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D uyduk 1 '-inenuların cb in,anoğ
lu gıbi kimlik ve saho;ıyeti olduğu
nu yangın sonrasında '>ite '>ineıııa

sı'nın büyük •alonıına gıı ip uola~ınCJ aııl.ı

dıııı l,J\ ana yoıkın yerlerde açılan bosluk
IJruaıı ıçerıye 'JZan "'k görüntüyü u;ıh.ı UJ 
gariple tiriyordu. Y.ıngın '<>nrasının bralı
~ı i(·inde egrilnıı.~ koltuk demırleri, taun
tbn salonun ortasına uü~mü~ havalandırma 
kanalbrı, sıQbn bik dökülmüs. ttığiaLın 
ortaya \·ıkmış dtı\:ırlar _gerçekten in"ını 

üzü~ ıırdu <;ok sı::~·irtili bir gösteri öncesın
de sc:yircilerin salona girişini. yer güstericı 
arkadasiann c;ınl;ı basla koşusturmasını, se
viru oturumunun dunımunu kontrol etmek 
i(·in makina dairesinin penceresi önüne ge
len :\!ehmet ustaını düsününce huzünlen
dım. 

Site Sıneması plışanları uarmauağın ııl
mu~. ınüuür Hıhnü fleyazsa\ abinı ara sır.ı 
Sınepop\ı ıakılıyor. Diğerlerirün bir kısmı, 
~inepop \C ~afak sinemalarına gitmi~. Birı

sıne Harbiye As'ta rastlamtstım sonra ora
dan da kayboluu. Memleketimiz makinist
lerinin pıri Tahsin ustam Kabatas'ta ,·eni 
açılan Feriye Sineması na kapa~ı atmıs. ,\la

kina dairesınde çalı~ırken bile kravatını <.:ı
karınayan diğer makinist Tuncıy ahım ue 
Flesikta~ Yumtırcak Sineması'nın müdürü 
abımle birlikte, siz bu yazıyı okurken Ok
meydanı Sigorta Hastahanesı'nden taburcu 
olm u~ e1·inde aınelıyatının ne ka hat denöı
nı sürmekıe olacak. Büyüklerime geçmi~ 
obun dılekleriıni arz ediyonım. Tuncay us
taml:ı tesadlifen çıkısta ıneruiven lxı~ında 

rastla~tık. Bendeniz de Aralık ayının wn 
haftasının - Gün 7 Gece 'sini refakatçı ola
rak hastahaneue geçirdiın. Evd:ıllah .ııııdi
yatlarını ha~arıyla atlawn hasta ınilletiniıı 
vakti ve zemaru bol olduğundan mcmleke
tın lwr tilrlu al1\'al w seraitıni ince devıp 
~ık uokuc.lular. ~iııema hayatın içine iyi<·e 
karısmış oldu~unc.lan Sait Faik.e özenerek 
(ne haddimc am:ı ı şöylece h ır paragraf da
ha ekle}eyını· 

K.ıstaıııonulu Aziz usta ~elızadeh:ı

sı'nda Yenı Sinema·nın karsısındaki Cinilı 

Fırın 'da ekme!\in karne ile s:ıtıldıl\ı 19.~0ür
da pi~iricılik yapmış. \'ay anel'Inı yahu, te
sadüfe hakınını~. otuz yıl oturdukları senı
lin o fınnının ku ynıklarında az mı beklemi~ 

Fkrem Bey, o yılları lıatırlaınaz o lur muy
nıu~. Muharrem Hey'in babasının d;ı Yalo
va·da Lale Sıneması'run üstünde razıhane
leri varmış. <Günler lıoıı.ı süren sohbetlerin 
muhtelıf zaınaııLırınua durup dururken 
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"Duyun beni" 

SADi CiLiNGiR 

"gelın sızı sınemava götlırcvım · dııen ,e 
en son bu ı fadesını ·hadi sızı ~ı li n: '1 ı 5 
matincsıne sinema\a gotüfl'\lm· eklınde 

neıle~tirt-n sın.-ıııa sempatizaru Adanalı ıu 
1.ım .ıhıyı de anınakLa bvda \'Jr e de ol
sa .-\dana m~'Tnlt:ketimızin uç fesııvalındt•n 
lıınne s;ıhıp çıkl\·or Se\uım ""ni K.nım 
ahi ı. 

