşuna ka tılıp , işçi sorunlarını görmesi ve yaşamasının katkısı oldu. 
Zaten kendisi de eski b ir  stüdyo işç is i, m onta jcıydı. Yani b ir aydın değil daha çok teknik 
adam dır. Benim iç in  acı olan E rtem 'in sonradan bu film e  sahip çıkmaması o lm uştu r . F ilm  
1965 yazında vizyona çıkm ıştı. Ekim 'de de AP ik tidara  geld i. Ama daha yazdan bütün 
ülkede AP psikozu vardı. Korkunç birşevdi o. Her yerde sabotaja uğradı film . İş le tm eci
lerin bize ve rd iğ i b ilg iye  göre gerçek hayatta kardeş olan Beklan'la. A y lâ 'n ın  film de  öpüş
m e le rin i, A P 'lile r  a ffed ilm ez b ir zinanın propagandası olarak yaym ışlar ve halka bu f ilm i 
görmek günahtır dem işler. Bu tepkile rin  sonucu b iliyorsunuz f ilm  iş yapmadı, taş la ttıla r, 
bom balar a tıld ı, yangın ç ıkard ıla r ve f ilm  pek gösterilem edi. Antalya Festiva li'nde de 

kom ünistle r M oskova 'ya" ç ığ lık ları a tıld ı. Olay şöyle başladı: Tu rgut Dem irağ'ın  "A şk  
ve K in " in i b ir in c i seçtiler. Ben b ir farkla  senaryo ödülünü aldım  bu film le . Festivaldeki 
"E rkek A l i"  ve "Ü ç  Tekerlek li B is ik le t"  g ib i ik i f ilm in  senaryosunu daha yazm ıştım . Bu 
üç film  de "Aş.k ve Kin'Mn yanında başyapıt sayılab ilecek film le rd i. Orada dönen p is
lik le ri anlatm ak istem iyorum  artık. Ama o kadar ç irk in  o ldu  ki, ben senaryo Ödülümü 
b ile  reddettim . Sonradan bu konuda b ir lik  doğdu; çoğunluk ö dü lle ri kabul etm edi. Sonra 
Ödül dağıtım  günü faşizan grup la r beyannameler bastırd ılar. Eski kom ünistlerden diye be
nim  de adım ı z ik re tm iş le rd i. E rtem 'in  film e  sahip çıkm adığını söy lem iştim , onu açık la 
yayım . O aünlerde dem okratik ö rgü tle r film e  sahip çıkmaya ça lışm ışlard ı. D İSK 'in, K ı
rıkkale kongresinde f ilm  göste rild i. Fakat orada da Maden-İş üye lerin in  çoğu A P 'liy d i ve 
gösteri sırasında m ırıltıla r, p rotesto la r başlamıştı. Ertem orada dem oralize o ldu  zannedi
yorum  ve işç ile re  ters düştüğü korkusuna kapılıp yanılgıya düştü. Halbuki b iliyorsunuz, 
işçi sınıfına da bazen her söy led iğ in iz  sempatik ge lm eyebilir, sın ıfın ın  yararına olan şey
leri hemen .anlayamaması o lağandır. Ancak ÜİSK'in uyanık, b ilin ç li kanadı o zaman f i l 
me sahip çıktı ve "K aran lık ta  U yanan lar", piyasa dışında belki de onbin lerce işçiye gös
te rilip , b ir  eğ itim  aracı g ib i görev yaptı. Asıl m utlu luğum uz da budur. B ir gün DİSK'in

28

sinematek.tv



29

sinematek.tv



yaşlı sendikacılarından Üzeyir Baba, film i işç ile re  göstereceklerin i söylerken "A lla h  bu 
film i yapanlardan razı o lsu n " dem işti. B izim  iç in  büyük b ir m u tlu luk tu  bu.

Y.S. —  F ilm in  çekim inde işçi kuruluşlarından, partiden ya da sendikalardan b ir yar
dım  görmüş müydünüz?

V.T. —- İşçi kuruluşlarından yardım  gördük. Zaten görmesek, gerçekleştirem ezdik. 
Başta Kemal Turk ler ve birkaç arkadaşı ile  Lütfi A kad 'la rın  evinde b ir ön konuşma yapıl
m ıştı. Onlar bize her tü rlü  yardım ı yapacaklarını söy led ile r ve sözlerinde durdu lar. Final 
sahnesinde, bunu Ertem daha iyi hatırla r, galiba K im ya-İş yahut Lastik-İş 'ten büyük işçi 
yığınları pazar günleri ta tille r in i bırakıp g e ld ile r ve son sahneye katkıda bulundular. Baş
ka tü rlü  herhalde kolay olmazdı.

O zamanlar T iP 'in  başındaki M ehm et A li Aybar, bugünkü Aybar d eğ ild i. B ir gün ta
nıştık, büyük b ir coşkuyla yaklaştı ve teb rik le r e tti. Behice Boran, b ir derg ide b ir yazı 
yazarak fi lm i destek liyor ve övüyordu. Çetin A ltan ve ilhan Selçuk da film  iç in  övgülü 
fık ra la r yazdılar. Ancak ile r ic ile r in  f i lm i tutm ası büyük m asrafla yapılan film in  batmasını 
önleyecek güçte d eğ ild i. Sonra E rtem 'in ben b ir işç iy le  seyrettim , işçi böyle anlamsız ba
kıyordu, bu film i yapmamam lâzımdı, filân  g ib i lâ fla r etmesi de bana acı gelm işti

Y.S. —  Hikâyenin hazırlanmasında sinema dışından k iş ile rle  görüşm elerin iz oldu
mu ?

V.T. —- B eklan 'la r tiya trocu  k iş ile rd i. B ir de h ikâyeci M etin  İlk in 'le  görüşm elerim iz 
olm uştu. Ben boya iş iy le  i lg ili k iş ile rle , boya fab rika tö rle riy le  konuşmak is tiyordum  ve 
bize yardım cı olacak arkadaş arıyordum . Ş im di hatırlayam ıyorum , b iris i M etin  İlk in 'i sa
lık  verd i. Hem h ikayec id ir, hem de boya konusunu iy i b il ir  diye. M etin  bana ge ld i, h i
kâyeyi okudu, b izi bazı boya fabrika la rına, Ishakol'a fa lan götürüp, gezd ird i. Geniş b il
g ile r de kend is in i b ir  daha görem edim , bulam adım . Ş im di gör
sem herhalde yüzünü tanımam. H ikâyeyi beğenm işti de. Yoksa gün lerin i bize ayırıp koş- 
turm azdı. "O tobüs Y o lcu la n "m  yazarken nasıl 27 Mayıs sonrasının ünlü Güven Evler 
vurgunu dâvasını, emlâk ve inşaat m esele lerin i ince ince araştırdıysak, "K ızg ın  D e likan lı"  
da nasıl toprak sorunların ı, ağalık düzenini ince lem iş, eski köy sorunlarına a it kitap la rı, 
"Toprak  ve  Y ağm ur" d erg ile rin i karıştırm ışsak, "K aran lık ta  U yanan lar"da  da boya en
düstris in in  sorunlarını o derece d id ik  d id ik  ettik .

Y.S. —  işçi-patron iliş k ile r in i ele a lırken, niye özellik le  boya sektörü üstünde dur
dunuz?

V.T. —  Boya, hammaddeden ko laylık la  m am ûle geçilebilecek b ir şeydi. Eskiden 
yabancılar köm ürü bizden a lıp  öğüterek siyah boya halinde tekrar bize satıyorlardı. Bu 
bizim  ko lay lık la  çözüm leyebileceğim iz b ir endüstri kolu gib i görünüyordu. Aslında büyük 
b ir kimya endüstris i is tiyo rdu  ama bizde de bunu kurm ak iç in  herşey vardı: Petrol, kö
m ür. Tü rk iye 'de  aslında boya imal ed ilebilecekken bunu bize yaptırm am ışla rd ı. Çünkü 
getirip  satmak daha kârlıydı. Kısaca dışarıya bağım lı b ir  sektör o lm ası ilg inçti.Ç avuşoğ- 
lu aklıma ge lm iş ti hemen. F ilm de Y etim oğ lu  Fabrikası 'd ı r b iliyorsunuz. Çavuşoğlu 'cu larla  
konuşm alar yaptık. Tam b ir sa flık la , sizi yabancı söm ürüye karşı koruyucu b ir f ilm  ya
pacağız dedik. Adam lar bize "s iz  bu konuyu konfeksiyona ta tb ik  e tsen ize" ded iler. Fab
rikayı b ile  gezd irm ediler. Sonra M erbo lin 'e  g ittik . Orada da boyanın öğelerinden, ham
m addesinden. nasıl yapıld ığından söz edip "s iz  galiba ye rli balsam ku llan ıyo rsunuz" de
yince onlar da dışarı a tıve rd ile r b iz i. Boyacı olup çıkm ıştık. Sonra b ir  tesadüf M arshall 
boya fabrikasının sahibi Yorgo d iye b ir adama g ittik . Tatlı b ir  Rumdu. İyi, iy i dedi, bu
rada is ted iğ in i yapın, dedi, bize fabrikayı açtı. Sonradan da aralarında bizim  boya iş
le rin i ne kadar iy i b ild iğ im izden  filâ n  söz e tm işle r. K im  öğre tti bunlara acaba dem işler.
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FİLM ÜSTÜNE TARTIŞMA
Y.S. —  Siz film i kendi görüşünüze göre bugün nasıl e leştirirs in iz?
V.T. —  Bazı e leştire l görüş le rim i "ga ze te c i" ö rneğiy le  açıklam ıştım . Neyse o b ir 

ö lçüde olsun g id e rild i. Sonra F ikret Hakan'ın oynadığı fabrika tör ro lü çok k r itik  b ir  ro l
dü. Biz öteki kahramanı oynamasını önermemize rağmen F ikret o ro lü istedi. Peki dedik, 
F ik re t'le  Beklan’ ın son sahnedekiJcaraJa^rpaları film in  çok önem li düğüm noktalarından 
b iriyd i. Ertem 'e, "am an dedim , olmaya ki o beylik Yeşilçam  anlayışı ve çözümü içinde 
iki eski arkadaş bakışıp gülüşsün.”  O zaman bu film  yatar dedim . Bunu uzun uzun ta r
tıştık. Bu tü r b ir sonun opportün izm in tohumunu atmak demek olacağını, b irb irle rine  ya l
nızca donuk ve acı bakmaları gerektiğ in i b e lirttim . Neyse bu bölüm ü de kurtardık f i lm 
de ama şeyi kurtaram adık. En sonunda fabrika işçile re  tes lim  edilince , haydi arkadaşlar 
diyen Beklan içeri gülerek g iriyo r. Aslında orada b ir zafer havası o lm am alıydı. Tabiî re
jisö r, kendi kafasıyla doğru da yapsa, asıl temayı zedeleyince, ister istemez e leş tirile r 
de geliyor.

Y.S. —  Sonda F ik re t'in  işç ile re  fabrikayı 20 gün iç in  bırakması, aslında işç ile rin  
b ir başarısı, zaferi sayılamaz bizce de.

V.T. —  Tabiî, aslında bakın öteki film le rim in  fin a lle ri de aynı şekilde ta rtış ılm ıştır. 
"O tobüs Y o lc u la rı" , 'Şehirdeki Yabancı", "K ızg ın  D e likan lı"  film le rin in  de sonunda hep 
yığ ın la r g ider kötü adamlara b ir tem iz dayak a tarlar. Hatta b iri bununla Hoca, "h a lk  ih 
t ilâ l yapsın da işi ku rta rs ın " demek is tiyor, dedi. Bu kadar büyütülm em eli tabiî. Sadece 
şunu demek is tiyordum : B izim  halkım ızda tarihsel nedenlerle oluşmuş, kökenleri be lli 
olan b ir pasifizm , b ir çekingenlik, ez ik lik  vardı. Hani Nâzım 'ın b ir  ş iir i vardır: "S öylem e
ye d ilim  varm ıyor ama kabahatin çoğu senin kardeşim : M idye g ib is in ; Koyun g ib is in  kar
deş im " d iyor. O çek ingenlik  biraz vardı ama bugün iç in  pek söz konusu değil bu. Bugün 
Tü rk iye 'de  halk korku duvarını aşm ıştır. Ama o yıllarda  böyle d eğ ild i. Türk iye 'de  27 
M ayıs 'la  ge tirilm ek istenen şeyleri, halk ancak 1 4  Ekim
bilm em  yanlış mı o lu r. Ş im di ben film de  şunu g e tirm ek"is tiyo rdu .. j r -
tık  değerlerin in  b ir ik im i, mal diye, fabrika diye b ir adamın mülki'. .u fitir ve
aslında siz buraya g ire b ilirs in iz , ü retim e sahip ç ıkab ilirs in iz  demek istedim . Bunun o l
ması sosyalizm in gelmesi demek değ ild ir. İta lya 'da, bütün dünyada bu tip  o layla r olu- 
vor ve bun lar sosyalizm o ldu d iye yorum lanm ıyor. Sadece b ir adamın m ü lk iye tin in , iş 
ç in in  kendi em eklerin in , a lın te rin in  b ir ik im i olduğunu ve buraya g ireb ilecekle rin i açık
lamak isted im . Biz bunu koyduğum uz zaman, bizi haya lc iik le  suçlad ıla r ya da dediler, 
T ü rk iye 'de  o fabrikayı işgal edecek işçi nerede? Ama Türk iye 'de  sonraki y ılla rın  o lay
larını b iliyorsunuz, bunun g ib i nice haklı işga lle r o ldu. Haklarını da bu yo lla  a ld ılar. 
Sonra b iliyorsunuz Türk iye 'de  A lpagut olayı o ldu. Fransa'daki b ir  saat fabrikası olayında, 
fabrika iflas  ederken işç ile r yönetim i ele alıp, işletm eye başlam ışlardı. Am erika 'da Japon 
rekabetiyle batmakta olan b ir boya fabrikası da her tü rlü  te d b iri denedikten sonra, na
sılsa batıyoruz d iye fabrikayı işç ile re  tes lim  e tm işti. Bu örneklerde işç ile r fabrikayı en 
ve rim li b iç im de  i ş I ete b i I m i ş I e r d i . Biz de buna benzer um utlu  b ir  çözüm koyunca birçok 
aydın la r bizi yadırgayıp, h ayâ lc ilik le  suçlam ışlardı.

Y.S. —  Film de işçi sınıfı - burjuvazi çe lişkis i kadar, bugün de teo rik  tartışm aların 
önem li b îr yanını meydana ğ e^ re rf’ m FiİT burjuvazi - işb ir lik ç i burjuvazi çe lişk is i de d ik 
kati çekiyor. Ancak F. Hakan'ın babası tam b ir burjuva olarak ç iz ilirken , işb ir lik ç i bur
juvazi ile  çe lişk is i açıkça belirlenm iyordu . Oysa yönetim i F. Hakan eline a ldıktan sonra 
bu çe lişk i ortaya ç ık tı.-A n ca k  iab fikanm -i-flâs ı, ekonom ik nedenlerden değil de Hakan'ın 
b ilg is iz liğ inden , ye tersiz liğ inden doğdu. Bunu nasıl gene lleyebilirs in iz?

V.T. —  Bakın, biz bunları çok ta rtış tık  ve film de  aslında bu iflas e ttirm e süreci 
baba hayattayken başlar ve çeş itli anlaşm alar yapılır. Adam hammadde arıyordur, her
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yere te lefon eder, bulamaz. Çünkü itha lâ tç ıla r kapatm ışlardır ve onun adamını da çağı
rıp, fabrikayı iflas e ttirm ek iç in  oyunlarına dahil ederler. Baba hayattadır daha. Baba öl- 
meseydi iflâs gene kaçınılm azdı. F ikret ise, babası ö lünce b irdenbire  hazırlanmış oyu
nun ortasına düştü F ilm de dış sermayeyle, finans - kap ita l'le  bütünleşen ve daha çok 
ıtha lc ilik  yapan işb ir lik ç i burjuvazin in, gelişm e çabası gösteren m illî endüstri burjuvazi
sine attığı kazık da önem liyd i. Teorik meseleyi zannederim  ki çok doğru koyduk. O gün
lerde şu k ö m p ra d ö r iâ fı da bütünüyle v ir t t i  $ ■küTFSPIffiryûiy'J. B u  T ü rk iye 'n in  sosyo eko
nom ik ta rihçesin i, 60 y ıllık  sosyalist m ücadeleyi yürüten devrim ci düşünür Dr. H ikm et 
K ıv ılc ım lı'dan  öğrenm iştik. Sonra bu doğru ları, Ecevıt'in  orta sol program ı da dayanak 
almak zorunda kaldı. Çünkü K ıv ılc ım lın ın  ta h lille r i T ü rk iye 'y i, Türk top lum unu yansıtı
yordu. Hayâl ürünü değ ild i, T ü rk iye ’nin baş sorunu, b iliyorsunuz, te fec i - aracı - bezirgân 
yapının 19. y.y. orta larından beri batı finans - ka p ita l'i ile  o rtak lık  kurm asiyle başlar 
Türkiye'n in c iğerine, yüreğine yapışmış bu finans - kap ita l'in  ortaklarına Vehbi Koç'a, 
DYO'ya, Hacı Öm er'e vb. kom prador denince küçüm senm iş o luyordu. Aslında kom pra
dor, b izim  eskiden lim an burjuvazisi ded iğ im iz kesim, A ta tü rk  tarafından tasfiye  ed ilm iş 
ti. Biz film de  sorunları çok kaba b iç im de  koyab ild ik . İş b ir lik ç ile r  ve yerli sanayic iler diye. 
Ama o da doğru id i, yanlış değ ild i. Fümi Dr. H ikm et, Reşat Fuat g ib i eski M arks is t ar
kadaşlarım ıza da se yre ttird im , e leş tiri is ted im . Hepsi de ortak olarak bu sorunun doğru 
b ir b iç im de konduğunu söyled ile r. Yalnız Aziz Nesin, Beklan'a fi lm i yanlış bulduğunu 
söylem iş; o da b ir yazı yazmasını önerm iş. Aziz Nesin "ş im d i A lm anya 'ya g id iyorum , 
gelince yazarım '' dem iş ama sonradan yazdığını hatırlam am . Eski sosyalist arkadaşlar ve 
sendikacılar hepsi büyük coşkuyla ka rşılad ıla r f ilm i.

Y.S. —  Bizim  bu konuda iki e leş tirim iz  o lm uştu. İlk i işç ile rin  fabrikaya sahip çıka
rak başarı kazanıp kazanmamış o lm aları noktası ki onu konuştuk. D iğeri de film de  işçi 
sın ıfıy la  burjuvazi arasında b ir çe lişk i o lduğu göste rilirken , bu çe lişk in in  babasının yeri- 

ı^ m ta tiş t sınıfın m antığıyla ş im diye  kadar h iç  ilg is i olm am ış bir 
yv . . üıfaz o2eİ b ir durum  yaratm ası noktasıydı.

-•e d iyorum  ki, o özel durum  s ıh ıfla ra rası çatışmanın d e rin liğ in i ta
n ıtlıyo r. Ya... gaconunuz olan adam, sizin en yakınınız, hattâ kardeş gib i b ild iğ in iz  ar
kadaşınız da olsa gene oyunun kura lları değişmez demek is ted ik . Ö ze llik le  setçik bunu 
biz. Sizin e leştiri olarak b e lir ttiğ in iz  o özel durum u biz b ilerek seçtik, sınıfsal çe lişk iy i 
daha iyi vurgulam ak iç in . Oraya öz babanın oğlu gelse gene size yapacağı budur, onu 
göstermek istedik.

Y.S. —  Ancak F ikret, fabrikanın  başına geçince, babası g ib i davranm ıyor ki, işç i
lere is ted ik le ri zammı verin  d iyo r; fabrikadan atılan la rın  yeniden alınmasını em rediyor. 
İyim ser b ir patron o luyor. Özel durum dan kaste ttiğ im iz  bu. İşçi sınıfından yana b ir ka
p ita lis t oluyor.

V.T. —  Ancak babanın başlangıcını s im ge liyo r aslında oğlan. Belki babası da ilk  işe 
başladığı zaman aynı oğlu g ib i id i. Baba film de  tam anlam ıyla iş hayatıyla koşu lland ırıl
mış b ir burjuva tip iyd i. Oğlan da b ir süre sonra babası g ib i ajan kullanmaya başlıyor
meselâ, yavaş yavaş dönüşü im kânsız o luyor. Bu b ir süreç m eselesid ir. Sonradan o da 
b ir kap ita lis t olm a yolunu tu tuyor.

Y.S. —  Peki şöyle b ir soru soralım . F ilm i is ted iğ in iz  b ir  kadroyla ve is ted iğ in iz  ko
şu lla r iç inde çekme olanağı o lsaydı, daha başka b ir f ilm  o la b ilir  m iyd i?

V.T. —  Bu aramızda sonradan çok tartışm a konusu o ldu. Hatta bana bunun roma
nını yazmamı önerd ile r. Bunu hâlâ düşünüyorum . Başka kadroyla çok daha iy i o lab ileceği 
g ib i daha kötü de o la b ilird i. Bu bilinem ez. Ancak ne var k i, b ir  daha y ine leyeyim , ben 
film in  teo rik  nam usluluğuna her va k it saygı duyarım. Ben f i lm i daha çok sinemasal 
yön le riy le , b iç im  ve estetik unsurları açısından e le ş tir ir im . Bu özü de e tk ile r tab iî. B i
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liyorsunuz film d e  benim  senarist o larak adım  da yoktur. Sansüre giden r>onaryoda adım 
yoktu. Bu yüzden Anta lya 'da  ödü lü  de reddettikten sonra bizzat İç iş le ri Bakanı seyredip 
izahat istem iş, bu sabıkalı adamın adı senaryoda yoktu, film de  niye var diye. Sonra bu 
sansüre karşı ge lm ektir, bunu çıkaracaksınız, dem işler. Böylece benim  adım da film den 
çıka rıld ı, senaryo yazarı olarak E rtem 'in  adı kondu. O nlar da rahat e tti, biz de. Benim 
iç in  tab iî önem li olan film in  yapılm ış o lm asıd ır. Ama bu f ilm in  senaryosu da. daha 
önce yazdıklarım  da, ile rde yapmak is ted ik le rim in  sadece m üsvette le rid ir, ama namuslu 
çabalardır.

Y.S. —  Pilm  niye dış ülkelere satılam adı, dış şenlik lere katılam adı

V.T. —  Valla, ben aslında ik i neden göruyorum . B iri, p rodüktö rle rin  bu işte pek 
fazla becerik li o lmaması. İk inc is i de f ilm in  sinema sanatı açısından gerekli özellik lerden 
biraz yoksun kalm ış oluşudur.

Y.S. —  Ertem G öreç'in  m onta jcılıktan  ge liş in i göz önünde tutarak, film in  Yeşilçam '- 
ın b ilinen, yaratıcılıktan  uzak düz montaj anlayışının kuruluğunu taşıdığını söy leyeb ilir 
m isin iz?

V.T. —  M onta j sadece b irtakım  kareleri bağlamak değ il, b irtakım  düşünceleri 
bağlam aktır. Ama Yeşilçam  m onta jc ılığ ı düşünülürse, evet, çok is ted iğ im  halde piyasa
nın ded iğ in iz  m ontaj ve yapı anlayışından kurtu lam am ıştır. Zannederim başarısına gölge 
düşüren yanı da budur. Ama yine de f ilm in  b e lli b ir  iç  dinam izm den yoksun o lduğu söy
lenemez. Ayrıca E rtem 'le  yaptığım ız önceki film le rde , "O tobüs  Y o lcu la rı"nda , "K ızg ın  
D e likan lı"da  da b ir m ekanik ge liş im  g ra fiğ in in  yanısıra düşünceden ve duygudan gelen 
b ir sıcaklık ve iç ta rtım  bu lab ilirs in iz .

Y.S. —  Ancak biz f ilm i Tü rk sinemasında k itlen in , yığının ön başarılı ku llan ıld ığ ı 
nad ir film le rden  b iri o larak görüyoruz.

V.T. —  Evet, tab iî. Zaten insanın E rtem 'i bütün e leş tirile re  rağmen bağrına bas
madan edem ediği b ir  nokta var. işçi k itle le rin e  severek bakmış, onlarla kaynaşmış, o l
dukça başarılı yöne tm iştir. Ama sevgiyi b e lli b ir  b ilin ç le  yöntem leştirm ek de gerekiyor. 
O da b ilg i iş i, yetenek işi.

İLK YÖNETMENLİK DENEMESİ

Y.S. —  Bu film den  b ir yıl sonra, 1965 'de  b ir yönetm enlik denemeniz o ldu: "S okak
ta Kan V a rd ı."  Bundan kısaca söz e de b ilir  m isin iz?

V.T. —  "K aran lık ta  U yanan lar" bütün y ıld ırım la rı üstüme yöne ltti tab iî. Hele AP 
ik tida rın ın  po lis baskısının doruğa çıktığ ı dönemde beni sinemadan sürüp atmak iç in  f i l 
min tic a rî başarısızlığı bahane e d ild i. Nasıl po litika  ortam ında gözden düşürü lm ek is
tenen adama "k o m ü n is t"  damgası vuruluyorsa, sinemada da "yazıhaneyi b a tırd ı"  ded iko 
dusu çıkarılıyor. Benim iç in  de aynı şeyi yaptılar. Çünkü siyasî suçlam alarla atamayacak
larını anlam ışlardı. "K aran lık ta  U yanan lar" ile  hakkımda b iriken  kin bu suçlamaya ka- 
nalize e d ild i. Bu film , benim  iç in  maratonun sonu g ib i b irşey o ldu. Zaten o günlerde 
karanlıkta uyanm ak değ il, rüya görm ek b ile  yasak hale g e lm iş ti. Ya tes lim  olacak, ya da 
çekilecektim  piyasadan. Ben firm am ız olan F ilm o L td .'in  kapanmamasını is tiyordum , 
f ilm in  iş yapmamasının arkadaşları ürkütm em esin i, y ine namuslu b irtakım  fi lm le r  yapıla
b ileceğin i söylüyordum . Hatta o sırada bugünkü ününde olmayan Yılm az Güney b ile  yar
dıma hazırdı. Para almadan oynayacağını söylüyordu. Halbuki o günlerde 50.000  lira  a lı
yordu oynadığı film le rd en . E lim izde o lanaklar da vardı yani. Fakat yürütem edik. Aslında 
bizim  firm a  dem in de söyled iğ im  gib i devşirm e b ir iş ti. B ir araya gelm em iz çok zor 
o lm uştu. B ir rastlan tıyd ı, b ir  iy i n iye tti, faka t tem el ilke lere  dayanan b ir b irleş im  o lm a
m ıştı. Sonunda galiba E rtem 'le  b ir  başka f i lm  yapm ak iç in  ayrıld ık . Ü cre tle rim iz  de o l
dukça yüksekti. Ben "K aran lık ta  U yanan lar"dan 2 0 .000  lira  a lm ıştım . Y ılda b ir  iş alıp
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Vedat Türka li /  SOKAKTA KAN VARDI (1965)

is ted iğ im  g ib i çalışayım  d iye bu parayı is tiyordum . Paraya da ih tiyacım  vardı. Yaşamak 
zorundaydım . Çocuklarım  daha tahs ildeyd ile r. Ve b ir  p o lis iye  senaryo üstüne, işte o 
"S okakta  Kan V a rd ı"  üstüne düşünmeye başladım . M ü fit  İlk iz ve ortağının ş irke ti, yönet
m enlik  konusunda Ertem ve A tı f  Y ılm az'n  da aracılığ ıy la  bana öneride bulundular. Ben 
o zamana kadar yöne tm en liğ i düşünm em iştim . Daha çok genç arkadaşlara senaryocu o la
rak destek olm ak ve onları o lum lu  yönden e tk ilem ek daha o lum lu  b ir iş görünüyordu.
Sinemacı o lm aktan çok emekçi yığ ın lara yararlı olma duygusunu taşıyordum . Her va k it de 
onu taşım ışım dır sinema aracılığ ıy la.

"Sokakta Kan V a rd ı"  da po lis iye  o layla rın  arkasında, aslında yine sınıfsal n ite lik te  
iş le rin  ya ttığın ı kaş göz işare tiy le  anlatmaya çalışan b ir f ilm d i. F ilm i de tam  is ted iğ im  
gib i çekem edim . P rodüktörle rle  b irb irim ize  g ird ik . Benim  film im e  p rodüktö rlük  edecek 
tip te  insanlar değ ille rd i zaten. Başroldeki Yılm az Güney dahi o günlerde 50.000  lira 
a lırken, benim  hatırım  iç in  2 0 .000  liraya oynam ıştı. Aslında büyük para kazandırm ıştım  
onlara. Yoksa Y ılm az'ı oynatm ak onların yapamayacağı b ir  iş ti. Sonra Adana bölgesin 
den o günlerde a la b ild ik le ri 30-35  bin lira  kadardı. Y ine benim  hatırım la  45 -5 0  bin lira 
civarında bono ve rd ile r. Bunlara rağmen adam lar b irçok  sahneleri çe k tirm ed ile r bana. F ilm  
b ittik ten  sonra ta b iî benim bazı yerle ri kesip atmam gerekiyordu. Benden habersiz f ilm i 

kesip b iç tile r, kesilecek yerle ri kesmeyip, kesilm eyecek ye rle ri kestile r. D ubla jını da 
kend ile ri yaptıla r ve ben ik i yıl öncesine kadar f i lm i görm em iştim . F ilm de benim  yapmak 
is ted iğ im  çok az şey ka lm ıştı. Y ine  de bazı p lan lar, m izansenler başarılıydı d iye b ilir im .

Y.S. —  Bir gazetecinin kötü yola düşm ekte olan b ir  kızı kurtarm a çabasını iş liyo r
du galiba film .

V .T. —  Evet, ama gazetecinin karısıyla olan çe lişk is i önem li. Yani karısı aslında 
zengin ve ça lıştığ ı gazetenin patronunun kızıdır. S ınıfsa l n ite liğ in  kaçınılm az o lduğunu 
ve fuhuş filân  d iye  gazetelerde göyya ta rtış ılan  şeyin aslında egemen s ın ıfla r iç in  zo
runlu  b ir  müessese o lduğunu, hatta o kadın ların  etine m uhtaç o lduk la rın ı, bu çe lişk ile ri

!
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belirlem eye çalışan b ir f ilm d i. Fakat tam olarak söyleyem edik tab iî Bu film den  »r-* 
anladım  ki bu piyasada a rtık  ben h içb ir şey yapamayacağım. Sonra Terzi M ualtâ 'm n Efes 
F ilm  firm ası iç in  b ir ik i senaryo arılaşması imzaladım . Duygu Sagıroğlu 'yla  yapacaktık. 
Fakat anladım  kı benim Duygu Sağıroğlu ’yla söyleyecek h içb ir ortak sözüm yok, sönar- 
yo ları ve rd im  ve ayrıld ım  piyasadan. Sonra tiya tro  çalışm aları yaptım . "1 4 1 . Basamak" 
adlı oyunumun Ankara'da oynanmasıyla uğraştım . Sonra "D a lla r  Yeşil O lm a lı"y ı. "O lu  
K a lkacak"ı yazdım. TRT yarışmalarına ka tıld ım .

SON DÖNEM ÇALIŞMALARI
Y.S. —  1972 'de  "K o p u k "  f i lm in i yönettin iz. Bu yeniden başlangıç nasıl oldu?

