
ru hıldıgı yold.ı dt•vaın t•t-.ın! .. 
"Lulu"yu ı'c Rıga'ı Lun<ı'nın \'ars.ıyıLm 

ıınürwn ı ığınd.ı, olduk,~.ı yetersı: hul 
du m "Sk.ınJal kııparmı( bır k ıtart.ın 
.ılınmı~ tılrn. Hı:lerc gı:n~y hır kı:ın ılk de· 
neyınıınJcn ha~h1ytp M.ıJrıJ'ın rehlikclı 

gl'<..l" 'il'ıntiL·rındt: sad1ı·ınazo~ı'il uqılerc 
k<ıtılrnay.ı J~.·k uzanan cmsd eğmmını ;m 

btıyor K ımı "ıhndcri gerçekte-n Je mıJc 
k,ıldırıcı {ö;:c\lıklc gencccık kızın tam hır 
.ıl~tak olan ılk St'vgılı5ı tarafınJan ın<lruz 

hır,ıkıldığı davr-,mı~l~ırı Jü~i.inüyurum). kı· 
mı sahııdL·rı -.ü'ıh.i, cılalı, ama gerçek bır 
cın,el gerilimden yok,un (tüm fin;.tldekı 
-.eb hülumlcrı). Bu filmın yalmzca bir hö· 
lünni hann 'iincma'ıal bir erotizm duygu'u 
hi.,,ettırJı: genç kadının, görmedığı ve as
\ınJ;"t oz aj!abcyı olan bır ad<tın tarafınJ,ın 
ır:ın.ı gl'~ıiJığı hülüm. Luna, hemen va\ 
nı:ı.:.ı hu hühımun ırkılrıcıliğini 'ıneına,al 
hır gerilımt· dönü~Wrcbilınış. Gerısı, ~ık 
hır "ö:ı:cl cv katalogu" veya bır PL.ıybny 

dergı'il k:ulflr ruh~u: ve ho~ .. 
Korkun) bir gnbe ve ba~ka işlere teslım 

olduğum Eylül nyı, doğru\u istediğını ka
d<H film görme fırsatı vermedt bana. 
Ozellıkle Brıan Je Palmo'nın fılmını ıu 
satırları yazdığım ana dek gön:medığım 
')ın üzgi.inüm. Buna karşılık Steven Spiel
berg'in "Jura.,.;ic Pmk"ını 2 kez gördüm: 
ılkınde türk)c- altyazısı: hir galaJa, ikınci 
'iındc i<:ıe, hır~cylcr kaçırmıştındır korku
'uyla, gii,tcrıme çıktığında ... Ama hnşu
n,ıyrnı~: kımı konu~ınalan anbmadıy..,am 

Ja, hır~eylt•r k.ıçırm<ımı~ım. Çünkü "Jllra ... -
"iı.: Park", :atı:n "kaı.:ınbc.ık birşeyler" ol
ına'ı kurku-,unu gerl'ktırıneyecek k.h.Lır 
yalın ve: duı bır fılm. 
Spıelhcrg, hu tı\nıde Jı1dım kı hır 

''J,lw,"un rcmd cntrık.ısını yınchyor Do
ğ<.ıda v.mıl.ın hir rchlıke, onu çıkarları yi.i 
nındı·n bılmt·zJt·n gelenler, gıJL"rek kı~
kırtanLır, hu tehlıkt:nin rençesine dü~t:n 
ma..,um insan br Vt.' nna kar~ı c.mını Jı~int 
tak:ıroık .. .ıva~anLır ... "T ehlıhYnin hu k e;: 
;ı,\ınd.ı \·~mılm.ıylp io":oıan elıyle "y.uatıl
mı{ hır ıd··ılıke oloM ... ı, ~r\i:.,:ılbr llnce hır 
dinn:\ırun kanını t'ınmı~ bir .,iHl":'ıtnt·ğın 
bır .ıg.ıLın ı:ı:~U\tıncı k..m:;ıır günümüze gd· 
ınt·sıyk· ddı.: ~.·Jılen ın~ılc-hilkrden y,ıLı 

\-ık.ır.ık bu vukulmu~ üirun )'e-niden "can 
l.ındırılın.ı-.ı", ol.wın n: enrrıkanın hdke
ıııı~ını J~gı~tirıııt\'lır. 