Duyduk 2 Sıııenıa dünyasının da!Jıtı. 
mıdesı, höhregi. cığeri, en önemlisı kJihı 
Heyıığlu'nc.la atıığından. sınema yal.ın mil
leti de mechuren fılmleri izlemek ıçin lk
wıglu sın.,malarıııa akın eder. !ıkmleketi
ınızde ilk ti~c giren bir büyüğtimuz. fılıııırı 
binnci günü lkitelli'den knsturup g~lıyor 
'oalnn çok dolu, sen en t}ısi Salı'dan SOI1f'.ı 
gı:.-1'' dı) e sinema kapısından uondürüluı or 
Her ne buar ,·atandasın a.ı:\ız ,.c kul.ıkl.ın 
vasıtasıyla ı .ırın y:ıpan f"ıltı gazetesı kadar 
etkılı olma"' cb. yazılı ve görüntulü basın
da gayret gö>teren sinema vazarı milletinın 
de sinemaya katkısı inkar edileına. )unun 
~urasında kı"k<><;l 70 ınilyıınluk meıııleket
te, 20-l'i tane sinema üstüne yazı pz.1n 
var, konuya gönülden bağlı insantın gll
cendirnıevin sayın sinemacılar Fılm ele.,ti
rılerıııi ııkurken, yazıua adını giimıeuiğıniz 

sırtema salonu hiliniz ki gazetenizin yazarı
nı gücendırnıi~tir s.ıyın okur. Ayın ineisı 

·.s.ın.ı gü' .-nd ını ıe seHiıın Ve sen bana 
ihanet eııin" (' First Knight -Ilk Sövalre", 
Yön: jerry Zuckerl. 

Duruuk .3: Türk sinemasının takallı yıl
larında filnılerın Anadolu'daki gösterilerın
de (e~itlı usuller urgulanırrııı~ Bunlardan 
en hilim:ni hülge isletnıecilt-rinın lılmleri 

elem.ınlarına 1-crip kasaba kasaba. köy koy 
dolastınııabrıdır. Yılmaz (~tiney'in de nıes
leğe biiyle hastadığı bütün sineınase\erle
rın maluınudur. Günümüzde d.: bu usulün 
tekrar hasl.ıtıldıgını görünıruz_ ·Soğuk Ge

celer' filminın y;ıpııııusı Z.1fer P;ır. ~daıı.ı 

testivalinde her gösteriye filının kuprasını 

kendi elleri ile taşıdı durdu. Hana antenle
nıııt• takıldığın.ı göre gösterimler sır.ısınclı 
makınıstlerin hasında hile hekleıııı.s. l;i1.ste
rinin birisinde bulunamayınca fılmin ltı b
resının yok edıliıerdigini söylersem siz de 
Zafer l:ley in lıa.";Nyetıne hak ,·erirsiniz sa
nıyonım. 

l:li lnıem dikkaıinizı cekti mi, son yıll.ır

c.l;ı veri i film sansı azalırken hanını } ıınet
nıenlerinıiz ço):~lmaya ba>ladı. Eskiden lxı
van viint'tmen de,·in'e h"nim bil.: akluna 
Bilge Olga~· ıle Türk.ın ~oraı gelirdi, ,-ok 
zorlarsam Cahide Sorıktı'yu lı.ııırlardıın 

'iımdı !ukın bır çırpıda 

l'uoııtu. ll.ınd~n Ipek ı. CJnan r, :rcdc 
1 ıl Oz;.:ı:ntıırk Cınao EVetın n koz Bık 
llhan Gelecek u.ıd eden h~nım orı.-ın ı: 
nımız llından lptk ı d.- ılk fılmı B ı Y.ın 
Askerde ı,ın vuk.ınclı buhst-ıtı~ " <ffiı 
uygu!J.makta\mı..< Ontıır kop\J •e k .Xx 
Amerikan sırk~1:i WJmı::r Br un ·.L~ıtım 
desteği ilt: gc"terinıe ç ık.ın ınan <;.ct ın ın 
"HJ} Fee ~ı vuzhin x')lf(l\l: ulasamımı.,

kt·n Handan sıntna yukl<'l ıp dol.ı'<!ırdigı 
!ılının ın tek kopvası ıle Ka,ını "' unclı on 
hi n scyın t) ı gel. mb \ ımuhın lcre doğru gı
diw•rdu G.-n~,: ,;nemaulanmızın muuc.lele
<ı taHrkın ırı ana Turk sıntm:.ısının •ele e 
gi ıçin umut 'erıwır. \.ıLında ın (o~ ı para
sını, pulunıı. bıze borsaıa ga\nnıcnkult· 

