
Filmcilik 
"Fatih" filmi 
Yüzünden memnuniyet akan orta 

boylu, alnı hayli açılmış, gözlükle
rinin arkasında gözleri fıldır fıldır e-
den adam, akdenizlilere hat bir ha
reketlime içinde, elini-kolunu sallıya-
rak gürültüyle konuşuyordu: 

"— Bakanınız son derece genç ve 
üstelik çok da yakışıklı. Kendisine fil
mimizde başrolü teklif ettim. Bakan
lığım var diye kabul etmez ve oyna
mazsa bile, nezaman gelse, ona film 
lerimde kaliteli bir rol verebilirim,." 

Bakana teklifsizce rol vermek is
teyen bu orta boylu, saçları dökülme
ğe yüztutmuş cin gözlü adam, İtalya-
nın hatırı sayılır sinama ağaların
dan Dino de Laurenıtiis'ti ve Türkiye-' 
de çevrilmesinde prensip kararına va
rılan "Fatih" filminin ön hazırlıkla
rını gözden geçirmek üzere, geride bı
raktığımla' hafta içinde yurdumuza 
gelmiş bulunuyordu. 

1962 yılında da, çevrilmesi söz ko-
nusu olan "Fatih" filmi için, konu o-
larak, finlandiyalı yazar Mike Walta-
ri'nıin romanı "Johannes Angel-Ka-
ra Melek"i seçilmişti. Waltari, bir ta
rihçi değil, herşeyden önce bir roman 
cıydı, O yüzden de, romanına kahra
man olarak seçtiği Fatih Sultan Meh. 
medi, okurun ilgisini sürekli olarak 
ayakta tutabilmek amacıyla, kardeş 
katili, şehvet hırsıyla gözü dönmüş 
ve devlet işlerinden anlamaz bir kişi 
diye canlandırmıştı. Yazara göre Fa
tih, romanda şöyle bir sahnenin de 
kahramanıydı: 

"Sultan Mehmet, kazan kaldıran, 
bağıran yeniçeri sürüsüne aldırış et
meden çadırına çekilip oradan üç gün 
çıkmadı.,. Tacirler, kendisine bahar 
gibi güzel, onsekiz yaşında frene adın
da bir rum kızı satmışlardı. Tam üç 
gün Mehmet, kimseye görünmedi. Ça
dırda o kızla beraber kaldı. Çadırının 
etrafını saran yeniçeriler küfrediyor
lar, aşk zevklerini harbe tercih edip 
namazını ihmal eden bir sultam iste

miyorlardı. Yeniçerilerin hiddeti son 
haddini bulunca Mehmet, elinde bir 
gül olduğu halde baygın gözler ve 

'sarhoş bakışlarla çadırından çıktı 
Onu gören yeniçeriler, kahkahadan 
kırılıp havaya toprak ve ait pislikler 
atarak. 

— Kılıcını bir gül ile değişen 
sultan. Nasıl adamsın sen? diye hay-
kırınca. Sultan Mehmet onlara bağı
rarak şu cevabı verdi: 

— Ah kardeşlerim, kardeşlerim! 
Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz... Eğer 
görseydiniz, beni anlardınız. 

Yeniçerilerin hiddetleri artmıştı: 
— O rum kızını bize göster, dedi

ler. Göster ki sana inanalım. 
Sultan Mehmet, çadırından yüzü

nü elleriyle saklayan yarı çıplak, kor
kak ve mahcup bir kızı sürükleyerek 
çıkardı. Yeniçeriler, başlarındaki kü
lahları yere atıp ayakları altında çiğ
nediklerinden, tepelerindeki bir tu. 
tam saçla dolaşıyorlardı. Sultan Meh
met, ihtiraslı çehresi, vahşi bakışlı 
gözlerinin sarı parıltılarıyla bu güru
hun tam ortasında duruyordu. Niha
yet bahar kadar güzel olan gençkızın 
ellerini zorla yüzünden çekti, üstüm 
deki son çamaşır parçalarını da yırtıp 
çıkardıktan sonra onu. bu güzellik 
karşısında kendilerinden geçen yeni
çerilerin önüne doğru ittil., 

— Rahat rahat seyredin! Ona ba
kın ve sultanınızın aşkına lâyık ol
duğunu anlayın., 

Mehmedin çehresi hiddetinden ka
rarmıştı, elindeki gülü yere atarak 
emretti: 

