DENEYSEL SiNEMA VE ALP ZEKi "EPER
Arş.GÖr.

"Direnen, bu Icadar direnen insan yalmz
Her sanat
üstlenir.

dalı,

toplumsal

Doğalolarak,

yapının

kalır. ,.

yeniden-üretimi süreci içerisinde kendine özgü bir

bu süreç sanatsal

yaratım

içinde

yaratım niteliği kazanır.

yaratımın.

tüm toplumsal-ekonomik yeniden üretim içerisindeki yeri üst

bölümüyle

sınırlıdır.

Çağdaş

önemli bir

Bunun nedeni sanatsal

toplumun

oluşumuyla

yaratının

salt toplumsalolan ile

birlikte, büyük önem kazanan kitle

işlevsellik taşımaktadır.

Okan TOKER'

uluslararası

Bunlardan ilki

işlevi

Sanatsal

yapının

dar bir

sınırlı olmasıdır.

iletişimi,

günümüzde

akışını gerçekleştirmek.

bilgi

ikincisi, belli bir ideolojinin yaygınlaşmasını sağlamak, üçüncüsü ise belli bir ideolojiye karşı
ideoloji
Kitle

oluşturmaktır.
iletişim ağı

nedeniyle

ayrı

bir

işlevi

yerine getirmekte önemli bir

teknik olanaldar ve

anlatım öğelerinin genişliği

içersinde yeralan sanatsal

role sahiptirler. Sinema ise, sahip
niteliği

olduğu

sahiptir. Tüm

yaratımla

bu

diğer .sanatların yanında.

kitleler üstündeki etki gücü

ölçülemiyecek kadar yüksektir.
Türk sinemasına en çok emek vermiş araştırrnacıların başında gelen Nihat Özön. yazdığı

Sinema-TV Terlmlerl

Sözlüğü'nde Deneysel sinemayı

" ... sinema

aleımndaki her çeşit yeni-

iik ve denemeyi içine alan yolda filmler gerçekleştiren sinema türü"
Yazmış olduğu

"Amerikan Deneysel

i

diye tanımlamıştır.

Sinemasına Giriş" adlı kitabında

bu alanda en etkin

çalışmalarından birini ortaya koyan Amerikalı araştırmacı Sheldon Renan ise, konuya biraz

daha şairane bir tanım getiriyor: 'İçinde hareket olmayan deneysel filmler vardır; hareketten
başka birşeyolmayan deneysel

tanımlamak gerekirse

filmler

olduğu gibi

ödül alan deneysel filmler de

vardır: yani

diyebiliriz Ici, deneysel sinema sinematik stil/erin. biçimlerin ve yön-

temlerin bir pat/ama halinde dışavurumundan başka birşey de,ğildir."z
Bir sinema

düşünürü

söyleşide konuyu

daha

olan Jean Mitry ise Prof. Dr.

geniş

bir biçimde ele

alıyor

Oğuz Adanır'ın

kendisiyle

" .. ben sinemaya yeni

yaptığı

bir

birşeylergetinniş

olan her filmin-öyl<ülü bile olsa- deneysel film olduğunu dOşünüyorum. Örneğin "Patemlcin
Zırhlısı"

deneysel bir filmdi.

Bütün büyük filmler birer deneysel filmdir.
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Gance'nin

''Napolyon'''u Tekerlek''';, Melies'in fjfmlerinin herbiri birer deneysel filmdir..."
Açıkça görüldüğü
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üzere, deneysel film kavramını tanımlama açısından neredeyse "Sanat

nedir? " kadar geniş bir yanıtlar yelpazesi içermektedir. Her araştırmacı ya da düşünür buna
yanıt

kendisine göre bir

tanımlama, yine kapsamlı tanımlama olacaktır. Diğer

I<avramda en uygun
sorun, sanatta hep
kişisel

ve

getirmekle beraber, bence deneysel sinema kadar

karşılaşılan

öznelolduğu içindir

"kavram

sanat

alanında

kesin

tanımlamalar

tanımlamaların

her türlü

geçerli
alıcı

başka

tanımlama, ayakları

olduğu

biraz

pozitif bilimlerin tersine

hiçbir zaman geçerli ve (zaten) gerel<li

kendisinden hareketle ve kendi yorumuyla üretir ve

taraftan bir

doğası gereği tanımıyla

sorunudur. Sanat,

alanında yapılacak

Id, sanat

havada kalmaya mahkumdur. Kesin

netliği"

geniş kapsamlı

değildir. Sanatçı

da kendinden hareketle tüketir.

