
içindl' mi.Jthi~ bir ınllc.ıdele gi.J(ut;ış ıyan ve aill·nın tüm yukunu onıutla 

>'il ll , l'l1illdl' ~UilUıtdJ L' rkcğini di ll" gdıren lt.dy<tn k.ıdı11111ı lotn\,ınJırır 

OndJ k ı şk ı r t ı(l bir c i nsell iğın y.ı n ı 'i ı ra ..,ayg ı uy;,ındır.ın .ma ımgl'~inın 

Vl' pJzarda a lı ~vc rı ~ l'dcn " ı radan halyan kad ı n ı n ı n ~ı:vıınlil i ği ve i ~-ıı..>n~ 

Ji gi vard ır. Soph iil l.orcn' lc ve onun canlant.lı rdıgı ba~ i t. atc~lı lı<tlyan ka 

d ı ııla rıyl a u l a~ılıni.ll 'y ıldız' kavramı, ilk kez .., im:ma \eyı rci..,inin h·ndın

dcn bir i olarak görebileceğ i bir nokt.ıya grlrn i ~tir. Bunda Sophia l.orcn'ın 

dııgal oy u ncu luğunun etkio;i d~ vard ı r. Soph ia Lorı:n komedi lcrdl· olduğu 

kadar dram larda ı.la ba~a rılı ol ın u ~ w halyaniara özgü abart ılı davran ı ~r 

l arı bi le doğal w ınandırıcı bir biçimde kişi liğ ı nc !'ı i ndirnı i ~t ı r. Hirçnk kez 

(hcar'a aday olan Sophia Lo ren, 1962'de Vittor io de Sica'n ı n yilnc t t i ği Iki 
1\ ,ıdllı'dak i (La Ciocuıra, 1962) performansıyl a y;ıba n cı bir filmde En ! yı 

Kadı n Oyuncu Osca rı 'n ı alan ilk kad ın oyuncu ol muşt u. 

l\ tarcello Ma3tro i a nııi ölü msüz bir Kazanova da oba, kad ı mı özelli kleri 

ağı r basan, zayınıkla rı altı nda ezilen ve aslı nda kadının doğa l gi.Jci.Jm.len 

hep korkan koınik ama hüzUnlü bir erkek imgesi çizer. Sophia Loren' le 

Marcello Mastroiann i'n in kadın ve erkek rolleri a rasında bu bir tü r ter

~ine çev rilm iş denklem ve paradoks ötel liğı o nla rı daha çekici yapa r. Et-

zeynep dadak 

GEZiCi FESTiVALDE METiN ERKSAN FiLMLERi 
u yıl festıval kapsanıında Onur Ödülü veri lecek olan Metın Erk

san'ın Susuz )'az (1963), Sevmek Zamaııı (1965), ve Kuyu (1968) 

isimli filmleri yen iden seyirci karşısına çıkıyor. Metin Erksan'ın 

sı nemayla olan ılişkisi daha çok Avrupa Sineması'nda görmeye alıştığı

mız türden, ele~tirmenlik ve sinema yazarlığıyla başlayan bir ilişki . Erk

san, ~inemaya, bir ustanın el verdiği, sinema zanaatini öğrettiği çırak ol

mak yerine, 23 yaşında ilk tllminı çeken bir yönetmen olarak başlıyor. 

