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Mehmed Emin: Hediyemiz olsun 
Adamlar dönüp yiirürlcr." 
(l7. ,ahn~nin bitisı) 

A(ilT- Yılm.uliunC'V 
Senarro Di:ı·:il· 6 

C'iııtw\· Fılmulık ~.ıtMlt \<" Tı\.aret A.Ş.. Yayınları 
Rirınd ~o;ım, M:uı 1976 

Sayfa 86 

Çnh.ınoğhı, arkadaşlarıyla kaçakçılık 
yaparak geçinen (gcçinmeye çalışan) hir 
kırsal kesim insanıdır. Bir gün vurularak 
yaralanır. Köydeki doktor, civar köyler
den Halil'in kızıdır ve Çobano~lu'nu ço
cu~luğundan ıanır; onun hikayeleriyle 
büyümüştür. Ve bir gece evinden alınarak 
dağda bir kovu~a. Çobanolilu'nun yarası
na bakmak için getirilir. (Burada bir not: 
Doktor kurşunu çıkarırken. Çobanoğlu 
kuru otları yolarken arkadaşları "Zahit bi
zi ran eyleme hay hay 1 Hak ismin okur 
dilinm hey canım heeeey canım" diyerek 
hep bir ağızdan Çobanoğlu'na narkoz ve
rirler. Bu narkoz s<>hnesi denetleme kuru
lu (sansür) tarafından kesilmiştir.) Dö
niişte eşeğe bindirilen doktor, yanında yü
rüyen adamlarla köyün yakınına gelince 
(yönetmen) Yılmaz Güney, Bekir'e (Atil
la Olg<\Ç) toplanan "kır çiçeklerini", sanki 
.ıl başına çal der gibı, en ufak bir incelij\i 
olmayan, f.ıkat yiı:de yüz içten, samimi ve 
minnet dolu bir biçimde uzattım ... vere
cckl,•ri tek şeyleri odur çünkü. (bir de 
eşek leri) 

Ağıt, başına buyruk, sıradan, su gibi 
akıp giden sinemasında buna benzer bir
çok s.ıhne içerir; anlık dokunU§larla oluş
muş bir destan, Henri Langlois'in -bu 
iizelliği nedeniyle- belirttiği gibi gerçek 
Tıirk Wi.' .. ferniJir. 

Umut 
"Cabbar: Amma da yağmur yağıyor. 
Fa tma: Y ağsın 
Cabbar: Arkadaşları uyandırayım .. 
(Kalkarken tutuyor dini ... ) 
Fatma: Demek on gün gelmeyecen 

ha .. Eskiden de giderdın. Ounlerce aylar
ca gelmezdin. Hasret kalırdım sana. Ha.~ 
retlik çok zor C.lbbar. 

Cabbar: Eskiden giderdik, çıplak dö-
nerdik. Ama şimdi zengin dönecek avrat. 
Allah, sen yüıüınüzü güldür. Bir arabayla 
bir at. Bana acımıyorsan bu çocuklara 
acı ... Biz çok çekıik bari çocuklar çekme· 
sin ... 

Fatma: Cabbaaaaar ... (Fısıltıyla) 
Cabbar: Çocuklar .. . 
Fatma: Olsun, boş ver ... Hadi, hadi 

Cabbar ... 
(Yorganm altına dalarlar.)" 
(72. sahnenin bititi) 

UMIJT- Y-(lONıy 
Senaryo Dilili • ı 

GüMV Filmcilık Sanafi ""T'-A.&. T.,...ıaı. 
Bilind l\ıısım, Temınuı 1915 

ŞtıY'fa ın 

~~.-. ..... 

bıllnçlı ve duıeyli lwllanmqar JıiılıMıt.( '\ 
aıle ıçi bir cınsellıti, altını çitıncıtleılı.tt• 
ttrılmış bir ortamda bir veda olarak 1utt 
l.ınmıştır. Ertesi gün Cabbar hamıe avına 
çıkacak, bir ay sı.mra, k.ırk !ıra ile bıraktılı 
çocukları uğruna aramaya koy~ Jefl. 
neyi ararken ulqtıAt bır sıı kerw;ıpda dö
ner döner döner ... (savfJ lS<fl 

Aci 
Acı'da, su kıyısında çamatır yııt.yan 

Zelha, uzakta oruran ldl'ye lıııldıf. Lllıt. 
yıkadıldannı sermek için ~ ~ 
çana değer, sonra bir kez daha ~kunur; 
Ali'ye bakar, çanı elme alarak çalar. Ali 
do~ulur. hastonunu alır. Zelha ~. ~ 
nı çalar; Ali, Zelha'ye yııklıqır, efıyle göl
süne dokunur ... 

Ali kör, Zelha ıslak gömleamın alttti 
da çıplakıır. 