— Bana diz, kılıcımı getirin! 
Yere diz çökmüş, başını eğmiş o-

lan esire çıplaklığım saklamaya çalı
şıyordu. Sultan Mehmet onu sacla

rından yakalayıp bir darbede kafası
nı kesti. Gençkızın kanı en yakın ye
niçerilerin üstüne sıçrayıp onları ala 
boyamıştı. Gözlerine inanamayan ye
niçeriler dehşetten haykırarak gerile
yince, Sultan Mehmet, onlara hitab
etti: 

— Kılıcım, aşk zincirlerim bile kı
rabilir. Ona güvenmelisiniz. Yeniçeri 
ağası nerde? Buraya gelsin,. 

Yeniçeriler, çadırına gizlenmiş o-
lan yeniçeri ağasını bulup getirdiler. 
Sultan, onun kumandanlık bastonunu 
alıp öyle bir darbe indirdi ki, ağa
rım burnu kırıldı ve bir gözü patla
dı," 

Bunların yanı sıra Fatih, daha 
nelerin de kahramanı değildi kil Gö
nü saltanat hırsıyla dönmüştü, istek
lerine gem vuramaz bir duruma gel
mişti, önüne kim çıkarsa, kardeş, ak
raba, en yakım bile olsa tanımıyor, 
acımadan kafasını vurdurup öldürtü-
yordu. 

Yazarın Fatihi ile tarihin ve bizim 
bildiğimiz Fatih arasında öylesine 
büyük ayrıntılar vardı ki yapımcı a-
ğası İtalyan Laurentiis'in bu Fatih
lerden hangisini seçeceği ve filmin a 
hangisini kahraman yapacağı doğru
su hayli meraka değerdi. 

İki cami arasında.. 
yapımcının ille de sinema oyuncusu 

yapmağa kalkıştığı "yakışıklı" 
Turizm ve Tanıtma Bakam Göğüşe 
göre bu konuda herhangi bir kuşku, 
nun yeri yoktur. Senaryo bizim ona-

El ia Kazan 
Bir başka Laurentiis 
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yımızdan geçecektir, bizi kötü göste
ren bölümler ayıklanacak, Fatih, fin-
landiyalı yazarın Fatihi yerine, bizim 
ve tarihimizin Fatihi olarak beyaz 
perdeye aktarılacaktır. 

Aktarılacaktır ama, şurasını da 
hiç bir zaman göz önünden uzak tut
mamak gerekir : Laurentiis, herşey-
den önce bir sinema adamıdır, yapım
cıdır ve Fatih filmi için dünyanın do
larını harcayacaktır. Gerçeği konuş
mak gerekirse, normal bir sinema se
yircisi için, tarih kitaplarının kah
ramanı Fatihin hiç de ilgi çekici bir 
yanı yoktur. waltari'nin uydurma 
kahramanı Fatih, birinci Fatihe ba
karak, dünya sinema seyircisi ba
kımından daha önemli, daha sine
maya yatan bir kahramandır. Ya
pımcı Laurentiis'in ise, sinema seyir
cisine bizim Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığımızdan ve isteklerinden daha 
yakın olması ve olacağı da olağan 
karşılanmalıdır. 

Üstelik, bu işin bir de tuzu biberi 
vardır ki o da, Turizm ve Tanıtana 
Bakanlığının - bu, sinema ile ilgili iş
lerinde bütün ilgisizleri bulup çıkar
ma ustalığına şahane bir örnektir-
bu işle ve senaryo ile yatandan ilgi-
lenmesi için taa Romalara kadar gön-
derdiği uzmanı Yusuf Mardindir. 
Mardin, eski Yücel dergisinin kıyı-
sında köşesinde sürelikler yayınlamış 
olan bir şair eskisidir ve sinemayla 
bütün barışıklığı, seyirci olmaktan i-
leri gitmemektedir. Mardin, sinema
cı olmadığı gibi, tarihçi de değildir. 
Ne sinemacı, ne de tarihçi olan bir 
sözde uzmanın, uzman olarak senar
yo yazımına katılarak gerekli karış. 
malarda bulunması ve yazılan senar-
yoyu ne hallere getireceği, doğrusu 
düşünmeğe değer! 