Ü>tdık 1952'dc yönettiği Karn11lık Dımya/Aşık \leyse/'in Hayatı isimli bu 

film, onun aynı zamanda sansürle tanıştığı film. En başından itibaren 

kendi görsel dilini olu~turarak, !,Öyledi klerini sert, bazen istenenden çok 

daha dosdogru ve en önemlisı de alışılmadık bır şekilde söylemek, Erk

san'ın imzası haline geliyor. Metin Erksan şehri, şehirli insanı, şehirli in

sanın tutkularını ve çıkmazlarını anlatmaya düşkün. Ama onun ~ehir

leri doğunun hikiyderinin, batının biçimleriyle anlatıldığı şehirler da

ha çok. Sewnek Lamam'nda tanımadığı bir kadının resmine a~ık olan 

bir adamın, bu kızın aslıyla karşılaştığındaki bocalaması, İstanbul gö

rüntüleri eşliğinde anlatılıyor. Bir şeyin kendisine değil temsil ettikleri· 

ne aşık olmak, bu türden bir sevda çekmek tasavvufhikiıyelerinden bil-

a· diğiıniz bir şey aslında . MüşJik Kenter tarafından canlandıran karakte

rin de dediği gıbı, adam aslında kadını değil kendı ni arıyor. Ne var kı bu 

~tecnunvari arayış öyküsü, Türk ::;i nemasında çokça rastlanmayan, da

ha çok Avrupa Sanat filmlerine atfedilen bir kadraj kompozisyonu, me

kan ve kostüm kullanımıyla anlatılıyor. 

ı\letin i:.rhan'ın ~ehrı ve şehır insanını anlatmaya olan düşkünlügü, 

1960'ların prod\lksiyon şirketlerinın artan 'köy filmi ' talebiyle birle)ın· 

ce, ortaya bir çdi~ki degil, iki yönlü bir etkileşım çıkıyor. Geleneksel ola

nı. geleneksel <J.nlatım biçimlerini zorlayarak o;övlemek üzerine kurulu 

bir ~ınema anlayışı, Erksan'ın sınemasının temelini olu~turuyor. Yanı 

Frk!'ıan sinemasal anlatım yollarını, yalnızca hikaye anlatm~nın bir ~ua

cı olarak değil, görüntü dilinın gücünü ortaya koy<J.cak şekilde kullanı

yor (,arpıcı kadraj kullanımı, mek<in ve müzik tJsanmıyla güçlenen bu 

gör::;cl dil de onu, doğu ya ve Anadolu'ya ait hik<iyelerin sinemasal ınıra!:i-

ı.;ısı yapıvor. 

Smuz Yaz Vt: Kuyu tam olarak bu mirasın Urtinieri olarak görülebilir. 

ir. Su;)u.:: Yaz 'da köyün ~uyunu kontrol eden iki kMdeşin, su yüzünden 

tıırl' ~~ulinın ( J7y/[hr ( ~ım'uııdl (1 'na gumıula pıırllLHiar 1·~ 7 1 1 ıl 

lı ,,u.;uklu sıroıd,ın lt .• ıy.ln k<tdınıyl.ı c: cın•,d r u.lvo 1\tHıw ıHıınu ın 

landır ı rl..ırkcn, l.ı~ı11nın tl11nık nokt.ı~ında crıl Ju,cn t.ırıfırı 

t'"Zik·n ı k i ı noı.ınırı en urnuhut ~ı mL1, bırhırlt.:rırııt.ınıyJr,ık kcrıdılcrı 

ni w o.,cvgıyi kqfetnıdcrınin hık.ıycttinı . ı nl;ıtırlar ı\1ar'-tllo bu ftlrn 

deki lMşarı'iıyl.s l .n !yıl- rkek Uyun'u (he arı ıla d day cılurkt!n 'iuphıa 

1 ort.' n de bin, ok udul.ıh.h 

,\1arcdlo Mao.,troiannı, md h.ıytttınd.ı l<.~m hir l.aıın a~ık tıpı Çllf'r 

C )nun ı, ı ncmac..ld çizdig ı tıpler birhirınııı yınt:lt"nmcM dq.:~ıldır. C), hl·r 

