Çür1Rü: Sir1emay1 seviyorum!
"mhar.<ız

olmayan insanlardan
ra har.~ ız

CEMAL

S

alıahın ilk ı~ıklarıyla bırlıkte
Adana'ya ınmişti uçağımız ... Kapıda

hi:i

Kadit Beycioğlu ve Mclıke tüm aydınlık
ymlcriyle katıılamışlardı ... Sanırım, 9. Adana
Kültür ve Sanat Festivali'nın bu yılkı tanıtım
başarısı \"t.' sük!<~e~inin sırrı da onların hu
avdınlık yü:lerınde gizliyli 1
Adana ıpıslaktı.. Yağmur yağıyordu.
Sankı Yılmaz Güney'in "Umut"takı
ararö:ü ısiatmıştı sokakları. Belkı de,
bıra:dan
Cablıar at
araba"ndan
taıaklarını kaııyarak ınıp, köşeye ışeyecek

sonra da elındekı pıyango bıletiylc bize
dof:ru seğırtecekti!
Menderes gelmıı mıydı acaba 1 Pek ı ya
Yübel? .. Anası yine lıi:e Adana usulü ev
yemekleri yapacak mıydı? .. Acaba lııra: kalıp,
Adana'yı dolaşsam mı!

Küçük bır kahvaltıdan sonra, hızleri
salonuna çıkarıyor Melike ve
Halı!.
Türkiye
sinema>ındakı
duyarlılığına, duygusuna hayran olduğum
Yılmaz Güney'ın ınemleketi Adana'da, "9.
Altın Koza Kültür ve Sanat Festivalı"nde
"Fılm
Öyküsü
Yarışması"nın
püı
toplantı

üyelerındendım.

Toplantı

oalonunda 5 kişiyiz. Filmyön 'den
yönetmen
En. ın
Pe rtan,
ILESAM'dan Prof. Sadık Kemal Tura!,
TYS'den yazar Feyza Hepçilingırler,
Çukurova Unıvers1tesi'nden öğretim görevlist
Bedrı Aydoğan

ve SINESEN adına ben ...
Kemal
T ural, Türkiye sınemasının Rusya
ve Polonya ıle ılgılı gözlemlerint hemen
anlatmaya başlıyor ... Rusya'da kızlar dcmışler
kı, sizın sinemanızdaki her fılmde neden
kı:lara tecavüz edıyorlar 1 vs. vs ... Sonra
Türkıye sineması ıle ilgılı düşüncelerını söyTanışına faslı başlıyor. .. Sadık

ŞAN

yor hızla Sadık Kemal Tura!. Feyza
bu öneriyi gerıye çe\·irıp,
ya~ı ttıbariyle Sadık Kemal Tural'a
devrediyor jüri ha~kanlığını Hem deneyım
lı, hem hızden büyük, hem de Atatork Kultür
Merkezı Müdürü ya ...
Ondan sonra da traJI·komık jiJri hıkayesı
Hepçılingırlcr

başlıyor!
Akıllara

durgunluk verecek

bır "jürı

Hıkayesı"!
Oylam.ıya

hazırladığı

vermiş.

H ı kayelerını yenıden ya:ıp,
oylamaya geçmeden ıurıyı
etkıleıneye başlıyor. Feyza Hepçilıngırler
buna dayanaınayıp, oylamaya geçmeyı (\nerıy
or. Herkesın ılk !O'nu seçip, S'c ınJırmesını
söylüyor. Dığer ıuri uyelerı de bunu kabul
edınce, çaresız sımıyor Sadık Kemal Tura!.
Bana ve Er .. ın Pertan'a ı~rarla gl.ivc-ndığını
söylüyor sonra: <;ünkü hız sınemacıyı: ...
Çünkü emiardan daha iyi (!) sinemavı lıılıriz 1
Herkes ilk IO'unu seçıyor .. Heyhat 1
Lakın Prof Satlık Kemal Tura! 20'ye yakın
hıkaye öneriyor, yorumluyor, ıurıyı etkılern
eye çalışıyor. .. Feyza Hcpçılıngırler vıne
dayanaınayıp, yeter, dıyor. Sadık Kcm,ıl
T ural da, lütfen, artık öykü önerıp, yorum
ö:etlemı~ ... Yanı

