
F U AV E iBRAHiM TÜRK 

BiR SiNEMAClMlZ DAHA VARMlŞ! 
Geçen sayı mııda Bakan Yılmaz 

Karakoyunlu'nun, vakti zamanında 

yazdığı senaryolarla ilgili sözlerine 

yer vermiştik. Bir program sayesinde 

öğrendik ki bir başka bakanımızın, haber arkası ARARAT FiLMi KiTABlNA UYMUYOR! 
Daha çekilme aşamasındayken Türkiye'nin tepkisine neden olan ve merakla hek- Erkan Mumcu'nun da sinema 

lenen Ararat filminin Cannes Film Festivali'nde görüctiye çıkmasıyla ortalık geçmişi varmış. Sinema tarihimize 

hareketlendi. Mayıs ayının Türkiye sinema gündemini belirleyen konu, festivalin bir dipnot olsun diye alıntılayalım. 

doğrudan kendisi değil de Atom Egoyan'ın filmi oldu neredeyse. Atilla Mumcu, Turizm Bakanlığı 

Oorsay'dan Mehmet Basutçu'ya, Vecdi Sayar'dan Hı rat Dink'e Cannes'da bulu- koltuğundan ayrılmadan önce, 

nan ve filmi seyredip izienimlerini aktaran pek çok gazeteci yazann ortak NTV'de Gani Müjde'nin q Terıınıuz 

görüşü, filmi n barışa hizmet etmeyecek bir yapıda ve Geceyansı Ekspresi'nden 2001 tarihli programında özetle 

bile daha sert bir film olduğu idi. Özellikle, çok kısa bile olsa vahşet içeren kimi şunları söylemiş: 

sahneler tedirgin etmişti bizinıki leri. Yabancı basında da tilmin bu yönüne "Öğrenci/ik yıllamnda bir taraftan 

değinen yorumlar okuduk. Öyle anlaşılıyor ki Cannes'a gidemeyen bizim gibiler sinema eleştirileri hem de film setleri 

bu filmi görme imkanını uzun süre bulamayacaklar. üzerine yazılar yazıyordum. 

Atom Egoyan kendisine yöneltilen eleştirdere ve Ti.ırk gazetecilere lifi/min Senaryolar da yazıyordum. Onun 

biitiinüne bakmak lazım" derken filme kaynak olarak aldığı bir kitaptan söz ediyordu. dışında doğrudan doğruya yönetmen 
118u kitap nedir; kimindir?" diye sorarken Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ERAREN'in düzenlediği bir basın yarduncıftğl yaplyordtım. Belgesel, 

toplantısında, Egoyan'ın sözünü ettiği kitabın Amerikalı misyoner Dr. Clarence Ussher'in 'An American belgesel dramalarla, kisa filmler/e 

Physiciaıı in Turkey' adlı yayını olduğunu öğrendik. berabet; tam say1smı bilmiyorum ama 

Çoğunuzun gözünden kaçtığını sandığını bu konuya değinmek istiyorum. Araştırmacılar Dr. S edat Laçiner ve yaklaşik 1 o senaryom çekildi. Birçok 

Şenol l<antarcı'nın yazdıkları 'Ararat: Sanatsal Ermeni Propagandası' adlı kitap tanıtılırken ERAREN yönetmenin asistanlığm1 yaptim. 

Başkanı LUteın, Egoyan'ın alıntı yaptığı kitaba sadık kalmadığını, işkence ve tecavüz olaylarının tamamen Ama ustam diyeceğim adam Natuk 

uydurma olduğunu söyledi. Filmi Ermeni diasporasının finanse ettiğini ifade eden Lütem, n Ermenistan'daki Baytan. Hareket sinemasi yapardi 

Ermeniler de bu filme tepki/i ve karş1. Çünkü onlara bir fayda getirmiyor. Ermenistan'da 5 yıldtr nüfus yan daha çok. Yani tema üzerine kurulu 

yarıya azaldi. işsizlik ve açl1k had safhada. Ermenistan içinde iki taraf var. Biri Türkiye ile banş1 isterken sinema değil de, hareketin estetiği 

diğer taraf soykmm iddia/amu sürdürmek istiyor. Egoyan banş1 balta/ayan tarafta olmuşturn diye konuştu. üzerine kurulu bir sinema yapardl. 

