
yıllard,, bir boşluğa düşerek y~ni arayışlara yönelmiş olan senarist Ayşe Şasa, 

kişisel arayışlarını ve varmaya çalıştığı yeni sinema düşüncesini Dergalı der

gisinde kaleme aldığı yazılannda dile getirmişti. Bu yazılardan oluşan ve Ye

şilçam Günlüğü adını taşıyan kitabı sistematik bir yapı taşınıasa ve son kerte

de vardıgı nokta tartışmalı da olsa özellikle 'Türk filmi' dediğimiz olgunun ni· 

teliklerini anlamaya dair farklı kapılar açabilecek sorgulayıcı yönüyle sinema 

kıtaplığımızda önemlı bir yer edinmiştı. Bu kitabın ardından Sadık Yalsızu

çanlar'ın da katkılarıyla 'Rüya Sineması' denilen bir anlayış çeşitli çevrelerde 

dile gelmeye başlamıştı. Ne var ki o günün medyası Cl993'ten söz ediyoruz) devre halinde sürecek atölyelerinde 

kitabın içeriğinden çok, o sıralar ruhuna merhem olan inancı gereği başını ka- sinemaya önemli bir yer vermeye 
devam ediyor. 'Belgesel Film', 'Film 

payaro Ayşe Şasa'ya maıunı ilgisini (!) göstermekle yetinmiştı. O hengame içinde kitap ne okurdan ne de si- Atölyesi', 'Video Art', 'Kendi Montajını 

nema yazarlanndan hak ettiği ılgiyi göremedi. Bunda aydın kesimin bir bölümünün islamı izler gördüğü l<endin Yap, Evde Post-Prodüksiyon' ve 

herlıanqı bır şeye karşı duyduğu alerjinin etkisinin olduğu da düşünülebilir. Şimdi bu kitabın ikinci ve geniş- 'Film Qyunculuğu' gibi bölümler 

letiiPıış ba~ k ısı, i-ısa süre önce kurulan ve Şasa'nın özel güneesini içeren bir kitap la Hasan Ali Yıldırım'ın meraklılarını tatmin edecek çeşitlilikte. 

h~!ıtladıgı bir Ayşe Şasa söyleşi kitabını da çıkaracak olan Gelenek Yayınları'ndan yapılıyor ve bu baskı· 'Film Atölyesi' bölümünü ilginç kılan 

nı on~ozunü Atıila Oorsay yazıyor. 'Ayşe Şasa: Farklı Ama Örnek Bir Serüven' başlığını taşıyan önsözden ise dersleri yönetmen Serdar Akar'ın 
ık paragr'lf• alıntılıyoruz: verecek olması. ilgili kitapçıkta atölye 

"'Ve kadar fark/1 hayatlar yaş1yoruz ... Aym doğada yetişen bitkiler, yaşayan hayvanlar, birbirine t1pat1p amacının 'temel sinema bilgisi 
vermenın yanı sıra, uygulama ağırlıklı 

ben?eyer, h,ıy.ıtl,>r surerler. Oysa insanoğlu 

ı b:\• ~ turlu bır varilk . Aym coğrafyada, ay

m zaman dilimmde yaşasa da kendi hikaye

sm' geliştiriyor, kendi macerasm1 yaşwor. Ve 

bı maceralar b1rb1nnden farkil olabiliyor. 

s,, maceralardan baz1lan ise tüm özellikleri 

1çmde ~neml1 toplumsal evrim/ere, fu11nala

ra ve dönuşurntere IŞik tutuyor, kendi özellik 

Iy ,,mde bu genel o/am Simgeliyor/ar. Ayşe 

i aı J dönr.nıi ··a,uıda bu ıkı dönemin özelliklerini de içeren bir ara/geçiş dönemi vardır. Bu dönemin 

•ınC''T1ac ları bı· yandan Muhsin Ertuğrul'un temsilcisi olduğu sinema anlayışından uzaklaşmaya bir 

yan( an .-Ja el yordamıyla sırıemaya özgü bır anlatım, dil oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu dönem sine

ır f ;ıi•enler ar'lsında doğrudan doğruya sinema okumuş olmasa da oldukça iyi eğitimli ve sinemaya 

<ıner-ıa ol; rak oakan ki~ ı ler olduğunu görüyoruz. 

ııcıc 1 dtgiJI ·u B aha Gelenbevı de bu dönemın önemli sınemacılarından biri. Fransa'da tarım mühendis

'· okudLğu) •arda sınem2.ya gonül veren Gelenbevi set işçisi olarak girdiği Paris'teki Joinville film 

olarak katılınıcının kendi sinema dilini 

yakalayabilnıesine yardımcı olmak ve 

film yapmak' olduğu bilgisi yer alıyor. 

Bilindiği gibi Akar, Mimar Sinan 

Üniversitesi Sinema-TV bölümü 

mezunu. Bugüne kadar gerçekleştirmiş 

olduğu Gemide, Dar Alanda /(lsa 

Pas/aşma/ar, Maruf gibi sinema 

filmlerinin yanı sıra TV için de 

çalışmaları mevcut. Teori yanında 

pratik tecrübesi de olan ve 'Yeni Kuşak' 

:udy•,~ 11 d, ,,•asıyla k~rq~cu ve kamera operatörü olarak çalışıyor. Kısa bir süre sonra Pierre Bi lion, ~~··llliP•t-•••.:•.:~~ 
A drı 11 g~ ~e dünyaca ı.nlc yonetl'ıeP Abel Gance'ın yönetmen yardımcılıklarını yapıyor. Geçış döne- L 

le ını tukum ,urmekte oldug~ Turkıye'ye 1939'da dönüyor ve 1943'de Faruk l<enç'in Dertli 

untu yönetmenliğıni Jstleniyor. 1944 senesinde, senaryosunu yazdığı Deniz KlZI 

lO 

yıı e 'le<. qP b~şlıyor. Sonrakıyıllarda Barbaros Hayretim Paşa 0951!, Boş Beşik (1952Jgibı 

y. •r•• yı - rk Sınr~ı;ı <:;ınJtçıları Derneğı'nın kurucuları arasında yer alan ve bir süre 

ını y pı ,ele tevı l95R de Gunalıkarlar Cenneti'ni çektikten sonra si nemayı bırakıyor ve 

t •rrı•Jy: ı 950 le de bö~ladığı fotoğraf nıerakına veriyor. Pek çok kişisel fotoğraf sergisi açan ve 

, G l~nbe"ı'ye l978'de Turl< Filmciler Derneği tarafından 'Sınemada Fotoğraf Direktörlüğü-SO yıl' altın madalyası veriliyor. 

r a_ fv- grıf <.ın ı Feder syonu FIAP tarafından verilen Hon-EFIAP unvanını alıyor. 

n E' ~t Geleoıbevı IF<; AK Fotoğr3f Günleri 2002 kapsamında bir söyleşiyle anıldı. Fotoğraflarından oluşan bir sergi 

nlar nda sergıle~dı. Biz de bu vesıleyle kendisine değinme imkanı bulduk. 




