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"Yeni Dalga"nın, günlerden birgün 
Türkiyeye de -kapıdan da olsa- uğra
yacağını beklemek doğrum fazla ha-
yalperestlik sayılırdı. Ama kısa boy
lu, konuşkan, kıvırcık bıyıklı genç 
adam umudunu kaybetmek nedir bil-
miyordu. Bu umutladır ki gırtlağına 
kadar borca girmiş ve kendi başına 
kısa metrajlı konulu bir film çevir
mişti. Kısa boylu, kıvırcık bıyıklı ve 
konuşkan adamın adı Erdem Buriydi. 
İki ortağıyla birlikte bir mimari bü
rosunda çalışıyorlardı. Fransız "Ye-
ni Dalga"cılara benzeyen tek yönü, 
Burinin da onlar gibi eleştirmecilik-
den gelmesiydi. Sinemamızın, içinde 
bulunduğu bataktan kurtulması için 

den önce mutlaka kısa metrajlı bir 
dokümanter veya kültür filmleri geç
mek mecburiyetindeydiler. Gerçi bu 
madde bugüne kadar hiç uygulanma
mıştı ama, bu, gelecek günlerde de 
uygulanmıyacak mânasına gelmiyor
du. O yüzden genç film eleştirmecisi 
sağdan soldan borç para bulmuş, 
stüdyoların kapılarım aşındırmış ve 
filmini çekebilmek için gerekli imkân
ları bin güçlükle sağlamıştı. Elinde, 
yeni Türk hikâyecüerinin en ustala
rından Sait Faikin bir küçük hikâye-
si vardı, adı "Hancı"ydı. Bu hikaye-
den, yazarın ana metnine sâdık ka
larak, Attila Tokatlı ile filmin senar
yosunu yazmışlardı. Olay, bir gece 
yarısı, beklenmedik bir anda bir hana 
gelen şehirli bir yolcu ile hancı ve 
hancının karısı arasında geçiyordu. 
Rejisörlüğü Erdem Buri yapmış, fil-
min fotoğraflarını Vedat Akdikmenle 

"Hancı"dan bir sahne 
Yeni Dalga"nın talihsiz temsilcisi 

kalemiyle gereğince savaşmış, fakat 
ne seyirciyi ne de film yapıcılarımızı 
kötü filmlere bir türlü uyaramamıştı. 
Yıllar yılı kötü filmlerle eğitilmiş ve 
kötü filmlere alıştırılmış olan seyirci
miz iyi filmleri -veya iyi niyetlerle 
hazırlanmış filmleri- kolaylıkla kabul 
etmiyordu. 

Gayret dayıya düşünce 

Muhlis Hasa çekmişlerdi. Oyuncula
rın üçü de yeni isimlerdi. Yolcuyu 
Attilâ Tokatlı, Hancıyı Sadık Akalan, 
karısını da Sevgi Divitçioğlu oynu
yorlardı. Bütün sahneler dahiliydi, 
filmde belirli bir olay yoktu. Yükün 
çoğu çekim sırasında halledilmiş ve 
montaja pek az iş bırakılmıştı. Fon 
müziğini, geçen yıl Türk Film Festi
valinde en başarılı besteci armağınını 
kazanan Yalçın Tura hazırlamıştı ve 
en önemli yanı, müziğin Türk çalgı
ları -kemençe, bağlama, kaval- için 
batı müziği olarak yazılmış olmasıy
dı. 

iki yıl kadar önce de yine gençlerden 
Metin Erksan, büyük umutlarla gün
lerce Batı Anadoluyu gezmiş ve "Bü
yük Menderes Vadisi" adını verdiği 
kısa metrajlı bir dökümanter hazır
lamıştı. Filmini bitireli şunca zaman 
olmuş ve çeşitli ilgili makamlara fil-
minin görülmesi ve satın alınması 
konusunda sayısız müracaatlarda bu-
lunmuştu. Ama nedense ilgili makam-
lardan evet veya hayır şeklinde bir 
karşılık gelmiyordu. Dökümanter ko
nusunda yurdumuzda çalışan tek ku
rum yalnız İstanbul Üniversitesinin 
Edebiyat Fakültesiydi. Fakültenin 
öğretişi üyelerinden bir Mazhar Şev
ket İbşiroğlu ile bir Sabahattin Eyü-
boğlu ve bir Adnan Benk ufacık fa-
külte bütçesinin yağıyla kendi kendi
lerine kavruluyorlardı. Yaptıkları 
filmler ise büyük seyirci yığından 
karşısına çıkmak imkânından uzaktı. 
Sinemalar, bedava da olsa bunları al
mıyorlardı. Belediye yönetmeliğinin il
gili maddesi uygulanmaya kalkılan 
bile, nihayet verilecek ceza devede 
kulak neviindendi ki, yerine alınıp 
oynatılacak reklâm filmlerinden sağ
lanan kazanç bu cezanın yüzlerce ka
tını karşılamaktaydı. 

