
ubat ayı içinde çekimine başlanan 
tek film, Gece Otostopçusu, genç 
bir yönetmen olan Sabri Kaliç'in ilk 
uzun filmi. Yapımcılığını, Sekizinci 
Saat'in de ortak yapınıcısı olan 
York Filmsin yaptığı Gece Otostop-

çusu'nda başrolleri Yalçın Dümer, Billur Kalka· 
van ve Sabri Kaliç paylaşıyorlar. 

Set fotoğraflarını çekecek Melel< Alpak'la 
birlihc, gece çekimleri yapılacak filmin buluı;ma 
yeri olarak belirlenmiş bir prodüksiyon şirketine 
gidiyoruz. Sabri Kaliç ile tanıştırıhyoruz. Onu, 
Hi! Yayınlan'ndan çıkan, "Deneysel Sinemanın 
Kısa Tarihi" adlı l<itabından tanıyor, fakat ilk 
kez karşı karşıya geliyordum Gece Otostopçu
su'nun %70'inin otomobil içinde geçtiğini söylü
yor. Filmin senaryosunu okuma isteğimi, süpriz 
finalinin öğrenilmemeoi istendiği için geri çevri
yor. 

Saat 19.30. Kemerburgaz'dayız. Üstelik, ünlü 
Kemerborgaz kemerlerinin tam altında. Üzerine 
ay ışığı vuran kemerierin görüntüsü heni de Me· 
lek'i de büyülüyor. Sporlar kuruluyor. lik çekile
cek plan Cengiz'in otosrop çektiği, tlkay ve Tol
ga'nın da onu arabalarına almak için durdukları 
sahne. Işıklar hazırlanmış, otomobil de Sabri Ka
liç de yerini almıştı. Kemeriere doğru tınnanan, 
iki yanı ağaçlıklı yokuş üzerinde duran Cengiz, 
virajı dönen otomobile durması için işaret etti· 
ğinde, otomobil birkaç metre ilerde durur. Cen· 
giz koşarak otomobilin yanına gider. 

Planın çekimi bittiğinde, diğer hareketli plan
ların çekimi tasarısı lastiğiu patlamasıyla suya 
düştü. Otomobil ağaçlar arasındaki boş bir alana 
çekilerek tekerleğin değiştirilme uğra~ı başladı. 
Soğuk hepimizi epey wrluyordu. Bu arada, oto
mobilin hareketli olmasına gerek duyulmayan 
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sahnelerinin çekimine karar verildi. Kamera. 
otomobilin önfıne yerleştirildi. Otomobilin gô 
rüntüsü kadarjı bütünüyle dolduruyordu. Bir ki
riko yardımıyla araharun sarsılması sağlaoacaktı 
Bir spot, btlli arahldarla kendi ek.wrti etrafında 
döndürülerek, ışığmın araba üzerim· yansıtılması 
gerekiyordu. Böylece, hı:la yanından geçildigin
de, sokak laınbalannın otomobilin üzerindeki 
yansırnaları yapay olarak yaratılılacak ve hare· 
ketli olduğu duygusu güçleneliriimiş olacaktı. Bu 
sırada, Yalçın Dümer'in önüne, yanl kamerava 
doğru bakıp, direksiyonu oynatma" yeterliydi .. 

Set ham oluncaya kadar , Sabri Kaliç'e bir· 
kaç soru sonna fır:.atı hulabildim. 1\aliç filmin 
senaryow hakkında sordugum soruya, modem 
filmierin senaryolarını anlatmanın pek münı~ıin 
olmadığını söyleyerek yamt verdi. "Örneğin, Sa
ura'nm Carmen'ini iz!ediğimde çok se,·mi~tiın 
Neydi beni etkileyen? Herkesin bildiği 'Cannen' 
öyküsü mü? Hayır olamaz." Kaliç'i etki!~yerı 
'Carmen'in öyküsü değileli elbette; Saura'mn fil. 
me çektiği, yorumladığı, Saura'ya ö--..gü bir görsel 
~'!etik ve anlatımla yaşam bulan 'Cannen'di. 

