
Türk sinemasının önemli görüntü yönetmenlerinden Çetin Tun

ca, renkli Türk filmlerinin küçümsenmeyecek bir bölümünün 

'estetik şablonlarından' birine dönüşen prizmatik görüntünün 

öyküsünü payiaşıyor bizimle ... 

"Aimanya'ya gittiğimde keşfettim ilk prizma objektifi. Aslında fo

toğraf makinaları için tasarlanmış bir obıektifti. Göruntoyu uçe be

şe ... çoğaltıyordu. Acaba sinemada da kullanabilir mıyiz diye dü· 

şündüm ve deneme amaçlı bir tane alıp getirdim. Yıl ı 970-71... Ilk 

kez Metin Erksan'ın Eyvah filminde kullandık. iyi sonuç verdi. Ar-

Herkes onu Bir Millet Uyanıyor'daki Yahya 
Kaptan rolüyle hatırlar. Bir de belki, Orakula 
İstanbul'da filminin Kont Orakula'sı olarak ... 
Sinema oyunculuğunun ilerleyen dönemleı'indey

se genellikle 'kötüyü' temsil eden 'karakter' rol· 

lerinde görünür. 1932 tarihli Bir Millet Uyanı

yar tilmindeki rol ve karakter, sanatçının üzeri

ne o kadar oturur ki yıllarca hem si nemada hem 

de özellikle tiyatroda vatanperver tipleri canlan

dırmayı sürdürür. Aslında kendine ha~ fiziği ve 

yüz hatlarıyla, oyunculuğuyla çok farklı ve 

önemli ro Ilere çıkabilecekken sinemadaki ilk yıl

lannda üzerine dikilen elbiseyi taşımak duı·u· 

munda kalan bir sanatçı gibidir Atıf Kaptan. 

Ancak bundan şikayeti olmadığı gibi hoşnut da 

görünüyor. Öyle ki kaleme aldığı "l<ırksekiz Yıl· 

dan Çizgiler" adlı kitapta da vatanseverliğini 

hamasi anekdotlara bolca 

rastlıyoruz. Sanatçı "beni sevenlere armağan" 

diye imzaladığı kitabında da Yahya Kaptan rolü

nü sürdürüyor. Aristokrat ve sarayla ilişkili bir 

Osmanlı ailesine mensup olan Atıf ''Yahya'' 

Kaptan' ın, Milli Mücadele yıllarında ailecek ya 

şadıklarını, Atatürk hayranlığını öğreniyoruz 

önce. Ardından tiyatro merakını, nasıl tiyatrocu 

olduğunu, Anadolu turnelerini ve elbette sine

macılığını. .. Ancak sinema ile ilgili bölümler, 

zaten küçük boy ve kısa olan (7 2 sayfa) kitabın 

içinde pek fazla yer tutmuyor, Yahya Kaptan ro· 

lüyle ilgili olanlar dışında! Bütün yaşamının ro

lüyle ne denli özdeşleştiğini en iyi gösteren şey 

de rolünden dolayı aldığı 'Kaptan' soyadı. .. 

"Sene 1932 ... Muhsin Bey'in rejisörlüğünde, Ni

zamettin Nazif'in 'Bir Millet Uyanıyor' isimli 

eseri İpekçiler tarafından filme alınacakmış. Tek· 

rar İstanbul'a döndüm. Üstad bana ewela Galip 

diye Yahya Kaptan'ın muavini olan küçük bir rol 

verdi. Çocukluğumdan beri çok iyi bildiğim Ni· 

şantaşı Sultanisi'nin karşısındaki eski ekmek 

fabrikası stüdyo haline ifrağ edilmişti. Film çev· 

rilmeye başladı. Başlıca rollerde Ercüment Beh

zat, Emel Rıza, Ferdi Tayfur, Naşit, Mahmut 

Mora/ı, Emin Beliğ ve Sait Köknar oynuyor/ar

dı. Filmin belkemiği olan Yahya Kaptan rolü için 

eleman bulunamıyordu. Çok kıymetli sanatkar 

Raşit Rıza'ya bu iş teklif edilmiş, istediği ücret o 

zaman ıçin pek fazla olduğundan anlaşma hasıl 

olmamıştı. Kendiliğinden bu işe talip olanları da 

Ertugrul Muhsin Bey beğenmiyordu. 

Stüdyonun balıçesinde Senegaili neferterin Türk 

kadıniarına taarruz sahnesi çekiliyordu. Ben o 

gün işim olmamasına rağmen orada bulunuyor

dum. Projektörlerin yükseltilmesi için konan 

sehpalarm arkasından bu sahneleri seyrediyor

dum. Nizarnettin Nazif'in ve o zaman lıemız ko· 

mıinist damgası yememiş Nazım Hikmet'in bir 

1ra bana dikkatli dikkatli baktıklarını gördüm. 

Biraz sonra Muhsin Bey beni odasına çağırttı: 

'Atıf sana güveniyorum. Yahya kaptan rolünü 

birine verilmek istenen role beni seçmışterdi. Ro

tümü o kadar duyarak heyecanla oynuyordum ki 

Ertuğrul Muhsin'in, bu U5tun heyecanlı sanat

kar insamn dirije ettiği sahne sonunda gozler•nın 

yaşta dolu olduğunu göruyordunı. Fılm Alman 

ses mühendıslerinin nezaretinde dogrudan doğ

ruya sesı olarak çekiliyordu. Herkes muvaffak, 

yetimden emindi ve ben tanı manasıyla açılmış· 

tım. Kağıthane köyünde 'Çeşmebaşı· sahnesi 

çevrilirken heyecanın zirvesine çıkmış ve bu he· 

yecanı beyazperdede milletime verebilmiştim. 

Burada Yahya Kaptan esir edilerek su ıçmek ıs

tediği çeşme başında ve su içerken arkadan kah· 

pece vurularak öldürülüyordu. Burada öldürülen 

Yahya Kaptan'ın şahsında bütün mil/etti. Bıitün 

taşkınlığımla burada sarf ettiğim "Kahpeler!" 

sözü hiçbir film ve piyeste bu kadar yerine otur

muş olarak yaşanıamıştır. Film bittı ve vizyona 

çıktı milli heyecamn çok taze ve üstunolduğu bu 

devirde muazzam bir alaka top/ad•. işte şimdiki 

kaptan/ığım bu şohretin üzerimde kalan 

hatırasıdır." (s. 49-50) 
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