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Paselini'nın dedigi gibi 

"Tarih babalarmi anlamak 

isteyen oğul/ann 

övkusüdür 

Fuot Ermon. geçtığimiz 

Mart ayında 

kaybettiğimiz Türk 

sinemosının duayen 

yopımcısı, bobası Hurrem 

Ermon'ı kendi 

penceresinden anlatıyor. 

FUAT ERMAN 

a çık bir drazid. eı, Çın ~eddi'.ni andıran 
uzun bır duvarın onlındeyiz Bir ya 

nınd.ı Antanıanı var ekibı ile, uzun 

bir 'travelling' kurdurmu~, büyük bir olasılıkla 

Çin üzerine belgesel film çekiyor, diğer yanın

da ise ben ve babam duruyoruz. Babama doğ

ru eğilip, ancak onun duyacağı bi"' sesle, "Ba

bd. bak aynı yaşt.ısm,z ama o h/ila film çeki

yor." diyorum. Aslında birbirine fazla da uzak 

olmayan farkit U lkelerde yaşayan bu ik ı insan, 

ancak bir ruyada karşılaşabilirlerdi . Gerçekte 

de oyle oldu. Yukarıda, 1983 yılının Temmuz 

ayında gOrdüğUm bır ruyayı ozetledim. Bu ta

rihten birkaç d.Y .Jnce, Paris-I Sorbonne Gnı 

versitesı'nde Antonıoni hakkında Antonioni 

ve irrasyonel'temalı bir konuşma yapmıştım. 

Felsefe egitiminı süresince, Paris gibi bır sine

ma kentinde bırçok yOnetmeni ve görnıediğım 

yapıtlarını ızleme fırsatını değerlendirmıştim; 

Antonioni de bu ke~iflerin en önemli kilometre 

taşlanndan biriydi. 

Yıllar önce Cinayeti Gdrdüm'ü (8/ow-up 

1966) Erman Film'e 20 metre mesafedekı, 

Yeni Melek Sineması'nda izlediğimde doğrusu 

çok avangard bulmuştum. Erman Şener· le Şe 

ret Gur arasındaki tartışmada Şeref Gür'un 

yanında yer alıp, bir sinema yapıtının önce an

laşılabilir olması gerektiğini savunmuştum. 

1983'de- Bir Kadının Tanımlanması'nı fldenti 

ticazione di una donna, 1982) izledikten he· 

men sonra Pans'tekı kuçuk 'arthoı.Jse' sinema· 

larda Antonioni'nin tüm filmlerini ızlemeye 

çalıştım: Macera IL'avventura, 1960!, Bat.ın 

Guneş IL'eclisse, 1962!, Gece ILa notte, 1961) 

ve diğerleri Işte o zaman, Cinayeti Gdr

dUm'iin Antonıoni filmegrafisindeki yerini da~ 

ha iyi sezebildim ve bu filmi ilk kez Istanbul'da 

ızlediğımde fazla genç oldugumu anladım_ O 

dönemler. Kemeraltı'ndaki Fransız Lisesi'nden 

çıkar çıkmaz tramvaya biner, oradan koşa ko· 

şa Erman Film'ın Alyon sokaktakı btirosuna 

giderdim. lO 12 kişinin çalıştığı Erman Film, 

yılda 12-13 film üreten majör yapımevlerin

den biriydi Batı'daki örnekleri gibi, yapırnevi 

içinde bır de kUçUk sinema salonu banndtrı· 

yordu. Burada bır wmartesi günü, Keıban Pa 

rıste'nin (1971) fragmanını lskra projeksiyon 

makinesinden, benim iziettiğimi çok iyi ~mım

sıyorum. Si nemayı sevmemde payı olan birçok 

insanla Erman Film'de karşılaşmıştım, de~er 

lı llhan Arakon. Halıt Refığ, Erman Şener, 

Mike Rafaelyan. Ahmet Mekin. Tarık Dursun 

K. gibi., Bu kışıler için Erman Film bir buluj 

ma yeriydı. 2-l farklı ekibin aynı anda film 

çektiği oluyordu, bazen şırketin iki adet Arrı 

kamerası ekipler arasında paylaşılamıyordu 

Babam kendi odasından çok çıkmaz, çogu go

nJ~melen burada yapardı. Kapısı vurolMak 

gırilen odu:;ındd onu ilk kez goren bır kışı ken 

dini oir Holly-wood yapımcısı kar~ısında ana ;,;;. 
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bilirdı. Odasından çıkıp diğer bölümleri ziyaret 

ettiğinde genellikle bir aksilik soz konusuydu. 

Ya Londra Arthur Rank Studyoları'ndan gelen 

film gümrukte takılmış ya da daha da kötüsü 

1eklm süresi ve but1esi aşılmıştı. Böyle anlar 

da hiç kaçarı yoktu, tum büroya sıkı bir terör 

hakim olurdu. Benim sinemaya olan ilgimi bi

lir, "Önce okul ve derslerin sonra sinema," 

derdi. Tum bu uyarılar.ı rağmen ben ilk fırsdt

ta yine ya şirkete gelir, ya da Bomanti'de eskı

den ahır olan bir hinada kurulmuş olan Erman 

Film Studyoları'na giderdim. Bu stüdyonun la 

boratuar bolümünde, ciddi ifadeli Hilmi Baş

can, onun asistanı Gani, diğer bölümlerde i<;e 

montajcı Turgut inangiray, Krlton llyadis'in 

kardeşi olan ses mühendisi Yorgo i lyadis ve 

makinist Mustafa çalışırlardı. Dublajlan izler, 

makinist Mustafa'ya yardım ederdim. Metin 

Erksan'ın Sevmek Zamanı 11965Jadlı filmi de 

bu stüdyoda yıkanıp basılmıştı. Renkli film 

yaygınlık kazandıktan kısa bir süre sonra, bu 

stüdyo, görüntü yönetmeni Turgut Ören'e satıl

dı. Yönetmenleri bütçe ve çekim süresi dışında 

özgür bırakan bir yapımcıydı babam. Belki de 

yOnetmenliğe hiç heves etmemiş oluşu, onu yö

netmenlerle yetenek yarışına giren bazı yapım

etiardan ayırıyordu. Kendisi ile çıktığımız Ana

dolu gezilerinde, sinemaları kesinkes ziyaret 

eder ve sahipleri tarafından şaşalı bır şekilde 

ağırlanırdık. Taşrada sinema sahibı, vali ve 

emniyet müdürlinden sonraki en forslu adam

dı. Halkın en önemli eğlence aracıydı sinema. 