"jur:w.ı~.. P·ırk'', Srıdhl'rg gıhi g~:rçcln:n 

Yl'h:ncklı hir ı;,ın.ırçının. l--ıır kc., J.ıl :d kır 

il''>el hcklenrılı.:re ve menıanın en rı<..<~rı 

k.ılıpl.mn.ı te,ltln olm:mnın .,yh.hu. kıı 

fılmın k<ıh.ı çı-:ilmış kı-ıilıklcrını, 5( ;:ımıo ... 
n:ı hılınhcl .u.:ıkL.ımaLuını, ın,.m tutku,u 
vı.: çıkarulı(!ı ü:l'rınc s:ı.ptamahmnı cıJdı· 
ye .ılm:ık ol.ınahız. Fılmm görknnlı y.ını, 

h ır ke-z J,ıha, tck noloJisınJc: o t.ırıh-t'ın<:e· 
sı yaratıkl.ırının, blıylesıne yumu~ak, dt, 
ğtıl lı<.ırc-h·ı!l'rle kar'?ıınızJ~ı c;_~n\;ınına'iı, 

ku~kusuz unuıulmayacak b ı r olay. Ama bıı 
filmı i:ıncm,cınck ıçın \·eterlı oLımıyor 
Bır ölçuJc "E. T." ıle uy;ıratık-Alien" arc.t
'ınd;ı gid ı r gelen tılm, "E. T."ye, yani ger 
çek Spıdhcrg'e va k l•;tık,,, haıarılı uluyor 
(ağacın li:crınJckı aılenın ''orohur dıno· 
zıır"la kar-ıılaşmilsını duşuniıyoruın), "Alı

en"ın vah-"?ılıt!ıne döni.i~tukçc M:vım..,ı:leşı· 

yor Hele hu vahşıli~in fılm hoyunt.a oıel
lıkle çoc...ukLıro.ı yünelme:;ı, onhırı hcJd <.ıl· 
m<ı::.ı, hağı~lan.ımayacak hır olgu. Nerede, 
"BdJ."nın, "E, T."nın, "Kuı-..ıl Hazıne 

Avcıları"nın, "Daima"nın 

Spıclberg'ı Jıye >Orul"bılır. 

Onu hclki \anatçınm şimdı
lerde bıtirdıği 'lon fılmlnde 
hulacağız. 

Son gürdüğüm bır film ı~c, 
"SbnJal" ve "Hollywood 
Dokturu" fılmlerivle tanıdığı
mız Ingiliz yönetmeni Mıcha
d Catun·Jonc:ı'un \o'Önt:ttığı 

"Bu Çocuğun Hay<ttı Thıs 

Boy'~ Lıfe" oldu. Film, onede-
rı "rutin" Hollywood yarımların

Jan bın gıhi gözuh.ıyor: yenı-yt:tmc hır 
oğlanın 1950'lerın ABD taşrasındakı 
(zor) bi.iyi.iıne ko~ulları, çekıci anne'lı ve 
onun ~on murluluk umudu olarak bulduğu 
>ert, gıderek garıp k~ılıklı bır "ü,ey bana" 
ile olan ılı::,kileri .. 

Anc;.ık "Bu Çocuğun Hayatı", ınsanı 
yavn~ yavaş erkıleyen ve bu erkiyi .;inema
dao çıktıktan ":-.onra da sürJi.iren fılmlcr· 
den ... GtrçL·k bır ö:yaşam öyktislındcn 
:1lınmı) olan roınanın/fılrnın ki~ılıkleri, 
~on kerte utanrık, ınandırıcı. Carnn· Jo
n~:ı, görkt:ınli Jcğılse de Uzcnlı bir dUnem 
ı.:anl.mJırma-.ına gıtmı-; (arahalardan gıv
\ilcrc, çalın.ın ~arkılard .. ın TV'den y:.ınsı· 
y.ın Lma Turner'ın J...ı:ının anne~inını 

.l~ı~ını ökh.irme"ı veya KenneJy'nın ":>t:l_ı-1111 
konuşm,ı:-.ı gıhı \ık[üalir~.: 0l:ıyların<ı). Hu 
ku,ur,u: altyapı önünde, gerek genır Lı:· 

nn,u Dı Ca('rıo, gt:rehe Rohert de Niw 
ve Ellr:n Rırkin'in Jem:pmlı üyuncululv 
ldfı, ı,irın~.-ı ~ınıf hır o;ınav verıyorbr. 

