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F U AV 
HER ZAMAN SEVMEK ZAMANI 

Zam.m1. Kimil~rıni hiç •açmasa' 

da ,adecr çevrildicjı yıl için dP.gil 

bugün hile, sinemada kışı~PIIi~ 

Vrmusurıu hatırl.ım,ıy,ınlarırı bıle ce lılmın k•. dı ~. bıl hıç 

'!'•Liı:rirıin oni.ıne, gr,lınlık 'JIY~-l 

bır kız, ıss11 bır 'JÖI mıor.ıJrtJ', ''' 

')rilde. 'P-'tretm ·kle ol ll\ bır s.ınd;~l 

muhakkak 'Jeielekt r. Oysa kı 

adına örnek gıistPrilebilecek al Metin [rksan, Sevmek Zamd 

sayıda filmlerimızdendir. Hele 

çevrıldiği 1967 yılını ve Yeşıl 

çam'ın anonim karakterinin ge

tirdıği dayatmaları düşünecek 

olursak Sevmek Zamam'nın, es

tetik özellikleri yanında, tarihsel 

ve toplumsal koşullar bakımından 

cesur bir film olduğunu da belirt· 

!Bu ayki amm1z yönetmen Mehmet Dinler' den) 

Film seyirciye yapılır. Şimdi Eurimages bile aynı şeyi söylemeye, 

krediyi ona göre vermeye başladı. "Lütfen kendinize film yapmaym, 

seyircinin de seyredeceği film yap m" demeye başladı. Yeşilçam'da da 

su böreği seviyorsa insanlar o böreği yapmak mecburiyetindesiniz. 

Başka türlü orada varolmak mümkün değil. Lütfi <Akad) abinin 

mesela VesikaiJ Yarimi hiç iş yapmadı, hiç. Film güzel halbuki, 

m'nı çektıljınd~ go~teretck salon 

bulamamıştı Ulusaı SineMa tar

tışmalarını~ yoğunıaştıcjı bir do· 

nemde gerçekleştırden yapım sı 

nırlı bir aydın kesim ılgıs, dışında 

da hakkıyla değerlendırilememiş· 

ti. 

Hareket Yayınları !ilmin senaryo 

Gonul lst.erC:i ıci •adece Sevmek 

lam.ınt'lırı rle<iil 'lem E rk.;ar'ırı 

hem de dı!j~r u .wıarı"!lızı~ ı:ıellı 

b.ışlı 1ılmler• ~naryc olarak ba 

sılsın Bu vesıleyle Kurt.ı Ka 

~ alı'ya bir selarr gondere :-rı. Me· 

tin Erksan hakkında haz:r'arnak 

kadın tecavuze uğrasa yani mağdur bile olsa art k kirle~mişt r dıye 

bakar. Mesela Funda diye Kerime Nadir'den film yapmışlar 1959'de. 

İş yapmadı, çünkü romanda kadın tecavuze uğruyor, filmı de öyle 

çekmışler. Ondan sonra 1968'de Erdoğan Tünaş aynı Funda'dan bir 

senaryo daha yazdı, Melek Film'e getirdi. Bu sefer biz, tecavüze 

uğradığı zannediliyor ama meğerse öyle değil, diye yenıden çevirdik. 

Ooo! l<apı baca kırdı. Kadın temiz olmalı, bizim seyirc yoksa kabul 

etmez. 

Aralık 2002'de kaybettiğimiz yazar, yayımcı 

Memet Fuat'ın ölüm haberi gazetelerimizde 

genel olarak "Nazım Hikmet'in oğlu" vurgu

suyla yer aldı. Belki de Nazım'ın oğlu olmak 

Memet Fuat'ın ölümüne bu kadar yer veril· 

mesi için gerekliydi bazıları için. Oysa Me· 

met Fuat, bu değerli yazar, kendi yaptıkları 

ettikleriyle başlı başına önemliydi. Bizi ilgi· 

lendiren ise Memet Fuat'ın babaları. Nazım 

Hikmet Memet Fuat'ın üvey babasıydı ve şa· 

irliği dışında en önemli vasıflarından biri, 

özellikle 1 940'1ı yıllarda Muhsin Ertuğrul ve 

İpek Film'le gerçekleştirdiği film çalışmala

rıydı. Nazım bu filmlerde kimisi takma ad· 

larla olmak üzere senaryo yazarı olarak ça· 

lışmıştı. Memet Fuat'ın öz babası ise Vedat 

Örfi Bengü (1900·1953) idi. Bengü 1920'Ie· 

rin sonlarından SO'Ierin başlarına dek özel· 

likle metodram türünde pek çok filme imza 

atmış bu arada Fransa'da da 8 film çekmiş 

ve Mısır'a giderek oradaki ılk sinema filmle· 

rini çeken kişi olmuştu. Bu nedenle kimi ta· 

rihçiler Bengü'yü Mısır sinemasının kurucu

su olarak da değerlendirirler. Meraklısı için 

Tarih ve Toplum Dergisi 2000 yılı Aralık 

sayısında "Türkiye'de Mısır Filmleri' 

konusunu kapak yaptığını ve yazıyı hazır· 

layan Levent Cantek'iıı, Vedat Örfi Bengü 

hakkında da farklı bilgi ve belgelere yer ver· 

diğini ekleyelim. 
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