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Biri edebiyatimizinenguclukalemlerinden Ya§arKemal, digeri sinemamizi luiran
yonetmenlerden Lwff/A/iai/. Kadimbir dostlu^n iki tarafi onlar. ''BeyazMendiT\
ikilinin isbirligi yapti^ en somut ornek olsa da bir de hayata gecirilemeyen "ince Menied'
romammn sinema uyarlamasi macerasi var. Id bu hikaye edebiyat-sinema iliskisinin ne
kadar kinlgan oldugunun da gostergesi. ''Ya§arKemalEfsanest" belgeselini firsat bilip
bu kirilganli^n izini siirduk.
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"ll^aniizyurt a mnail.comYil 1955- Duru Film'in
yazihanesinde Liitfi Akad, Ya§ar
Kemal ile kar|ila§iyor. Duru
Film'in sahibi Naci Duru, Akad'a

"Ya§ar Kemal'i taniyor musun?" diye
soruyor. Akad, Kemal'i gazetelerdeki
roportajlarmdan taniyor. Kemal ise Akad'i
biiyiik bir sinemaci olarak biliyor. Tabii bu
ikilinin kar§ila|malan tesadiifi degil. Naci
Bey, senaryosunu Kemal'in yazacagi,
yonetmenligini Akad'in yapacagi bir film
i^in bu iki biiyiik ismi bulufturuyor.

Sinema tarimizde onemli bir yeri clan
"Beyaz Mendil" filmi boyle ortaya gikiyor.
Ki bu bulu§ma bir filmlik i§birligiyle smirli
kalmiyor. Yillarca siirecek dostlugun da
ba|langici oluyor.

Kemal i^in Akad 'sinemanin serserisi',
Akad i^inse Kemal "Ye§il9am'm soguk,
ijikarci ortammda, gocunmasiz mahalle
arkada§ligi sicakligim hatirlatan iri
yan biri."

Giin geliyor kom§u
oluyorlar
Mecidiyekoy'de,
ailecek gorii^iiyorlar.
Giin geliyor
niifuzlarini

kullanarak

birbirlerine zor

giinlerinde destek
oluyorlar. Akad,

Kemal'in birqok romanmm ilk elden yazifj^
siirecine §ahitlik ederken, Kemal de Akaci'ifj
kimi filmlerinin hazirlik siirecini ilk elden
dinleyenlerden biri oluyor.

Bu dostlugun derinligini Akad in
Karanlik Arasinda" kitabinda okuyunca
insan boylesi iki insanin sanatsal ifbirligi
("Beyaz Mendil" di§inda Akad'in, MemduFx

iin'iin ijektigi "Agri Dagi
Efsanesi"nin senaryosunu

yazmi^ligi var) neden
birkaq filmle sinirli
diye soruyor.

/^slinda Akad-

Kemal i^birligiud^
(;e§itli giri§imler
olmu§ ama bunlm-
hayata
geijirile'a'iemi^ i§tc.
Pek bilinmeyen

© "Genellikle romana sadik kalmam. Yani romanm yapisina...
Olay yapisina sadik kalmam. Ne demek istemektedir? Bunu
sinema dlliyle en kestlrmeyoldan,yanl tasarrufiu yoldan nasil
aniatmak mumkiindur? Oyonteml kullanirim."
Liitfi Akad

YA^AR KEMAl
EfSANESi

ifbirligi, Ya§ar Kemal'in
"San Sicak" kitabindaki

"Bebek" adli hikayesini
Akad'in bagimsiz bir
§ekilde ̂ ekmek istemesi,
Kemal'in de telif hakkini

bedelsiz olarak Akad'a

devretmesi. En bilineni

ise "ince Memed"

romaninin uyarlama

macerasi.

ikilinin

tanifmalarmm iizerinden
15 yil ge^tikten sonra
yafanan "ince Memed"in
uyarlanma seriiveni, aslmda sinema-
edebiyat ili§kisinin ne kadar (jetrefil,
kinlgan oldugunun da bir aynasi. Genel
olarak, Akad'in yazdigi senaryonun Sansiir
Kurulu tarafmdan reddedildigi i9in
^ekilemedigi bilinir. Bu dogru olsa da
durum aslmda biraz daha karma§iktir.

1970'te yapimci §eref Giir, Ya§ar
Kemal'le el sikifarak "ince Memed"in ikinci
cildinin telif haklarmi satin alir. Anla§maya
gore ̂ ekilecek film sadece
yurt i^inde gosterilecektir.
Bunun sebebi de romanm ilk

cildinin haklarmi Amerikali

yapim §irketi 20th Century
Fox'un satin almi§ olmasidir.
Giir, bu uyarlamayi Akad'in
yapmasmi ister. Akad da
kabul eder ve "ince Memed
§ahinim" senaryosunu yazar.
ince Mehmed'i ise yillar
sonra "ince Memed
sinemamizda degi§ik adlarda

19 kere filme alindi; bunlann
17'sinde ben oynadim" diyen
Yilmaz Gliney oynayacaktir.