C:.hellıkk· Dt: Nıro'nun vıne kenJL ... ıni (yu: 
ıılarak drl, k.uakrer t)larak da) y<.'nilt•mı) 
ki~ılığı. tılıne Çlık ~t:y katıyor. "Bu Çonı· 
ı,!UO 1-Lw.uı", ö:ellı.klc b<ı~larda bira: "mı:· 
mı:" gü:übe Je, temd ıman ~er')eklcrıne 
lbvalı, ('ı:dlıkle hüyiımcnın \'C wn~J...ınlı 

ğı.: ~ıdını .uınanın .. ~.ırunlarını ç~..ıl... ıyı du 
yum-.;ar;ın Ju:evlı bır tilm. Kendı aJım.ı 
bu fılınJen "jur.l''iiL r .. uk".ı kl\'.bİa ddh.ı 
IJ<lk Zl'\l .ılJım 

ihaneti gördüm! 
A S L ı T U N Ç 

Srm dmı~mın en wrtışmalı ~erlı ya 
pımlarından 'San Tebessıim" ıiıen 
ne, hır ',kııllu"nım, Eıkışehır Ana
dolıı L'nıversitesi Iletişim Bılınıleri 
Faki<lıe ı Smema-TV böltimıi yük
sekitsam riğrencısı Aslı Tunç un ekı 
UTI'ıi \HnU"WffUZ. 

K
ırni ı medv ı hJml:ıarJım.mına lı 

h..ı. Ldd Jırt:ncmedı~ınJen, kırnı ı 

"Jece ~ahıka TebnJ'ın çırl"klı· 
{!ını mer.ık cru~ınden. kımuı ı'it: Tıırk ~ı· 

nı:m,ı .. ının öldü~t..ine ınanm;ık ı temedı

~indt'n fıradayJı. Gü.nlt'T bt.J\."U 1--i.ivuk t.ın 
r .ın,ıl.ul.ı halk.1 duvurulan "'"'ı ;ır ı Te be~ 
'um" sonunda vı:yuna gırnn1tı ı,te. Bek 
lenrilcri ne ulun,J olsun hıç dt' ,ı:ımsana 
mayoı...ak bir kitle, y;ı~amlarınJaıı ıkı <ıatl 

ve ceplerınJ<n 30-40 hın \ırayı tcda edıp 
koltuklarına gömülmi.i:?lerdı. Dı~crlerinı 

hılıneın ıım~ı henım bu ik ı ~Jdrten ttk ka 
zancım. olabılecek en başarısı: çekımle
rın, t'n \Iğ .;enarvonun H~ en J~iık Ju:t-v~ 
dekı oyunculuğun na~ıl olabıleceğinı gor
mem oiJu. -ımJıve Jı:k ,.inemavh ıl~ılı, 

ıçınde- hulundue;um hiçbır akadt:mık <ır· 
tam, han.;ı hüyle,ıne üğreucı(!) hır tırnelr 

"unm,ttnt?H çünku bi: (okullulJr 1 l hep 
düny.ı ve Tür\.. !itncma c;ırihındekı en 1\"i 
omcklt'ri i:leyerek öğrenim ~ordul ama 
~ımJı )o'ti:umJe sarı mı yoksa ..ıcı mı oldu
~ı.ınu hılmedı~im bır tebe.,.,umle ulkcmı:· 
de- k<ılıt~'ıi:\iğın, du:ey~ı:lı~ın ve bılgı.,ı:lı

~ın nasıl prım yartı~ını gilri.ıynrum. Filmi 
gt'çcn hcr J.ıkık<J'ıt kcnJımı dı~.ırı atınd tv 

re~ı)o•le d0lu ve ya..-aş yavaş qJonu rt'rke
Jen ın'anhtra ımrcnerek Je ul"ia, .,onuna 
dek ızlemeyı h<ış<ırdım. Bu h<t~arıyı, ele~tı· 
rılerımı ... ı:lerlt' payl<ı.?,uak ~ır anl.ımJd 
kutlamak i"redım. :--.Je de ol'a bunu hakt>r· 
tım. 