1 atınrken. gen~lerimınn film \·apmak ı ın 
çııpındıklannı gorünce mı:mnun ollı\oruııı 

Dmduk ~ ·;,u Dünv.ı ı·nın lı. 1 ~ man
nesine }·eıısmek için hızlı 4,tiJ ınem~. 

sı·nın p;ısaıına gırdıııı kJpı\a ı<>nddım. 

) .ın taraftan birisi '><:slendi. diındum hJk· 
tım, bizim Turhan Duru. · Abı dedi. ·Iıenını 

afiş u Likkanına u~r.ıscın.ı Çıl;ıstJ uıtrJ) ,JC,ı· 

ftınu 'iıvlt) ıp daldım 'ırterThı\ a Hızını dtdı
gırıı rurlı.ın. hakıkaten bizımdir. k~ndi ı 
Yılmaz Dunı ile . ilüler Ayd;ın ın o):lu olur 
Turhan "Jherli bır k.ır,ırl.ı ruıınu \tl.ı ı

nt'nıası nın koltuk bolumi.ınun tam ona ına 
atb dükkanı' açmı<. Bu ıfadC)t ~ırdııtı

ruzı bilıynrum. sınemaııın ort:ı. ında ıfı < 

dukkını olın.ız. "t' anda kı ıla '>ıneı• a

sı nın altınd.ıki pa,aıın oneden menunın 

koltuk bölümü oldugunu, bu \C<ıleyit: ı

nem.ı.severlere hatırl.ırmak ıçın o•leu· \.ız 
ını~ hulunu\·orunı Turlı.ın·ın oıtı ~crd<:kı 

uükbnın;ı gıttim. her tarafı alı !erk kJpla
mıs. ok sayıda meraklı zıy.ıreı h.ılınd~vdi. 
( .. ıv ıçerken .,oyle hır goz gezdırdıın TJm 
arka,ına Yılmaz Cııne\ ın ovn.ıdığı !net' 
Cunuli"'nın Jll}ini kO\ mu<. \la~au ıuz:ır 

_ıtfertıJlimdc, gozınne ilk ç.ı.rpan ıhel Gok
~nıın ·~clıındler ın Lısre" lt: -The \X all 
sıp;ıris!t.:ri oldu. Bu kızı cvdım '' dJ bıı:
denmis. afenn. En \Ok talep gorcn ,ıt~ 

Braml.oıı l.ee nın geçen ;emn ızlediğınıız 

"The Cr<>\\ -Öillınsuz A~k fllmının .ıiı'ı on
dan sonra Travolta·nııı C\CUl Roman ı gclı

Y''' H~yretıir ·olümsuz , k .. sıncın:ılard;ı 

f. ı zla ış ı cıpmaııu,stı. B.ıııa <orarsanız Tur
han ivi ı.-re 1e ıvi ıse lıul.ısıııı,, gıdıp bol 
miktarua .ıfh .ılınız. böylec belkı hızc ıLın 