Özelliğin ve kişiselliğin bu denli önemli olduğu ve öne çıktığı sanatta ve (dolayısıyla) sine-

mada kesin tanımlamalar getirmek kolay değildir. Bu yüzden deneysel sinemanın da
doğasına
sanatçı

uygun olmak üzere kesin bir yargıya varmak doğru olmaz. Gerçek bir deneysel

kendini asla belli

tanımlamalar içine

Ama yine de kafalarda bir soru
doğrusu olacaktır.

kabul etmek en

işareti kalmaması adına

belirtmek için en çok

"Underground

(yeraltı)

en

tanımlamaksınırlamaktır.

geniş kapsamlı tanımlamayı

Her yenilikçi film bir deneysel filmdir. Deneysel sinema

alanında karşılaşılan bu tanım güçlüğü
sinemayı

sokmak istemez, çünkü

kendini ad konusunda bile belli etmektedir Deneysel

kullanılanlardan birkaç

tanesi

şunlardır:

Sinema", "Avant-Garde (öncü) Sinema", "Independent

(bağımsız)

Sinema" ve son olarak da "Experimental (deneysel) Sinema."
Ancak gözardı edilmemesi gereken bir nokta da bu terimlerin herbirinin aslında kendine
özgü anlamları olduğudur. Kısaca "Underground (yeraltı) Sinema" yalnızca Amerikan deneysel sinemasını belirten bir terimdir. Renan'a göre bu terim ilk kez
tarafından otuzlu-kırldı yıllarda

eleştirmen

Manny farber

maço serüven filmlerini anlatmak için kullanılmıştır. 1959'dan

beri ise Amerika'da yapılan her türlü (kişisel ve sanat için yapılan) filmi içermektedir. film
Kültürü Dergisi'nde 19 numaralı 1959 bahar sayısında Lewis jacops "Yeraltı SinemasJl1I11
GÜnIşlğına

Çıkışi' başlıklı

makalesinde bu

terimi "varllğm önemli bir kısmını yeraltmda

sürdüren sinema" anlamında kullanmıştır. Amerikalı yönetmenlerin pek çoğu ise "yeralti' teriminin bir gizlilik. sinsilik duygusu uyandırması sebebiyle sevmemekte ve hoşlanmamakta,
bunun yerine "Independent (bağımsız) Sinema" terimini kabullenmektedirler.

4

Avant-Garde (öncü) Sinema terimi ise, ilk defa yirmili ve otuzlu yıllarda başlayan ve seçkinci bir

akım

sanatın

dostlan)

olan

fransız

CASA'nın

sonra Quartier Latin'in

Sineması'nı

Deneysel

faaliyete geçmesiyle

aydın

belirtmektedir. 192ü'de Paris'te

başlayan sinemayı

(yedinci

ciddiye alma süreci, daha

ve elit izleyicilerine yönelik olarak kurulan" Vieux Colombier ", "

Stüdyo des Ursulines", "L'oeil du Paris", "Stüdyo 28' gibi

salonların olmasıyla hızlanmış ve

bu

salonlarda gösterilen ve üzerinde tartışmalar yapılan filmlerin yapımı özendirilmiştir. İşte
Avant-Garde (öncü) Sinema terimi özellikle bu dönemde üretilen filmleri belirtir.
Independent
Amerikalı

(bağımsız) Sinema

ise,

anlatıldığı

Deneysel film yönetmenlerinin

te, Amerika'da belli

yapımcılara bağlı

J OSuz A,I.;ı,nır. hltse1 GOrsel Anlam Üretımı. iımır, 1986.
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gibi

"yeraltı"

nitelemesinden

benimsediği ve kullandığı

kalmadan önce sanat

hoşlanmayan

bir terim olmakla birlik-

kaygısıyla çevrilen

ufak bütçeli ve

adlandırıla'n fılmlere

"B" tipi olarak da
Görüldüğü

oldukları gerçeğini

Fılmlerde ister

içerik hem biçim

(Kırpışma

"Flicke'

açısından

kabul etmei'

açıdan deneyseııiği

ı 966)

adlı

deneyselolan filmler de olmakla

'zor/dına.' duygusu

istemez bir tür

örnek vermek gereki,rse, telmil<
Conrad:ın

onların' tanım

iyi yolu

görmektir. DeneyseJillik ise. Fılmlerde bazen biçim, bazen de içerikle

belirmektediır. Dolayısıyla hem

beraber. bu tür

tanımdır.

