
O;;ıtJ!f•anıtürk'ün yönettiği ve &adak Karlille birlikte 
senaryosunu yazdağa Çıplak, yapam süreci macaraya 

dönü•mü• bir fllm. Yönetmenin hemen tüm *llmlerltılbl 
ulualararasi bütçeyle ve, .. ba.ka hiçbir ••Y Için de6ft, 

bağıınaızlık Için .. çekllml •• Bu *Ilmi yaparken, u bir 
anlaında kendi yönetınenlljjlnl aınadıjjını .. söyleyen 

All Özgentürk'le Hülya Aralanbay ~&örü.tü. 

Be;: yıla !-ıl.ğan. bır oylü bu. Beş yılın 
:;onunda, her ~eye rağmen onaya 
çıkan hır fılm: Çıplak. Hatta ılk 

başlarda Alı O:gcnturk rarafınJen bile 
gözardı eJılen, ıstenmeyen bır fılm. Çıp

lak'ın öykusü 1987 yılında başlar: Su da 
Yanar Anadolu'da göMerıme gırdıkten bır 
:,i..ire !'>Onr.ı, Özgenturk bu filmi ylizünden 
1 Z yıl ınahkumıyctle yargılanır. O günler
de New York'ta oturan Margucrıte Your# 
ccn;ır'ın hikayelerınden bır film yapmak 
1!-.teycn Özgcnti.ırl, yazarla tema~ halinde# 
dır. Fakat mahkeme ytizunden onunla te 
ma'ı ve hikayderin telif hakkını almayı 
ertelernek zorunda kalır. Bu arada döne · 
mın Framız Kultur Bakanı Jack Lang, Alı 
Ozgentürl'le hirlıkte dört yönetmenı P;.ı 

rı~'e dJvct eder. "Bakan adimıza bır yemek 
wrdı t'< f>roıelerımıı olup olrrıadıJ!ını sordu 
EJ!cr f>TOJC var.a, desıekleyebılecegini söyledı. 
Ben de Mar,I(U<rıt, ' n hıkaycknnden oluıan 

proıcmi anlawm (Bu urada Pan'i·e gırml" 
dı:n 15 gUn once Marguerite blmu~tü ) 
Adam çok hcvecanlandı Hemen FMn'iıt 

prodükıar Claude Bem'yı araılı ama, o meş
gul oldu~ ıçın başka bın lrnlundu. Bu arada 
New York'ııı oıuran, yaş oruılamalan 80'ı 
bulan Marguerııe'n 5 mırasçısı, neredeyse 
dımyanın en lrnyük ıclıf lıakkmı ısıedıler Ve 
boylece filmın yap ı LımayacaJ!ı anlaş ı ldı 

Margumıe ıçm yaıdıJ!ını senarymıun ilk ya
vlımını Seine Nehrine attım." 
Uzcrınde 1,5 yıl çalıştığı proıe ö l mu~

tiır Ama Framı: Kultür Bakanlığı, ba~ka 
hir proJe ıçın b ı le olsa yardım ermek ı~tc r . 

Bunun U:;:cnne, o;enaryo::.unu 1982 yılınUa 
yazdığı ve ml:Jdlerlc ilgi li olan proje -ya, 
nı Çıplak- ılk defa gündeme ge lır "Pro 
dukıar modellerden çok erkılendı, hmıen ça
lışm"'a başlamak ıs ıedı Yardım çıkı ı , f>roıe 

hazır Tak fılmı çekeceJ!ız fakaı produkıar 
barrı Y cnı bır produktbr çıktı J ~ı.,nı: sonra o 

da batıı Bu arada Paris' e gıdıp gehw rum . 
Film Pari~'u çek ıle,ek, Fran sız proJ e'ı ı , 

Fran_,;ız oyuncular o~nayru:ak. Hacw Mıou 
M iou ile görüpn elı:::r imi ı var Ru arada 
uç unu' procliıkcör çı k u or taya . Doul!las 
Ama)'cı . Çok he-vl.'ı."anlı \'f cemi .. bır adarndJ 
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Cana!+ 'dan, Eunmages'dcın paraLır 
dı." 
Y ıl 199 1 Vt.> uçllncu pHxiUktur A~ 