Ayşecik filmleri sömestr tatillerinde vizyona 

çıkar, bilet bulmak için kapıların kırıldığı olur

du. Bu nedenle zaman zaman valiler bile sine 

ma sahiplerine telefon eder, kendileri ve ailele

ri için locada yer rica ederlerdi. 

70'1i yıllara kadar bu böyle süregel di. 70 sene

si ve sonraları Türk sineması, karşısında ciddi 

bir rakip buldu: TRT. Birçok kişinin sandığı gi

bi yerli sinema televizyonun çıkışı ile düşü~e 

geçmedi, aksine onla rekabet edebilmek için 

daha nitelikli filmler yapmaya başladı. E~man 

Film'In Gökçe Çiçek 11972), Gelin 11973!, 

DIJğiJn 11973!, Dıyet 11974! gibi yapımiarı bu 

döneme denk gelir. Ne var ki başka ülkelerde 

olduğu gibi, Turkiye'de de bu savaşın galibi te· 

leviıyon olacaktı.Terörün hüküm sürdüğü yıl 

larda, yerli sinema ızleyicisi evine kapandı. Si 

du. Bürodaki muhasebe ve yapım bölümleri bir 

reklam şirketine kiraya verllmişti. Bunu sine

ma salonunun, o haliyle kiraya verilmesı ıziP.

di. Şu anda sinema salonu bir şarap şirketi ta

rafından büro olarak kiralanmış durumda. 

Derken babam bütün filmlerini, tüm haklarıy

la, bir rize! televizyon kanalina satmak üzere 

harekete geçti. Her ne kadar ben bunu önleme· 

ye çalıştıysamda o, kararını vermişti: Filmler 

satılmalıydı. Belki de onun yaşadığı ve bir da 

ha geri gelmeyecek olan bir dönemin son kalın 

tıları da, unutulmak i~in, ortak payda olan pa 

raya çevrilmeliydi. Kararını uyguladı. Bugun 

Erman Film'den geriye sadece, nedense bir 

nema güne uydu, seks filmleri üretmeye başla· türlu satın alınmayan Onun Süvarisi 0959) 

dı. Bunu, eski izleyiciyi kısa bir süreliğine k ıs 

men tekrar sinemalara kazandıran arabesk 

filmler donemi izledi. Erman film de son film 

lerini Orhan Genn•bay ile çekti; bunu izleyen 

senelerde de yapım etkinliğini tamamen dur· 

durdu. Babam, yine her gün ht.irosuna gidiyor; 

eski fılmlerırıı televizyon kanallanna kiralıyor· 

filmiyle, benim ki~isel çabalarım ve Levant'ın 

o;ahıbi Zıya Bey'ın katkılarıyla, i kı orijinal ali~ 

kaldı: Bir Dilim Ekmek 119581 ve Onun Siiva· 

risi filmlerine ait afişler. Bır Dilim Ekmek af ı 

'jt nedendir bilmmez İstanbul'dan Paris'~:' git 

mış, sonra bir ıekilde yinP. lstanbul'a geri gel· 

mi1tı. Adapazarı'nda sinemaetiılda başlayıp, 

o ı ı 'f o z ı " y ı s ı n e m o d e r m 

sayısız filmierin yapımı ile devam eden Ermarı Geçm•i "e 

Film'in UykUsu artık sona erıyordu. Babarr bugur. Ustteıı:ı 

geçmişle olan tüm köprUierini bırer birer kal· 
rotogralta 

Hurrtm Erman. 
dtl'ıyordu. Anılarını da, aynı nedenle olsa ge- oıjullan N.ıım 

rek, ne yazmak, ne de kaleme aldırmak ıstedi. Erman 

9 Mart 2003 günu sabaha karşı onu kaybetti· (kuugındalu.) "' 
f"u.ıt Ertnan ileı 

ğimizde, son noktasını kendi koyduğu öykusü- alttakı fotogroıft.ı 

nü de yanında göturmüşlô. Aradan üç aya ya. Ermın k.ırdeııer 

kın bir süre geçmiş olmasına rağmen hiıld Erman film'in 

onun bu tercihini tamamen anlamış değilim. raııhanesınde 
Hurrem Ermın'rn 

Geçen yıl sinemalarımııda sessizce oynayan o~e çalıima odasında. 

fazla dikkat çekmeyen bir filmin sonunda Pa 

solini'nin bir !:ıözU vardı "Tarih babafarını an-

lamak ISteyen Oğu/larm öyküsi.Jdür" a 

Not: Altyazı'nın 18. sayısında yayınlanae, 

babam hakkında yazdığı değertı yazı için 

Alitan Sekmeç'e, ayırdığı sayfalar ıçin Altya

zı ekibine, babamın ismini yaşatmak için ba

na tanıdığı olanaklar için Boğaıiçi Universi· 

tesı M ı that Alam film Merkezi'ne çok teşek

kür ederim. 

61 