hılt· \<'rtr 

Du1·duk ' G;ızete kup'-'llU kc,nı<.: lll).t 

k"ı ut.ın<iı.sl.ınmız ıyı bılir ~balı scnılt:r 
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H.ıynıisun·· gazdesinin \·aad ettiği sak
J.ıın.ı ka pb n neredevse hir yıl oldu h<l
Lı 'c•rilnwdı. Pangaltı'da Kenter Tiyar
ru.su'mın k.u0ısınd.ın bindim dolınu~a. 
flesiku~·rak.ı dağıtım merkezine gidip. 
hutün ihti~.ııııımla kendimi göstereyim 
'e kendi .ığzıml;ı sora ı ını ''e kendi ku
ldklarınılJ du) a)'Ull hu gecikmenin se
lıebi hik.merini dedim. BindiğilTI dol
muşta ön koltuktaki hey yağınur son
ra"nın yarı güneş aç·mı,;; havasıııda ya
nınd;ıki h,ınınKı başladı Istanbul'un 
olunısuzlukl.ınnı anlatmaya. Vay efen
dim Istanbul'un çamurlarıymış, vay 
efendim susuzluknıu~. kirli havaynuş, 
hatta bır ard k.oınşularımız Bulgar ve 
Yunan lstan memleketlerinin bizden 
çok daha temiz olduğundan felan balı
setti ·siJi,·or musunuz hanınıefendi 

Afrika 'daki Zangibar bile bizden ileriy
mi~" dediğinde, bendeniz otuzaltı se
nelik bir lst"nbullu olarak müdahaleye 
hazırlanıyordunı ki, beyefendi yandan 
profil gösterince baktım ünlü sanatçıla
nınızdan Zafer Önenmiş. Sanatçılam 
olan s;ıygımdan o and:ı müdahaleden 
vazgeçtim. Son zamanlarda genellikle 
tiyatro w tde\·izyona t.qkılsa da sayın 
s;ınatçırnız, bilhassa siyah beyaz fılınle
rimiz döneminde bir ('Ok sempatik rol
de gözükınüştür. Bir bç tanesini yaza
yını da vazının belgesel yanı da ağır 
bassııı. Yazının bu kısmını yazarken 
van odadaki n-·de gösterilen "Cici 
Kız"da doktor rolünde oynuyordu; se
~i kula~ınıda yankılanınca k:ılkıp bak
tım <,'ünkü. Genellikle kendi sesi ile 
konuşan Zafer Ön en 'in bazı fılın.leri 
şunlardır: "Gönül Bırsızı" (1968 yapı
mı , yönetmen Dr. Arşavir Alyanak, 
başrol oyunculan Ediz Hun ve Feri 
CanseL Notlarımı bilgisayarıma yükle
me safhasında olduğumdan yükledik
lerint içınde sadece bu filmi tesbit ede
bildiınl. 

Belki lazını olur diye, Beşiktaş ' taki 

gazete dağıtım bürosunun Sabancı Li
sesi.nin arkasına rastlayan Abbasağa 
parkanuı üst köşesinde olduğunu belir
teyim. Elleri m bomboş yokuş a ağı Be
şikıa~· a iniyorum, parkı bitirdim sola 
baktını, Osmanlı'dan kalma Abbasağa 
Camii, :ı~ağıya baktun bizim seks filmi 
gösteren Yıldız Sineması , çevirdim mü
barek kafanu sağa , eUi metre ötede te
pesinde ha( duran bir kilise binası. El
lı metre y;ır yok mesafeyi aşağıya doğ
nı yürüdüm. Yıldız' ın afişlerinde bir 
afetı dewan beline sarılmış herif gözle
rı falıa~ı gibı açıl mı~ vaziyette gelen ge
çeni seyrediyordu. Saıta döndüğünüz
de ise tanı karsınıza "Otogargara'nın 

sahnelendiği e.ski Mıstık Sineması geli
\'OT Güzergahı yürürken hafif bir te
hösüm yJyıldı vüzüıne, Zafer Önen'in 
kulaklarını çınlartun. "JI.Iirim" dedim 
kt:ndi kt:ndime, " l.stanhul'unıtızun ça
ınunınıı . kirli ha' a'mı. susuzlugunu 
bırak da. yüzlerce yıldır tarihten apar-

tıp. ta~ıyıp getirdiği şu hoşgörüyi.i, yü7 
metrelik yerdeki cami. kilise, seb si
neması, tiyatro birlikteliğini yarınlara 

nas ı l taş ı yacajl;ımızı düşünelim" dedim 
Baksamza memleket hız la refaha koşu
yor. 