Fılmı Once liç temel hölüme ,ıyır ırak 

de ..ılınakta. \ ar.u var· 
1. lçerık 
2 Ü\unı:uluk 
~ Rıçım 

Fılmın vunetmcnı Seçkın Ya,ar, basın· 
da çıkan 'il1hht'derınJe kenJını Lılıana 
L<l\'..ını ıle kıva5lavır "Sarı Teh:~'um" ıle 
Je "Thı: Nighr Porter Geı.:e Bekı.,.i,ı" 

(197i) ar. h ında tematık bemtrlıkler (!) 

kurmu~. l,inJe y;ı)adığımı: külturd <ırt.ım 
b~.ı1luğ:undan yararlanır bilgi kırınrıl:uıvht 
hıll' rrim \'<tp.ıbilınek ku~kmu: \t'l\ı bır 
~t:\ Jc~ıl ama ı,u "na ... ıl'a h.tlk Jnlam.~:·· 

r .w rının hnyudarı gıttıkç.e hi..ı\'umekıc- ve 
cer\t'ktt:n ~ulunç \'e hır \ı k..ıd.u J.t tr: h! ı 
k dı bir Juruına ~elmr:kre:dır 1 lt:r ~e, den 
(ınce "Gece Bekçi--ı" dun\·.ı ınema nrı 

hındt.· ı.:dl.ıt -kurh .. ın dı)·alr:hı?!ını en ıvı 

\'Cren fılmlcr..Jen hiridir. E..ı~ıst Jü~ünu;• 



"Sarı Tebessum" 

hi\ ınıını hırL'\''d hnvun.ı ırddl'\'en, ın .... m 
dng.ı ... ının ,ınırLırını kqh:tınt:\'e ç.ılı~an 
\t' hunu d.ı ~Lı\ n· l.utı.ı'nın ..,,ıJlı-ın.ı:\ı· 
"'"' ılı,L:ı..,n le \'l'Tl'n "\lll dt·rt·ı..:ı.: ,,ır-..ıcı hır 
~·.ırıtt;r Bu y,ıkL\~ıını) Lı tılm, \'isı..:nn 
rı'nın "Lınt·ılıll'r"i { 1 9tı9) n· Bat{ıluı.: 

ı..:ı'nın "1\\lnf\ırıni,t"ıyk (1970) hirlıktt' 
.ın ılır 

"S,ırı T t•ht'"'iıın '\· diınJi.ij!ümıi:de, h;il;i 
"cüıW\'"l' ı.nılı.: giJtTl, U\ıık p.utikre (hu 

rom ı m, Jıyalngbrın l..cndı,ındl' wr almak 
t<ıdır) k;ıtıLm, ..;ıh.ıhl.ıroı katl.u harlarda 
ı\·{·n, kuturliı k1ll\ll~.ın '\·ntd" klı~{·,inı h~~ 
nü: .ı~.unamı~. hu h ıpluluk ara~ıındab \'11: 
Lı~ınavı g~l:...tt'Tl'\'1111 Jı:rkt•n k.ınımca \lık 
\J.ı ıdılıkdi hır \ık nu:. ı (;1\'dın-cmd .... kıü
d-t·nrd) ,ıınıkknını~. k.nraml.m hırhırı-
11t' Lırı~rırını~ hır tılınle kar~ıl.ı~ınıru:. 
T l'hlıh·lı giirdiıglıın Junım, Ti.ırkı\'l·'Je 
J..:L'T\Tktt'll \'·1~.1\-ıp cıJcn hu gruhun "ay 

