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Sinema yazımının en üretken 
isimlerinden biri olan 
Giovanni Scognamillo ile son 
çıkan 'Erotik Türk Sineması 
kitabı üzerine söyleştik. 

SOYLEŞİ YAMAÇ OKUR 

BANU SEZER 

FOTOGRAF MUAMMER YANMAZ 
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EROTIK TU RK SIN E MASI 
«filmlere çok katı eleştirel bı~ açıdan ya~laşırsak ortada film kalnaz 

t ürk sineması... Film fes.tiv. allerinde, 
kitapçıların sınema bölumlerinde ve 

hiçbir zaman Batı filmlerının topladı· 

ğı gibi seyirci toplayamayan sinema 

salonlarında öksüz bir çocuk gibi hayatını 

devam ettirmeye çalıştı. Yıllar geçtikçe biz 

değiştik. Biz değiştikçe perdeye yansıyan 

görüntüler, olaylar değişti. Gün geldi film 

galalarında halk sinema salonlarının kapı

larını zorladı, gün geldi çekilen filmleri yö

netmenleri bile inkar etti. Türk sineması 

kim ne kadar inkar ederse etsin bu ülkenin 

bir çocuğuydu ve biz bu çocuğu doğruları, 

yanlışlarıyla kabullenmeyi hiçbir zaman 

tarıı anlamıyla başaramadı k. Ne yazık ki si

nema tarihimızde, üretilen birçok filme 

rağmen yazılı çalışmalar yok denecek ka

dar az. Bu yüzden bu alanda üretilen kitap-

kaynağı oluyorlar. Bu kitaplara ekleyebıle

ceğimiz yeni bir çalışma da sinema eleştiri 

sinin duayenierinden olan Giovanni Scog

namillo ve Metin Demirhan'ın ortak çalış

ması sonucu ortaya çıkan ve geçtiğimiz ay

larda piyasaya sürülen 'Erotik Türk Sıne

ması' Yazarların 'Fantastik Türk Sinema 

sı'ndan sonra ikinci çalışması olan kitap, 

özellikle Türk sinemasının ahlaksal kaygı

lar yüzünden hakkında en az yazılıp çizilen 

dönemi olan 70'1er hakkında, o döneme ışık 

tutan, belgeleyici bir eser sunuyor sinema

severlere. 

Giovanni Scognamillo ve Metin Demir 

han'ın kitabı hazırlarken izledikleri yol, 

ovanni Scognamillo'yla küçük bir röportaı 

yaptık. 

Erotik Türk Sineması 'nı piyasaya çıktık
tan sonra incelediniz mi? 
Hayır. Ben bu konularda biraz Atıf Y•l 

maz'a benziyorum. Bilirsiniz çektiğı film 

vizyona girdikten sonra film bitmiştir. 

Önemli olan bir sonraki filmdir. 

Erolilc Türk Sineması projesinin başlan
gıcı ne zamana dayanıyor? 
'l<lasik Türk Sineması'nı Kabalcı Yayıne

vi'ne ilk önerdiğimizde onu bir dizi şeklinde 

çıkarmayı düşünüyorduk. Türk sinemasın· 

da macera, güldürü, melodram. Bunların 

sırası değişebilir. 'Fantastik Türk Sineması' 

karşılaştıkları problemler ve son zamanlar- kitabından sonra 'Melodram Sineması' ge-

da klasik türk sinemasına karşı artan ilgiye lebilirdi. 

dair düşiincelerini aktarmak, 'Erotik Türk Yani devamı gelecek bu dizinin .. . 
lar genelde ılk olma özelliğini taşıyorlar ve Sineması'nı okurken kalanııda belirebile- Böyle bir niyetimiz var. Şu an 'macera' ıçin 

bir okey almrş durumdayım. Kitabr daha uzun yıllar farklı araştırmalar için başvuru cek soruları açıga kavuşturmak için Gi-
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yazmaya başlamadım. Me,ela ben 'Eroti~ 

Türk Sinemasılnın tamamını on dokuz ay 

önce vemıiştim. Araya ekonomik krız girdi. 