Duyduk 6: Harbiye As Sineması 

1966 yılında gösteriye başlamış. Gös
terdiği ilk film Kırk Douglas'tn baş ro
Ilinde oynadıgı "Teleınark Kahraman
ları". Henkli sinemaskop filmin diger 
baş oyuncusu Hichard Harris. "Özgür 
Willy 2"nin gösteriminden çıktığıında 

fuayede Ayhan'la Necdet Bey 
otunıyordu, ben de yanlarına çöktüm. 
O sırada ayakta duran bir hey hoş şey
ler anlatıyordu. Megerse o bey As 
Sineması'nın açılışında müdürlük 
yapan Feridun Bey'ıniş. As 
Sineması'nın açıldıgı yıl.larda Fitaş Film 
büyük filmierin çoğunu Site 
Sineması'na verdiginden program yap
makta zorlanmışlar. Bir ara Fono 
Film'den siyah beyaz bir lsveç filmi al
mışlar, film dolu salond:ı oynarken 
hafif erotik bir sahnede kadın oyuncu 
"oh Hakan" deyince delikanlının biri 
dayanamamış. "yine mi Pikret Hakan 
yahu" diye bağım·ermiş, büt:iin salonu 
bir anda kahkaha dalgası sannış. İsveç 
dilınde de Hakan isim olarak bulun
duğundan delikanlının bu infıalinin er
ken olduğu anla'iı.lmış. film seyri tekrar 
sessizlik eşliğinde devanı etmiş. 

Ünlü sarışın şarkıcı Lulu ile Sidney 
Poitier'in başrolünde oynadığı "Sevgili 
Öğretıııeniml'fo Sir With Love" As 
Sineması'nda umulmadık bir iş yapmış, 
izdihamdan kapılan kırılmış. polise 
filan haber verınişler. Son gün bile gişe 
önünde uzun kuynıklar olduğu halde 
Ulus Film Pazartesi günü Ankara prog
ramına gönderilmek üzere filmi viz
yondan çıkamıış . Yabancı "Sevgili Öğ
retmenim"in yerli \'ersiyonu da 
sanıyorum ayni adla çe\Tilmiş ve baş
rollerinde Hülya Koçyijl;ir'le Ediz Hun 
oynamıştı; ikisini de çok severim lıın
zırların. 

Duyduk 7: Kiınl sineınalarda baş

langıç saatini tutturamayan şaşkın 

seyircileri fılınin yarısında bile içeri 
alırlar, bu tür matinelere devamlı 

matine denir. Film bitip, seyre b::t{i
ladıgı k"ım geldiğinde seyircinin çıkıp 
çıkmarlığını nasıl kontrol ederler 
orasını ben bilernem. Işte bu bahset
tiğimiz avare se\'İrcilerden ikisi gelmiş
ler gişenin önüne, bakmışlar içeride iri 
yarı . dev gibi bir harum oturuyor, baş
larını kaldırıp gişenin üstünde de 
devamlı yazısını görünce "a-aaa" 
diyerek şaşkın şaşkın birbirlerine 
bakablınışlar. Bunu bana -yapacak 
baska bir iş bulamayıp konuya olay 
anında sabit olan- üçüncü kişi anlattı , 

ben onun yalancısıyım . 

Televizyon 
imparatorluğu 

SELAHATTiN YILDIZ 

B ir ülkenin demokrasiyle yönetiliyor olması ya 
da o ülkede hukuk de,·leti ölçütlerinin uygu
lanıyor olması, sıstem içinde kuvvetler ayrılığı 

ilkelerinin varlığına bağlıdır. Yasama. yiirütme ve 
yargıdan olu~an üçlü, örgütlenme sisteminin temelini 
oluşturur ve kurumlar bu yapı üst:iine oturur. Yasama 
kanun yapıcı, )iiıütme sistemin işleyicisinin uygula
yıcısı, yargı ise sistemin denetim mekanizma"' işlevi
ni görür. Ne \'ar ki demokratik işleyiş bunun yanına 
dördüncü kuvvet olarak; bir nevi otokontrol mekaniz
masını oluşturma konumuna basım yükselmiştir. Bu 
açıdan hakıldı!lında ya7ılı ve görsel basının demok
msilerde çok önenı.li bir işle,·e sahip olduğu göti.ilür. 
'>istemin aksaklıklarım, eksikliklerini oıtaya koyup 
düzeltme yapabilme şansını yaratacak olan , . ., bu ko
nuda toplumu uyaııp kamuoyu oluşturacak olan, 
medya olarak nitelendirdiğimiz basındır. Demokratik 
işlevişin geçerli olduğu ülkelerde medya demokrasi
nin hizmetindedir. Demokrasinin yerleşmesine, geliş
mesıne \'e uygularunasına göz kulak olur. Kurulu~u. 
görevleri \'C yayın ilkeleri yaşal düzenlemelerle sap
tanınışıır ancak yasal çerçevenin dışında medyaya 
asıl gücünü veren gelenekselleşmiş meslek ahlakı 

