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• ema ve ben 

S inema benim hayatıına, sanki ilerikı yaşamundaki önemi
ni belirlemek isterce>ıne, yeni yenı konu~ınaya ve söylenen
leri anlamaya başladığını, çok erken yaşlarıında girdi. Üç

diırt vaşında sıkı sinema ız ler/dinler olmu~tum. Bir çocuğun sine

mavla tanışması ıçin bu yaşın çok erken olduğu kesindi ama aynı 
zamanda kaçıııılınazdı, çünkü Ankara'daki Ulus sinemasının 
projeksiyon odasının penceresi, bizım evın mutfak penceresinin 
tanı karşısındaydı. Biraz daha büyüdüğünıde, evimizde yardımcı 
olarak çalışan Hanıie ve ben, annemle babamın evde olmadıkları 

tum zamanlarımızı, proıeksıyon odasını dikizlemek için, mutfak 
penceresının ununde geçımıeve başladık. Odanın ortasında kos 
hıc;ıınan ruloları olan büyük bır makine dururdu. Bu makineden 

çıkan ışık hüznıesi. rulolar döndükçe, karşı duvardaki dört köşe 
minik pencer('den süzl.ilerekı sinema salonundaki ekrana yansır
dı. İşte sinemanın bütüngizemide bu yansımada yatardı. Hanı

te vle ben, ekranın bütününü göreınesek bile, filmi n tüm seslerini 
du)'ardık \"urdulu kırdılı \e<lerde ben, sevgı mırıldanınalarında 
Ha ı .ıit>, çok hevecanlanırdık. 
Bazen Ha nı le, 'şımdi öpüşüyorlar işte," diye dürtüklerdi benı . 

"Nerden biliyorsun'' diye sorardı m. 
'[Jınle'>ene kız 1 " Dinkrdim ama derin solukların dışında, şapur 

şupur 'ıpu;;ıne st>slerı duvaınadığıın i çın, "yok," derdi m, "öpüşınü 
vor ar d ın le bak ınerdiven tırınanı\'Cırlar galiba, nefes nefese kal
mıslar gıbı'" 

hıklaı rcsılırse ki sı le olurdu. seyirciler "lık çalmaya, el çırpma

ı'" baslarlardı. Bazen de çat di ve bir ses duyulur, rulolarda dönen 
ı ılır kopardı. fla'lıfe, "Hayallahl iplik yine koptu," diye hayıfla

' .. rı eı m oL nı•.t Dır kutı.r savurarak odanın ı~ıgını vakar, kopan 
'ıplı~. ,apıst-rma ,ab.,,na gınşırdı. O yıllar, benıın bu ınakınıst 
c. r,], J sa ve ı~ 1dc ılk kUturle,..ımı ogr~ndlgım ve sinemayı seyret~ 
mert< ı, çı.·k dıı.ledıgım ııllardı. 

c,narı:ıJ mutf.ıgındoı olur hıtenlere Jair bir sonraki c.ınım, on 

u· on dnr: \..:. .. ~Jrımc: denk gelır Orta okul ogrencisi olduğum 
.. n.~ .ızh.r.:ıııı F .. nc:rbanç'-- de, Po..trigıı. e\'inın yanındaki 

tut.. ,•m a" ır.,,emın aure>ırnız ı~ııı mutlaka gereklı gördu 

ğü, çok önemli bir kerteriz noktasıydı), palıniyeli, iki katlı pem

be evde geçirirdik. Akşam yemeklerınden sonra, mahallenin ço
cukları, anneannem beni dışarı bırakmadığı için, bizim bahçevı 

doluşurlardı. İşte böyle, arkadaşlarınıla bir ağızdan bağıra çagıra 
konuştuğumuz sıcak yaz gecelerinden birinde, karşı köşkte alışı! · 

ınışın dışında bir hareketlenme gözlemledi k. Köşkün önünde bu
yuk bir kalabalık vardı. Arabalar, kamyonetler arka arkaya park 
ediyor, kamyonlardan merdivenler, raylar indiriliyordu. Aı sonra 

öğrendik ki, köşkün bahçesinde birazdan Kalpaklılar adlı fılmın 
dış sahneleri çekilecekti. Bunu duyduğum anda, beni bizim erın 
bahçesinde hiçbir kuvvet tutaınadı. Daha doğrusu ev bütün kuı· 

vetleri ile (anneanne, anne, teyzeler, yeğen ler, kuzinler, dadılar. 

besleme kızlar) karşı köşkün bahçesine doluştuk ve ne gördük! 