getirilen bir

sinemayı tanımlamanın en

gibi deneysel

sezinlenmektedir. Bilinen iki
taşıyan

en uç noktaya

yalnızca

nlmidir. Bu film

filmlerden biri Tony

siyah ve beyaz film

karelerinden oluşur, bir siyah bir beyaz olara.k başlayan bu kare akımı kırk beş dakika boyunca devam eder. Göz doktorlarma göre bu filmi izleyen her on beş kişiden biri fotoienik
s

epilepsiye tutulmaktadır.

içerik açısından bir başka örnekise, Andy Warho'i'uıı altı 5<l.at boyunca uyuyan bir
"'damdan başka birşey göstermeyen filmi' Sleep" (Uyku 1963) adlı filmidir. Film aslında altı
haftalık

bir süreiçinde

çekilmiş.

bölümdür. Her bö'lüm iki kez
sinemacı,

Her deneysel
meydana

çıkarır

bir Nekes'in.
Tek ortal<

onar

dakikalık

bir saat süren iki

anl<1.Ylşı doğrultusunda özgün

kendi birikimi ve

ve deneysel sinemada her salMtçl

Brakhage'niıı yada

yanları

oluşan.

parçalardan

oynatılır."

bir

Eames'iın

-belki de- özgün ve ilerici

Türkiyede deneysel sinema

adına

başl,ıba.şına

bir

akımdır.

başlık altında

filmlerini birer

ve ileri ürünler
Bu yüzdendir ki

toplamak güçtür.

olmalarıdır.

pek çok

gelişme olmuştur

demek

yanlış

olur. Çünkü

daha konvansiyonel sinemayı bile çözememiş bir toplum. nasıl deneysel sinema izler ve
yapımına katkıda

bulunur?

rağn.eıı

fakat buna.

adım atmıştır. Başta

bir iki

kahram<"ııı

yönetmen Türkiye'de deneysel sinema

birer

Metin Erksan, Alp Zeki Heper, Sinan Çetin vb ...

Alp Zeki Heper, bu yönetmenlerin i.çinde
tam

adına

anlamıyla "direnmiştiı". Dolayısıyla o

ayrı

bir

değere sahiptir.

da her direnen gibi

Çünkü Heper kelimenin

yalnız kalmıştır.

Alp Zeki Heper, ı 939'da istanbu!'da doğmuştur. Galatasa.ray Lisesi'ni bitirdikten sonra.
isviçre'ye gidip Lausenne Siııemateldnde Ç<.llşc1n 5anatçı, sinema öğrenimini Paris'te dünyaca ünlü I.D.H.E.C.'de

yaptıkt<'ln

sonra yurda

dönmüş

ve

altmışların

ikinci

yarısında

sinema

çevrelerinde çalışmaya başlamıştır. Daha önceden y<tptığ'l iki kısa filmiyle "Bir Kadlfl" ile
LD.H.E.C. ödülünü.

"Şafc11<"'la

dc1 Avusturya Kültür

Bc1kanlığl'

ödülünü alan Hepe,r, Türkiye'de

önce bir süre "Üç Tekerlekli Bisiklet filminde Ömer LütfLi Akad'ın yanında yönetmen
yardımcılığı yapmış,

daha sonra kendi

Heper'in ilk uzun filmi. Fransa'da
filmlerinin ve
bunalımlar

yapınıevini L<urmuştuL

eğitim sırasında tanıyıp.

scrçeküstücıı akın111

soyut ve psikolojik etkilerini

üzerine J<urulu "Soluk Gecenin

dünyasını kasıp

kendisine

Aşl<

yakın bulduğu

taşıyan

Hikayeleri' (1966)'dir. Film

kavuran "Film Komisyon Kontrol Kurulu'

Bunuel

Freudcu cinsel

zamanında sinema

tarafından "müstefıcen" Sibi

ne

idüğü

belirsiz bir sıfa.tla damgalanır ve tümüyle recldedllir. Bu reel, Fılmin gösterimine vurulan bir
darbe. demek

olduğundan Heper,

ticari bir

darboğaza sCirül.<lenir.
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gerçekçiIiı(' akımının

Alp Zeki, "yeni

yıllarında

en parlak

Paris'te Sami

Şekeroğlu'nun

değişiyle; "İnsant deli eden sinemanın fifozofunu yetiştirme iddiasında bir okulda.
okumuştu'.