V.T. —  Bu, b ir rastlantıya dayanır. B ir gün Süreyya Duru'ya rastladığım da ille  bize
senaryo yaz d iye tu ttu rdu . A rtık  yazmadığım ı falan söylememe rağmen beni ikna e tti. 
Yainız ben kendim  yapmak is te rim , b ıktım  artık  re jisörle rden, bizi m etres g ib i ku llan ı
yor he rifle r, dedim . Beni yazıhaneye götürüp Naci D uru 'y la  tan ış tırd ı. O zaman da Duru 
F ilm  "M a lk o ç o ğ lu "  serisi yapıyordu. Bu seriye o rijina l birşey yaz ded iler. Ben burıu an
cak, gerçek ta rih im ize  uygun olursa yaparım dedim , tamam ded iler. Y ine kandırılmayı 
göze a lıp, o tu rdum , b ir sinopsiz hazırladım . Osmanlı ta rih inden özene bezene b ir hikâye 
çıkarm ıştım . Am a beğenm ediler. Anlaşma yapılm ıştı b ir  kere; yerine başka hazırlamam 
gerekiyordu. Bunun üzerine Remzi Jöntü rk 'ün  b ir h ikâyesini g e liş tir ip  senaryo laştırd ım : 
“ M alkoçoğ lu  Ö iüm  F e d a ile ri"  doğdu. Sonra film  yapmam söz konusu olunca bana Yunus 
Em re'yi önerd ile r. Dedim  ki, valla ben Yunus'u yaparım ; çünkü gerçekten Yunus'a hay
ran b ir adam ım. Edebiyat zevkim  onunla başlar. O rtaokuldan, liseden ş iir le rin i ezberle
m iş im . Ama ded im  ki, zor b ir  konudur. İzin verin , b ir  ay çalışayım , size b ir sinopsis ge
tire y im  .beğenirseniz, çekeriz. Ve hazırladım , Naci Bey de beğendi ,ama silâh yine dön
dü, a leyhim e patladı. Yunus iç in  geç ka lm ıştık, kasım ayı filân  ge lm işti. Başka birşey 
yapalım  dedrk. Kabul etm eyeceğini b ild iğ im  halde b irkaç proje  götürdüm  ve olm adı ta 
biî. Sonunda bana, öteden beri iş le tm ecile re  vâde ttiğ im  b ir h ikâyem  var "K o p u k "  diye, 
onu yap dedi. A ld ım , baktım , Ercüm ent Ekrem Talû 'nun meşhur b ir romanı vardı, ben
de okum uştum  vaktiy le . "Y ahu  dedim , bundan birşey o lm az." Bülent Oran'a da 250  say
fa lık  b ir  senaryo hazırla tm ış la rd ı. Onu da a lıp  bakayım dedim . Sonunda Yunus'u yap
maya söz alarak, bu hevesle "K o p u k "u  yaptık. Yazıhane fi lm i çok beğendi, tu tu lan  b ir 
film  o lm uş, iş le tm ecile rden  te b rik  ge lm iş ti, yani ne kadar rez illiğe  düştüğüm üzü anla
yın. Oturup, t ica rî ka lıplara ters düşmeyecek yepyeni b ir  senaryo yazmış ve onu çek
m iştim . Ve hep Yunus'u çekm enin özlem i vardı.

Y.S. —  "K o p u k "ta  h ırs ız lık  yapan b ir adam varaı. Bunun top lum sal bozukluk içinde 
doğal b ir  durum  oluşunu mu verm ek is tem iştin iz?

V.T . —  Aslında sansürün müsadesi n isbetinde biz her va k it b irtakım  şeylere de- 
ğ inm iş izd ir. Ben h ırsız lığ ı savunmam ama hırsızlığ ı en azından sosyo - ekonom ik yapı
nın b ir  ürünü olarak film d e  göstermeye ça lışm ıştım . Ama "K o p u k "  aslında b ir masal 
f i lm id ir .  Ancak şu var ki senaryo kuruluşu olarak başarılıdır. Konu ne  olursa olsun, hattâ 
D ize  ters de gelsin, iş in  b ir  tekn ik  usta lık yanı va rd ır ya, işte "K o p u k "  kendi kuralları 
iç inde  iy i işleyen b ir senaryodur.

Y.S. —  "U m u tsuz Ş a fak la r" projen iz i niye çekem ediniz?

V.T. —  Önce "Y u n u s "u  çekmek is tiyordum . "K o p u k "u n  arkasından b ir bütçe ç ı
kardım , 800 .000  lira  dedim , daha ucuza çıkmaz. Naci Bey hesap kitap 600 .000  liradan 
fazla çıkaram adı. D o land ırıc ılık  adetim  o lm adığı iç in , baktım  olm ayacak, üstüne g itm e
d im  tab iî. Sonra Lütfi A kad 'ın  da öteden beri yapmak is ted iğ i "U m u tsuz Ş a fak la r" h i
kâyemi çekmek is ted ik . Kendim  çekeceğim  d iye  Akad 'a  ve rm em iştim . Naci Bey, fina 
line takılm asına rağmen kabul e tti. Ancak beş tane yeni, genç oyuncuyla yapmak isterim
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dedim  ve bunun iç in  ilân la r verd ik . O yuncuları seçtik. Tam başlayacakken, Ankara 'dan 
sansürün beşte beş ittifa k la  senaryoyu reddi haberi geld i. İlk  defa olarak sansürcülerin 
eğ ilim le rin i hesaplayamamış, uyum uştum . Daha önceleri sansürün tu tum unu hep doğru 
tahm in edeb ilm iş im d ir. Tabiî f ilm i çekem edik. Bu f ilm in  konusu A nado lu ’daki gençlerin 
seks sorunlarını ele a lıyor ama onun ötesinde A nado lu ’nun sosyo - ekonom ik yapısının 
taşlaması g ib i b irşeydi. Bu fi lm i hâlâ da yapma kararındayım .

Bunun yerine "Korkusuz A ş ık la r”  d iye yarı aşk, yarı macera, ne idüğü b e lirs L  bir 
îılm  yaptım . T ica rî am açlarla yapılm ıştı ama tica rî de o lm adı film . Ama tica rî başarısız
lığında oyuncuların tanınmamış oluşunun ve iş le tm e şartlarının da etk is i o ldu . Naöi Beyin 
h iç  b ir  f ilm i tica rî başarı taşım ıyor bugün. Meselâ "K o p u k "u  verin  siz İrfan Ünal'a, verin 
Erm an'lara, şu günkü hâsılatın ik i katını a lsın la r size.

Y.S. —  "B ed ra n a " senaryosuna gelinceye kadar başka ça lışm aların ız o ldu  mu?

V.T. —  Süreyya Duru iç in  M alkoçoğ lu  serisine b ir senaryo hazırladım : "K u r t B ey." 
Bu, demin beğenm ediklerin i söy led iğ im  "M a lk o ç o ğ lu "  h ikâyesid ir. Bunda da batı tak 
i id i olmayan, Osmanlı ta rih ine  sadık, ta rihse l f ilm  denemesi yapmak isted im , o lm adı, 
imzamı koym adım . Süreyya Duru yöne tm işti. Sonra "B e d ra n a "y ı yazdım. Bunu önce ih 
san Yüce'ye yazdırm ışlar ve sansürden de g eç irm iş le rd i. Yeniden bana önerilince  tab iî 
önce kabul e tm edim ; çünkü arada Yüce 'p in  çabası o lm uştu . "K o p u k "ta  bunu yapm ış
tım , çünkü o çok söz ka ld ırm az b ir f ilm d i. Ama "B e d ra n a " edebiyatta da önem li yeri 
olan b ir üründü. Kabul e tm edim , yapmam dedim . Fakat, "B e d ra n a " h ikâyesin i de, Bekir 
Y ıld ız 'ı da çok beğeniyordum . Süreyya Y üce 'n in  "senaryosu bana ye terli g e lm iyo r" dedi 
ve tekrar yardım ım ı is ted i, çok üste led i. O kudum ; gerçekten de pek o lum lu  bulm adım . 
Bekir Y ıld ız ’ la da tanıştık. O da ilk  senaryoyu beğenm iyordu. Süreyya'ya parayla değil 
de hediye olarak yapab ileceğim i, ancak bunu benden bizzat ihsan Y üce 'n in  istem esini 
söyled im . Yoksa ayıp o lu rdu . Ayrıca b ir m eslekdaşım ın m ağdur o lm asını, kırılm asını is
tem iyordum . Yüce bana te lefon açıp yapmanızı ben rica ediyorum  deyince, o turup ta 
mamen ayrı, yeni b ir senaryo hazırladım . Bazı yerlerine karşı çıkan Yüce 'ye de me
seleyi yanlışa götürm üş o lduğunu b e lir ttim . Bekir Y ıld ız  da, Süreyya da yeni senaryoyu
çok, çok beğendiler. Hattâ B. Y ıld ız  " İş te  ben buna imzamı a ta rım " dedi. Ve ben ger
çekten severek yaptım , bütün o dey iş le ri, ağızları, o Urfa ağzını. Çünkü daha önce "E rkek 
A l i"  de aynı yörede bulunm uştum  ve seviyordum  o ş iir l i konuşm ayı. Hatta o konuda 
B. Y ıld ız 'la  biraz ta rtış tık . Bazı yerle rde  Bekir Y ıld ız , halk yadırgar d iye  İstanbul ağzına 
çevirm eye ka lkıyordu. Ben de. "yahu  ne garip tir, şu B. Y ıld ız 'ı, ben B. Y ıld ız 'a  karşı sa
v unuyo rum " filân  d iye de tak ıld ım . "H iç  ko rkm a" dedim , biz bunu "E rkek A li'd e  dene
d ik , çok güzel o lu r, halk da yadırgam az." Ve "B e d ra n a " baştan aşağı U rfa ağzıdır.

Y.S. —  Hangi tem alar iş len iyordu ” B edrana"da?

V.T. —  Başta kadın kö le liğ i vardı. Şarktaki insanların kendi namus te lâkk ile rine
dayanan b ir h ikâyeyd i. Çocuğuyla, hastanede yaralı yatan karısını ö ldürm eye giden bir 
adamın hikâyesi. Bekir Y ıld ız 'ın  ik i h ikâyesin in  karışım ından doğdu senaryo. Bu arada 
da Bekir Y ıld ız 'ı çok okuduğum  iç in  onun dünyasından çıkarılan b ir f ilm  o ldu. F ilm deki
insanlar, tip le r i, yaşam ları, tu tku la rı, sevgi ve ne fre tle riy le  Bekir Y ıld ız 'ın  insanları o ld u 
la r zannediyorum . Önce ben pek em in d eğ ild im . Süreyya bu fi lm i nasıl yapacak d iye end i
şeler iç indeyd im , ama zannederim , Süreyya'nın film og ra fis in d e  de önem li b ir  yer tu ta 
cak f ilm  o ldu  sonunda. Ç ekim de çeş itli im kânsız lık la r o ldu  ta b iî ama bugünkü koşulla r 
iç inde başarılı b ir  ça lışm adır ortaya çıkan. Senaryo konusunda y ine çekinerek adım ı yaz
dırm adım  ama sonunda gerek İhsan Y üce 'n in , gerekse Bekir Y ıld ız 'ın  ısrarlarıy la , yine 
de " f i lm  h ikâ ye s i" d iye Y üce 'n in  adını ku llandırm a şa rtıy le  fi lm in  senaryocusu olmayı 
kabu llend im . Bekir Y ıld ız , Ankara 'da f ilm  üstüne açık oturum  yapılınca " f i lm e  de sen
sahip çıkacaksın" dem işti üs te lik  ve biz de peki dedik.
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SİNEMAMIZ VE TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK
Y.S. —  Türk sinemasında 1960 'larda  başlayıp 1965 'lere  kadar sürdüğü gözüken b ir 

top lum sal gerçekç ilik  akım ı var, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Senaryocutuğa ilk 
başladığınız yıllarda  nasıldı, sonra nasıl ge liş ti, nasıl durdu?

V.T. —  27 M ayıs 'ın  ge tird iğ i b irşeydi bu ve aslında bu akım edebiyatım ızdaki 
gerçekçilik  akım ının sinemaya yansım asıdır başlangıçta. Orhan Kem al'ler, Yaşar Kem al'
ler, Fakir B aykurt'la r, b ir  köy edebiyatını, sonra şehir, bas it vatandaşın yaşayışı ve orta 
s ın ıfla rın  yaşayışını, g iderek işç ile ri, em ekçileri yazılarının konusu edinmeğe başlamış
lardı. Bu da ta b iî G orki'den, S teinbeck'e kadar yabancı gerçekçi edebiyattan esin lenm iş 
b ir akım dı. Bu sinemada da yerin i a ld ı. Daha önceleri M etin  Erksan'ın çabaları söz ko
nusudur. "Aşık V eyse l" galiba öyle b ir n iye tle  yola ç ık ılm ış b ir f ilm d ir , anr|j gcrefnedim . 
Tabiî o günün şartları a ltında sansürden iy i b irşey çıkarılam azdı. A tıf Y ılm az'ın “ Gelin in 
M u ra d ı"  da kasaba gerçeklerine değinen ta tlı sert b ir  film m iş , görem edim . Sonra Erk- 
san'ın "G ecele rin  Ö tes i", Y ılm az'ın  Orhan Kemal uyarlaması "S u ç lu "  f ilm le r i geld i. "G e 
celerin  Ö tes i" olumsuz, ne idüğü belirs iz, karamsar b ir f ilm d ir . Ama yine de toplum un 
b irtakım  dertle rine  değinm eye çalışır. 1960 'larda  benim de ufak tefek b ir katkım  doku
nan "Y ılan la rın  Ö cü " ve M e tin 'in  daha sonra yaptığı "Susuz Y az" d ikka ti çekiyordu.

Y.S. —  Ç alıştıklarınızın dışında bu akım ın tu ta rlı yapıtları hang ile riyd i sizce?

V.T. —  Bu akım iç inde  ben pek de tu ta rlı film  hatırlam ıyorum . Yalnız A tı f Y ıl
maz' m "Y arın  B iz im d ir" i, (Kemal T ah ir 'le  yaptıla r), önem lice b ir konudur ama o zaman 
bana gerek film in  yapısı, gerekse te o rik  açıdan yetersiz görünm üştü. Hattâ iş yapacağına 
da inanm am ıştım . Galiba fazla iş de yapmadı. Onun dışında H a lit'in  "Ş afak B e kç ile r i"  
vardı. O da gene böyle top lum sal eğ ilim de  b ir f ilm d ir . Sonra Türk sinemasında b ir ta lih 
s iz lik  o ldu  d iye lim , bu b irik im  1965 'deki Duygu Sağıroğlu 'nun "B itm eyen  YoT'una ka
dar ge lir. Ben bu fi lm i de pek o lum lu olarak görm edim  h içb ir zaman, ama gerçekçi 
e ğ ilim li b ir  f ilm d ir , parça parça gerçekten nefis sahneleri vardır; hele o Fatih cam isi avlu
sunda çekilen amele pazarında, işsiz lerin  kamyona doluşları, a tılış la rı vardır k i, bunlar, 
yü rek li, seviye li bö lüm le rd ir. Ama f ilm in  sentezi zayıftır. Yalnız şunu belirtm ekte  yarar 
var, Türk sinemasında bu popü lis t eğ ilim  zaten sinemanın yapısında vardı; b irçokların ı 
bu yanıltm ıştır. İşte Hal it R e fiğ 'le rin  "H a lk  S inem ası" nazariyelerinde galiba hareket nok
ta larından b ir i de bu o ldu. Türk sineması, Yeşilçam  halkla a lışveriş halinde o lduğu iç in , 
halkın e ğ ilim le rin i, dayanışma sıcaklığ ın ı, insan sevgisin i daima temel ed in m iş tir Ö r
neğin "Ü ç  A rkadaş"ta  da bu vardır. Ama bunlar, h içb ir zaman halk yararına b e lli b ir 
süzgeçten geçm iş sağlam teoriye dayanan çalışm alar değ ild i. Ama bizim  getirm eğe ça
lıştığım ız işte bu o lm uştu r gene llik le . Hatta Orhon A rıbu rnu 'y la  da b ir f ilm  yapm ıştık 
"Ü m itle r  K ırılınca " d iye ; T. Şoray ve E. Kolçak oynuyordu ve sonunu da H. Kazankaya 
çekm iş ti; o da örneğin "h a lk ç ı"  b ir  f ilm d i.

Ama halkçı, popü lis t o lm ak, gerçek ile r ic i b ir sinema iç in  ye te rli değ ild ir. O halka 
bazen nabzına uymayan bazı şeyleri b e lli b ir  ö lçüde de olsa verm ek gerekir. Biz "K a 
ranlıkta U yanan lar" ile  işte bunu yapmaya ça lıştık. Verilen bütün o tâvizlerden sonra as
lında böyle b ir noktaya gelmek gerekiyordu.

Y.S. —  Erksan'ın "Y ılan la rın  Ö cü " ve "Susuz Yaz"ı iç in  ne düşünüyorsunuz?

V.T. —  Erksan, bana göre, "Y ılan la rın  Ö cü"y le  ilk  defa, köy konularına Fakir Bay- 
ku rt'un  gerçekçi romanından kalkarak yanaşma g ib i o lum lu b ir denemeye g irişm iş ti ve 
hatta Be-Ya F ilm 'de  o zaman ben de bu g iriş im i desteklem eye çalışm ış. A tıf Y ılm az'la  
"E yüp 'lü  R eşat" d iye b ir f ilm  yapacakken ve tam  hazırlanmışken, projeyi geri b ıraktırıp, 
E rksan'ınkine önce lik tanınmasını sağlam ıştım . Ancak M etin 'den  tek b ir ricam olm uştu. 
F ilm deki Kara Hatçe rolünü Nurhan Nur'a oynatması. Çünkü Nurhan N ur'la  b izim  film
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iç in  anlaşma yapm ıştık, üste lik  N ur'un t ip i de kahramana uyuyordu. Ancak ben destek
lememe rağmen çok da başarılı bulm adım  fi lm i sonradan. Erksan bugün de baksanıza bu 
film de  “ Türk insanının ce sare tin i", "S usuz Yaz"da da kadın ve su tutkusunu anlattığını
söylüyor. Öyle diyorsa öy led ir herhalde. Ama biz o zam anlar iki f i lm i de o açıdan gör
m em iştik tab iî. "Susuz Yaz” ı da fazla tu tm am . Değil Berlin  Ş en liğ i'n i, gezegenler arası
fes tiva li kazansa yine de önem li d e ğ ild ir  benim  iç in .

Y.S. —  İtalyan gazetecilerinden d in le m iş tik , B e rlin 'de  jü r i kararını açıklayınca her
kes şaşırmış kalm ış ve sonuçun tu ta rsız lığ ı karşısında protesto etme yerine, işi gırgıra 
vurup başlamışlar, abartarak alkışlam ağa, bravo çekmeğe. U lv i Doğan bu tezahüratlar kar
şısında yerinden ka lkıp  selâm veriyo r, selâm verd ikçe  de tezahürat artıyorm uş. B ir yıl 
sonra da galiba “ Le M onde" da, " in şa lla h  geçen yıİk i Berlin  skandali - Susuz Yaz - 
tekrarlanm az diye yazıyordu.

SANSÜR VE ÖZGÜRLÜK SORUNU
Y.S. —  Ş im di şunu soralım . Sinemamızın 1965 sonrası ge liş im in i nasıl değerlen

d iriyorsunuz?

V.T. —  Aslında 1965 'te  AP ik tida rıy la  b ir lik te  bu "to p lu m sa l g e rç e k ç ilik "  eğ ilim in in  
duralaması, b ir çeşit yazgıydı. Kaçınılmaz b irşeyd i bu. Sinema bundan çok kötü e tk i
lendi ve sansür daha b ir  haşm etiy le  üstümüze çöktü. Sansür bizde hep b ir "n e d e n " gib i 
saldırıya uğram ıştır, yan lış lık  buradan gelir, sansür "s o n u ç "tu r. Sansür b izim  sosyo • 
ekonom ik yapımızın sonucudur ve bu yapı değişm edikçe de bu değişmez. En büyük yan
lış lık da bizim  sansürü, Fransa’daki, İng ilte re 'dek i sansürle kıyaslam aktır. Çünkü adam 
lar ü lke le rinde burjuva yasallığ ın ı çözm üşler b ir  kere. B ir kere ben b ir durum un kanunda
olduğunu söyled im  de, sansürdeki b ir  hanım polise, biz kanunda olan herşeye izin ve
r iyo r muyuz, dedi. Batıda bunu değil polis m em urelere, İng ilte re  kra liçes ine  b ile  söy
letmezler.

Y.S. —  Toplum un sosyo - ekonom ik yapısı tem elinden değ iş tir ilm e d ikçe , sansürün 
değişm esin i istem ek yan lış tır mı diyorsunuz?

V.T. —  Biraz aşırı, tam o la rak öy le  denemez. T ü rk iye 'n in  tem elden değişm esi de
nince çok daha başka b ir perspektif hedef a lınm ış o luyor. Ama örneğin bugün Türk iye 'de  
ik tida r da sosyo - ekonom ik yapıyı değ iş tirm ek is tiyor. Bu şu anlamda o luyor: Yani Tü r
kiye çok yeni ta rihse l koşulla r iç inde  b e lli b ir  kap ita lis tleşm e sürecine g irecektir. Finans- 
kapita l o ligarş is ine  karşı cephe a lın ıyo r bugün. Yani CHP-MSP ik tida rı, iç ve dış fi-  
nans - kapita l teke lin in  T ü rk iye 'dek i egem enliğ in i en azından sın ırlam ak, yanısıra ger
çekten m illî  burjuvazi ded iğ im iz  ka p ita lis t süreci başlatm ak is tiyo r veya öyle gözüküyor. 
Bunu yerine g e tire b ilir le r, zaten kaçınılm az b ir ta rihse l aşam adır bu. Yani o ded iğ im iz  
sosyo - ekonom ik yapının tem elden değişm esi, böyle b ir dönemden geçecektir is te r is te 
mez ve  bu dönem de özgürlükçü b ir  dönem olacaktır. Bugünkü ik tid a r burjuvazin in, ka
p ita lizm in  ç ıkışındaki ta rihse l fonksiyonunu, m isyonunu benim sem iş durum dadır. Bu da 
özgürlükçü o lm aktır. Sansür burada, te fec i - aracı - finans kapita l teke li o rtak lığ ın ın  ideo
lo jik  tem s ilc is i g ib i yer a lıyor. Ve onun da en korkak, en seviyesiz bürokra t te m s ilc ile ri 
olarak yer a lıyor. İk tidarın  bu po litikası iç inde  sansür de değ işm e lid ir. Zaten ik tid a r de
ğ iş tik ten  sonra sansürün tu tum unda da b ir  gevşeme o lm uştur. Söz g e lim i "B ed ra n a " AP 
dönem inde ke s in lik le  geçmezdi.

Y.S. —  Türk sinem asının 1965 sonrası ge liş im i üstünde duracaktık.

V.T. —  Ş im di oraya da geleceğim . Bu özgürlük sorunu çok önem li b ir  sorun, d ik 
ka tin iz i çekerim . Özgürlük her çağda, her top lum  iç in  önem li o lm uş tu r ama b iz im  iç in  
varolm ak, yokolm ak sorunudur. Özgürlük, kendi sorunlarım ızı çözmemiz iç in , rahatça ko- 
nuşabilm em iz, tartışm am ız, m em leketin , halkın yararına olan çözüm lere varm am ız için
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şarttır. Aslında bizim  özgürlüğüm üzün baş düşmanının kökenleri hep dışardadır Yabar-u 
ve em perya lis t finans * kapita l le onun iç o rtak lan  h iç b ir  zaman Türk iye 'de  insanların 
serbest, rahat, özgürlükçü b ir ortam da sorunlarını tartışm asını ve halkın uyanmasını is
temez. Halkın gözü açılırsa ne olur? En azından b ir  Ecevit ik tida rı o lu r, o luyor n itekim . 
150 y ıld ır d ikka t edip, bu m em leketin özgürlüğüne devam lı ve periyod ik  olarak sabotaj 
yapan dışa bağlı finans-kap ita l o rtaklığ ı Tü rk iye 'de  devamlı b ir  suçlama konusu, öğesi 
bırakm ak ister. B ir zamanlar d indar - d insiz, padişahçı - padışahsız, Ermeni - Türk, müa 
lim  - gayri m üslim , K ürt - Türk, yobaz - aydın g ib i. D ikka t edin, bu çe lişk ile rin  k ışk ırt
m aların arkasında devam lı yabancı güçle r yer a lm ıştır. 31 M a rt'ı b iliyorsunuz İng illz le rin  
k ışkırttığ ı söylen ir ve bunların b ir kısmı da be lge lenm iştir. Tam Türkiye  C um huriyeti öz
gürlükçü b ir  hava iç ine  girerken kü rt isyanı ç ıka rtılır, hüküm et adeta zorlanır ve mecbur 
ka lırla r, ta k rir- i sükûn yasası ge lir, ağızlara k i l i t  asılır. Yalnız şunu ayırm ak lâzım. A ^  
tü rkçü le r ve M. Kemal hep finans-kap ita l'in  em rinde m i iş yapmak is tiyorla rd ı?  Yoo, 
ta b iî karşıydılar, kom pradorluğu tasfiye  e ttile r. D ev le tç ilik  d iye birşey yaparken bazı so
runları çözdüklerin i zannediyorlardı. Ama düzen öyle kurulm uştu  k i, eski b ir  tuzaktan 
kurtu lup  yenisine düşüyorlardı. N itek im  iyi n iye tli de yapılsa d ev le tç ilik , sonunda finan- 
kap ita l'in  palazlanmasına yaradı. Sürekli özgürlük le r balta landı. Bunun en son ve şaheser 
ö rneğ ini de N ihat Erim ve rd i, "bu  anayasa, bu memlekete lü k s tü r"  dedi. Yani "k e l başa 
ş im ş ir ta ra k " d iyo r o güzelim  kafasınca.

Türkiye  işte bu aşamalardan geçm iş tir ve T ü rk iye 'y i bu teh like le r bekler. Bugün 
"k o m ü n is t lik "  suçlaması da y ine vatandaşları b irb ir in e  düşürm enin ötesinde b ir anlam 
taşımaz. 0  yasallaşsa, başka birşey arayacaklardır. Sonuç şudur. Sanat ko lla rın ın  hep
sinde devrin  egemen güçlerin in  b ir baskısı söz konusudur. Ama h içb ir sanat dalında bu 
sinema kadar e tk ili olmaz. B ir defa yaratıc ılık , " s ın ıfs a l"  karakterde b ir iş olarak ç ık ı
yor, ü retim  araçlarına sahip b ir  adam size olanak sağlarsa, ya tırım  yaparsa yaratıcı o la 
b iliyorsunuz. Ben size şu açıklam ayı yapmayı b ir  vicdan borcu b iliyo rum ; bugün sinema
mızda benim  şahsen sezin led iğ im , hatta inanç halinde b ild iğ im  b irtakım  gerçekle.- var. 
Yani Türk sinemasında ke lli fe lli b irtakım  adam lar a janıdır, buna inanıyorum  ben. Adam 
ların düzeninden, oyunundan, iki yüzlü lüğünden, yum uşaklığından, sertliğ inden bunu ç ı
ka rab ilirs in iz . Yani 15 y ıllık  denememde o noktaya vardım  ki aslında Yeşilçam 'ı e tk ile 
yen güçle r arasında bırakın şu sansürü, ondan kat kat e tk ili bugünkü düzenin yö ne tic i
le rin in  baskısı, tuzakları ve k im i zaman en ile r ic i m askeyle çıkan g iz li ajanların oyunları 
vardır. Bu uyarı ya ra rlıd ır sanıyorum.

KEMAL TAHİR OLAYI
Böyle b ir düzende sinema yapmak isteyen gençler ne yaparlar? Ya tes lim  o lu rlar, 

ya da bizim  gib i um utsuzluklar iç inde, kı-rıla döküle, bazen aç kalarak ,başka geçim  yo lları 
arayarak yaşayıp dışarda ka lırla r. B ir üçüncü yol da vardır. O da korkunun ağır bastığı 
rasyonalizasyon yo ludur. Bu k iş ile r kaçaklık, korkaklık e ttik le r i ve düzene başka b ir b i
ç im de tâviz ve rd ik le ri halde, b irtakım  görüşleri, yüksek teori katında ve parlak, yeni 
b ir  dünya görüşü g ib i, yeni boyu tla r taşıyan b ir sanat açıklaması g ib i ortaya koyarlar. 
İşte Kemal T ah ir o layının ve sinemadaki yü rü tücü le rin in  ç izg is i de budur.

Kemal T a h ir Türk sinemasına gerçekten e tk ide bulunm uştur. Ben H a lit'i ve M e tin 'i 
de tanırım  ve kapasite lerin i de b ilir im . Hep söy lem iş im d ir takıla rak, "e lim d e  para olsa 
da H a lit'e  film  yaptırsam , konuşup da saçmalamak im kânı kalm asın d iy e ."  Aslında film  
yapamamaktan, ortam ın kıskaçına düşmüş olm aktan gelen b irtakım  bunalım  yanılg ıla rıy 
dı bu arkadaşlarınki. Ama bunu kimse böyle koymaz tab iî Ben bunaldım  da yanılıyorum  
demez. P s iko lo jide  rasyonalizasyon ded iğ im iz de budur b iliyorsunuz. Yani b irtakım  yanıl
g ıları, çok haklı k ılıf la rla , teori katında b irtakım  nedenlerle süsleme yo lu . Bunun bizde en 
iy i örneği edebiyatta Kemal T a h ir 'd ir . Kemal Tah ir büyük rom ancıdır, inanırım . Fakat
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K. Tahir hakkında bugün söylenenlerin çoğu ya duygusa ld ır, o bakım dan ye tersizd ir, yan 
Iış tır, ya da gereksiz b iç im de düşm ancadır, o da ö lçüsüzdür. K. T a h ir 'in  tam değerlen 
d irilm es i bugünkü koşullarda çok güç yapılır. Şu bakım dan; b iliyorsunuz, K. Tah ir be lli 
b ir  dönemde oluşmuş, b iç im lenm iş ve ürün verm eye başlamış b ir adam dır. B ir hayat se
rüveni vardır, hapishane serüveni siyasî mücadele serüveni va rd ır ve oradan ge ld iğ i b ir 
nokta vardır. Bunu anlamak iç in  o devrin  yera ltı p o lit ik  ç izg is in i, dev rim c ile rin i iy i b il
mek lâzım dır. Yani Dr. H ikm et, Nâzım H ikm et ve o devrin  g iz li örgütlenm e çabaları Ve 
onun siyasal ç izg is in i b ilm eden Kemal T a h ir 'in  k iş iliğ i ve k im liğ i doğru ortaya çıkmaz. 
Bu hatta Nâzım iç in  de geçe riid ir. Ben Kemal T a h ir 'in  durum unu biraz b iliyo rd u m  ama 
50 y ıllık  Türk işçi sın ıfı m ücadelesin in  en o lum lu  m irasların ı bize bırakan hocamız Dr. 
H ikm et, K .T ah ir'i iy i tan ır ve Zaloğlu Rüstem d iye alay ederd i, H ikm e t’ le uzun y ılla r 
siyasal serüvenleri o lm uştu. Yalnız b ild iğ im  şu var, d ikka tin iz i çekerim , K. T a h ir 'in  e t
rafında ve ayni yörüngede olan bana kaç kiş i gös te reb ilirs in iz  k i, T ü rk iye 'de  son 20 
y ılın , ya da 27 M ayıs’tan bu yana gelen olayların  iç inde a k tif olarak bulunm ak yürek
lil iğ in i göstersin. Uzaktan e leş tiri yapanlar, e fendim  bu m em leketin  ta rih inden başlaya
lım diye söze g iren le r ve gene llik le  çok aktüe l, çok p ratik te  çözüm getirileb ilecek so
runlara s ırt çeviren le r pek çoktur. Kemal T a h ir 'in  yaptığı da budur. Büyük rom ancıdır 
kabul ediyorum . O rom anlarını yazmasaydı, f ik ir le r iy le  bugün h iç  k im senin d ikka tin i çe
kemezdi zaten. B ir arkadaş geçenlerde onu överken, " i lk  defa olarak şüpheyi ge tirm iş 
t i r "  ded i. Yani bu m em lekette  bize y ılla rd ır doğru d iye yu ttu ru lan  şeylerin yanlış o lduğu
nu ve tam zıddının doğru o lduğunu.

