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'Yildizlar'inAltmdd
Nostaljik yolculugumuzun bu sayimizdaki bolumune e§siz bir miras e§Iik

ediyor: "'Ttmcan Okan'dan Haftamn Fihnleri" adli kitap... Kitabin giri§
bolumundeki uzun hatirlatma ve Okan'i tanitma bolumiinde, bugiindcn
bakildigindabile iizerinde du§unulmeye ve tartismaya deger notlar var.

"Acidir amma, itirafetmek zorundayiz.
Turkiye'de sinema tenkidciligi gayet giig bir
devreye girmi§tir. Milletlerarasifestivallere
gittigimiz zaman yahanci ulkelerin mes'ut
sinema yazarlariyla tani§tik^a kendi
bahtsizbgimizi daha iyi anhyoruz.

...Yabanci Ulkelerdeki sinema tenkidcileri
belirli bir protokol iginde sinema piyasasi He
olan miinasebetlerini diizenlerken TUrkiye'de
sinema piyasast He sinema tenkidcisi
arastnda bir dugmanlik havasi esiyor.
Tasavvur edin, binlerce kilometre dtedeki
milletlerarasifilm
festivallerine Tiirk basimni
temsilen davet edilen bir
sinema tenkidcisi, binbir
giigliikle Istanbul
sinemalarinin kapilarindan

igeri girebiliyor. Hatta
zaman zaman kovulmak
tehlikesiyle dahi
kargilagabiliyor. Neden?
Bazi kigilerin keyiflerinin
bozulmamasi, bagtbog bir
piyasada daha rahat ig
gbrebilmeleri igin.
Ayiplarini drtmek igin
olanca giigleriyle
saldiriyorlar."Nostaljik yolculugumuzun bu

sayimizdaki bdlumiine e§siz bir miras
e§lik ediyor: "Tuncan Okan'dan
Haftamn Filmleri" adli kitap...
Yukandaki ifadeler, Okan'in, soz

konusu kitapta yer alan bir
yazisindan. Kisa bir ozet bile 'Bir Zamanlar
Anadolu'da', ele§tirmenler a^isindan i§lerln ne
kadar zor oldugunu gdsteriyor. 6te yandan bu
zorlu yol a§ilirken cesaretini, duru§unu, baki§

TUNCAN OKAN'DAf
HAFTANIN FILMLERI

a9isim koruyan ve ilkelerinden taviz vermeyen
bir kalem erbabim goriiyoruz. Okan, ilk kez
filmlere 'yildiz' verme i§lemini basinimiza
getirmi? ama asil olarak ele§tirmenlik
mesleginin onemini hissettirmi§,
kurumsalla§masi yolunda on ayak olmuf,
sektore olan etkisini gostermi§ biryazi
insani... Kitabi ise yine bir meslek buyugumiiz
Agah (Ozgu9) abimiz dcrlemi§, toparlami§ ve
kahcila§tirmi§ (Yerl gelmi§ken 'Arka Pencere'
sathmda, yazilan ve tarihsel hatirlatmalanyla
yeni bir Agah Ozgu^ yetiftiginin altini ̂ izmek

isterim; evet Olkan Ozyurt

karde§imi kastediyorum).
Kitabin giri§ bolumundeki

uzun hatirlatma ve Okan'i
tanitma boliimunde, bugunden
bakildigindabile iizerinde
dufuniilmeye ve tarti§maya
deger notlar var. §6yle ki
filmlere yildizvermeyi
basinimiza getiren 'rahmetli'
Okan'in 'yargilari' kisa zaman
iginde problem yarariyor. §adan
Kamil'in "Duvakli Gdl" adli

filmine 'bir yildiz' vermesiyle
ortalik kan§iyor. Tiirk Film
Yapimcilari Dernegi, yazann

9ali§tigi Miliiyet gazetesine 'yerii
film tenkitlerinin yildizsiz
yapilmasi' igin bir 'ihtarname'
yolluyor. Gazetenin o donemki
genel yayin yonetmeni Abdi
ipekgi, yazarina sahip gikiyor ve
bu ihtarnameye kendi k6§esinden
cevap veriyor. Keza rakip yayin
organlarinda kalem oynatan
donemin sinema ele§tirmenieri
de meslekta§larinin yanmda yer
aliyor. Ama bu arada olan Okan'a

oluyor; verdigi yildizlarla ycrli sinemacilari
degil yabanci film ithalatgilarini da kar§isina
aliyor. Mesela Fita^'gilardan Osman ve Giinen
ipekgi'nin sahipleri oldugu Yeni Melek
Sinemasi'na girmcsi yasaklaniyor (Oysa
§imdiki zamanm sinema yazarlannin on biiyy^
sizlanmasi, bazi filmier igin yapilmayan basin
gosterimleri oluyor, §ukurki salonlara
alinmama a§amasina 'heniiz' donmiii de&ii-
Ve bu yasak tarn bir yil siiriiyor... Agah nK-
aktardigi bir ba§ka ilging not da §u: Dah

film ithalati i^ine giren Tuncan Okan i,
§irketinin dagitimi yapcigi yabanci bi^
'bir yildiz'veriyor... '^tne

Kitapta Okan'in kaleme aldigi bij-
ve yabanci film ele§tirisi var. Bu gene)^'^^ Verli
iginde 'Yerliler' cephesinde sadece bi
'Nevzat Pesen idaresinde gekilmis'm'"
"Ikimize Bir Dunya"ya 'ug yildiz' ver'x
goruyoruz, diger butiin filmier 'bir'
yildizhk notlar almi§, Ki, "ikimize
Dunya"nin ele§tirisine giris ciimi i
"Hayret!.. Turk sinemasmda akla geTrl""
hele boyle bir ke^meke^in i;inde hVmiT""''
umitedilmeyecekbirsicrama m , "'9havsalam.2 alm.yor! Hem de bugUne k ","^'
Turk smemas.na en bayag., en kalitesl
f.lmlenvermekletan.nansinemac,lar,mr.d
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€€ 'Yildiz tablosii' meselesinin de
Tiirkiredeki seriivenine onculuktdtn

isim Agah abiymis. ff

biri (yonetmcn Nevzat Pesen'i kasrcdiyor tabii
ki) yapmi§ bunu."

