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"Yere Bak, Bagir!"
Cemal Siireya'nin deyimiyle 'sucsuzluk evreninin §airi'; yazar, ccvirmcn, vavinci, tivatix) oyuncusu

Ulkii Tamer'ianlatabilmekkolay degilse deonu anlayabilmck vc daha ivi tanivabilmck
icinyapilacak§eylervarelbette. Orneginanilarinikalcmealdigi "Va§amak I latirlamakrir"...

kinci Yeni akimmin hem karinca, hem
agustosbocegi niteligindeki temsilcisi Ulkii
Tamer'in bazi §iirlerini, bzellikle de Fransiz
Devrimi'ne selam yolladigi be§ boliimliik
"Giyotin": okumu§lugum vardi ama onu
derinlemesine ke§fetmem, incecik bir

kitapla, "Sinema Dedi ki..."yle ger^ekle^ti.
1989'da Afa Yaymlan'nm sinema

dizisinden ̂ ikan 88 sayfalik bu ̂eviri-derleme,
sinema dunyasinin taninmif yapimci,
yonetmen, senarist ve oyuncularmm, ait
olduklan diinyaya, mesleklerine ve
mesiekta§lanna dair kisa kisa vecizelerinden
olu§uyordu ve ger^ekten harika bir 9ali§maydi.
Dokuz ayri boliimde, Jean Cocieau'dan Roman

Polanski'ye, Alfred
Hitchcock'tan John

Wayne'e, Ernst
Lubitsch'ten Marlene

Dietrich'e yiizlerce
sanat^i, birer iki§er
ciimleyle yedtnci sanati,

I hayal perdesini,
diifuncelerinl ve
ya§adiklanni dile
getiriyorlardi.

"Goziimdeki

panltiyi da sansiir
edemezier ya!" diyen
Charles Laughton...

,  , "Evlat, senin i^in ne
f dikleri hi9 onemli degil; senin j^in ne
fisildadiklari onemli" diyen Errol Flynn...
Hollywood, dpiiciigunuze on bin dolar,
ruhunuza be§ sent verdikleri yerdir" diyen
Marilyn Monroe... "Bo§ bir taksi geldi; iginden
Louis B. Mayer (jikti" diyen Marshall Neilan...

Tiim bu isimlcr ve aforizmalarla bellcgimde
yer eden bu zarif, sevimli, muzip ve gii^lii
kitap, giderek zihnimdeki Ulkii Tamer imajiyla
biitiinle§ti. Ulkii Tamer de dyle biriydi; ince,
renkli ve 90k derindi. Cemal Siircya'nm
deyimiyle, 'su9suzluk evreninin §airi'ydi.

Yeri gelmi§ken, "Eleftirmenleri Vurun /
Sinemanin Lanetlileri" i9in kollari sivamami,
bu kitapta rastladigim u9-ddrt 'anti-
ele§tirmen' aforizmaya, doiayisiyla Ulkii
Tamer'e bor9lu oldugumu da belirteyim.

§air, yazar, 9evirmen, yayinci, tiyatro
oyuncusu, 'hem su, hem limonata i9en' Ulku
Tamer'] anlatabilmek kolay degilse dc onu
anlayabilmek ve daha iyi taniyabilmek i9in
yapilacak §eylervar elbetce. Ornegin anilanni
kaleme aldigi "Ya§amak Hatirlamaktir" (Yapi
Kredi Yay, 1998), ipek9i Tahsin'in ve Faima
Hanim'in oglu olarak Antep'te diinyaya gelen,
Nakip Ali'nin me§hur sincmasmda yeti§en,
yolu Robert Kolej'e du§en bir delikanlinin
duygularmi alabildigine i9ten bir dille aktanr,
Anadolu'yu, istanbul'u, Cagaloglu'nu,
tiyatroyu, sinemayi, futbol sevdasmi adeta
biiyiilii bir evrenden yansiiir, (^ok yillar sonra,
ornegin Fellini'nin "Amarcord"unu
seyrederken de Tamer'in akiina
geliveren gunlerle, anlarla doludur
"Ya§amak Hatirlamaktir" ve anlatilan
hemen her §ey bir §ekilde sinemayla,
sinemacilarla baglantilidir.

Ulkii Tamer ilkokul ddnemini §6yle
hatirliyor: "Kizlarla hi9 arkada§lik
edilmezdi. Sadece '^irin Nar' ya da
'Hi§hi§i Han9er'soyleyerek Antep
oyunlari oynarken ya da 23 Nisan'a
hazirlanirken dans provalarinda yan

€t Bu arada kosem oldu gazetedc. Ayhan Siimer
takmaadiylagti«/MA!jasr/aryaziyordum.
Haftada bir de film ele§tirileri. 93

yanagelinirdi onlarla. Bizim iQin biiyiik
igkencc olurdu bu. Hem kizlarla bir arada
olmak, hem dans ctmek! iki felaket birden!
Errol Flynn bile dansi sevdirememi^ti bize."

Antep'in "Demokrai Ulkii" gazetesinde ilk
sanat yazilari: "Bu arada bir de ko^em oldu
gazetedc. Ayhan Sumer takma adiyla giinluk
yazilar yaziyordum. Haftada bir dc film
clc^tirileri. Daha once istanbul'da gordiigiim
filmlerin elc^tirilerini onceden hazirhyordum.
Boylcce elc§tiri, filmin ba§ladigi gun gazetede
yayimlanmi? oluyordu.

