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80.Adım 

-=-omris Giritlioğlu'nun ıiinet-. 
tiği, ba~mllcrini Lewnt Ll 

g~n. Zuhal Olcay, Haluk Bilginer \C Emre 
Baı kal'ın paıla~tığı "HO. Adım"ın Bangkok 
"ıııra" İstanbul'da süren çekimlerinin son 
giinlerindt: i:leyebildik. Taksim Ta.,kı~la'da 
\apılan çekimdc, sadece bir iki planın tek 
rar çekimleri yapılıwrdu. Taşkışla Mimar· 
lık Fakültesi binasının yübek ta\ an lı geniş 
odalanııda mahkeme '" sa,·cı soruşturma
larının olduğu sahneler çekiliyordu. Çekim
ler başlamadan önce Aııtrakt'a uzunca bir 
:aman ayıran Tomris Giritlinğlu, "80. 
Adım" \C sinema anhıyışı\ la ilgili soruları 

mı:ı yanıtladı: 

Bir gazeteyle yaptığınız röportajda, 
senaryo sorunundan bahsediyor ve bu 
yiizden edebiyat uyarlamalarının sizin 
için önem kazandığını belirtiyorsunuz. 
Sizce bu soruna çözüm olabilir mi? 

Böyle birşey tabii ki çö:üın ulama:. Ede
biyara yatkınlığım \C içiçe büyürnem \e ö:
gün senaryoların yetersizliği beni böyle bir 
seçime götürdü. Ben ö:gün senaryo) u her 
:aman tercih edebilecek bir yönetınenim. 
Ama sağlam bir hikaye, İ) i bir senaryo ol
duğıı sürece. Beni edebiyat uyariamaianna 
yönclten, sevdiğim sağlam hikayeleri senar· 
yolaştırma isteğinden kaı naklanıyor. A"l 
ınesele ise Türkiye'de bir senaryo yetersizli
ğinin olması. Bence Türk sinemasının hala 
en temel sorunu senaryo. 

Sizce bu sorun nasıl aşılabilir? 
Bence senaryo yazarlanyla, diyalog ya

:arlarının ayrılması gerekiyor. Bazı genç se
naristlerin araştırılınası gerekiyor. Ben bü
tün senaryo yarışmalarını takip etmeye ça
lışıyorum. Ödül alan senaryoları da okuma
ya çalışıyorum. Bunun dışında nasıl bir kay
nak araştırması yapılabilir bilmiyorum. Yö
netmenler genellikle kendileri senaryo yazı· 
yorlar. Benim yazdığım senaryolar da var. 
Örneğin "Kürk Mantolu Madonna" üstün
de 5 \ıl çalışnnı ama, işte çok sağlam bir hi
kayenin olması, teknik bilgilerinizi de kulla
narak scnaryoyu oluştur ın ayı kolaşlaşnrı 
\Or Benim şu anda senarist olarak lıeğcn· 
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diğim ) a' u: T urgu! 'ar Zek ı Demirku
hu:'un yazdığı 2-.3 senaryo \ar onları da be
ğeniyoruın. f-eride Çiçekoğlu'nun çok du
yarlı bir Ö) k ücü olduğunu düşünüyorum. 

"80. Adım"ın bütçesi ne kadar? 
Sekiz milyar lira. bizim net harcadığımız 

para 7 \eya 7.5 milyar lira arasında olacak. 
Buna\ urtdışı çekimleri dahil, sadece ka me
ra, montaj '" ) ı ka ma parası hariç Çünkü 
bunları TRT kendi imkanlarıyla yapıyor. 

Film sanırım sessiz çekiliyor. 
Ne yazık ki sessiz çekiliyor. Ben sesli 

çekme konusunda çok kararlıydım, ama 
şimdi görüyorum ki çckcmezmişi: zaten. 
Mekanlar çok dağınık hir kerL Jenaratör 
kullanmak zorunda olduğumuz, elektrik ol
mayan rnekanlara girdik. Bir de izlediğim 2 
se'>li çekilıniş filmi gözönüne alarak söyleıe
bilirim, Türk sineması henüz sesli çekime 
ha:ır değil. Bu pek çok sahnede avantaj ol
mak yerine de:avantaja dönüşmüş. Fakat 
bu filmi seslendirrnek sanıyonım birbuçuk 
av sürecek. Pilot ses alarak çalıştık çünkü. 
Ama tabii ki bu sesli çekimin karşılığı ola
mayacak. Fakat filmi sesli çckmeıe kalksay
dık 4 ayda tamamlayabilecektik , oysa bizim 

7 haftalık bir sürcmi: 'ardı. Tercihte bu
lunmak zorunda kaldık. 