Aslında K. T a h ir 'in  söy led iğ i şeyler, dem in değ ind iğ im  dönem in yera ltı siyasal ç iz
gisi iç inde zaten rahatça konuşulan, söylenen gerçekle rd i. K. T a h ir bunları a ld ı b ir  ro
mancı o larak, i lk  defa ortaya a ttı, iş led i. İşlem ekle kalm adı, daha da abarttı, b irtakım  
yanlışlara götürdü, yani d iya lek tik  olarak zıddına dönüştürdü. Len in 'in  b ir sözü vardır, 
" b i r  yanlış fe lsefeden de b ir  büyük sanat eseri ç ık a rıla b ilir "  d iye. Böyle eserler de ç ık
m ıştır. Ama b iliyorsunuz ta rih in  ge liş im i iç inde de bu g ittik çe  kıs ıtlan ıyor, g ittikçe  güzel
le, doğru özdeşleşmeye başlıyor. İşçi s ın ıfın ın  insanlığın kaderine sahip çıkmaya başla
dığı b ir  çağda artık  b irtakım  yanlışa dayanan sanat yapıtla rı, gereksiz b ir lüks haline 
g ir iyo r tab iî g ittikçe . Ama gene de o la b ilir  bu. K. T ah ir büyük rom ancıd ır ve kesin ko
nuşmayayım ama galiba bizim  edebiyatın da en büyük rom ancısıd ır.

Y.S. —  Öz olarak e leş tir ip , b iç im  o larak mı tu tuyorsunuz?

V.T. —  Hayır, roman, roman olarak. B irtakım  o layla rı sentez etmek, ipsan tip le ri 
yaratm ak, o insanları yaşatmak ve b e lli b ir dönem i yansıtm ak açısından. Sözgelim i Bal
zac. dünyanın en geric i adamı, kra lc ıy ım  d iyo r, k ilise c iy im  d iyo r ama rom anlarını oku
duğunuz zam ar, Fransız burjuvazis in in  çıkışını görüyorsunuz, çe lişk ile ri yakalam ış, Dos- 
to ye vsk i’yi a lın, o da ortodoks, yanlış b ir fe lsefen in  adamı ama rom anlarında top lum un 
çe lişk ile r in i, bütün insanları boyutla rıy la  görüyorsunuz. Kemal Tah ir de romancı adam dır 
ama meselâ çok övülen "D e v le t A n a '' bence gecikm iş rom an tizm im izd ir b iz im . Aslında 
W a lte r Scott'un  " Iva n h o e " su g ib i b irşeyd ir bu. Bunu söylerken "D e v le t A na "n ın  ge
tird iğ i b irtakım  sorunları, romana g e tird iğ i yeni o lanakları, b iz im  ta rih im ize  dönüş ye
n iliğ in i, öze lliğ in i de inkâ r e tm iyorum ; ancak b irtakım  doğru ları da yansıtm ıyor, abar
tı lm ış  şeylere, yanlışlara dayanıyor. B ir arkadaş dem işti ki "K . T ah ir yazıncaya kadar 
b iz M oğol barışını b ilm iy o rd u k ."  Dedim  ki "E  A llah tan  korkun yahu, e lin ize alın b ir ta 
rih  kitabın ı okuyun, yani siz okum adınız d iye bun lar yok mu o lu y o r". Yani Kemal T a h ir 'i 
tu tan ların  b ir kısm ı "ben  b ilm iyo rdum , bana ö ğ re tti"  d iyo rla r. Kardeşim  sen b ilm iyo rdun  
ama bu m eseleyi b ilen le r vardı, y ılla rdan beri vardı ama ye ra ltındaydılar, kım ıldayam ı- 
yo rla rd ı. Yani Kemal T a h ir 'in  abartarak ve yanlışa götürerek sö y led ik le ri, daha önce baş
kaları tarafından söylenm iş doğru lard ır. Meselâ Dr. H ikm et, "T a r ih  T e z i"  kitabında Os-
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Süreyya Duru /  BEDRANA (1974)

m anii ta r ih in i a lıyor, ortaya yeni yeni şeyler koyuyor. Ama bunlar hep unuttu ru luyor, 
yadsınıyor, yok ed iliyo r. Romancının yazdıkları daha çekic i, çarpıcı olduğu iç in , onlar 
daha b ir gözde o luyor, çek iç iük  kazanıyor. Tabiî burjuva b ir ülkedeyiz, normal bunlar.

Ben hep şunu d iyorum . Biz hep ta rih i ararız, onun üstünde düşünürüz, neden? Çün
kü ta rih  b izim  bugünü çözmemize yardım cı o lduğu iç in  yararlıd ır. K. Tah ir 'in  ta rih  tah 
lil le r i bizi bugün T ü rk iye 'de  burjuva yoktur, o lm am ıştır, sınıflaşm a doğm am ıştır sonu
cunu kabule zorluyor. Bu ihanete kadar g idebilecek b ir hatadır. Oysa pratikte  gençlere 
verilen  bu o luyor bugün. Bugün T ü rk iye 'de  sın ıfların  varlığ ı, hatta egemen sın ıfla rın  gad
darlığ ı şu son af olayında da b e llid ir . Şuraya getirm ek istiyorum . Bugün T ü rk iye 'de  sı
n ıfla r teşekkül e tm em iş tir düşüncesinin batı ö lçü le ri a lınırsa gerçek b ir yanı var, T ü r
k iye 'de  k las ik  kapita lizm  de olm am ıştır. Ama ne o lm uştur? Aracı-te feci-bezirgân sın ıf
larla finans - kapita l o rtak lığ ı m em leketi kasıp kavurm uştur. İşsiz lik , pahalılık , yasasız
lık, Özgürlüksüzlük g e tirm iş tir  ve bugün o sömürücü s ın ıfla r vardır, bunlar O sm anlI'da da 
vardı, başka b iç im de, başka şartlar a ltında, Kerim D evlet zamanında da tem eldeki ilişk i 
değ işm em iştir. Ama bizde burjuvazi Fransa'daki gib i güçlü değ ild ir. Fransa'da köklüdür 
burjuvazi, arkasına orta s ın ıfla rı, köy lü lüğü a lm ıştır. 1789 'u  yapmış, toprak dağıtm ış, ra
d ika l hareketlere g irişm iş  b ir burjuvazid ir. Tü rk iye 'de  bunlar olm am ış tab iî ama sevinsene 
buna kardeşim , işçi sın ıfı yararına daha köklü çözüm ler bu lab ileceğin sevinc iy le  yola 
çıksana. Türk halkın ın  finans - kapita l o liga rş is in in  gözleri önünde >4 Ekim 1973 'te  sos
yal dem okratları işbaşına getirm esi ne kadar ilg in ç tir .

Kemal Tah ir'den sonra bu b ir moda haline geld i. S ınıf yok, burjuva o luşm am ış, hat
ta öyle  ki Ertem Eğilmez adlı o sevim li ahbabımız da "e fe n d im  biz at üstünde b ir m il
le t iz "  d iyo r. Hangi a t üstünde kardeşim , Anadolu 'ya f ilm  çevirm eye g id iyoruz, at yok; 
o tom o tiv  endüstris i m inibüsü getirm iş, köylere m inibüs iş liyo r. M inibüsün g ird iğ i ü lke
de de sosyo - ekonom ik yapıda birtakım  d eğ iş ik lik le r o luyor tab iî. Herşey değişm iş, 
d e ğ iş tir ilm iş  bugün. T ürk iye 'de  sın ıfla r var, finans - kapita l o liga rş is i 150 yıldan beri 

çeş itli k ılık la r a ltında, kom pradorlarla  işb ir liğ i yaparak, d ev le tç iliğ i kullanarak, açık 
güm rük ve him aye sistem inden yararlanarak Türk iye 'ye  karabasan gib i çökm üş; bunun ya-
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nında yeteneksiz b ir burjuvazi de var, yeni palazlanıyor. Yoktur deyip bunları görmez 
den gelmek korkunç b irşey o lur, kaçaklık tır bu. U lusa llık sorunu da bu sın ıfsal gerçek
lerden ayrılmaz. Tarihe sığınıp kaçaklık yapmakla değ il, bunların üstüne yürüm ekle u lu 
sallığa u laş ılab ilir.

Bizde batıcılık da adı nam usluca konmamış birşey o ldu, son günlere kadar. Batı, 
batmakta olan Osmanlı İm paratorluğundan daha ile ri b ir  uygarlığ ı tem sil ed iyordu, bu 
da kap ita lis t burjuva uygarlığ ı id i. Ama bunu da h içb ir zaman sınıfsal b ir  açıdan koy
m adılar. Çünkü bu sorunlara yanaşanlar da küçük burjuva aydın ları, asker - s iv il bürok
ra tlar o ldu . D evrim ler dendi. D evrim ler olmaz, devrim  vardır. Ama biz şapka g iyd ik , 
devrim  oldu. Sakalı kestik, devrim  o ldu, pantolon g iyd ik , devrim  o ldu. A ta tü rkçü lük  diye 
öne sürülen şeye Kemal T a h ir 'in  karşı çıkışında tab iî doğru b ir yan var, bunun adını 
namusluca koymak lâzımdı. T ü rk iye 'n in  geri ka lm ış lığ ın ın  nedenlerinden b iri de batıdaki 
g ib i kapita lis tleşm e evresine girem em esi o ldu. Bu A ta tü rk 'le  de gerçekleşm edi. A ta tü rk '
ün b ir sözünü söy le rler, "b iz i ta rih te  ekonomi b ilm em ekle  suç layacak la r" dem iş. İsmet 
Paşa başbakan olm uş, hâzinede para yok, "basa lım  d em iş " hemen. B ir b ilen çıkm ış ney
se "o lm az; basamayız, enflasyon o lu r "  dem iş. "N e  demek enflasyon " dem iş paşa. Ş im di 
enflasyonu şu köşedeki bakkal b ile  b iliyo r artık.

Sınıf yoksa, burjuva meydana gelm em işse, b izim  yapacağımız da bunları saptamak 
o ldyor. Yoksa ta rih , beni eğer, sözgelim i Vehbi Koç'un karşısına çıkm aktan önlüyorsa. 
o ta rih  anlayışım  yanlış benim  kardeşim . Tarih i e lbette  a raştırırım  ama fabrikada işçi sı
nıfının  karşısına geçmemi bana emreden ta rih  b ilg is i m utlaka yanlıştır.

Y.S. —  Sinemamızın 1965 sonrası ge liş im ine  ge le lim  isterseniz?

V.T. —  Evet, a rtık  ş im di ge leb iliriz . Bu Kemal T a h ir 'c ilik  akım ı sinemada çok kor
kunç kötü e tk ile r yaptı. D iye b ilir im  ki o lay la r da denk geld i. Tam A P 'n in  po lis tö rörü  
dönem iyd i. Baskılar Yeşilçam 'da da arttı. "K aran lık ta  U yanan lar" örneği yürek li a tılım - 
lara karşı b ir  tu tum  doğdu tab iî. B ir yandan da sorunlar karşısında kaçaklık, korkaklık, 
Kemal T ah ir tü rü  rasyonalizasyon eğ ilim le ri başladı. O zaman işçi m eselelerine el atmak 
f3İan da batıya özenti o luyordu, biz ta rih ten  nasıl gelm işiz, ona bakılıyordu. Bu ortam 
iç in d e  M etin  Erksan da, Kemal A h i's in in  teo ris in in  yardım ıy la  film le r in i başka tü r lü  açık
lamaya başladı. Kemal T a h ir 'in  de katkısıy la  yapılan "H arem de 4 K ad ın " da ta rihse l b ir 
değinm e olm anın ötesinde çok önem li, aman aman b irşey değ ild i. Kemal T a h ir 'in  en 
o lum luca katkısı M em duh Ün'ün yaptığı "N am usum  İç in "e  o ldu. Bu M em duh'un sinema 
olarak da b e lli b ir  düzeyi tu ttu ran  fi lm id ir .  Sonra Kemal Tah ir, bana iç ten liks iz , garip 
b ir kurnazlık taşıyan b ir adam g ib i ge liyordu. 1966 yazında S inem atek'teki o ta lihs iz  açık 
oturum a Kemal T a h ir ve Sencer D iv itç io ğ lu  da çağrılm ış d iye duym uş ve g itm iş tik . İk is i de 
gelm ed ile r. B ir gün Beyoğlu 'nda Kemal T a h ir 'e  rastlayınca sorm uştum  neden ge lm ed iğ i
n i, "G e lir  m iy im  A bdü lkad ir, gelm em  tab iî, H a lit 'le r  g e ld ile r bana gece, hadi s ik tir in  
ded im , k o vd u m " dem işti aynen, "H em  dokto r A rşav ir g ib i f ilm  yapacaklar bunlar, hem 
de haklı o la ca k la r" dedi. Ben de " iy i  ded im , o zaman b ir sorun yok, çünkü ben de on
ların O tutum una ka rş ıy ım ." Halim lerinki böylece b ir nevi Y eşilçam 'ı bütünüyle savun
mak o luyordu, halbuki savunulacak ve  yık ılacak yanların ı iy i ayırm ak gerek ird i. Bu lâ f
ları söyleyen K. Tah ir ise onların m eclis inde , onları h içb ir va k it kırm ıyordu. Onlar hep 
K. T a h ir 'in  para le lindeym iş ve ondan destek alıyorm uş g ib i lâ fla r e ttile r, bana böyle ko
nuşan K. T ah ir ise h içb ir zaman onlara cevap verm ek, açıklam a yazmak gereği duym adı. 
Ama öte yandan b ir  Celâl Bayar anılarını yazdı, o günlerde K. Tah ir. Celâl Bayar'ın bu 
"B en  De Y azd ım " kitabına b ir övgü - e leş tir i yazmak zerafetin i ihm al e tm edi. Ben h içb ir 
gün Celâl Bayar'ın eserine övgü yazabilecek b ir  tu tum un doğru b ir  tu tum  olab ileceğine 
İnanmam.

İşte K. T ah ir b izim  sinemacı arkadaşları yazık k i çok kötü e tk iled i. A tıf Y ılm az'ın
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b ir "A ah  Güzel İs tanbu l" f ilm i vardır. B ir kepazeliktir, ne ded iğ in i k e n d iti de biirr.e/. 
ama Ayşe Şasa'ya ir i iri lâ fla r e ttir ilm iş tir . "D o lan d ırıc ıla r Ş ah ı", "S u ç lu " , "E rkek A l i"  
g ib i f ilm le r yapan A. Yılmaz,, b irden kalkar ve bu ne iduğü belirs iz  çarpık lık örneğini 
ve rir. Ama A tıf Yılm az yeni boyutlar ge tird iğ i inancındadır, "u lusa l s inem a" yapıyor- 
dur.

SİNEMATEK - YEŞİLÇAM İLİŞKİLERİ

1965 'le rde  b ir ta lih s iz lik  de, S inem atek'in kurulm asında, hâlâ oranın yöne tic is i olan 
Onat Kutla r'ın  benim kanımca b ir yanlış davranışının o lm asıdır. O zamanlar Sinem atek’ in 
aydın kurucu ların ın  sinemamıza karşı tu tum ları ya alay etme, ya da karşı çıkma b iç i
m inde olm uştu. Önce sinemadaki b ir ik im i bilm ek ve ondan yararlanmak gerekiyordu 
halbuki. Bu ters tavır, Yeşilçam 'ı iy i izleyememekten ve  değerlendirem em ekten ge liyo r
du aslında. D ialog kurmaya hazırlık lı değ ild ile r. İyi sinemanın Yeşilçam 'a toptan karşı 
çıkıla rak yapılacağı inancı ki bu hâlâ b irçok çevrelerde devam ediyor, ayrın tıla rı iy i 
düşünülm esi gereken, b ir  şeydi. Karşı çıkma ama, nereye kadar, hangi konularda ve ne 
b iç im de. Ben işte o 1966 'daki açık o turum da bulundum . O gün Onat K u tla r'ın  söy led ik
le rin i bugün açın okuyun, rahatlıkla söylenebilecek şeylerd ir. Yani "v a k tiy le  H a lit Refiğ, 
sinemamızdan kurutu lm ası gereken bataklık d iye bahsediyordu, bugün niye savunuyor" gibi 
şeylerd i. Halbuki mesele başka tü rlü  konab ilir, sinemanın içine g irilin ce  insan başka tü r 
çözüm ler aramanın gereğini görüyor demek ki, d iye de b e lir t ile b ilird i. Fakat bana öyle 
g e liyo r k i, orada b ir hazırlık lı kapışma oldu ve mesele b ir kan dâvâsma dönüştürü ldü. 
Bu da Türk sinemasına çok zararlı o ldu. Ben bu kapışmanın a ltında da büyük b ir p o li
siye dalavera o lduğu inancındayım . Nedeni şu, b iliyorsunuz Sinematek kurulunca, o za
mana kadar gösterilem eyen sosyalis t ülke film le r i de gelmeye başladı ve büyük b ir su
suzlukla aydın lar bu film le r i görmeye başladılar. Bu büyük b ir te d irg in lik  yarattı. AP 
ik tida rı zamanıydı ve b ir süre sonra Sinem atek’ in çalışm aları da sürekli baltalanmaya, 
baskı görmeye başladı.

Y.S. —  Sinem acıların Sinem atek'e karşı çıkm alarının b ir nedeni de, kurum un Türk 
film le r iy le , pek ilg ilenm em esi, hep yabancı örnekler göstermesi, tartışm ası ve kurucular 
arasına da h iç  sinemacı çağrılm am ası olamaz mı? Sizi niye çağırm adıla r acaba kurucu 
üye olarak?

V.T. —  Bu söy led ik le rin iz  tab iî doğru. Zaten H a lit bana dem iş tir ki "b iz im  gururu
muzla oynadılar, bizi çağırm adıla r” . S inem acıların S inem atek'e karşı çakm alarında bu 
duyguların  da e tk is i o lm uş o la b ilir  ama b irtakım  provokasyonların m utlaka o lduğu kanı
sındayım. B ir de o günlerde, Gn. P orte r'in  T ü rk iye 'de  yeni b ir başbakan aradığı dönem
de kurulan Sinem atek, d iye b ir  de pislik, a ttıla r kuruma. Bunu c id d î c idd î savunmaya da 
ka lk tıla r, yani güle r m is in , ağla r m ısın. Aslında Am erika 'n ın  Y eşilçam 'ı yıkm ak iç in  b ir 
Gn. Porter gönderip de, Y eşilçam 'a karşı çıkacak b ir S inematek kurdurm asına h iç  ih t i
yacı yok k i, çünkü Yeşilçam  bütünüyle zaten Am erikanizm in para le linde b ir  ye rd ir, Hong 
K ong'dan, H ollyw ood stüdyolarına kadar dünyayı sarmış olan em perya list b ir  sinemanın 
arastasıdır aslında. İçinde o lum lu  insanlar var ta b iî ama bütün olarak budur. Bu espriyi 
te rs ine  çevirirsek, daha ta tlı o luyo r galiba. Tam Sinem atek kurulup da sosyalis t ü lke lerin  
f ilm le r i gösterilm eye başlandığı anda, Am erika Gn. P orte r'i Ankara 'ya yeni b ir  başba
kan aramaya yo llad ı! Nasıl?

Y.S. —  B ir şeyi hatırla tm akta yarar o la b ilir  mi acaba? S inem atek’te gösterilen sos
ya lis t ü lke film le r i fazla sol ideo lo jide  örnekler o lm adı h iç b ir zaman. Ayzenştayn'in bir, 
ik i f i lm i dışında çoğu sosyalis t anlayıştan çok batılı ka p ita lis t ü lke le rin  sorunlarına özen
t i  "b ire y c i”  bunalım  ya da savaş film le riy d i bunların. Son olarak gösterilen "A y d ın la n 
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m a"da  dahi P o lonya 'lı Zanussi'n in yaşamın anlamını bulamayan b ir fiz ik  b ilg in in i ele alıp, 
m ateryalizm e ters düşen, "b ire y s e l"  ve " id e a lis t"  yorum lara u laştığını hepim iz hayretle 
gördük. Bunlar da aslında tanım adığım ız ü lke le rin  ü rün leri o lm anın ötesinde p o litik  bir 
anlam taşım ıyorla rd ı. Bu ülke lerde başka tü r f ilm le r in  çe v rild iğ i de b ir gerçekti oysa. 
Genel o larak da Sinematek olayının, bütün kap ita lis t Avrupa 'da o lduğu gib i b irtakım  kü
çük burjuva aydınların "s a n a t"  (I) n ite liğ i üstün basan film le r görme susuzluklarını ta t
m in etme o lgu larının  Türk iye 'de  gerçek leş tirilm es in in  ö tesinde, işçi sın ıfı hareketino ya 
da Türk iye 'de  o lab ilecek b ir p o lit ik  sinema hareketine katkıda bulunduğu söy leneb ilir mi 
sizce? Ayrıca Yeşilçam 'la  i liş k ile r  açısından bakarsak da, S inem atek'in Yeşilçam 'a karşı 
o lum lu ya da olumsuz tavrın ın, se y irc ile r açısından değil de, Yeşilçam  sinem acılarının 
kendi tavırları açısından değiştireceği çok şey var m ıydı acaba? S inem atek'in  desteği o l
madan iy i f ilm  yapamazlar m ıydı? S inem atek’ i m utlaka Yeşilçam 'ın  g id iş ine  engel biı 
kurum olarak görmek doğru m udur sizce?

V.T. —  Önce ilk  söy led ik le rin ize  karşı o lm adığım ı be lirtey im . Bunlar genel hatla- 
rıyla yanlış d eğ ild ir. Evet, Sinematek b ir küçük burjuva ö rgütüdür. Öyle de id iyd i. Ben 
h içb ir zaman Sinem atekçi o lm adım  ve değ ilim . Ama şunu da unutm am ak lâzım ki, dev
rim ci b ir ik im  iç inde küçük burjuva aydın ların ın  bu tip  davranışlarının da b irik im e  b ir kat
kısı o la b ilir. Fransa'da b ir lüks o la b ilir  bu ama T ü rk iye 'de  daha önem lid ir. Ben bunun 
küçümsenmesine karşıyım . Ama ded iğ in iz  g ib i S inem atek'te  oynatılan film le rin  büyük b ir 
kısmı da, b ir- ik i k las iğ in  dışında, beni hayal k ırık lığ ına  uğratacak kadar sade suya şey
ler o ldu. Sosyalist ü lke lerden gelen ler de dahil.

Aslında S inem atek'i de gözde fazla büyütm em ek lâzım. Zaten devrim ci b ir ku
rum  olamaz ki bu. Başında Şakir Eczacıbaşı vardı, ş im di Sinevizyonun m üdürü Duran Tan- 
tekin  var. İlk i Eczacıbaşı H old ing  ahtapotunun b ir evlâdı, nasıl devrim ci o lu r; olamaz. 
Ama T ü rk iye 'n in  o günkü şartlarına göre o Sinematek de ile ri b ir adım dı, ile ri b ir b ir i
k im d i, bu b ir.

İk inc is i S inem atek'in  Tü rk s inem acıların ın  sanatsal eğ itim inde  en azından b ir ser- 
g ievi kadar önemi o lu rdu  ve vardı. Sözgelim i ben sinem ayı Ertem 'den, A tı f ta n , Yeşil- 
çam 'dan öğrendim  ama Sinem atek'ten de b irşey ler öğrendim . Sinema b ilg im , duygum 
ge liş ti. Onu küçümsememek lâzım. Aslında Y eşilçam 'ın  çok ih tiyacı vardı böyle b ir ye
re. Çünkü onların  b ilg is i B eyoğlu 'ndaki t ica rî film le re  dayanıyordu. Sinem atek, en azın
dan sinemamızın bütün üyelerin i götürüp, güzel film le r i göstereb ileceğ im iz, kö tü le rin i 
e leştireceğim iz b ir eğ itim  aracı o la b ilird i bize. Yapılam adı ve bu b ir  kayıp o ldu  bize. 
Sonra dernek ile  sinem acıların  kavgası, Yeşilçam 'ı basında ve b irçok yerlerde etkin olan 
aydın desteğinden yoksun e tti. B ir zam anlar Tuncan Okan, G iovanni Scognam illo , Tanju 
Akerson, A li G evg ilili vb. gib i b irçok  k iş ile r gerçekten Türk f i lm le r i üstüne yazılar yaz
d ıla r, Tü rk sinemasına etk i - tepki içersinde b irtakım  şeyler g e tird ile r. 1965 'e kadar bu 
gerçekten o ldu. 1965 'le  b ir lik te  b ilinen karanlık devre, kaçaklık devresi başladı ve S ine
m atek'te  de b ir  kavga koparıld ı. Bunda b irtakım  provokasyonların  olduğuna ben hâlâ 
inanıyorum . Böylece Y eşilçam , b ir  nevi o eski batak düzenin sürdürü lüp  gö tü rü lm esin 
den başka yo lu  olm ayan b ir arasta haline g e tir ild i.

Y.S. —  Ş im di burada b ir noktaya geld ik. Aksi olsaydı, yani sizin, Yeşilçam  içinde 
kazanılacak unsurla r ded iğ in iz  k iş ile r, b irtakım  yönetmen, senaryocu, oyuncu ve kam era
m anlar, Y eşilçam 'ın  a lışılagelen yapısına karşı kazanılsaydı, o zaman ne o lacaktı sizce? 
Bunu da saptamak gerekiyor.

V.T. —  Ben derim  k i, Sinematek g ib i b ir  kuruluş baştan b ir yanlış adım atma ta 
lihs iz liğ ine  uğram asıydı, b ir; İk inc is i Y eşilçam 'ın  o lum lu  yapıtların ın  te m s ilc ile r i olan k i
ş ile r de bu kuruluşu lâyıkıy la  değe rlend ireb ilse le rd i, b irb ir in e  düşm eselerd i, eşkiden beri
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varolan aydın desteğini daha ile ri b ir aşamada, daha etken ve; güçlü b ir b iç im de sü rdü 
rüp gö tü reb ilir le rd i ve Yeşilçam 'ın  iy i, güçlü sinem acıları, Yeşilçarn 'ın  iç indeki Kotu, ki» 
ranlık, batak güçlere karşı b ir üstün lük sağ layab ilirle rd i. O bakımdan Türk sinemacı bun
dan büyük yarar görürdü. Yalnız şunu belirtey im  ki, bu olsaydı o lu rdu  m antığı m etafizik 
o luyor tab iî. Böyle bakamayız, olmaz,

Y.S. —  Tam değil de daha iyi b ir  düzeye g e leb ilird i dedin iz. O zaman da şu ol 
mayacak m ıyd ı. Bugün g iriş ilen  b ir deney, yani aydın ların  Y eşilçam 'la  aralarını iy ile ş tir 
me, o lum lu  yaklaşma, hatta o rtak çalışma deneyi, daha 1966 'larda  gerçekleşecek ve ay 
d ın la r d iye lim  ki, halkın çıkarlarını savunan b ir sinema yapmak is ted ik le rinde  piyasadaki 
aracı - te feci egem enliğ iy le  daha o günlerden karşılaşacaklar ve gerçekten halkın çıkar
larını savunan b ir sinemanın hangi koşullarda, hangi örgü tlenm elerle  ortaya çıkab ilece
ğ in i 1966 'larda  düşünme olanağı bulacaklardı. Yeşilçam  iç inde  istenen sinemanın ger
çekleşip gerçekleşemeyeceği belki de 1966 'larda  anlaşılabilecek, 1974 'deki uzlaşmacı 
re fo rm is t g ir iş im le r belki de görülem eyecekti. 1966 'lardaki kopuş kısaca Yeşiiçam 'ı de
nenmemiş b ir a lte rn a tif durum unda b ırakm ıyor muydu?

V.T. —  Bakın, b ir  zam anlar b ir  sendika meselesi vardı, S ine-iş kurulm uştu. A yd ın 
lar ve S ine-İş 'teki e lem anlar bu ded iğ im iz hayırlı anlaşmayı 1966 'larda  yapsalardı ne 
o lu rdu . Tab iî yine tekrarlayayım , yapm adıklarına göre düşünmek b ile  yanlış o luyor. Ya
pamazlardı zaten. Ben iç le rinden  tanıyorum  hepsini. Ne kişise l yetenekleri, ne yapıları, ne 
teo rik  hazırlık ları buna m üsait değ ild i. Yani aslında b ir H a lit R efiğ 'in , b ir  M etin  Erksan'ın 
Kemal T a h ir 'in  peşine takılm ası, yani dem in dediğ im  rasyonalizasyon olayı, rastlantı de
ğ ild ir . Yani herkes kendi yapısına uygun yolu tu ttu ruyor sonunda. A n la tab ild im  mİ? A y 
rıca öte ta ra fı da doğrudur. Yani finans - kapita l te m silc is in in  kolu kanadı a ltındaki b ir 
küçük burjuva S inem atek'in in  de doğal olarak emekçi sın ıflardan yana b ir çizgi göster
memesi (ki böyle  o luşturu lsaydı zaten kapısına iki günde k i l i t  asılırd ı) b ir rastlantı de
ğ ild ir . Bu da, top lum da b e lli b ir  b ir ik im in  o lm adığım  gösteriyordu.

Ş im di Türk sinemasında düzeni e linde tu tan olumsuz güçler, eğer yeni ik tida rla , b ir
takım  kanunlarla, yen ilg iye  uğratılmazsa, bu düzen sansürüyle, dağıtım  mekanizmasıyla, 
yapım cılık tak i b irtakım  engellerin  o lum lu  yönden çözüme bağlanması ve aşılm asıyla de
ğ iştirilem ezse aynı şeyler devam eder, g ider; her o lum lu  film , k işise l b ir  kahram anlık 
ürünü halinde ka lır. Yani bugün "K aran lık ta  U yanan lar" b irkaç k iş in in  k işise l kahraman
lık ürünüdür, sinemamızda bu çizg ide  top lu  b ir ge liş im  sağlanamamıştır.

Y.S. —  Yani, Yeşilçam  iç inde o lab ilecek tek il çabaların istenen düzeyde b ir  atılım  
yaratamayacağında b irleşiyoruz.

V.T. —  Tabiî, muhakkak.

(NOT : Vedat Türkali ile, Nezih Coş, Abdullah Anlar ve Engin 
Ayça tarafından yapılan konuşmanın ikinci bölümü gele
cek sayımızda yayımlanacak ve aşağıdaki konuları kapsa
yacaktır :

YEŞİLÇAM'IN BÜNYESEL ANALİZİ /  TEKELCİ SERMA
YE EĞİLİMLERİ /  KURUM VE YASA SORUNLARI /  
SENDİKALAŞMA SORUNLARI /  BAĞIMSIZ SİNEMA  
ÇALIŞMALARI.)
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oruşturma
ÇİN  FİLMLERİ ÜSTÜNE  
HALK S O R U Ş TU R M A S I (2)

Düzenleyenler : 
Abdullah ANLAR - Nezih COŞ - Mehmet YILDIRIM

KASIM ACISU
Yaş 19 /  Sivas'lı /  Gültepe Sanat Enstitüsü'ne gidiyor. Spor olarak 3 yıld ır Teakwan-do'y- 
la uğraşıyor. Hocası Aslan Sağlam, siyah kuşak'tan. Şimdilerde M TTB'de çalışıyor, san 
kuşak derecesinde ve kuşak sınavına hazırlanıyor /  Tercüman, Günaydın, Hürriyet gaze
teleri okuyor.