Chaplin'in 'Sahne l^iklari' iqin yazdigim
yazida du§ bolumiiniin iistiinde uzun uzun
durmu§tum. Filmi bir de Antep'te goreyim
dedim. O da nesi? Dii!} bolumleri oldugu gibi
kesllip atilmami? mi?"

1960'lar... Ye§il9am'da dur durak
bilmeksizin, 19 i9e iki U9 film 9ekildigi gunleri,
"Oyle ki Yilmaz Giiney bile tek filmde
oynadigini saniyor. Bir siire sonra ikinci film
gosterime girince de "Ben bunda ne zaman
oynami^tim?' diye du^iiniiyor satirlaiiyla
anlatiyor UlkU Tamer ve devam ediyor:
"Rivayet edcrler ki, bir filmin 9ckiminde

yonetmen Filiz Akin'a, 'Yere bak,

Kovboy filmlerinin en biiyiik
aktbrlerinden John Wayne.
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€€ Hal it RefigMn cekecegi (ama cekilemeyen
Ao/'/ri////m/'Seytanm Sarayi'nda
baslamadan biten reji asistanligi... 99

bagir' demi§. Filiz Akin yere bakmi^, bagirmi§.
{^ckim tamamlandiktan sonra aklina gelmi§,
'Ben nedcn bagirdim?' diye sormu§. 'Neden
olacak' dcmi§ ydnetmen, 'yerde babanin
bliisunu gordiin dc ondan'".

Halit Refig'in 9ekcccgi (ama 9ekilemeyen)
korku filmi "^eytanin Sarayi"nda ba§lamadan
biten rcji asi.stanligini... Atif Yilmaz'in
ybnettigi "iki Gemi Yan Yana"nin senaristi
Kemal Tahir'in daktilosuyla sete gelip ikifer
dakikada yazdigi sahnelerin 9ekilmesini
("Oykiiniin nasil gcli§ecegini, degil oyuncular,
Atif Agabey'le Kemal Agabey bile
bilmiyordu!")...

1970'Icrin me§hur halk ozani ihsani i9in
'§aklaban' diyen Adnan Ozyal9iner'in,
'devrimciligi kabaran' Aydemir Akba§'tan
esasli bir yumruk yemcsini... Zulfii Livaneli'nin
"Sis" filminde savciyi canlandirmasim...
Cannes Film Festivali'nin Paris'te yapildigini
zanneden yapimcilarimizi... Yiiinaz Giiney'i,
Ciincyt Arkin'i, Adile Na§it'i, Miinir Ozkul'u...
Bodrum'daki mini film §enligini... Tath tatli
anlatiyor Ulkii Tamer,

"Ya§amak Hatirlamaktir"], gordiigu bir
du§u aktararak bitiriyor Ulkii Tamer;

Kalabalik bir caddede yiiriimektedir.
Boynunda, seyyar saticilarinki gibi bir tabla
asilidir. Tablanin iistiinde bir daktilo, bir de
kitap vardir. Yiiriirken bir yandan da 9eviri

yapmaktadir. Dortyo! agzma geldiginde durur,
kirmizi i§ik yanmaktadir, diger insanlarla
birlikte bekler. O sirada 9eviriye devam
etmektedir. Kimse kendisinc ddnup
bakmami§tir bile.

Kitabin son satirlari, "Ye§il yaniyor.
Arabalar duruyor. Yol bizim. Kar^iya ge9erken
diigunuyorum; Neyse, 90k beklemedik. (^eviri
galiba zamamnda yeti§ecek" §eklinde.

i§te bu dii§teki yUriiyii? ve bekleyi?.

kirmizi ve ye§il trafik lambalan,
daktilo ve kitap, 9evirinin zamamnda yeti§ip
yeti§meyecegi tedirginligi, Ulkii Tamer'in
ya§amimn ozeti gibidir. "Hatirladigim
kadariyla / kalabalik bir yerdi diinya"
dizelerinin §airi, hi9bir §ey i9in acele etmeden
ama kirmizi i§ikta fazla beklemeyi de
sevmeden, boynunda asili bir tabla, yazarak,
9izerek, 9evirerek, yayimlayarak ge9irmi§tir 81
yillik dmriinii. APM

ANTEP'TE GOCUKLUK VE "SiNEMA BiR MUGlZEDlR"Yonetmen olarak
Memduh On'iin baj-
ladigi ama 9ekimler

sirasinda kaza geqirrnce
Tun9 Bajaran'a devrettigi,

ba^rolierini Kadir Inanirve
Fatma Girik'in payla§tt|i
aoosyapimi "Sinema Bir

Mucizedir", Oikii Tamer'in
qocukluguna ve sinema
sanatina dair aniiarindan

hareketle kotanimif bir tiir
'sinema sinemaya bakiyoP
6rne|idir, igso'ninyaz
aylarinda, Demokrat Parti
donemlnde Antep'in en

Mi

biiyiik sinema saionunun

sahibiyle dostluk kuran 11

ya^indaki bir 9ocugun goziin-
den anlatilan olaylar, "Cennet

Sinemasi"nin (Nuovo Cinema

Paradise) yerii versiyonu ola
rak gikar karfimiza ama bir

taklit sbz konusu degiidir, anla

tilan her fey ozgundiir, qUnkii

Ulkii Tamer'in bafindan ge9-
miftir. Dogrusu, 90k bafariii bir

film degiidir "Sinema Bir
Mucizedir" ama yine de Ulkii

Tamer'den, onun buyiilii ger-
9ek9i dunyasindan geriye

kaianlardandir.
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