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Sinematarihiniizinen6zelfilnilerindeii"Ara6es/t",£,fewEffj7MieAx'in hem kendi
sinemasini hem de Ye§ilgam anlatisim hicvettigi filmlerden biridir. Ama o Eitem Egi'mez
ki olumunden sonrayaratilan bir mitle kendi ger^eginden kopardiyor. Pcki nedir
ErtemEgilmezger^egijbuymnkendisindendinleyelim...

Olkjn CZirRT
olkamzyiirt af^niail.cumErtem Egilmez deyince akan sular
durur. Bu da normaldir.

Sinemamizda ba§taci edilen
bir^ok filmin yapimcisi ya da

ybnctmenidir. Ekol olan Arzu Film'in

kurucusudur. Tiirk sinemasiyla ili§kiraizi,
onun filmleriyle ne kadar ilgili oldugunu
soyleyerek anlatmak adeta bir gelenektir.
Yani bir mittir Ertem Egilmez...

Peki ger9ekte kimdir Ertem Egilmez?
"Arabesk"in 37. Istanbul Film Festivali'nde
gosterilecek olmasi, Egilmez'le ger9ek

anlamda 'tani§mak' i9in iyi bir firsat
sunuyor bize aslinda... giinku Egilmez,
hakkmda az §ey bilinen efsanelerden
biridir... Efsanele§tik9e onunla ilgili
sonradan yaratilan mit de biiyiiyiip gidiyor.
O mit oyle bir hale geldi ki, Egilmez'i kendi
ger9ekliginden kopariyor.

Mesela sinema yazan ve yonetmen
Engin Ayga'nm Yedinci Sanat
dergisinde Egilmez ile 1974'te '
yaptigi, yakin zamanda
Tiirk Sinemalari

Ara§tirmalari'mn
sitcsinde tarn metni

yayimlanan ve
boylecc ar^ivin
tozlu raflarindan

kurtulup tekrar
goriiniir olan uzun

s6yle§isi, Egilmez

,  ̂ miti yikacak
ile ilgili sonradan yaratilan o
nitcliktc. ngn.Gokhan

Bu mit hcniiz yaratilmami§ ^
; Ak9ura'nin Gune§ Llismalarda
yayimlanan, Egilmez ile ilgi' ? Egilmez"
hep atifta bulunulan "Ben Er
ba§Iikli yazi dizisi yeniden ke^i

:  olurkestircmiyorum kenc
Kr

niyorum... ^...^ez'in kendi
Oysaki Ertem Egumt-

II
CemPekmanW onunla

ilgili kitabino ndmi
verdigigif
adam.' .

ilgilileri elbettv
biliyordur. Ertem
Egilmez tesadua«n
sinemayaba§lanr.
zorunlttl^b^"^^

yonetmen olan, bata 9ika bir sinema
kariyeri in§a edcn, yaf arken filmleri
seyirci tarafindan ilgi gorse de 'ticari
sinema' yapiyor diyc sinema
yazarlari tarafindan pek de
onemsenmeyen, toplumun yazih ve

gorsel anlatiyla ili^kisini 96zdugu
gooaryontin sinemadaki

onemini 90k iyi kavrayan, seyirci
davrani§lanni iyi tahlil edebilen,
'ticari' zekasi son derece keskin,
Agah Ozgu9'un deyi§iyle 'nevi §ahsma
munhasir' bir sinemaci.

Onun tesadufen sinemaci olup
sinemamizda boylesi bir ekol yaratmi§

olmasi ba§ii bafina bir 'ba§ari oykiisii' degil
mi? Komedi deyince akhmiza gelen ilk
yonetmenlcrden biri olmasina ragmen
yillarca komedi filmi fobisi oldugu i9in bu
tiirde film 9ekmedigi ger9egi ilgin? degil mi?
Son filmi "Arabesk"te Ye§il9am anlatisini
hicvetmesi ve aslmda kendi sincmasmi tatli
tatli yermesi yeterince 9arpici degil mi?

Ya sinemaya girmeden onceki
maceralari? Babasmin egitim almasi i9in
biriktirdigi parayla crken evlilik yaptigi i9in
universite okumu§ bir insan olarak Moda'da
bakkal a9masi ve batirmasi, (paglayan
Yayinlari'nm antolojilere ge9en bafarisi, Tef
dergisi macerasinda (^etin Altan, Melih
Cevdet Anday, Peyami Safa, Adalet Cimcoz,
Burhan Felek, Re§at Nuri Giintekin, Orhan
Kemal, Ya§ar Kemal, Kemal Tahir, Re§at
Ekrcm K09U, Haldun Taner, Refik Halit
Karay, Oguz Aral, Turhan Sel9uk, Suat Yalaz
gibi efsanevi isimlere 'paironluk' yapmasi,
'langirt'i ke§fedip 'langirt krali' olmasi...