Ja hatar. "B ı< scruvrn bır~ da dımYılı 
nemanın durumunu göstenyı)T Fı!mlc.'fl'T1 
yıllarda çok parayla çekılmesı proJıih 
de batırdı Telt•ııyondan kaynakl
şey bı<. 5 yıllık bır olay. Fıi7Jll kımlar 
şırkcılcr •ardı; Cana!+ . C hannil 4 e'ı 
ra Ispanya'dan da para çıkmışn Bu pa: 
'Fransız fılmı olunca alıynnunu~ du, T 
fılmı olunca alamıyorsunuz' gıbıoııdtn ln 
kım kurallar •ar. Onlardan bır kı<ıntn< 
ııırarak Dream Fac: ımy ıle proıeyı T"'*" 
~ıdım" 
Çıplak' ın Türkiye'ye taşınma;ın• L 

geçen ~urt> ıçınJc , rroıcye k.ltıiJol 
tak yaparnc ı ' en,uyo}'U de~ıştinr Prt 
ıiir paralan ulabıbın dı>t lı<·n ık hu 
mek re ~ ~.·~ çıkannadım Anuık Si'fUı 
nım olnıukum çıkmıştı lık StfU.i~ 
rak[ı.:rlcr dramatık umurlan cı~r ~ 
raktc.·rkrJı. Bır aşk cjykü~ ıl t'tirllı lk: 
ılişkileri t iC bunu e~lı::rinin hilmtm~''· 



r şey söylenebilir.'' 
ok~ 11km<ı:lm gıhı Haub Jrunıatıtr~-

~ · u,mt lwrı)urdıklıırı umurlar ı•ardı 
"';f~Lı tc'l<ıtıkfl A<bn&ı /ı,_-r l"' <~ıouk

aunJın lu:~dTnıJt\ITII\: San(.U~c.ıı hır mc 
lıı'~nııı. hıı rnındt· sntutndtı reel torı.a· 
, ~~~~ık~ır llu ıkı egzotıımdır Ya c:lıı çok 

rııı lıir fılın \A(L·nıni~ ı•cya hc~~t'~d o ciuRul· 
.J.ıkıffiiık da egzu~_v-ndır 

~ ~lımt \ ,ıy bl.l l )zgt•nnırı ~~.ıryoyu 
ırt.ır. B.ı~k<ı hir .,l·naryn ya;ar Vl' tılmı Çl'~ 
~d "f)tıiw lina :yırtrı~ım ~enar~n)'U arka 
lı;lıı ~'i' ırytmlular okumu~kırJı Unu çok 
:nyırrl..ırdt. Bır tek ben \t'tlf1ıt'dmı. ( >nların 
m mııhıılı:fcııne raj!mL'n ~enı ~enar~o:vu 
;ııı Çck..-rk<n. bır şn anl.muulıla-r, iryk 