Senaryoda yulcarıdaki ~ılde anlatı· 
lan sahne, filmde Zelha'nm çan çalıtrak 
sazlıkların arasına girmesinden sonra 
Ali'nin de peşinden girmesi ile biter. Bu 
kez sazlıkların içmde ylterler. Cinselli~i 
bu kez koşulların (Ali, Zelha'nın kardqı
ni öldürmüştür; cezasını çekm~ır. Cem
evinden çıkınca Zelha'nın babasının yar
dımcısı olmak ister, bu arada pqıne düşen 
eski arkadqlarıya çatışıt ve çıkan kavgaıla 
Zelha'nın babası olür, Ali kör olur. Birlık
te yaşayıp öç alma :ı:ımanı gelm~tır.) kar
şılaştırdığı, önce düşman sonra yandaş, 
Ali ile Zelha çanın daveti ıle elde ederler. 
Finalde çan susarale Zelha'nın öldiı{!unıi 
duyurur. Cinsellite ulaıjtıran çan, ölümu 
de duyuracakıır. 

ACI · YılmoıGünev 
Se nal)·•' fli:nst - 9 

Ciuıh \ Fılıu\ ı lık ... m ı ı , , T u r \ ' ı ııılııı 
l1c:ı~ 1977 

:mvt.ı ~ 1 (43. ~·kım) 

Baba 

Sinema tarıhinde bir bqka filmin ba
şına gelmı§ midir bilemıyorum, BA
BA'nın başına gelen ... 1974 4. Adana 
Fılm Festivali'nde birincilık ödulü alan 
Baba'nın ödülıi, enesi gün elınden alınır 
ve AJana'vı terk etmeye çal~an jüri yeni· 
den toplanarak festivale katılan fılmleri -
Baba dışında- yeniden dej!erlendirir. 
Öduliı geri elınan Baba, festivalden Je 
uzaklqtırılmı§tır. Ama Baba'nın serüveni 
çok daha önce baıjlamıştır. Bekir Yıldız'ın 
Üç Y~ öyküsündan tasarlanır Baba ... 
Bir uınııt pqirule Almanya'ya ifçi olarak 
gitmek isteyen Cemal. doktor kontrolün
dm ıeçemedtli için gi.demeı. Yanında ça
lqtıtı, yabsuıda bekçilik yaptıAt patronu· 
nun ollunun cinayetini -puarbk torıucu
ü.llüne ahr, h;ıpıe girer. Güney'ın dütün· 

- Bdıa -atırlıklı- pazarlık sahnesindeR 
fONa. u.ıası olil$ öıellıkle çocuklarla 
prçeklqcireuii (Unna'taki çocukların 
~ lçı oyaayıp hem kömür top
liiatbln .ahne; Atı'ta kınk oyun,caldarla 
..,._ .... 11Mk1l kay çocuklan sahne· 
fal -ve IW:ıııl'nm iki kilçük yıWızıma18Wk 

gorünmez bir n\artı lr.ıımılltısız 
süı:ülmekte. Çığlı{!ı tekinsıı, ,...,,..,.,.. ·'' 

(V edincı Mli!ıiir, lngiJW'Ilerııman, 
Bınnci 

Yukarıdaki martılı iki sahne, ıki 
açıl~ sahnesi ... Bırıncisı siyah-beyaı, 
cisi renlr.lı. Birineisı bir al<ıcalkaranl.ık 
yüzu. İkincisi yaz mevsiminin pırt! 
bir Boj!aı göğü. Birincısi ve ikıncısı 
"·' ,,,ı, Jııı lll (ıl.. il ııı.ırıı. 
ı un lu hır lıu:ıın, ık ine"' "l!i>l6ıına~·iSIM 

yaz" bir umut. Birbirinden tamamen 
iki film, iki martı ... 

"Benim kafamda söylemek 
hiçbir şey yokt~r. Hikayeyi bile 
resim olarak düşünıiriım. Si\viP·vN•..ıti 
sonradan kendisi söyler fılmin ... 
bit gün bir resim çakılır 
bir bozkırda ıkı insan figürü 
kafama. Uzun bir ~üre sonra, 
yerde gördül!ıim beni erkileyen 
leke düzeni ilk resımle lıirlcşır. 
çip resimler birbirine bağlanınca 
ortaya çıkar." 

(Yılmaz Güney O.>OVası, Altan 

Yukarıdaki sözleri söyleyen 
Güney aynı kitabın bir başka 
" .... (Benim Adım Kerim) filmine 
rum, benim çektikletim ayrı 
gibı duruyor." (sayfa 133) diyor. 

Bu sözler, teknolojisi her gün 
sinema sanatının özünü/orijinini, 
Aini belirlerken, Güney'in 
layqmı da ortaya koyuyor. uuınCI'T·aııı 

ması, yukarıda da örnekleri 
ayrıntılarla ıenginlqen, gelqen 
madıı. 


