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ATOLYE'den \\Bir Kadının Anatomisi"ne 

~ a' u: (h:kan'ın \Üncnigi:_ H~lya 
--- \\\ar, Mehmet o\,Janıug, L:gur 

Polat w Taner Bir>cl'in başrollerı ı><ıy la,ııkları 
''Bir h.adının Anatnml ... i", ll) Eylül'de :-.ıru.:mtı..,t· 

n·rlc huluşacak. Bir üçlemenin ilk filmi olan 
"Bir Kadmııı Anatombi"nin yorgunluguııu ht'
nii: atınaya fır~at hıılamayan 'ra, u: Özkan, üç 
lemenin ikiııı.:i filmi "Bir Erkeğin Anaromi ... i"nin 
çalı,malarına başiatlı bile. 13ıı aratla uzun zaman 
dır gı·rçcklcştirmeyi düşüntlügu A TÖI. 'rE ;,c, 
yakında faaliyete· geçiyor. Ö:kan'la ATÖI. YE H 

"Bir k.adının Anatomisi"nin Nurn:'" çekiınlt'ri 
Ü!t•rine gôıii~tük. 

Türkiye'de 3 tane uygulamalı 'e teorik 
eğitim veren 'inema okulları varken, böyle 
bir dersane girişimine neden gerek duydu
nuz? 

Yıllardır dü~ledigim ATÖLYE projemin ha 
yata gcçirilme;i aşamasında en çok karşılaştığım 
;oru hu. 'ianırım hıı kıınutla yeterli açıklamaları 
yapmakta geciktik ya da yaptığımı: açıklamalar 
m· yapmaya çalıştığımızı anlatmamı:a yetmedi. 
Neden"· ATÖLYE\i ,incma okullarıyla karlı
laştırma eğilimi 'ar. Oy;a ATÖLYE hir ;inema 
okulu değil. Öyleyse ne tliyecek,ini: 7 

<\TÖLYE'nin tanıtma yazı;ının girişinde· ay· 
nen şu tanımlama nr: " ... ATÖLYE genç 'im·· 
macı adaylarına her gün değişen teknolojiyi ta· 
nıtmak, i:lenchilmc;ini ;ağlamak. Mc,lcki bilgi 
aktarmak, ;inemanıı:ın artık dünyada kendisi n· 
dt'n '\i)z t>dilir hir 'inema olahilmc -.a,·a~ımında 
çagtla} hir hirikimle yer alabilmelerine yol aça 
bilmek amacı ı la kurulmu~tur." 

" ... ATÖLYE ögrencikri öğrenme, gdi~nw, 
yaratma ı·e hayata bir ;anatçı gibi müdahale et· 
mc kararlılıgında olmalıdırlar." 

" .. .Iki film setinde rastlantı sunucu bulunup 
'onra da 1 \, reklam ya da klip sektöründe bol 
para kazanmanın neredeyse tck hedef olarak 
hdirlcndiği hir ortamda. gerçekten hilgilcnmc· 
nin u;:.un ~olund~:t çaha ,.e emek har(ama 'abn 
nı gö;tcrehik·cck..." 'h. gilıi sorunlara dikkat çı·· 
kcrek c.ll·,am t:'diyur tanıtma }a:ımı:. 

Bu ~u tlemek; L:wn metrajlı bir film ıarata· 
bilme ~ün:cindt:>, 'nnucu JugruJan etkil~,ı.:u:k 
hir çok sorun ya~anıyor. Sürekli film üreten bi:· 
ler bu ;orunların nereden \e netlen kaynaklan· 
dığını bilivoru: artık. ATÖD E bu sorunların 
hıç dcğil,c bir bölümüne müdahalr edchilmck 
;nrıımlulugu ilc atılmı; alçakgönüllü bir ilk 

adım , i) i ni\l.:tli hir gırı')iın 
Bugün akademilerde verilen ;inıtma <'ği· 

timinin ~izce eksiklikleri ndcrdir~ Kuraca· 
ğınız der~arıc bu eksiklikleri ne derecede 
giderecek~ 

Hirın(l 'on.ınu:urı \amrında Ja dt..~indiginı 
gibi lxıı k bir karşıla~tırma yapmak tlnı;ru ol 
ma: Bu hağlamJa "'ak:ademilc~rdt..· H·rilen '-tlll' 

ma eğitiminin ebildiklerini" -\T()JYF'd,·n ıtola 
çıkarak tanışmak Ja -.ö: kunu~u ulama-:. 