—  Çin filmlerine gidiyor ve beğeniyor musunuz? Hangi amaçla gidiyorsunuz? Evet 
g id iyorum . Sevdiğ im  iç in , bilhassa W ang Yu'nun, Bruce Lee'nin hareketle rin i, konsantre 
oluşların ı izlem ek iç in  g id iyo rum . B ir de onların te kn ik le rin i öğrenmek iç in . Gelen her 
fi lm i kaçırm am , gene llik le  görürüm .

—  Böyle bir teakwan-do kurşuna niye girdiniz Amacınız neydi? Daha doğrusu spor 
yapmak iç in  g ird im . Sanat enstitüsünde ne öğreniyorsunuz? Torna-tesviye bölüm ündeyirn. 
Sanat öğrenirken b ir yandan da teakwan-do çalışıyorum .

—  Peki bu tür kulüplerin Türkiye'de yaygınlaşması sizce iyi birşey mi? Yayılması 
tab ii ki iy i b irşey. Çünkü insan sportmen oluyor. İy iy i kötüden ay ırtedeb iliyo r. Kendis in i 
her tü rlü  kötü şa rtla r a ltında müdafaa edeb iliyor. Günlük hayatta ne gibi kötü şartlar 
oluyor örneğin? D urum lar b e lli o lm uyor. G enellik le  b ir  kavga falan o lu r. İcabında ilerde
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b ir savaş olsa lâzım o lu r bu spor.
—  Biri sana sataşsa, bu sporu nasıl uygularsın? önce  kendim i tan ıtırım . Kardeşim 

ben bu sporla uğraşıyorum , bana karşı m üdafaalı ol veya benle kavga yapma. Gaoellıkle 
iy i yola g ide rim . Eğer anlamazsa tab ii öğrend iğ im  b irkaç tekn iğ i de uygulam ak zorunda 
ka lırım . Şimdiye kadar hiç uyguladın mı teakvvando'yu? Bir kere uyguladım , okulda o l
du. B ir arkadaş devam lı sataşıyordu, alay ediyordu. Teneffüste b ir gün karşılaştık. Buna 
b ir yan tekme, b ir de uçar tekme g ittim . Tabii ik i sefer yere duştu, ağzı burnu karılar 
iç inde ka ld ı. B ir daha da sataşmadı, geld i benden özür d iled i.

—  Teakvvan-do'yu öğrendikten sonra kendine duyduğun güvende bir artma oldu mu? 
Kendime güvenim  çok a rttı. G ene llik le  ş im di 15 k iş i de gelse h iç  korkum  olmaz. Ken
d im i rahatlık la  müdafaa edeb ilir im . Gençler üzerinde bu film le rin  e tk is i yararlı o luyor 
Döylece.

—  Bu teakvvan-do'nun sana bir ün sağlayacağını falan bekliyor musun? Un sağla
yacağına inanıyorum . Çünkü her sene kuşaklar arasında Türkiye  V6ya İstanbul b ir in c iliğ i 
falan o luyor. Bunlara ka tılıyorum . En son siyah kuşağı alarak b ir  salon açmayı düşünü
yorum . Çok iyi para da var bu işte. Kurslarda bizden talebe o lduğum uz iç in  30  TL., 
dışardan gelenlerden 50 TL. a lıyorlar.

—  Genel olarak sinemaya neden gidersin? Boş zamanlarımı değerlendirm ek ve her
hangi b ir  konuda f ik ir  a lm ak iç in . Çin filmlerinden önce hangi tür film lere giderdin? 
G ene llik le  duygusal konulu film le re  g ide rd im . Y erli film le rden  Yılmaz Güney ve Cüneyt 
Arkın ın film le rin e  g iderim . Y. Güney'in filmlerinde ne buluyorsun meselâ? C. Arkın'ın- 
kilerle kıyaslayabilir misin? Y. G üney'in film le rin d e  gerçekçi b ir  konu buluyorum . İleri 
düşünen b ir  re jisö r ve oyuncu. Onun karakterin i ve oyun gücünü beğeniyorum . C. A rk ın 'tn  
film le rin i de hep kö tü le rle  olan m ücadelesin i anla ttığ ı iç in  beğeniyorum. Y. Günoy top 
lumu ilg ile n d ire n  konuları ele a lıyor. C. A rkın ise günlük herhangi b ir hikâye veya roma
nın tekn iğ in i iş liyor.

—  Sen kendin film  yapma imkânına sahip olsan hangi konuları ele alırdın? Hare-1 
ke tli b ir f ilm  yapardım . Bu Çin film le rin d e  gördüğünüz konuları ele a lırdım .

—  Çin film lerinin konuları genellikle hangi temaları işliyor sence? Gfenellikle iyi 
b ir  k iş i, zor karşısında, karateyi öğrenerek veya b iliyorsa  ku llanarak kendis ine karşı ge
len kö tü le ri yeniyor. Tek başına bir insanın bütün kötüleri yenmesi inandırıcı mı? İnan
d ırıcı değil ama gerçek hayatta da belki o la b ilir  d iye düşünüyoruz.

—  Sen toplumsal bir sorunla karşı karşıyasın. Buna arkadaşlarınla ortak bir çözüm 
mü ararsın, yoksa tek başına mı çözmeye çalışırsın? Ben arkadaşlarla b ir lik te  çözmeyi 
düşünürüm . Ama onlar b irer film  kahramanı o lduğu iç in  m eşhurdurlar. Başkalarıyla pay
laşm aları ün le rin i d üşü re b ilir kanısındayım . Bu yüzden onlar tek  başına yapıyorlar. Ger
çek hayatta top lum  sorunlarını çözmede tek başına birşey yapılab ileceğine inanm ıyorum ... 
Tek başına ancak kavga olan kö tü lük le ri yeneb iliriz . Bütün kö tü lük le r de kavgayla çö
zülmez ayrıca. Bu sporu yapanlar ile riy i düşünür, tam b ir sportmen o lu r. Sportmen b ir 
adam da kötü olm az zannedersem.

—  Yaşadığın çevrenin sorunları neler? Bizim  burada oturan gene llik le  Anadolu 'dan 
ge ld iğ i iç in  pek kendin i düşünen insanlar o luyorla r, kavgacı t ip le r o luyorla r. Herkes 
kendi çıkarı peşinde koşuyor. K imse kim seyi düşünm üyor. Bu çevrede (Çağlayan) öyle 
o luyo r maalesef. Hem yerleştiğ i çevrenin şartlarından, hem de tu tunab ilm ek iç in , s iv 
rilm ek iç in  bu böyle oluyor. Beled iyenin kötü yol ve e lek trik  şartlarından da hırçın la 
şıyor bazen insanlar.

—  Sen MTTB'nin Yunan mitingine katıldın mı? Nasıl karşılıyorsun bu mitingi? Ha
y ır ka tılm adım . Bu m iting i çok iyi karşılıyorum . Yunanistan'a  a rtık  gereken dersi verm e
m iz gerekir. Bu m iting  sayesinde baştakilerin  durum a daha iy i eğileceğine inanıyorum .
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NEDİM KAVAK
Yaş 11 /  İstanbul lu /  Anadolu ilkokulu 4. sınıfta /  Babası seyyar satıcı /  Günaydın, 
Hürriyet gazeteleri okuyorlar.

—  Çin filmlerine gidiyor musun? Diğer film lere göre ne yönden beğeniyorsun? En
çok bu film le re  g id iyorum . Her hafta g iderim , m ahalle arkadaşlarım la. Çok beğeniyorum 
efendim . D övüşler hoşuma g id iyo r. Sonra arkadaşlarla m ahalle arasında onlara bakarak 
biz de dövüşüyoruz. Biz de Wang Yu gib i kendim ize is im  takm ak iç in  çalışıyoruz,

—  Peki karateyi öğrenince kime karşı kullanacaksın? Meselâ, kavgada b ir adam 
bana bıçak çıkarttığ ı zaman, ona karate darbe lerin i göstermem  lâzım dır e fendim . Ben 
daha pek öğrenemedim. Az b iliyorum  bu oyunları.

—  Peki zararlı yönleri yok mu bu film lerin sence. Hepsi iyi film ler mi yani? İyi 
film le r e fendim . B ir de şey va r e fendim . A çık saçık olan larından h iç  haz etm iyorum . 5 
Meselâ Şam piyon'da, Karateci Kız'da böyle sahneler var e fendim .

—  Hiç kavga ettin mi arkadaşlarında? Niye ettin? Kavga e ttim  e fendim . 2 arka
daşım birgün bana ge ld ile r, hadi gel karate yapalım  ded iler. O nlar az b iliyo rla rd ı. İk is i
ne de tek çıktım . Tabii ik is in i de dövdüm  efendim .

—  Anneniz, babanız, size kızmıyor mu bu film lere gittiğiniz için? Yok efendim , 
onlar yo lluyo rla r zaten her hafta bizi.

—  Yılmaz Güney'in film lerini gördün mü? Nasıl buluyorsun? Gördüm efendim . 
"B a b a " fi lm in i gördüm . Güzel f ilm  e fendim . Ama Çin f i lm le r i daha üstün ta b ii. Çünkü 
onların dövüşleri iy i o luyor. Biz de onları öğrenmek iç in  g id iyo ruz tab ii.

RAMAZAN KABAK
Yaş 13 /  Trakya'lı /  Okula gitmiyor. Çünkü nüfusu kayıp. Babası göndermek istiyor ama 
nüfusunu çıkaramıyor. Babası işportada kazak satıcısı /  Ağabeyi Hürriyet okuyor.

—  Çin film lerine gidiyor musun? Beğeniyor musun? G id iyorum , çok beğeniyorum .
—  Başka film lere gidiyor musun? Türk filmlerine? G id iyorum . O nlar da güzel. Bu 

yıl beğendiğim  Türk film le r i: Battal Gazi; Battal G azi'nin İn tikam ı; Battal G azi'nin Des
tanı; Kara M ura t G e liyor.. Küçük Şahit'i gördün mü? Hayır, onu görm edim . Yılmaz Gü
ney'in filmlerini? Y. Güney'in film le rin e  g itm em . Cüneyt A rk ın 'ın  film le rin e  g iderim .
C. A rk ın 'ı tu ta rım . Çünkü avantürü severim . C. A rk ın 'ı b ir  de karateci o lduğu iç in  sevi
yorum .

—  Karateye çok meraklısın yani. Peki n'olacak, ne işe yarıyor bu karate? İşte me
raklıyız abi. Hareketleri öğreniyoruz. G idem iyoruz okulla rına, onun iç in  film le rden  öğre
niyoruz.

—  Arkadaşlarını mı dövüyorsun sonra? Yoo, arkadaşlarım ı dövm üyorum . Sadece 
alışıyoruz. Seviyoruz çünkü.

—  Peki okula mı gitmek istiyorsun? Karate'ye mi? İk isine de gitm ek is tiyorum  ama 
g idem iyorum . Okula niye gitmek istiyorsun? B ir zanaattir o. Karateyi ise Japonya'ya fa 
lan g ideb ilm ek iç in  b ilm ek is tiyorum . A lışacağız böylece. Sonra Türk iye 'ye  dönüp nam 
vereceğim . Hakkı Koşar nasıl nam veriyo r, Wang Yu, Mang Yu, onların  üstüne çıka
cağım.

—  Anne-baba'n da giderler mi bu filmlere? Babam da g ider o film le re . Annem A la- 
manya'da. Ben bazen babamla, bazen arkadaşlarım la g ide rim . Babamın da hoşuna g id i
yor karate f ilm le r i. Kavgalı o lduğu iç in . Barsak alma, göz çıkarma hoşuna g id iyo r. Biz 
de k ire m it kırmaya çalışıyoruz.

—  Peki bu film lerin topluma zararlı yönleri var mı? Var, var. El, kol kırm a za
rarlı şeyler. Hem zararlı buluyorsun, hem de hoşuna gidiyor? Evet, f ilm d e  hoşuma g id i
yor, gördüm  mü dayanam ıyorum . Zararlı, b iliyorum  ama g id iyo rum  yine. Peki bu zararlı 
oyunları niye yapıyorsunuz mahallede? Biz sahici oynam ıyoruz k i, şaka.. Öğrenmek iç in .
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Ramazan Kabak Ahm et Satılm ış

AHMET SATILMIŞ
Yaş 18 /  Giresun'lu /  Kuştepe Lisesi son sınıfta öğrenci /  Kendi düşüncelerine 

uygun bulduğu için Cumhuriyet, Yeni Ortam, Barış gazeteleri okuyor.

—  Çin film lerine gidiyor musunuz? B ir tek film e  g ittim . "Ş am p iyon ”  adlı b ir  f i lm 
d i. İsteyerek değil meraktan g ittim . G ene llik le  avantür o lduk ları iç in  hareketli film le rd ir  
bunlar. Pek gerçeği yansıtan b ir yönleri yoktur. Halkın dey im iy le  palavra f ilm le r d iye
b ilir iz  onlara.

—  İyi ama bu film ler büyük ilgi görüyorlar. Bunun sebebi ne sence? Bunun sebebi 
bence halkım ızın hareketli yaşayışı ve film le rin  buna uym asıdır. Halkım ız hareketli ya
şıyor, çünkü düşünmeye pek v a k it bulam ıyor, işten eve, evden işe g id iyo r. H areke tliliğ i 
sosyetik olarak anlamayın yoksa.

—  Çin film lerini öteki film lere (yerli ve yabancı) göre nasıl buluyorsun? Bunların 
b izim  film le re  üstün yanlarını şöyle sıra layab iliriz . B ir kere tekn ik  bakımdan hareketleri 
film e  almakta büyük usta lık gösterm iş le r bunlar. E llerinde bizde olmayan büyük b ir  tekn ik 
var zannedersem. Zaten halkın bunlara ilg i göstermesi de bu hareketlerdendir. Yabancı 
f ilm le r le  mukayese edersek konu olarak b ir üstün yanları yoktu r bunların Yine hareket 
olarak üstünlüğü vardır.

—  Çin film leri seyirciye kendi hayatındaki zorlukları yenmesi, aşması için bil çö
züm yolu gösterebilir mi sence? Bu yönde bir etkileme olabilir mi? Aslında sosyal, kü l
tü re l vb. her alanda ye tişm iş b ir insanın bu film le re  kendini kaptırmasına imkân yoktur. 
G ene llik le  çocuklar, gençler bu film le re  ilg i gösterm ektedir. B ir ün ive rs ite li genç 1-2'den 
fazla seyretm em iştir bu film le rden . K ü ltü rlü  insan her zaman gerçekleri arar. Bu film le rde  
ise gerçekleri yansıtacak b ir  yön yok tu r yani. Bu hareketleri yapmak bana olanaksız gö
rünüyor. İnsan gücünün dışına çıkan şeyler bunlar. Karate ancak korunma ve spor yö
nünden yararlı o la b ilir . Ama top lum  bütün olarak bunları öğrenemez. Çünkü onlarla  uğ
raşacak vakti yoktur. Ekmek dâvâsındadır. Ben de öğrensem spor olarak öğrenirim . Yoksa
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kırötte top lum daki prob lem leri çözemez. Kaba kuvvetle  ş im d iye  kadar h iç  b ir problem  çö 
zülmemıştir.

-—  Çin filmlerinin topluma zararlı yönleri var mı sence? Bence toplum um uza zararlı 
yönleri vardır. Bizde insanların % 60 'ın ın  kü ltürü  ge lişm em iştir. Okuma yazma b ilm e 
yen le rin  oranı 5 0 'd ir . Kültürü az olan insanlar fazla hayâle kap ılırla r. Bu insanlar çev
relerinde üstünlük, b ir şeyler yapabilm e am açlarıyla bu hareketleri yaparlar, bu da zararlı 
«om ıçier ç ıka rab ilir.

—- Peki bu filmlerin kötü etkilerinin ortadan kaldırılması için nasıl mücadele edile
bilir? 6 u  mücadele bence iki şekilde  o la b ilir . B irinc is i devle tin  el atması, ye rli piyasayı, 
ye rli f ilm le r i korum ası, İk inc is i de ye rli yapım cıların  iy i f ilm  yapması.

Senin bu mevsim en beğendiğin yerli film  hangisi oldu? Y erli film le rden  en çok 
Hülya K oçy iğ it'in  (G elin) f ilm in i beğendim.

—  Sinemaya giderlcen gazetelerdeki film  eleştirilerini okur musun? Evet, onları 
okuyarak g iderim  film le re . Sınıf arkadaşlarım dan da b irkaç okuyan vardır.

CÜNEYT AKIN
Yaş 21 /  Adapazar'lı /  Öğrenimi ortaokul 2'den ayrılma /  Fabrikada elektrikçi. Ay

rıca İki aydır teakwan-do kurslarına gidiyor. Amacı siyah kuşak /  M illiyet okuyor, spor 
sayfalarını ve burçları özeliikle izliyor.

—  Çin filmlerini izliyor musunuz? Öteki film lere tercih ediyor musunuz? Ne gibi
özellikleri var bu filmlerin? İz liyorum . Öteki film le rden  çok bunları seçiyorum . Bizim 
kurs ça lışm alarım ızdan daha üstün ve fa rk lı hareketleri daha çok hoşuma g id iyo r. Çoğun
lukla intikam  konularını ele a lıyorla r. Manzaralı yerlerde çevrilm esi benim daha çok i l 
g im i çekiyor.

—  Bu numaraları öğrenmen, sana gerçek hayatında ne yarar sağlıyor, üstünlük filân
mı? Evet, üstün lük sağlıyor tab iî, ayrıca da spor bakım ından faydalı o luyor.

-— Bu film lerde bir kahraman bütün kötüleri yenebiliyor. Gerçek hayatın sorunları 
bu biçim tek başına çabalarla çözülebilir mi sence? Valla ben inanıyorum . Çünkü karate 
bütün cesaretleri yeneb iliyo r. Bir grev yapsanız fabrikada, karatenin faydası ne olur? 
Kendi çevrem de kendim i ko ruyab ilir im  yani, fabrikada da aynı şey, cesaret sağlar bana.

—  Bu film lerin topluma zararlı yönleri var mı sence? Bence bu film le r in  toplum a 
zararları yoktur. K esin lik le  her yönüyle yararlıd ır. Meselâ, bazı Ortadoğu ülkelerinde ol
duğu gibi hükümet yasaklasa bu film leri, ne düşünürsün? Muhakkak ki karşısında o lu 
rum. Çok sevilen b ir spordur. Ben ne pahasına olursa olsun ça lışırım .

—  Bu Çin film lerinde bizim sorunlarımıza eğilen yönler var mı meselâ? Çözüm geti- 
repı? Biz kendi hayatımızda karşılaşıyor muyuz aynı olaylarla? V alla , bu pek az görü lü r 
ama biz hem eğlenmek, hem de hareketlerden b ir şeyler öğrenm ek iç in  g id iyo ruz bu f i lm 
lere.

—  Sana film  yapma imkânı verseler ne çekersin? Karate film i mi yaparsın, toplumu 
eğitecek bir film  mi? Diyelim ki sizin fabrikada işçiler grev yapıp zam istiyorlar. Bunu 
anlatmak ister misin? Fabrikada b ir grubun ayrılarak, kend im izi savunduğu, patrona 
karşı karate yaptığı b ir  f ilm  çevirm ek is te rim  meselâ.

—  Yerli filmlerden en çok beğendiklerin hangileridir Cüneyt A rk ın 'ın  film le r in i en 
çok severim . Konusu ne olursa olsun. Y. Güney'i beğenmez misin? Beğenirim . Ne açıdan? 
Erkek fi lm le r  ç e v ir ir  bunlar. Kadına kıza askıntı o lm adıkla rından, yüz verm edik le rinden 
daha da çok beğenirim  onları. Umut'u, Ağit'ı gördün mü? Hayır. " İn c e  C um a li"  sini gör
düm Y. Güney'in.

—  Hangi partiyi tutarsınız? A P 'y i tu ta rım . A ilem iz, pederim iz onu tu ta r, biz de onu 
tu tuyoruz. Ama yaşım tu tm adığından oy verem iyorum .
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VEYSEL DÖNMEZ

Yaş 30  /  Sivan'lı /  öğrenim durumu ilkokul /  Buzdolabı tamirci»! /  Hurrlyat. Tar 
cuman gazeteleri okuyor.

—  Çin filmlerine gidiyor musunuz? Kaç tane gördünüz? Severim , ö ldü ren  Karateci'- 
y i, Karatec i'n in  İn tikam ı'n ı, Ş am piyon 'ları, Kolsuz Kahrarnan'lann seris in i gördüm,

—  Öteki film lere göre nasıl buluyorsunuz? ö te k ile re  nazaran, nisbeten hareketi» o l
dukları iç in  seviyorum . Biz artık gençlikten m i neden hareketli film le rden  hoşlanıyoruz. 
Bu bakımdan seviyoruz. Yoksa ben Çin film le rind e  b ir mevzu görm edim . Meselâ b ir k i
ş in in  tek başına 20-30  k iş iy i dövmesi saçma tarafı tab ii. Çin film le rinden  önce de kov* 
boy film le r in i severdim . Sebebi, on la r da hareketli film le rd ir.

—  imkânınız olsa siz de karate yapar mıydınız? M em leketim izde bunun okulu filan  
olsa ben de yazılmak is te rd im . Kavgada üstün lük yanı m ühim  değil de spor yapmak 
iç in  öğren ird im .

—  Sizce bu filmlerin topluma zararlı yönleri var mı? Ş im d ilik  b ir şey gerem iyo
rum. İlerde belki zararlı o la b ilir. Gençler heveslenir, b irkaç kişi dövmeye ka lkarlar. 12- 
13 yaşında çocuklar hep karate yapıyorlar çünkü. Kendini bilen b ir kimse bunu spor o la 
rak görür. Hanımınız ne diyor bu filmlere? Ailem  pek sevmez Çin film le rin i.

—  Bu filmlerden çıkınca ne hissediyorsunuz? Sizde bir değişim oluyor mu? Şöyle 
o luyor. D iyoruz ki acaba Türk iye 'de  niye böyle f ilm le r çevrilm iyor. Ben Turk film in e  g it
mem, sevmem Türk f i lm in i. Geçen gün b iris ine  g ittim , bakalım  benzetebilm işler m i diye, 
Cüneyt A rk ın 'ın  (Yalnız Adam ) ma, alâkası yok tab iî, kötüydü.

—  En çok beğendiğiniz Çin film i hangisi oldu? Neden? "Öldüren Karateci”  o ldu. 
Konusu b ir akrabanın y ık ılış  şeklin i gösteriyordu. Çocuk Ç in 'den ge liyo r Japonya'ya 
yerleşiyor. Karateci, çocuk. Kavga yapmak is tem iyor ama karşıki şebeke çocukları ö ld ü 
rünce m ecbur ka lıyor artık. Bu film de  b ir konu buldum  meselâ. Sonunda bütün düşm an
larını ve bu arada ça lıştığı fabrikanın karşı şebekeden olan patronunu da ö ldürüyor ve 
polise tes lim  oluyor.

—  Genel olarak sinema günlük problemlerinizi çözmeniz için yol gösterici bir araç 
olabilir mi? Oluyor mu? Gayet tab iî o lur. İki saat insana derd in i unu ttu rab iliyo r. Ben de 
şu an iç in  sadece eğlenmek iç in  g id iyo rum  sinemaya.

—  Yılmaz Güney'in film lerine gittin mi hiç? Nasıl buluyorsun? Ş im di onun da bazı 
f ilm le r i kabadayı, vurucu kırıcı. Bu yön le rin i beğenm iyorum . Ama bazı iy i Anadolu f i lm 
leri de var.

MUSTAFA SÖNMEZ
(Yalnızca Yılm az Güney film le rind e n  söz etmek iç in  söz a ld ı.)
Yaş 33  /  Sıvas'lı /  Öğrenim durumu ilkokul mezunu /  Mesleği inşaat taşaronu /  

M illiyet, Hürriyet okuyor. M illiyet'i iyi yazılarından ötürü, Hürriyet'i de palavraya olan 
ihtiyacından ötürü okuduğunu söylüyor.

—  Ben Y ılm az G üney'in film le r in i şundan seviyorum . Anado lulu  olduğum uz için 
ağalarla fa k irle rin  arasındaki kö tü lük le ri, çatışm aları b ilir iz . Y. Güney de ekseriyetle 
bunları canlandırır. Bunları da biz yaşadığım ız iç in  ilg i çekic i buluyoruz. Bu film le rin  
b irçok sahneleri doğrudur. Meselâ Ü M İT  film in d e  hisse kapılacak b irçok yerle r vardı. 
Ayrıca çö l f ilm le r i çev iriyo r. Bunları da yaşadığı iç in  iy i an la tıyor (A ğ ıt, Acı, Aç Kurt
la r). "Ü m its iz le r”  ise şehirde geçiyor. Şehre gelince biraz saçm alıyor yani. "B aba ”  f i l 
m inin  ise b irçok sahneleri iy id ir , yani e tk ilid ir .

—  Nasıl film ler yapılmalı sence Türkiye'de? Eğitim sel o lm alı, yani halk iç in , de
ğ il m i?
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— • Y. Güney'in saydığın filmleri öyle mi sence? Bu film le r iy ice düşünürsek şöyle 
b ir hal alıyor. Halkı, yani zengini fak ire , b irb irine  düşürür g ib i b ir  hal a lıyor. Ama biz 
bunu yaşadığımız iç in  hoşumuza g id iyo r. Çünkü ağalar hakikaten çok zulüm yapıyorlar 
A nadolu 'da fakire.

—  O halde Y. Güney size bildiğiniz şeyleri gösteriyor ama hiç bir şeyi çözümlemiyor
denebilir mi? Tabiî. Yoksa gösterdiğ i şeyleri b iliyoruz  zaten. N iye gösteriyor, k im  bunun 
önüne geçeb ilir ki? Çözüm yolunu da göstersin, tab iî daha iy i o lur. F ilm le rin  sonlarını 
b ir şeye bağlam ıyor ş im d ik i halde.

ATİLLA CABBAR
Yaş 25  /  Ordu'lu /  Öğrenimi ilkokuldan terk /  Mesleği döşemecilik /  Hürriyet, 

Günaydın, Tercüman gazeteleri okuyor.
—  Judo - karate'li Çin film lerine gidiyor musunuz? Kaç tane gördün şimdiye kadar? 

Başka film lere göre daha mı çok, daha mı az beğendin? Bazılarını gördüm . 10 ta.ıe ka
dar. Bu film le r ilk  zam anlar hoşuma g id iyo rdu , h iç  görm ediğ im  iç in  değ iş ik  geliyordu. 
İlk  gördüklerim  Kolsuz Kahraman serisi ve Ö ldüren K ara tec i'yd i. Sonraları hoşuma g it
memeye başladı. Hareketleri çok saçma bulmaya başladım . B ir adamın 100 k iş iy i döv
mesi saçm alık b ir kere. Biraz da hep aynı num araları görmekten bıkkın lık  geld i.

—  Bir insan yalnızca kuvvetli olmakla, bütün kötülüklerin üstesinden gelebilir mi 
sence? Yoksa başka şeylere de ihtiyaç var mıdır? Ne gibi şeyler? Yok, yalnızca kuvvetli 
o lup, karate yaparak b ir şey halled ilm ez, başka şeylere de muhakkak ih tiyaç  vardır. V a l
lahi bu Çin film le ri d|3 mantığa yakın fi lm le r  değil yani. En çok beğendiğ im  şu, ö ld ü rü 
len Bruce Lee'nin fi lm i "Ö ldü re n  K a ra tec i" o ldu.

—  Niye beğendin bu kadar? O film i beğenen birisi diyor ki, işçi sonunda patronu
nu öldürüyor. Onun için beğendim diyor. Sen ne dersin? İyi bir durum mu bu? Valla pat
ronunun o şekilde davranmasına göre iyi b ir  şey bence.

—  Karate bilmek ister misin? Günlük hayatın için gerekli görür müsün? Valla be
nim  h iç  merakım yok karateye. Hoşlanm ıyorum . Sadece film  o larak, eğlence diye sey
re ttim . Günlük hayatım  iç in  de gerekli görm üyorum . Özel hayatımda sakin yaşarım , k im 
seyle dalaşmam, bana dokunmayana ben de dokunmam.

—  Bu film lerin topluma zararlı yönleri var mı sence? Evet, zararlı bulduğum  yanları 
var. Meselâ, ş im di gençler, ta lebeler bu film le re  g id iyo rla r, onları ta k lit  edip , karate 
yapıyorlar, ders le rin i ça lışm ıyorla r. Bu bakımdan ben zararlı görüyorum , çocuklar iç in . 
Y e tişk in le r iç in  ise bence zararlı yönleri yok. Çünkü kend ile rin i bilen insanlar muhakkak 
ki kend ile rin i düze ltirle r.

—  Çinli kahramanlar tip olarak size ters gelmiyor mu? Valla bana norm al geliyor. 
Bruce Lee'nin ayrı b ir  tip i yok yani bize göre, görünüş itiba riy le .

—  Bu film ler sence hiç bir toplum sorununu yansıtıyor mu? Valla , ben öyle b ir şey 
görm üyorum , yansıtm ıyor, ama yansıtması daha iy id ir  tab iî.

—  Türk film lerine göre nasıl buluyorsun bu filmleri? Valla ben Türk film le r in i on
lardan daha çok beğeniyorum .

—  Bu yıl beğendiğin Türk film leri hangileri? Kadir İnanır'ın adını hatırlayam ıyorum , 
bacağı falan kesiliyor, o fi lm in i (Yaban) beğendim . Ben film le rd e  kalabalık k iş ile r sev
m iyorum . O film  iki k işi arasında geçiyordu, ondan sevdim . Sonra manzara bakımından 
b irazcık iy iyd i, Pê ki film de o Yaban'ın kişiliğini kendine yakın mı buldun acaba? Evet, 
biraz da onun etk is i o ldu.

—  Senin etinde film  çekme imkânı olsa, hangi konuyu işlemek isterdin? ^Meselâ 
b ir top lum un ahlâkî durum unu ele alm ak, top lum daki ahlâksız lık ları göstermek, ahlâklı 
davranışın nasıl olm ası gerektiğ in i göstermek is te rd im . Buna yakın sevdiğ im  Ö m erc ik 'in  
b ir  f i lm i vardı. Adı (Yuvasızlar) dı galiba. (Devam edecek)
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* Yönetmenler
V. I. PUDOVKIN

KURGU ÜSTÜNE

Aşağıdaki yazı, Sovyet sinemasının önemli yönetmen ve kuram
cısı Vsevolod I. Pudovkin'in "kurgu/m ontaj" üstüne düşünce
lerini kendi ağzından, kısa ve özlü bir biçimde tanıtmak amacını 
taşımaktadır. Pudovkin'in bu görüşleri kendi kitabından özetlen
miştir. - Y.S.

Genç bir dekorcu ve film  kuramcısı olan Kuleşov la bir rastlantı sonu
cu karşılaşmam ve onun düşüncelerini öğrenmem, sinema üzerine olan dü
şüncelerim i tamamen ve kökten değiştird i. Kurgu kelimesinin anlamını on
dan öğrendim ben, bu kelime sinema çalışmalarımızın gelişmesinde çok 
önemli b ir yere sahip oldu.