L.O.H.E.e. 'de

yapıldığı amatör

Heper ''Soluk Gecenin
çalışmış.

bir kadro ile

Bir

Aşk

Hikaye/eri"ni de yeni

takım öndüşünceleri

gerçekçiliğin

bulunmayan, yani profesyonel

olmayan oyuncular, sanki bir müsameredeymiş gibi rol keserek, Heper'i bu çetrefil konusuyla bir

başına bırakmışlar.

Heper, bir kadını, erkek oyuncu karşısında üçe bölerek, ensest saplantılarını Alman oyuncu Marliese Schneiderhan ile, kadının köle ruhunu Mine Cezzar ve kadının fahişe ruhunu
Ayfer feray ile yorumlamaya çalışmış. Ancak planlar arası geçişlerin kütlüğü, sinema etkisi
değil

de, siyah-beyaz bir dia pozitif gösterisi izlenimi verir,

Heper. Yeni Ortam gazetesinde
aşlda,

yani özgürlükle,

yaptığı

bir röportajda

şunları söylemiştir:

baskıyla, şiddeti, işkenceyi karşı karşıya

"Soluk Gece'de

getirmeye

çalışmıştım.

Sevginin ve tutkunun işkenceyi ve baskıyı yok etmesini dilemiştim. Özgürlüğün delice bir
sevgi olduğunu düşünüyordum. Öyle simgelemeye çalıştım özgürlüğü... Müstehcenlikle
suç/andım... ,·7
Heper, "delicesine bir sevgI" diye
çalışmalarını,

olanaıdarını

tüm

nitelediği özgürlüğünden

zorlayarak sürdürür. Toplumsal bir

ödün verme

taşlama

olarak

pahasıııa

düşündüğü

"Dolmuş Şoförü" 1967'de fatma Girik ve izzet Günay gibi iki yıldıza rağmen, gişede batınca,
sanatçı

bu kez iyice "iner' ve

Arkın'ın oynadığı
Acısı" adlı

son

"Eşkiya

Halill Haydut' (1968)

fılmini

çeker.

Başrolünü

Cüneyt

bu fılmin iyi kötü bir başarı getirmesi üzerine, Heper, aynı yıl "Kara Battal'm

ılımini

yapar. Bu

fılmdeki amacı

ise

doğu/batı

kültür

çatışmasını dile

getirmek-

tir.
GörüldÜğü

gibi Heper'in ilk fılmi gerçek bir deneysellik içeren ilk Türk fılmidir. Gösterimi

çok sınırlı olmasına karşın izlendiği entelleı<tüel çevrelerde belli heyecanlar yaratan fılm ne
yazık

ki sansürden geçemeyerek takılmış ve böylece sansür belası, belki de ileride çok büyük

işler

başarabilecek

büyümesini

birikime sahip genç Türk yönetmenini daha "beşiğinde boğarak"

engeııemeyi başarmıştır.

1966'da "Türk sineması öLü bir sinemadır, ilkeldir. Üstüne bir yalancı ifkelliktil' dedikten
sonra "Türkiye'de sinema yapılabileceğineinanmıyorum"8 diye eklemiş. 197ü'de bir kez daha
şans tanınmış

ona, fakat bunu da iyi

kullanamamış.

Sinemateldeki

açıkoturumda "Yine

sa.n-

sürü savunmak durumuna düşeceğim. Kendi filmimi yasakladığı halde Türkiye'de film yönetmeni.

yapımCl yok.

Mesele yönetmen meselesI" sözleriyle yetinmeyip "Kim iyi film yapacak

sansür olmasa?' sorusunu
kesin. 1978'de
getiren

getirmiştir. Bunları

iş işten geçmişti. Artık

kişinin yanlış

Büyül<ıenmekte
zorundadır.

Bir

yal<adaydı

ve herkes

portresini ol<uyorlardl. Gene de tedirginlik

bilen, ama kimsenin sözüne
öldüğünün farkına

öteki

inanmadığı

bir

yanlış

söylemel< için çol<

tanık

bir zamanlama

olduğu

rahatlamıştı. Doğruyu

dile

uyandırıyorduvarlığı. Herşeyi

gibiydi. Belki de bunun için

öldüğü

zaman,

varmak istemedi kimse. Yaşadığını kabul etmek istemişler miydi ki?
belki de

başına

haklıydl.

Ama büyül<lenen birey, direnme haddini iyi hesaplamak

kalma, görmezlikten gelinme,

yaşarken

gömülme

olasılığı

güçlüdür.