' .. ~m ,.ıp.,nrduk Ç<~lııırkrn arkaJaıla
~'' konıL\tmda hoyk hır muluı.kfeu 

.!,ı o\ıu:ıık uım hunlara raKmen ıyı bır \·a
~ 6ttlml doğdu t>zeUıklc gimmtU yiinet
~~~ \'ıllw Filtu: \~'llilryı.ryu hı\· bcgenmc· 
.ınt' rt$Jıt'n, dnu.L:n .ı:dt.>n cu m ı:a:'fTetl ve 

J gti,rerJı 
L' ~mrurk, fılının ılk knpya~ını Emır 
uth.'.l ,.r Vılklı F-=ıi.K ılt' hırlıktt' ı:ler. 
wturı(.1 ve Fibc'ın ·_~ını:macılar ıpn hır 
1ı ıı\.u;ık t~mımLH.Iığı C..~ıplak'ı. 'fenomen 
rılm" olar;ık gün.:n yonı.:tmt·n. hu konu· 
-tmbrı 'lııyliıyor: "Hu fılm 5 -yıl .sonra 
·ı ı ~urdi~mı hır yupı~la, ılk halıne kurşı 
:rukn Fılnıi '/d~tKıık tıımı vtırJ.ı. Bt~~mı· 

• l.ıık..ı hı1bıı ş<y ıçın detıl. bı< ha
dık ıçın \·L'ktım fı/mı. Ne dramaıurıı 
fk' oykıl anLumak i\· ın. ne kahramanlan 

'7IUTI 'faprruık ı\-in, ne bir mesaı ı'tın, ne 
l~mı hır yıinetmt•ıı olan.ık ıı;pat c:tmek 

!Tkrk jilmkrınin pıJ.ı-tındu hıı "":l.lilf ı:ar 
)ııur te Hf>dl duygıou lı.41T fılmk·r ) 1\ı

,,ılm nnkıa~a ~ıirl;nnek ı~ıcdım fılmı 

nlı!ılıln killnm. kurulmı~ hır yıılınlık 
~ın 1nııın'':'ILı, ht·m ktıhrwnanl~ın-~ıı. ht'm 
1 :rylu &ılga R't'Çmı:w \·alışrm1 Bu film, 
ıaun lud!lılı~~/a, 1it''IITI.TYl' kcn.lını heğt:n 

ll ıiJ(IIı bir ''!>kı." 
'ınrm; ILırır.ı'ı i\-ın .. kki krırcrlc-rın 
tık ı\ın kull.ınıl.ımıy.tL.tı.!ını' ~l•vle\t'n 

'i:ı:nturk, 'hu fılm ı\-in her ~e-v ~ii~/uıdnlir 
ı ı hunlar J~~~ut!ur' Jıynr. " Hu filmı 

Jm, heit"tılllt'ılım •·tkılı·ıulım c:rkıkn· 
-· dı.,.cmrzsınız. lıu kmirkrr kulltm(ı 

ını, .-\lgılarrw .ıtı:ı~ını -:~Jde~en lıır 

.lmchılır 'llu fılm. fı/m J<~l' ,l;n<hilır· 
dt'ndıılir Butün hımlar doğruJur 

m Rıh.ım !çın fllmmı.· gı..lersıni~. ·n.._,ıı 

ıkıhL ne gıi-:d' Jı"l·hılınınıt Dolrıt· 
~nLınanm tfdr ~ılıpltın ı\·ı'ndt· b-ır film· 

B" d.· gmmı ı:tkJknı.lirn. Çimki~ lm· "il· 

;e)'ırcm okıml.., ht.ı-:ı h..ı~kır <1/mo:-ıı ı t'l' 

,,.ı f~rkı."tmı:vı t'ift'Hm. Ben hıma d.ı 
1 ,rhım Hı1:--ı arılım \·'llr bu film m Sı ı 

li'\ı'tmıı;. lm dığı. rı b~luı hn ı.ını " 
Jp/.J.ı hır fl•;.ının r.m.,.ll.ın gıhı \'t•ltı-
1 hclırrm L\ ı.:t:ııtürk, 'jılmJı.· "a t~l~m 

lııhnekrdı• hılc hır ~e'\' hım:'"dı.:ınq~ı 
Jı 1~ "\"nı nu'lede oldıı.~u gıbı 

:ılı ,-ıııLıklıkcır hır ~l"'Y lu'--\tlrnnsını ... 

Fıltıulr ili· ~afnruılo ıwJı~ırnır hu~Ju Smı
me ~ahndı·rını Jı: ho..,lt: çd;tım, hır rt:'~mm 
fhlrı,:almı gıhı < liit·aı·nnı ı.,.qırlı rıar)·altm 
t'flr. ama hı\ hir ftkı tılmıyf)nunuı ModdL.• 
nıı \t'l'l~mt'knnın Jr ı\ ı hoş mu, ru.Nlrhr güt 

Jdcrinın ılışkılen 1 ' gıhı hır takım giındennc 

ln Yoksa \t'1'LŞmt:yı hıiJığırruı n•rıL'il torula, 
-ya tla ~tnt'T1W.~(ıl Şt'klı ı,ıru1: Çt.'kı:Jdık Bunu 
hrrkrs ;rl«•hılır Brn hıhll{lı olarak kurdam 
5cıhnelı>rı '' 