Bizim bugün b ild ik le rim iz karşısında, Kuleşov'un dedikleri şimdi çok 
basit gelir. Öz olarak o şöyle diyordu : "H e r sanatta herşeyden önce bir
malzeme vardır ve sonra da bir geliştirm e yöntemi, o sanata özgü bir 
yöntem. Müzikçi malzeme olarak sesleri kullanır ve bunları zaman içinde 
düzenler. Ressamın malzemesi renklerdir ve tual üzerinde ressam onları dü
zenler. Film yönetmeninin malzemesi nedir ve bu malzemenin düzenlen
mesi için yöntemleri ne le rd ir? "

Kuleşov film le rin  malzemesinin, üzerine görüntüler alınmış (biz bugün 
sesler de diyeceğiz, çev. notu) f ilm  parçaları olduğuna inanıyordu ve bu 
malzemelerin ge liştirilm esin in, düzenlenmesinin yöntemi olarak da bunların 
yaratıcı bir sıra içinde birleştirilm eleri olduğunu söylüyordu. Sinema sana
tının, oyuncuları ve tek başlarına sahneleri çekmek olmadığını, bunun ancak 
malzemenin hazırlanması olduğunu iddia ediyordu. Sinema sanatı yönet
menin çeşitli çekimlere bir düzen vermesiyle başlamaktadır. Bunları bu şe
k ilde ya da şu şekilde, bu sırada ya da şu sırada birleeştirmek değişik so
nuçlar verir.

F ilm in estetik temeli kurgudur.

Kurgu kavramı her zaman tam olarak ve gerçek anlamında kullanılm a
maktadır : kurguyu çeşitli f ilm  parçalarını kronolojik bir sıraya göre yapış
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tırmak olarak ele alan anlayış yaygındır, k im ilerine göre ise iki çeşit kurgu 
vardır, biri hızlı öbürü yavaş.

"F ilm  çevirm ek" deyişi çok yanlıştır ve kullanılmamak gerekir. Bir film  
çevrilmez, ilk malzemesi olan fotoğraflardan ve sahnelerden yapılır.

Çeşitli açılardan çekilmiş ve projeksiyonla seyirciye gösterilm iş bir 
nesne kameranın önünde hareket etse bile bence ölü bir şeyden başka bir 
şey değild ir. Bir eşyanın ya da bir insanın kameranın önünde hareket etmesi 
film sel hareket değild ir daha, ama gelecekteki düzenleme-kûrgu için ham
maddeyi oluşturur.

Nesneler perde üzerine kurgudan sonra götürüldüğünde fo toğra fik  o l
mayan, sinemasal bir gerçek elde ed ilir. Cansız bir fotoğraftan canlı sine
manın çıktığı yaratıcı andır kurgu.

Bir sinema biç im in in  yaratılması için, gerçek dünyada çeşitli olaylarla 
il in til i olabilen değişik malzemelerin kullanılması ilg inç bir olgudur. Peters- 
burg'un Sonu film im den örnek vererek bunu açıklamak istiyorum . Savaşla 
ilg ili olan sahnenin başında büyük bir d inam it patlaması göstermek is tiyo r
dum. Patlamayı bütün gerçekliği içinde verebilmek için, çok miktarda dina
m iti toprağa gömdürdüm ve patlamayı çektim ; patlama m üthişti, ama yal
nızca gerçekte; perdede cansız ve sıkıcı olarak be lird i. Daha sonra isted i
ğim etkiyi kurgu yoluyla, hatta çektiğ im  o patlamadan hiç bir görüntü ku l
lanmadan elde ettim  : çok duman çıkaran bir yangın makinası kullandım 
ve patlama izlenim ini versin diye de magnezyum ışığının çekim lerinden kı
sa parçaları ritm ik  bir sırada koyu-açık olarak kurguya koydum. Arayı çok 
önceden yapmış olduğum bir çekim i özel aydınlığı nedeniyle bana uygun 
gibi geld iği için ekledim . Böylece tasarladığım sonucu aldım ; artık perde
de patlama vardı, ama gerçekte bunlar gelişi güzel şeylerdi ve gerçek pat
lamayla hiç ilg ile ri yoktu.

Bu örnekle "kurgunun sinemasal gerçeğin yaratıcısı o lduğunu" ve do
ğanın sinemaya yalnız hammadde temin ettiğ i göstermek istedim.

Böyle bir anlayış oyuncular için de uygulanabilir. Bir insanın çekim 
leri o insanın film deki kurgudan sonraki görüntüsü için yalnızca ham mad
delerdir. Petersburg'un Sonu film im de önemli bir sanayiciyi göstermek ge
rektiğ inde, o kişin in görüntülerini at üstündeki büyük Pedro anıtıyla b ir lik 
te kurgulayarak sorunu çözümlemeye çalıştım. Bu yolla elde ettiğ im  sonuç
ların gerçekliğ inin bir oyuncunun m im ikleriy le  elde edebileceğinden çok da
ha iyi olduğunu sanıyorum.

ilk  film im  Ana (M at), da seyircilere oyuncunun psikolo jik durumunu 
kurgu yoluyla vermeyi denedim. Oğul hapishanededir; hiç beklemediği bir 
anda ve gizlice ertesi günü kurtarılacağını bild iren bir not alir. Benim için 
burada söz konusu olan sevinç gösterisini sinema olarak vermekti : yüzü
nün sevinç içindeki ifadesini öylece vermek pek e tk ili olmayacaktı. Bu ne
denle ben yalnızca ellerin hareketini ve yakından yüzünün alt tarafı ve gü
len ağzını gösterdim. Sonra bu çekim lerin kurgusunu yaparken araya bu 
durumla hiç ilg is i olmayan çekim ler koydum, bunlar hızlı akan bir ilkbahar
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F

V. I. Pudovkin /  ANA (1926)

seli, suyun üstünde oynaşan güneşin ışınları, bir avluda koşuşan evcil hay
vanlar ve gülen bir çocuktu. Bu yolla "b ir  tutuklunun sev inc in i" verdiğim i 
sanıyorum,. Seyircilerin bu deneyimi nasıl karşıladıklarını pek bilm iyorum : 
kendi açımdan ben bunun önemine inanıyorum.

Kurgu, gerçek yaşantının olayları arasında mevcut olan bağların, müm
kün olan bütün yöntemler uygulanarak, her yönünün ortaya çıkarılması ve 
bunların film de gösterilmesidir. Bu nedenle kurgu, yönetmenin kültür dü
zeyini belirlemekte ve onu hayatı yalnız tanımaya değil yorumlamaya da 
zorlamaktadır. Perdede, spekülasyon için depolanmış buğday çuvalları g ö 
rüntüsüne açlıktan bitm iş, sıska bir çocuğun yakın plânları e k le n ire  bu 
kurgudur. B irinci Dünya Savaşı bölümünde (Petersburg'un Sonu), borsadaki 
hızlı tra fik  kısa sahneler halinde konursa ve bunu da umutsuz bir saldırıya 
g irişm iş askerlerin yok ed iliş leri izliyorsa bu kurgudur. Çarlık Rusya'sında
ki Borsa kazançları ile savaşın emperyalist sonuçlan arasındaki ilin ti bun
ların kısa çekim ler halinde brbirin i izlemesiyle be liriyor ve askerlerin "b iz 
ne için savaşıyoruz?" çığlıkları gerekli ve kaçınılmaz bir sonuç olarak pat
lıyor.

Şimdi, çekilm iş, yıkanmış, ve basılmış parçaların kurgusunun gerçekte 
neye dayandığını tanımlamaya çalışalım. Bir plânın diğer bir plânı sürekli
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lik  düşünmeden izleyebilmesi için plânların aralarında çok açık bağların o l
ması gerekmektedir. Soyut bir kavram anlatmak böyle bir bağın temeli ola
bilir. Örneğin, bir mahkeme salonu, masum sanık suçlamayı dinlem ektedir, 
birden perdede suçun gerçek şekli canlandırılır, bu sanığı doğrulamaktadır. 
Olayların gerçek şekli açığa çıkar, fakat bu arada adaletsiz hükmün sözleri 
iş itilir . Kurgu yapılan plânların arasındaki bu görünür çelişki mahkemenin 
yanlışlığının soyut kavramını vermektedir. Fakat planların arasındaki bağ
lantı tamamen dışarıdan ve biçimsel de o lab ilir. Örneğin, bir plânda ateş 
eden bir tüfek görülürken sonradan gelende hedefine ulaşan kurşun görüle
b ilir.

Düşünsel, kavramsal bağlantı ile biçimsel bağlantı arasındaki geniş yel
pazenin bir çok ara dereceleri vardır : Fakat bütün bu tür bağlantıların hepsi 
de kurgu yoluyla perdede kesintisiz uyumlu bir hareket ve bir anlam zengin
liğ i yaratmalıdır, iki plân arasında eğer biri d iğerinin herhangi bir şekilde 
doğrudan devamı değil ise o plânlar b irb irlerine yapıştırılmaz. Bu konuda 
çok geniş bir bağlantı yelpazesi bulunmaktadır, bunların arasında karşıt o l
ma da (kontrast) vardır, bu durum bir düşüncenin organik gelişmesi için 
ya da fazla plânın birleşmesinin en belirg in b iç im id ir.

Kurgu, gerçeğin en derininden en yüzeyseline bütün bağlantılarım be
lirg in  olarak saptayan, gösteren, sinema sanatının bulduğu özgün bir yön
temdir. Bir olayı, bir sahneyi, b ir manzarayı tek bir açıdan ve genel plânda 
tıpkı bunları seyreden birin in yaptığı gibi film e alırsak sinemayı çok ilkel 
bir şekilde kullanmış oluruz. Bu hareketsiz bakıştan, hayatta öyle olsa bile, 
diğer bakış, anlatış b içim lerine geçileb ilir ve geçilm e lid ir. Tek bir açıdan 
görülenin dışında da görmeğe çalışılabilir. Bakmakla yetin ilm eyip, incelene
b ilir, yalnız görmek değil, anlamaya çalışabilir, yalnız öğrenmek değil, kav
ranabilir de. Burada gerekli desteği bize kurgu sağlar.

Kurgunun çok genel tanımlaması, insanın bütün b ilg ile ri için, edindiği 
bütün şeylerin ge liştirilm esi için de geçerlid ir. Ayzenştayn 1938'de (iskusst- 
vokino 1939, 1) Puşkin'in yazılarında ve Leonardo da V inc i'n in  resim lerinde 
kurgu örnekleri gösterirken haklıydı. Bence sanatın dışında da kurguya ör
nekler bu labiliriz, bilim sel araştırmalar alanında örneğin. Sanat, gerçeğin 
ko llek tif olarak anlaşılması (b ilinm esi) olgusudur. " Kollektif olarak anlaşıl
masından (b ilinm esinden)" söz ediyorum, çünkü bir sanat yapıtı, sanatçının 
kişisel çabalarının sonucu olarak ortaya çıktıktan sonra, yapıtın yöneldiği 
kimselerin malı olunca var olmaya başlar.

Sanatçı insanların hem birb irleriy le , hem de kendisiyle birleşmesi için 
yaratır. Yapıtının öznel anlamı insanın söylediklerin in gelişme sürecinde 
olan, düşüncede olan anlamın aynıdır. Bu nedenle biz "söylev-düşünce-kur- 
gu”  dizisinde jenetik, derin bir bağlantı buluyoruz. Kurgunun en genel tanı
mı bu yöntemin en derin kaynağına kadar gitm ektedir.

D iyalektik düşüncenin özelliklerinden biri de ş u d u r: her olay her şey
den önce kendi hareketi, kendi kesintisiz evrim i içinde ele alınır; yani her 
olayın gerçekten kendi gerçekliği içinde anlaşılır olması için kendi tarih i-
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V. I. Pudovkin /  PETERSBURG'UN SONU (1927)

nin bir anı olarak incelenmesi gerekir. Ayrıca her olay diyalektik düşünce 
tarafından onu çevreleyen bütün olaylarla olan organik ve o andaki bağlan
tılarıyla b irlik te  ele alınır. Ayrıntı ancak bütünün yansıması olarak görüldü 
ğünde gerçek ve açık bir anlam kazanır. Ş im dilik  diyalektik düşüncenin bir 
başka özelliğ ini bir yana bırakıyorum, yani her evrim sürecinin n ite liğ in in 
irdelenmesini. Daha önceden söylem iştik, sanat (söz söylemek olarak) ger
çeğin ko llek tif olarak anlaşılmasıdır (b ilinm esid ir), bu durum sanatçıyı, dü
şüncelerinin ürünlerini başka insanlara iletmeğe zorlar. Sinemayı ve diğer 
sanatları artık bu görüş açısından ele alabiliriz. Nesnel gerçeğin msan b i
lincine yansıtılması işleminde görünenin anlamı, yani her olayın doğrudan 
“ görünüşü" çok önemli b ir yer tutar.

Düşünmenin her işlem ini ve onun sonuçlarını sanat düzeyinde jom ut 
olarak duyarlı (özellikle de görü leb ilir) kılmak tam anlamında geçerli bir 
yapıt yaratmaktır.

Film lerimden birin i çekerken aklıma seyircinin d ikkatin in yalnız yer 
konusunda değil, zaman konusunda da bir ayrıtının üzerine çekilebileceği 
g ild i : bir süredir uygulanmakta olan "yavaşlatma yön tem i" bu düşüncemi 
pratiğe geçirmeme yardım etti.

1930 yazında Moskova'da iş Sarayındaki bir toplantıya katılıyordum. 
Dışarıda sağnak halinde yağmur vardı, bu nedenle tartışmalar bitince g it
mek için yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldık. Bahçeye bakan bir 
pencerenin yanındaydım ve yağmurun pencerenin pervazına çarpmasını 
seyrediyordum; kim i damlalar iriyd i, yuvarlaktı, parlaktı, kim ileriyse daha 
küçük ve inceydi. Çeşitli şekillerde karmaşık bir ritm  içinde fakat ayni şe
kilde, muntazam olarak hareket ediyorlar, sıçrıyorlardı. Bazan rüzgârdan
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olacak su sızıntıları birleşiyorlardı ve pervaza vuran damlalar şeffaf bir yel
paze gibi açılıyor, iriler toz gibi olanlarla kesişiyorlardı.

Harika bir görünüm vardı! Kendimi yalnızca yağmuru seyretmekle sı
nırlamıyor, ayni zamanda onun serin liğ in i, çokluğunu duyuyordum; yağmu
run içinde gibiydim . Başıma, omuzlarıma yağıyordu. Tiprak tamamen doy
muş bir haldeydi; sonra yağmur durdu, yazın sık sık olduğu gibi son dam
lalar güneşten parıldıyordu. Dışarıya çıktım  ve bahçeden geçerken otları 
biçen birin i seyretmek için duraladım. Belden yukarısı çıplak çalışıyordu, 
sırt adeleleri ritm ik bir hareketle toplanıyor ve açılıyordu. Orağın bıçağı 
yağmurdan ıslanmış olarak otların arasında her yükselişinde göz alan bir 
alev şeridi halinde parıldıyordu. Oraya doğru yaklaştım. Orak yüksek ve 
ıslak otlarıh içine gömüldüğünde otlar anlatılamaz bir yumuşaklıkla iki kat 
oluyorlardı. Kesilm iş otların ucundaki güneşten parıldayan damlalar toprağa 
düşüyorlardı. Orakçıyı izlememi sürdürdüm ve bu harikulade görünüm kar
şısında yeniden bir heyecanın içine gömüldüm : ne böyle bir ot görmüş
tüm ne de yağmur damlalarının otlardan böyle yuvarlanışını, ilk kez orak 
tarafından biçilen otların iki büklüm oluşlarını seyrediyordum. Ve her za
man olduğu gibi, dostum bir çok sinemacının da sanırım uyguladığı bir alış
kanlıkla bu olayları perdede görmeğe çalıştım.

Film lerdeki sayısız orak biçme sahnelerini ve bunların benim tanık o l
duğum sahnenin doluluğu, zenginliği karşısındaki fak irliğ in i açıkça farket- 
tim . Kısa boylu bir ç iftç in in  elindeki uzun bir sopayı hızlı hızlı oynatışını 
ve yukarıdan alınmış kuru kamışlar gibi olan otları düşünmek bu tür bir çe 
kim in ne kadar ilkel ve kaba olduğunu anlatmaya yeter. Başarılı bir kur 
guyla bir orakla biçme yarışı gösteren, teknik olarak eşsiz Ayzenştayn'm 
Eski ve Yeni (Staroie i Novoie) film in i de bu konuda anımsıyorum. Bütün 
sahneden aklımda kalanlar yalnızca bir takım âletleri (bunlar orak, ama ta
nımak o kadar zor ki) aceleyle oynatan bir kalabalıktı.

O gün beni iki kez heyecanlandırmış olan o gerçeğin dopdolu, derin 
anlamını nasıl yansıtmalı? Eve dönerken tekrar tekrar mümkün çözümler 
araştırıyor fakat aklıma gelen her düşünceyi reddediyordum. Birden bakan 
ve gören bir kimsenin, seyretmeye kendini kaptırdığında yer ve zamanın 
gerçek ilişk ile rin i değiştird iğ in i anladım : uzakta olanı kendine yaklaştırıyor, 
hızla hareket edeni yavaşlatıyor. Uzaktaki bir nesneye dikkatle bakarsam 
onu yakınkenden çok daha iyi görebilirim . Böylece fazlalıkları ayıklayan ve 
dikkati gerekli olanın üzerinde toplayan yakın plân doğmuş oldu. Ayni şey 
zaman için de o lab ilird i. Bir olayın ayrıntısı üzerine kendimi teksif edince 
onun hızını algılamam için de yavaşlatıyorum. Tehlikeyle aniden karşılaşmış 
olanların çoğu kez anlattıklarını anımsayalım : son anda, birden çıkan tren 
durmuş gibi ya da çok ağır hareket ediyormuş gibi olur. "Zaman durmuştu, 
bir dakika bir saat gibi ge ld i", diye anla tılır genellikle bu durumlar. Bir sah
neyi çekerken, yönetmen kameranın yerini değiştirir, seyircinin ilg is in i ge
nel durum üzerinde ya da yalnızca kişi üzerine toplamak isteğine göre; yak
laşır veya uzaklaşır oyuncudan. Bu şekilde yönetmen sahnenin yapısına yer 
olarak egemen olur onu yönetir. N için ayni şeyi zaman için de yapmayalım?
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N içltt bit tlytitftibtti, götüHtÜsühü uzatarak ve böylece onu daha belirgin ve 
açffc sStik \/eVeiek altihı çizrfteyelim? Yağan yağmurun pervaza çarparak rja- 
ğılrfıdsı ve brçifkft ö fla iıh  dtfşffieai yoğun seyrim içinde yavaşlatılmış değil
ler tfıiyrff? Vö bü $bkiit!6 b«H bObu öncekilerden daha iyi görmeyi başarma
mış mıydım?

Böylece otların biçilm esin i aşağıdaki şekilde çekmeyi ve kurgulamayı 
düşündüm :

1 - Belden yukarısı çıplak bir adam. Elinde bir orak vardır. Orağı ku l
lanır (bütün hareketler normal hızlarında alınır).

2 -  Orağın hareketleri devam etmektedir. Adamın sırtı. Yavaşça ade- 
leleri büzülerek titre r (hızlı çekimle alınır, bu şekilde gösterim sı
rasında hareketler çok yavaş görünür).

3 - Orağın bıçağının yavaş hareketi. Güneş bıçağın üzerinde bir ya
nar, bir söner (hızlı çekim ).

4 -  Bıçak aşağı doğru iner (normal hızda).

5 -  Ot biçen adamın boy çekim i (normal hızda). Orak bir iner, bir kal
kar, bir iner... Bıçağın otu kestiği anda...

6 -  ... Kesilen otlar yavaşça sallanır (hızlı çekim ), bükülür ve düşerler, 
parıldayan damlalar da yuvarlanırlar.

7 - Ağır ağır sırt adeleleri gevşer.

8 - Ağır ağır otlar bükülürler ve düşerler.

9 - Orak hızla yerden uzaklaşır.

1 0 - Ayni hızda adam orağı kullanmaktadır.

11 - (normal hızda) Bir çok insan ot biçmektedir, b irlik te  oraklarını kal
dırırlar, ind irirler.

12 - Fondü'yle orağını kaldıran adam yavaş yavaş kaybolur.

Kurgu sırasında elde edilen yavaşlatma etkisi gerçeğin gelişmesini boz 
muyor, onu daha belirg in ve derin lik li olarak ortaya koyuyor, çünkü seyir
cinin dikkatini yönlendiriyor, ki sinema bunu hep yapmalıdır. Örneğin ben 
masaya vuran bir yumruğu şöyle kurguladım : yumruk hızla masaya iner: 
masaya dokunduğu anda ağır ağır sallanan, yuvarlanan ve düşen bir bar
dak görülür. Hızlı bir plânla, ağır bir plânın b irlik te  kullanılmaları, yumruğun 
ağırlığını neredeyse görü leb ilir yapmıştır.

Derleyen : Engin AYÇA
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Şenlikler
C A N N E S  7 4

27, Uluslararası Cannes Film  Ş en liğ i, 9 -24 Mayıs ta rih le ri arasında yapıld ı ve so
nuçlandı. Dünyanın en ünlü sinema şenliğ i olarak b ilinen  Cannes, aslında kap ita lis t s i
nema dünyasının boygösterd iğ i ve d izg in le ri e linde tu ttuğu güdüm lü b ir şenlik olma n i
te liğ in i yine sürdürüyordu. Cannes, uzun y ılla r "s inem a sanatı"n ın  ünlü yönetm enlerin i, 
ünlü y ıld ız ların ı, ünlü e leştirm en le rin i b ir  araya getiren ve verilen  karşılık lı tâv iz le rle  
burjuva düzeninin devamını sağlamaktan başka b ir işe yaramayan b ir f ilm  pazarı n ite 
liğ i taşıyordu. Cannes'ın başlıca özelliğ i ise e leştirm en lerin  sinema sanatı yönünden, 
dünyanın çeş itli ü lke lerinden gelen film le re  bakarak yeni yönetm enleri keşfetm eleri ve 
yine "s a n a t"  yönünden sinema çevrelerine lanse e tm e le riyd i. K ap ita lis t sinemanın ka
lesi Cannes, ufak tefek tâv iz le r d6 verm edi değil zaman zaman. Üçüncü dünya ü lke le 
rin in  k im i p o litik  f ilm le r i, kap ita lis t sinem aların k im i karşı ü rün le ri, sosyalis t ü lke le rin  
k im i güçlü p o litik  yapıtları da çok küçük dozlarda Cannes'daki çeş itli gösterile rde  yer 
a ld ıla r. Bu da şenliğ in  karşı uçları iç inde eritm e politikasın ın  b ir öze lliğ i olarak sürdü, 
g itti.

Bu yılın  Cannes Ş en liğ i'n in  de bu genellem elerin  dışına çıktığ ı söylenemez. Yarış
ma iç in  f ilm  seçmekle görevli kom iten in  saptadığı film le r ü lke lere göre şu şekilde  oran
landı : 5 Am erikan, 3 Fransız, 2 İtalyan, 2 İng iliz , 1'er adet de İspanyol, Belçika, Japon, 
H in t, Sovyet, Bulgar, Macar, Kanada ve M eksika fi lm i. Ançak, şenlikte  yarışma dışı o la 
rak 12 yeni Fransız fi lm i de "Fransız sinemasından p e rsp e k tifle r" adlı d iz ide  sunuldu. 
Şenlik Federico F e lIin i'n in  yarışma dışı gösterilen son f ilm i "H a tırlıyo ru m  - A m a rco rd " 
ile  açıldı. Yarışma iç i o larak gösterilen ve ödül alan f ilm le r şunlardı :

En iyi kadın oyuncu ödü lü  : M arie  Jose-Nat "B alonun K em anları"
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A .B .D .: Francis Pord Coppola 'n ın  "K o rtuv fn j C onversa tion" (Buyuk o d u ii. H ji

A shby'n in  "S on  A yrım ı - The Last Detail (Jack N icho lson-» "e n  iy i erkek oyuncu" odu 
lü ); Robert M u lligan 'ın  "T h e  N ickel R ide-'. Rotiert A ltrnan ’ ın "B iz im  Gibi H ır.ız la r - 
Thieves Like U s "; Steven Spie lberg 'in  "Sungarland Express" (Juri senaryo o d u lii) . 
FRANSA : M iche l D rach 'ın  "B a lonun  Kemanları - Les V iolons du B a l" (Marie-Jos<;
Nat'a "e n  iyi kadın o yuncu " ô dù lù ); A la in  Resnais'nin "S ta w is k y " (Charles Boyer-*  özel 
ödü l); Hugo Santiago’nun "Başka ları - Les A u tres". İTALYA: Pier Paolo P asolin i'n in  
"B inb irgece  M asalları - II Fiore delle  M ille  e una N o tte " (Jüri özel ödü lü ); Luigi Co- 
m enc in i'n in  "A ş k  C inayeti - O e litto  d 'A m o re ". INGİLTERE: Ken RusseHn "M ah le r . 
José Larrazın  "B e lir t i le r  - S ym ptom s". IS P A N Y A : Carlos Saura'mn "Y eğen im  Angelica - 
La Prima A n g e lica " (Jüri özel ödü lü ). BELÇİKA: M arian H andw eker'in  "A y ı Kafesi - La 
Cage aux Ours JAPONYA : M asahir Shioda'nın "H lm ik o " .  HİNDİSTAN : M . S. Sathyu 
nun "S ıcak  R üzgâr". S.S.C .S. : A. Danie la 'n ın Kayıp Ç ocuk” . BULGARİSTAN : Binka- 
Je liow ska 'n in  "S on  S öz le ri", MACARİSTAN : Karoly M akk'ın  "K e d i O yun la rı". KANADA: 
André Brassard'ın " B ir  Zamanlar D oğu 'da". MEKSİKA : A rtu ro  R ipste in 'ın  "S a in t-O f f ic e "

Şenlikte yarışma dışı o larak düzenlenmesi gelenekleşen "Y önetm enlerin  15 G ünü" 
ve "E leş tirm en le rin  H a ftas ı" d iz ile rinde  ise her zaman iç in  yarışma film le rine  gore daha 
tu ta rlı örnekler gös te rilip , yankısı duyulm adan geçer g ide rd i. Bu y ıl, bu d iz ilerde  de 
"p o lit ik  s inem a" örnekleri azdı. Ş ili ’ li M iguel L ittin 'in  "V ad e d ilm iş  Toprak” ı bu d iz ile 
rin en ilg i çeken örneği sayılm alıyd ı. "U lus la ra ras ı F ilm  E leştirm enleri B ir liğ i"  (FIP- 
RESCI) ise geleneksel ödülünü Robert Bresson’un "G ö lün  Lancelot’su - Lancelot du Lac" 
adlı son film iy le , Batı A lm an, Rainer W erner Fassbinder'in  "D iğ e r Hepsinin Adı A lı"  
adlı f i lm i arasında paylaştırdı.. Ş enlikte  kısa f ilm le r yarışmasının "bü yü k  ödüT 'ü Sov
yet f i lm i "A d a "y a , ik in c ilik  ödülü de Kanada film i "T h e  Hungar - A ç lık "a  ve rild i,

KISA... KISA...
Biri uzun, ö teki kısa iki Türk fi lm i yabancı şenlik lere ka tıld ıla r.. Bunlardan Feyzi 

Tuna 'n ın yöne ttiğ i "Kızgın Toprak", M ayıs sonlarında yapılan Taşkent F ilm  Şen liğ i'nde 
Tü rk iye 'y i tem sil e tti. Bu nedenle yönetmen Tuna ve f ilm in  baş kadın oyuncusu Fatma 
G irik , Taşkent'e g it tile r.. G irik , Taşkent'te , Sovyet Kadınlar B ir liğ i'n in  "en  iy i kadın oyun
c u "  ödülünü a ldı. "Y ed in c i Sanat"ın  geçen sayısında kendis iy le  b ir konuşma yayım la
dığı A li Habip Özgentürk de, Polonya Krakovi Kısa F ilm le r Şeni iği 'ne gönderdiğ i 16 
mm. lik  f i lm i "Ferhat"la i lk  e lem eyi aştı ve 98 f ilm  arasına g irm eyi başardı. Krakovi 
Ş enliğ i 1-9 Haziran ta rih le ri arasında yapılıyor.

Fransa'nın Avoriaz kentinde düzenlenen 2. Uluslararası Fantastik Filmler Şenliği so
nuçlandı ve A m erika lı yönetm en Richard F le ischer'in  "S o lg e n t G reen" adlı f i lm i " b ü 
yük ö d ü l"ü  kazandı. Leon Garen'in "H e x "  ve A lexandre Jodorow sk i'n in  "E l T o p o " f i lm 
leri de " jü r i  özel ö d ü lle r i"n i a ld ıla r.. A voriaz şenliğ in in  geçen yıl yapılan b irinc is inde, 
b ilin d iğ i g ib Steven S p ie lberg 'in , T ü rk iye 'de  " B e lâ "  adıyla gösterilen " D u e l"  fi lm i "b ü 
yük ödüT 'ü a lm ıştı.

B elç ika 'nın  Knokke-Heist kentinde 25 A ra lık  1 9 7 4 -  2 Ocak 1975 ta rih le ri arasın
da yapılacak olan 5. Uluslararası Deneysel Filmler Yarışması nın yönetm eliğ i Türk Film  
A rş iv i tarafından teks ir halinde yayım landı. Buna göre yarışmaya 16 ve 35 mm. lik  f i lm 
ler ka tılab ilm ekte  ve film le rin  1 Ekim 1974 ’ten önce Belçika 'ya varması gerekm ektedir. 
Yarışma jü r is i en az beş tanesi para ödülü o lm ak üzere 10 ödül dağıtm akta, ve seçilen 
film le re  Agfa-Gevaert firm ası tarafından f ilm in  uzunluğunun ik i katı uzunlukta 16 mm. 
lik  renkli ham film  ve rilm ekted ir. Şenlik daha çok film le r in  "d e n e yse l"  yön le ri, anlatım  
n ite lik le r i üstünde durm akta, sinemaya bu yönde ye n ilik  getiren f ilm le r i değerlendirm ek
ted ir.
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Haberler
YENİ BİR SİNEMA KİTABI : NEDEN YILMAZ GÜNEY?

Aftan yararlanıp 20  M ayıs 1974 pazartesi günü cezaevinden çıkan yönetmen-oyuncu 
Yılmaz Güney, b ir hafta kadar önce yayım lanan, kendisi üstüne b ir yeni kitapla da kar
şılaştı : "Neden Yılmaz Güney?". Kitabın yazarı Agâh Özgüç, Güney'i, sinemaya geçi
şinden ünlü b ir oyuncu ve yönetmen oluşuna kadar iz led iğ i ç izg iy le  okurlarına tan ıtıyor, 
G ü ney in  sinema serüveniyle i lg ili yeni b ilg ile r ge tiriyo r. Güney'in h içb ir yerde yayım 
lanmamış ş iir le r i, çeş itli yazarların Güney üstüne yazmış o ldukları yazılardan bölüm ler 
de kitapta yer a lıyor. K itabın iç inde b ir de Yılmaz Güney'in 57x82 cm. ebadında renkli 
b ir  posteri bulunuyor.

YILMAZ GÜNEY TOPLU GÖSTERİSİ
Ç eşitli sinema derneklerin in  düzen led ik le ri "Y ılm az  :Güney top lu  g öste rile ri"nden  

sonra Beyoğlu ’ndaki Dünya Sineması da G üney'in yönetm en-oyuncu olarak çev ird iğ i çe
ş it li film le ri (Um ut, Baba, Um utsuzlar, A ğ ıt, Seyyit Han..) değişen süreler iç inde sine
m aseverlere sunmaya başladı. 13 Mayıs pazartesi günü "U m u t"u n  göste ris iy le  başlayan 
" to p lu  g ö s te ri"  iiçnde en uzun süreyle a fiş te  kalan (1 hafta ) film  de yine "U m u t"  oldu. 
"T o p lu  G ö s te ri"  3 hafta sürdü ve 2 Haziran'da b itti.

