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iBRAHiM TÜRK 

Yerli filmierin yarı~ına mekanı ol.1rak bildiğimiz Antalya'da, 

srsini pek duyuramasa da 8 yıldır yapılan bir uluslararası kı 

sa metraj film yarışması var. Bu sene 134 ba~vuru olması m

deniyle oluşturulan ön jüride görev .alanlardan biri de berıdinı. 

Sinema yazarı Tunca Arslan ve Anadolu Üniversitesi Iletisim 

Fakultesi'nden Doç Feridun Akyurek'le uç giin boyunca film 

leri izledik ve bizden sonra oluşturulacak nihat jürinin de(Jer 

lendirmesı için dr.:ınıatik, deneysel, belgı>sel ve animasyon ka 

tegorilerindeıı yonetmelik gereği en fazla lO filmi finale taşı 

dık. Şu anda ödtıller açıklanmış değıl. O nedenle sonuçlar ye 

Bir süredir hakkında kit..:ıp hazırlamaya 

çalıştığını enarıst Bulent Oran'ın başın1 

talihsiz bir olay geldi. Yıllarcıl pek çok 
rine genel hatlarıyla, katılan filmierin bir değerlendirmesini ~ey biriktıren Oran bunları deği~ik yer 

yapmak istiyorum. lerdek evlerinde saklıyordu. Bunlardan 

Ağırlıklı katılım Türkiye' dendi. Bunun dı~ıııda İsrail. ispanya, biri de Cihangir'deydi. Ne var ki birik 

Macaristan, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden de iddialı ya tırdiklerini uzun zamandır ihmal eden 

pımlar gelmi~ti. Kabaca bakıldığında bile bizinı filnılerimizle yıllarca kapısını bile açmayan Oran, 

yabancılar arasında belirgın bir teknik kalite farkı gOrühıyor tanıdıkların ın, kendisine ait olan ~eyleri 

~,..,-~=-~=---~ Özellikle ispanya ve lsraWden gelen filmler kusursuz denecek sahaflarda görmeye ba~ladıklarını 
"""._." _...,.,_...;,;...oo_ ..;...ı,..._,"-'-~....;;..< nitelikteydiler Yapım, yönetim, oyunculuk, kamer d vb her soylemeleriyle ba~ına qeleni oıjrendı 

açıdan profesyonel düzeyde çalışmalar görduk. Bu kaliteyı tutturan Turk filmlerıyse nadirdi. Buna kar~ın, Dairenin bulunduğu apartman sakın ler 

teknik Ushmlliğü dikkate almakla beraber 'kısa'nın kendine özgü tadını ve yaratıcılık aniamuıda pınltı içe yıllardır kapısı açılmadığı için bf'rb;ıt 

reıı filmler öne çıkarmaya çalıştık durumda olan bu dairenin sahibini 

Sinema egitim i veren kimi kurumlardan gelen filmler doğrusu hayal kırıklığı yarattı lar. Sayıca k.:ıtılımda bulma çabasını gostermeden, ta.dilat 

sorun olmamasına karşın nitelik olarak göz doldurmaktan uzaktılar. Bu arada samimi bir itiraf: özellikle gerekçesiyle zorla içeri giriyorlar ve i~ı 
Türk kısalarında hala, e~ dosttın oynatıldığı, gençlf'rin aralarında yaptıkları esprllerin film materyaline çe- yaramaz olarak gördükleri yılların 
k:lmesindf'n ibaret olan çalışmalarla, anlamı kPndinden menkul ama \derin' görUnumiU ~iirsel olmaya ça- birikımıni sokağa atıveriyorlar Ondan 

lışan filmlerı bır de ve ôzellikle 'bunalım' ttimlerini gOrrııek oldukça yorucuydu. KotU oyuncu luk, kalitesiz, sonrası eskicilerin i~i. Kısa ~ürede 
da(jılan ve çeşitli sahafların eline dlışen 

ozensiz çekimler, bağlanamayan planlar, kendi yaptığını bile ciddiye almadığı izlenimini veren filmler var 

dı. Htr ~eyiyle yalın olan buna karşın derinlik yakalayabilen filmler dramatik tUrde fina le kaldılar. Ke~kf" bu arşiv paramparça oluyor l<imisı aile 

kısacılarımız da başvuran filmierin hepsini görebilseler ve bir kıyaslama yapabilselerdi. Ön juri olarak biraz resımierinin de olduğu albümU elıne 
geçinyor, 800 milyona satmaktan 

da bu amaçla, yarışmalı bölüme bırakılan filmler dışında 40 tane de gösterimfilmi ayırdı k 
bahsPdiyor, bir ba~kası senaryoları 'ele 