f'ılıııııı ıııu ıUn.nı, · ·k hı: l_. 1ıtıpo::ıt •r' 
verı ne B,ıı.:h't Mo'" ır· 'ıL- ı•llf farklı 

kıınır-(ı:ırorlt:re' ~tı~ıurı A 1, )z~· murk 
fılnıırı huıııruin.lı lı· ıneın tarıhirıın , 

,u lı f.ırmlırına gondl.'rmdlf y,ırı~ ır (e 

kıınlt_>r SITLi'iUtJa 'hıt ahne:L! hır kvrku fılmı 
"1imetmenısın' dr>ıiim t•e Hırdtcock aha..-, 
grıruinnt:kr ~uJ-ılnn, fınım kur,(!luurı.du.n yı... 

rarlmulnn; hir ha~kı.ı sahnede Arru..>Tıkan :une 
ma.m\111 cskı mdoJram& formlanm kullan 

Ali özgentürk; "Bu filmi beğendim, beğenmedim, etkilendim, 
etkilenmedim' diyemezsinlz, bu kriterleri kullanamazsınız. 'Al
gılama olayını zedeleyen bir film' denebilir; 'Bu film, film değil' 
denebilir; •rezalet' denebilir. Bütün bunlar doğrudur. Mesela Ba
bam Için filmine gidersinlz, 'beni çok etkiledi, ne güzel' diyebi
lirsiniz. Doğrudur, sinemanın dar kalıpları içinde bir filmdir. Ben 
de etkilendim. Ama Çrplak için bunlar söylenemez." 
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"Nü'ler salt çıplaklıktır, bir şey hissetmezsiniz. Filmde de yapmak istediğimiz buydu. Sevi'"'e 
sahnelerini de böyle çektim, bir resmin parçalan gibi ••• Gövdenin çeşitli parçaları var, ama hiçbir 
etki almıyorsunuz. 'Modellerin sevişmelerinin de içi boş mu, nasıldır gövdelerinin ilişkileri?' gibi 
bir takım göndermeler." 
dım, bır dığer .<ahnede komedı tonunu kul
landım. Bır anlamda kendı yönetmenlı~mı 
sınadım Fılmi çekerken bunları gerçekren 
di4ünüyordum 'Şımdi bır relax filmı yöııet· 
mmisin' dlyordum \'e .~essiz bölümlerı çekı
yordum" 

Ilk filmı Hazai'Jan 'onra gcr~ek1eıtırdı
ğı Ar (Türk-Alman), Bekçi (Türk-Alman· 
Framı:), Su Da Yanar (Türk·Japon-Al
man) ""'"n olarak Çıplak'da da orrak ya
pımcılarla çalı~;ın yônetmen hunun n~de· 
n ını şöyle açıklıyor. "Hazal'ın posr-prodw: 
tion çalışmalan sırasında çok _,ıJunu çektim , 
Ve sonra.<nıda bu çalışmalan dışarıda yap
maya karar verdım. Turk parası bıına yerer/ı 
de~l Bu nedenle oradan bır yapımcıyla an 
/aşıyorsunuz . Ona bır uıkım haklar wnyor
sunuz Tum bunlar zaman aldı~ ıçın az film 
yapmı~ oluyorum. Ama rahacım; çünku bazı 
rekıuk olanaklara sahıp oluyorsunuz . Ne ya 
vk ki, bivm srandanlanmız lulld ulu.slararası 
11aıularrlarda de~l Seslendinne olsun , film 
yıkama ollıın, baskı olsun ıyı degil Buzdala· 
hını, arabayı, müVği uluslararası standartttı 

kullanıyonunuz ama filmi kullanamı:."OTSU· 

nut Yazık bite Seyircinin karşı'iına çıkıp 
da. 'Turkıye 'de J)ara yok' diyemıyonunuz 
Yapalım da, ne olursa ol>~m bır şeyler yapa. 
lım. Ben buna Juyananıı:wntm. Her filmiını 
Paris' te, Berlın 'de yapıyorum. Y apımcı/ık 
yaprı~m ıçın zaman da kaybedıyorum ra-

bı i. Keşkt! ıtluslararası boyurta yapınıcılık 