filmele can l andırdıgı k.ıraktcri yenı ha~tan y..ırdlır M.~r\X"llo JunyOJ 

nın en güzd kadın l .ırıyla büyuk a~kl.ır ya;a'i3. da VJtgt:çcmedıgı tck 

a~kı.,incın.ı olınu~t u. ·sıncma Vl' tiy.ııronun ma'iahı, du1ltrdcn oru 

lü di.Jnya'ııııda ça lı )m.ık, beni gcrçl·k ya)amın cchcnncmimkrı u1ak 

tutuytlr. Sineınada bu lu nmak, glıvı:n l i bir yerde, lnr f.ııgınakta bu 

lunmakla eşdeğerli. Hiz bu düny.ıda. no'ılaljik v~ romantik tutkular 

la yüklü olarak cenneti yaşıyor, birbırımizı:- guz cl uykuler dnl.nmayı 
sürdürüyoruz," demişti. Suphia ve M.ırcdlo·nun filmlerini izlt·mek. 

si nemanın 'parad i~o· olduğu dönem leri hatıriamanın en gli.ıd yolu. 

komşularıyla olan mücadelelerini ve 

kendi aralarındaki ..,orunları. bir a~k 

hı kayesiyle iç içe ızliyoruz. Film, ara

larınd.ı 1964 Berlin Film Festıvalı Al

tın Ayı ödülü de olmak üzere birçok 

ödi.JI alıyor. Susuz Yaz, Hülya Koç.vi 

ğit'in ilk oyunculuk denemesi olma· 

s ı na rağmen, Türk sinemasında yeni 

bır tipiernenın doğuıu olarak kabul 
edilebilir. Güzel, masum, güçsüzama yı ne de so,.yal bilinci gelişmi~. 

etrafında ne olup bıttiğı konusunda fikir yürUtebil~n. hatta .. onuç

suz da olsa har~kcte geçebilen bir genç kız. Susu: raz w yönetme 

nin beş yıl sonra çektiği Kuyı~'nun en önemli ortak noktalarından 

biri, her iki fılmdc dı:: kadının sunulma biçim lerinde ortava çıkıyor. 

Her iki fılmde de oldukça erotik sayıl.ıbilecek çerçe,·elemeler, kadı· 

nın beden ı ve toplumsal konumu arasında çok önemli bır bağ kuru

yor. Kııyıı, Kuran'ın N isa Suresi'yle başlıyor: "Kad ı nlara iyi davranı 
n ız." Oysa filmlerde kadına kötu davranan erkek karakterleri~ aynı 

çerçeveden bakmaya zorlanıyoruz çoğu kez. Bunun sonucunda ör

neğin Kuyu'da kendisiyle evlenmek istemeyen kızı dağa kaçırıp. te 

cavuz eden bir karakterle yakınlık kurmak yerine, seyirci kendi ko· 

numunu sorgulamak durumunda ka l ıyor. Bu anlamda iki fılmde 

de so~yal baskı ve zorba lı ğın sorgulanması, bu zorbalığın kavnağı 

olan karakterler ile özdeşleşmemizi olanaksız kılp, t11me kadını öz 

gürleştiren bir boyut kazandırıyor. iki film ara~ındaki ortak nokta

lardan biri de film leri n, kırsa l alanda yaşayan in,.Jnların, çaresizlı 

ği doğal bir ~C}'ıniş gibi kabuletınderine getirdık leri ele~tiri. Su mı 
Ycı:'da suyu kendi malı gibi keserek, köylüden çalan Ha:>an'la ba~a 

çıkınada şiddet işe yaramayınca, ~uyu parayla 'lJtırı almak isteyen 

köylüler bu eleştiriden payın ı alıyor KH)'LI'da ise defalarca tecavuze 

uğrayan genç kızı evlendırmektrn b;ışka çare bulamayan aile w köy 

halkı da avnı ~ekilde suçlanıyor 

Hem anlattıkları hem de anlatım ı açısından çok ç;.upıı.:ı olan. Türk 

Sınl•ma tarih ı nde bır çok açıdan ilklerle anılan bu üç filmi, 'inl'll\,\ 

perdesinde görebilmek için Gezicı r:estival çok önemli bir fırs<ıt. 
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