Fakat daha senaryoyu yazarken Akad
kara kara dii^iinmeye ba§lar. "Yafar
Kemal'in oykiilerinin sinemacilar igin
tuzaklarla dolu oldugunu deneyimimle
biliyorum. Bu tuzaklari ancak ̂ ekimden
once senaryoyu siki bir denetimden
geijirdikten sonra fark ediyorum. Senaryo
af amasindan sonra daha biiyiik bir bela da
gene 'ince Memed' adina deger bir film
yapmak. i§te bu imkansiz. O filmi kimseye
begendiremeyecegimi biliyorum. Adlari
yaygin romanlardan yapilan filmlerin
baf ma gelen hep budur" diyerek
anlatacaktir ya§adigi i^ sikintismi Akad
"l§ikla Karanlik Arasinda" kitabinda.

Akad bu ic; sikmtisma ragmen kimseye
renk vermeden 9ali§malarmi siirdiiriir.

Ya^ar Kemal

INCE MEMED 1

Senaryoyu yazip sansiir

kuruluna gonderir. Kurul
karari beklenirken de bo§
durulmaz. Ekip olufturulur.
Antakya'ya gidilir mekan
bakmaya. Yilmaz Giiney o
siralar hapishanede. ((lekim
i9in izin almmaya 9ali§ilir,
alinir da. Fakat tiim siire9
yafanirken Akad i9ten i9e
huzursuzdur. Antakya'da

^ _ oteldeyken haber gelir:
Sansiir Kurulu filmin

senaryosunu onaylamadi.
Akad "Aldigimiz bu haber biitiin endi§eleri
kokiinden kesip atiyor" diye anlatir.

Akad, Sansiir Kurulu'nun karari olumlu
olsaydi her feye ragmen filmi biiyiik bir
rahatlikla 9ekebilecegini anlatsa da
sonrasmda telif haklariyla ilgili kimi krizler
ya§anacagini da anlatiyor kitabinda: "Biiyiik
masraflara girerek yapip bitirecegimiz
filmin iyi mi kotii mii olacagmi bilmiyorum,
ama degil ba^ka iilkelerde yurt i9inde bile
gosterime koyamiyorduk. Sonradan,

hukuk9ulara ozgii bir tanimla,
satilan (20th Century Fox)
telif hakkinm yalniz birinci
cildin film yapma hakki degil
'ince Memed' ismini
kapsadigmi, yazilmi§ ve
yazilacak olan her §eyin filme
konu olacak telif hakki

oldugunu ogreniyoruz Ya^ar
Kemal ile birlikte."

"ince Memed §ahinim"
9ekilmi§ olsaydi belki telif
sorunu ya§ayacakti ama nasil

bir film olurdu? Bu soruyu da
Akad sinemasi iizerine tez

yazan, senaryoyu da okuyan

Prof. Alim §erif Onaran §6yle cevapliyor:
"gekilmesi halinde Akad'in 90k onemli bir
film 9ali§masi olu§turacagina kufku yok."

Peki Akad, yillar sonra 9ekilen Peter
Ustinov'un "ince Memed" (Memed My
Hawk; 1984) filmini izledi mi dersiniz?
izlemi§ tabii... "Kotii bir senaryo, berbat bir
film ve berbat bir oyundu gordiigiim"

diyecektir. Kendi senaryosunun daha iyi
oldugunu dii§unur. "Ama" der "Bu kotiiniin
iyisi olurdu." Qiinkii Yafar Kemal'in
romanlarinm derinliginin sinemada pek
karfilik bulmayacagini kavrami§tir.

Aydm Orak'in "Ya§ar Kemal Efsanesi"
belgeseli vizyona girerken bu efsanenin
sinemadaki izini siirerken kar§ila§tigim en
dramatik hikayedir "ince Memed"
uyarlamasinm hayata ge9irilememif olmasi.
(5ekilseymi§ de tiirlii sorunlara gebeymif
film ama 9ekilememesi de ayri bir dram
i§te...

Ama filmografisinde edebiyat
uyarlamalari bulunan usta bir yonetmenin
bile gu9lu ve epik bir roman kargismda
ya§adigi yaratim sancilari ve deneyimleri,
na9izane edebiyat-sinema ili§kisinin
ne kadar kinlgan oldugunun da
gostergesi... APM

"YA§AR KEMAL EFSANESI",
27 TEMMUZ'DA SINEMALARDA

Ya?arKemal romanlarinm
derinliginin, sinemada kar§ilik
bulmasi zordur.
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