
Turkıye'dekı kültür sanat ortanıının en 

onemli sorunlarından birisidir telif hakları. 

Bugün daha çok korsan yayıncılık olarak 

gunderıe gelen bu konu aslında çok kampii

ke ozelliklere sahip. Bır eseri izinsiz yere 

Kopyalanıaktan eser alıntılarının bire bir ça

lınt•ya dönüşmesine, özellikle görsel işitsel 

ir Jrlerin CO'Iere kopyalanması ndan ızınsiz 

.:ı:•-ak radyo-TV'lerde kullanılmasına kadar 

gözetmeden yapılan koı·sanlık bugün nispe 

ten önlenmiş durumda. Halen yürürlükte 

olan 'sinema, video ve ııııJZık eserleri yasası' 

ve telif hakları ile ılgili yasalar eksiklikleri · 

ne karşın, bu alanda ürün verenlerın lıakla· 

rını dünya ölçeğinde koruyabilmeleri için 

umut veriyor. Hatta sadece bu konulara ba 

Agalı Özgüç kullanılan 

fotoğrafların büyük 

bölümünün, 2001 

Ekim'inde yayımlanan 

ve kendi yazıları ile ar 

şivinden kullandığı bol 

görsel malzeme yanın-

kan bir telif hakları mahkememiz bile var. Oskay, Perihan Mağden, Tuğrul Eryılmaz ve 

Zengin arşivi ve yayınıladığı çok sayıda sine- Taner Ay' ın yazılarıyla zengınleşen 'şık' ça-

ma kitabı ıle bilinen sinema yazarı Agah Öz· 

güç yasalara dayanarak hakkını aramaya 

çalışıyor bugünlerde. Atv'de yayınlanan 'Bir 

Yudum Insan' programında yakın zaman ön· 

ce üst üste Türkan Şoray bölümleri yer al

mıştı. Sanatçıyla yapılan görüşmelerin yanı 

sıra filmlerinden görüntülere ve hayatının 

değişık dönemlerini içeren çok sayıda fotoğ-

lışması 'Türkan Şoray' kitabından alındığını 

fark edince arkadaşı da olan program ya

pımcısı Nebil Özgentürk'ü arar. Bunun üze

rine ikinci bölümün jeneriğinde Özgüç'e te· 

şekkür yazılır. Ancak Özgüç fotoğraflarının 

böyle kullanılmasının telif hakları kapsamın

da olduğunu düşünerek Özgentürk'e dava 

açar. Ş imdi bu dava mahkemede görüşülece-

olan Viennale, Avusturya'nın başkenti Viya- çağını 
na' da sansasyondan uzak, sessiz sakin bir şe· yaşamış olan Türk sineması 1980 

ki lde her sene iki hafta boyunca dünyanın de- sonrasında başlayan süreçte üretim 

ğişik ülkelerinden iki yüz dolayında filmi se· sayısı açısından büyük bir düşüş ya-
şadı ve bu durum halen devam edi· 

yırciyle buluşturuyor. 

Bu seneki programda bir Zeki oemirkubuz yar. Pek az film, salonlardan gelen 

retrospektifi de vardı. Özellikle son iki filmi parayla yapını masraflarını karşıla
Yazgl ve Itirafıle pek çok festival in zaten ge- yabiliyor, kazanç elde edebiliyor. Ço

diklisi olan Zeki Oemirkubuz ilk defa bütün ğunluk ancak sponsorlarla, TV gös-
terim haklarıyla, Kültür Bakanlığı'nın ve Eurimages'in kat

filmleriyle uluslararası bir festivalde yer al-
kılarıyla çekilebilme imkanına kavuşuyor. 

rıış oldu. B~yiik ılgi gördüğü de kesın. Türk sinemasının altın çağının önemli yapınıcı ve yönetmen· 
vıenm.le'deki T~rkler·den biri de Turhan Bey'di. 1940'Iı yıllardaki birçok lerinden Hulki Saner, bir dönem başkanlığını yaptığı S E· 
Hollywood filminde Lana Turner ve 

Ka.th<:r•ne Hepburn gibi starlarla baş· 

rol oy:ıarr• ş, 'Tlcıceralar yaşamış Türk 

as· bır Avı.:turyalı Tı..rhan Bey. Festi· 

ve: 1JL l'e~', şa.t:·ına münhasır vatanda 

şırı bır belgesel ve bizzat katılarak anı

l.ırını ~ -~t ğı ozel tır ~5yleşi progra

nıy ~: ~r ardırrlı 

J y .. ı.a'yı taoırı c.i!izse asıl fetheden se 

<eı..:ı.n lıç ')ldu. Yırmı yıldır Vıyana'da 

yaş,:; n ıl ıç, ıli filmı Nachtrı:tse !Gece 

ro,cwııık) ıle te_tıvalııı buyük odulıinıj 

. • AJ ı • ıry ı yapı:nı f;ll" !ı:. grup ka· 

k şç r ı<ı 1 --m- r ıcadelesıı ı anlatıyor. 

Fılını Tuı if d 1e 'joretılırız umarıfT'. 

SAM (Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği) yayını olarak 

çıkan çalışmasında tam da bu kritik konuya katkıda buluna· 

cak verileri derlemiş. 1995 tarihli çalışma yurtdışında film 

teşviklerinin hangi yasal düzenlemelerle ve nasıl yapıldığı 

konusunda Türk yapınıcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu 

bağlamda Eurimages'in Gayesi ve Çalışma Tarzı, Uluslara

rası Film Yapınıcıları Birliğı Federasyonu'nun ilgili konuda

ki raporu, Fransa, Almanya, Isveç örnekleri, Time dergisi n· 

de çıkan 'Avrupa U lkeleri Hollywood'a Karşı' başlıklı yazı, 

resmi 'Alman Film Teşvik l<anunu' özeti gibi pek çok veri ve 

bilgi tercüme edilip derlenerek yetmiş iki sayfalık kitaba 

konmuş. Meslek erbabına pratikte ne kadar fayda sağladığı 

tartışılır, ama sınemamızın yapını açısından içinde bulundu

ğu sıkıntılı durumun belgelenmesi görevini yerine getirdiği 

ne şuphe yok ı 