yapınaktan vazgcçıyor
Şımdi artık

film i\ykülerı S'e ınınıjtir.
ik Katmandu'nun
Arası" ısimli öykuyk, "Kııkırtan Sözcükler"
alıyor ... Sonra, "Kııkırtan Sözcüklcr"ın 3 tanı
oy, 1 de mansıyon aldığı öne sürülerek 2.
sırada olduğu söylenıyor Ba~kan tarafından ..
Sadık Kemal T ural yavaı ya va~ çözülmeye
Bırıncilığı "Kalıfnrnıya
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çalı~tığını

Bu iiylesine hir oylama, üzerınde konuıacağız
daha, dıyor Feyza Hepçılingırlcr'le bırlıırıın

Jil

söylllynrum;

Hıkaye, jencriktekı ağl.ıpn çocuğ.ı
kı:ıbn

Türkçe ve Rumca "\:cüklerin

dı}ında ~özsll::, 'ıCssi:!
~Lıyır, dıynr Prof. Sadık Kemal T ural,
burada Türk ınsanı ve Türk askerı
a~ağılanıyor, kötült:nıyor. Ve örnekler

\·ermeye lıaşlıyor: Türk a,kerı '<'rtçe
halıya ha,ar .. Yü:lıaıı. Emıneye aşık
olup, ayartınaya çalışır Duvardakı tabloda
a~kcrin namlusunun ucunda hır gllvcrcın
vardır ...

Türk askerlerı asker kaçağını vurur...
Sözunu kesıp, asker kaç;ığını Rum

tarafının vurduğunu söyluyoruın.
Orası

Aslında Türk
soylemek htıyor yazar,
dıyor Prof. Sadık Kemal Tura! Feyza
Hepçılingırler de lıır ikı şey söylüyor
Ama n;ıfile!
Ci özüm Yönetmen Ersın Pt'rtan 'a kayıyı ,r.
Çünkü "Kurt Kanunu"nu scyretınııtım ...

ne

m.ılum, dıyor

tarafının vurJuğunu

Er•dn

Pertan'a

Kayınvaldesının

fıkrinı

')DTu}·oruın.

Rum olduğunu sı\ylcyerek

içın hıç bır ~ey ıfade etınedığını

Sonra konuıınaya başlıyor Sadık Kemal
T ural. Ersın Pertan da ona katılıp,
hıkayenın çok batılı olduğunu, Türk
gençlığını anlatınadığını söyluyor. Oilımız
döndüğünce Feyza Hepçılıngırler'le hikayeyı
~avunma ya çalışıyoruz.

rek lıayan olan Feyza

sincm:ı'ıınJa hiç Orn\!ği olm,ıyan hır

yaratmaya

<ö:e

ıze hakıyonız.

Aramızdakı

anlatan ,ıntı-ınılıt"'ı't bir

notlarına gözgezdırıp, hu sonuca ıtıraz ediyor.

leyıp, düşünceleri ıle yarııınaya katılan

Hepçılıngırlde JÜrı haşkanlığını iinerı-

kardqlı~ı

hıkaye olduğunu 'öyleyıp, Türkıye

başlıyor. Gözlüklerınin altından dosy.ısındakı

öykulcrle ılgıli bı:i arayıp, tek tek göruımek
ıçın telefonlarıınııı ıstemış, fakat organızasy
onu yapan kurum jürinın etkilenme~ıni
t:-ıtt::mt:diğı iç ın hu ı~reğinı geri çevirmı~!

Snnra sıra "Kı~kırttın Stlzı.:tikler"t: gdıynr.

En ç<>k oı .ılmışıkınu öykü
hu. H.ı:ırladığı dosy.ıJ.ın bır tane<ını dr
lıancı u:,ıtııor Sadık Kem.ıl Tura!.
[)p ... vaya gü: gezJırıyPrum. Fılm üykü..,ünu
yenıden ()zetledıkten 'onra, şöyle vazınıştı
dosya,ına: Rumları üven, Türk ınsctnını VL'
askerını kıHiileyen bır hibye! Bu fıkrinı
ıüriyc de sovlcyınce, kaqı ~ıkıyoruın.
H(l~görüyll,

geçmeden önce

dosyayı çıkarıyor. Öykülerı sınıflandırmış ..

