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YO ile ilgili beyin fıt1tııalan patlaluğurıızda k.ıpr· Olg::ıc, Er 11 r,oreç
1 

Yuçel V _.(_r....ıyh..ı Jıhuı 

y.ı dayanan ştı ya da bu kız konsantnwonunıu- t ıma qerçekt~=> '~ımı;ı vıı kınısı Y'QJ( 

zu ıyiden ıyıeı bozm ya yeterli oluyor.. i.t(Jında 1apımcı w MJn~aya ( naryo '1 .. ı.- ıı _. 

Kannkaya'nırı en -.a', 1alı dönemıdi • bu nere- yor j'Of~!'lllen oluyor ._re oaım er- li qeCf' 

dey~ Ye?ılçam'ın en guçiU yapı: ne 1 ·ı,ıı Jr) ye., tar ı"'lluna daı. ıın bır ı ı ı dilt.;ım ı at""nıı 

mak Ü!ereclir: Ve bir ~u re -.arsıyor da. Dizı h ı ve ~ ı :ırr :ın pur ·ır tutturc n. 1<. t nur ')f' e' ı 

linde dar bütçrh i h ıler üretmeye başlıyor, da· 

yaı do;~ıı { 1
• bır plcıt.o kuruyor; 'JÇ filrrı bi :ı.r . 

llqinç bir ktştlildl Ha Jn Kazankaya. Dizi ha- "i" cekıyor :ıma uç ek ibe tek bir ~ı:anrPY diııu· 

linde dar bütçeli filmleriyle bir dönem Yeşil- yor o da elden 'le geçiyor kapanır elinde ılı 

çam'1 sarstt .. • (Bu ayınanısı sinema yazarı yor dekorlar, P~y.llar, ak"P~'•ı;ırıar gıbı. E. vet, 

Giovanni Scognamillo'dan) dayalı doşeli ;etl•r an,, dolaplo var kapılaıı 

'1965 yılında Feyzi Tuna, Şeref Gedik ve l<emal •çılmoz, açıl• a ne yilzar, içieri bornbo;; yatak-

Inci, Hasan I<.JzJnkcıya'nın kervanına katılan bir ları var ama oturdunuz mu çökuyor. Çoğu ld 

sen.:ıryo ekibi kuruyoruz. SOy/eyin Genç Kulara man yf>terli para da yok, vamtan tek şey neden 

adında bir senaryo hazırlayacacjız ama çalışmak ve nasıl olu~tuğu pel< anıaşılamayan bir heye-

için yerleşik bir yerimiz yok. Kazankaya eksik ol· c.an. O zamanlar işletmelerden para toplamal 

m<1sın, bazı günlPr Anabala Pasajı'nın yanındaki iç ın iddialı isimiPrle lısteler hazırlanıyor K~ 

Hüseyin Alı~mdrır •ı;len bir 1ir l4 r .-ii 

gönlünde bir sevda daha var: sinemd. 

Sinema üzerine ar ıstırma yapan herl<esin ortal< sıkıntısı i< aynak 
bulma sorunudur. Piyasaya çıl<ma iml<anı bulmu~ sinema kitap- ı 

ları ve dergilerde l<almı~ ar~tırmalar dı~ında, üniversitelerimızın 
ilgıli bölümlerinde yapılmı~ hatırı sayılır mil<larda tez çalı~ması 
birittmeye başladı. Akademik l<ariyer içinde olmayanlar için bu 
çalışmaları tespit etme!<, ulaşmak pel< l<olay değildi Neyse ki 
teknoloji var artıl<! 
Yüksek Öğretim l<urumu YÖK'ün re.-.mi web siteiinde 

Bizler onu, ~ir ·imliqi kadar, ı; yıldır kı~ı ... ı 'rlbal3rıyla yqa_trrli.va çtı,; ı ') 

hon Murat Arıburnu Ödül/eı·i'nin Kur ~u ... .ı olarak tanı1vruz. Alemdar ın Arıbuı 

adına bOyle bir ödül duşun~ boşuna değil ~lbeı )rnon Arıburnu, hP.ırı sine nacı 

hem df' şair kimliği ıle ve k~ndine ozgiJ şrliQiylec bu ik ı J.lanın ri;- önemli ısımlerir 

den biriydi. 