Böyle bir der. ane kurarken temelde 'ar 
olan amaç neydi! Var olan film üretme bi
çimine, alı~kanlağına ve \İnema anlayı~lan
na (dil, biçim, estetik) uygun, ihtiyaç duyu
lan yeni sinemacılar mı? Yok<ı;a, varolanın 

dı~ında farklı arayı,lann peşine dü~ile· 
cd., yeni anlayı~lar ürctebilecek bilgi biri
kimine •ahip (sadece teknik olarak sinema 
hil~isine değil), diger sanat alanlarının va
ratıcılık olanaldarını sinemaya ta,ıvabile· 
cek \anat adamları vetiştirrnek mi~ 

·\ TOL\F.. ı en ı 'ınemacı adaylarına, bir ı•· 
rath.:ının "Jhlp olma'ıil e;rrtkı-n hilgi \e hirikimi 
... aglayab11mdt:rint' oları al \.ırarmak ama(lnt ~u 
Jüyur 

\ arıılan tilm ıirerme bi\.imini. 'alı kanlıgını 
H' "'Hlf·ma ilnla)t:'Jınl JoğTU turumiavıp d la bu. 
nunla ~etiııilmtm~i gerl'ği sUrekli \-'Ut~lana· 
ı;aJ...rır 

Elhette \eni ara\ l~ların pt.'")ıne dü~menin, 
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'' ııı .ıııl.n ı':'tıı tlll'fl·hilnwnııı. ~.ligcı "anat aLın 
1.uınm \.ıratıltlık ,,bncıkbrının "'m·nM\il ta-:ın 
IH<l'ılllm ka..,ııulma:lıgı <.mlatıhtlakıır 

lllwı H: dıın\;;1\ ı, ha\ .ılı '' iıt'ıJlll dugrıı 
ı1:.ıııw-ndıilnwk J...,mu ... und~ı hitnw: ıükl·nn"'t_ 
H hl''ıtnıi ... ı: hir l'll"'t-1- gl·rt·ktiği hilin(i ,1lu-:ıunıl 
mtı\.t ..,.ılı~ılarakıır 

'ıan,ııtoı H'tinmt-1... Ji\L hir ~l:'\in ,ılınaJıgı,\1"1 
latıla~..ık. Hir ... anatt,ının ... oruınluluk hilin(inin 
~uwmının ... url·kli altı ı.,i:ikLl'ktir 

l>er~ant'deki eğitimin içl~riği, müfredatı 

'c 'üresi ne olacak! 
Hal t ada hl·~ gün, günJt> H .,aat dl'r" 'lT ile 

(d, 
l \gulanMiı lkr ... !l-rimi:~ totograf. kaml'rJ, 

ı-:-ık, llllHltaj, '':nt:lr\l)-di\alng, grafik·n:nk-pl'r" 
pt'l..tif. "l'"·dllt-di,alog·mik ... aj, c-:-leıne, lahoratu 
\<.lT, dntl,lpnı~m rl'nk <1\ rımı·n~gatif montaj- ..,:o 

~alıma. 
ll·,ırik dl·r ... kriıni:: ~anat larihi, lngili::u·. l'"· 

tl'tih. ı"'iholoji,,ı\Utll\ıluk p ... iholoji-.i, 'a~am kül 
turiı .... anat ttı gn1mctri, "l'nano okuma tl•knigi, 
n.il-hi)at·-:-iir. 

Ba-:-l~mg11.,ta a\ı..la hir 'ıl·miner dü:cnll'nt'(d. .. 
'-anatın gnckliligi, ı:tınlük ıa~aında ,.,teıik, ilc· 
ri~iın, ilk <l) larJahi 'ıl'minl'r k~..,mularımı:. ll h 'ıl'
min,·riıni: i"l', i-...~)Jak ~l·ar-b.t'in kanwra ~t·mi 
m·n. Kodal... firma ... ı .-\merika ,.e AYnıpa'dan gl' 
tin·n·gi u:ınanl.trt\la 14Q5-90 hamtra 'ıt:ınin~ri· 

ni Türki\l''dc \ TÖL) 1:\k ıapacal. 
Eğitim kadro•unda kimler bulunacak? 
Hl·r konuda l'l1 h i lllanları hir arava gl'lır· 

mı:\... kın ,,,gun hir ç.aha iı.,-inde i:. 
Türki\l·'dl' dt·r-. \t·rmderindı: )arar gürüp 

fl·klit gt'türJügümü: hl'rke" ola,a hl')t:'(311 \l' 

'cınpatiılc baktı Bu durum lıi:i ,ok'"' indirdi. 
'-urrdı~ından, onar gün için gt•tirml·\·i Jü

~ündugiıınü: ki~ikrin ula~ahildiklerimi:k tele· 
fonla~ma a~ma..,ını gt=çtik. Şimdi )a:ı~malar 
ha~ladı Programlar, tarihler, ko~ullar "· hilindi· 
(:İ gihi \ urtdışından gelecek olanlara herhangi 
bır lKrl't ödem,· iınkanımı: vok. )ol-ıcmek-ya 
tak gidt•rlerini ATÖL) E' nin kar;ılama" ko~u· 
lu ı la gelmekrini i'tiwru: (,ok kiharca, tak vi
mini n U\ madığını 'öıleyenler çıkmadı değil. 
Ancak hu konuda da bi:i heıecanlandırarı geli>· 
mdn \i.lr 

Eğitim kurumuna alınacak öğrencilerde 
ne gibi özellikler aranacak? Ön koşullar ne· 
ler olacak? Olacaksa, nasıl bir sına~ si•te· 
miyle ö.ğrenci alınması düşünülüyor? 