Notlar

oluyomnı."

gıriyıır. Aın,ı tamşıtın hık.ıy~nin kendisı

söyleyerek,
hiknyeyi 'evimsı:, hama'ı \'e derınliksi:
bulduğunu söyleyip, hikayenın ödüllendırilme..,i için zamanın uygun ulmaJığmı
~oylüyur.
Ştışırıyor,

susuyl1rum ...
Ru arada, Prof. Sadık Kema l Tural'a,
czılıp, büzülerek, efendim efendim,
demekren fırsat bulan Bedri Aydoğan da
verır vcriştiriyor hikayeyc.

"'''"• bu ıkı .ıykuden sonra en ç Ir. n~

1n

"~.ıt•k Kev ı\la Çıplakıı" ı ımi ı
hık ı~cıc ı:elıyor

(1\u hıkaye, tum

Kt:lllthgıne

ral:men bır ara 1 o;ırava da
1 ukseldi.)
Hıkaıe
Z00S ı ılında

Orr.ıdugu'da bır Kurt kovunde geçıy r

H.ıp.ın ilc ım.ın .ıra ındakı dostlu~•u, "''gıyı
ınbrıyor. lıunumu:dc Ooğu'J,,

geçen ıla •

l.ır.ı ~ .. ndcrmder v.uJı K<>yu pkılmış y~lı
~ır 1d.ıııı çok 'l'\dıği küpcgını gende bırakıp

ıchrc k.ıç.ır aile ı

p•k ullukl.ı

•·e

hımşulanylı lşşızlikle,

\C\ ırc,ızlikle hogu~urken,

kllpe 1

lı ıç .ıklınd ın çıkmaz .. Kovumc gıdıp, onu
hıl.tlJğım Jıvc tutturur Ama, her seferındc

cn~cl •>lurlar ..

Rırı:un şehirden k.ıçıp. gun·
ler« l'i.ıruyerek köyün yıkıntılanna ul~ır 1e
kopq;ını hıılıır. Sngiyle uın~ırlarken, ıml.ırı
tl'fllfh[

san~1n .ıskcrlcr. küpcğin

de kcnJılt~r.

ınc· s.ıiJırm.ısı)la adamı vururlar. "Şafak

he\d\Lı Çıplaktı" ''imli hikayenın kt>au
ı..ı:etı

hu.

!lu hık.ıye ıçın Prof. S.ıdık Kem.ıl T ural.
Er.'ıın Penan·ın, "Kışkırtan

"-'ö::cükler"

isimlı

hık,ıye ı1in ,.;yledikleriniıı aynısını >i'>yluyur.
Yınc bu hıbyeye iidıil veren &dn Aydoğ,ın,
'\·fcndiın clt:nJım .. demekten fırsat hulup.

ı:ınıldığını '" H~>ca<ı'na katıldığını <i\ıleyip,
uvunu gerı .ılıyor. Ve ht.·ni çıiJınan, univcr·
,itı.: ()ğrerım göredıo;,i otın BeJrı A,doğ.ın
şunları o..ııyluyı 1r:

"S-iz hilivor mu,unu:, AJan.\

Hrhııçuk mı lynnluk hır jelıir. Rıınun bır nııly·

onu Kurt' (.jdıp, hı:ı kc~ccekler, diye korkuolüvıırııı ... O yuzJen hu hı kayeye odul
vt:rmenin ;:amanı Jeğil'', diyur. Ama,

