
F U AV E 
Yenı Kültür Bakanı Erkan Mumcu, öne sür· 

dügü alternatif önerilerle sinema meslek ör

gütlerinı şaşırttı. 

önce yakın geçmi~ı bir hatırlayalım: Türk sine

masının yıllardır konuşulan sorunlarını çözece{li 

dt..i~iıncesiyle , sinema meslek tirgütleri tJrafın

dan dillendi ri ten, Ulusal Sinema Merkezi kurul

ınası yômjndeki beklentiler, 3 Kasım seçimleri 

s.onrası iktidara gelen hükümetin icraatıyla art

mıştı . Dönemin KültUr Bak~1ııı Hlıseyin Çelik'in 

sı nemacılarla toplantılar yaparak merkezin ya

sal temelini oluşturacak bir taslak. haıırlaması 

da pek çok insanı unıitlendirmişti. Ne var ki, ye

ni qelen hükUmetin ı<ültUr ve Turizm Bakanlt~ 

lan 'nı birleştirmesi ve Kültür Bakanı'nı deği~

tirnlesi hayal kırıklığına sebep oldu 

özerk bir kurum istiyorlarsa, kurulac.:ık Sinema 

Merkezi, maddi kaynaklarını kendi yar.ıtmalıy

dı. Oysa, toplantıda hazır bulunan '>inenıacılar

dan b-.:;ın Pertan'ın da dediği gibi 'özerk yapılı 

bir sinema kurumu kendini finanse edempz'di. 

Devam ediyordu bakan: "Eğer Ulusal Sinema 

Merkezi kamu kuruluşu niteliğinde olacaksa bi· 

lin kı siyası otorite yönetecektir. TRT gibi bir şey 

olacaktır. Onların da müdUrımiı biz atıyoruz. Bu 

kurum s,zirı sorunlarımza gerçekten çozUm ola

cak mı? 

Pı:ık çok sim•nıacı, bir yandan, 'Hüseyin Çelik 

görevde kalsaydı Sinema Yasası çıkmış ve Mer

kez de kurulmuştu' düşüncesıyle 'ah, vah' eder 

kım, öt~ yandan, yeni bakan Erkan Mumcu'nun 

Yeşılçam ' ı bılen, oranın şartları içinde çalışmış 

<Natuk Baytan'ın asistanlığı yapmışl bir kişı 

olarak yapacaklarını merakla beklemekteydiler 
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gunlerinde Istanbul The Marmara otelinde top 

lantılar dUzenleyerek konuya kayıtsız kalmadı· 

tjını qösterdi Gerçı toplantıların amacı sadece 

sinemacıları df'ğil nıüzisyenleri, edebiyatçılan, 

yazılırncıları da ilgilendiren 'fikri mülkiyet tıak

larının düzenlenmesi ' idi; ama sinemacı lar, özel· 

likle ikinci gün ağırlıklarını koyarak konuyu, 

'Türkiye'deki sinema alanının düzenlenmesi, ku

rumsal yapılanması' noktasına çekmeyi başar-

merkez kurulması yönündeki düşüncelerint bir 

kez daha dile getirdiler Böylece bir önceki ba

kanın bıraktığı noktayı şimdik ı hakan~ t.ışımak 

imkdnını bulmuş oldular. 

Toplantı boyuncd, klasik bir devlet adamı görlin 

tlisü çizmeyen Mumcu'nun1 işin pratiğine ilişkin 

bu endişeleri ve pragmatist yaklaşımı salonda 

önce soğuk bir hava estirdiyse de parmak bastı 

ğı noktalara ilişkın, salonda bulunanlardan 'net' 

bir karşı argürnan geldiği görülmedi. 

Bakanın ikinci kar§ı atağı da şu oldu: Türk sine 

masının sorunu bir Ulusal Sinema Merkezi'nin 

olmaması mı, yoksa üretimsizlik midir? Bu ku 

rum, uretimsızliğe çözüm getirebilir mi? DLin 

yada sinemasını bu tür nıerkezlerle r1yağa kaldı 

ran kaç ülke vardır? "Belki de bizler; 'diyordu 

sayın Mumw, "saplamp kaldığmuı Fransa mo

deli dtşmda, daha kendimize özgü bir sistem ge

lişttrebilir miyız' U retimin önünü açacak şeyler 

düşünme/iyiz. Merkez kurulması yerine sinema

YI endüstri olarak teşvik edecek yöntemler bula· 

bilir miyiz' Halihaztrda böyle bir merkez olma

masına rağnıerı ABD filmlerini de sollayarı film

ler yapabilen imanlanmiz da var üstelik." 