MEVSİMİN EN İYİ FİLMLERİ SEÇİMLERİ
Sinema m evsim in in  sonuna yaklaşması karşısında, çeş itli kurum  ve yayın organ

ları m evsim in "en  iyi fiIm Ie r"»ni kendi görüşlerine göre saptamaya başladılar. Bu mev
sim , öncekilere göre, bu konuda b irçok lis te le rin  yayım landığı görü lüyor. Liste yayım 
layan kurum  ve yayın ların  h iç  b ir is in in  " iy i  f i lm "d e n  ne anladıklarını peşinen be lirtm e 
d ik le ri de d ikka ti çekiyor. Ş im diye  kadar yayım lanan lis te le r, "Y en i Ortam  Sanat Seksi
yonum un  seçtik le ri; M TTB Sinema Kulübü 'nün adı açıklanm ayan sinema adam ları ve 
yazarları arasında düzenlediği lis te  ve S inem atek'in  dört sinema yazarı arasında sapta
dığı lis te  olarak be lird i. Seçilen fi lm le r  şunlar ;

Yeni Ortam Sanat Seksiyonu (Burçak Evren, Günyüz Demirhan ve sayfa yöne tic i
le ri) : Yabancı f i lm le r :  1 -  İsyan (G. Pontecorvo), 2 -  Leylekler Uçarken M. Kalata-

zov), 3 -  P aris li Fahişe (M . B o logn in i), 4 -  Paris 'te Son Tango (B. B erto lucc i), 5 -  Cehen
nemde İki Adam (J. Boorm an). Y e rli f i lm le r :  1 -  Kızgın Toprak (F. Tuna), 2 -  Düğün 
(L. A kad ), 3 -  Sultan Gelin (H . R e fiğ ).. Yeni O rtam 'c ıla r yine nedenini açıklamadan 
K ub rick 'in  "U zay Yolu M acerası" ve S. Duru 'nun "B ed rana"s ın ı da listeye sokmadan 
"e k  o la ra k " önem li bu ldukla rın ı b e lirtiyo rla r.

M TTB Sinema Kulübü 'nün yalnızca ye rli f ilm le r iç in  saptadığı lis te  : 1 - Vurun 
Kahpeye (H . R efiğ ), 2 -  D ir iliş  (Y. Çakm aklı), 3 -  Düğün (L. A kad ), 4 -  B ir Demet M e
nekşe (Z. Ö kten), 5 - Oh Olsun (E. Eğilm ez), 6 -  Azap (T. Şoray), 7 -  U m ut Dünyası 
(S. Ö na l), 8 -  Gazi Kadın (O. Seden), 9 -  Sultan Gelin (H . R efiğ ), 1 0 -  Toprak Ana 
(M . Ün).

İstanbul, Sinematek D erneğ i'n in , dört gazete e leştirm em , Kami Suveren (Son Ha
vad is ), Aydın Sayman (M ill iy e t) , A tilla  Dorsay (C um huriye t), Burçak Evren (Yeni Or- 
iâm ) arasındaki soruşturm ası sonucu çıkardığı lis te  : Yabancı f ilm le r : 1 - İsyan (G. Pon
tecorvo ), 2 -  Parisli Fahişe (M . B o logn in i), 3 -  Pariste Son Tango (B. B erto lucc i), 4 -  Ç ıl
gın F a h işe JM . Ferreri), 5 -  Çöl Şeytanı (S. Peckinpah), 6 -  Cem ile (I. Poplavskaya). 7 -  
Leylekler Uçarken (M . Kalatazov), 8 -  2001, Uzay Y olu Macerası (S. K ubrick), 9 -  Şok 
(A . Jessua), 1 0 -  Cehennemde iki Adam  (J. Boorm an)... Y erli fi{m |e r : 1 -  Düğün (L.
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A kad), 2 - Kızgın Toprak (F. Tuna), 3 B ir Demet Menekşe (2 ü k te n ), 4 Güllü Geii 
yor Güllü (A. Y ılm az), 5 -  Oh Olsun (E. Eğilmez).

DEVLET FİLM ARŞİVİ'NDE "AMERICA AMERICA"
Nisan sonu ve mayıs başında önceki yıllarda  Türk iye 'de  gosterilem eyen ik i Fe llin i

fi lm i “ Rom a" ve "S a ty rico n "u  özel izin le sinemaseverlere sunan Turk Film  A rş iv i, hazi
ran ayının ik inc i yarısında da Elia Kazan ın yine Türk iye 'de  gosterilem eyen ünlü 1ilmı
"America, America"yı sunacak. A rş iv 'ir i ta tile  g irm eden orıce sunacağı film le r aracın
da Fritz Lang'ın " M "  ve F riedrich  W. M urnau'nun klâsiğ i "Nosferatu, Vampir" de bulu- 
nuyor... Tü rk Film  A rş iv i'n in  mayıs sonu - haziranın ilk  yarısı program ında ise şu film le r 
b u lu n uyo r: Lolita (S. K ubrick), Casuslar Kampı (B. W ild e r), ih tiya r Adam ve Deniz (J. 
S turges), Askerin  Türküsü (G. Çukray), M etropo lis  (F. Lang), Beyaz Yele (A. Lamorisse), 
Bulgar canlı-resim  fi lm le r i. Suçlular Aramızda (M . Erksan), Abschied Von Gestern (A. 
K luge), Sabrina (B. W ild e r), Laurel-Hardi Hokkabaz (A. W erker), İdam Sehpası (L. M a lle ), 
G izli Hayat (L. M a lle ), Suç A ltında (J. Losey), W agonm aster (J. Ford), Sevişme Günleri 
(K. Reisz), Moby D ick (J. H uston), Hayatım ızın En Güzel Y ılla rı (W . W y le r), A Hard 
Day's N igh t (R. Lester), Sonsuz Ö lüm (G. Roy H ill) ,  bu film in  çekim ine a it belge f ilm i 
ve R ıh tım lar Üstünde (E. Kazan).

SİNEMA KULÜPLERİNİN GÖSTERİLERİ
Polonya sinemasının son yapıtlarından b ir kısmı İstanbul ve Ankara Sinematek der

neklerinde sunulmaya devam e tti. Ankara 'daki dernek Haziran'dan itibaren yaz süresin
ce göste rile rine  arar verirken, İstanbul S inem atek'i, gösterile rine  devam ediyor. Hazi- 
ran'da Polonya film le r i tekrar ed iliyo r, m evsim in "en  iyi f i lm le r i"n in  b ir kısmı progra
ma a lın ıyor ve bazı Yugoslav film le r in in  de gösterileceği söylen iyor.. İzmir, Sinema ve
Kültür Derneği, "Y ılm az  Güney Toplu G ös te ris i"n in  ardından, V iscon ti'n in  "T u tk u /O s - 
sessione", Donskoy'un "G o rk i'n in  Ç ocukluğu", M etin  Erksan'ın "Y ılan la rın  Ö c ü ",' Nanni 
Loy'un "Savaş G ü n le ri", P udovkin 'in  "A n a " , M ik los Jansco'nun "U m u tsu z la r", A la in  
Resnais'nin "H iro ş im a  S e vg ilim ", Süreyya D uru'nun "B ed ra n a " ve A li Özgentürk'ün 
'F e rha t" g ib i film le rin i sundu. Derneğin Haziran ayında da son olarak bu mevsim  gös

te rilen  ik i Sovyet f i lm i "C e m ile "  ile  "Ley lek le r U çarken"i İzm irli sinemaseverlere su
nacağı b e lir tiliy o r.

Samsun Sinema Dostları Derneği, "Y ılm az Güney Toplu G ös te ris i"n in  ardından 
S idney Po llack'ın  "A tla r ı Da V u ru r la r-  Son Gerçek" adlı film in i Samsun'da ilk  kez o la
rak gösterdi ve m evsim i kapattı.. M ersin  Sinema Derneği ise "P otem kin  Z ırh lıs ı"  ile  açı
i ışını yaptıktan sonra yalnızca ik i film  daha göstereb ild i. Bulgar f i lm i "S e v g i"  ile  Brö
zilya f ilm i "K u ru  H aya tla r") üyelerine sunan M ersin derneği de m evsim i kapattı... İs
tanbul M TTB Sinema Kulübü ise M ayıs’ta "K ib a r S oyguncu" (N. Jew ison) ve "Otomc»- 
b ildek i K ad ın " (A. L itvak) g ib i ik i yabancı f ilm in  dışında "T a r ih î F ilm le r"  d iz is in i sür
dürdü ve "K ara  M u ra t"  (N . Baytan), "F a to "  (F. Tuna), "K u r t B ey" (S. D uru), “ Selâhat- 
t in  Eyyubî" (S. D uru), "A nkara  E kspresi" (M . Aslan) f i lm le r in i gösterdi. "D inm eyen  Sızı" 
(N . Saydam) ve "H ic ra n "  (M . Erksan) da gösterilen öteki f i lm le r  o ldu. Dernek, ayrıca 
18 M ayıs ’ta B ülent Oran, Osman Seden, Yücel Çakmaklı ve Salih D ir ik lik 'in  katılm asıyla 
"6 0 . Y ılda  Türk S inem ası" konulu b ir açık oturum  düzenledi.

SEYİRCÎSİZLİK VE KAPANAN SİNEMALAR
Ö zellik le  T V ’un se y irc iy i sinema salonlarına g itm ekten alıkoym ası, sinema salonu 

sahip lerin in  çoğunu kazançlarını düşürm em ek iç in  yeni yo lla r aramaya yöne ltiyo r. Kadı
köy 'dek i Efes ve Feza sinem aları pasaj haline g e tir iliyo r; aynı yöredeki Ercan sineması 
kapatıldı. Ocak sinem asının da kapanması beklen iyor. Çoğu salon sahip leri borçlarını 
ödeyemez dürüm dalar. Sinema eskisi g ib i kazançlı b ir  iş olm aktan çıkm ış gib i. 
H arbiye Konak sineması da pasaj haline getirileceğ i söylenen sa lon lar arasında. B irçok 
sinema iş le tm ecis i ise sa lon larını başkalarına kiraya vereb ilm ek iç in  m üşteri bek liyorla r.
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DEMİRAĞ - HÜRRİYET İŞBİRLİĞİ
Sinema piyasasındaki ilg inç  b ir ge liş im  de büyük sermaye guruplarının  yavaş yavaş 

dışarıya dönük proje le rle  yapım alanına el atmaya başlam aları. Bu ge liş im in  son örneği 
Turgut Dem irağ'ın, bu alana yatırım  yapmak isteyen H ürriye t Gazetesi ile  ortaklaşa g i
r iş tik le ri yapım tasarısı o luyor. Demirağ ve H ü rriye t'ç ile r, A nthony Q u inn 'i Tü rk iye 'ye  
ge tirip  b ir film de  oynatma g iriş im inde  bulunm uş dürüm dalar.

ULVİ URAZ ÖLDÜ
Türk tiya tro  ve sinemasının başarılı oyuncusu U lvi Uraz, 25 Mayıs sabahı b ir  kalp 

krizi sonunda öldü. Uraz, 1921 ’de İstanbul'da doğmuş, D evlet Konservatuarı, Yüksek 
T iya tro  Bölüm ü'nü b itirm iş , 1943 ’te  "J ü l Sezar" ile  ilk  kez sahneye çıkm ış, sinemada 
da uzun y ılla r çe ş itli film le rd e  ro lle r a lm ıştı. 1961 Fuar F ilm le ri Yarışm ası'nda "en  iyi 
erkek oyuncu " , 1964 Antalya Film  Festiva li'nde de "ya rd ım c ı erkek oyuncu”  ö dü lle rin i 
a lm ıştır.

ÇEVRİLEN TÜRK FİLMLERİ
Y erli sinema piyasası büyük b ir kriz  geç iriyor. 1972 'de  300 'ü  bulan f ilm  sayısının 

bu yıl 150 dolayında kalacağı, geçen yılın  sayısına (200) dahi pek ulaşılam ayacağı be- 
.it iliy o r ... Çevrilen f ilm le r arasında piyasa ö lçü le rinde  dahi idd ia lı denebilecek yapıtlar 

pek yok.. Remzi Jöntürk, Ü m it Utku hesabına "Âşık Veysel'in Hayatı"nı film e  a lıyor. 1952 
yılında M etin  Erksan'ın yaptığı film den  sonra bu, güçlü halk ozanının sinemada ik inc i 
kez canlandırıl ışı olacak. Tek fark, Erksan'ın film in d e  ozanın kend is in in  de oynamış o l
ması. Jöntü rk 'ün  film in d e  Hakan Balam ir ve Gönül Hancı başro lle ri paylaşıyorlar. Vey
se l'in  köy lü le rin in  "V e yse l'in  hayatının b ir  aşk ve macera f i lm i haline ge tirilm es ine  izin 
verm eyeceğ iz" şek lindeki sözleri bakalım  ne kadar gerçekleşecek.. Nejat Saydam da A car 
F ilm  hesabına Orhan Kem al'in  "Sokaklardan Bir Kız” adlı rom anını f ilm  haline g e tir i
yor, Saydam ’ ın eski Orhan Kemal uyarlaması başarısızlıklarından sonra ortaya o lum lu  
b ir  yapıt koyamayacağı en ^enel kanı. F ilm de Hülya K oçy iğ it ve Orçun Sonat başro lle ri 
paylaşıyorlar.. Aziz N esin 'in  ünlü oyunu "Yaşar, Ne Yaşar, Ne Yaşamaz" ise tiya tro  yö
netmeni Ergin Orbey tarafından sinema haline g e tir iliyo r. Ankara Sanat T iya trosu 'nun 
başarılı sanatçılarından olarak hatırlanan O rbey 'in , Aziz N esin 'in  eserin i, Y eşilçam 'ın  
alışılagelen ka lıp ların ın ne derece dışına çıkartıp , sansürden ne kadar kurta rab ileceğ i 
ni zaman gösterecek... Sağcı yönetm en Yücel Çakmaklı da kendince idd ia lı o l
duğu "Kızım  Ayşe" film in d e  Y ıld ız Kenter, Şükran Güngör ve Neclâ Nâzır'ı b ir  araya 
getiriyo r. Türk top lum unun yine "a h lâ k î"  sorunlarına eğilen Çakm aklı, yeni b ir  " m i l l î  s i
nem a" örneği verm eye ça lışıyor... Metin Erksan, romanı ve fi lm i batıda büyük yankıla r 
uyandıran "E x o rc is t" i Tü rk iye 'ye  uyarlayarak "Şeytan" adıyla yeni b ir  " iş  f i lm i"  daha 
yapmaya ça lışıyor. F ilm  b ilin d iğ i g ib i ruhuna şeytan giren küçük b ir kız çocuğunun h i
kâyesini ele alıyor.

A. TALLIER ÖLDÜ VE DIŞARDA ÖLENLER
Fransa'da her yıl ve rilm ekte  olan Arm and Ta llie r k itap ödülünü, bu yıl Rui Nogu- 

e ira 'n ın  (Le Cinéma Selon M e lv ille /M e lv ille 'e  Göre Sinema) adlı k itabı a ldı. Seghers 
Yayınevi tarafından yayım lanm ış bulunan kitap  277 sayfaydı. B ilin d iğ i g ib i her y ılın  en 
iy i sinema kitabı iç in  verilen  bu ödü lü , geçen yıl da "N az i Sinemasının T a r ih i"  kitabı 
alm ıştı.. Fransa'da b ir i yaşlı, ö teki genç ik i kadın oyuncu m art ayında ö ldü le r. Françoise 
Rosay, 1891 doğum luydu, Fransız k las ik  yapıtla rın ın  ünlü oyuncularındandı. 10 mart 
1974 'de  ö ldü ., Clotiide Joano ise 1938 'de  doğm uştu, en ünlü f i lm le r i, Chabro l'ün "Les 
Bonnes Fem m es" ve M iche l D rach 'ın  "A m é lie  ou le Temps d 'A im e r"  film le r iy d i.. . Ni- 
san'da da Fransız sinemasının eski kuşak yazar-yönetm eni Marcel Pagnol öldü. Pagnol, 
1895 doğum luydu.. 25 M ayıs günü ise pek çok film e  fon m üziğ i çalışm asıyla katkısı 
bulunan ünlü cazcı' Duke Ellington öldü.
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FİLM - SEN İN 

İLK SÖ Z LE Ş M E S İ

Türkiye'de sinema işçisinin tek toplu hareketi 1964'de Sine-lş 
Sendikası tarafından Ar Film stüdyosunda girişilen ama başarı
sızlıkla sonuçlanan stüdyo işçileri grevi olmuştur. YEDİNCİ SA 
NAT, bu sayısında 1974'de kurulan FlLM SEN 'in  Türkiye'de 
çevrilen bir İtalyan filminde çalışan 8 üyesi için, firmanın tem
silcisi İlham Filmer'le imzaladığı takım sözleşmesini, tarihsel 
bir belge olarak, tam metniyle yayımlamaktadır. - Y.S.

TAKIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE FİLM EMEKÇİLERİ SENDİKASI (FİLM-SEN) üyesi aşağıda isim , soyadı ve 
yapacağı iş b e lirtilen  biz işç ile ri tem silen Takım  Kılavuzu olarak YUSUF ÇAĞATAY ve 
(LE ORME) is im li İtalyan film in in  Tü rk iye ’deki anlaşmalı işvereni o larak İLHAM FİLM ER/ 
Pehlivan Y olu Sok. Lale Apt. M ecid iyeköy aşağıdaki şartlarla  anlaşmaya varm ışlardır.

ADI SOYADI :

YUSUF ÇAĞATAY 
YAŞAR SERİNER 
EROL KEŞLER 
HACI FİDAN 
MEHM ET SÖĞÜTOĞLU 
MANSUR KIRIK 
YUSUF \V C \
İBRAHİM  İM İK

MESLEĞİ :

Prodüksiyon Yardımcısı 
Prodüksiyon Yardım cısı 
Set A m iri Yardım cısı 
Set Teknisyeni 
Set Teknisyeni 
Set Teknisyeni Yardım cısı 
İşık Teknisyeni 
İşık Teknisyeni

M ADDE 1 —  İŞYERİ : Yukarıda adı geçen fi lm in  çekim  ça lışm aların ın  yapılacağı
m ekânlardır. Sırasıyla; Çubuklu H id iv in  köşkü, Antalya ve Faselis (Kaş) dolayları, Top- 
kapı sarayı müzesi vs.. Ayrıca işverenin en az 48  saat önceden işç ile re  yazılı veya sözlü 
olarak b ild irm ek suretiy le  göstereceği çekim  alanları ve çekim  iç in  gerektiğ inde kalına
cak konaklama yerle ri TÜRKİYE CUMHURİYETİ sın ırları iç inde kalm ak şartıyla işyeri ka
bul e d ilir.

MADDE 2 —  IŞIN SÜRESİ : 22 Nisan 1974 saat 0 8 .00  den başlıyarak LE ORME 
film in in  çekim  süresid ir. Bu süre 5 hafta olarak tesb it e d ilm iş tir, işin herhangi b ir se
bepten uzamasında bu anlaşmanın hüküm leri geçerlid ir.

sinematek.tv



MADDE 3 —  ÇALIŞMA SÜRESİ : Çalışma süresi günde sekiz saat o lm ak üzere
haftada a ltı iş günü olarak kırksekız saattir.

a) Türkiye  Cum huriyeti kanunlarına göre um um i ta til günleri olan pazar ve diğer 
ta til günleri çalışılmaz.

b) İşçiler işveren tarafından işyerlerinden başka b ir yerde ça lış tırılm ak üzere yolda 
geçen süreler ve işinde işverenin her an buyruğuna hazır b ir halde bulunm akla beraber 
ça lıştırılm aksızın  ve çıkacak işi bekliyerek boş geç ird iğ i süreler iş süresinden sayılır. Ça
lışma işyerlerine gitm ek üzere vasıtaya b in ild iğ in d e  başlar.

MADDE 4 —  FAZLA ÇALIŞMA - MESAİ : Günde sekiz haftada 48 saati geçen
her tü rlü  çalışma fazla çalışma (m esai) d ir. Fazla çalışılan her saat iç in  işveren işçiye
% 50 zamlı ücret öder. Fazla ça lışm aların  yarım  saatten az olanı yarım  saat, yarım saat
ten fazla fakat b ir saaten az olan kısmı ise b ir saat olarak hesaplanır.

a) Umumi ta til günleri çalışan işç ile r ücre tle rin i %  100 zarnlı olarak a lırlar.
b) Gece ça lışm alarında ücret %  25 zamlı ödenir.

MADDE 5 —  GECE ÇALIŞMASI : İşç ilerin  saat 20 .00  den sabah saat 0 6 .00  ya ka
dar geçen çalışm aları gece çalışm asıdır. Gece çalışması 8 saati geçemez. Gece ça lış
masından sonraki gün çalışma günü ise normal günde lik ve rilm ek le  b ir lik te  h iç b ir şe
k ilde  çalışma yapılmaz.

M ADDE 6 —  SAAT ÜCRETİ : H afta lık  ücretin  48  saate bölünm esi ile  saat ücreti
bulunur. Zamİ3r bu saat ücreti üzerinden hesaplanır.

M ADDE 7 —  KADROLARA TAYİN : İşveren bu anlaşmada sözü geçen iş le r için
gerek bu sözleşmedeki işç ile rden, gerekse yabancı işçile rden açılan kadroyu doldurm ak 
gereği doğduğunda TÜRKİYE FİLM EMEKÇİLERİ SENDİKASI (FİLM -SEN) üyelerinden se
çim  yapmak zorundadır. F ilm de rol alacak yardım cı oyuncuları da işveren öncelikte 
sendika lı oyunculardan seçer. Yeni alınacak işçiye de bu Takım  Sözleşmesi kuralların ı 
uygulam ayı işveren ş im diden kabul eder.

MADDE 8 —- İSTANBUL DIŞI ÇALIŞMA : İstanbul dışında çalışma gereğinde bu
sözleşmede adı geçen (FİLM -SEN) üyesi işç ile rle  aynı işte çalışan yabancı işç ile re  aynı 
haklar tanınarak, eş it n ite lik te k i otel ve benzeri yerle rde  kalm aları ve aynı yem ekleri ye
meleri işveren tarafından bede lle ri ödenmek su re tiy le  sağlanır. Ya da bedelleri işç ilere 
nakten ödenir. Yol g ide rle ri de işveren tarafından ödenir.

MADDE 9 —  SOSYAL SİGORTALAR BİLDİRİMİ : İşveren bu sözleşmede adı ge
çen ve yeni alınacak Türk işç ile rin i işe başlama ta rih inden  itibaren en geç 15 gün içinde 
Sosyal S igorta la r Kurumuna b ild ire ce k tir, işç ile r bu b ild ir im d e  gerekli b ilg i ve belgeleri 
işverene vereceklerd ir.

M ADDE 10 —  İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI : işveren ve işç ile r yü rürlükte  bu
lunan işçi sağlığını koruma ile  i lg ili mevzuatı eksiksiz olarak ta tb ik  edeceklerd ir.

M ADDE 11 —  İŞ KAZASI VE DİĞER KAZALAR : işveren işyerinde olacak iş ka
zaları ve d iğer kazalarda gerekli ilk  yardım  m alzem esini bu lundurm ak zorundadır. Kaza 
olduğunda Sosyal S igorta la r Kurumu hastahanelerine veya ilk  yardım  merkezlerine ka l
d ırılan  işç ile r iç in  harcanan araç ve bakım ücretin i işveren ödemek zorundadır.

MADDE 12 —  İŞÇİNİN SORUMLULUĞU : İşç ile r f i lm i idare edenin göstereceği 
kend ile ri ile  i lg ili her işi itiraz etmeden ve iy i n iye tle  yapmak zorundadır.

a) İşçilerden h iç  b ir acil b ir sebep olmaksızın işyerin i terkedem iyeceği g ib i işin 
aksamasına sebep olarak sarhoşluk, uykusuzluk, vak its iz  ve aşırı eğlence gib i hallerden 
kaçınacaktır.
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M ADDE 13 —  İŞÇİLERİN ÜCRETİ : işç ile rin  ücreti haftada b ir en geç a ltıncı gün 
mesai b itim inden  önce hafta lık  olarak ayrı ayrı ödenir. Fa/la  mesai ücretle ri de aynı gun 
ödenmek zorundadır. İşç ile rin  hafta lık net ücretle ri aşağıdadır.

M ADDE 14 —  ÜYELİK AİDATI : işveren bu anlaşamada ism i geçen TÜRKİYE FİLM 
EMEKÇİLERİ SENDİKASI (FİLM -SEN) üyelerin in  a ld ık la rı net ücretin  %  2 sendika üyelik 
a idatların ı keserek işin b itiş  ta rih inden en geç üç gün iç inde  TÜRKİYE FİLM EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI (FİLM-SEN) merkezine getirip  makbuz karşılığ ı tes lim  etmek veya posta ile 
gönderm ek zorundadır, işveren bu kesilen a ida tla rı süresinde ödem ediği taktirde  her ge
ciken gün iç in  %  20  zamlı ödem ekle yüküm lüdür.

M ADDE 15 —  SENDİKANIN MERKEZİ : TÜRKİYE FİLM EMEKÇİLERİ SENDİKASI
(FİLM-SEN) nın m erkezi, Hüseyinağa M ahallesi Mahyacı Sokak Eren Han No. 21 Kat 1 
Beyoğlu '/İSTAN BU L'dur.

M ADDE 16 —  İŞÇİNİN SENDİKAYA OLAN SORUMLULUĞU : Türkiye  Film  Emek
ç ile ri Sendikası ("FİLM-SEN) üyesi işç ile r sebepsiz olarak iş in  haysiye tin i kırıcı, işi dur 
durucu, işe zarar ve ric i davranışta bulunam azlar. Herhangi b ir  durumda işç ile r Sendika
ya karşı sorum ludur.

M ADDE 17 —  FAZLA MESAİ : F ilm  çekim i d iğer m esleklere nazaran özel n ite lik
gerektird iğ inden  işç ile r her gün 2 saat fazla mesai yapmayı taahhüt eder, işveren bu 
m esailer karşılığ ın ı %  50  zamlı olarak ödiyecektir.

M ADDE 18 —  SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ : Yürütm e kurulu  toplanarak adı ge
çen işyeri sendika te m s ilc iliğ ine  baş te m s ilc i olarak YUSUF ÇAĞATAY, yardım cı tem 
s ilc i olarak EROL KEŞLER görev lend irilm iş tir.

M ADDE 19 —  UYUŞMAZLIK : işç ile r ve işveren bu sözleşme hüküm leri ve Türk
Kanunları ile  kabul edilen um um i hüküm ler dışına ç ık tık ları tak tirde  İstanbul mahkeme
leri y e tk ilid ir . Üç nüsha olarak düzenlenen bu Takım Sözleşmesi taraflarca im zalandık
tan sonra b ir nüshası işverene, b ir  nüshası Takım Kılavuzuna, b ir  nüshası da TÜRKİYE 
FİLM EMEKÇİLERİ SENDİKASI (FİLM-SEN) na v e rilir .

Takım  Kılavuzu İşveren İşveren V ekili
Yusuf Çağatay ilham Filmer Ali Taygun

NET ÜCRET

YUSUF ÇAĞATAY 

YAŞAR SERINER 

EROL KEŞLER 

MEHMET SÖĞÜTOĞLU

1.175.—

1.175.—

1.175.—  

900 .—

1.000.—  

9 00 .—  

700 .—  

550.—

HACI FİDAN 

YUSUF AVCI 

İBRAHİM İM İK 

MANSUR KIRIK

Genel Başkan 
Şerif Gören

Genel Sekreter 
Muzaffer Hiçdurmaz
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1974'DE ÇEVRİLEN  

TÜRK FİLMLERİ

Agâh ÖZGÜÇ

10) KALLEŞ (r.) —  Y. ve S.: Orhan Elmas /  G.y.: Kaya Ererez /  O.; Fatma Gi- 
rik, Tamer Yiğit, Eşref Kolçak, Tuncer Necmioğlu, A tıf Kaptan, Ekrem Gökkaya /  Y.e.: 
Cem F. (Deniz Kalkavan).

Kan dâvâlı ik i düşman aile çocuğunun aşk öyküsü. B ir büyük kentte karşılaşan 
âşıklar evlenmeye karar ve rir le r. Fakat evlenip m utlu  o lm alarına imkân yoktur. Çünkü 
babaları arasında tica rî rekabet nedeniyle kan davası sürüp g itm ekted ir. Genç kız her 
şeyi göze alarak sevdiğ ine akçar. Fakat babasının peşlerine düşen adam ları, kızın gözünü 
kör ederler. Buna karşılık yine de b irb irle rinden  ayrılm azlar. Tam kaçıp kurtu lacakları 
sırada b ir tren yolunda ele geçerler. Kurşun yağmuruna tu tu lan  aşıkların sonu ö lüm le 
sonuçlanır.

11) TEK BAŞINA (r.) —  Y.: Temel Gürsu /  S.: Ahmet Üstel /  G.y.: Hüseyin Öz- 
şahin /  O.: Yıldırım  Önal, Yalçın Gülhan, Aytaç Arman, Gülgün Erdem, Ayten Alpman. 
Kenan Pars, Hüseyin Zan /  Y.e.: Haydar F. (Mahm ut Üçüncüoğlu).

Bir soyguncu ile  iki k ira lık  ka tilin  öyküsü. B ir soyguncu cezasını b it ir ip  hapisten 
çıkar. Ve hayatını kurtarm ak iç in  son b ir  defa soygun yapar. !Ne va r ki soygunu yaptığı 
kumarhanenin sahibi belâlı b ir  adam dır. Peşine ik i k ira lık  ka til takar. Soyguncu b ir ara 
tuzağa düşürü lür. Çatışmada şarkıcı se vg ilis i, k ira lık  k a tille r tarafından ö ldü rü lü r. K i
ra lık ka tille rden  b iri soyguncudan tes lim  a ld ığı paraları patronuna götürürken, d iğeri ka
lır. Soyguncu ile  dostluk kurar. Bu defa b ir lik  o lup, d iğe r k ira lık  ka tilin  peşine düşerler. 
Büyük b ir çatışma sonucu soyguncu, peşine düştüğü ka tille  vuruşur, b irb ir le r in i ö ldü 
rürle r. İk inci k ira lık  ka til ise tüm  sevd ik le rin i kaybedip tek başına kalır.

12) DAMGALI ADAM  (r.) —  Y.: Necat Okçugil /  S.: Safa Önal /  G.y.: Salih D i
kişçi /  O.: Serdar Gökhan, Bahar Erdeniz, Beyza Başar, Ekrem Gökkaya, Kudret Ka
radağ /  Y.e.: İstanbul Ticaret (Necat Okçugil).

Bir kabadayının öyküsü. Hapisten çıkan Ahm et, çevresindeki eski gücünü kaybet
m iş tir. Fakat b ir  süre sonra, tekra r eski durum unu elde eder. Ve sonunda Ahm et, h iç  
um m adığı, üste lik  hor gördüğü genç b ir kabadayı heveslisi tarafından vuru lup  ö ld ü 
rülür.