(~..Qk.gg,yj_r) Türkiye'deki bütün üniversitelerde yapılan tezlerin Hüseyin Alemdar'ın 'S inen .3 Kıtabı' ,inema ve şiire duyulan sevdanın bırliltte\ı 

dökümünü temel özellikleriyle veren bir 'tez tarama sayfası yer alı· ğınden doğnıu~ çarpıcı bı kıtap. Agırlık.ı olarak, TUn..: 'iinernasırıa rrp! olrYıu$1<"" 

yor. Bu sayfadan degişik kriteriere ~konuya, isnıe, yıla) göre arama nu ve ternaların. starlann ırı<ıiların kendi ıç dünyasında Jyandırdıklar yla mcY· 

yapabiliyorsunuz. En öneml isı, ilgilendiğiniz ve edinmek isterli(jiniz ı dana get.irilmış ~ıırlerdPn, ··ıır::•ı ·•ptıol~rdPn o IL ";U~ or. TUrkar ~o ray, Arzu O kay, 

çalışma, ~"~yfeı sayısı kadar fotokopi ücret ı karşılığı adresinızıı günde· "Jebahat Çehr·" Mıne Mutlu. t/IHHkllt YJr m Haya/Jerim AşKırr. Ve Sen SevmeK 

riliyor. Verı tabanı 1986'dan başlıyor, 2002'ye k ıdar qetiyor. Biz t.a.. li1Hklf1t 81r Ve 01gerler Otobu YolcıA'trı, Hokkarı d ... Bır Mevsı!T' Y. ınıı/ar 

radığırnızoa, kimileri televiıyon ve ileti~in· alanl.ırına cia girPt ır·, RıiJtmu Metin E· _3n, Meral Oğuz Onat ''utlı:ır. Yadigaı Ejder vb. pel< çok k-

rna konulu 240 teze rastladık Başlıklardan derlediğimi; :ı.şağıda~ ı ' -,~i vt ·ılm adı, fragmar ıenerık, :ı.ket, dublaj, monkJ uzun ·"'1etraj ibi sıneı ~-

seçme bile, nasıl bir zengini i kle karşı kaqıya olduğufl1tızu gösterı yar. ll terimlerın ~liğinde bu hUzuntu ıirler 

'TUrk Sinem.:ısında Dini Filmler' 'Eskı~ehir Basınında ~inerna E lee... de arz ı ,~ndan. ediyorlar. Vi. Jrti ve Pa 
H ÜSEYiN ALEM D \1< 

' 1 • ( ... • & ' 

tirileri (1908·1988)' Selvi Boy/um Al Yazmaflm'ın Romarı SPrı~r ~"Uiinı ı se şairtn gönlunde y~r e tm ış simler 

yo, Film Olarak Mukayesesi' 'Türk Güldüru C:.inem.::~coında Evlilik Ve 1 olarak bu ver!ı kervanın' oı:~>l yolculan 
ı . 

Cinsellik' 'Uiuslarara~ı Film Festivalleri Kapsamınd.:.ı Türk ı;;inema- 1 konuınundalar. 

sı', Çağdaş Arıl.::ıtı Ve Kalıplaşmış Anialı Go!.terge Bilim~ el Bir Y.:ık 'sasuyorum.' Çok susuyorum vzak ve ma 

laşırn: Hay.ıllerim, Aşkım Ve Sen' Türk )inem.-ısınrtı Yönetmenin stun blf replik qibi. 

lı..imliQı, Rolü Vf> Yantıcılı k Sorunları', 'Türk 15inema.-.ında Teknik 'Hiç kimse yoktu orda, bil siyah beyaz bir 

Alt Yapt Sorunu' 'Ba~langıcından Bugüne Tlırk Sinemasında SP ' "V'Sme kaldık.' 
'Fılm SansUni ve Belirl ı Sistemler içinde Türk Filı' Sa ı ,ür c ;t. ı i· '4h, kalb/ı ·in kamer.ısma film sık ştı 1 

nin Duruftlt' Frarıçoı'" Truffauı ve Atıf Yıhn...ı" !:>ıner :::ısınd...ı !<,ıd ın ~haydi dok. bana ve ı ı~rwcı..mt: aijla 

Olgusuna Y:-ıklaşım', \S nema-Toplum i 1$kileri AçısındJı TUrk ('ı ne· yal.ır plaf1 ne r1e çok be·'"lliyor k1lbım ~~P~irı 

nıa· ı' vb .. işın kolaylığı bır yana, sinemanın brklı ::ı.larılır nd.:ı, çok [rlı..Sdfl'a divcn şainn ~7rük ;o.ı dış .. da, Cr 

farldı bakıı ~~çı ları içeren nice çalışnı.: yapıldıtjını qornıek Qer-.ek··en qun gör,,./)t.Uierle Ji;.ZaLdgı ~ıırre.-ıni de me- 1'!!\ı 

çok ~vindiric fdiııip e:::finmrmek ise Si7P k;ılmı~. r.:ıı ediyor ins.:ın. 
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