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Yılmaz Güney'in filmleri, 

Anadolu'da büyük iş yap· 

matarına rağmen lstan 4 

bul daki ·ayak' tabir edilen 

gösterim ağianna giremi 

yordu. Bu ayaklar, piyasa

nın en büyükleri arasında 

olan Erler Film <Türker İnanoğlul, Akün Fi lm C İrfan Ünall, Ennan Film 

(Hürrem Erman), Uğur Film <Memduh Un) gibi şirketler tarafından 

kontrol edilmekteydi ve bu şirketler ayağa bağlı sinemalan, onların en iyi 

haftalarını kendi aralannda paylaşmaktaydılar. D ışandan başka şirketle

rin filmlerinin giri~lne ise izin vermiyorlardı. Bir gün rahmetli Osman1a 

(Sedenl 11yahu," dedim, 11ben Anadolu'daki işletmeciler/e çok iç içeyim. 

Diyorlar ki yapt1ğtm1z en pahalı, lüks filmleri bile vuruyor Yılmaz'm film 4 

leri. 7500 liraya oynuyormuş film/erde. Hesabm1 yap, al filmine oynat, 

sonra da işlet." ''Yahu, 11 dedi "onu galeri ye kömiircU diye ,1/maılar. olur 

mu?" dedi. Yılmaz da çok onurlu bir adam. Yıllar yılı büyük şirketlere 

oynamadı. 

Yıl ı 974. Bir gün Yılmaz, İrfan'a <Ünall bir hikaye anlatm 1 ş . İyı prodük

tördür İrfan, hikayeden çok iyi anlar. O ayak larm da başkanıydı .. O da 

bana anlattı öyki.Jyü. "Ben bunu tutmadım," dedi. "Yahu Jrlan, sen piya" 

mi olur 1 " dedim. Yusuf diye yanında ~ah~n bir adam vardı ·'Git 'ded; 

"Pesen filmde montaj yapıyor, çağır Yılmaz Guney'i gefsin 't'ı\m3l qı:ıl

di. Hiç unutınanı beyaz bir c:.ek~ti vdrdı Yapının üstune a~tı, nıasar:" k;:o 1 

narına oturdu. Bi.Jtün filmi baştan sona milim milim anlattı ... ~mı dı de~ 

ler ki Yilmaz senaryosuz çalış1yor. Halbuki biJtiJn senaryolar• kafasında 1 
sahne sahne ezberdır Jrfan ıkna oldu. him Arkadaş adıyla Çf'i-:ildı ve {:1- , 

maz ilk defa bu filmle o ayağa girdi. Tabir o film başk-a ayalriJr<ı geç· 1 

mesine de yardırncı oldu Yı!maz'ın. RastlantJ ı~te, ben ıJraycı gil'l~:,e~n, 

o hikclyeyi ı rfan bana anlatmasa bel kı olmayacaktı. .. 

Türk sinemasının en güzel, en vamp, en can yakan kadınlanndan biriyken derginin artist yarışmasına girerek derece 

küçük yaşlardan beri ruhunda taşıdığı karmaşayı dini değerlerle düzene almasını ve böylece sinema yolunun açıl 

sokmaya evrildiği bir döneminde böyle diyor Leyla Sayar: masını, ilk filmi için Duru Film şirketinde 

'!4rlık geçmiş yok gelecek vat; diyorum, mazime bir sünger çekerken, artist yaptığı görüşmeleri, burada kendini göster-

Leyla öldü diyorum. Fakat hiçbir zaman mazinıden utanarak ve üzülerek rnek için yaptığı dansları ve diğer oyunları, 

değil. Bulduğum yeni dünyamda eski Leyla ile bağdaşrnas1 mümkün olma- Şadan Kamil'in Ouvakil Göl filmindek1 ilk 

yan yeni Leyla ile yaşamak içn bu kararlan aliyorum." C sayfa 167) başroiUnde, kameranın karşısına ili< geçti-

'Mürşit' tümüyle bu evrilme sürecini, bu sLireçte yaşanan acıları, mutlu- ğinde yaşadıklarını ve ekibin tepkisini o 

lukları vb. anlatıyor. Sinema bahsi de dönem dönem kendine yer buluyor aralar Hollywood ')frl.ıvenine son verıp TUr4 

yaztlanlarda. Sinenıamıza mal olmuş bir insanın kişisel dramının yanında kiye'ye dönmUş olan Muzaffer Tem..:ı ıle his· 

bizi fazladan ilgilendiren de bu oluyor. 212 sayfalık kitabın içinden sine· si yakınla§malarını Refiğ'in yönettiğı Şeh· 

mayla ilgili şunları okuma imkanı buluyoruz: razat filminde başına gelenleri, Suphi Ka· 

GUzelliğinin, başkalığının fark edilmesiyle pe~inden ko~n film ~irketleri· ner'le dostluğunu ve ~natçının intiharına 

ni, daha llsedeyken Hasan l<azarikaya'nın ısrarlı teklifleriyle onun şirketi 4 giden süreçteki tanıklıklarını ... 
Turk seyircisi perdede onu izlemektP-n mutluydu. Kitaptan anlıyor .. z kı 

kendiSI değilmiş. Leyla Sayar bugiin bambaşka bir hayat yaş1yor. M ur 

şit'ten' başka kitaplar da yazmış ve yazmakla olan Sayar' ın, hem kendisi 

hem de okuyuculan yeni Leyla'yla ne kadar mutlu acaba? 

illll!mlmmmlill~ ben sinemadayken ... 
..• dedik bir an. Oturmu~, sakin sakin GUnal1kJr Ralıibeleri izlemeye 

çalışıyorken gök gürLi ltUsüne benzer sı:!sler, depremi hatı,.ıatan sarsıntılar 

etmeye başladı filme. Yer İstanbul Altunizade deki Capital sinernalari 

ğundan beri surekli qelişen~ yeni salonlarl.;ı çı.:ığalan Capıtol'de geni~lei'Tie 

çalışmalar ı bitmek bilmiyor iyi ho~ da salvniann içır.e seslerın btı kadar 

girme5ıne ne demeli? 
( Salonlarda tanık olduÇ;unuz yaşad1ğmu ilginç ola.vtan sızler de biZe 
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