13) ÖFKENİN BEDELİ (r.) —  Y.: Sırrı Gültekin /  G.y.: Suat Kapkı /  O.; Hakan 
Balamir, Meral Zeren, Ferda Büyükgüneş, Hayati Hamzaoğlu, Suzan Avcı, Danyal Top
atan /  Y.e.: Gültekin F. (Sırrı Gültekin).

B ir köylünün öyküsü. A lm anya'ya işç* o larak giden b ir  köylü , ça lıştığ ı yerde tu tuna
mayınca tekrar kovüne döner. Ne var k i, ay la r sonra döndüğü köyde düzeni değişm iş 
olarak bulur. Köyün tek hâkim i ağadır. Köylü, ağaya karşı çıkar, savaşır. Bu ara hapse 
g irip , çıkar. Ve ağa ölünce köy lü le r de eski düzenlerine kavuşurlar.

14) ŞİRVAN - Döne Gelin (r.) —  Y.: Kemal Kan /  S.: M alatyalI Fahri /  G.y.: 
Ali Uğur /  O.: Ümit Tokcan, Aysun Güven, Ali Şen, Yeşim Tan, Kadir Savun, Muazzez 
Kurdoğlu /  Y.e.: Dadaş F. (Kadir Kesemen).
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Bir aşk öyküsü. Kasabada hayatını basma satarak kazanan b ir genç, güzel Ş irvan'ı? 
karşılaşır. B irb irle rine  âşık o lu rla r. Oysa Ş irvan, ağabeyi tarafından b ir asker arkadaşına 
söz kes ilm iş tir. Ş irvan 'ın  ise bu olaydan haberi yoktur. Basmacı b ir kaza sonucu göz
le rin i kaybedip kör o lur. Öte yandan Ş irvan, daha once verilen  sözü yerine getirip  -ağa- 
beyis in in  askerlik  arkadaşıyla evlenir. Düğün gecesi damat, Ş irvan 'ın  basmacıyı sevdi* 
ğin i öörenince karısına dokunmaz. Ve Ş irvan 'ı sevdiği gence kavuşturm ak ister. Ne var 
ki basmacı, bu jes ti, görmeyen gözleri iç in  verilen b ir sadaka sanıp Ş irvan 'la  b irleş
mez.

15) DADAŞ RIFAT (r .) —  Y. ve S.: Birsen Kaya /  G.y.: Mükremîn Şumiu /  O.: 
Aylekin Akkaya, Gönül Hancı, Hayati Hamzaoğlu, Turgut özatay, Atillâ Ergün, Mürvel 
Sim, Doğan Tamer, Songül Karaca /  Y.e.: Uğural F. (Aiâettin Perveroğlu),

Bir kabadayının öyküsü. B ir baba y ılla r önce kaybettiğ i oğlu ile  karşılaşır. Oğlu sem
tin  en büyük kabadayılarından b iri o lm uştur. B irb ir le rin i tanımayan baba ile  oğul dövü
şürler. Ve sonunda gerçek ortaya çıkıp b irb ir le rine  kavuşurlar,

16) DÖRT HERGELE (r.) —  Y.: Yılmaz Atadeniz /  S.: irfan Atasoy /  G.y.: Mus
tafa Yılmaz /  O.; Fikret Hakan, irfan Atasoy, Richard Harrison, Gordon Mitchel, Feri 
■Cansel, Erol Taş, Altan Günbay, Yavuz Selekman, Sami Tunç /  Y.e.: Türk (İrfan F.) - 
Italyan Ortak Yapımı.

Kore Savaşı sırasında arkadaş olan dört arkadaşın öyküsü. İk is i Türk, ik is i A m erika lı
eski dört asker İstanbul'da bir araya gelip , eski b ir hesabın intikam ını almak iç in  ünlü
M afia  çetesiyle savaşırlar.

17) SOSYETE BEHÇET (r.) —  Y.: Yavuz Figenli /  S.: Recep Filiz /  G.y.: Rafet
Şiriner /  O.: Behçet Naoar, Gönül Tansel, Kenan Pars, Haşan Ceylan, Özcan Özgür, Altın
Er /  Y.e.: Topkapı F. (Yaşar Tunalı).

ö ld ü rü lm e k  istenen fab rika törün  yerine geçen b ir  kabadayının öyküsü. Ö ldürü lm ek 
istenen fabrika törün benzeri yakışık lı b ir  kabadayıdır. İş adamı hüviye tiy le  sosyete çev
relerine giren yakışık lı kabadayı b irçok  kadınla ilg i kurar. Ve sonunda gerçek anlaşılıp, 
fab rika tör ö ldü rü lü r. Kabadayı da b ir b ir  ka tille ri haklar.

18) HASRET (r.) —  Y.: Zeki Ökten /  S.: Ergin Orbey /  G.y.: Erdoğan Engin /  
O.: Emel Sayın, Engin Çağlar, Orçun Sonat, Gönül Hancı, Adile Naşit, Suzan Avcı, M ü
nir Özkul /  Y.e.: Arzu F. (Ertem Eğilmez).

Ayn i kadını seven ik i erkeğin, ya da iki aşk arasında kalan b ir kadının öyküsü.

19) HOSTES - Gökyüzünde Bir Melek (r.) —  Y. ve S.: Temel Gürsu /  G.y.: 
Hüseyin Özşahin /  O.: Yalçın Gülhan, Aytaç Arman, Perihan Savaş, Gönül Hancı, Sü
leyman Turan, Zafer Önen, Sahir Özbek, Nubar Terziyan /  Y.e.: Melek F. (Şahan Haki).

Gözetleme ku lesinde görevli b ir  radarcıyla b ir hostesin aşk öyküsü. Radarcıyia hostes 
seviş irler. Bu ara ortaya b ir  başka genç çıkar. Ve se vg ilis iy le  b ir lik te  hostesin mirasına 
konmak iç in  çeş itli do lap la r çev irir le r. Ve iki ç ift in  çatışm aları bu nedenle sürüp gider.

20) DİRİLİŞ (r.) —  Necip Fazıl Kısakürek'in bir eserinden /  Y.; Yücel Çakmak
lı I  S.: Bülent Oran /  G.y.: Çetin Tunca /  O.: Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Kenan 
Pars, Muazzez Kurtoğlu, Suha Doğan, Nükhet Duru /  Y.e.: Elif F. (Yücel Çakmaklı)

B ir kumarbaz ile  onu kurtarm aya çalışan b ir kızın öyküsü. Hayatını kum ar masala
rında geçiren Osman, gene b ir kum ar sonucunda bütün serveti ile  b ir lik te  kızı Zeynep'i de 
kaybeder. Ve genç ta lih li kumarbaz, Zeynep'le evlenm ek ister. Ve b ir süre sonra evle
n irle r, fakat düğün gecesi de likan lı Zeynep'i te rked ip  kum ar oynamaya g ider. Ayni za
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manda b ir m orfinm an olan kocasını kurtarm ak Zeynep iç in  büyük b ir çaba sarfeder. Ve 
sonunda kocasını bu tu tku la rından kurtarıp  onu yeni b ir  hayata kavuşturur.

2 1) GARİBAN (r.) —  Y.: Mehm et D inler /  S.: Bülent Oran /  G.y.: Enver Burç- 
kin /  O.: Menderes Utku, Ediz Hun, Hale Soygazi, Hülya Tuğlu, Nihat Ziyalan, Münir 
Özkul */ Y.e.: Kervan F. (Üm it Utku).

iftiraya  kurban giden b ir kadınla, küçük b ir çocuğun öyküsü. B ir fabrikada çalışan 
sekreter fabrika m üdürüyle b ir o lup, patronların ın  m irasına sahip o lm ak amacıyla çeş itli 
oyunlara g ire rler. Ve b ir iftira  sonucunda karısını patronlarından ayırırla r. Kadın, boşan
ma sonunda şuurunu kaybedip, akıl hastahanesine düşer. Sekreter, patronuyla evlenir. 
Patronun ayrıld ığ ı karısından b ir de çocuğu vardır. Küçük çocuk y ılla r sonra annesinin 
ö lm ed iğ in i öğrenir. Evden kaçar. Çocuk b ir gün yolda öz annesiyle karşılaşır. Baba da 
zamanla bütün gerçeği öğrenm iştir. Sekreteri boşayıp, oğlu ile  günahsız karısına ka
vuşur.

2 2) OTURAK (r.) —  Y. ve S.: Oğuz Gözen /  G.y.: Mükremin Şumlu /  O.: Sü
leyman Polat, Beyza Başar, Baki Tamer, Enver Dönmez, Levent Çakır, Mürvet Sim /  
Y.e.: Gözen F. (Oğuz Gözen).

Üç çocuklu fa k ir  b ir  a ilen in  öyküsü. Üç çocuklu babanın geçim sıkıntısı yüzünden 
başına gelm edik iş kalmaz.

23) YATIK EMİNE (r ./R e fik  Halid Karay'ın bir romanından) - Y. ve S. : Ömer Kavur/ 
G.y.: Renato Fair/  O.: Serdar Gökhan, Neclâ Nâzır, Bilâl İnci, Mahmut Hekimoğlu, 
Turgut Özatay, Atilla Ergün, Güzin Özipek, Sevda Nur, Handan A d a lı/ Y.e.: Günay
dın Film cilik Ltd. Şirketi.

B ir kötü kadının öyküsü. Y atık  Emine top lum un bazı kura lları nedeniyle  kötü 
kadın o lu r ve gene bu ku ra lla r yüzünden fahişe damgası yer. C ezalandırılır, ama 
cezaevine atılm az. B ir kasabaya sürgüne gönderilir. Ne var ki kasaba halkı fahişe 
damgası yiyen Yatık Em ine 'y i kabul etmek istemez. Buna karşılık  kasabalı ik i genç 
Y atık  Em ine’yle  yakından ilg ile n irle r. Bu kadının gerçekte kötü b ir ruh taşım adığı 
inancı iç in d e d irle r. Bu ara ik i gencin kadına karşı iliş k ile r i zamanla b ir rekabete 
dönüşür. Yatık Emine her ik i gence de ilg i duym aktadır. Fakat ta lihs iz  kadın ka
saba halkının g iderek artan baskısına dayanamaz. Ö lüm ü te rc ih  eder. Ve Yatık 
Emine ölüm e g id iş inde  b ile  ilg i duyduğu ik i genç adamı düşünür.

24) KANUNUN ZİNCİRİ - Y. ve S. : Fikret T ınaz/ O.: Y ıldırım  Gencer, Yılmaz Kuzey, 
Ülkü Ülker, Züheyla Şenay, Leyla Namlı, Ateş Osman, Hakkı Kıvanç/ Y.e.: Pay- 
dak F.

Polis olan iki kardeşin öyküsü. İki kardeş kalp Dara basan b ir kalpazan çete
s in i peşine düşer. Bu serüven iç inde bazı kadın la r ö ldü rü lü r. Bu ara görevli po
lis le rden b iri vu ru lu r. Ve sonunda d iğe r po lis ö ldürü len  kardeşin in  in tikam ım  alır. 
Kalpazanlar da yakalanırlar.

25) BEŞ TAVUK BİR HOROZ ( r . /  Lando Buzzanca'nın "Erkek Dediğin" dizisinden) - 
Y. ve S.: Oksal Pekmezoğlıi/ G.y.: Özdemir Öğüt, Necati İlktaç / O.: Sermet Ser- 
dengeçti, Nebahat Çehre, Fatma Belgen, M ine Mutlu, M ünir Özkul, Seyyal Taner, 
Feridun Çölgeçen, Gülten Ceylan, Senar Seven/ Y.e.: Nur Film.

B ir dokto r tarafından aşırı b ir  seks gücü o lduğu saptanan köylü Kâzım 'ın aşk 
öykü le ri. Kâzım, köyden şehire iner. Ve aşırı seks gücüne sahip o lduğu çevresine 
yayılır. Kâzım, sosyeteye girer. Kocalarından memnun olmayan beş kadınla ayrı ayrı 
aşk iliş k ile r i kurar. Ve Kâzım bu aşk serüvenlerin in  sonucunda iğ fa l e ttiğ i b ir kızla 
evlenmek zorunda kalır.
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Filmler
E r t e m  E ğ i l m e z  v e  t a l a n c ı l ı k  ü z e r i n e

SALAK MİLYONER

Yönetmen/ Ertem Eğilmez. Senaryo/ Sadık Şendil. Görüntü yönetmeni/ Erdoğan Engin. 
Kurgu/  Mustafa Gürsel. Oyuncular/ Kemal Sunal, Moral Zeren, Münir Özkul, Zeki Alas- 
ya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Hulûsi Kentmen. Arzu Film yapımı (1 97 4 ). 
Renkli.

Yeşi-lçam son yıllarda  iy ice be lirg in  b ir n ite lik  almaya başlayan b ir te lâş lılık  iç inde. 
Telâşa yol açan nedenler gerçekte önem li ekonom ik, siyasî boyutlara sahip. Sosyal b i- 
lin ç lil iğ i gün gün hızla gelişm ekte olan halkın etkin  b ir e leş tir ic i güce ulaşmaya başla
ması, te levizyonun küçümsenemeyecek rekabeti "bağım sız s inem a"nın  ile r ic i aydın lar 
hatta halk tarafından (Taşkesti'dek i sinema ça lışm aları) yeniden ve daha etk in, daha 
güçlü b ir şekilde  gündeme ge tirilm e  g iriş im le ri g ib i o lgu la r Yeşilçam 'ın  rahatını bo
zar o ldu. F ilm  yapım sayısındaki önem li düşüşler, hasılâ tla rdaki panik yaratan azlık, bu 
durum u iy ice som utluyor. Aslında d iya lek tik  b ir  oluşum  bu. Durmaksızın önem li siyasî 
hareketler doğurucu keskin çe lişm elere sahip b ir ekonom ik yapı, bu temel üzerinde hal
kın sosyal m ücadelesin in  önem li aşamalar yapıyor o lm ası, Tü rk iye ’ye a it b ir gerçeklik 
olan Y eşilçam ’ı da e tk iliyo r. Ş im diye kadar genel olarak egemen s ın ıfla rın  safında ye ri
ni alarak, ta rih in  ge liş im in i yavaşlatm ak doğru ltusunda işlev görm üş olan Yeşilçam  s i
nemasının şu günlerdeki te lâşı, ip liğ in in  pazara çıkmasından duyduğu korku yüzünden- 
d ir. B ireysel fakat e tkin  çıkışıyla halka saygı duyan b ir sinemayı gerçekleştirm e müca
delesine giren Y. G üney'in halktan gördüğü coşkun ve azalmayan ilg i herkesle beraber 
Yeşilçam  sinem acılarına da geleceğin k im lere  a it olduğunu gösteren önem li b ir sinema 
o layıydı.

Şu günlerde Yeşilçam 'da görülen te lâş lılık  ne g ib i sonuçlar ve reb ilir?  Bundan 
sonra ortaya çıkacak olan film le rd e  saptanacak ortak yönler ne o lacaktır?  Aslında cevap
ları yavaş yavaş verilm eye başlanıyor bu soruların. Bu te lâşın, bu korkunun sonuçları 
o larak ortaya, opportün izm in i daha becerik li b ir  şekilde gizlemeye çalışan, sahte halkçı 

) (popü lis t) f i lm le r  çıkıyor. Politikadan b ir  benzetme yaparsak daha belirg in  olarak sapta
y a b ilir iz  bu durum u. Egemen sınıfların  en güçlü siyasi örgütü olan AP, 14 Ekim seçim 
lerinden "be k le n m e d ik "  'b ir  yen ilg iy le  çıkınca bu kesim lerde b ir  te lâş başgösterdi. H al
kın gelişen m ücadelesin in  h iç  de küçümsenmeyecek b ir aşamaya u laştığını aniden görü
ve rd ile r. Bu s ın ıfla rın  daha uzak görüşlü sayılabilecek k im i te m s ilc ile ri, artık halkın 
karşısına daha değ iş ik b ir  görünüm le çıkmanın zorunlu luğunu savunmaya başladılar. 
İs ted ik le ri kes in lik le  halkın söm ürülm esine dayanan b ir p o litik  tavırdan vazgeçilmesi 
değ il, göz boyayıcı düzeltm elerle , sahte özeleştirile rle , bu p o litik  tavrın ip liğ in in  pazara 
çıkmasını gec ik tirm ekti. Örneğin b ir Ertuğrul Soysal bu amaçla Sosyal-Demokrat CHP'- 
nin b ile  b ir  ö lçüye kadar desteklenm esi gerektiğ in i savunabiliyor, bu savunmasında 
pek destek görm eyince Sanayi 'Odası başkanlığından is tifa  ediyordu. Halkın p o litik  
m ücadelede daha ustalaşması, egemen s ın ıfla r üzerinde uyarıcı b ir  etki yapıyor, bu et
k in in  sonucu olarak yeni ta k tik le r uygulama safhasına sokuluyordu.
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Halkın ide o lo jik  durum undaki g e liş im in  Yeşilçam  sineması üzerinde de uyarıcı bir 
etki yapmaya başlaması sonucu, daha değ iş ik  anlatım  b iç im le rin in , arkasında gizlenme 
ye ça lışılan opportün izm iy le  arz-ı endam etmeye başlayan bu film le r aslında daha bir 
te h like li o lab ilecek le rd ir. N itekim  kim i e leştirm en ler bu te lâş dönem inin, el çabukluğuy
la ortaya sürülen popü lis t film le rd ek i opportün izm i saptamak b ir yana onlarda "d e v 
r im c i"  unsurlar "keş fe tm ek" uyanıklığını ( !)  gösteriyorlar. Y eşilçam 'ın  değişen durum- 
lara hemen uyuvermede belki kısa vadede başarıya ulaşabilecek bukalemun sinem acıları 
bu uğurda yeni dalga akım ının ortaya çıkışından y ılla r sonra Yeşilçam  sinemasında "yen i 
dalga anlatım ı denem esine" başka b ir ifadeyle  "se rbes t nazım " denemesine b ir kez 
daha g iriş iyorla r!

Yeşilçam  içersinde ortaya çıkan bu "yen ile şm e ”  hareketine Sev Kardeşim, Canım 
Kardeşim, Yalancı Yârim, Oh Olsun g ib i f ilm le rle  katılan Ertem Eğilmez, çe ş itli o tu rum 
larda, konuşmalarda ifade e ttiğ i s iyasi, ekonom ik, kü ltüre l konulardaki görüş le riy le , as
lında, Yeşilçam  opportün izm in in  ilk e lliğ in i, çağdışılığ ın ı belgeleyen b ir yönetm en olarak 
proto tip  kabul e d ile b ilir.

Önce Ertem Eğilmez'in görüşle rinden b ir bölüm  : "T ü rk iye  daha oluşum  halinde bir 
aşiret. Daha biz b ir m ille t, dev le t şuuruna b ile  varm ış değ iliz . S osyolo jik kökle ri aradı
ğımız zaman b ile  Orta Asya'dan kopup gelm işiz ve hâlâ galiba at üstünde g id iyoruz, 
ama a rtık  bizi Avrupa'ya koşturm adıkla rı iç in  o lduğum uz yerde sayarak talana devam 
ediyoruz. İstanbul şehrinde 3,5  m ilyon  ta lancı yaşıyor. Daha aşire t, klan ps iko lo jis inden 
çıkıp  devletleşem em işiz. Yok burjuvazi, yok proletarya, bu meselelere ulaşabilm ek iç in  
daha çok geriyiz g ib im e geliyo r. Bu noktada olunca da bunları ‘ yansıtabilm eye imkân 
yok. Biz önce çok önem li b ir  kü ltü r aşamasını yapmak, bunun iç in  de sosyolo jik  b ir  
oturm ayı sağlamak zorundayız."

1 970 'le rin  T ü rk iye 's inde  sın ıfla rın  o lm adığı yargısına varm ış olan Eğilmez, Salak 
Milyoner'de d iğer f ilm le rin d e  g e liş tird iğ i b ir  ç izgiye devam ederek, " ilk e l b ir a ş ire t" in  
b ireyleri- ancak böyle o la b ilir  d iyerek "p s ik o -p a to lo jik "  tip le rden  oluşan b ir gurup ç ıka rtı
yor karşım ıza. Herhalde Eğilmez kendi opportün is t görüşlerine göre uydurduğu bu tip le r i 
görünce herkesin kend is in in  şu düşüncelerin i kabul edeceğine inanıyor : "Ö nce  Dir m il
let, b ir  dev le t olmaya mecburuz. Bunu da üstten alta yapmak m ecburiye tindeyiz, yani 
a lt tabaka teşekkül edip te bu m ille ti kuracak değ il; bu dem okrasi a ltında mı o lu r; to ta 
lita rizm  ile  mi o lu r Onu b ilem em , çok garip  b ir  kü ltü r se fe rberliğ i ile , bu m ille t o l
ma, insan olm a haysiye tin i, beraber yaşama zorunlu luğunu öğre teceğ iz ." "G en iş  halk 
k itle le r i madem ki bu işin şuurunda d e ğ ild ir  ve ca h ild ir, onu b ir an önce kü ltü r s ilâ 
hıyla mücehhez kılacağız, kü ltürünü ge liş tireceğ iz .”  Eğilmez'in halkım ıza bu aşağılayıcı, 
onu küçüm seyic i bakışında burjuvazin in  en tip ik , en be lirg in  görüşlerinden b ir is i v a rlı
ğını açıkça gösteriyor. En azından bu görüşlerin  1974 T ürk iye 's inde  d ile  g e liyo r oluşu 
b ile  T ü rk iye ’de sömürücü bir burjuvazinin sın ıf olarak va rlığ ın ı ispatlam aya ye terecektir 
kanısındayız. Hemen b e lir leye lim  ki halkım ız "in sa n  olma h ays iye tin i” , faşizm i de rahat
lıkla  benim seyebileceğim  söyleyen (tab ii hep halk uğruna!) b îr "talancı"dan öğrenmek 
dum m unda olamayacak kadar ile rle rd e d ir, hays iye tlid ir. "Ö ğ re tece ğ iz " sözcüğünün ar
dında nelerin o lduğunu ise sadece kendi deneyleriy le  değ il, dünya halk la rın ın  deneyle
riy le  de çoktan anlam ıştır.

Eğilmez, Salak Milyoner'de Anado lu 'nun b ir kentinden tren le  (at üstünde değil) 
İstanbul'a  "kopup  gelen”  "ta landan  payını almaya uğraşan" d ö rt kardeşin, define  ara
yış ların ı anla tırken, "so s y o lo jik  b ir  o tu rm ay ı" sağlayamadığına inandığı halkı soysuz b ir 
şekilde  karikatürize ederek, "ta la n  ve klan p s ik o lo jis in in  a tm osfe rin i tesb it e ttiğ in i 
zannediyor olsa gerek. Eğilmez gerçekten ta rihse l g e liş im in  karşısına çıkışın en yoz, en
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SALAK MİLYONER (P s iko-pa to lo jik  t ip le r  ga le ris i)

geric i ü rün le rin i verm iş olan bu sinemaya lâyık b ir yönetmen. Onun ta rih in  önlenem e
yen, durdurulam ayan ge liş im i karşısında ta rih i ilke l komünal top lum  düzeyinde dondur
mak özlem ini yansıtan şu görüşle rin i de ibre t ve ric i o lduğu iç in  buraya alacağım : "B i-  
\im  T ü rk iye 'n in  çok büyük b ir avantajı var, s ın ıfla r teşekkül e ttik ten  sonra aradaki fark 
ka ld ırm ak zordur, hazır etm em iş, etmekte yani, önce kü ltü r meselesini halledip , sonra 
ekonom ik tedb irle rle , sosyal adaleti gerçekleştirecek sın ıfların  doğmasını ön le ye b ilir iz .'' 
K ap ita lis t üretim  iliş k ile r i içersinde f ilm  (m eta) ü retim i yapan, ça lıştırd ığ ı işç ile rin  ar- 
tık-değerine  konan (Ayrıca aracı te fec ile re  de kârını a rttırm alarına, işç ile rine  dah3 fazla 
ücret verm esine engel o lduk ları iç in  çok kızan Eğilmez, bu tepkis iy le  de b ir sınıfsal 
çe lişk iy i saptam aktadır.) P rodüktör Eğilmez, sinemasında sınıflaşm anın önüne geçebilecek 
şartlara sahip b ir "dü n y a "n ın  hayalin i, "kon fe rans çekm eden" anlatmaya çalışarak, 
böylesine ilke l b ir  düşünce aşamasında durup, k itle le r i oyaiamayı iş edinerek, bunun 
tica re tin i yaparak gerçek b ir "talancı"ya örnek veriyor.

Salak Milyoner'deki bütün tip lem e le r gerçekliğ i bozmanın, çarpıtm anın en aşırı nok
tasına ulaşm ak pahasına, sey irc ile ri sanki şu yargıya vardırm ak iç in  uyduru lm uşlar : 
"İş te  b iz im  toplum um uzun insanları, sınıfsal davranışlar göstermeyen, geri zekâlı, gü lü 
necek denli zavallı ta la n c ıla r!"  Eğilmez'in ded ik lerine  dönersek; "B en  biraz psiko-pato
lo jik  tip le rden  hoşlanıyorum . Yanlışlığın  a ltında kalıp ezilecek mariz tip le r  bunlar, sını
fın ın  b ilinc ine  varıp  o noktaya gelm iş insanlar değil. Biraz daha kurnaz o lm aktan biraz 
daha talanda payını önce kapmaktan ile ri gelen b irşe y" sözleriyle  bu sınıfsal tavrı yö
netm enin kendi ağzından yorum  gerektirm eyecek denli açık seçik saptayabiliriz.

Ertem Eğilmez, Salak Milyoner de bu ilkel opportünizmini daha belirg in  ç izg ilerle  
anla tab ilm ek iç in  star oyuncu ku llanm ıyor. Star oyuncularla çalışmaması psiko-patolojik 
tip lem e le r yapma konusunda onu iy ice özgürleştiriyo r. Çünkü Eğilmez biraz ela, Yeşil- 
çam 'ın  en sınırsız şek ille rde  ilealize edilmiş tip lem e le rinde  ku llanılan starları, ulus aşa
masına b ile  gelem em iş b ir halkın sersem, geri-zekâ lı, kom ik b irey le rin i canlandırmada
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rahatlıkla kullanam ıyacağının b ilinc inde. Eğilmez sınıfsal m ücade lele rin  en koyu de
neylerinden geçmiş, geçmekte olan halkım ızı, ta rihse l gelişm enin çok çok gerilerine  dön
dürm e çabası uğruna, görüyorsunuz starlara dayanmayan b ir film  yapma fedakârlığını 
b ile  esirgem iyor!

Eğilmez oportün izm in in  en bayağı örneğini kanımızca Oh Olsun film in d e  ve rm iş ti. 
Bu film de , işçi sın ıfı-burjuvazi çe lişm esin i kendi görüşlerine göre çarpıtarak ele alırken, 
1970 'le r Tü rkyesi’n in en önem li siyasi o layların ın  doğurucusu bu çe lişm eyi kom edi b i
ç im in in  sın ırları iç inde yansıtıyor, işç ile rin  m ücadelesin in  tarihse l önem ini a lab ild iğ ine  
küçüm süyor ve küçümsetmeye, sıradan b ir olay olarak benim setm eye ça lışıyordu. Oh 
Olsun'da ne işç ile r Türkiye işçi sınıfının te m s ilc 's i, ne de patron Türk iye  egemen s ın ıf
larına a it b ir  p ro to tip ti. Bu iki s ın ıf arasındaki son derece önem li, son derece c idd iye tle  
yaklaşılm ası gereken zıtlığ ın  ürün lerinden olan grevlerin  de "O h  O lsun"dak i grevle ne 
ilg is i o la b ilird i?  Sosyal m ücadelelerin  b ir parçası olan grev le r işçi sın ıfın ın  varlığ ın ın  ve 
g e liş im in in  en somut, en acılı, en şe re fli, en saygıdeğer eserleri o lage lm iş tir. Eğilmez 
en başta bu tarihse l gerçekliğe komedi b iç im in i seçerek yaklaşm akla, sınıfsal tavrını
be lir liyo rdu . 1970 'le rde  ortaya çıkan her grev olgusu sadece Türkiye  işçi sın ıfın ın  de
ğ il. dünya işçi sın ıfın ın , çok zorlu, çok uzun m ücade le le rin in  b ir ü rünüdür. Bu temel 
gerçekliğ i kabul etmek istemeyen, (veya hazmedemeyen d iye lim ) Eğilmez, Türkiye  hal
kına a it değ il, Yeşilçam 'a a it, gerçekten "p s ik o -p a to lo jik "  t ip le r i top layarak yaptığı Oh 
Olsun f ilm iy le  ancak dünya ta rih in in  temel d inam iğ in i çarpıtm aya g ir iş e b ilird i (Türk işçi 
sın ıfın ın  ta r ih in i, h iç  değilse en genel hatlarıy la  b iliyo r o lm a lıs ın ızdır Bay Eğilmez. Bu
na rağmen bu m ücadelenin son derece vakur, c idd i a tm osfe rin i bu denli sulandıracak 
b ir terc ih  iç inde oluşunuz, yine T ü rk iye 'de  sın ıfla rın  varlığına da ir b ir d e lild ir ) .

Salak Milyoner de b ir kom edi. Eğilmez bu seçim in nedeni üzerine şöyle konuşu
yor. "K om ed i belki biraz hor görü lecektir ama ben bu cüreti göze a ld ım , bayağı doğru 
şeyler yapacağız ko m ed iy le " 'E ğ ilm ez'in  yaptığı "do ğ ru  şey le r" üzerinde düşünürken sı
kıntı duym am ak gerçekten im kânsız. Çünkü b iliyoruz ki halkın ulaştığı sosyal mücadele 
p ra tiğ in in  ve teo ris in in  düzeyi Eğilm ez'in  opportün izm in i çok gerilerde  b ıraktı. "S alak
M ily o n e r"  aceleye gelm iş, h a fif ilke l b ir  sinema örneği oluşuyla sadece geniş b ir se
y irc i k itles in i ilg ilend iren  b ir olay o lduğu iç in  c idd iye  a lınab ilir.

Aslında, Eğilmez'in bu f ilm iy le  geniş b ir sey irc i k itles ine , yukarda sıra ladığım ız
b ilim se llik le  en ufak b ir ilg is i olmayan fik ir le r in i,  biraz olsun ile tt iğ i sonucuna varam a
yız. Çünkü halkım ız onca yabancılaş tırın  ideo lo jik , siyasi e tk ile rle  ters yönde şartlan
d ırılm ış  ta olsa, kend is in i sınırsız ö lçüde hor gören, aşağılamak isteyen, yüzlerce y ı l
lık  ge liş im in i h içe sayan, üste lik  "onu  kü ltü rle  mücehhez k ılacağ ım " (!) idd ia  eden bu 
tepeden inm eci ta lan c ı’ya hak e ttiğ i cevabı verebilecek denli sağlam b ir öze sahip tir. 
Köyden gelip, define  bulm ak iç in  İstanbul'un orasını burasını kazıp duran d ö rt "p s ik o 
p a to lo jik "  t ip i kuşkusuz h iç  kim se, aşire t halinde b ir top lu luğun sim gesi o larak seyret
m edi. Hiç kim se kuşkU'suz onları " ta la n  peşinde koşan b ir h a lk "  genellem esi içersinde 
düşünm edi.