İtalyan sinemasının iki büyük ya-
pımcı ağasından biri ve hattâ başı 

olan Laurentiis, iki yıldan beri Fatih 
projesi üzerindedir ve kendi açısın
dan tam bir tacir kafasıyla davran
maktadır. Laurentiis için hem ülke o-
larak, hem de sinema sanayii bakı-
mından geri kalmış olan Türkiye, bir 
çeşit "bakir topraklar"dır. Son yıl-
larda turizme ister istemez verilen 
önem de, Laurentiis tipi yapımcıla
rın iştahını kabartan niteliklerden-
dir. Bunların ötesinde, batı sinema-
cıları için yurdumuzda bloke edilip 
kalmış paraların mutlaka kurtarılma
sı zorunluğu vardır. Bunun için de, 
konusu Türkiyede geçen bir film çe

virmek, yapılacak islerin en akıllıca-
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Dino de Laurentüs 
Papaz pilâv yer mi? 

sı olacaktır. Hele konu, o ülkenin ü-
zerine titrediği ve önemsediği bir ki. 
şiyle ilgili olursa, sonuç daha da kat
merli olacaktır. Fatih, bunun için se
çilmiştir. Konu, üstelik Laurentiis 
âyârı bir yapımcı için de bulunmaz 
bir spectacle örneğidir. Hele, turiz
me dört elle sarılan ülkenin ilgilileri

nin kulaklarına, bu filmin, yurdumu
zu, batıya daha da yatandan tanıta
cağı ve turist atanma bütün kapalı 
kapılan ardına kadar açacağı da ü-
fürüldüğünde, yapımcıya uzatılmadık 
el elbette kalmıyacaktır. 

Film çevrilip bittikten sonra, çev
rilen ülkenin gerçekten batıya tanı
tılıp tanıtılmadığı konusu ise sonra 
düşünülecektir! önce atı almak ve 
Üsküdarı geçmek gerektir. Bugüne ka. 
dar gelen yapımcıların Türkiyeye oy
nadıktan oyunun gerçek yüzü budur 
ve Samy Halfon ile Elia Kazanın 
yaptıklara "ölmeyen Kadın'' ile "A-
merika Amerika!'' filmleri bunun u-
nutulmaz örneklerini vermişlerdir. 

Bir küçük masal 

yahudi asıllı Samy Halfon -Lau
rentiis gibi -, işinin tam adamı bir 

yapımcıdır. Küçük sermayelidir, fa
kat kafası en karanlık işlere bile sa
at gibi işlemektedir. Türkiyenin dö
viz ve transfer sıkıntısı çektiği bir 
anda, bir çeşit kurtarıcı olarak ilgi
lilerin karşısına dikilmiştir. Halfon, 
Türkiyede bloke edilmiş paralan yi
ne Türkiyede ve türk parası olarak 
kullanmak istemektedir. Buna karşı
lık, yurdumuzda film çevirecek ve ve
rilen paralan o ülkenin iç pazarında 
harcayacaktır. Savaş sonrasında a-
merikalı sinemacıların ekonomik ye
nilgiye de uğramış ülkelerde başvur
duğu bu eskimiş oyun, ayni senaryo 
ile yeni baştan bu defa Türkiyede 
sahneye konulmuş ve çekilmiştir. 
Gerçi bu konuda parayı dışarı çıkar, 
mamakla türkler de kazançlı çıkmış
lardır ama, en büyük vurgunu arada 
Halfon vurmuştur. Halfon, bu düşün
cesini gerçekleştirme alanına sürme, 
den önce, batılı sinemacıları dolaş
mış, batmış gözüyle bakılan Türki
ye alacaklarım yan yarıya -basan 
daha da aşağıya - satın almıştır. Bu 
yoldan giderek elde edilen kazanç, 
Halfoh'un bugüne kadar çevirdiği 
Kimlerinin hepsinin üstünde bir ka-
zançtır! 

İtalyan sinemasının yapımcı ağa
sı Laurentiis de - pek mümkündür ki -
bu yolun yolcusudur. Bloke edilmiş 
paraların kurtaralmasıyla birlikte 
yurdumuzda kendisine ayrıca büyük 
yardımlar da sağlayacaktır. Başka 
bir ülkede -meselâ bugüne kadar 
spectacle için biçilmiş kaftan sayı. 
lan Yugoslavyada - bu tür yardımlar, 

belirli bir para karşılığı yapılmakta
dır ve sinema il? ilgili sendikalar, ya
bancı filmcilerin kendi yurtlarında 
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film çekimlerini bazı şartlar dahilin, 
de sınırlamışlardır. Türkiye için bu 
çeşit davranışlar söz konusu değildir. 
Türkiye, bir kendini tanıtma çabası 
içinde, gerçeklerden uzak ve gerek
siz bir iyiniyet kaygısını sürdürmek-
tedir. Laurentüs'e bütün imkânları 
gücünün yettiğince verecektir. Ordu 
buna hazırdır, İstanbul Belediyesi bu
na hazırdır, öbür Bakanlıkların bu 
konuda herhangi bir itirazları yoktur 
ve başvurulduğunda, onlar da ellerin-
dekilerini artlarına koymayacaklar
dır. 