Festival komitesi açısından ise şu var. Kısaları Eylül ayında c:Pssiz sedasız 'halledip' Ekim'de yapılacak uzun geçirmiş, .3.5 milyar istiyor. Ben de 

metraı telaşına giriyorlar sankı 1 Kısa'nın da ağırlığı olsun ısteniyorsa bu .ki alanı birbirinden ayrı zaman· kara kara duşunüyorum: 'Bülent Oran 

larda yapmak yerine iç içe yapmayı deneseler, kazanan kısalar uzunların önünde halka ula~sa, kısacıların kitabı'na film karelerinin dışındaki 
ödlılledni uzuncular verseler rı:ıstl rylur görsel malzemeyi nerederı bular.ağım :· 

iSMAiL CEM, KEMAL TAHiR VE TÜRK SiNEMACILARI 

Sefa K 1pl1n imBsıyla yayımlanan 'Sosyal demokntlarda Kemal T1hir damgası bJşlıklı bır haber-yorumda Kemal Derviş, Ecevit, Deniz Baykal ve 

İsmail Cenı için Kemal Tahir·cı 'litelemesi kullanılıyor (Hurrıyet, 25 Ağustos). Benim açımdan Onemli olan, l!ımail Cem'den ı;öz edilen satırldr. 11 YTP 

liderı fsmaıl Cem ise tam anlanuyla 'Tahiri' 5ıfavvta am lan bir ISimdi. Kemal Tal1ir in o dili dest.Jn sohbetlerinin en Onemli mudavimlermden birı 

olmasr bir .v:ma, orada konuşulan tezlerden yola çıkarak kitapfar dti kaleme almıştı. Bilhassa, 'TUrkiye'de Geri kalmışlığın Tarihi' Kemal Tahir ;,ı wrih 

tezlerinrn somut bir yansıması gibiydi. 

Ayflca TRT Genel MudUr/uğu sırasında sadece bir başka 'Tahir/' olan Mehm~t Bar/as haber darresme getirmekle kalmamış Metin Erks.ırı'.ı Be~ 

Hikaye Ha/it Refiğ'e Aşk ı Memnü, Naci Çelik'e H ayatım Roman, Attila İlhanada Çalar Saat' ı yapt1rarak TRT tarihinin bel k• de en verünl1 done

mme mııa atmrştr. Soılc.onusu ısimlerirı hepsi de Kemal Tahır m çevresinden insanl.1rril 

\ Tahiri rıtelemesı elbette Sefa Kaplan' ı bağlar1 biz gelelim bu haber yorumun arkası~a. O donemt bileiller Cem'in pek de müdavim s..ıyılaınayac.ağın, 

söylüyorlar. Ancak Cem'in entelektüel açıdan Kemal Tahir'e kayıtsız kalmadığı da muhakkak. Bunu Tahir'in ölümundert Onceki son gece Jynı dost 

toptantı~ında bulunan Cem· in, yazarın ölumünün ardından yayımladığı 'Yorulmdyan Sava~çı' ıJdlt yazıdan da anlıyoruz (24 Nisan 1G7l MitliyeU. 

Yine de TRT filmlerinin yaptırılması olayında yalnızca I smail Cem'ın inisıyatıfınde"" söz etrr.~k eksiklik olur Asıl. politik yetkerıin ba~ı otarak Ecevit'in 

Kemal Tahır'e duyduğu ilgi ve sevgiden söz etmek gerekır Nitekim yıllar sonra yapılan 4ırna yakılan Yorqun Savah' da Kemal Tahir romanından 

uyarlamaydı ı~e filmırı vapılma~ını ısteyen ıktidarır b~ında yine Ecevit vardı. Aynı Ecevit, çekilmeyeceQi buqun iyice ort~1ya çıknıı? olan 'Devlet Ana 

proıes•nı de Refıg'e örermiştı. (ayrıntılar ıçin bkz: Duşlerder Duşuncele,.., Halit Refiğ, 1 Turk, Kabal• Yayırevı 2001 · 298-307) 

Oıet.ıe butun olarak bakıldığında Turkıye'deki siyasi konjonktünin de bu sirıemcıcıların seçilneı;ıne uygun olduğu qorulebiltr Arn~1 seçilen sinrınauların 

·ehil olmadığını kım oyleyebilir ki? 
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