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M. Nedim Hazar
Ne zaman öğreneceğiz şu fragman
işini?

Gösterime giren yerli filmlerin fragmanların-daki özensizliği ve düzeysizliği

görünce Türk sineması adına üzülüyor insan.

Aslında epey sevindirici bir duruma geldi Türk sinemasının gelişimi. Artık

neredeyse yabancı yapımlara kafa tutacak derecede (sayısal anlamda) filmler

üretiyoruz. Burada sizinle paylaşıyoruz işte, her hafta bir ya da daha fazla yerli

film vizyona giriyor. Keyfiyet bağlamında söylemiyorum ama endüstrileşme ve

ticari anlamda umut veren gelişmeler bunlar.

Her sanat bidayetinden kısa bir süre sonra –üretimi coğrafi farklılıklar gösterse

de- sunumu açısından belirli bir sektörü doğurmak durumunda kalıyor. Elbette

istisna payı var bu söylediğimin ama gösterimi yapılamayan bir filmin, baskısı

olmayan bir romanın, sergilenme imkânı bulunamayan bir resmin –kendi içinde

belirli bir değeri olmakla beraber- çok fazla kıymet-i harbiyesi olmuyor ne yazık

ki!

Basılmayan bir roman eksiktir, tıpkı gösteril-e-meyen bir filmin eksik olması gibi.

Sergilenmeyen bir resim, okunmayan bir şiir de öyle. Dolayısıyla sanatı

oluşturan sütunlardan biri ya da birkaçının eksik olması, o sanat dalının

güçlenmesini engelliyor ve yarım yamalak bir hevesten öteye pek gidemiyor.

Bir dostum var, en büyük merakı eski Türk filmlerinin fragmanlarını

(tanıtımlarını) toplamak. Özellikle ‘Altın Çağ' denen dönemin, yani 1967-75 arası

Türk film fragmanlarının günümüz filmlerinden çok daha ileri düzeyde olduğunu

söylediğinde açıkçası epey şaşırmıştım. Ancak sonraki gözlemlerimle birleşince

bu konuda sonuna kadar hak verdim ona.

Film fragman sektörü bütün dünyada neredeyse film kadar emek ve süre

harcanan bir alan. Zira aylar-yıllar boyu emek ve para harcanan bir filmin

vitrinini, kartvizitini oluşturuyor bu tanıtım filmleri. Aslında elin ecnebisi bu

konuda da işin kuralını, kaidesini oluşturmuş ve uyuyor. Türk sinema tarihi

incelendiğinde, geçmişte bugünden çok daha fazla önem verildiğini görüyoruz

tanıtımlara.

Nedir peki fragman? Çok kısa ve kabaca; bir film hakkında fikir veren fakat asla

filmin tamamını anlatıp çözümlemeyen, dahası film hakkında merak unsurunu

gıdıklayıp izlenmesi yönünde bir baskı oluşturan kısa özetine fragman (tanıtım)

diyoruz. Fakat görüyoruz ki, son dönemde piyasaya sürülen birçok Türk filmi bu

özelliklerden epey uzakta.
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Dizilerde olduğu kadar düzeysiz ve rezalet boyutundaki tanıtımları elbette

çerçeve dışında bırakıyoruz ancak misalen, bu hafta gösterime giren iki Türk

filminin tanıtımını izlediniz mi? Acaba hangisi yukarıda verdiğimiz tanımın içine

giriyor?

Mesele asla basite alınacak bir durum değil. Zira artık milyon dolarlarla ifade

edilen bütçeli filmler bu tanıtımlar sayesinde izleyici bulabiliyor ya da boş

salonlara gösterilip sessizce gösterimden çekiliyor. Birçok şahane film, tanıtım

konusundaki beceriksizlik ve özensizlik yüzünden hak ettiği ilgiyi göremiyor ne

yazık ki! Tersi de oluyor elbette; birçok sıradan film, fragmanına gösterilen özen

ve ticari zekâsından dolayı hak ettiğinden çok daha fazla izleyiciyle buluşuyor.

Hepimizin başına gelmiştir bu. Bazen bir film izliyoruz ve sonunda yaşadığımız

hayal kırıklığı ile fragman-film arasındaki uçurum bizi hayrete düşürebiliyor.