nonnlarını uygulaması ve bunlara sahip çıkıyor ol
masıdır. Bu durumda saygınlığı artar ve güvenilir bir 
ilet~im aracı haline gelir. Batıda BBC bunun en gü
zel örneklerinden biridir. Çağdaş demokrasilerde 
medyanın üstlendiği roL demokrasi hizmetkarlıgıdır. 

Türkiye açısından medyaya bakıldığında ne yazık 
ki aynı şeyi söylemek mümkün degildir. Zaten yanın 
yamalak bir demokrasinin oldugu ülkede basının çok 
daha duyarlı olması gerekiyor. Basına. medyaya,tele
vizyona çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. 
Medyanın kuıt dunıanlı havayı sever misali, kaosu 
:sömürmesi, kaostan yararlanması yerine kaosu ona
dan kalclırauk sorumlu bir yaklaşım sergilernesi ge
rekiyor. Medyanın şapkayı önüne koyup düşünmesi 
gerekiyor. Soygunların. ilkesizliklerin, talanların. fır
satçılıkların, faili meçlıul.lerin ve kapatırız tehditleri
nin nerelere varacağını göıınesi ve bunların karşısın
da tavrını koyması gerekiyor, çünkü demokrasinin 
çifte standanlara ve t:iim bu karmaşaya tahammülü 
yok. Ülkemizde özel televizyon çok sesliligi getinru~
tir fakat demokrasiye sahip çıkmakta mıdır tarafsız 
nudır, halkın haber alma özgürlügüne saygılı nudır 
vb sorular:ı ne yazık ki evet demek zordur. 

Televizyon; medya sektörüne ~·ok sesiiliili değil 
sahibinin sesini getirmiştir. Bunun da aslında TIU te
keli döneminden farkı yoktur. 1RT döneminde ikti
darın sesi olan televizyon özel sektör döneınınde sa
hibinin sesi olmuştur. Bağımsız ve tarafsız bir kitle 
iletişim aracı bulmak neredeyse olanaksızdır. Tele
vizyon sahiplerinin kişbel, ticari ve siyasi ilişkileri;sa
hip oldukları kanal aracılıgıyla mesru kılınmaya, te
mize ~ıkarılmaya ve toplumu bu yönde yanıltınaya 
dönük olarak o kanalın birinci gündem maddesi olu-

nyor v 
-ıece ~·o 

911,199 
buldu 

nd uğu 
ul'da ü 
ir Saba 

jıır. Saba 
~ci hab 
;ıvet!e il 
>. Saban 

ı
~:~;ıc 

ve one 
ca da b 
arda ye 

t'iiüyor 
~usu tele 
~kısa ola 
fıa, içind 
jbile lütfe 
Izlerken g 
J)ugu k 
jdiithaml 
'oldugu 
~ük iki ö 
pcte dörd 
~ \'aroluş 
~lesi bir 
tıJya ken 

~
irk en, 
ıazlık s 
ye foto, 

j fotoğrafı 
~çok telıli 
~temeline 
~ gelecek 
pirada çeş 
~Olmasa 
ftemel göı 

tDemokrı 
•engelin ı 
~~Medya 

~ı için çalı 
!llı'ar. 

hıncisi ın .i bir başk 
ortak örg 
ssiz kalıı 

~kurum, 1 
Jıdiierince 
lin bu ola) 
kımitin fitil 
ffelevizyo 

~da da"> 
~ açılırker 

E
arda, k 
re, tava 
on imp: 

L
ep yükst 
adalet, 

e hafif k 
~ınnda iş 
!krediler c 




