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Dirisiyle de ölüsüyle 
bir Ydmaz Güney ... 

de 

maz (,üney. 

Ölümünden önce de, ölü 
münden ~onra da '\Ürekli 
kullanılan bir sinemacı ) ıl · 

Onu ;ağlığında kimler kullanınadı ki? 
Ba~ta yapımcılar olmak ü:er~, dostları, dü~
manları, tanıyanları, tanımayanları... Bilinçli 
ya da bilinç.": tınüne gelen kullandı. Yapımcı
ları , filmlerinin isimlerini değiştirlp, scyirdlc· 
ri ne yeni çekil mi~ filmmiş gibi yutrurarak, on
ları kandırarak ... Türk sincma"na bir dü~man 
gö:üyk- hakan aydınların Yıl ma: Güney 'i fır
;at bilip, ona saldırarak, onu a~ğılayarak ... Ba
:ı genç ele)tirmenler Gün~\ 'in gerçek kimliği
ni, ka\ rayarnada n, filmlerinin ""lolojik yapı
"'tnı inlTk·mı: ,aha\ı gö..,termeden, }·alnızca ah· 
ka m l..t:..,t.·rck ... Gı:çmi~tl" do..,t gilnJ.nenk·ri, ... ağ-

I 

lığında mcnfaar sağlayamadık ları id n ona kin· 
)~rini J..u..,arak ... Taı.lıyanları, tanıma)anları 
) ılmaz Gune1 '1, ilgili bir takım gen;ck dışı 

c.:allar-Üreten!...:: '-iya-.1 OtoritL·, filmlerini 
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yakarak , kitaplarını , fotoğraflarını H .... min 
den söz edilmesini ya-.klayarak ... 

Yı lma: Güney'in ölümünden sonra da du· 
rum değişme& Önüne gelen herkes, bu kez 
de dirisinden """a ölüsünü kullandılar ... \e 
hal da kullanmayı gözünüze baka baka sürdü· 
rüyorlar ... 

Yılmaz Güney'in ölüsüne Jc rahat \t.:rmi
\orlar ~u llünyada ... 

En parlak düneminde sırtımlan para kaza
nıp kü';>l·\·i dönt:n }apımcı dostları mı? Stüdyo· 
larda ~üpe atılan ~utları Türk usulü kurguıla 
filme diinü~türerck haksı: kazan, <aglavan 
a~ıkglızler mi 1 Yıllar önceki dn~i w gazetl' 
'a) falarınJa unutulmu) Ö) kült'rini, )·a:ılannı 

kitaplarda toplayan korsan ya\lncılar mı 1 

Sonuçta Yılmaz Günq-'i gi:li arnadarı İçin 
kullanan herkes >ııçlu. Ona sahip çıkma nıı

maralarıyla kullananlar da ... 
\'c ulaı ın asıl acı yanı, haketmediği hir hi

dmdc haince yıpratılması ... 

kullanilan 

Bunu kimler yapıyor~ 
Oli)manları da, dosl giiriincnkri de. 
Her)ey iki yü:üyle sürdürülü1or. 
İ,rt· yukarıdaki fut,ıgrafta Yılmaz Gü

neı'in oynadıgı filmierin afi)lcri giirülüııır: 
"Hırsı:" ve "Gaddar". 

Ama Güney'in bu isimdc filmleri Y"k ki' 
Yılmaz Güney'in dost hildikkri bunları yapar· 
-,a, dü':'manlan ne yapmazlar ki! 

Yalnı: onu kullananlar mı 'ı\IÇiu! 
C't·\re,im.· hir .. ağa" gt,rünümüylt' topladı

ğı hir ,ürü lüınpenin 1\cndisini sümürmesinc 
çanak açan Güne) 'in hiç 'iUÇU yuk mu? 

Suqct ı azarı Ahdul Anbiye\ iç Huseyıım· 
hakın ne diıor: 

"Yaşarken dostlarının sc,gi,ini, öldükten 
sonra düşmanlarının saygısını kazanmış bir in

sandı Yılmaz Güney." 
Eğer gerçekten böyleyse, biz sözümüzü 

geri alabiliriz ... 
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