yapacak bıri olsa da, ben «ıdece film yöner
-~em. 

Türk-Yunan-Fransız orrak yapımı olan 
ve Eurımages'ın katkılarıyla ger\ek1e~tıri
len Çıplak, Kültür Bakanlığı'ndan dcsrck 
gören filmler arasınJa Ja bulunuyor. Ba
kanlığın bu deste~ıni olumlu gören Oz 
gentürk hasının \'e bazı ..,ıneınacıların bu 
konuya yanlış yaklaşrığını d\Jşlini.ıyor. "Bu. 
yardımlar üzerine kım ı 'K ültür BaktmlıKı 
desreklı filmlerde çıplakbk var' kımı 'bunun 
için mi desreklendı' dıyor O zellık/e Sinan 
Çe un' ın sbyledığı bir söz 1.ıar ki Kcndm 
baş1.1urup alamadıktan sonra, alanlar için 
'bakın bu fılmlenn hıç bın ış yapmıyor' dedı 

Afrika'da bile (<özde gelişmemıı wpium), 
kültürün her bronşında deıoleı desre~ var 
Turkı-ye'de hul dünyanın ert alt ~e1.1ıyesınde 

gerçekk}ıyor. Bir araşurma yapıha görülur 
kı, danyanın <üm ülkelerınde venlen yardım
Iann yanınıla bızde ı•enlen ufacık kaLyor Ve 
bu ufacık rakam ıçın bıle ıkı yıldır devamlı 

tartı~malar yapılıyor. yalanlar ~(iyleniyor 
Deniliyar kı, 'bunların hıç bin sint'malara 
çıkmaclı .' Oysa son ıki yılda. filmlerın yuzde 
dok.sanı ~ınemalara çıkmı.ş. Bımlann bır l..ıs

mı buyuk iş :'~apmış. hır kı~mı yaıwmamı~ 

Yuzelli tane Amerıkan filmı \·ıkı"or Türki
ye'de. Bu filmierin het"i de ~Jııclbag'ııı fılmı 
kadar ış -vatnynr mu.' Sız nl)'l.' hu gôzlükle 
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hakmıyonunuz kı? Sonra bu filmlmn 
de çok mu güzel! Birileri ı;int.'l1W -vııpııııı 1 

yor 1 bırakın yapsınlar B ız 1\ıilıw 

~·,ıa mucadele edıyoruz, 14· kuruıllık 
dım yapıyırr. dahafazlasını yap.11n; ı&, 
yapacak bınnin rum büıc;e~ını Kufuır Bilı'.ı. 

lı~ karşıla.\ın diye. Yok 1 ram rc-rsı o 
Nı~ın 1.1enldil neden vı.:rıhm!" 

Bu Jurumu 'sıyası Oır şiwlrenı· ılır 
t•ınımlayan Ali Özgl·ntllrk 'uycJr goru~ 
herke~ten kuşkulanJığını' süylıiym."l .. ~~ 
muş, yazmış, sanatçı, ga~çte0 1 ht""Tk T. 

UygarL~ kullanıyorlar çunku A<Lnılı 
bır cııuıyen yaşanyorlar i\·l,mnde Top!" 
zı bır cinayete ıtıyor. Bunıı murlakıı hııt· :.ı 
yapmazsınız ki, yazarak da yapılahılir ' 
ku ınplum ıızofmı ve ben lnındaıı dolıro 
nın çok endişeliyım. Tıırki:-'-''rıin shil.\1 f 

ro/an açısından en.dışelıyim 1 yoksa ı:koıl 
nın evrim saye~ınck gdışece~ndrn em 
Şu ankı meocut kadrofar Tıtrkıy(''lı ~ 
gerıye gôıuniyurlar. Runlann içındl x.J. 
polıtık, \ıya.\t ktıdrvkır yok, aydınLır 
çılar du 1.1ar Onlc1r da gı:ırye ,ı:oıunı~ 
ama lnmu yapmt..Ld.ıkL.mrııl ik,-i gıırürıkiı 
nı zannediyork1r. Scaıuhırılara uyıırak. 
Hanılan uygulayarak, kli~dc:ıı: ,,fk · 
wruşmaya t.ıçık olmtıyurc.ık, ~cult•ü h11< 
t1ığru olc.Ju~unu sdt 1tmanık. ckştırı'Wı~ 
rrta"'larak, ho:sı.>tlik neJc:nıylı', fıır ç(ll 
krk adera k<ndı rocııklamu "ymwr 

D 