Tayland çekimleri nasıldı? 
Oldukça iyiydi. Çünkü müthiş büyüleyi 

ci mekanlarla dolu bir ')chir Bangkok. Çok 
kısa bir sürede çekmek zorunda kaldık \C 

çok dar bır kadroyla gittik. 
Peki bu sahneler Türkiye'de çekile

mez miydi? 
Evet bu tartışma konusu oldu. Biz önce 

hazırlıklarıınızı , bu sahneleri Türkiye'de 
çekmek üzere yaptık. Ancak senaryo, re
pcrtuar kurulunda çok beğenildi . Ve Tay
fun Akgüner, gidin Ta\ land'ta çeki n dedi. 
Bunun için gereken koşulları da hazırladı. 
Ben oraya gittiğim zaman ne kadar doğru 
bir şey yapmış olduğıımuzu anladım. Ben 
platıı ve fasat çalışmasına çok alışkınım, 
ama Türkiye'de o atmosferi kurmak müm
kün değil. Filme başlamadan 7-8 ay önce 
uzakdoğu araştırması yapıp Bangkok'ta ka
rar kılmıştık Her ülkenin 9-10 kasetini iz· 
ledik. Kasette izlemek dahi orada olmanın 
duygusunu yaşatmıyor. Daha çok Bang· 
kok'un meşhur kanalında çekim yaptık . Öy
le bir mekanı da Türkiye'de canlandırmak 



mümkün değil. l::.ğa filmin bu hölümlerini 
Türki}.:'de ~ekseydik, Ha}darpa~a doUırını 
kullanacakrık. Aına hu sefer dr çok kı>a 
tutmak :orunda kalacaktık. 

Bangkok'ta geçen sahneler filmdc ne 
kadar süreyi alıyor~ 

8 1 O dakika civarında bir süre olacak. 
Yine bir gazetede yayınlanan bir rÖ· 

portajda, kendimi bu filmde biraz geri 
çekmeyi deniyorum demişsiniz. Bunu 
açıklar mısınız~ Bu tavrın filme biçim 
açısında yansımaları nasıl olacak 1 

Ren a'lında o röportajı sonradan okuya 
madım. Şunu dt'mek i\tiyorum. benim ilk 
filmimden en son çektiğim "Ya: Yağmu
ru"na kadar denediğim ~ey, kendi dünyam· 
la senaryoları bulu-ırurmaya çalı')maktı. Ka 
mera hareketleriyle, oyuncu yönetimiyle, 
bu onlardan farldı bir film. Senaryo çok 
hızlı bir ritmi gerektiriyor. Oyuncuların 

çok önde olma" gereken bir yapı" 'ar. 
Onun için estetize ve duyarlı planlardan 
vazgeçip, o~uncuların yakın plan gürüntü 
lendiği, uzun planlardan u:ak durduğum 
bir çalışma yapmaya çalıştım. Daha önceki 
filmlt'rimde, kendime ait dünyaları yaıNtı· 
yordum. Burada işin içine b ira: başka kay· 
gılar da girdi; ,·izyon gibi, senaryonun yapı· 
"ndan kaynaklanan ritm gibi. Çok yanlı-ı 

bir fikir var, ritm plan bölmeyle oluşur gibi. 
Hayır ritm plan bölme ilc oluşma:. Ritm 
sahnenin i~ dinami:nıi ile ilgili bir )~ydir. 
Bu filmdc sahncyi daha çok planlara hök
rek, ama o iç dinamizmi de sürekli canlı 
tutmaya çalı)arak ı;ektim hu filmi. Bu film
de, bazı teknik özellikler, daha önce kame· 
ra 'e oyuncu arasında kurduğum duyarlı 
ilişkinin önüne geçti. Bir kere 'enaryo çok 
iyi yazılmıştı. Buna rağmen ben ve Mehmet 
Eroğlu hu 'enaryo ü:crinde bir yıla yakın 
çalıştık. Mdımet Eroğlu ile oldukça sert 
olan scnaryoya duygu katmaya çalıştık. 

