
ULVi DOGAN'IN izi BULUNDU! 

Türk sinemasının yurtdışında kazandığı 
ödüllerinen önemlisi, belki de kimsenin 
beklemediği bir dönemde geldiği için 
Erksan'ın Susuz Yaz filminin aldığı Altın 
Ayı 'dır. 

ı;ilınin yapııncı:.ı, 1-fitit Film'in sahibi (ki bir or~ 

tağı da Erksan'dır) Ulvi Doğan'dı ve Doğan ay

nı ıamanda Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'la bir-

nı i"itcrll·r Oulara gorc fılmin 

iş yapma 'it am:ilk böyle mü m 

kündür. Bu ünı:riyj kabul cdeıl 

l>oğan, Long Io;l.;wd'lı, Hü]ya 

Koçyigit'ı: hL'nzer bir kadın 

bularak malum 'ıahnd~r çe

ker vı.: filme eklı:r. Ayrıca Yu

nani:.t.ınlı bc:,tcci Ma no~ Ha

cidakis'e film mUr.iği yaptırır. 

Bu arada llülya Ko._:yiğit'in 

adı deği~miş ve Julie Kotch ol-
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likte filmi n baş oyuncularındandı. Sansür ta- muştur. Doğan bunun gerek- "Susuz Ya7"ın kayıp akLörü 
Porto Rikolu Esmeralda'ııın 

kitabında orlaya yıktı 
raftndan yurtdışına çıkmasına izin verilmeyen çesiııi sevgilisine şöyle anlatır: 

Susuz Yaz'ı Ulvi Doğan gizlice kaçırmış veBer- Amerikan film paıarı Muse-

lin Film Festivali'nde yarışmaya katılmıştı. Su- viierin elindedir ve bu Mu~evi 

suz Yaz'ın Altın Ayı'yı kazanmasıyla elde edi

len büyük başarı, Türk sinemasının hem devlet 

hem de aydınlarca yeniden gözden geçirilme

sini gerektiren yeni bir sürecin de başlamasını 

sağlanuştı. Ancak filınin serüveni bu başarıy

la bitmed i. Yurtdışına kaçırımı olayından dola

yı hakkında soruşturma açılan Ulvi Doğan bir 

daha ülkesine dönmed i. Bir ara filme seks sah

neleri eklenip yurtdışında pazarlandığına dair 

haberler duyuldu. Ondan sonrasını ise pek bil

miyoruz. Daha doğrusu bilmiyorduk. 

'Vatan' gazetesinin kitap eki (IS Eylül 2004, sa

yı:4) bu bilgi eksikliğimizi tamamiayabilecek 

bir kaynağı n izini bulmuş. Ayşe Aydın imza

sıyla kaleme altnan yazıda Ulvi Doğan'ın izine 

bir PortaRikolu kadının anı kitabında rastlan

dığı belirtiliyor. Ulvi Doğan, Esmeralcia Santi

ago adlı bu kadının ABD ve İngiltere'de yayın

lanan, ancak Türkçe'ye çevrilmemiş 'The Tur

kish Lover' adlı kitabında, onun sevgilisi olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Maddi, manevi açılardan sorunlu bir yetişme 

çağı olan Santiago ABD'ye geldiğinde tanıştığı 

Doğan'a aşık olur ve uzun yıllar sürecek fırtı

nalı beraberlikleri başlar. Bu iki insanı, göçmen 

olarak geldikleri Amerikan topraklannda bir

birlerine yakınlaştıcanın ne olduğu, ilişkile

rinin niteliği kitap boyunca okunurken, satır 

aralarında Ulvi Doğan'ın filmi yurtdışına çı

karmasından sonraki hayatına dair kimi bilgi

ler de aktarılıyor. 