Nilüferler karara karara, omuz omuza yükselerek su yüzünü kaplarlar. Kötücül, sağlam satranç

lYenl OrUım GAretesi, lı:t""llll1ll.
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ustası

olmak gerekir. Oysa Alp Zeki Heper belli ki naifti. Enerjisini savurdu. Olduk olmadık

insanlara güven duymaktan vazgeçmedi. Zırh giyrnek varken, soyunduğunu gösteren örneklerle dolu
Ne

şimdi

yazık

ki

sise

boğulan

şimdilik

hayatL
beı,ı<i

(ve

Hikdye/eri, Alp Zeki Hepe(in

yaptığı çekildiği
olması

oldu. Ham bir film bu. Bir ilk ömek
dağınık,

yer

Aşk

bir süre daha) seyirciden esirgenen Soluk Gecenin

geveze bir uslup, yer yer fazla

yoldan bu yana seyirciden esirgenen tohumu

bile, bir ilk

örneğin

derişik. yoğun.

tökezlemelerini

taşıyor.

Yer

ekonomik. Ama bütününde bete

giden bir film So/ul< Gecenin Aşı< Hikaye/eri, içine sokulduğu toplumun örfve adetlerini hiçe
sayıyor. Alp Zeki Heper, belki de içeriğin farkma vanlmayacağı:nı sandı. Hal<lıydı da. içeriğine

varmadan, daha bakarken rencide
anlatı

Film

etmiş

geleneklerimizn bütün

olsa gerele
kurallarına aykırı

bir

mantıktan

hareket ediyor.

Öyküleme geri plana, olabildiğince bulanık 'kıınımış bir yatay eksene, bilerek isteyerek itiimiş.
Baştan

uca, hep libidinal tabakada geziniyor kamera. Bir(kaç)

kadınm,

bir(kaç)

erkeğin

istek

kipieri üzerine kurulu sahneler birbi,rlerine eldemlenirken. kaygan, her an elimizden sıvışıp
gitmeye aday bir kesitle seyrediyoruz. "Cinema
değil, Metıin

Erksan da geçiyor o

yıllarda

d'dııteul

oradan.

tabii, ama

Ayrıksrllğını

ayrıksılığını

belirleyen

belirleyen bu

başka şey;

Alp Zeki

Heper, Roey'un kuııandığı anlamıyla Türkiye'de düşen adamın bakışı,nı üstlenmiş kameranın
arkasında. Çocukluğun

(yani

belleğin)

uçan, hatta tehlikeli

koridorlarıııda gezinmiş. Bilinçdışı

ve yasağın önce yüzyüze, sonra iç içe geçtiği öykü kınnnları. Annenin, kız kardeşin, sevgilinin aynı, tek bir kadın tlgürüne çakıştığı bir totem ve tabu iklimi Solu/< Gecenin Aşk Hikcıye/eri.
arkasına,

bu ana motifin bazen
kısacası

kalmak,

ya da ölüm.

ani darbelerle

Kaçış

bazen de
çıkış

etrafına

ne olursa olsun tetikte bulunmak, erketede

yapmak üzere beklemek için yan motifleri diziyor. Terk

ya da uyku. Gerçek ya da samI.

Alp Zeki Heper, yapı'Idıkça oluşan bir sinema anııayışini daha başlangıçta benimsemişti.
Anlatmak, kendi içinde plastik
kapıdan

Alp Zeki Heper, Türk
anlayışına

gibi

işler

ve

yatakları, çatı katlarını

seçilmiş

bir

rastlanan bir temel felsefe yönlendirir filmin
bahçedeki..

rıhtımdaki yaı<ıaşiınlar

ve

bir iktidar

ki.şilerini. Yalnız

de oyunculuk

payı

ağır

iliş/<isi

iç mekan-

basar. Ada

k.açlışlann arasında ustalıkla tasar-

satranç hamleleri okunur. Dolmabahçenin nöbetçi ana

trafiğin yoğun olduğu

ve banyoyu birer oyuncu

kişi Ydşıyorsa, arcı/arında

kullanJmında değil, dış mekanların seçilişinde

lanmış

bir sahneden ötekine

pek az yönetmende görülen bir mekan düzenleme

hikayeler; Pinter'm "Bir oddda iki

kıyılarındaki, havuzlu

ise

sinemasında

ulaşmıştı. Odaları

ilk filminde

başlamıştıı' sözünde
ların

bütünlüğü kotarılmış,

geçmek ve sahnelerin toplamında dengeli bir alışkanlık kurmak anlamına geliyordu.

kapısının

tam

karşısında,

bi,r saatte, yolun ortasında kurulan (her iki anlamda) sevişme sahnesi

doruğu oluşturur.

