"Allah Cezanı Versin Osman Bey"den
"Erkeklik Öldü mü Atıf Bey?"e
AGAH ÖZGÜÇ
'man F Sedcn, Gim·anni Smgnaınil1t) dn,tumu:un .. 6 Yönet ·
mrn"indt·n biridir. Diğer 5 yönetmen kim
dir? c.liyl· ..,orar,anı: onları da ~öyle sıralayabi·
li ri:: Liitfi Öm~r Akad, Atıf 'rılmaz, Metin
Erksan, Hali ı Refiğ \e Memduh Ün ... "Bay
Co"nun (:Xognamillo'nun yakın do,tları ara'ınd.ıki ikinci adıdır bu) ünlü kitabında ö:cllikle ho altılıyı alıp incdcm<"inin elbette bir
anlamı 'ar. ~ü,·le ki, hu .. altı yönetmen",
Türk -,iıwma..,ınm tiyatrocular egemenliğin

den k urrulup, "geçiş döncmi "ni \1ı,adığı yıl
larda, tüm giinah \e 'naplarıyla da o),a
..Ôn(ü" hir "'~inl·ınao takımı.,nı ulu~ttırm<ıla

nndan kavnaklanır. Ynk'a onları, ka~ı gii:iı
için M'<;llli~ dL'j\iJ.
Bu altı ıiinetmcnin ı.ıptıkları filmiere ve
dr o:d yaşamiarına haktıgıııı:da birbirindt•n
ayn ilgin( ki~ilikJı.ri de orta)'a çıkar. Örm·gin
O<man 1ahir ~dc·n ... ( onv.ltcn ilginç hir kiıi
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liktir E.,prilidir, 'e' imlidir, babadır bi:c göre.
Ba:ılarına giire de "MHP 'cmpati:anı" ... Bu
sonuncusu hi:::im dı~ımı::da n: ayrı bir konu.
Gen;ektcn o,man F Seden, her yönüyle
ilginç hir sincmacıdır. Bunu ho~una Mlylemiynru:. 1960'lı) ıliara döndügümüzdc Türk sinL·ması taribinde ilk kc: iki ünlü yönl'lme·
nin film isimleriyle nasıl .. atı~tıkları"nı görü·
rü:. \fi~lcrdcki film isimleriyle birbirlerine
sata,an bu iki ünlü yönetmenimiz kimler ola·
bilir ki ... Atıf Yılmaz'la Ü\man F. 'irden cJ.
betlc.
Bu 'ata~ma olayı 196J'de ha)lar.
Bu "..,Maşma"n ın ya da '"atı~ma"nın ilk
bombası -\tıf) ılma:'dan geldi. \'c '\tıf Yıl
ma:, Orhan (,ün ş ıra) 'ın başrolü O\ nadığı fil.
min afişine )Ö\ Ic ya:ar: "Allah CL-ı.anı \'cr>in
l),man Bey".
Bu ha~latılan O} unun Hk pt' rtlesi ve "Osman Bey" de n,maıı F. Scdcn'dir. Biıyle fil-

m ık bir saldırıya karşı se"ı: kalınır mı?
Bu kez Seden kolları sıvayıp, Atıf Yıl
ma:'a gereken yanıtı verecektir. Sedcn, hir
yıl sonra bir filmi n afişinc şunlan yazdınr:
"Erkeklik Öldü mü Arıf Bey 1 " ...
Görüldüğü gibi Ü>man F. Sedcn de e>ki
bir kurt olma"na karşılık biraz daha kibar
da\ ran ır. ü,tdik filmi n yönetmeni de kendi" değildir. "Erkek lik Öldü mü Atıf Beı 1"in
yalnızca yapımcısıdır.) önetmcni ise Mehmet
Oinlcr'dir. Bu göre' i Mehmet Dinler' e \erip
kendisi kö1esine çekilir. Oalga geçmeyi böylt-.
na:ikçt' bir ta' ırla sürdürür.

flöy le bir sata)n>a olayını aslında birlikte
bir fotoğrafları vardır. Onlar Kadir
Inanır ik Tarık Akan degil ki hirlikte fntoğ·
raf <;cktirmekten kaçın"nlar. 1\ma bi: vi m·
de Osman Seden'in ilginç bir fotoğrafını bul
duk. Yanmda Arıf Yılmaz yerim· rahmetli
Mine Mutlu var. Obun ...
~;<·ktik leri