Yildiz meselesinin nagizanc bendeki

seruvenine gelince: Vakti zamanmda Antrakt
dergisinde gali§irkcn mesai arkada§im Durul
(Taylan) yazi gizi i§ini birakip set orraminda
ter dokmeye karar vcrmi^ti (ki yolu agik oldu,
o artik giinumuz yonetmenlerinden).
Sonrasinda dergiye

Durul'un yerine. ITU
Mimarlik'tan bir

arkada§imin

('rahmetli' Emel
Mutlu) tavsiyesi
iizerine geng bir
'yetenek' almi§tik.
ITU Ugak mezunu
olan bu arkada§, kisa
zamanda kaleminin

ne kadar yetkin
oldugunu
gdstermi§ti.
§imdilerin belgesel
yonetmeni ve

'Documentarist'in direkidrlerinden Necati

Sonmez'den bahsediyorum. Bir zamanlar aym
evi de payla§tigim Necati serinkanli duru§u,
olaylara, meselelere ve de sinemaya
yakla§imiyla her daim farkiiligim sergiler. O
zamanlarda 'yildiz sistemi'ne kar§iydi,
bildlgim kadariyla hala da kar§i. Ben de belli
olgiilerde ona katilsam da filmleri tasnif etme

ve degerlendirme
agtsmdan bugiine
kadar daha pratik
birifade bigimiyle
kar§ila§madim
heniiz. Ustelik

yildizlann evrensel
birdilivar; malum,

hangl iilkeye, hangi
kultiire ait olurlarsa

olsunlar; blrtabloya
baktiginizda gok kisa
bir siiredc diinyanm
herhangi bir
cografyasma ait
eleftirnieninofilm

hakkindaki kisa ve 6z yargisini gormii?
oluyorsunuz.

'Yildiz tablosu' meselesinin de
Tiirkiye'deki seruvenine onciiliik eden isim
Agah abiymi§. ilk tablo Ozgiig'iin hazirladigi
ve 1962'de ancak iig sayi gikabilen Sine-Film
dergisinde boy gostermi§. Daha sonra Yildiz
dergisinde ve yine Agah abinin kadrosunda yer
aldigi, 1965'te 12 sayi gikabilen 'Sinema 65'
dergisinde yayimlanmi§ 'yildiz tablolari'.
Guniimiizde ise artik biitiin sinema

dergilerinin olmazsa olmazlarindan. Nagizane
ben de Hiirriyet Cumartesi ekindeki sayfamda
en az be§ sinema yazari dostumun yer aldigi
bir tabloya yer veriyorum (ustelik bizde
yayimlanan tabloda sadece yildizlar degil,
bir-iki ciimleden olu§an gbrii^ler de
bulunuyor).

Ele§tirmenlerin verdikleri yildizlar
uzerinden genel olarak sanki §unlar
soylenebilir: Verllen notlar, sahiplerinin
sinema anlayi§larim, yakla§imlarini,
begenilerini yansitiyor elbet. Dogrusu
'yildizlarina' bakarak birgok ele^tirmenin
sinemayla ili§kilerini anlamak ilk elden
miimkundur, kendi adima gordiigiim
yildizlardan, sahiplerinin 'ciddiye
almir'liklarini olgtugiim gok olmuftur (ayni
§ey elbette benim igin de gegerlidir). 6te
yandan 1990'dan beri birgok yerde kalem
oynatan biri olarak da yildizlar konusunda
kendi adima eski cimriligimden uzakla§tigimi
ve 'yumufadigimi' soyleyebilirim. Bu konudaki
az-biraz cbmertligime dikkat geken
arkada§lara da §akayla kari§ik hep ayni cevabi
verlrim: "Aman, dte diinyaya mi gotUrecegim."
Blzim nesilden eski tutumunu siirdiiren isimse

Murat Ozer'dir. Her zaman olgiilii, her zaman
notu az-biraz kit, her zaman (gergek hayattaki
yer yer delifmen ve cofkulu ki^iligine zit gibi
bir bigimde) mesafeli bir tavri vardir Murat'm
(bence).

Bir de tepki oylan tadindaki yargilardan
bahsetmek gerekebilir. Ben mesela vakti
zamanmda Aktuei'de gali§irken "Titanic"e 'bir
yildiz' vermi§ ve o donem, kendimce ortaligi
kan§tirmi§tim. Gegen ay da Arka Pencere'deki
'yildiz tablosu'nda Tunca'nin (Arslan) benzer
bir tepki oyu vardi; "The Post"a 'bir yildiz'i
basmi§ti.

Son olarak "Gokyiizunde yalniz gezen
yildizlar / Yeryiizunde sizin kadar yalnizim"
§arkisindaki 'gizli ozne'nin 'sinema
ele^tirmenleri' olabilecegini du§unmeye

ba§ladigimi sbylemek isterim... APM
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