Dünyalar güzel i, genecik bir Çolpan İlhan, yüz yıl öncesine aıt 

giysıler içinde, köşkün balkonunda bekliyor, tek kolu alçıda bıı 

Sadri Alışık da ağacın daliarına tırmanarak halkona çıkrnaıo 

çalışıyordu. Sadrı Alışık'ın bu işi tek kolla becereıneyeceği anla· 

şılınca, ekibin ıçınde cambaz olduğunu iddia eden bir genç çocııl 
ba~ına Sadri Alışık'ın fcsini, sırtına da ceketini geçirerek haşıı 

huşur balkana tırmanıverdi ve Çolpan llhan'a sarıldı. Tam öpe 
cekken aaaaa, o da nesi, killahlar ve ceketler değişildi, Çolpan bu 
kez Sadri'nin kollarında, cambaz genç balkon duvarının kenarına 
sinmiş, iki büklüm kameraya yakalanınadan toz olmaya çalışıyor 

Derken fıliın ekibinde bir telaş başladı. Uzun bir süre fesin pllsku· 
!ünün hangı tarafta durması gerektiğini tartıştılar. Sadece ekıpte 
kilerden değil, çekimi seyreden kalabalıktaki her kafadan da bir 
ses çıkıyordu. Sonunda anneannem dayanaınadı, deneye girdı. 

"Çocuklar," dedi, "siz fesin püskülü nerede durur, bana sorun 

Ben feslı günlerden kalınayı m." Sert ve dik adımlarla yürüdü pü<· 
külü doğru yana verleş tirrnek üzere. Ne var kı pü;kül, çekiştirını 

"ra" nda kopınuştu ı·e bir türlü bulunaınıyordu. Komşu kadınlar 
evlerinden yeni bir püskül imal etmek ıçin iplik veya yün arama· 

ya gittiler. Yarım >aat kadar sonra püskül fese takıldı. Bu kez di 
ba~ka bir sorun çıktı. Oyuncular bahçede konuşa konuşa yııruı 

!erken, kameranın onları izlemesi gerekivordu, ama kameraman 
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yürürken omuzundaki makinenin titremc..,ine ınan i olaınıyorJu . 

Yapınıcı dört adet yepyeni sabun kalıbı bulurımasını cnırdtı . Ge 
«vakti bakkallar kapalı olduğu için, biz çocuklar yine evierimize 
koıuştuk ve sabun kalıplarıyla geri döndük. Bir sandalyenın dört 
ayağının altına kalıp sabunlar yerleştirildi. Kameraman sandalye
ye oturdu, kanıcrasını omuzuna dayadı, birkaç kişi kamernınanı 
oyuncuların peşinden yavaş yavaş ilmeye başladılar. Uğradığını 
düş kırıklığını anlatama m. Beni başka dünyalara uçuran, olma
zı olur kılan sinemanın perde arkası buydu demek! Neyse, hiç 
olmazsa 'stunt man'in ne işe yaradığın ı öğrcnmiştim, böylece. O 
gün bu gündür ne zaman sabun kalıpları görsem aklıma >ınema
nııı yüreğimdckı büyüsünlin bozulduğu o gece gelir, bir de Çol
pan! lhan'ın zümrüt gibi parıldayan şahane gözleri. 
Sonra yıllar hızla aktılar. Benim sinema ilc olan ilişkim sıkı bir si 
nema seyircisi olmaktan öteye gidemedi, ta ki 1978 yılına kadar. 
1978 yılı benim yaşamımda bir dönüm noktasıdır. O yıl ben eşim 