Durum böyle olunca, gençlerin de
nemeleri su üzerine yazılan yazılar 
gibi saniyesinde kaybolup gitmeye 
makkûmdu. Kısa metrajlı döküman
ter olsun, konulu veya kültür filmle
ri olsun, bu çeşitten hazırlıkların bir 
sinemanın ilerleyişindeki önemi, el-
bette ki büyüktü. Seyirci eğitiminin 
yanısıra gençler, kendilerine yetişme 
imkânlarım bulacaklar ve denemeler 
iyi sinema adamı yetişmesine yol aça
caktı. Yurdumuzda bir sinema okulu, 
bir filmotek ve gerekli sinema klüp-
leri olmadığına göre sinema adamı 
yetişmesinin en iyi yolu, bu deneme 
yollarım tıkamak değil, açmaktı. Bu
nun için de en büyük gayretin Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Basın-Yayın ve 
Turizm Bakanlığınca gösterilmesi 

E rdem Buri, yapılacak eniy i şeyin 
kendi başına denemelerle mümkün 

olabileceğine inanıyordu. Bir kere, el
deki belediye yönetmeliklerine göre, 
sinema salonları asıl konulu filmler-
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Genç rejisör denemesini bitirmiş
ti fakat iş, bu gidişle yalnızca bir de-
neme olarak kalacağa benziyordu 
Film kutularını koltuğunun altına a-
lan Erdem Buri yazıhane yazıhane do-
daşmış, filmini satın alıp sinemalar-
da gösterecek bir işletmeci aramıştı. 
Kısa metrajlı -filmin gösterme süre
si 14 dakika sürüyordu- filmlerin hem 
alınmasına, hem de satılmasına işlet-
mecilerimiz henüz alışkın değillerdi. 
O yüzden de daha filmi görmeden, 
böyle bir şeyin müşteri bulamıyaca-
ğını söyleyerek Buriyi kapıdan dön-
dürüyorlardı. 

Dipsiz anbar boş kiler 

B uri, Türkiyede kısa metrajlı filmi 
ilk çeken sinemacı değildi. Bundan 

Filmcilik 
Gençler deniyor 

G 
eçen yıl Fransada birdenbire pat
lak verip başka ülkelere yayılan 
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şarttı. Bu bakanlıklar, denemeleri 
arttırıp hızlandıracak yardımlarla 
gençleri teşvik edici desteklerde bu
lunmalıydılar. Ayrıca belediyelere de 
bu konuda büyük iş düşüyordu. Yö
netmelikteki ilgili madde ne pahasına 
olursa olsun uygulanmalı ve oynat
maktan kaçman sinema salonları için, 
yönetmeliğin hazırlandığı yıllara gö
 değil de günümüze uygun bir pa
ra cezası konmalıydı. Bunlardan u-
zak kaldıkça Türk sinemasının hâlâ 
gözü yaşlı melodramlar, uydurma ta
rihî ve göbek havalı köy filmleri çe
virmekten kurtulmam imkânsızdı. Bu 
ortamda gerçek değerle bir sinema 
adamı yetişmesini beklemek yıllar 
isteyen bir iş olurdu ki, sinemamızın 
böyle bir beklemeye artık tahammü
lü yoktu. 

Filmler 
Aldrich Avrupada 

Avrupada sürünmekle geçiliyorlardı. 
Fritz Lang ana yurdu Almanyaya 
dönmüş, Gerd Oswald da arkasından 
onu takip etmişti. 