Bir omre 90k zor sigacak ba§an ve
ba§arisizligi gormu§ ge9irmi|, Munir
Ozkul'un zorlamasiyla sinemaya girmi§,
Kemal Tahir'in isranyla sinemada diki§
tutturmak i9in sabretmi§ ve sonunda da

Arzu Film'le Turk sinemasina damga vuran
bir zat Ertem Egilmez. Ama sadece ve
sadece Arzu Film'e indirgenecek bir
sinemaci da degil.

Engin Ay9a, sinemaya nasil ba§ladigini
sormu§, yazmin ba§inda bahsettigimiz
s6yle§ide. Egilmez de "Bilin9li ve hesapli
olmadi, tamamen tesadiifi oldu" diye
anlatmaya ba§lami§: "Miinir Ozkul'la
arkada§nk, bir film yapsak diye prodiiktor
olarak i§e bula§tik. Benim bir bayim vardi,
hala da bayidir Babiali'de, Fazil Unverdi;
onun finanse ettigi bir film yaptik, butiin
paralari batirdik. Ben o zamanlar
yonetmenligin y'sini bilmiyordum. 'Yaman

Gazeteci' adii bu ilk filmimizin yonetmenini

Miinir se9mi§ti. 'Kink
Kalpler' adli bir bu9uk tane
de ba§arili film yapmi§ bir
yakmim var' dedi, Burhan
BolanT getirdi. Meger Burhan
turn amatormiif. Ben de bir
§eyde yenik du§unce
sinirlenirim. Bizim bayiye ayip
oldu, parayi kurtaralim diye
devama mecbur kaldik
produktorluge. Bu sefer evi barki sattik
savdik, ipotek ettik, 119 film daha yaptik,
daha beter battik. Halbuki bu sefer acemi
rejisorlerle degil, ustalarla 9ali§miftik. Halit
Refig'le 'Gen9lik Hulyalari', Atif Yilmaz'la
'Be§ Karde§tiler've 'iki Gemi Yanyana'
filmleriydi bunlar. U9U de birbirinden
ba§arisizdi, ancak bu arkada§larin deney
tahtalari oldu bu filmier. (...) Bir fasit
dairenin i9indeydim. Ka9acak yer yok,
300-400 bin lira i9erdeyiz, Efe Film olarak.
Piyasaya bor9lanmif
durumdayim. Beyoglu'na
9ikamiyorum. Nihayet amator
bir prodiiktorum. Yiyecek
ekmek param bile kalmami§.
Bir gun Firuz A§kin vardir,
afi§9i, grafiker, §imdi Munih'te,
eve geldi ziyarete, 'Ne yapmayi
dufuniiyorsun' dedi. 'Valla
bilmem dedim, herhalde yeni
bir i§', 'Ben senin yerinde olsam
filmcilik yaparim, gene en iyi
ogrendigin i§ o, dort yildir
yapiyorsun' dedi. Ve nasil
yapariz, nasil ederiz falan
derken, o bor9 i9inde, Oztiirk

Serengil'Ie 'Fatofun Fendi Tayfuru Yendi'
(1964) filmini yaptik. Rejisore verecek
paramiz olmadigi i9in rejisorliigunu de
ben yapmaya karar verdim, yaptik da.
Diinyanm en acayip filmi oldu. Montaj
bilgisi sifir. Oztiirk'iin box-office'inin iyi

olu§u, seyircinin gulmeye hazir
olu§u, Sadik Agabeyin de
ba§arih bir senaryosu olu§u
sonucu, film o senenin en

biiyiik i§lerinden birini yapti.
(...) 'Kart Horoz'uyaptim ve
feci bir §ekilde yarn film, iler
tutar yam yoktu. Ondan sonra
beni bir komedi yapamama
korkusu aldi. Komedi filmi
yapmayayim da ne yaparsam
yapayim diyerek, saniyorum
'Sev Karde§im'e varana kadar,
a§agi yukan alti yil, degil
komedi filmi, giiliinecek

hi9bir sahne bulunmayan o garip
melodramlara dondum. Sadece rejisor degil,
produktordiim de. Hem rejisor olarak bir
§eyler yapma gayreti, hem de Arzu Film'e
faydali olma gayreti, hababam bir kavga
oluyordu. iki Ertem Egilmez arasinda." i§te
ger9ek Ertem Egilmez biraz da bu satirlarda
gizli. Alinti uzun oldu farkindayim ama
meslek buyugumuz Agah Ozgu9"Turk ̂
Sinemasi'nda Marjinaller Ve Orjinaller"
kitabinda ne yazmifti: Ertem Egilmez'i
ancak Ertem Egilmez anlatir. APM

Evi barki sattik savdik, ipotek
ettik, tig film daha yaptik,
daha beter battik!
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