Yani 'kendimi geriye çektim' derken 
daha nesnel bir gözle filmi çektiğinizi 
söylüyorsunuz, değil mi? 

Ben yüreğimle çekim yapan bir vönet 
mendim. Bu filmde, beyni mi ve teknik bilgi
lerimi de sürekli deneye sokmaya çalı~tım. 

Bu noktada oyuncunun filme katkı~ı 

daha mı fazla yol"a daha mı a: oluyor~ 
Bu oyuncuy hı ilgili hirş.:' degil. l:kn he

men hemen her filmimde uy unı:ularla ı in 
~alı')ma yapan hir yiinetmeııiın. 'ıadt·ce di 
rı·k ularak henim sinema dün~amla ilgisi 
'ar. Mt·,da i~l-ence 'onrası iki arkada~ ın di
yalogları \ar &n u 'ahnq i birçok ka mera 
hareketiyle çekebilirdinı. Ama ,ade<<' yakın 
plan kullandım Yani md.;anı unuııum. 
Çünkü bt"nim filmbirnde mt'kanın kam<·· 
ra '" oy uncu} la bulu-ıması her zaman ~ok 
önemliydi. Bu filmde ise in,an p"dl'ri daha 
iin plana çıktı. 

Kamera karşısına ilk kez geçen 
oyuncular Yar. Oyuncuların genel ola
rals performan'ı na"l? 

Aslında çol- tccrübeli oyuncular 'ar. Iki 
oyuncu Türk sinema'ına merhaba diyor ve 
fena halde geliyorlar. Bunlard.ın hiri Le 
\eııt Ülgen. Rollı gerçekten çok :ordu. Fa· 
kat o hu rolün altından ha~arıyla kalktı. Di· 
ğer oy uncu ise Emre Bay kal'dır. Em re 'yi 
bt'n Bibak'ta hir oyunda sey ret nıi~tiın. O 
günden herl mutlaka çalışmayı dü~ündü 
ğüm bir oyuncu oldu. .. 

Her filminizde yeni bir yüz •·ar. Ün· 
ce Pıtırcık Akerman, ~imdi de Le.-ent 
Ülgen ve Emre Baykal. 

Tiyatrm u h i takip edivorum. Hana on· 
lan n oy un tek-tlerini alıp iiııct·den oku
rum. Pro\ alanna giderim. Bu ~n sını olma· 
,a da mutlaka gidip oyunu i:liyorum. 
Oy uncu kadrmunu kurarken de )C ni bir 
yüzü >t'Çm~k kolay oluyor. 
· Ön çalışma yaptık demiştinlz. Ne gi· 
bi çalısınaiardı bunlar 1 

M~~ela Lnt·nt Clgen ile 5-6 ay ~alı)tık. 
Ankara >tüdyolannda ha~ladı çalı~maları· 
mı:, kameramanla birlikte. Daha sonra bü· 
tün oyunnılarla lstanhul'da okuma pnwa
lan )aptık. \'c sonra hazı ünemli salınderin 
-ki hu filmin 3 4'üydü· dü:enk·nım·miş 
gt•n;ek mt·kanlanla pnwalarını yaptık. 

Bu Türk sinemasında pek sık yapı· 
lan, benimsenen bir çalışma değil sanı· 
rım. 

