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BirSinemaHeyecanlisi
Tiirk sinemasinda film yapmak deyince son yiWm-d^fonyfestivalyyarisma gibi i^cyler

akla u^usiiyor hemen. Biraz sikici ve film seyretme heyecanini kostekleycn §cylcr bunlar.
Herhalde gerekli hatta kacinilmazlar ama,//7«i seyretme deneyimhii^:siii oncesinde

dalga dalga yayiliyor ve daha filmi seyretmeden size bir bikkinlik vcriyorlar.

Cok eski arkada§im Nairn Dilmener,
"Obsesyon" adli bir roman yazdi.
Eglenceli bir takinti romam. Hayrani
oldugu §arkicinin o plagina kavu§mak
isteyen, bir roman kahramam olarak
90k sevimli olmayan, sevimii

olmadiginm alti ozellikle 9izilmi| bir adamm
takmtisinin hikayesi. Naim'in romani bir
takintmm 'ku^aksal' romani aslmda. Bir
plagin degil, gormek istedigi, gormeyi hayal
ettigi filmlerin pe§inde arzuyla dola§an ba§ka
birinin, o takintmm degil bu takintmm bir
romani da yazilabilirdi. 6te yandan bazen
takmtmin bittigi biryer de oluyor. Bu da
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ku§aksal bir §ey. Gormek istediginiz filmlerin
makul bir kismini gordiikten, gorebildikten
sonra, iistelik de her§eyin gorece gdrulebilir
ve/veya ula§ilabilir oldugu bir zamanda,
takintmm aki§i duruyor, durabiliyor.

Epeydir sinemayla ilgili olarak hissettigim
boyle birfey. Gormeye degecek filmier elbette
bir surii ve her yanda geziniyorlar fakat onlan
bulmak i^in vasat filmier ormanmda her birine
en az bir kusur saat falan ayirarak dola§mali
mi? Bakilacak resimler, yepyeni hatta tekrar
tekrar okunacak kitaplar ve tani§ilacak
insanlar var. Hatta ilk on-onbe§ dakikasmdan
sonra ne oldugunu anlayip, yan koltuklardaki
insanlari rahatsiz etmeyi goze alarak sinema
salonundan ̂ ikabilseniz bile eskiden 90k
sevdigim bu koltuklu, karanlik salonlu,
ba§lama saatli, hafif iirpertili olaya girmeye
u§enebiliyorum.

Ama film gdrme takintisinin hala
gozlerinde parladigmi gordiigiim bazi
insanlara da ara sira rastliyorum, hatta hayran
olabiliyorum dogrusu. Bunlarm arasmda
filmlere ger9ekten hayat memat meselesi gibi

bakan ve gorcbileceklcri ya da
gosterebilccekleri filmlerin hayaliyle alev alev
yananlarm 9ikardigi isiyi cpcy uzaktan da
hissedebiliyorum. Bu isi bayagi da kemiklerirni
isitiyor, demcliyim. Qok da degiller zaten.

Bu gozlerin parlamasi benzetmesi,
Burak'm tuhaf maviliktcki gozlerinden mi
kaynaklaniyor bilemeyecegim ama ilk
gordugiimden beri boyle bir yogunluk vardi
onda. Hi9kimsenin ate§li bir heyecanla
deneysel sinemayla onun kadar ilgilendigini
uzun yillardir gormemi§tim. Bir giin deneysel
film koleksiyonumu -en azindan bir kismmi-
birisine vermem gerekecegini biliyordum.
Kabin boyu iki ku9uk bavulla geldi ve
alabilecegi her §eyi bu bavullara doldurup
gitti. i§te sozunii cttigim boyle bir §ey. "Annen
bu filmier toz tutuyor diye kaldirip atmayacak
bunlari gUniin birinde, degil mi?" dedim.
"Asia," dedi. inandim. Kcndi tecriibem degil,
ama belki boyle §eylerdcn §ikayet etmeyen
anneler de vardir. Gene de belli oimaz ama o
'asla'ya inanmak da lazim. Biraz da iman.

