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rusu! Hayır sözümUz Aq.ih Özgiiç'e 

değil, sözümüz Uçan Sı.ipürgeci ar 

Aadaşlara. Siz k.1fkm o kadar ni te· 

lik/i işlere imza atın, sonr~1 ı 08 

sayfalık bu· kitabm ı/tmda k,1/in. 

Ustelik kitap TOrkiye'nin en !artış 

ma/1 oyuncusu Calude Sonku ile il

gi/ı ve yine Agah Özguç gibi titiz bi 

risinin imzasm1 taşıyor. iki sayfa 

nm birbtrinı takip etmesi veya ikı 

kelimenin doğru yazilmasi bu ka 

dar zor mudur Allah aşk ma? Adma 

benzetmek için peçeteye çevrilmez 

ki bir kitap. AgJh Bey bu kadar 

güç durunıda birakıimaz ki?" 

Hayır ne başlık ne de bu satırlar bize alt değil. 3 Ağustos tarihli Hürri

yet'in Pazar ekinde Sefa Kaplan yazıyor bunları. Biz de kitabı ilk gördü

ğümüzde benzer şeyler düşunmüştük. Özellikle sayfa tasarımı açısından 

kusurlan olan, fotoğrafların bir türlü ye-rleştlrilemrdi(Ji, anlamsız boşluk 

lan olan bir baskı söz konusuydu. Kitabı dergimize imzalayarak veren 

Agah Bey'in yakınmalarına da katılmıştık 

Kısıtlı imkanıarla önemli bir organizasyonu qerçekle~tiren Uçan Süpürge 

ekibi önceki yayınlarında çok özenliydiler oysa. Bu nedenle 'Fuaye1nin ge

nel prensibine uyarak bu durumun 'arkasını' doğrudan Festivalciler'den 

duymak istedik ve onların da sonuçtan memnun olmadıklarını gördük 

Ama onlar, kendileri dışında yaşanan bir süreçten dolayı sonucun böyle ol 
duğunu belirttiler: 

"BOyle bir çaltsma yapnıay1 karşlltkll arzu etti/c Hiçbir maddi beklent; 

duymadan, C..ıhide Hanmı lıakkmda festivalden bir hat1ra olsun diye rlU

şündıik. Ag,ih Bey de kitabi yeniden bastirmak istiyormuş zaten. Bır mat 

baaya göttirmüş ama orada bekleımş, olmanJiş. Bu amda biz festivali ko 

tarabitmek için zaten büyUk Sikiiltt/ar içinde çal!ştyaruz. Kültür Bakanlı

ğı'ndan beklediğimiz desteqiıı gelip gelmeyeceği son ana kadar belli değil· 
di. O nedenle kitabm yap1lm.ıs1 konvsımu bir belki iki ay önceden konuş

muş olmnmıza rağmen Ag,~h BPy'e de kesin cevabı, bakanlik desteğinin 
geldiği san on gim içinde verdik. 'Ben Ankara'ya gelince yapalim,' dedi. 

AgJh be_v geldi, ama sadece bir gt.inlliğtlne Sabah bulamamış yerimiz ı: bı 

raz gecikt1. Çok az zaman vardi. Bu k1sa sure içinde bıze en yakm olan bir 

semt matbelasma götUrdük. Zaman zaman sinema yazdan da yazan, bize 

katktlan olan bir arkadaşimlZ/. S1bel Turker'i dt> bask1yfa ifgilenmesi için 

orada bıraktık. Aqah Bey kıtabı 

asetat üzerine basiiı olarak getirdi. 

