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Metin [ rk,,1n hirgıın yanında qr.ınrl lıNdlet •ı i 

yinıniş, uzun hoylu, olıluk~u ya~lı hir udarnla 

öykücü do~tu Mu5tafd Kutlu'nun yanıra q•fir. 

Adamın elındekı dosyada 30 sayfa k~dar pe· ur 

k~ğıda ddktiloyla ya11lmı~, Nasıl Zengın Olu

nur, Yüz Ya~ına Kadar Nasıl Yaşanır'' ba~lıl<

lı bir hatırat vardır. Erksan tilnı<tırır; Turk sı 

yırıca' d• cc 'H 'ı ral 'adıyla ç :<ar 

nemasının en eski si nemacılarından Cemil Filmer'dir ddam. Sohbet ettik 

çe Mustafa Kutlu Fılmer'in çok önemli bir sinema geçmışı olduğunu an

lar ve Cem il beye "Siz para kazanma yöntemlerini bir tarafa bırak1n. Si 

nema hallra/armill yazm," önerisinde bulunur. Başlangıçta öneriye sıcak 

işte llırlı c Dunya ~avaşı'rn:.:ı ~ ·rulal' M rk•z (;:d 

haşınrJakı Fuaı lızkınay 'e Sıgmund Weınlıer'}'on i 

tap'ın babası Selami Mü

nir Bey Arap kökenliydi. 

Arapça bildiği için, işte o 

Türkiye'de çok iş yapan 

bütün Leyla ile Mecnun, 

Aşkm Gözyaşlan gibi Arap filmlerinin dublaj çe

viri lerini o yapardı hatta filmierin romanlarını 

çıkarırdı ... Bir gün bu Selami Bey Kadri'ye 

Arapça gazetelerde okuduğu bir haberden bah

setmiş . Kadri de bana anlattı. Bir Hint filmi var

mış. Beyrut'ta tam 32 haftadır oynuyormuş. 

Beyrut o zamanlar Doğu'nun Paris' ı. Hem geze

riz hem de filmi izleriz diye Duygu Sağıroğlu ıle 

kalktı k, beraber gittik Beyrut'a. Oradan bir teyp 

satın aldık. Girdik sinemaya, halkonda seyredi 

yoruz. Kimse görmüyor. Teybe çekti k diyalogları. 

Şarkılanyla beraber. Galiba Evlat diye oynuyor

du orada da ... iki defa seyrettik. Sahne sırala

masını da yaptı k orada, şu sahnede bu, ondan 

sonra şu diye ... Geldik. Hintçe bilen birini bul 

duk, Hint sefaretinden miydi neydi, çe"Jirttik. 

Muzikieri için Metin Bükey'e verdik, Metın onla 

ra söz yazdı. Aynı müzikleri kullandık. Türkçe'ye 

çevrilmiş Hintçe metinleri de yönetmen Mehmet 

ve kendı tarzırı oluşturan Fatrr. r,ır• 'P '/W(' 

diye erkeğin yaptığırı kadın.ı çev•·erek yLıdılar 

Ben çok itiraz ettim, öyle oıi'T'az dedim Dir m>e

diler, o şekılde çektiler Neticede' m E v/at adıy 

la pıyasaya çıktı ve buyuk iş yaptı 

~ Müthiş bir şey tabii 32 hafta oynayan bir film. Dinler'le senarist BUient Oran'a verdik. Oradan 
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uzun olmuyor ülkemizde. Bütün iyi niyetlere, 

maddi ve manevi özverilere karşın arkası gelmi

yor. Oysa ciddi bir sinema seyircisi kitlesi var. O 

kitlenin hiç değilse bir bölümünü 'sinema oku

maya' yöneltmek besbel lı ki kolay olmuyor. 'Ge-

ceyarısı Sineması' ve 'Yeni insan Yeni Sinema' 

dergileri uzun periyodtarla ve alternatif içerikle

riyle ilgili okura ulaşınaya çalışırlarken Sabah 

dergi grubuna bağlı olarak Mehmet Açar yöne-

uzak olarak kendini, özgün inceleme, araştırma 

yazılarına, denemelere, tartışmalara açacak 

olan yayın Sinema Yapım şirketi tarafından fi 

nanse ediliyor. 'Sonsuz Kare' çeşitli görüşlerden 

sinema yazarlarının, sinema üstüne düşünenie

rin özgürce bir arada olabileceği bir platform ol 

mayı ve Türk sineması ağırlıklı olmak uzere sı

nema üstüne düşünmeyi amaçlıyor. Beş bin tiraj

lı ve şimdilik bayi satışı düşünülmeyen aylık 

timinde 8 yıldır yayın hayatını sürdüren 'Sine- Sonsuz Kare dergisi öncelikle sektör temsılcıle-

ma' dergisi ve 14 yıldır sinemalarda ücretsiz 

olarak dağıtılan 'Sinema Gazetesi' şimdilik sek

törün en uzun soluklu yayınları. 'Aityazı' ise bir 

sürü ekonomik sorunu geride bırakmaya çalışa

rak 16. sayısını çıkarmayı başardı. Şimdi bu ya

yınların arasına farklı solukla bir yayın daha 

atılmaya hazırlanıyor. 'Sonsuz Kare' adlı, gaze

te formatındaki aylık yayın, her şey planlandığı 

gibi giderse Mart ayında ilk sayısıyla okurlarına 
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rine, medya ve reklam kuruluşlarındakı görevli· 

lere, akademisyeolere dağıtılacak. Şu ana ka

dar, dergide yazmayı kabul edenler arasında şu 

isimterin olduğunu öğrendik: Atıf Yılmaz, Ertem 

Göreç, Hal it Refiğ, Erdoğan Tokati ı, Yücel Çak

maklı, Mesut Uçakan, Aydın Sayman, Tunca 

Arslan, Burçak Evren, lhsan Kabil, Ayşe Şasa, 

Salih Dirikti k. Sonsuz Kare dileriz uzun soluklu 

bir yayın olur. 
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