
Gerçek yaşamlardan sinemasal meze 

"Aşk Ölümden Soğuktur" 

B ır Türk filnııde, şu kosullarda 
k.ırsıl.ısnı.ık ne .ıcı: "A~k Olünı

dc·n ~oğııktur", tl.ıha ilk günün 
.ırdımbn. hıas·ın orta boy scılonl.ırıntl;ın 
hırıntlc·n en küc ük salonuna geni 'e ne 
razık kı. gisı: g<>re,·lisınden "'\izden b;ı -
k.ı seyırd rnk. tilm oynamayac.ık." cüm
lesınİ dıl\·up ıkı ke7. geri döndükten son
r.ı. aııuk üdincü dencnıemde filmi izle
,-d ıildim. Türk sinemasının yıllardır taıtı
~ıbn soruııLırı ortacbyken, bir se;ıns bo
yunu tek hir scnrciyi bile çekeıneıııe
ııin , g<istcrimin ilk gününde ;. alnızca -!,'i 

nıih·tııı lir.ı h:ısıl.ıt yapmanın soruıniulu

ğu g.11 c· ı .ı ğır olsa gc·rek. 

o\ k ()lüıııckn dı: Soguktur" filminde 
se\·ıru} ı ilgilendiren hiçbir sey Yok mu 
ac.ılı.ı ? Hugün sJlonbrı dolduran genl se
\ i re ı kitle-sinin, -lılmde adı Belgın obr:ık 
gersı ek s.ırkıcı Hergen'in trajik ya~a-
1111\ Lı ilgileıınıedij(inı. bu ilgisizli,(lini Ge
retk nin konu\ .ı ) akla~ımıncı da yansını
)!ını sii\ knıek mümkün. 

Kimse kusura lxıkmasın ama, filmi iz
ledikıen sonrcı, cLılu ilk baştan filme git-
111<'\ i r<'dclt:den seyirl'i\·i ele~tirecek bir 
"~)' bul.ıın.ıdım hen. Apkçası. bu filmı 

giinnc·k ısteım:mekt<' ~-cık hakiıLır 

Geretle'nin filmı. sinemada örnegine 
cııdcr r,ıstl.ınır bır ' h.ısan'yı gerçekJestiri
ı or Hunc.ı dramatik malzeme ic'eren bır 
ii}kuden yola lıkıp , dr;ımatik açıdan bu 
k.ıd:ır etkisiz bir film yapmak, her baba
yığitim harn tlt:ğil 

T.ılııı kı bunun •ıltıııtla da senaryo so
runu Y•llıyor lit·retle'nin. birinci filmi 
'Rohc·ıt s Mm·ie-Robert ın Filmi"nde yap
tıi\ı gibı Yıne kendisinin kaleme aldıi\ı se
cı,ırro , fkrgc·n · ın ya~cıınından daha trajik 
bır düıc·,·de Gereken hiı,:bır noktada 
dunıı.ıdan , gereken hi~·hir yerde derın· 
k metkn, . ınıntl\ J gimıedcn öYküyü 
.uıı.ıı,r ge\nıis (Jeredc, aynen J<ro·lere 
kac'ar gden Yt·sılç..ım filmlerinde yapıldı
gı gibı. 

Yüzeysel kişilikler 
c >rnt~iıı. onenılı sorunlardan biri , 

\lı nın k"ıliğının ) ı.ileysel, Belgınt duy 
Jugu rLıtkunun l .. ınırn ... az hırakılnll~ oln1a 

Bir .;d.ını, n leııcligı bdın:ı neden 
huıı .ı ııelıu dll}.ır \Ülııne kt'Zzap at
n' ık ''ı\.ıkl.ırıı,ık gıbı }vllara r den has

urur bır ıuı lu ~nl.ı} .ımı\ oruz fılıııde 

unı-.u .10l.ıır ıınız ı ın rkrınlcınt•,inc bır 
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kisilik çiizümleme.si ycıpılması gerekiyor 
n· tek b.ışıııa kıskan1·Iık, hunt·a eykmi 
al·ıkLımak için yetersiz kalıyor. Böylece 
Ge red e, .\lı gibi çok ilginç \L' dramatik 
.ıuclJn yo~un bir malzemeyı heba etmı~ 
oluyor 

Aynı bi~·imde, filmin dramatik etki ta
sıyabilnıesı için, ,·oktan keşfedılip binler
cc filmde uygulanmış dr;ımatik .ınLıtını 
Öf\elerınin hdli hir mantıkla dizilmesi, 
ini~ler-<,ıkı~br, tlurgunluklar patlanıaLır 
olmcısı gere ki) or, tabı i kar~ınııztbki, bu 
yapıyı tümüyle reddeden. kendi i<.·inde 
tut.ırlı bır deneysel plı~ma degilse ... Ge
rede nın lilıninin, deneysellik gibi bır ıd
diası olmadıi\ın.ı göre, draın.1tik gelısım 
hakıınınd.ın çagtlas sınemaya daha para
lel olma.sını ht' klemek çok doi\.ıl Am;ı ne 
yazık kı, hu Iwklenti kar;ılanınıvor. ganp 
bir bi<,imde lıaslavan t1lm. ;ıynı gariplikle, 
.ıdeta küt diye bitiyor 

