
Türk sineması üzerine tartışmaların yoğun bir 

iekilde yaıandıgı, yıllık film üretim sayısının 

200'1eri geçtiği 60'1arın ikinci yarısından ge

len, kitap hacminde (yaklaıık 300 sayfa) bir 

dergi bu aslında. 

Türk Dil Kurumu'nun aylık yayın organı olan 

Türk Dili Dergisi, geçmiş yıllarda çıkardığı Şiir, 

Deneme, Gt.inlük, Eleştiri ve Tiyatro Ozel Sayıla 

çıkmı~. telit bır ya; ı da yok Esasen bır c.ı.ylık dil 

ve edebiyat dergisi' olan Türk Oili'ııin sinemaya 

bu kadar özel bir yer vermesi, genel olarak tlk 

dir toplarken Turk sinemasına verilen yerin azlı~ 

ğı pek çok eleştiriyi de beraberınde getirmiştı 

(toplam içinde sadece 26 sayfaL Bu eleştırileı 

öngörülmüşçesıne, önsözde şu ifadelere rd.ltla 

mamız da bundan belki: 10Türk sinema adamla 

rının ardından, o;inemaya da ilgisiz kalamamış rmdan ve yazarlanndan yeterince yazt sağ/ana· 

olacak, bir de 1Sinerna özel sayısı' hazırlamaya 

karar vermiş. Derginin 196 sayılı Ocak 1968 ta

rihli sayısı buna ayrılmış. 

Bu özel sayıda neler yok ki? Michelangelo'nun 

'Sanat ve Insan' adlı yazısından başlayarak gö

rüntü ve sinema diline ilişkin pek çok kuramın 

yanı sıra, dünya sinemasının en önemli ve klasik 

yönetmenlerinden kendi düşünce ve deneyimleri· 

ni içeren çok zengin bir seçki ... Amerikalı'sından 

ingiliz'ine, Fransız'ından İtalyan'ına, Rus'undan 

Japon'una, Polonyalı'sından Macar'ına lsveç

li'sine kadar .. 

mamas1 TUrk sinemasma k1sa bir bak·şla yetin 

memize yol açmıştır." 

Sayıyı hazırlayan N i ı at Özön. başka yerlerde de 

yazarak açıkladığını belirttiği bu konunun ayrın

tıları hakkında şunları aktardı bize· 

"Benim dağrtıdan doğrtıya o dergiyle bir bağım 

yok, ben sadece bir yazarım. Dergide Sa/ah Bir 

sel vardt. Türk Sineması Özel Say/S(m bana dev

retti. Ben de tuttum, 12 tane isim tespit ettim, 

bun/an Ha/it'e IRefiğ! bildirdim. 'Böyle bır şey 

haz~rlamyot; ben istanbul'a gelemiyorum, btıra 

dan da hepsine ulaşamworum, sen ise orada za

ten hepsiyle her gün qörüşüyorsun. Bu 12 yazar 

dan TUrk sinemasıyla ilgili görüşlerini yolla, der 

giye koyacağu, dedim. Uzun bir süre sonra bir 

yazı geldi Halit'ten. Işte 'sen bizim eşek sinema

ctlarımızı bilirsin. Bunlar yaz1 yazamazlar; vakıt· 

leri de yok ı aten. HiÇbir şey alamadım.' falan dı 

yor. Ondan sonra da ..• kendinin uzun bir yaz1sı 

vardı, 12 sayfa m1 22 sayfa m1 ne, sonradan Ulu-

yınla" diyor Arrı:ı o 
yazının razı kurulun· 

insan yok ve en aıırı 
darı u dergmm o say1 

sma t.Jygun bir yaz1 rif 

ği/. Onu koyamadım 

geldi, yaıı verı-· eğiM amo 'Jffıkecegırn dıye. 

Başk3 kimseden""' ;ed.o ç 'kmad' 

Başka turlu olabilırdi ~bi1 am"" brr efd~n. Ha· 

lıt'ten qider.e daha farlm olur diye duşunduff1 

Benim k, bir~ da esk Akıs dergı··r ahşkanlığ! 

fbir dönem bırlikte sinema 'layfasını hazırladıı<la

rı unlü haftalık Ak;s dergisini kastediyor) Şunla

rı yap1ver demek goyet tabii bir şey benim için. 