Eğilmez keşke film le rin d e  düşüncelerin i konuşm alarındaki g ib i açıkça d ile  getire- 
b iIşeyd i! O zaman Eğilm ez'in  seyirc iden Türk iye  halkının aş ire t m i, klan mı o lduğu ko
nusunda en etk in  cevabı alacağından kuşku duyulamaz. Eğilm ez'in  dünyasının aksine 
zorlu b ir yaşantının, gayri c idd iye tlik ten  uzak, vakur insanlarından oluşan halkım ız en 
azından "ta la n  peşinde" o lm adığını yaşayarak görüyor ve b iliyo r. Talanı k im le rin  yap
tığ ın ı da.. Ertem Eğilmez T ü rk iye 'dek i talanın sorum lu luğuna, ta lan ed ilen le ri de ortak 
etmeye çalışarak, ta lanc ılık  z ihn iye tine  eşi az görü lü r b ir  "k a tk ı"d a  bulunan gerçek b ir 
" ta la n c ı"d ır .

Abdullah ANLAR
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BABA
Yönetmen/ Yılmaz Güney. Eser/ Bekir Yıldız. Senaryo/ Y. Güney. Görüntü yönetmeni/ 
Gani Turanlı. M üzik / Yalçın Tura, Oyuncular/ Y. Güney, Müşerref Tezcan, Kuzey Vargın, 
Yıldırım  Önal, Nedret Güvenç, Aytaç Arman. Yapım / Akün Film. Renkli (1971),

Baba fi lm i Güney in tu tuklanm adan önce kendi yöne ttiğ i en son f ilm d ir . Konusu is 
tanbul'da  a iles iy le  b ir lik te  yaşayan yalı bekçisi, kayıkçı C em al'in  ölüm üne dek giden ya
şantısıd ır. C em al'in  yaşantısı hep kendi dışında o lan larla  yem lenmektedir, onun elinden 
uymaktan başka pek b ir şey gelem em ektedir bu durum  karşısında. Bu bakımdan tra jik , 
yenik, mahkûm b ir k iş il ik t ir  Cemal.

F ilm in  konusunun çatısı iy i kurulm uş (b ir yere kadar). V arlık lı b ir a ilen in  haylaz, 
serseri oğlu tarafından garsonyer o larak ku llanılan Boğaziçinde b ir yalının kapıcı da ire 
sinde annesi, karısı ve iki çocuğuyla oturan Cemal hem yalıya b ekç ilik , hem de kayık
ç ılık  yapm aktadır. Yalıyı gerçekte iki ayrı toplum  kesim i paylaşm ıştır. Ust katta ne yap
tığ ı be lirs iz , baba parasıyla se rserilik  eden ahlâksız b ir genç. A lt katta, oraya adeta sı
ğınmış, üst ka ttak ile rin  h izm etinde yoksul b ir  a ile. Cemal in bu durum dan kurtu lm asının, 
çocukların ı h iç  olmazsa kurtarm asının yolu ekonom ik kalkınm adan geçm ektedir ve bu da 
ancak belki "A la m a nya " sayesinde m üm kündür. "A la m a n ya ", kendi ülkesinden u m utla 
rını kesm iş k im selerin  yeni b ir  um ut kapısıdır. Fakat "A la m a nya " kullanacağı işç ile r ko
nusunda, hele onların  sağlık durum ları üzerinde tit iz lik le  durm aktadır: Cemal "A lam anya "- 
ya d iş le rin in  çürüklüğü ve onları yaptıracak parası o lm adığı iç in  gidemez. Cemal'e b ir 
kurtu luş yolu o larak yu rt dışında çalışm ayı sağlıyan b ir düzenin yaratıcılarından ve sa
h ip le rinden olan yalının sahip leri, yoz oğlan ların ın  iş led iğ i b ir suçu onun yerine çekmeyi 
Cemal'e yeni b ir kurtu luş olarak öne sürerler : ha Alm anya, ha hapishanedir, a ilesine, ço
cuklarına is ted iğ inden âlâ bakılacak o lduktan  sonra. Her b ir yandan kıs tırılm ış olan Ce
m al, a ilesi ve çocukları iç in  kendini feda eder ve hapishaneye g irer, ama beklenenin 
aksine 10 yıl değil 24 yıl yer. Üst ka ttak ile rin , yani top lum un da kaymak ta
bakasını o luşturan ların  kend ile rin i korum ak iç in  adam ları va rd ır (b ir  çeş it ko llu k  kuv
ve ti) ),ayrıca hukukî iş le ri iç in  de yetenekli hukukçu ları. Cemal hapisteyken karısı, üst 
kata devam lı oturmaya gelen oğlan tarafından zorla iğfa l e d i l i r : üst kattaki, a lt ka ttaki- 
leri her şekilde  ku llanm a, hakkını ve gücünü kendinde görm ekted ir. Cemal hapisten ç ık tı
ğında a iles in i, yuvasını dağılm ış bulur, karısı, çocukları kayıptır. Önce oğlunu bulur, ku
marbaz o lm uş ve üst ka ttak ile rin  oğlunun fe d a iliğ in i yapm aktadır. Kızı b ir  randevu evin
dedir. Kızını kötü yoldan çekip ku rta rır fakat üst ka ttak ile rin  oğlunu ö ldürüp intikam ını 
a ld ığında kendi öz oğlu tarafından ö ldü rü lü r.

F ilm in  konusu b ir noktaya kadar o lum lu, başarılı b ir  çalışmayı se rg iliyo r, yani Ce
m a l'in  hapisten çıkışına kadar. Gene de bu kısımda mesele çok iyi kavranmamış olduğu 
iç in  doğru boyutlarına vardırılam am ış. A n la tılan la r tek başına sanki yalnızca C em al'in  k i
şisel sorunlarıym ış g ib i, d iğe r C em al'le r sanki değ iş ik b ir  yol iz le yeb ilirle rm iş  g ib i, ele 
a lınm aktadır. B ir çürük diş m id ir  Cem al'in başına sonradan olacak onca işi açan? Genel
den özele ya da tam te rs i özelden genele varm ak yerine film  hep özelde kalm akta ve 
bu şekilde  sorunları doğru gerçek boyutlarında verem em ektedir. Cemal a ilesi ta lihs iz  b ir  
a ile, yalı sahip leri ise bencil, kötü b ir a ile  olarak ka lm aktadır. Halbuki konu bu ik i a ile 
nin ilişk ile rinden  çıkılarak genelde s ın ıfla r arası iliş k ile r düzeyine va rd ırılab ilird i.

F ilm in , Cemal hapisten çıktıktan sonraki bölüm ü t ip ik  b ir Yeşilçam  fi lm i. Önceden 
anla tılan la rdan, b ir dereceye kadar top lum sa l boyutla r tâşı.yan önceki gelişm elerden ko
puk Y eşilçam 'ın  bütün kötü, sağlıksız, kolaycı çözüm lerin i taşıyan b ir intikam  a lm adır bu 
bölüm de anla tılan la r artık.

Güney iyi kurup, başarılı anlatmaya başladığı b ir h ikâyeyi başarısız ve yanlış b i
tirm ek le  yetersiz ve saptırıcı b ir  çalışma ortaya koym uştur Baba'yla.

Engin AYÇA
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J e s s u a  v e  k ü ç ü k  b u r j u v a  ç ö z ü m s ü z l ü ğ ü

Ş O K
"Traitement de Choc". Yönetmen ve senaryo/ Alain Jessua. Görüntü yönetm eni/Jacques 
Robin. M üzik / René Koering ve Alain Jessua. Oyuncular/ Alain Delon, Annie Girardot, 
Robert Hirsch, Michel Duchaussoy, Jean-François Calve. Italyan-Fransız ortak yapımı.

Yazının başında bir gerçeğe değinm ekte yarar var. Sinema sey irc is i, bugün "b u r 
juva film le r i,, ile koşullanm ış, bağlanmış durum da. Ü lkem ize gelen yabancı film le r in  % 
99,9 'u seyirciye, ister istemez kap ita lis t burjuva toplum unun dünya görüşünü, sanat 
an lay ış ın  benim setiyor, e leştirm en ler de, batılı burjuva sinema d erg ile rin in  değerlend ir
me anlayışının e tk is iy le , ister istemez aynı ö lçü le ri okurları karşısında savunma duru
munda ka lıyorla r. Estetik yönden yetkin  ça lışm alar da bu savunma çarkının önm li b ir, 
parçasını o luşturuyorla r. Burjuva dünya görüşü, en yoz sinema ürünlerinden, estetik yön
den en yetkin  yapıtlara kadar iy ice  içimi'ze s ind irilm eye  ça lış ılıyo r, batının b ireyci bur
juva dram ları, uzlaşmacı ya da yüzeyde top lum sal e leş tiri f ilm le r i bu ç izg in in  en d ikka ti 
çeken örnekleri o luyor iste r istemez. (Bu m evsim , "Paris'te Son Tango", "Parisli Fa
hişe", "Liza" g ib i.) Bu tica rî yapım ve dağıtım  mekanizmasından nasılsa ç ıkab ilm iş " to p 
lum cu,, ve “ i le r ic i, , yapıtla r ("isyan - Queimada" örneği) parmakla gösterilecek kadar 
az o luyor. "Isyan"ın dışında bu m evsim  gösterilen tüm yabancı film le rd ek i ortak ö ze llik 
ler; yani kapalı, karamsar ya da uzlaşmacı m esajlar taşım a; kap ita lis t burjuva düzenine 
zarar vermeyen, tersine bu düzenin gücünü kabullen ip  çaresizce boyun eğmeyi gösteren 
b ireyci tav ırla r getirm e ö ze llik le ri, son olarak burjuva sinem asının s iv rileb ilen  örnekle
rinden Alain Jessua'nın Şok fi lm i iç in  de gene llik le  geçerli yargıla r olarak ka lıyor. Şok' 
ta, k işisel burjuva bunalım larını ele alan film le rden  fa rk lı olarak, batı burjuva top lum - 
larında emekçi söm ürüsüyle elde edilen gücün (film d e  genç işç ile rden alınan taze hüc
reler) lüks b ir d in lenm e - gençleşme evinde büyük burjuvazi tarafından tü k e tiliş i, s im 
gesel düzeyde ama doğru ve sağlık lı b ir b iç im de  saptanıyor, ancak ge liş im  de, çözüm 
leme de "n e g a tif" ,  "ka ra m sa r", "k a p a lı"  ve " te s lim iy e tç i"  b ir  n ite lik  taşıyor, a lterna
t i f i  konm adığından, küçük burjuva çares iz liğ i f ilm in  egem en ‘ yorum u olup çıkıyor.

En d ikkate değer fi lm i yine de Şok olan Alain Jessua'nın önceki ik i f ilm in e  de kı
saca b ir göz atalım . Jessua, i lk  f i lm i "Tersine Hayat - La Vie à l'Envers" (1964) da 
b ir em lâk kom isyoncusuna ya rd ım cılık  yapan, kadın sıkıntısı olmayan genç b ir adamın, 
tekdüze ve sıkıcı bulduğu yaşam b iç im inden  kopup, çevresine ve g iderek kendisine ya
bancılaşm asını, "tersi-ne b ir h aya tı", ya lnızlığı arayışını ve bu süreç iç indeki bunalım ı
nı, top lum la  çatışmasını an latıyordu. Antonioni'nin "Kızıl ÇöT'ünün "bü yü k  ö d ü l"  a l
dığı 1964 Venedik Ş enliğ inde bu f ilm iy le  " i lk  eser ö d ü lü "n ü  küzünün Jessua, görü l
düğü gib i "b ire y c i"  ve "k a ra m sa r" b ir  f ilm  yapıyordu. Tek başına b ir küçük burjuva 'yı 
ele a lıyor, René Allio'nun daha sonra "Pierre et Paul" de yaptığı g ib i tekdüze yaşamı 
iç inde bu "b ire y " in  top lum  tarafından "ç ı ld ı rm a "  d iye n ite le n d irile n  "k iş is e l başka ld ır
ma e y le m in i"  ince liyo rdu . "Te rs ine  H aya t"ın  çizg is i ancak anarşizm'e g id e b ilird i.

Jessua'nın birkaç yıl önce Fransız K ü ltü r M erkezinde gördüğüm üz ik inc i f i lm i "Kat
liâm Oyunu - Jeu de Massacre" (1967) nda da sıradan çizgi - rom anlar yaparak ya
şayan orta yaşlı ve evli b ir  yazarla, en büyük zevki onun çizgi - rom anlarını okumak olan 
ve bu yüzden yazarı ve ressam karısını İsv iç re ’deki muhteşem evine çalışmaya ve d in 
lenmeye davet eden garip b ir m ilya rder gencin iliş k ile r i iş len iyor, yazar, po lis iye  tü r
deki yeni yapıtını b it ird iğ i anda, gencin bu res im li - romanın e tk is inde kalarak ve salt 
zevk olsun diye, kentte b ir  soygun yapmaya kalkışışı an la tılıyordu. "Tersine Hayat" taki
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Annie G irardot "Ş O K "da .

kahramanın yerin i burada işsiz, güçsüz ve va rlık lı b ir burjuva gencin yine "k iş is e l"  ve 
" ih t ira s lı "  yasa-dışılık tu tkusu ve eylem i a lm ıştı. Jessua, belki de bu kahramanın k iş il i
ğinde yine b ir "te rs in e  h aya t" öze lliğ i kurmak is tiyor, bunun iç in  gence verilen  resim li 
roman afyonunu göste riyo r ama, öte yandan bu sıradan rom anlarla k itle le ri etkileyen 
uzlaşmacı b ir  küçük burjuva yazara karşı h iç  de e leştiri ge tirm iyo r, karşılık lı b ir  alışve
rişten söz ed iyo r ve f i lm in i soyguncu gencin tu tuklanm ası ile  b it ir iyo rdu . Jessua'nın bu 
f ilm iy le  de enine boyuna "faşist”  e ğ ilim le r taşıdığı söy leneb ilird i.

Jessua, Şok'ta baş erkek kahramanını (A. Delon) yine "dü ze n -d ış ı", "yasa-dışı" 
n ite lik le r taşıyan b ir " tu tk u " ,  b ir "e y le m "  içersinde gösteriyor ve bu eylem açıkça 
' ba rb a rlık " o luyor. (D in lenm e - gençleşme evin in  sahip ve baş doktoru, kısa sürelerle 
yanında ça lış tırd ığ ı genç yabancı işç ile rin  kanlarını çekiyor, gerekirse onları ö ldürüp or
ganlarını söküyor, taze hücre leri alıp yaşlı burjuvalara aktarıyor). Ancak bu kez çizgi-d ışı 
kahramanın eylem i "k iş ise l b ir  bunalım  ya da tu tku ,, ile  açık lanm ıyor; Jessua önceki 
film le rin e  göre b ir adım ile ri atarak, bu eylem i k iş in in  kendi dışındaki ekonom ik iliş k i
lere bağlıyor ve buna b ir karşı-çıkış getirm eyi de deniyor.

Jessua, h ikâyesin in  geçtiğ i d in lenm e evin i toplum un b ir s im çesi olarak vermeye ça
lışıyor. Baş dokto r b ir uçak gezin tis inde m üşteris i A. G ira rdot'ya  bunu sçık b ir b iç im 
de b e lirtiyo r. Buraya her yıl gelip  gençleşme kürü yaptıran ve din lenm e evindeki dü
zenin nasıl yürüdüğünü b ild ik le r i halde, buna a ld ırış etmeyen büyük burjuvazi tem sil
c ile r i, onlarla bütünleşm iş yöre p o lis i; b ir fabrika  m üdürü olup buraya ilk  kez gelen or
ta yaşlı ve yalnız küçük burjuva te m s ilc is i Annie G irardot ve kanları em ilen işç ile r... 
Jessua, bu yapı iç inde tem el b ir  doğruyu iy i koyuyor; K ap ita lis t top lum da, burjuvazin in  
kendi ekonom ik çıkarları iç in , po lis i de elde ederek, katı b ir  söm ürü düzenini nasıl tez
gâhladığı ve bunu nasıl sürdürdüğü simgesel düzeyde de olsa çarpıcı b ir b iç im de gös
te riliyo r, söm ürü, insanlık - dışı iş lem ler ve barbarlıkla s im gelen iyor. Ancak Jessua'nın
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olayları ge liş tirm e  ve sonuçlandırm ada yanlış b ir yol iz led iğ i ve kendim  b ir küçük bur- 
juva 'n ın  "b ire y c i' karşı - koyma eylem iy le  s ın ırladığı görü lüyor. Gerçekten de düzenin 
gerçekleri, kanlan em ilen işç ile r tarafından değil de, düzenin b ir parças: olmama yo lun 
da direnen ve uyanık olmaya çalışan küçük burjuva G ira rdo t tarafından a raş tırılıyo r ve 
bulunuyor, işç ile r b ilinç le n ip  karşı koyma b ir yana, b irer uyurgezer g ib i do laş tırılıp  du 
ruyorlar. Jessua, onların adına, barbarlık la  simgelenen sömürü düzenini yıkmak ya da 
durdurm ak iç in  b ir küçük burjuva kahramanı görev lend irm eyi seçiyor; G ira rdot, işçi k ı
yım ını açıkça gördükten sonra tam b ir çatışmaya g iriş ip , baş doktoru ö ldü rüyor. Oysa 
düzen, yardım cı doktorun e linde sürüyor ve küçük burjuva 'n ın , yasasızlığa, sömürüye 
karşı g ir iş tiğ i " te k i l "  mücadele, ye n ilg iy le , um utsuzlukla, çaresiz lik le , tes lim iye tle  ka
panıyor; baş doktorun ö lüm üyle  h iç  b ir  şey çözüm lenm iş o lm uyor .

Jessua'nın ile tm ek is ted iğ i söz, b ir  küçük burjuva 'n ın  tek il m ücadelesin in  çıkmazı ve 
yetm ezliğ i o la b ilir  m i? Baştan bu görüşte olan b ir yönetm enin herhalde bunu göstermesi 
değ il, çıkış sağlayabilecek başka yo lla rı araştıran b ir film  yapması, gerçekleri bulmaya 
çalışan kahramanı doğrudan doğruya işç ilerden seçmesi, en azından da film in  kendi ya
pısı iç inde a lte rna tif ge lişm eler göstermesi ( işç ile rin  de küçük burjuva kadınla b ir lik te  
b ilinç lenm eye başlam aları g ib i) , çe lişk ile ri işç i-burjuva  s ın ıfla rı arasında çözrgeye yöne l
mesi gerekird i. Oysa Jessua, tek il küçük burjuva m ücadelesinde takılıp  kalarak, işç ile rin  
sorununa "hümanist" ve "paternalist" tav ırla r iç inde g irm eyi daha baştan seçm iş, ka
bullenm iş o luyor; ya da kendi küçük burjuva dünya görüşünün ye ttiğ ince  doğal olarak 
bu çıkmazı yaşıyor, duyuyor ve onu yansıtıyor. Bu da Şok'un yine burjuva m antığının sı
n ırla rı dışına çıkmamasını sonuçlandırıyor.

Şok, kadın kahramanı açısından tekiI küçük burjuva m ücadelesin in  çıkmazını ve rir
ken, baş erkek kahramanı açısından da başka b ir sağlıksız ve tu tucu görüşü yansıtıyor. 
A la in  Delon, dünyayı güç lü le rin , kuvve tlile rin  dünyası olarak görüyor, zayıfların  ezilm e
sin in  kaçınılm azlığını b e lirtiyo r, "b ö y le  gelm iş, böyle g id e r"ı savunan "m e ta fiz ik ç i' 
burjuva görüşünün sözcüsü ouyor. Jessua'nın f i lm i de sonuçta aynı anlayışı paylaşma 
durum una düşüyor, yönetm en, m arksist kuram ın, d iya lek tik  m addeci anlayışının tam 
karşısında yer a lm ış o luyor.

Jessua, tek il m ücadeleyi ön plâna çıkarırken, b e lir li b ir  burjuva idealizasyonuna da 
düşüyor. F ilm , iy i ve kötü tip le r in  b ir çatışması b iç im ine  dönüşüp, kendine özgü b ir ge
r ilim  de kazanıyor, g iderek po lis iye  b ir s tilde  bu gerilim in  sürdürü lüp  sonuçlandırılm ası 
endişesi ön plâna çıkıyor. F ilm in  görüntü lerinde de soğuk renklerin  egemen olm ası, ge
tir ile n  "ka ra m sa rlık "  havastyle bağdaşıyor, anlatım da b ir "c o ş k u "  yerine b ir  "suskun
lu k " , b ir ge rilim  ve heyecan havası ağır basıyor.

F ilm  ele a ld ığı büyük burjuva yaşamının tam b ir anatom is in i de çizm eyi Lıaşara- 
m ıyor. F ilm deki büyük burjuva yaşamı, kendi iç  "d ra m "ın d a n  kopuk, sey irc ide  hayran
lık ve özlem uyandıracak b ir b iç im de  sunuluyor. F ilm in  sonunda d in lenm e evindeki 
barbarlık ları unutabilen sey irc i, yalı ız bu lüks ta til yaşamının göz a lıc ılığ ından söz ede
b iliyo r. Büyük burjuvazin in  dram ını ve yozlaşm ışlığ ını örneğin b ir Antonioni kadar usta
lık la  verem iyor Jessua. Dram yalnızca, A. G ira rdo t’nun parası ka lm adığı iç in  d in lenm e 
evinden kovulan ve bunun üzerine g id ip  in tih a r eden homoseksüel dostunda iz le n e b ili
yor, ancak bu da kısa b ir bölüm  o larak ka lıyor.

Kısaca Jessua, Şok ile  önceki f ilm le riç e  göre be lirg in  b ir ham le yapıyor a m a .k ü 
çük burjuva çöîümsüzlüğü'nü aşamamış kapalı, tıkan ık, karamsar b ir ç izgide boğulup ka
lan, sonuçta kuru lu  düzen İçin yine zararsız, zayıf b ir yapıta imzasını atm ış o luyor.

Nezih COŞ
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DEĞERLENDİRME/ (*) önemsiz (** ) Orta ( ) Önemli ('***) Çok önemli

*  42. HÜCRE (The New Centurions). Am erikan smema.smın eskim iş yönetm enleri en 
katı b iç im de  resmî görüş sözcülüğü yapan film le rle  ayakta dura b iliyo r o lsa lar gerek. 
A ld rich  ve W ild e r 'in  hazin sonundan sonra Richard F leischer de Am erikan gece dev
riye p o lis le rin in  kahram anlıkların ı övmeye, p o lis liğ i temize çıkarmaya, saygın göster
meye uğraşmış. Toplum un huzuru ve güvenliğ i iç in  çalışan p o liis le r, bu uğurda ya
şam larını b ile  göze a lab iliyo rla r. Oysa F le ischer'in  po lis le ri öylesine küçük olayları 
izleme durum undalar k i, körpe beyin ler toplum da türrı suçların, kanun dızd ık la rın  k ü 
çük hırsızlar, esrarkeşler, fuhuş yapanlar tarafından iş lend iğ in i sanacaklar. O y./ 
George C. Scott, Stacy Keach, Jane A lexander, Scott W ilson

* ÇİRKİNLERİ SEVERİM (Dr. Popaul). Claude Chabrol, o lgun, zevkli b ir sinema d iliy le , 
karılarını aldatan kocalar, kocalarını a ldatan kadın ları ne kadar anlatırsa anlatsın 
"bu rjuva  e le ş tir is i"  de yapmış gözükerek övüleceğin i sanan opportun is t b ir  yönetmen. 
N itek im  "S ig h t and S ound" gib i bu tavra rahatça Ödün veren tu tarsız sinema dergi 
leri de yok değ il.. "D r . PopauT'de Chabrol, önceki f ilm le rine  göre daha da ha fif, ha
vaî, neşeli ama yine kendince "e le ş tire l"  b ir film  yapmak istem iş. Bizce üzerinde 
duru lacak b ir yanı olmayan tica rî b ir  yapıt. O y ./ Jean-Paul Belmondo. M ia Farrow, 
Laura A n tone lli, Daniel Ivernel.

*  AŞK VE ISTIRAP (Love and Pain and the Whole Damn Thing) : "K lu te "  ve "P o o k ie " 
nin yönetm eni A lan Pakula, bu kez daha önemsiz, psiko lo jik, b ir  aşk hikâyesi anla
tıyor. İspanya'ya ta tile  çıkan genç ve aşkta tecrübesiz b ir öğrenciyle , yaşamında aşkı 
tadam am ış genç lisan öğretm eni arasında top lum un kura lcı, tu tucu yapısına sözde
b ir başkaldırı getirm eye çalışan ancak yüzeyde kalan, ancak oyuncuların başarısı 

nedeniyle seyred ileb ilen  önemsiz b ir yapıt. Oy. /  M aggie Sm ith, T im othy Bottoms.

*  VAHŞİ AVCI (Man in the Wilderness) ; "Ö lü m  Noktası - The Vanishing P o in t" 
yla d ikka ti çeken Richard Sarafian, bu kez Am erika 'n ın  19. yüzyılın ilk  yarısındaki

"ba tıya  g ö ç " dönem ini ve insanların b irb ir le rine  yabancılaşıp k işise l servet ve zen
g in lik  peşinde koşmaya başlam alarını anlatm ak is tiyo r ama gerilim i iyi kurulm uş 
e tk ili b ir  anlatım la verilen  hikâye, sonunda tam b ir boşluğa düşüyor, hüm anist ve 
dinse l yo rum la r iç inde etk is iz  ka lıyor, b ir "kaç ış  s inem ası" örneği haline geliyor. 

Sarafian, k ız ıld e rilile re  karşı o lum lu b ir yaklaşım  gösterirken, film in in  bu yönünü 
de ye terince b e lir lem iyo r, "V ahş i A v c ı"  iki saat oyalamanın dışında seyirc iye pek 
b ir  şey ge tirm iyo r. Oy. /  R ichard Harris, John Huston, Henry W ilcoxon.

* *  KAHRAMANIN SONU (Monte Walsh) : Bu m evsim  iz led iğ im iz "Çöl Şeytanı"nda Sam 
Peckinpah'ın e*e aldığı tema, bu kez de W illia m  Fraker'in  "Kahram anın Sonu"nda kar
sımıza çıkıyor. Gelişm ekte olan kapita lizm in  her şeyi a lt üst e ttiğ i, insanları " te k  boyut
lu "  Kıldığı b ir  dönemde, sudan çıkm ış balığa dönen "ko v b o y la r" ın  tüken iş in i anlatm a
ya ça lış ıyor Fraker. Fakat yönetm enin, bu olgunun ps iko lo jik  a tm osferin i (acındırıcı b ir 
şekilde) yansıtm anın ötesinde b ir amacı ve de gücü yok. Bu da onu işlevsiz b ir duygu
sa llığ ın  içersinde önem siz leştiriyor. Oy Lee M arv in , Jeanne Moreau, Jack Palance.
*  BÜYÜK ŞAMPİYON (Downhill Racer) : M ichael R itch ie 'n in  bu m evsim , "E ve Gelen 
Y âbancı"dan sonra iz led iğ im iz  ik inc i f i lm i "B üyük Ş am piyon"... "E ve Gelen Yabancı"- 
liaki "M u t lu  S on"la , idealize ed ilm iş  "kah ra m an "la  tip ik  b ir  H ollyw ood sinemacısı o l

duğunu gösteren R itchie  daha önce çektiğ i "B üyü k  Ş am piyon"da aynı tavrın iç inde gö
rünüyor. "Ş am p iyon "u n  A m erika 'daki yaşamını vermeye çalıştığı kısa bölüm de "A m e 
rikan hayat ta rz ı"  üzerin© b ir  şeyler söylem eyi1 denemesi, bu yargım ızı değiştirm eye ye
tecek denli önem li deö il. Önem li oran kahramanımızın her tü rlü  zorluğu a lt edereıc, " b i 
reyci Dır spor o la n " kayakta şampiyon olması ve de ''şam p iyon"a  gönül bağlamış seyir
c in in  "hayâ l k ırık lığ ına " uğramadan sinemadan ayrılm ası! O y ./ Robert Redford, Gene 
Hackman, Cam illa  Sparv. 75
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yedinci sanat

1973 - 74’ün En İyi 10 Yabancı Filmi 
Soruşturması

YEDİNCİ SANAT dergisi, okurları arasında, geçtiğim iz mevsimin 
en tutarlı 10 Yerli ve 10 Yabancı film in i seçmek üzere bir soruşturma 
düzenlemiştir. Bütün sinemaseverler 1973-74 mevsiminde gösterilen 
yerli ve yabancı film le r arasından 10'u aşmamak üzere, istedikleri sayı
da önemli buldukları f ilm i seçerek bize bild irm ek suretiyle bu soruş
turmaya katılabileceklerdir.

Seyircinin ya da sinema dergisi okurunun oylarına göre "m evs i
min en iyi f i lm le r i"  sanırız ülkemizde ilk kez YEDİNCİ SANAT dergisi 
tarafından saptanmış olacaktır. Bu okur soruşturması bir yandan okurun 
seçim ölçeğinin anlaşılmasına yardımcı olacak, bir yandan da izlediği 
sinema dergisinin çalışmalarına belli bir ölçüde katkıda bulunması an
lamını taşıyacaktır.

Türkiye 'de cidd î bir sinema dergisi okurunun film lere  yaklaşımı 
ve beğeni ortalamasının şematik de olsa saptanması, tüm sinema çev
resi tarafından da ilg iy le  karşılanacaktır sanırız.

Soruşturmaya cevap gönderecek okurlarımızın ad ve soyadlarının 
dışında, yaşlarını, öğrenim durumlarını, mesleklerini ve bu mevsim 
filmleri izledikleri kenti de b ild irm ele rin i bekliyoruz. Bu b ilg ile r, soruş
turmamızın sonuçlarını alırken bazı değerlendirmeler yapabilmemize 
olanak sağlayacaktır.

YEDİNCİ SANAT, "1973 -74 ’ün En İyi 10 Yerli ve 10 Yabancı 
Film i" soruşturmasının sonuçlarını, Temmuz sayısında (17. sayı) açık
layacaktır. Soruşturma cevaplarının en geç (22 Haziran Cumartesi) ta
rih inde elim izde olacak şekilde aşağıdaki adrese gönderilm esini rica 
ederiz.

P.K. 164 Beyoğlu-İST.
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En büyük ve en KUTSAL sermaye BİLİMDİR
En büyük ve en KUTSAL sermaye KÜLTÜRDÜR
En büyük ve en KUTSAL sermaye SANATTIR
En büyük ve en KUTSAL sermaye EMEKTİR

İnsanı insan yapan bu en büyük ve en kutsal değerleri B ilim i K ültürü - Sanatı ve Emeği 

"1974  Türkiyesindo" en DEMOKRATİK ve en ADIL yöntem lerle  değerlendirecek en 

GÜÇLÜ o rtak lık tır.

K O O P E R A T İ F
S A N A T  İ N S A N  İ Ç İ N D İ R

Amacımız Ekim (14) ve aralık (9 ) seç im lerin in  sonucu olarak DEMOKRASİYE AÇILAN 

yeni T ü rk iye 'n in  —  Halkçı koşullarla  yüküm lü HALKÇI İKTİDARININ ve rd iğ i güvence 

içinde ve de ATATÜR K'ün Sinema Sanatı üzerine olan öneris in in  doğru ltusunda GÜÇLÜ 

ve SOYLU b ir Türk Sinema Sanatı'mn oluşmasına katkıda bulunm ak üzere insana 

SEVGİYİ, insana SAYGIYI ve insana YARARLI olmayı görevlenecek GÜÇLÜ bir YAPIM 
(ÜRETİM ) EVİNİ KOOPERATİF DÜZENİ iç inde gerçek leştirm ektir.

Sinema S.inatçılarının —  Sinema em ekçilerin in  ve ile r ic i aydın ların  dem okratik önerile 

r in i ve d^ güç sağlayacak katkıların ı bekleriz.

GÖZLEM I'İLM : istiklâl Cad. Zambak Sok. 12 Beyoğlu/İST. Tel.: 44  59 92
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1974-1975 sinema mevsiminin 

ilk büyük eserini 

gururla sunar.
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