Gerede'nin, alt-kültürlere, yaygın p
ş.un biçimlerinin dışında kaLın ıns.ınlara. 
''tutunamayanlara" hellı bir sempatı duy
duf\unu ilk filmınden de bilivoruz Bun
da bir sortın yok, problem. ılgı duydugu, 
ele :ıldıi\ı kültür ve o kültüre air insanla
n. hi~ tanımıyonnus gibi .ınlatması Eger 
n çeHekrı iyı tanıyors:ı , çok kötu anlatı
yor demektir T.ınımıyorsa d;ı, .ınlatmay:ı 

sı\ ·anmadan önce, ara~tırnıa y:ıpınası ge 
re kırdı 

Çünkü, tecınht'l filmler gibi belli s:ıb
lonlara uygun olmayan y.ıpıtbrı kotar
mak , sanıldıf\ı kadar kolav değıldir. lik 
fılnıinde belli bir başarısızlıAa uğr.ıy:ın 
Gercde'nin. bunu anlamı~. hatalarından 
der.s ~,·ık.ırııııs ve bu kez çok dah:ı iyi h.ı 

zırlanmıs olması gerekırdi ... 

Bunca çaba niçin? ... 
(,e,en haft.ıki -;inema C.azetesı 'nden 

hirk.ı<, satır Jlıntıbmak istiyorum: " Ask 
Ölümden Sof\uktur' un çekimleri lsun 
bul d;ı ) apılmıs ve b h,ıfta sürınü . Posı
produksiyon işlenıleri için ı.st (ı "} lıo~ 
yunc:ı h.ınsa ·da ve bYi<,Te tle ~,·alı~ılınıs. 

Euriıııages 'd;ın \'e Külıür fbkanlığı'ndan 
destek .ılan filınin Iıüt~,esı ıse :1.000.000 
Fr;ırNz Frangı'nı (pkLışık 53 ınily.ır !\irk 
Lir.ısı) bulmuş. 

Bu s;ıtırları okuyup d" yaııklanma
ın.ık mümkün deAıL Tüm bu ~.ılxıbr, 
bu emek hum.ı par:ı lıu fılm için mi 
lun ınıııı~' Ht·men tüm oyuncul.ır ı hel 

ki aslen klip yönetmeni olan L'nıur Tura
gay biraz müste~.na) çok kiitülcr, özellik
le lxı-rol oyuncusu Bennu Gered<>, bazen 
\·ok .ılıartılı, bazense \·ok ifadesiz kalıyor, 
velhasıl. yönetmenin oyuncu y<\netimin
den haberdar olduj(unu söylemek müm
kün degil. 

l!stelik bir de, ''"li çekımden kaınak
l;ınan dıksiyon sorunları var. Bennu Ge
n:de, Türkçe'yi uzun yıllar yurttil'ında 
kalmı~ kimi pop şarkıcılarımız kimi ton
luyor, fena halde Amerıkan sive.si var. Dı
ğer kimi oyunculard;ı da diksiyon sorunu 
olunca, başlı h;J.:ıın;ı bu hile, filmden kop
nıanız, o filmı izlemeye geldigıniz i~ın 

kendinize lanet okum.ınu il·in yet<'rli 
oluyor 

Ne ticaret, ne sanat. .. 
Bunc.ı emek ve par.ı bu film için mi 

harcınını ·/. Pekı nıre' (;erede'nin bu 
filmi yönetmesinin ne gıbı bir nedeni ola
bilir' Para için deseniz, filınin asıl ınti>tc
rı.sı olabılecek arabcsk kültürk yetişen 
kenar m:ıhalleli ın.sanlar ortada zaten 
yoklar Hirınd hcıftadaki gösterimınde ip
tal edilen seanslar, b<>yle bir filmden pa
ra kazanılamayacagını. acı biçimde kanıt
lıw>r. 

Sahı, bu film ne i<,·in çekilmiş' Sanat 
adına deseniz. ortada sa n at yok, bır bın:~ 
yın }a~aını iizelinde, Türkiye·nin sosyal 
sorunlarını ırdeleme .ımau deseniz, böy
le bir hedef güdüldügüne ilişkin t"n kü
~·ük bır ipucuya rastlanmıyor 

Sahi Canarı Gerede bu filmi niye çek
ıni~? 

:-.liye ç·ekrniş olur.sa olsun , sonu,·ta 
kar~ıınızda '\ok kötü itadesını r;ıhatlıkb 
kullamhilecef\imız bir film var 'H. Saat"ı 

ızledikıen sonra. Bundan daha kötüsü 
\·apıbmaz, diye dü~ünımı~tüm ~ımdı 
ise emın degilım... Allahtan, Lı\ .ı ne li 
filmlerinde ve "Robert'ın Filmi"nde oldu
ğu gibi tilmin görüntü yımetnıenlığını 
Jurgen Jurgens üstlt:nmı~ de, hiç c>lm;ızsa 
görüntüleri izleyebiliyorsunuL. Yoksa! ... 

Yoksa gerıye yalnızca, gerl·ek ya~am
ların ve ki~ikrin , kötü bir filmde, sınema
sal ıneze ol.ırak kulanılınası kalacak . In
sana dt·rin bir hüzün veren bu durtıın, 

umarım, Can.ın C,erede'nın de ,-icdanını 
sıziatıyordur 