Elindeki tek sermayesi Susuz Yaz olan Do

ğan, aldığı ödülle bütün dikkatleri üzerine çe
ken fılminin uluslararası satışlarını yapabil

mek adına olmadık işlere girişir. Bulunduğu 

ülke ABD' dir. Önce kendini Susuz Yaz'ın tek 

yapııncısı ve yönetmeni olarak tanıtarak Erk

san'a haksızlık yapar. Amacı fılmi pazarlama k 

ve tüm hakkını kendine ayırmaktır. Görüştü-

0ü Amerikalılar filme s~s sahneleri konması-

ismi fılme başarı kazandıra

bilecektir. ı.;iLın 'Kardeşimin 

Karısı' adıyla ABD'de göste

rime girer. Elbetıe belirli tür-
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den sinemalarda. Sonrası hayallerle gerçegin 

acı birlikteliğidir. Anlaşılan o ki, Ulvi Doğan 

fılmden umduğunu bulamamış. Maddi açı

dan yaşadığı sıkıntılar bir yana, öğrenci vize

siyle ülkede kalınaya çalıştığını, bir kolejde si

nema dersi verdiğini ve yeniden aktör olmaya 

çalıştığını da Ayşe Aydın'ın kitaptan aktardlk

larından öğreniyoruz. Doğan hemen hiçbir ko

nuda somut bir sonuç elde edemem iş olacak ki 

Esmeralcia hanım da bir başan portresi çizmi-

yor sevgilisi hakkında. 

Peki, 1931 doğumlu olan Doğan hayatta mı? 

Bayan Santiago, Ayşe hanımla yaptığı söyleşi-

de artık birlikte olmadığı Doğan'ın, önceki ki 

taplarından 'Almost a \Voman'ı okuyup beğen~ 

diğini, üçüncü kitabı"Turkish Lover'ı da kendi

sine göndermesine rağmen henüz bir yanıt ala

madığını söylüyor. Bu bilgiden, Ulvi beyin en 

azından çok yakın bir zamana kadar hayatta 
olduğunu anlıyoruz. Belki h313 öyledir. Yazık 

ki Ulvi Doğan, sinema tarihimizde gerçekten 

değeri olan Susuz Yaz'ın başarısını yurıdLşın

da paraya tahvil etmeye çalışırken pek parlak 

olmayan bir hayat sürmek durumunda kal mı~. 

Belki de geride bıraktıklarının ah'ı tutmuştur, 

kim bilir? 

'SiNEMA TARiHi' NEDEN GECiKTi? 

Çoğunluğumuzun TRT 2'de yıllardır hazırlayıp sunduğu 'Edebiyat ve Sinema' kuşağından tanı

dığıRekin Teksoy bir sinema yazan ve çevirmendir. İtalyan edebiyatının klasik yazarları Dante ve 

Boccaccio'dan yaptığı çeviriler kültür tarihimizde önemli bir yer tUI'uyorlar. Rekin Bey'in uzun 

zamandır Üt.t:rindt: çalı~tığL 'Ba~langıcından Günümüıt: Sinema Tarihi' i~e bu ~ent: nihayet bitmiş 

veyayına hazır hale gelmişti. Üstelik Oğlak Yayınevi, istanbul Film Festivali'nde tanıtıcı broşür

ler dağıtın ış ve büyük boy 1200 sayfa olan kitabın çok kı

sa zamanda çıkacağını müjdelemişti. Aradan ~ylar geçti

ği halde kitaptan haber alamayınca merak ettik. Hatta ak

lımızdan, önceki yıl Kabalcı Yayınevi'nin 'Dünya Sinema 

Tarihi' adlı birçalışma yayımlamasından tl olayı birertele

me mi düşünüldüğü sorusu da geçmed i değil. Öğrendik ki 

kitabın dizgisinde gecikmeler olmuş. Çalışmasını PC for

matında, Word dokümanı olarak yazan Teksoy'un kita

bı, yayınevinde Macintosh için Quark formatına çevrilin· 

ce, başta italik ve koyu vurgular olmak üzere metnin kimi 

özellikleri kaybolmuş, satır sonu tirelemelerinin yapılına~ı 

gerekmiş. Böylesi kalın haciınli bir çalışmayı yeniden diz

mek epeyce zaman almış tabii. Umarız sinema yayıncılı

ğı açısından verimli geçen 2004'ün sonbaharında, Rekin 

Bey'in çalışmasınJ da görme imkcinına kavuşuruz. 
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