Fatih filimi için Laurentiis, Tür. 
kiyede bir stüdyo kuracağını da söy
lemektedir. Türkiyede bir stüdyo ku
rulması konusunda italyan yapımcı a-
ğasının hiç bir zorunluğu yoktur. Ay
rıca, Laurentiis'in yine Türkiyede ku
racağı stüdyonun kendisine bir yara. 
rı da dokunmıyacaktır. Ama önemli o-
lan, bu tür sözler edip "yapacağım, 
edeceğim"le halk oyunun ilgisini üze
rine çekmektir. Halfon da ayni yol
dan yürümüştü, Kazan da. İkinci 
James Bond filmi "Rusyadan Sevgi-
lerte"nin yapımcıları da Türkiyede bir 
stüdyo kurmanın lüzumundan durup 
dururken söz açmışlardı. 

Oysa Türkiyede, yerli film endüst
risini idare edecek güçte stüdyolar 
mevcuttur. Bunların yerine yenileri, 
nin kurulması değil, başlarına gerçek 
ten bu işi bilenlerin getirilmesi gerek
tir. Laurentiis, elbette bu gerçekleri 
bilmektedir. Yeniden bir stüdyo kur
manın güçlüklerini, kurulsa bile, bu
nun çalışma imkânından uzak kalaca
ğını da ayrıca bilmektedir 

Ana problem 

Türkiyede yabancıların film çevir
mesi, film çevirmek üzere akına 

başlamaları ve bu akını hızlandırma
ları gelecek yıllarda daha da artacak
tır. Nedeni, türk parasının batı para
larına karşılık daha düşük olması ve 
batı paralarının Türkiyede daha çok 
alış gücüne sahip olmasıdır. Üstelik, 
görüntü ve mekân olarak da, çiğnen
miş sakızların dışında bir özellik ta
şımaktadır. Yani Türkiye, batılı baş
ka ülkelere göre, film çevrimi açısın
dan en uygun ülkelerin başında gel
mektedir. Bundan başka Türkiyede 
bir sinemacılar sendikası ancak sözde 
vardır ve tabiî, gücünü kabul ettir
mekten uzaktır. O yüzden, her önü
ne gelen, rahatlıkla bu topraklarda 
film çevirme imkânına sahiptir. İlgi
li makamlar ise, "bizi kimbilir ne gü
zel tanıtacaklar! Aman, yardım ede

film de memnun kalsınlar, bizi güzel 
göstersinler! Bizi güzel gösterince, 
batılı seyirciler, "hadi kalkın, bu fil
min çevrildiği ülkeyi görmeye gide
lim diyeceklerdir" hayâli içindedir
ler. Meselâ Fatih filmi için bu çeşit 
ümitler, bu defa da Laurentüs'e bağ
lanmıştır. İstanbul surları dışında 
kurulacak yeni bir eski İstanbul için, 
Bakanlık ve Belediye büyük yardım 
yapacaktır. Laurentiis'in söylediğine 
göre, bu dekor eski İstanbul, film çev
riminden sonra Belediyeye bırakılacak 
ve Belediye de gelen turistlere bu

nu gösterip, ayrıca bir gelir sağlaya
caktır! Buna âmin denilebelir mi? Be
lediyenin bundan çok daha önemli ka
mu hizmetleri vardır ve bir film için 
kurulacak dekora yardım, en sonra 
düşünülecek bir iştir. 

Ayrıca, daha ayağının tozuyla, il
gili Bakana başrol teklif ederek cid. 
diyetinden insanı şüpheye düşüren bir 
yapımcıdan fazla birşey beklememek, 
dağın fare doğurması kabilinden bir 
sonuçla karşılaşıldığında da katiyyen 
şaşırmamak lâzımdır 
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