Jın" lıl.ırak Lın-.l' t:Jılnu·sı \·e olumlu al 

rnn.ırıtlt·r giı-.tl·rılml'bı:ın hır kalırla~
ınav.ı gidılınt·..,iJır ll"~rnt..·~ın. tılm hl.)\'Unca 
h.kt.ı ıbhla~ıırıl.ın ~<tir I~Jri, tıplt•mt·..,ı Jl· 

hu gruhun hır par\·"'ıJır). Halkın gö:ündc 
"g~,.·r,l'k ;ıvdın" d.ı, kllllU~nı[!u anLı~ılına
\an, g.nip egh.:nu· hıçıınll'fi nlan, kı:kar· 

dqını tl'k gl'll'iik ilı~kık·rc :~ırlayahılcü•k 
Yt' .l~ık niJuğu koı.:ol'ıına ih:mt..·tıni normal 

Lır~ıl.ı\'ac.ık k.1d,ır knku~ımı~ • .;,adne l.ıt' 
Uft.'tl'll, \',ırı ol\'\';l'ı kişilı..:r nl.u.ık hılinnwk 

h.·~lır Ru, lııınpl·n h.ıkı~ .ı\·ı,ının ınt..·~ruLı~ 
tırılm.ı,ınJ.m n· :aft'n ,·anıLm ,-mtıp.uı n· 

knJ'ııkluğun Jntl'klt..·nmt'"lfhil'n öte hr 
rtıtum Jctıklır. 

Tüıkiyı.·'Jt' h.uıı.:ı ~aırın nıbl'l hir y.ı 
~;un ... r.md.trJı tunurdu,L:u v.ı \.b h;mgı ,;ı. 
n.ıt J.uıışınoını(! )nın ,,ılışrığı ~irket t.ır.l· 
ıınJ.m bır .ıvlığın.ı P ırı-. t' ~lind~..~rilJıği dt· 
t.ırrı,nı.ır;ı i-1\ık klıntılarJır. Fl·mıni..,t ... ııy 

h:·m dü:lı.:ınınde hakıldığınJa i-.l' "kaJın" 
olgu.;,unun film ~ıyun~..a dl' ;ılını~ı. h,ı}lı 
ha~ına hır ın~o.t•lt•nıt· hmusu lılahılir Eda 
k:ır.ıktl'rinın p.;,ık(llojil ~,.!t..·rinlıkrt..·n ynl
"unlugu, ı.lq·h ının k:ıt.ı ... ınJa :ıdl'to.t ka 
dınl.ırd.ıkı pot.ın-.ı\t·l nt•nıhım.ıninın \'Jf· 

lıı,!ını \ırr.ıy.ı .ıtın.ıkı.ıJır 

"Ttn-.l'i rutku'\ıı .ınl.ıt.ıhılmt..·k ku~ku
,u~ \J"t.ı ı ı hır hı,ım \l' ııyuııı. .. ulugu Ct.'fl k 

rınr Hııylt ırtmı \.in ~..llıgt d.ıy:ımı~ lır 
tılnhk ftıtl ıyu g,'lStl'lt'll <:ıhndt~r ı ın ria-

n.ı ,ıknı.ık ;:ı~rıınd.ıdır ım.ı "S.ırı Tchc..,. 

''"n" tılnıını.k-kı ınııo;.ım~..·rl' Jü:q·ıntkkı 
ııyıınuıhık ık' ):ı:ık kı tılme .ığır hır d.ırlıl 

~l.ılı.ı ındırnıt·kıı.:dır Ru ntıkt:ıtb ;ıkla g~.: 

ll'n ıll stırıı, \•'nl'fınl·n "'u~kın Y.ı,:u'ın ilk 

dl'nl'llll''' ııl.ır.ık hılınırkt..·ıı, tl\·.ıtrıl \ıkı~! ı 
S.ıhık.ı Tdcınd'ın, lwlı.: lıL·Ie 1\.l.ıhır (.ıün· 

