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''Yüreğimizi koyduğumuz bu film/e se

yircimize doya do ya sevgiyi, aşkı yaşa

tacağlz." (Türkan Şoray)* 

"Hep beraber bir destan yazacağ1z. ' 1 

(Kadir inanır)* 

Türk sinemasının hem anlatım hem de 

Liretim yöntemleri açısından 1990'1ar

dan beri yeniden ~ekillendiği konusun

da mutabakat varken, bu yeni şekiilen

menin ne yönde olduğu konusunda ve

riler çeşitli. Bir yandan kendi inıkıınla

rıyla, bağımsız film yapma yönünde 

yola çıkan genç yönetmenler göze çar

parken, biryandan da televizyonun yıl

dızlarını sinemaya taşıyarak Türk si

nemasını yeniden popülerleştirmenin 

peşine düşen yapımlar göze çarpıyor. 

Rus Gelin'i ve Gönderilmemiş Mektup

ları ise başka bir trendin başlangıcı 

olarak alırsak, Türk sinemasının gitti

ği bir diğer yolu, eski şant ı günterin yıl

dızlarını yeniden buluşturmak olarak 

değerlendirebiliriz. Yeşilçam sineması-
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nın en güçlü iki türü olan komedi ve 

aşk filmlerinin, bu iki fılmle yeniden 

üretim ağının içine girmesi söz konusu 

olabilir. Gönderilmemiş Mektupların 

yıldızları Türkan Şoray ve Kadir ina

nır, Yusuf Kurçenli'nin senaryosunda 

ve yönetmenliğinde bir araya geliyor

lar. Yusuf Kurçenli filmine dair: "Kmp 

dökmeden ulaşabilmeliyiz karakterle

rimizin iç dünya/anna. Oyunculuğa 

dayalt bir film. Ve görüntüye. Ve mü· 

ziğe. Acılardan geçmiş ve acı veren bir 

aşk m filmini yapacağ1z," diyor."' Fil

min müzikleri Atilla Özdemiroğlu'nun. 

Görüntü yönetmeni ise \Yeni S inemacı· 

lar' arasında tanıdığımız Gemidt!nln, 

Marufun, Dar Alanda Ktsa Pasiaşma

Iarın görüntü yönetmeni Mehmet Ak

sın. Aralık 2002-0cak 2003 arasında 

Amasra-Bartın'da çekiten Gönderil· 

memiş Mektuplar'ın ı~ığmda, atmosfe

rinde çekim mekanının ve çekim za

manının etkisi tilmin fragmanlarında 
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CIA'de hiçbir şey 
göründüğü gibi değil 
Çay/ak, şimdiye kadar iş üstündeyken 

görmeye alıştığımız CIA'in iç işlerine 

odaklanmasıyla diğer ajan filmlerin

den farklılaşıyormuş gibi gözükse de, 

anlatımını mantık ve zek3dan çok ak

siyon ve gerilimi ön plana çıkararak 

kurmasıyla, ortalama C lA filmlerine 

benzer etki bırakan bir yapım olmak

tan kurtulamıyor. 

Deneyimli bir CIA ajanı olan Walter 

Burke, örgüte faydalı olacak genç ye

tenekler bulup onları eğitme işinde 

uzmanlaşmıştır. Yeni hedefi ise 

MIT'den birineilikle mezun olmuş, 

bilgisayar sistemleri konusunda özel 

bir yeteneği olan James Clayton'dur. 

Başta Dells Computer olmak üzere 

birçok bilgisayar şirketinden makul 

teklifler alan Clayton, başlangıçta bu 

öneriye sıcak bakmasa da Burke ona 

90'1ı yıllarda Peru'da ölen babasının 

da örgütle ilişkisi olduğunu anlatınca 

fikrini değiştirir ve babasının gerçek 

akıbetini öğrenebilmek için CIA'e gir

meye karar verir. Üstelik Burke'ün 

onu özel statüde ajanların yetiştirifdi

ği bir çiftlikteki eğitime sokma teklifi

ni de kabul eder. Bu çiftlikte CIA'in 

yetenekli çayiakları hem psikolojik 

hem de fiziksel olarak çok ağır testle

re tabi tutulmaktadırlar. Clayton'la 

özel olarak ilgilenen Burke, onun bu 

eğitimde diğer çaylaklardan daha hız

lı yükselmesini sağlar. Daha sonra da 

ona teşkilat içindeki bir köstebeği bu

lup çıkarma gibi zor bir görev verir. 

Burke'ün, eğitimin başında sıkça tek· 

rarladığı öğütlerini ('C!A'de hiç kim

seye güvenmeyin' ve 1Hiçbir şey gö

ründüğü gibi değildir') çabuk unutan 

Clayton, CIA'in karmaşık ilişkiler ağı 

içerisinde yolunu kaybetme tehlikesiy-

gözlemleniyor. Yusuf Kurçenli'nin bu 

etkenleri filminin öyküsü içinde nasıl 

kullandığı, filmin seyirci üstündeki et

kisinde çok önemli bir yer tutacak. Fil

min öyküsü ise, aşkın ötesinde hatırla

manın ve geçmişin sırlarıyla hesaplaş

manın üstüne kurulmuş. Yirmi yıl ön

ce kasabasından kaçmak zorunda ka

tan Cem, ölürken babasının yanında 

olmak için kasabasına geri dönüyor. 

Yirmi yıl önce terk etmek zorunda kal

dığı aşkı Giılfenı ile karşılaşması ve 

Gülfem'in ailesiyle tanışması1 sakla~ 

Çay/ak, her ne kadar Al Pacino ve Co

lin Farrell'in başrolde yer aldığı oyun

cu kadrosuyla dikkat çekse de, Çtktş 

Yok !No Way Dut, 1987), Cadil/ac 

Man 11990), Sonsuz Kaçtş !The Geta

way, 1994) ve Tehlikeli Tiir (Species, 

1995) gibi filmleriyle tanıdığımız de

neyimJi yönetmen Roger Donald

son'un bu oyunculardan yeterince ya

rarlanacak bir anlatım oluşturabildi

ğini söylemek biraz güç. Robert de Ni

ro kadar olmasa da son dönemde çı ta· 
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nanları, söylenemeyenleri ortaya çıka

racak süreci başlatıyor. Selvi Boy/um 

Al Yazmaflfrtın (1977! yıldızları Ka

dir inanır ve Türkan Şoray'm Türk Si~ 

neması'nın doğrulmaya çalıştığı bu 

dönemde bir aşk filmi için bir araya 

gelmesi, umarız seyirciyi heyecanları~ 

dınr ve Gönderilmemiş Mektupfat'da 

Türkan Şoray'ın dediği gibi 'özledikle

ri tatlarr' bulmalarına vesile olur. 

(E .K.) 

* Gönderflmemiş Mektuplar filminin 

basın bülteninden almmıştır. 

miz Al Pacino'nun yine vasat bir rol~ 

de karşımıza çıktığı film, en çok, 

Aztnltk Raporı/ndaki IMinority Re

port, 2002) rolüyle birlikte kariyerin

de hızlı bir çıkış yaşayan Colin far

rell'in işine yaramış gibi gözüküyor. 

Pacino gibi bir ustayla, vasat bir film· 

de de olsa başrolü paylaşmak, tıpkı 

filmdeki çaylak-usta ilişkisinde oldu

ğu gibi, gelecek vaat eden oyuncuya 

çok şey katmış olmalı. (F.C.) 

» callin farrell portre (s. 30) 