Alp Zeki Heper'in olmddan ölen

sinemasında

belli ki

fetişler

can

alıcı

bir yer tutacaktl.

Solu/< Gecenin

Aşk

çıkartabilecek

ölçüde 'şey dünyclsl11cl" ağırlık verir; heyl<el. tabanca, giysiler (özellikle

Hikaye/eri, bir tek bu odaktan inGelenecek olsa, ortaya ciddi bir katalog

ayakkabı), Çekhov'U'n hikaye kitapları. saat. tuvalet masası, ayna, pencere ... Özel bir
dünyanın,

bir

sinemaoyı kılacak

sfmgelerin dökümünden küçük bir kesittir bu. Gelir, insana,

zamana, harekete eldenir.
Alp Zeki Heper çizgi dışı biriydi. O'nu tanıyanlar ile yaptığım söyleşilerde, insanlar onun
bakın

için

ne dediler...

Selim ileri; "DeliIiicle deha arasmda gidip ge/en biriydi. Bir gün O/day Akba/'a 'Sen ancak
tavukçuluk ve kümesçilik üzerine yazabilirsin' diye bağırm/ştı. Si/(fyönetimin en civcivli
döneminde bir dolmuşta karşllaşmışti/e Askerlerin aleyhinde bağıra bağITa atıp tutmaya
başladı. Paniğe kapıldım.

Arkaya dönerek yolculara delidir aIdITmayın demek zorunda

kalmıştım.

Alp 'i en son Beşiktaş vapur iskelesinde gördüm. Cinnet halindeydi. ,. Sami

Şekeroğlu;

Alp Zeki Heper'i ilk defa Fransız Kültür Derneğinde düzenlenen bir davette

tanımış.

Baha Gelenbevi. "Aramızda IDHEeyi birincilikle bitirmiş bir delikanlı var" diyerek

onu sahneye davet

etmiş.

"Saçlan uzun ve

kıvırcıktl.

Çok utandl.

Saf/ık

al(an bir yüzü

vardı."

1962-65 arası sinemayla ilgili her açıkoturuma katılmış. "Çok az konuşurdu. Konuştuğu
zaman da doğru şeyler söylerdi. Sabırlı bir dinleyiciydi, soma sabn tükendi, konuşmaya
baş/adı. Artık

dengesi iyice bozulmuştu. Sinema TV Enstitüsü'ne girmek için çok uğraştı,

hatta bu konuda bana politik baskılar bile yaptırdı. Ancak yardım edilecek durumda deği/dr
diye belirten Şekeroğlu, bir gün Alp ile Beyoğlu'nda karşılaşmış. Elinde kocaman tespihiyle
ona" İlk islam filmini ben yaptım~ demiş. Bir Imkteylde ise, çarşaflı bir kadını" Yengen olur"
diye

tanıştırmış.

Atilla Dorsay; "Onu

gördüğümdekaldırım değiştirirdim. Asılirdı,

bir şeyi

takardı.

Tutars/z

konuşurdu. iş güç arasında mekanik bir dönem yaşıyoruz, zaman kıymetli. Belhi bu yüzden

ondan kaçmayı yeğlerdik. Benim aÇlmdan hep bir muamma olarak kaldı. ÇılginliğinI
doğrulayacak bir sineması var mıydı

bir

bilmiyorum ama, filmlerinin ortaya

çıkan/masmm büyük

keşif olacağım da sanmıyorum."

Soluk Gecenin Aşk Hikayeleri 'nin reji asistanı, Osman Saffet Arolat; "Erkek oyuncu Halil
Türkmen'i ben bulmuştum. Alman oyuncuyu ise Alp, bir Beyoğlu pavyonunda revüye çıkan
Fransız

grubunda keşfetmişti. Filmin para işlerine eşi Beysun Ha/llm baloyordu.

Konya ii 'dan yemekler getirirdi. Filmde erkek oyuncunun kadm heykeline

Bize

ateş ettiği sahneyi

Alp, Bunuel'den almıştı. Yall1lz Bunue/'de rof/er değişikti. Kadın, erkek heykefe ateş ediyordu. Bu alıntıyı ima etmek için Bunuel'in
bırakmıştık.

Çok

o sahnesinden

çekilmiş fotoğrafı

Alp,in masasına

sinirlendiğini hatırlıyorum."