Bir de vak1t :ız SinemaCJiarımm biliyorum, ~

myorum, ).3flarlar kimi geçmedi elime der, 1<imı 

başka şey. En iyisi kendim de gidemediğ1me 

gôrf' Hafit ile yapayım diye dUşUndum. 

Yani l<a• 1tl1 olarak TtJrk sinemasına az yer ıter

mek diye bir şey rok Koşullar böyle getirdi. Me

lin'e de (frksan) yazdım. uyaztm koymayacagım 

göndersen bile," dedim. ÇUnkü karar 11ermıştim. 

En ,1Z altı k1ş1den yaZI ge/medikçe koymayaca

ğtm diye. Gelmedi zaten. Eğer yollasolardı Turk 

sinemasına dair yaziiar diğerlerinden dah..l çok 

Türk sinemasına dair ise sadece iki yazı yer alı 

yor dergide. Bunların ilki aynı zamanda bu özel 

sayının hazırlayıcısı olan Nijat Özön'e ait. Ülke· 

miz sinema yazarlığının en önemli isimlerinden 

Özön'ün yazısı, başlı9mın ifade ettiği gibi 'Türk 

Sinemasına Toplu Bir Bakış' içeriyor. İkinci yazı 

ise Burhan Arpad imzasını ve \Ekonomi Temeli 

Açısından Türk Filmi' başlığını taşıyor. Bu iki de

ğerli yazı dışında Türk sinemasına ilişkin bir ya

zı olmadığı gibi, bir Türk yazarın kaleminden 
sal Sinema KavgaSI /Qtabma ald1ğı yazlfardan bi- tutacaktl.' !Nijat Özön"le Ankara'dakı evinde 

ri. "Eğer yaymlayacaksan benim ad1ma onu ya yapılan görüşme, 3 Aralık 20011 

zaman Yeşilçam 'da o kadar önemliy

di ki, beyinlerimiz hep bunlara çali

ŞlYOrdu ... '·(Bu ayın an ısı yönetmen 

ÜLKÜ ERAKAUN'dan) 

Y1fd1Ziarm Altmda filminı 19b5'de 

çektim. Filmın hem y.:ıpımcısı hem de 

oyuncusu olan Goksel Arsoy bUtun im

kAnlarını kullandı. Kadın oyuncu ise 

Hülya Koçyiğit'ti. Işin ilgincı bu Ilim

de, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'la 

daha önce yaptığım Gözleri Ömre Be 

del'in 0964) konusunu tekrar çekmiş

tim ben. İlk hikayedek ı bir vurguyu al

dım, onun uzerinde Bülent'le <Oran) çalıştım. Ama kimse bilmez, Bülent 

de belki bilmez. Yıllar sonra itiraf edilmeli 'rtık. Tiplerı deği~tirdim. Ilk 

filmdeki Türkan'ın rolünü ikinci filmde erkeğe verdim. Erkeğinkinin yeri 

ne de Hıilya oynadı. Ama tipiere cinsiyet değiştirince hikaye de bajk" olu 

yor. O dönem de böyle ~eyler genelde yapılıyor. Bunlar, tamamen işletme· 

r,iJerden gelen t.:ıleplerle bulunan zeka oyunlarıydı. Ticari zeka. _ Yani Gök 
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sel Arc:,oy'lu bir film çekin diye teklif geliyor; sen de 'ne yapılabilir"" diye 

düşünüyorsun. Oyle bir film olmalı kı önce GOksel'1 öne çıkarması gereh 

yor. Yapımcı da zaten kendi fırnıası. Çok ince şeyler bunlar. Ve bunlar o 

zaman Yeşilçam'da o kadar önemliydi k, beyinlerimiz hep bunlara 

çalışıyordu .. Yıllar once iş yapmış bir fılroı artistlerı hesaba i<atarak, 

karakterlerin rollerıni değiştirerek, başka şekle sokup yeniden çekmek. 

Ve çok önemli i.ş yapan bir filmdir 1'tldızlann Altında. 
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