den boşandım, çalışma hayatına atıldım ve bir takım olaylar ve 
tesadüflerden sonra, kendimi reklam fılmleri çeken kameraların 
gerisinde duran ekibin içinde buldum. Kameranın diğer tarafında 
ise oyuncular ve mekan vardı. Ben fılme çekilecek olan mekanı en 
ince ayrıntısına kadar hazırlanıaktan ve oyuncuları giydirmekten 
sorumlu kişiydim, sıfatım da sanat yönetmeniydi. Bu işe hakkı
lll vermiş olmalıyım ki, kısa bir süre sonra, sorumluluk sınının 
genişledi, kazanetın yükseldi ve sıfatım değişti. Yaptıncı olmuş
tum. Parayı bastıran kişi anlamına değil de, Osmanlı ordusunun 
lağımcı taburu gibi çekim ordusunun yolunu açan, oyuncudan 
işciye, aksesuardan mekana, izinlerden bütçeye her işi ayarlayan, 
her zorluğu aşan ve kibirli yönetmenin boynurıda alkısıyla salına 
salına gelip "motor!" diye gürleyeceği ana kadar her ama her şeyi 
hazır eden kişı anlamına. İnanılmaz yorucu, yıpratıcı ve zor bir 
işti. Ama okul çağında dört çocuğunu sırtlam ış bir anneye iyi pa
ra akıtıyordu doğrusu. Bu yüzden dayanınaya çalışıyordu m. 
Tunca Yönder ile başladığını reklam filimleri serüvenim, sena
ristlik ve televizyon dizileri çalışmalarıyla ayrı bir boyut kazandı, 
Metronam Films adlı bir Danirmarka şirketinin Kapadokya böl
gesinde çektiği bir konulu film ile de noktalandı. 
Danimarkah lar, Kindegaard adlı bir çocuk öyküleri yazarının ki
tabında çiziktirdiği resimlerin peşine düşerek doğuya doğru yel
ken açmışlar ve kitapdaki çizimieri Kapadokya bölgesinde canlı 
ol.ırak karşılarında bulunca küçük dillerini yutmuşlardı. Çok ka
labalık bir ekiple Avanos'ta Kıziırmak kenarında bir otele yerleş
tiler. Biz 40 kişilik ekibin içinde, başlangıçta sadece üç Türk'tük. 
Yapınıcı yardımcısı olarak ben, yönetmen yardımcıları olarak da 
Şarl ve Zafer. Zamarı içinde aramıza başka Türkler de katıldı ve 
Avanos·a karlı bır Nisan günü gidip, Ağustos ortalarında geri dön
duk. Bu süre içinde, ben sadece film çekimi konusunda değil, Batı 
ve Dogu, Hristiyan ve Müslüman, Avrupalı ve Türk kafa yapıla 

rı ve davranış biçimleri hakkında da derin bilgi sahibi olacaktım. 
Daniınarkalılar prensip sahibi, saf, açık, iyi niyetli, cimri, soğuk 
ve kalın kafalıydılar. Bizler dağınık, kurnaz, çıkarcı , cömert, sıcak 
kanlı ve kıvrak zekalıydık. Birbirimizi tamamladığıınııda ortaya 
çogu kez nefis bir sentez çıkıvordu, ı aman zaman da tahammülü 
zor bir durum. Her Allahın günü, önceden pazarlık yapıp para
sını pe şin ödediğimiz bir yerde selimizi kuruyor, tam çalı~maya 
başlayacakken karşıınııda traktörünün üzerinde ayağa kalkmış 
bir köylü buluyordu k. 

"lleyil-r," dı ycırı!ıı ~cıylu , oglııın Mllnlc hır p.11 a rlı k yapm ı ş ama 
bana ~cırınadı fleıı ı u k.ıd.ır d ,ıha para ısr ı y< ırıım . Y.ı verı r ınll ya 
d;) Jro:tzimdtn çı:kt:r giJ(' r~ını 1'" 