Kaliç, "-Her yolculuk bir kaçıştır· filmin te
mel önermesi" diyor. "Filmi kısaca, şüyle ü:etle· 
ycbiliriz: Pısırık, jahsiyeti karısı tarafından ayak· 
lar altına alınmış biri olan Tolga (Yalçın Dü· 
mer) ile onun zengin >e }ımarık !..ansı fikay 
(Billur Kalkavan) otomobilterivle tatile gitmek 
üzere yola çıkarlar. Yolda otostop yapnğmı gör
dükleri Cengiz'i (Sabri Kaliç) arabalarına Jiırlar. 
Cengiz, ruı,langıçta hoşsohbet ve neşeli bir genç· 
tir Fakat sonra yavaş ya va~ anormal davranı,lar 
sergilerneye başlar. Aslında luısta ruhlu bir psiko
pattır." Kaliç sözlerine şöyle devam t•diyor: "Ge' 
cc Otostopçusu bir yol filmi. Yolculuk, memnu 
niyet,izliğin bir sonUl·udur. Türklerin, Orta As
ya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan yolcu
luklarının temelinde memnuniyetsi:lik 'ardı. 

!lu, hııgün de. izleri çuğalarak yaşamrmı:ı tÜ· 

mü ı le Silran kültürel bır voiruluktur.• 
!\ali.,., Gece Oıostopçusu'nun .l\ nı zamanda 

bir gerilim filmi <>lduğunu 'IÖvlüvor· "Fa kat getı· 
Jim, korku, komedi gihi türler ~önetmeıun ~ıl 
anlatmak istediğinin, st·ıirci için iık--nebilir lula
hilm~k icin kullındığı hir (r::dliktir." 

Otomobilin tekerleğiniıı değiştirilmC'i olduk
ç• uzun 'ürmüşrü. Mek-k de ben de, nasıl geti 
Jönu·eğimizi düşünihor. ~ammı:dan geçen her 
~(ctidireköy otobüsünün sonuru .. -u :_ılmamaStm 
diliyorduk Bu arada, önce çoğu 4 ) ı~~lannda 
ulan hir grup çocuk '" sıska, şaşkın bir k"l'<'k 
daha sonra da yakın çeHenin delikanlılan '>t'tm 
konuğu ırldular. Gençler, çoculdara göre daha 
çekingenı olan biteni uzaktan takip etmt:yi tercih 
edivorlardı. Fakat :aman ilerledikçe daluı yakı
na, sonra daha yakma geldih. Ve en sonunda 
vanilklan noktı, spotla;ı kurtalamaya ba~lamak 
olmuştu. Köpek, sö.reJ..Ii konılma,ına rağmen, 
araJa bir kaşınrnak için durmak zorunda kabşı 
dı;ında, bıkıp usanmadan otumalıilin ""resinde 
dönüp duruyor, .. Hazır! Ak.sl}\)ll~ -.;esn le. St;o;.'i.: 
leşip kımıldamadan otomobilin içindeki iki '""' 
nı i:leyen kalabalık grubu şaşkın şaşkuı sü:ü~or · 
du. Başlangwıaki şa~km bakışları, ulup biteni an
la yamayıp, Stığuktan üşft)'<'n bir grup imanın bir 
arabanın etrafına toplanma nedenlerini kanava
madıkça, yerini ku-;ktılu bakışiara hırakn. 

Sonuncu olup olınadığını bilmediğimi:. bin 
dikten sonra Ja öğrenmeyi aklımı:Jan ge..-imıc· 
diğimiz bir Mocidilekôy ııtrıhfı,ıine hındiğimi:de 
vakit epey geçti. Çekimin yapıldıgı hôlg"'lt-n ge 
çerken, mahallenin gençlerinin \·e \·ı.:x:uklann 
oluşturduğu kalabalık dagılrıuşı:ı. KJpek><; otı>
ınobilin etratinda ısrarla dönmeye de\ om ediyor· 
du. 