Robert Aldrich'in yeni filmi "Ten 
Seconds to Hell-Cehennem Kapısı" 
Avrupadaki genç Amerikan rejisör
lerinin dramından bir bölüm sayıla
bilirdi. "Cehennem Kapısı" L. Bach-

mann'ın aynı adlı bir romanından a-
lınmaydı ve senaryoyu Aldrich, Teddy 
Shermanla hazırlamıştı. Filmin ö-
nemli yönü Aldrich'in konuya verdi
ği anlamdaydı. Çıkış noktası Alain 
Resnais'nin "Hiroshima Mon Amour-
Seğilim Hiroshima"sıyla eşdeğerde 
tutulmuştu. Resnais, nazilerin Fran-
sada bulunduğu bir sırada bir Alman 
eriyle sevişen bir Fransız kızıyla, A-
tom bombasının trajedisini yaşamış 
bir Japon mimarım yıllar sonra J a -
ponyada karşılaştırıp seviştiriyordu. 
Yurdu düşman baskısındayken bir 
Almanla sevişmenin utancı yüreğine 
oturmuş kadın, sonradan, sevgilisinin 
ve kendisinin başına gelenleri andıkça 
yıkılıyordu. Japonun da Hiroshima'yı 
unutması mümkün değildi. Aldrich'
in filmi de savaş sonu Berline dönen 
altı Alman erinin hikayesiydi. Bu al
tı er de nazi değillerdi ve içine sü
rüklendikleri olay, bir bakıma kendi
leriyle ilgisizdi. Olayın sonuçları hep
sini de kurtulamıyacakları çemberle
re atıyordu. Savaş ve nazizm onların 
Hiroshima'sıydı Aralarına bir de Fran 
sız kadın karışıyordu. Bu, savaşta 

bir Almanla evlenerek Berline gelip 
yerleşmiş ve artık yurdundan kop
muş bir kadındı. Yurtsuz bir kadınla 
-Martine Carol- savaşın iyice etkile-
diği altı eski asker -başlıca rolleri 
Jack Palance, Jeff Chandler ve baş
kaları canlandırıyorlardı- arasında 
geçen sinirli fakat yer yer çarpıcı 
olaydaki başlıca kişilerini Aldrich, 
keskin çizgilerle seyircisine tanıtıyor
du. Her şeyin üstünde kendini düşü
nen Jeff Chandler'in karşısına, duy
gularım savaşa rağmen ölmeden a-
yakta tutabilmiş bir aydını çıkarıyor
du. Jack Palance, kendi sonu pahası
na başkalarına yardımı önde tutu
yorsa da, geçmişi unutamıyan, çirkin
likleri ve savaşın yarattığı güçsüz
lükleri görüp bağışlıyamıyan bir tip
ti. Unutamıyan Alman, birgün Fran
sız kadınına tutuluyordu. Bomba a-
yıklama işinde ölüm kumarına otu
ran altı eski askerden dördü, ölünce, 
çıkarcı bencille iyimser aydın bu çap
raşık aşk serüveninin ortasında kar
şı karşıya kalıyorlardı. 

Aldrich'ten şimdiye kadar seyre
dilenler çokluk "suspence" üzerine 
filmlerdi. "Cehennem Kapısı" ise pan
siyonda geçen bölümleriyle yalnızlık 
ve çağdaş ferdi meseleleri yansıtan 
şiirli bir hava ve dışardaki bomba 
aramak bölümlerinde ise soluk kesici 
bir "korku" havasıyla yüklüydü. Üs
telik bu filminde Aldrich, aşırı bi
çimciliğe de yer vermemişti. 

34 AKİS, 11 KASIM 1960 

A vrupada çalışmak zorunda kalan 
Amerikalı rejisörlerin dramı, Mc-

Carty 'sizmin ölü bir noktaya gelme
siyle de bitmemişti. Jules Dassin Fran 
sada, Joseph Losey de İngilterede geç
mişteki büyüklüklerine yeniden ye
niye ulaşabiliyorlardı. Amerikan si
nemasının, gerçekçi ve o ölçüde de
ğerli bir kuşağını "kara listelik"ler 
olayıyla elden çıkarıvarmesi, Holly-
wood endüstrisini uyandırmaya yet
memişti. 1950 den sonrasının en umut 
bağlanılan rejisörlerinden Nicholas 
Ray ile Robert Aldrich son yıllarını 
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