d ın

y.ıyınLınnı;ı-,ı içın kıtaba alırız.
kılylüvlt \'ULll'l

"Z,nen
da Türk askeri." Ben olayın

Ort.ıdogıı'J,ı ı:!eçtiğını hatırlattığımda. Bedri

yph s y, k u , Te 1 m O
Kuçuk Kız" gıbı hikaıelerın dun a ıle k ndı
lerı ıle ılgılı dertlerı oldugunu, bunu da ıne
masal, gılrsel anlamda ıyi itade ettiklerını ~
leyip, dıni ve mıllıvcrçı bır takım Ju guları
one surtip ıurıyı ıarışma~ı etkıledı ı ıçın
Prof. Sadık Kemal T ural' ı prote to edıp. ıurı
den çekıldığımı soyluyoıum. Ersın Perran'ı d
bır \<>netmen olduğu, helkı de ıurı u~dığını
bu nedenle en çok hakeden oldu u hald ,
suskunlugu )'UZünden ele~tırıyorum.
Çekıldığımı soyleyince ara vcrı~nrlar
Yemekten sonra konuşalım, dıyorlar
Ad.ına'da yagnıur 1 ağıyot..
ıık ık 1ır
ıslak. Ne Yılmaz Guney. ne Cabbar, n<
de Cablıar'ın cılız atı artık <1ftal ırda yuk ...
Otobtisun pcnceresıne karanlık
Adana'nın ~,ılge i duştip, silinıyor.
Yemekte, otobüste Prof. -adık Kem.ıl

.ınLııtıi!ını süylüyllf.

Tural'ın beni şikayet c ttığı iLESAM
Başkanı'nın hemen yanına ılışıv,ırum.

d.ı Rt·..lrı AvJoğan'ın )on

Lokm·ılar ıyı lılana.

Aydnğ.ın

hık.ıycnın

"slında

Doğıı'yu

Yi>nctmen Ersin Pertan
üyll:'Jiklcrine
katılıp. "z.ıın.ınl.ı" ıbli müthiş huluıunu iinc
"ürt·rt·k. "t·ğı.:r küylüyiJ vuran hır nHln.ın
oha,Jı ,lah. ı ıyı nlurdu" diyor.
Tckr.ır nybıına yapılı1or.
)ımdı ılk ı <cçılecek.

Hn

eve r.ı~ıııen hu 3 hıka1e her

guzel olana ,

tr·

dım cdcmcdiğim ıçin roga:ımdan gc~ntl\·
ı ır

Otele donu~oru· .. ]un uıd~rı ı u~'"'·'
~·ıkıyorl.u. Toplantı h'yunca en akılcı ·çım·
ler v<1pıp, <:n .ıkıl....t konuş.ın Fe\:1
Hcpçılin~ırkr kolumavapı •ı•ır: "Lut!cn,
Hiçbır ~eyin Jcği~mevı:~l"gtnt: ıncın

'ınc .ılıyor. Yine- l <>V çıkıyor. F.ıbt hu kez

Prnf. S.ıılık Kcııı.ıl Tural ki.ıçuk oyunlara

madı,i::ım ı\: in, gcçtp, tu·ıveJc llturu\,•rum.
:;cnnur Sc:cr'in, AJn.ın O:y.ılçıner·ın. ~lcrın

gıri~t)'nr

Vl'

Ct'ngı:'in ... ht.ı·sohheth:rınt·, H.ılıl'uı '"

ı>:cllıklc "Şaf.ık Keya'da Çıpl.ıktı" isımli

Mdıkc'nin aydınlık yu:lerıne. eıneklerıne

hıLıycylc ... ı nv alılığı ıçın li<teye .ılınıyor.

J.ılır giJiyonım. \'c Juşlıntl\ orum: Nt.: dt: n
ILESAM 1e Çukurova Uniwr<ıfc".' .. "•nem ı
okulu oi:fctını gtircvlılerı nerede' !Ilc J,· hrklı
gürü~lerı ran \"di1Cl getirmek t!' hüıun me.:,ele.
Bey·a: Sinl'm,ı'nm temsilcilerı ncredı.:.'

H.ıtırLıtınca unntmuşum, ya:alım yazalım
ı.:.ınıın kaıJc:;.im, divor.

Ve

.ırtık

hıç

yüıüme

hakmıyor,

kışkırtıuyım ya, oyunhozanım ya ... Aynı

~eydcn

Feyza

Hcpçilıngirler de nasıhını

.ılt~•ıır. O arıık s,ıdecc Redrı Ayd<>ğan
o; usa n

Ers in Pertan 'a

\'C

hep

bakıyor.