~ır,ıy'ın d.ı ılk nyıınuılıık dntl'llll'lt:ri ıılııp 
{llın.ıdığıılır. ~.ıır koı..ı Lır.ık.tı.:rindt·kı Lt· 
\'1..'11{ l"ı:dıkk'ın !'ıl' 1'lLTI..'I'l')''ıl' ha:tnıl \,\;:) 
\'l'ttn~lı.: k\ıı1ıı~nı.ı..,ı, d.ıh.ı Tıirk ..,ınt·ın:ı'ı 

nın hu rl'tnt•l 1ıyuııuılıık ılh·krıni hı k ht· 
nıın'ıl'\'L'Illt'dı,l!ınin hir .ı..:ı1-.rı.;rgc,ıJır. Pl'r 
~ll'~,.il" 11.)-1) ,,\111\'L"Iık rlıhi 1ıbn (n:-:l'lliklt

ı..:.ılcrıyl' tahlll -..ıtın alm.ık ü:crc gl'lt:n k;ı 

Jın ııvıınLu) ııvıını..ul.ırın ıçlt·r J(l'ıl {l\'1111 

uıluk diJ:q·luı, lılmı lbha da ı;ıtl:mılına 

'' ı..:ıı\ bır dıırum.ı -..,ıkm.ıkt.ıJır. 
~~ın , ıl;ır;ık "S; ı rı TL hl'"<'tim", t·rıırı~nı 

Jt·n ııı.ık 't.'' ışnıt• · .. ,hnl'it·rınin tckr.ırıyl.ı 
niJul.:ç.ı ll.ı ıı:ıın hır h.ılc }!dmı~ (yok-..ı 
h.ın.ı mı üvk gL•klı~}. Bu ,ır.ıd.ı l..anıcr.ının. 

cnn ı,ındt· n· k.lr.ıkrt·rlt..-r ar.ı ... ınd.ıkı de 
'ın im ı) le, nnların ilılt..·mlt•rını, 'ıkınııl.ı
rını. \'tt..d.mı lu.•..,,ıpl.ı~ın.ıLmnı \"t·rmı.: n: 

htrl'\'kr .ır.ı..,ınd.ıkı gL"rıiHuı ı:lnilı'ı'l' :ık 
ı,ırm.l ~ ıh.ı..,ı, rt•ni Plmaın;ıklJ bırlık tl' 
~ımdıvl' dı.·k ,-~>k d.ı kullanılmı~ hır yiln 

ttmdir (Hkı. "lulL.'' n· Jım'*, Fr;lll\;lıt' 
Truff.ıut, li.Jl\1) -\m.ı ku-:kıı...ıı: hıı Ml

latım t~..·knığinın hıt1L;ı kull~ınılm.ı~ı 
dqı:nı dt·ı'!ıl ~a\lcct• il:g:linlüğü .ılır !.!ıitiır 
ınl'ktt·dır (T.ıhıı L.'~t..·r bııyle bır la~ cı 'iı:: 
kıınu-.u\-.J.') ~unıı,-u, hu tılmdt"n vinl' de 
b.ı~t;ı ,,r.ıl.ıdıkLınmJ.ın b.ı~Lı pek \ok -.ey 

~lah.ı \ı~r~..·nlliğınıı ınk.ır l'demcm d\ığnı,ıı. 
(. 'ırnq!ın. -..ırın ın ıh.ınt..·tin rengi niJuğurıu, 
maçll rc"oıınl.mn Joı oLÜ"~ıleccğinı, 'aygı 
Juyduğum \·e soıhııt·Jc pt•k ,-nk ll'reler al 

kı~hıdığını tı\atro ... :1n,1fçılarınm Joi bilyle 
hir 'l'l"'olT\'Lxla uyn.ım;ıyı k;ıhul edehılnl'k 
knni n· ılk dt.• ~.!t.·nt·yım\ı yi_ınctml'nll'flt· 
ç.ılı~ınanın hırıkiın yaratmav.ıca[:ını iiğ· 
rl·ndım. Rıı da .ı:.. k.ı:.ını, JL"ğil Nt-> dı:r
-.ıııi: l 

"Jur•ssic: Park", beklentileri boşa çıkarmıyor. 

Jurassic Park 

O
rı,ı v.ı.) hun.ılıınl.ırına tct.ıp.ı ll\ 
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