Yani biz aynca dizmedik. Asetat 

tan alman pkttlan da bır/il<te gör

düler. Yani bugun kit.ıpt~ gör 

diığünüz şekildeydi çıkışlar. Biz de 

görıince üzüldük. Ancak bir şey 

yapmak için çok geçti. Aslında bu 

baskıda festivJiin doğrudan hiçbir 

mudabalesi ofmad1. AgJh Bey ne 

getirdiyse, gOtUrduğurnuz matbaa 

onu bastı. Bugune kadar bas

ti{Jimız bt.iltenler, broşiırler vb. in

celendiğinde çok özenfi olduğumuz 

gOrülür. Burada şartlar elimızde 

olmadan geliştı. Yoksa bız de Is

temezdik böyle olmasını 

PAPATVA iLE KARABiBER NEREDE? SINEMA DERGISi 100. SAYlSlNDA! 
23 Mayıs'ta gösterime gireceği açıklanan ve fragınanları da salonlarda bır müddet boy gös· Evet tam yüz Sdyı! Neden saklayalım, im renilesi bir ba

termiş olan Papatya ile Karabiber filminden Eylül ayına geldiğimiz halde ses seda yok! şarı ... Sirıemayı 'okumayı' değil 'seyretmeyi' yeğleyen 
Bu durumun nedeni önceleri, Türk sinemasının emektar prodüktörlerinden Türker lnanoğ- bir kitleye ve dergi yayıncrltğının ülkemize has sorunları
lu'nun Erler Film şirketi tarafından gerçekleştirilen ve 2 Mayıs'ta gösterime giren Ömerçip'ın na karşın 100 sayı çıkabilmek gerçekten bir başarıdır. 
gi~ede umulan hasılatı yapanıamasına bağlanmıştı . Erler Film' in Omerçip1n ardından sırada
ki filmi Papatya ile Karabiber'ın gösteriminden bir süre de olsa vazgeçtiği dUşünUiUyordu. 
Ancak biz olayın arkasında bazı teknik sorunların da olduğunu öğrendik . Erler Film Pap.1tya 

ile Karab1ber~ başlangıçta hem sinema hem TV dizisi olarak çekmeyi planlıyor. Bu amaçla da 

Büyük bir yayın grubu içinde olmanın avantajlarını iyi 

kullanan ve ağırlıkla popülerliğe yaslanan dergi, bir sine 

ma aşığı Mehmet Açar yönetiminde 1994'1erden bugün

lere geldi. Açar'ın 100. sayıda belirttiği gibi, bu süre 1 
sete, çekim sırasında aynı anda kullanılmak üzere, biri video biri 35 mnı sinema kamerası ola- içindP gerek dünya gerekse de Türk sinemasının geçirdi 

rak iki kamera getiriliyor. Ancak pratik olarak çekimi böyle sürdürmenin pek de mümkün ol- ği a~malar +ister istemez- dergi sayfalarına yansıdı. Sı
madığı gOrüiUnce yola sadece 35 mm sinema kanıerasıyl ,l devam etme kararı alınıyor. Ancak nema dergisi, belli bir okur kitlesini -yine Açar'ın Radi

bu sefer de, diziyi 35 mm çekmenin çok masraflı olduğu görüliıyor. Ve 40 kutu kadar film çe- kal'de verdiği bilgiye göre lO bin dolayında- kendine 

kildikten sonra tiımıiyle videoya dönülüyor. Bu süreç uzayınca başka bir diziye çekim sözü ve- bağladı . Biz, birkaç sayı önceden başlatılacak bir 'okur 

ren görlintü yOnetmeni Çetin Tunca görevini devrediyor. El netice çekimler bitiyor ama orta- anketVnin sonuçlarını da 100. sayıda görmek isterdi k, 
ya bir kısmı video bir kısmı negatif olan karışık bir iş kopyası çıkıyor. Kurgu için JS'in vide ama neyse' 

oya aktarılmasının ve bunların, zaten video olarak çekilmiş olan kısımlada kurgulanmasının Sinema derqile-
ardından sinema filmi olarak montajlanan 

bir versiyon elde ediliyor. En sonunda da bu 

kopyanın 35'e aktarılması gerekiyor 

Bu uzun ve karrıaşık teknik uğraşlar sona 

erdi mı bilmiyoruz Belkı bilmediğimiz baş

ka so ı unlar da yaşaomıştır, yaşanmaktadır 

B ı ptrdeye oeleı ek kopyanıP hem çerik 

tıerr de bıçım ll ından sor~"ıarını halletmış 

Lı)lmasını dileyelım! 

lO e 

rinin varlıljını 

önemsiyoruz 

Tıpkı kendileri gi 