>. T{ )L) E'dc de\ am :orunluluğu ı ardır. Be~ 
dt.·r~. n· hir 'ıl'mİnl'n: hanlmavan öğrencinin, 
>.T{)l) lik ili~k;,; kc,ilir. Birinci altı aylık dü· 
nemde, öğrenciler büriirı der>lere girecd.krdir. 
Her i~renu, dönü~ümlü olarak, her hirimde 
pr.ııik ıapacak, dönem '<ınunda birimleri hdir 
lcnee<ktir. Bu bölümler, 'enarw-diıalog, kame· 
ra, ı~ıh, <;l·\ re:- dü:eni, prndük'!livon-(iet, reji. 

Biilumlcri bdirleııenkr, ağırlıklı olarak ken· 
di hirimkrind,· o,alı)nıalara \Önelecektir. Her 
durumda, hü;hir llğn·nlinin muaf rutulama)aı.:a· 
ğı dcr ... ll'r 'ardır: lngili:ce, ~anat tarihi, -.inema 
tarihı 

{'ı\r(·nci wı;imi üc a)3malıdır. St·çicileri fark · 
lı tılan \3:ılı H' -.il:lü ... ına' \3ptlır. ll...i sman ha 
'ıdfl\ la gcçtHierlc mülakat yapılır. (ı, a)3madan 
uı )Uı'-l'k tllltU tutturan ~(.) ki~i ac.ht\ .:,grl'nlili· 
g<' lı.ık kazanır Daha "ınraki ıcı ki)i ;,c yedek 
ngrt'm.ı M\ ilir. L{irind a) 'llHlllnda hütün Uer-.ler 
i,;in knııulan hara.jı a.,.ahilenk·r a ... li öğrenci olur 
1\arajı •ş.ımayanların \erine yedek i\ğrt"nLİ alı· 
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tllr 
'-,inenıa oyunculuğu egn1· 

mi konu..,unda ne düşünüyor
~tunuz? B<lyle bir eğitime ihti
yaç 'ar mt? Siz, eğit i nı kuru
munuzda bövlc bir eğitime 

yer \t~recck mi,ini:z? 
Bü\ k hir l·gitime ke,.nliklt 

gl•rek-.inim \ar. Bi: n\unculuh. 
P'iholoji ... i H' .,enaryo okuma 
tl·knigi dı)ında oıun,ulukla ilgi 
li d,,,., km madık 

\ıKak ak>;ıamları profe..,yu

nd o)'·un..:ular it,in kur ... lar Jii 
..:l·nll·nehilcn·gi J,lğrultu ... unJa 
bir tah·pk kar~ı kar~ıvaı ı: 

Huna karar 'erehilmck için 
o.ok iı i bir kadro olu~ıurınak ge' 
rekir. Hl'nü: ht. i\ ll' hir öğretim 
,·kıhinı kagıt '"ıündc bile kura 
hilını> degili:. Bu konuda ara)tır 
ma )apma,ı programımı:a Jl 

dık. 
Okul, maddi kaynağını 

öğrencilerden mi alacak yal-
nızca? Yoksa, başka maddi Ya, uz 

kaynakları da olacak mı? 
>.TÖLYE\e devam edenlerden hH;bir ücret 

alınmaıacak. lkniın yapım >irkctıın olan l 
Film'in hütiın olanakları ATÖLYE\~ de\ redili 
ı or Ta hi hu olanaklar hôyle bir projeı i 'ürgiı 
h,·,kvccck güçte değil. <..,omı<. olarak 7 Him'in 1 
u:un meırajlı filmi 'ar. Bir de ı, ık kamera ekip
manı. Dc,.,krdc gerekli ,ılan ekiprnanın dı~ın · 
dakileri kiralama voluna giderek ATÖU E 'ye 
gdir 'ağlamaı ı dü,ünüvuru:. Bu nedenle li:ing 
aracılığı il~ l:ıu ekipmanı zenginle,tirme voluna 
gldl:'(l'ği:. AyrH.:a spansor arap~lanmı: \ar, ':ıU 

ana kadar hu konuda <omut hir 'onuç elde cde· 
hilmi~ değili:. Hayal ettiğimiz ATÖLYE donanı· 
mı i\ in 1 (l. 1 3 milyar gerekiyor. Dc"ler için ge· 
rekli fotoğraf, kamera, ı,ık. 35 mm. montaj 
de,.,leri için hiçbir eksiği mi: yok. Po,t·produk,i· 
ı on i~lemleri ~afak Film laboraıu' arlarınJa 1a· 

pılacak 
Benim de pek fakir '"\ ılma\acak film mü· 

:ik leri ar;i' im \ar. Aı nca hı:la ATÖU E için 
)3rt olan kiı.tüplıane \C 'idtotd, olu,turmaıa 
çalı,ıwru:. O:et olarak bu olanaklarla ba>laya 
cağı: w kaderndi olarak cksiklerimi:i tamamla 
vacağız. 

