
ZEYNEP'IN SINEMA KiTABI 
Akademisyenden Çocuklara 

6 16Mayı; tarılıleri ara"nda gcr~ekle~tirilen Uçan ~upur

- ge Kadın Filmlerı restivali 'nde üdul alanlar ara"nda 

değerit bir akadcnıisycn de vardı. Festival komite" "S11wrna alanın

da çok sayıda degerlı araştırma yayınlayan, ozcllikle güstcrgebilim 

ve psikanalitik çözümleme alanlarında Türk sinema yazınma onem

li katkılarda bulunan, genç akademisyenlerın önünü açan, reklam

larda ve ;ınemada kadın temsılindcn kadın yıldızlara kadar geniş bır 

alanda eserler veren, sinema alanındaki ılk kadın profesörleri mizden 

'üretken bi lım kadını' Prof. Dr. Seçil Büker' i bütün bu özellikleri do 

layıs ıyl a" 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne değer bulmuştu. 
Ödül gerekçesinde geçen çalışınaları yanında, benim açtından Bü

ker'in en önemlı kitaplarında biri Zeynep'in Sinema Kitabı'dır. Kı 

zımın ad ı nı içerdiğinden dolayı özel bir sempati beslcdiğiıni sakla

yacak değilim. Ama nesnel olarak baktığıında da Türkçemizde ben

zerine rastlayabildiğimiz bir kitap değıl bu. Kalınca boyda bir bro

şür hacmindeki çalışma diğerlerinden bir noktada ayrılıyor. Büker 

aklı başında akademisyen büyüklere değil, sinemanın en önemli se

yirci unsurlarında birini oluşturan çocuklara yüzünü dönüyor. Aka

demik camıa içinde şekillenen bilgi birikimini çocuklara aktarmaya 

yöneliyor. Dili ve anlatımı değişiyor böylece. Büyük küçük bütün ço

cukların sevdiği bir fılm olan Spielberg'in E.T.sinden yola çıkarak si

nemanın, yönetmenin ne olduğunu karmaşık ve büyük laflar etme

den anlaşılır, yalın bir şekilde aktarmaya gayret ediyor. Kesme, zincir

leme, çevrinme gibi teknik tanımiara açıklık getıriyor. Çevremizde 

her zaman görebildiğimiz somut şeylerin si nemada nasıl ve ne şekil

de ele alındığını, en nihayetinde sinemanın bir dil olduğunu göster

meyı amaçlıyor. 

Mehmet Ulusel'in sevimli çizgileriyle desteklenen kitap 1987'de ba

sılmış. Bildiğim kadarıyla da ikinci baskıya ulaşmadı. Büker'i, bir kez 

daha çocuklara yönelik yararlı bir çalışma yapmaktan alıkoyan bu 

mu oldu acaba' 

SEÇIL BÜKER 

'AT AV RAT, SILAH"TA H ll MAl GU"ılE. Y Ef' ,A r;l. lE:. 

Yolun lıa~l.ıngıc nı Lutfı Akad an1Jt, 7or i tık .ı K,ırarıl k A• 

,ında' adlı"' ı kıt ı bı ıda 

lJada~ 1 ilm rn ~alııpkrr Kadır f'c..:mcn ıle Cal ıt (,u•pınarıı ı 

teklerı 1\ızı/mııuk 1\urakoyım f.lmındckı k· v Yıl ,;az (.u .. v'ır 

oynama,ı .• ıma lmylc bır oyunu kalıull~nc'c&-ııdcn pek cm n de 

ği ller, bu bakımd;ın iırıcrinin tatSil bır tckıldc gcrı çev rı mcsınde'l 

çckınıyorlar. t~ bana b lıyor ll. nde oPJ dah.ı orce ~eni •ı m c 

naryuyla Dada~ l·ılnı yazıharıesı nde çekim ha11rlıkları ı c ..ıgraşır 

kc n bana gdıyor, yllzundc tuhaf bır gulum$cmc llunu h.ın.ı nıyc 

verdın agabcy~·· diyor llegenmed in mi'" diyorum. Iy ı guzd de, 

niye verdiğini anlamadım, clcştirmck iç ın mi' Yoksa. • dev ip ka 

lıyor. Kendi açt>ırıJan bakıldıgında şaşırınakta haklı. Ali lt ıyda•, 

obanın basit bır çobanı. ne kıın~cyle doVÜ$Üp oı1u kahrcdıyor ne 

sılalı kullanıp attıgını vuruyor. ne kimseyi tchlıkcbdcn kurtarı 

yor, sadece koyun güdüyor ve Hatçc'y i ~eviyor () gıinc kadar çe 

virdiği filmlerde vurduğu vurduk, kesilgi kötık. yan bakanı piş

man etmı~, at, av rat, silah ve belayla haşır neşir olmuş kaluarnar 

bir kişilik yaratmış bir oyuncunun böyle bır kışilıgı yuklenme

YILMAZ GUNEY 

KIZILIRMAK 

LutfiAkad 
n~o , f 'br tı 11 T.J,f... 

si olacak ~ey değil; ona boyle bir 

şey teklif etmi~ olmama ı na na· 

mıyor. Senaryoyu bırakıyor, ba

şını ıki yana saliayarak gidı 

yor. Erte gl! n Dadaş Film de ge

ne karşılaşıyoruz 'Dü)ündün 

mü'" diyorum. ''Ağabey, \en ne 

dediğim bılıyor musun'" Özür 

dıleyen bir tavırla "Biliyorum 

Yılmaz," diyorum "bu film çok 

farklı, büyuk bır film olacak. Sa

na da her türlü filmde değı~ik kı 

şiiikieri oynama cesaretı \'erecek 

ve çok ıvı olacak. Güven bana!" 

Aslında tartışmamız bi

raz uzun süruvor, son

ra gene karar verenle

den gidiyor. ( ... ) Hazır

lık konularından döne

min giyim biçimleri ve 

köprünun çökm~sı gı

bi sorunların çözümü 

için çarel~r ararken Yıl

maz Güney gelıyor. Ce

vap beklercesine yüzü

ne bakıyorunı se,_ iz. eli 

ni uzatarak i~aret par 

ınağıyhl beni heddliYor. 

"Sana gü\'eniyorum ağa

bey," diyor.(>. 451-153) 