şu girdi, bu qirdi. Bir de Kabalcı Yayınevi 

uzun süreden beri çok ünlü bir kitabın çevi

risi üzerinde calışıyor; 'Dünya Sinema Tan

hi'. Onun endişesiyle 'Erotik Türk Sinema

sı' biraz geciktirildi. O da Eylül-Ekim gibi 

çıkacak. Çalışmaya devam ediliyor. Şimdi

lik 650 sayfa civarında. 

'Erotik Türk Sinemas1' gibi kitaplarm 
kendi alanlarmda çok önemli bir konu
ma sahip olduklanm görüyoruz. Bu ko
nularda çok fazla kitap yaymlanmadl
ğmdan bu tarz kitaplar bir antoloji ve ilk 
olma niteliğini taşwor. Ortada çok fazla 
kaynak yoleken nas1l bir metodoloji izle
yerele bunlarm üzerinden geldiniz? 
Önemli olan filmierdi tabii ama bu proJeyi 

biz Metin'le üç seneden beri konuştuğumuz 

için dediğim gibi bir arşiv hazırlığı yapıldı. 

Seçtiğimiz filmierin kasetleri ve CD'Ieri bu

lundu. Onları öncelikle izleme ve hazırla

ma, sonrasında da yazma aşaması başlaya

caktı. Metin Demirhan'ın arşivinden çok 

yararlandık. Zaten, gerek Fantastik Türk 

Sineması'nda gerekse 'Erotik Türk Sine

ması'nda arşiv Metin Demirhan'dan alındı. 

'Erotik Türk Sineması' daha proje halin

deyken, Metin kaset, CD ve afiş toplamaya 

başladı. Öyle ki, biz kitabın yazımı na başla
madan önce elimizde en azından 150-200 

erotik film kaseti vardı. Bir dizi oluşturma

yı düşündüğümüz için her zaman bir arşiv 

için ön hazırlık cabasındayız. Hatta 'Türk 

Sinemasında Macera' için şimdiden bütün 

arşiv tamamlandı. Üçüncü aşama macera 

olacak, ondan sonrasını bilmiyorum. 

'Erotilc Türk Sinemas1' Metin Demir
han'la birlikte çlfcardtğm1z bir kitap. 
Aramzdalci işbölümünü nasil sağladmiZ? 
Türk sinemasının konumuzia ilgili olan 

filmlerini böldük. Filmierin bir kısmını ben 

izledim, bir kısmını da Metin izledi. Metin, 

izlediği filmiere kendi yorumunu kattı, 

'Erotik Türk Sineması'ndaki söyleşileri 
yaptı. Gerek 'Fantastik Türk Sineması' ge

rekse 'Erotik Türk Sineması' için aynı ça

lışmayı yaptık ve dediğim gibi Metin'in ge

niş bir arşivi var, bundan yararlandı k. Di

ğer kitaplarda da aynı çalışma programını 
sürdüreceğiz. 

'Erotilc Türk Sinemas1' ilk basktda kaç 
adet bas1ldt? 
2000 adet basıldı. Fakat gerek Tlirk Sine

ma Tarihi için gerekse Fantastik Türk Sine

nıası için yayınevi tarafından bu sene ikinci 
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bir bask' dusünüiL tor. 

Kitapta erotik türk sinem;uma ilişkin 
film analizleri yok. Daha çok o dilnemin 
derin bir arş1v taramastm girilmiş. Bu bi
linçli olarak yap1/an bir şeydi lıerhalde .. . 
Am.1cımız bilgi vermek o~e belgelemektı 

Bır de ele .ı ldığımız filmiere çok katt eleşti

rel bir açıdan yakla?ır;Jk ortada filr' kal 

maz. Yanı bu benim için bır çeşit el kitabı. 

i lerırle bu konuyu incelemek ısteyenler ıçın 
en azından bir yol açıcı olabilir Ama 'aşka 

açıdan da incelenebilir. 

Kitapta yer yer im/a hatalafi ve cümle 
düşül<lükleri göze çarpwor. Sanki kitap 
aceleyle yay1ma hazlflanmtş gibi. 
Yok aceleye gelmedi. Ben ondan sonra bır 

kitap daha bitirdim ama demek ki iyi bir 

redaksiyondan geçmed i. Her kitapta yanlış

lar, eksikler çıkıyor tabi. 