Yaz tatılınde olaıı <,oc ukları tiguran olar,ık O)' naımanırı k.ırşılı 

~ında , cıkula 20 adet ders ma" .ılnı ;ıya siiz vcrıyrırduk. <,ekı mc uç 
saniye kala ve! ı ler kapıda bitiyordu. 
··u ~ö1.U ı,iz i>ğrl'lmL· nc vcrmış..,ini l., Bi t c mı sormuş? (, ocuk h;:ı ş 1 

na şu kadar para istiycıruz ı• 

Çünkü ikinci çckıın gü min sonunda iiğrenmıjlcrdi ki , biz set ı ku 

rup oyuncuları hazırladıktan """"·o günkıı çek ı mi gün ı~ığı de 
ğişmcden , hemen yapmak zorundayı1 . Yoksa, gecikmenın usta rı , 

yüzünden pahalıya patlar' 
Çekimler için kiraladığı m ız iki deveyi, kiiyt• getirip bir ah ıra koy
ınuştuk. Allahın günü deveci gelip benden saman parası alıyordu. 
Devenin ne kadar 'aman yiyebileceğinınereden bileyim, i>tedik
çe veriyordum. Bir ayın sonunda develeri n çekını sırası gcldı, setc 
getırilmeleri için haber saldık, bekliyoruz bekliyoruz develer bir 
türlü gelmiyor. Gittik baktı k, deveci bir iki kiiylü ile birlikte alıırın 
kapısını yıkmakla me~gul. Develere o kadar çok saman yedi rm i ş 
ki, develerio karnı davul gibi şişmiş. girdıkleri kapıdan çıkamı
yorlar. Meğer develer gıdalarını uzun süreler için depolayabılirler

miş. Ben deveciye, cehaletimden birkaç yıllık saman para;ı öde
miş olmalıydım ki develer kapıya sıkışıp kalmı~lardı. 
Bu olumsuz tavırlara karşın, her köylünün evi ve sofrası tüm eki
be açıktı. Sırayla her evde bır akşam konuk edildik, çılbırlarına, 
çarbalarına kaşık salladı k. Yarı çıplak gezen sarışı n Danimarkah 
kızlara dört ay boı unca yan bakan olmadı. Bizler köyün konuğu 
idi k, emrimiz başüstü neydi. Ama iş, alışveri~c gelince, Türk köy
lüsü şark kurnazlığını tercih ediyor, oturduğu dalı kesmekte nıah
zur görmüyordu. Danimarkalılar bu çifte ruhluluk karşısında 
şaşkına dönmüşlerdi. Hem çok eziyetli hem de çok keyifli geçen 
beş ayın sonunda, Danimarkalılar hayran kaldıkları bu bölgeden 
ayrıldılar. Ama bir başka film için asla geri dönmediler. Köy halkı 
bir seferlik çoook para kazanmıştı, ama sadece bir seferlik! 
Evet, sinemaya dair pek çok anı m var. Ola ki bir gün onları bir 
anı kitabında toplarıın, çünkü sinema benim hayatıma sadece 
renk ve deneyim katınakla kalmadı, birlikte günler geceler ge
çirdiğim her sınıftan yüzlerce insanı ve insan davranışını izleme 
olanağını da verdi bana. Belki de öykülerimin bu kadar inandırıcı 
ve yalın olmalarının ana nedeni budur. a 

Ayşe Kulin Kimdir? 
Adı, çok sevilen romanı 'Ad ı Aylin'le özdeşleşen başa rılı yazar Ayşe 
Kulin, sinemayla da çok ya kından ilgi leniyor. Daha önce film yapım
cılığı ve te lev ızyon programcılığı da yapm ış olan Kulin, Cin Aynası 
içın sinema serüvenini yazd ı . Ayşe Kulin, 'Foto Sabah Resimleri' 
ad lı öykü k itab ıy la Haldun Taner Oykü Odülli'nü ve Sait Faik Oykü 
Ödülü'nü kazand ı. 'Gülizar' adlı öyküsünden kendi yazd ığı senaryo, 
Nisan Akman tarafından Bir Kırık Bebek adıyla filme çekı ldi. 'Güneşe 

Don Yüzünü', 'Sevdalinka', 'Füreya' 'Köprü', 'Geniş Zamanlar', 'Nefes 
Nefese', 'Içimde Kız ı l Bir Gül Gibi', 'Babama', 'Bir Tatlı Huzur', 'Gece 
Seslerı', 'Kardelenler' kitap ların ı n yazarı Ayşe Kulin, akıc ı di liyle çok 
sayıda okura ulaşan üretken bir yazar. Romanları yabancı yapı nıcı

la rı n da ilgisini çeken Ayşe Kulin'in adını sınema dünyasında da çok 

duyacağız 
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