Sonra, yillardir bildigim ama sadece
i9inden ge9tigim bir pasajm en ust
katmda, varoldugunu bilmedigim bir
salonda programlar yapmaya ve nereden
buldugunu ancak kendisinin bildigi
filmier gostermeye ba^ladi. Hepsi de son
derece 9e§itli ve birbirinden farkliydi.
Bunlarm arasmda kimsenin gormeyi
dahi ummadigi "Tekerleme" adli,
kayiplara kari§ini§, siyah-beyaz bir
Tiirkiye sinemasi denemesini gosteri§i,
belki de en kayda degcr olanidir.
Siyah-beyaz i9inde mcmleketin ge9mi§
doneminin hayaletleri, bildigimiz ama
hatirlamayi unuttugumuz bir zamanda
sadece kendilerine ve o zamana bagli,
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Zaten, bana her seyi bender bivistahla
tuketiyormu§ gibi gelen festival seyircisinin
bakislarinm oniinden de secti gitti film.

ama bu zamandan da tanidigimiz arzulan
i9inde geziniyorlardi ve/ama, bu bazilarini
§ahsen tanidigim insanlar, hem ayni hem
bamba§ka yuzleriyle kar§imizdaydilar.
Korunmu§ zamamn iirpertisi- ki aslmda,
bilenlerin bilccegi gibi, sinema zaten bundan
ba§ka nedir?

Michael Snow'un bir dagin tepesine
yerle^tirdigi kamerayla dagi, aletin 9e§itli
diizlem, enlem ve boylamlanndaki
harekctleriyle 9ektigi ve 3 ya da 5 saat siiren
filmi bir mahzende gosteri§i de hala
aklimdadir. (*) Hem de 16 milimetre olarak.
Alete, formata, sinemacmm iiniine duyulan
merakm vc sinema kuliibu gibi §eylerin tam
gobcginde yatan 'nihayet yakaladim filmi!'
heyecaninin mahzenin rutubeti i9inden
dalgalar halinde yayilip biz seyredenlere de
ula§tigmi ozellikle soylemeliyim. Rutubeti

018 M A 20(8 APIS P F II (1 P ( M E ( H I) A

de bir an bile hissetmedik. Biraz u§umu§
olabiliriz.

Sonra film yapmaya giri^tigini duydum.
Turk sinemasinda film yapmak deyince son
yillarda fon, festival, yari§ma gibi §eyler akla
u§u§uyor hcmen. Biraz sikici ve film seyretme
heyecanini kostekleyen §eyler bunlar.
Herhalde gerekli hatta ka9inilmazlar ama, film
seyretme deneyiminizin oncesinde dalga dalga
yayihyorve daha filmi seyretmeden size bir
bikkmhk veriyorlar. Burak, bunlarm hi9birini
etrafa fazlaca hissettirip bizi yormadan adini
"Tuzdan Kaidc" koyniaya karar verdigi filmini
yapti. 'Birisi film yapiyor,' heyecanini nicedir
piirve sek olarak duymami§tim.

Filmi gordiim tabii. Filmi
anlatmayacagim. Kotii olur. Yakmda
goreceksiniz saniyorum. Zaten, bana her

§eyi benzer bir i§tahla tuketiyormu§
gibi gelen festival seyircisinin
baki§larinm oniinden de ge9ti gitti
film. Ama asil seyretme deneyiminiz
ku§kusuz bir sinemada ilk
gosterili^inde olacaktir.

§unu soylemek lazim, daha ilk
sahnesinde anne rahmi gibi
kiirktimsu bir §eyle kapli odada
uyanan bir kiz yiiriiyerek bir kapiya
dogru gidiyor, son karesinde ise bu
organik, kiirklu, rahme benzeyen

'  §ey miikemmel bir soyutlamaya,

bir fikre donii^iiyor. Bu iki sahnenin arasmi
dolduranlar hakkmda seyircilik deneyiminiz
ne olursa olsun, diyebilirim ki, bir duyum ve
bir fikir olarak sinema seyretmenin tadini, o
biraz yeni ve yabanci fakat tam da oyle oldugu
i9in benzersiz tadi ilk kez yeniden bu filmde
aldim. APM

(*) Ycrigebni^ken; geqti^miz Istanbul
Filmfestivalinin benim igin en zevkli
yam da sadece uzun, hatta bir giin surecek
filmlerdcn oltigan bir festival yapmak
arzusunda olan Almanyalt geng bir sinema
elegtirmeni Hegegirdigim zamandi. En
sevdigim fUmlerden biri ise sadece i dakika
siiren "Kegi" adli bir film.
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