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dan çıraklara yazılmış naıf üsluplu bir tat ta~ıyan kıtabın ,on ki s.ıyfa ~ındJ ' Gel nb~ 'd n :JeJı 

Diyeceğini toplam 46 sayfada özetleyen Gelenbevi, ~ozunu tıaljl k•n adayıara sın ma kı:ıı . 41 

geldiği yıllarda yaptığı ılk iş yönetmenlik deyil Gele·ıiJI'vı'nın. Dertli P1narfılmının ge. 

rüntü yönetmenliğini üstleniyor. Ayrıca kaynaklara gore Gelentıevı .ı.944 yılınd Turkıyedc ılk 

kez olarak Sinema Tekniğı yazı serilerini Yıldız Dergisi'nde yayımlamaya başlamış. Aç kça~ bu 

i ler kişisel arşivimizde yok. Dolayısıyla o yazıların niteliği hakkındil bır ~Y wylememız r 
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Gültekin Film'i kurarken çok iyi niyetlı bir senaryoyla ışe başladım. Kavqasll vaşa. 

diye bir film çektim. Önce filmin ismini buldum. Dedım k senaryocı. Safa 

Önal'a Kaleci Varol'u oynatacağım. Ona göre etrafını yan karakterlerle ~uv,et lu· 

talım . Oturduk bir aile aldık. Bir baba, kızı var karısı ölmüş. Uç tane de oğlu var 

Filminen iyi adamlarından biri büyük ağabey. Bir yerde çıkan yazıda beni onur ye. 

rine koymuşlar. Benım de üç kız kardeşim var, eve yardım ederdim çocukluğurndan 

Biraz senaryoya koymuştum tabii. Bu karakterlerin birbirleriyle, toplumla, ha· 'ı 
1 kavgaları var. En sonunda bir kavga var gene. Filminen ıyi adamı büyük ağa· 

küçük kardeşini kurtarırken rayların üzerine düşüyor. Kardeşıni kurtarıyor ama 1 

eleştirisini alan, en çok yıldızını alan, en beğenilerı filmi oldu. Yabancı filmlerınde arasında üste· 

lik. Yalnız sonu bir garip oldu. Orada aldandı k. Halbuki ben o sonu çok beğeniyordum. Filmin oy

nadığı yerlerden gelen mektuplar, o büyük ağabeyi öldürmemizi istemiyor "keşke hastaneden ÇI· 

karken gösterseydiniz, koltuk değnekleriyle bile olsa Çikarken gösterseydiniz" diyordu. Bu sonu 

katiyen kabul etmiyorlardı. Bunun üzerine uyduruk bir final çekelim dedik. Bir türlü tutturama

dı k. Hava bozdu falan. Karanlık bir yerde işte bu yuvarlanıyor, güya kurtulmuş trenden, kalkıyor, 

trenin geçişi zaten vardı; öyle çekti k, bağladık. Yani seyirci hastaneden sakat çıkmasına razı, kol· 

tuk değneğine razı. İyi adam çıksın, yaşasın istiyor. Ben ise iyi adam da ölebilir, kötü adam kur

tulabilir diye düşünmüştüm, bana göre çok güzeldi final. Ama seyirci finali böyle buldu. 

V 

man'ın projeye dahil olmasıyla bu arayış somut sonuçlar 

vermeye başlar. U mit Güven'in çektiği ılk görüntülerden bir 

demo kaset hazırlayan ıkilı ilk önce yapımcı yönetmen Yıl

maz Atadeniz'i ikna eder. Atadeniz'in de katılımıyla projeyi 

önce Kültür Bakanlığı'na ardından da Eurimages'a götürür· 

ler. Yazılı başvuruyu daha sakin karşılayan ve yüz yüze gö

rüşmede de bu tavrı sürdüren Eurimages Türkiye temsilcisi 

Faruk Günaltay, demo kaseti izleyince çok heyecanlanır ve 

projeyi sonuna kadar desteklemeye karar verir. İşte 200 bin 

Euro'luk Eurimages desteğinin kısa öyküsti ... 
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