1966 E.kim tarihli Görüntü 'den 9 Hababam Sınıfı'nı ilk defa Alp Zeki Heperin çekmeyi
düşündüğünü öğrendim.
hazırlanmış,
memiş

dekor, kostüm, kamera

olan, çekim

sonrasını

f(ulübe tasarısını götürmüş. Hemen işbaşı yapmışlar. Senaryo
ayarlanmış.

Hatta o güne kadar Türkiye'de hiç denen-

sırasında seslerin doğrudan kaydı hazırlıldan

da

tamamlanmış.

Bundan

Görüntü 'den aktaralım; "... Ekip sabITblzllkla ilk çekim sabahı olan 8 Şubatı bek-

lerken. ina/lllmaz birşeyoldu ve sansür kurulu, umumi terbiye ve ahlaka aykm olduğu
düşüncesiyle Hababam Sımfı'nm

Alp Zeki Heperin çocukluk

çekilmesine muhalefet etti."

arkadaşı,

Mustafa Kemal

Ağaoğlu; "ÇeVirdiği filmlerin

san-

süre talolması. maddi imIcansızlık/ar, Alp 'i paranoyak yaptı. Aynı bunalim çizgisini
annesinde de görüyorduk. Alp, iki

kadın arasında kalmış

biridir. Anne ve anneannesi.

Annesi çok otoriterdi. onunla hiç
nite/emişti. Sonra

ilgi/eı1mezdi.

A/p anneannesinin ölümünü cinayet diye

15 yil kddar o/w hiç görmedim. Bu aradcı kansll1dan boşanmış, mahkeme

çocukları annesine vermiş.

A/p, çocu1<lc1l'ln/ almdk için çok uzun bir mücadele içine girmişti.

Onu en son 1981 'de Yazko'da gördüm. Pejmürde bir haldeydi. Görece olclrdk
dOşl<ünleşmişri.

Alp

yaşidnmış,

gözümlin önüne gelen yilzündeki o yarı mahçup,

dediğim zaman

yarı

muzip gü/limseme. aynı dudak bükülmesi yine vardı. Sartldıı" öpüştıil<. Bir iki dakika sonra
birden politik bir konuya girdi, olmayacdl<

şeyler

söylemeye

unutuyordum. Alp'in
şolwl1dcll1

vermişti. Sonrcı

bdŞJIla.

I(ızınl/)

öldü.

fed bir

şey gelmiş.

Ö!OmOnO. hep

18 ycışmda bir

öldıirdıifer

diye

başladı.

olduğundan

dOzgiindü. /(itap, dersi istedi. Maddi durumunun kötü

kızı, iğne

yaşadı. Hattcı

mantığı

Ama

bahsetti. Az daha
apsesinden ya da

ka rı s 111 r mahkemeye

Alp'ten ses sedakesildi. Hastcı olduğunu duydum. 1982 veya 83 'te öldü."

Alp Zeki Hepdin Üç Tekerleidi Bisiklet iliminde. asistanlı\< yaptığı Lütfu Akad; ''Çok
I,ararsızdl.

Net bir sinema bilgisi yoktu.
teşekkOr'

'Ya bana kOfür ederSin, ya da

Srkl!dı,

belki de bizim

çcılışmamlZl beğenmedi. Onu,

diyerek Vedat Türkali'ye tavsiye ettim.

Hatırladığım

hepsi bu."
eşi.

Alp Zeki Heper'in eski
evlenmişler.

dakikalık

Beysun

Tarımer.

24 [ylül

ı 959'da

Sonra birlikte Cenevre'ye gidiyorlar. Alp burada bir

yıl

hukuk

bitirınez

okumuş.

Dört

ilk filmini de burada çekmiş. Ancak parasızılktan filmi yıkatamamışlar. Alp,

Cenevre'de daha çok resimle ilgileniyor. Bir yandan da resim
çıkaracak

Alp liseyi bitirir

kadar kaZ<.1nç

yapıyor

ve

satıyor.

Ev

kirasını

sağlayabiliyormuş.

Bir yıl sonra hukuktan vazgeçiyor ve Paris'e göçüyorlar. IDHECe kayıt olan Alp. iki yıl
sonra okulun en iyi rejisörü seçiliyor.

Kadının

ezilmesiHi ve

insanların

cemiyette mal haline

getirilmesini eleştirdiği Şafak adIl mezuniyet filmi. Avusturya I(ültür Bakanlığının düzenlediği yarışmaya gönderil.iyor.

Alp, ilkokuldan
Beysun

Ta.rııner.

başlayarak hep yatılı okumuş.