İşin çekim esnasındaki halkla ilişkiler kanalını kullanarak daha çekim

aşamasında belirli bir izleyici kitlesi oluşturan yönünden bahsetmiyoruz

şüphesiz. O apayrı bir fasıldır hem. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimler

bunu çok iyi yapıyorlar. Şüphesiz kınayıcı bir anlamda söylemiyorum bunu.

Yapılan şey kesinlikle doğru, ancak umarım aynı özeni filmin fragman

hazırlıklarında da gösterirler.

Ne yazık ki birçok Türk yönetmeni ve yapımcısı, fragmanı, filmden bazı bölümleri

ucuca eklemekten ibaret zannediyor.

Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Don LaFontaine isimli bir Amerikalı vardı.

Hayatı boyu 5 binden fazla (şaka değil) filmin tanıtımında seslendirme, bir o

kadar da reklam filminde dublaj yapmıştı. Ecnebice “Voice Over” deniyor bu

seslere. İsim yabancı gelebilir ama eminim LaFontaine'nin seslendirdiği

fragmanlardan birini izlediğiniz an ‘ha bu adam mı?” diye hemen

hatırlayacaksınız. Bu “dış ses” kullanım yöntemi Yeşilçam'da yıllarca uygulandı,

oldukça da başarılı oldu aslında.

Gösterime giren yerli filmlerin fragmanlarındaki özensizlik ve düzeysizliği

görünce üzülüyor insan. Tanıtımı iyi olan bir filmin kötü çıkması elbet üzücü;

ama daha fenası, berbat bir fragmanın arkasında gizlenen filmin izleyiciden hak

ettiği ilgiyi görmemesi. Yapımcı ve yönetmenlerin bu konuda daha hassas

olması şart.

 

11'E 10 KALA: Fragman kurbanı bir film

 

Mithat Bey, Emniyet Apartmanı'nın 4. katında yalnız yaşamaktadır. Ev, bir evden

çok, oluşturduğu değişik koleksiyonlarını sakladığı bir yere dönüşmüştür.

Koleksiyonuna eklenecek en küçük bir parça için İstanbul'un her noktasına

gitmeye hazırdır. Ali ise köyünden kalkıp ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş ve

Emniyet Apartmanı'na kapıcı olarak girmiştir. İstanbul, Ali için apartmandan ve

apartmanın çevresinden oluşmaktadır. Ali, kızı kapıcı dairesindeki rutubet

yüzünden astıma yakalanınca, yaşama koşulları iyileşinceye kadar ailesini köye

geri gönderir. Apartmanın diğer sakinleri ise hem deprem endişesi, hem de

daha değerli bir eve sahip olma arzusuyla binayı yıkıp yerine yenisini

yaptırmanın yollarını aramaktadır. Filmin, yukarıda bahsini ettiğimiz fragman

kurbanı olması ihtimali yüksek.
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SARI SATEN:  Ah şu gurbetçi yüzeyselliği!

 

İsmail YK ile zirveye oturan Almancı kültürümüz zaman zaman film alanında da

örnekler veriyor. Sarı Saten de bu örneklerden biri. Konusu ve derinliksiz bakış

açısıyla ‘bu mudur yani?' diye sorduran film ne yazık ki, ham ve damakta

kekremsi tat bırakan bir dramatik yapıya sahip. Hikâye şu: Berlin'de lisede

okurken zorla evlendirilmek istenince evinden kaçan 17 yaşındaki Meryem,

sığındığı dayısının oğlu Bilal tarafından aylarca cinsel şiddete maruz kalır.

Sonunda isyan eden Meryem'e taksi şoförü Galip Abi (Menderes Samancılar)

yardım eder ve onu bir melek gibi koruma altına alır. Aradan 17 yıl geçer. Bu

kez Meryem'in hayattaki tek varlığı, 17 yaşındaki biricik kızı Esra aynı tehlikeyle

karşı karşıyadır. Meryem, ya kaderine boyun eğecek, ya da harekete geçip

kızını kurtaracaktır. Filmin facia boyutunda kötü olan tanıtımı ise ayrı bir fasıl.
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