Dr. S edat Laçiner, kitabın bir ilki teşkil ettiğini, bugüne kadar Türkiye'nin filmierin propagandası olur Bence sinema da zaten öyle bir 

endışesıyle bir tartışma başlatnıadığını; ancak bu tavrı n yanlış olduğunu aktardı. Laçiner, n Yeni bir film şeydir. Benim anlay1ş1m da ona 

yaptlmasm diye bu kitabi yazdtk ( ... ) Egoyan, Türkleri görmemiş, tantmamış. U nlü, yetenekli bir yönetmen; çok yaktndlr. Onun için hakikaten 

ama kimlik sorununu aşammmşttr. Film, sorunlu bir psikolojinin yansımastdır" diye konuştu. 

Kitabın diğer yazarı Şenol l<antarcı da, film ile alıntı yapılan kitabın birbirine uymadığını söyledi. Kantarcı, 

filınin Ussher'in kitabındaki Ermeni ısyanına hiç değinmediğinı, Ermenileri n Türk ordusuna karşı savaş açtığı 

ve günde iki bin, kimi kaynaklara göre dört bin mermi yaparak mevzilendikleri bilgilerinin filme 

1ktarıhnadığını, dile getirdi. Kameralar çalışmaya başladığından beri kitap hazırlıklarına başlandığın ı ifade 

eden Kantarcı, filmin Türkiye'de gösterime girmesi konusunda yasakçı bir yaklaşıma sahip olmadıklarını; 

ancak psikolojilerinin bozulmaması için ailelere, çocuklarını bu filme göti.Jrmemelerini tavsiye ettiklerini 

söyledi. 

Bu 'ıçeriden olduğu sOytenebi lecek bakış ve bilgiler filınin olumsuz etkisini silecek güçte değil elbet ama ilginç 

olduğu da bir gerçek. Ararat'ı ırdeleyen kitabın özeti mahiyetindeki bir makaleyi W\lo/VoJ.eraren.org sitesinde 

bulabilirsiniz 
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'Türk Sinemasında Seks' denince Türk sinema yazarları arasında akla gelen ılk kişi Agah Ozgüç'tür. Gerçekten de 

Ozgüç, başka pek çok çalışması ve özellikle 'TOrk Filmleri Sözlüğü' yanında, yazarlığa ilk adım attığı yıllardan 

günümüze, sinemaınııda seks konusunun en bilinen ve üretken yazarı olmuştur. Konuyla ilgilenen başka yazariarım ız 

arasında 'Türk Sinemasında Cinsellik kitabıyla Burçak Evren de var. Şimdi bunlara yeni bir kitap eklenecek. Son 

yıllarda nitelikli sinema kitapları yayımlama konusunda çaba içinde olduğu görülen Kabalcı Yayınevi Giovanni 

Scognamillo ve Metin Demirhan imzalı Erotik Türk Sineması' çalışmasını piyasaya sürmek üzere. 

Bu kitabı merakla beklerken konuyla ilgili bir başka yazıdan bahsetmek istiyorum. Pakize Suda'nın 1 Hazıran tarihli 

.,'"i'ft~'.,~~~~~ Hürriyet'te yayımlanan ilginç yazısı, seks konusunu yazan erkek sinema yazarlarımızın da işine yarayacak nitelikte: 
11 Yaz1k oldu bızim kuşağa. Şöyle ağ1z tad1yfa bir sevişemedik. Evet bizim kuşak seks açısından kaybedi/miş kuşakt1r.. 

Kim koyduysa içimize o band1 . . Her düğmeye basışta 'Ayrpttrn, "Ay1ptır!' 

Kimin koyduğu belli as/mda. Türk Sinemas1. AŞik olunacaksa verem o/uncaya kadar.. Serbest. Ama seks 11·1h. 

Öpuşmek bile yok. Zannedersmiz hormonlarmt aldtrdrlar. Ha, bir iki kurtanimış hormon/u kadm vard1 tabii. bpiişen, 

eden, kombinezonla gezen. Ama hiçbir filmde sonlan iyi olmadi. iki seçenek vardı önümüzde. Ya Türkan Şoray ola~ 

caktık ya Neriman KOksal. Çoğunluk TUrkan Şoray olmay' seçti. 

Lakin ati alan korkulanmiZ Vsküdar'1 