Annesi

AtıFet

Hanım

' Bunu hiç bir zaman hazmedemedt diyor,

onunla

hiçbir zaman

ilgilenmemiş. Sınıf

ar\(ada.ş.lar:ndan tiyatrocu Üstıin Kırdar da bunu doğruluyor, "Her ç,ırşamba ailelerimiz okula

gelir. bizi yok/cırdı. Ama Alp'i annesi hiç aramazd/. Alp/n
"Doğru"

diyor Beysun Hanım.

I<uşamdaydı.

Alpiten

beş çocuğum

bakımıııı anneannesi üstlenmişri.'

Bu yOzden annesini hiç sevmezdi. Aldı fikri giyim
oldu.

Atıfer

Hd11lm

torun/annı

da hiç sevmedi, hiç ara-

madı."

Fransa'dan 1962 temmuzunda döndüklerinde Alp, gerek televizyonun, gerekse sinemanın

kendisini hararetle

karşılıyacağını umuyormuş. Ancak

beklentileri

gerçekJeşmeyince,

süreidi bir düş kırıklığını yaşamaya başlamış.
'Lütfü Akada reji asistam

olduğu zcımcın

Olanca enerjisiyle scıbahtan cıkşamd kadar

birclZ

umutlanmışti.

çalışıyordu. Bazı

daver ederdi. LütfO Bey. bir gün hiç nedensiz Alp'in

HenOz 23

yaşındaydı.

geceler Akdd bizi evine yemeğe

işine

son verdi. Bu onun için büyük

yıl<ım olmuştu."

Bu bozgunun hemen ardından çevirdiği Solul< Gecenin Aşı< Hikaye/eri de sansüre

takılmca,

gönüllü sürgüne Adana'ya çiftçijik yapmaya gitmişler. Alp burada tekrar resim

yapmaya başlamış. Ancak sinemaya özlemi yüzünden iki yıl sonra istanbul'a dönmüşler.
Yıldız

Haldun Dormen,

Müşfik

l(enter,

Kenter, Muhtar

Kocataş,

Vedat Türkali ile

"Prodüksiyon 13" adında bir şirI,et kurup bir film çekmeye girişmişler. Bu çaba da maddi
imkansızlıklaryüzünden yarıda kalınca, Alp askere gitmiş. Be Ya Film'in sahibi Nusret İkbal'in
siparişi üzerine, askerde "Mehmet ve Anası" adında bir senaryo yazmış. Fakat ikbal'in yan
tasarı

çizmesi üzerine bu

da

"Bir hamalm öyküsünü
Bunu hiç bir zaman

yarıda kalmış.

anlattığı

Haydut filminin çekimleri
nı

Mehmet ve Anasl'nm çekilememesi onu çok

uııutamadl diyor

Beysun

üzmüştü.

Tarımer.

sırasında asker kaçağı

diye ihbar

edilmiş.

Kara Battal'm

Acısı'

Fikret Hakan, rolünün gereğini yapmayarak sabote etmiş.
Beysun

Onat

Hanım, "Yardım

Kutlar'ın

Yüzüne

karşı

Alp için söylediklerini

da

'Oğfum

Alp sonunda yenik
eye

başlıyor.

plarını,

için kime efini

sende bir

uzattıysa,

aktardım.

kofunu

kopardı/a!"

diye

yakınınca,

"Ama" dedi,'Onat Bey dürüst bir insan.

değer görmüyorum'

derdi."

düşerek mistisizme sarılıyor. I(arısına başını bağlatıyor,

Ve 1975'te

boşanıyorlar.

Bir gün Alp, Yeniköy'deki

resimlerini, filmlerini gaz döküp

ona

yahnın

camiye gitm-

önünde tüm kita-

yakıyor.

Beysun Tarımer, bu olaydan 1 ı yıl sonra Alp'in habis melanom kanserinden Çapa hastahanesinde yattığını duyunca oğluyla gidip, onu Amerikan hastahanesine naklediyor. 9 Ocak
1984'te Alp Zeki Heper öıüyor.
Bana kalırsa Alp Zeki Heper, sinemaya başladığı yıllarda çok sert ve kahn ortamlara
çarptı.

Avrupa'da yetişmiş, oradan sinema yaratmak üzere gelmiş Alp Zeki Heper'i, o

zamanların ayrıntı

sevmeyen ortamı kavrayamadı. Alp Zeki de ülkesini ve bütün bunları

anlamak için çaba gösterdi ama

anlayamadı.

Gitti. kendisi gibi öldü, kafasındaki cenin halinde filmleriyle.
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