Norveç çekimleri 
11 Bir Erkeğin Anatomisi"nin çekimleri 

ne zaman başlayacak! Konusu, oyuncuları 
ve teknik kadrosu hakında bilgi... 

"Bir Erkeğin Anaıomisi"nin çekimlerine Ka 
"m ayında ba,laman planlıvorum. Bilindiği gihi 
"Bir Erkeğin Anatomisi", "Bir "adının Anatn· 
mi,i"ıle başlayan ıc "\'ahşetin .>.naıomi,i" ile bi· 
ıccek olan üçlemenin ikinci filmi. Oyuncular 
kağıt ü:erındc belli ı-e bir k"mı ilc kunu,uldu. 
Ancak tümü ilc konuşmadan ;,;ın 'ermek doğ· 
ru olmaz. Teknik kadrom İ<e benim dcgi,mez 
di)l' haktığım i,imlerden ulu)U)Ur. Ertunç Şen· 
kaı. ~clahatıin 'ıarıcaklı, Gökhan Atılmı~ ilc çok 
İyı bir ekibi:. Öğrenme ve kendimi:i yenileme 

"açlıgımı:ı birbirimizle yarıştırıyoruz. Bu tutumu· 
mu:un bize eninde 'onunda hayal ettiğimiz "ı· 
nuLu yakalama imkanı vercceğinc inanıyorum. 

"Bir Kadının Anatomisf' için gittiğiniı 

Norveç'te filmin hangi bölümleri çekildi ve 
hangi oyuncular bulundu? 

Nıırıeç'e Hülya A1~ar '"mehmet A'lanıuğ 
ile gittik. A,lında Non ec. hiriııci kocanın balayı 
mekanı olarak belirlenmi>ti. Ancak Uğur Polat 
Lıındra'da <l\ un prm aları na gitmek :oruııday· 
dı. Filmin en 'onuna bıraktıgımı: bu çekimieric 
L'ğur'urı tak,imi u~madı çünkü bi:im buradaki 
c.ekimlcrimi: çok uzadı. Bu gerekçe ilc dc'ği~iklik 
vapmak :orunda kaldık. 

Ülke olarak neden Norveç seçildi? Böy· 
le bir dış çekim gerekli miydi? 

Nun ec.. Kanada, Peru ve Saygon benim film 
çekmeyi hayal ettiğim yerler. Bu ülkelerde beni 
hüyüleyen bir renk ve •>ık var. Norveç'in seçil· 
mesi tamamen bununla ilgili. Imkanım ol'" 
filmde bir kare bile görünecek olsa da dünyanın 
übür ucuna gidebilirim. 

Filmin bir bölümünün ülke dışında çe· 
kilmesi, iç ve dış pazar açısından filme bir 
avantaj sağlıyor mu? 

Pazarlama ac.ı"ndan bir etki'i olacağını hiç 
'anmıyorum. Aslolan filmdir. 0ı)3rıda çekildi 
diye kimsenin filme özel bir ilgi duyacağını dü· 
~ünmüyorum. 

Norveç'teki çalışma koşulları Türkiye'ye 
göre nasıldı! 

Nurveç çalışmamız olaganüstü ho~ geÇti. Bü· 
tü n ekip çok mutlu oldu. Bergcn Belediyesi bize 
onur konuğu kartı verdi. Bu durum da bi:e kı· 
vanç verdi. 

"Bir Kadının Anatomisi" Warner Bros. 
tarafından dağıtılıyor. Bu büyük dağıtım 
~irketleriyle Türk sinemacılarının ilişkisi 
konusunda ne dü~ünüyor.unuz! Neden 
İkinci kez Warner Bros. ile çalışıyorsunuz! 

"Yengeç Sepeti"ni \1\B. dağıttı. Warncr'ın 

dağıtım olanakları çok geni>. Filmiıni: kasaba· 
larda hile gösterime girdi. WB. her ı ıl iki üç 
Türk filmi dağıtıyor. Dünyanın lwr yerinde ol· 
duğu gibi seyirciden ilgi göreccğini tahmin et· 
tiklcri filmleri dağıtmak konu;unda çckingcnlik 
glhtcrmediklerine inanıyorum. 
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