Ve artık dayanamıyorum. Onların öne
<ürdüklcri hiçbir hikayenin on Jakıkayı
geçmqeccklerıni, hiçbir sınemasal, dilsel.
giırsel yanları olmadığını, dünyaya, gündelik
hayata, ınsana dair hıçbır kışbel fıkirlcri
olmadığını, hiçbir şey önennekdiklerını ama,
"Sfenk", "Kalıfornıya ile Katmandu'nun
Arası", "Kışkırtan Sözcükler", "Şafak Keya'da

]un yuk.ırıda.

Bir s,ıJt

M)nra

eli

JVdfrt lltreyt:rek

u.a a

Jdık Kemal Tur
ınc:nın''

Lip:liğınJcn.

Artık. Ersin Pert.ın'ı bcklıv •rıı:.
Yönetmen Er:-tm Pert,\n'ı. ~ünku, eğer 1..) d ı
, 1 ~ağıya incr~t·, jürı da~ıL1c1k. venı. l dırdı.
smemı.h.tl k.:n:gıları ytibek, hah:dl:n, \<.tğınm
tanığı yenı hirııirı ııluıturuLıhıkcck..
Ama, a~ağq:,ı ınınt\i..H Er·ın Pt·rtJn.

hı

l:ıınnın ırlt'iH~-t gı-t ·nın ı rı.

(,:• ık gn1krdc kıldn hı b d n
elemele ı.ırınu .. ı ın ·K .• Iıt
Katm ın lu'nun .1\r ı ı n • i
k<ıııık hal ı;ılm ık ıç ır ' ıın "lı'.
{)ı 't'dcrarıın i'-l _ _t H ını J
kıt ıl-a ılmı,lır

Olu~.ıcık Illi" .,nı rı
t

urıtum lı

ı

n m'

lc..··Ct l ıı

r~ r-1 ır

.. 1

. rı 1

ı ır

ur ı ı (

~<J"Iı 1 ıp. ,,,ıı çık .... onı·

llılıl'k. Mdıkc\L 1ed.ılı ı

..-

ı,_),

lut. •l ı ri"

kulerk

ı.ınıJı .. ım.~

vcdJ}.ı-.ıJ't.~rıı:.

Ad

ın ı,

IJ

,·eJ ıl ,,.,ru:

Ve t.'\' \:Vgılı l)ku IJI..Iı, ık ',
H.n ı ıh.ntnJ ı g'!\ nlıkt n

l

eJı\

r

·ı~l

ı ..c_

gı.:çm~ın~: rı nıen, ııııt u elı;;r;rııı. ır<1~ırb

·lln.Jma r.ı~mcr:ı ı:· -n:~lı pul ı m -mur11 LI
Lınrııı kJIJınır~ ıJt.:ı.;e N ..nı ·n\ r'
'-ı_·unkıı, ı.: merJım.

h 'll:.o.ı

llcpçilingirk·r ını\ıır .ı~.:ıgıv 1.
O d.ı protı:-~tn t·~..h:rek, 'iekılmı~ ıurı

1

r ıh ıdıt.:t 1 t.

ruı.ınık ttıı fııkr ın

P<rt.ın "~.ıf:ık Kcya'da Çıplaktı"yı liste·

hu hikHyclt'rlt.-

hı_Jc:n

k•ı mıL,It·rh

,1 ın

...

henı hunlarl.ı ı.ılnı: l>ır.ıkm.•'" Jııor.

scfcrin~..it• D\" ~ıltyor. Bakıvonım, Er.-.in

1>

Adana birincisi 'Soluk Gecckr'.
Çıplaktı", • ı

unku. eur l>ıı ık lı'

ık

,lll\

lım

1,-uııku. h ışguruluyu h 1kcd nı

''

m..ı•dnt. cliUt rnılır.ırı rı, l.ırJı.. ;-n

~fu un(c'fi, .:ı.klı. ~kı ın m"'· h.lı,; ır ..
g:ı)ı

hl

nıınu,nrdı.:.m.

~unku. ulkt·mı \t.' ı:ı~ru t.:Vl\·JrJırm

l,.unku
(,.uııku·

'unku
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