Sanırım Ya' u: Turgul <ıyuncuyla ön ça
lı)maya çok önem \erivcır. Aslında ylınet· 
nwni ıı hu konuda ne yaptığı pl·k ünemli dt·· 

gil. On çalı,md \apma\alnlır a da ttt ça 
h,abilir. &-nu: p<rd~w an ı1-acak 'M:>IlUf; 

ııll< m lı Hangi teknikler kendı ne aıl da
ha yakın a unu kullanmalı ~ııneımen \o
neımcn arkada larla, U\Uncu ile prou ~ 
pılmalı 1apılmamalr.ı mı tartı r.uru:. Bana 
gör~ kc.,nlikk ~apılmalı. Çunku mı:amen 
duygunuw. u\Uncuyla ilet' iminızı muthış 
gu,l~ııdirıy1Jr. Le\cnt, p5ikolojik he--..nanla
rı olan gerılimli bir karakteri Knrlwı'u <an 
!andırıyor. Onunla yapııgımı: on çalı mada 
l.t'H·ııı hu karakteri l \l')-a 4. ayda ~akala
\ahıldi. '>cttc ona lc•cm dı:miwrlar ıa1en 
Korkut di~orlar. 

"laz Yağmuru"nun tanıtımım Tin' 
yapmıştı •e pek iyi bir tanıtım üreci iz. 
lenmedi. Bu filminizin lanıtımında 
farklı hir ~Önlem uygulamayı d~ünii· 
.,.ur musunuz! 

Kurada tabi bi:im ilk ke:: birşeo, deni~ 
ulınamı:ın da cık i iık sadece TRT'nın ku
rum ularak değil, yönetmen olarak benim 
'c prodüktür olarak . 'ilgün Sağ)aşar'ın da 
ku>ıırları \ar. Çünkü "Yaz 'ragmuru" ÖO(e 
Ankara Kavaklıd<·r<· Sinema ı'ndan teklif 
aldı. ll arada araya \\arner Bro ... girdi. Bi: 
kendimizi \\arner Bro-..'ıın buyusüne kaptı· 
rıp, piyasa ili~kilcrini de hiç bilmediğimiz
den, Ka\aklıderc'dc iilmin g&rerimini iplal 
ettik \c şan,sı:lıklar ıaşaııdı. İyi bir pr•~ 
mo\\on 1apamadık Bir de ne yazık ki çok 
değerli oy unmlarla çalışmış olmamıza rağ· 
men, wrluklar 1aşadım. Dagıtıcılara giu~i
ni: zaman. "iilmiııi:dc medvaıik 1·2 him ol
ması ocrekiwr" dediler. Sanırım "80. 
Adını"ı~ hu tür şansdıkları olmayacak. En 
a:ından bir g<-çiş filmi olacak bu. Çuk i)i 
'i:yon vapa~ak anlamında söylemiyorum 
ama. "Ya: Yağınuru"nun ıaşadığılalihsizlik
lcri hu film yaşamayacak 

Filmin tanıtım görn-ini üstlenen bir 
kurulu~ \ar mı~ 

Havır yıık. Ben medya unsurlarının kul· 
lanılmasına karşınm. ~imdi dahi bunları 
1apnıamaya ,alı~ıyonını. Örnegin l'apara:zi 
programı geldi, .._;y l~i yapmadım. İçimden 
gelmiyor çünkü. Yani öyle bir program için
de gi'ıriinmek i'teıııiyunım. Bôy le bir tavrı
n ız olduğu zaman da ba:ı fırsatlan kaçın· 
}or-unu:. Yani eger ben bir O}uncuyla se· 
'i~ıne sahne' i ~ı:ktiy. em, I.. i \ar bu filmde, 
onun karelerini 1cremem ba ma. Böyle bir 
,aygısı:lıgı ne çalıştığım oyuncuya ne de 
kendime karşı yapamam. Bu davranışm ol· 
dukı;a dogru olduğuna inanı)Urum ama. 
malesef hu ahlaki tavır piyasa kurallanyla 
~akışmıyor. 

"Yaz Yağmuru" hakkanda birbiria
den çok farldı eleştiriler wr. is bu lro
nuda ne düşünüyorsunuz~ 

Ahmet Harndi Tanpınar benim aşık ol 
duğum hir ya:ar. Tanpınar'ın bir eserini 
sinemaya uyarlamanın böyle bir riski rdL 
Tanpınar dünyasını sevenler olumlu uıak 
,ılanlar da olumsuz eleştiriler yônelttiler. 
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