Son y11/arda yaymevlerinin sinemayla il
gili yaym/adtic/an kitaplarm say1smda 
görülen art1ş konusunda ne düşünüyor
sunuz? Sizce umut verici mi? 
Heves var ama hevesin karşılığında somut 

bir şey var mı? Benim sık sık tekrarladıgıın 

Nijat Özön'ün bir sözü vardır: 'Türk sine

ması hakkında ne yazılırsa yazılsın, daha 

yazılacak o kadar şey var kı. .. Türk sine

ması, özellikle 'Yeşilçam dönemi· kısmen 

araştırılmış. Araştırma kolay bir iş değil. 

Bunu araştırmacı olduğum içın siıylemiyo

rum. Türkiye'de araştırma için oturmuş bir 

arşiv olmadığından diğer ar~ivlerden ya

rarlanmak gerekiyor. Bu da, o işi ve işi yu

rüteni zoı-luyor. Bir de zaman meselesi vaı·. 

Çogu sinema yazarı arkadaşlar sürekli ola

rak bir gazetede yazdıkları içın bir zaman 

mevhunıu oluşturmuşlar. Haftada iki üç 

film izleyip onları yazma temposuna girdin 

mi, oturup kitap çalışmalarına pek fazla 

zaman ayıramazsın. Onu ben yaparım 

Agalı IÖzgıiçJ yapar. Birçok proje üzerinde 

Atilla !DorsayJ yapar. Universile tezlerine 

bakarsan orada birçok çalışına var. Tez ça

lışması yapan ve daha başından bana gelen 

öğrenciler var: "Hocam ben 100 sayfa 

ödev yazabi/ir miyim?" diye soruyorl.ar. 

Başından beri o 100-150 sayfayı düşündün 

mü kendi kendini engellemiş olursun. İlginç 

konularda tezler de oluyor. Fakat onlar da 

kaynak sıkıntısını çekiyorlar. Belirli sinema 

kitapları satıyor anıa orada biraz yayıncıyı 

da düşünrnek gerekiyor. Ben sinemacia pı-o

düksiyondan gelmeyim. Yönetmen olma

dım ama yonetmen olsaydım muhakkak ya

pımcıyr düşünürdüm. \Türk Sineması'nın 

Ekonomik Tarihi'ni birçok yayınevine teklif 

Gençlerin araştttmaya YÖitl'Jik istebizf,. 
ğinin belirgin bir sebebi v;ır m1 sizce? 
fE,ıcle · ır..J Jr ::-tnJ~ ~ r, 

ts.:ırıin ku'Jı),mır bır av;ı. -:.ai: var Ç-G fi n 

~ı·ret-t qirnız h,:'rı o v "ntdjı lla-nı 1oru .. 
drna zın taşınızdak< 9f'111J!&r fJ filrr ~? p 

;'asada bularna :ı ne ~J'P 1r- vturur ga:rft 

ızlemıyordu MPr"k11 

bO'Iatda Ak1 ım'<!c f .• la Geli}"c ;dında 

mitoıojik bir !talyan 'ilminı yazdıgı. ı~ n 

nemada ayrım yapmadım; bu alt kultllr, bu 

üst kültürdür diye. 

Son olara/c, bu konuyu seçmenize ve sizi 
böyle bir lcitap hazirlamaya yöneiten duy
gu ve düşüncelerinizi kitaba tam anl<ı

mtyla yans1H1ğm1Z1 düşünüyor musunuz? 
Hi\bir kitapta o kitap için besledığin bütün 

düşuncelerı tanı olarak yansıtmak bence 

mümkün değildir. Filmiere baktıgımızda da 

hiçbir yöneb'len filminde o filmle ilgili yap

mak istediklerinin hepsını yapamaz. Bu. ba

zen bir zaman sorunudur. bazen bilgi. .. Onwı 

için her kitap yeniden yazılmalıdır diyorum ve 

çıkan kitaplarımı yeniden hazırııyorunı. 
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