Görünen o kı, Ulusal Sinema Merkezi kurulma· 

sı yonundeki beklentiler, yerini ·3imdilik belir-

Ne var ki Erkan Mlımc1ı , sinema meslek örgüt

lerinin belkı de hiç beklemediği bir karşı atak la, 

kurulnıa5ı ı stenen nerkezin gerçekten, Türk :,ı 

nerrasının sorunlarını ç6züp çozemeyeceği ko 

nusunu tartıjnıJya açtı. Bakana göre bütçesini, 

devletin topladığı vergılerden alacak olan böyle 

bir kurum, Turkıye'ye ozgu bUrokratik yapılan 

manın da etkısiyle bir .. ,Ure sonra sıradan bir 

kamu kurul~.;şuna dönüş!:"bilirdi ve bu durum, 

kururnun siyasi iradeye karşı bağımlılığı anla 

mına gelecekti. Dolayısıyla devletle maddi gö

bek. bağı olan bir kurumun denetleme ve film le 

re yardım gibi konularda serbest hareket etme· 

dılar. Sinemacıların denetiminde özerk bir ~ı mumkun olmayacaktı. Eğer sınemacılar sızliğe bırakmış dunınıda .. 

DEVLET YAPAR, DEVLET YAKAR 
filmin prodül<lörü Dmer Serim'in 'Devlet Yapar Devlet Yakar: Yorgun 

Savaşçı Olayı' adlı kitabı ilgiyi hak ediyor. 

Türk televizyon tarihınin en büyi.tk prodüksıyonlarından bin olar Yorgun 

Savaşn Kemal Tdhir1 in çokça bilinen, satılan romanından film yapılmak 

üzere bizzat TRT tari'fından Halil Refiğ'e teklif ediiMij, senaryosu, bütçe· 

si ve başka bazı ayrıntıları halledildikten sonra çekimlerine ı q78'de bar 

lanmıştı. 12 Eylül harekatının getirdiği çalkantılı döneme rağmen tamam

lanan film, gosterime sokulmadarı 1983'de yakılmak suretiyle ortadan kal 

dırılmıştı 

Devletin kendisinin yaptırdığı filmi yine kendi eliyle yaktırması örneğinin1 
~~~~~~~~"''1 dünyada herhalde bir benzeri daha yoktur. Bu qara 

bet ne yazık kı ülkemizde gerçekleştı. Olayı gerçel<· 

.,..,.ıHıM~~~I ıe§tirenler, bu ayı bı T urk kültür tarihine kazıyanlar 
-gerei.çele-ri ne olursa olsun· en azından vicdanlarırı· 

da bunun hesabını vermeliler. Ke~ke imkan olsa da 

bu konuda bir soruşturma açtiabiise Çünku Yorgun 

S.avaşçr'nın yakılma.c;ı, kanna~ık iç ve belkı de mutı 

başından itibaren olayın tanığı Ömer Serim'in kaleme aldığı 'Devlet Yapar 

Devlet Yakar: Yorgun Savaıçı Olayı' tAN yayonlarol adlı kitap ilgiyi hak e· 

diyor Belgeler eşliğinde olayın gelişimini aktaran Serim'in çalışması, özel· 

lik le, göreviisı olduğu TRT içindekı 

si.trece, belgelerlı:o a~ ık getırir

ken, yakılmakararının verildiği as-

keri ve ~iyasi karar mekanizrnasın· 

dak, gizliliklere doğal olarak sı 

nırlı ölçülerde girebiliyor Kenan 

Evren'in ve MGK'nın ülkeyi yö~ 

nettiğı bir dönemde, esk ı bir asker 

olan Başbakan Bülent Ulusu'nun 

imzasını taşıyan yakılma emrinı, 

gerçekte ona lt imin verdirdi~ini ve 

onun da arkasındaki nıyetı bildiğı 

miz hala söylenemez Bu dehşe· 

tengiz olayın, askerler cephesinde 

yaşanan iç yüzünu aydınlatacak 

temel dış siyası etkılPr nedeniyle basit bir SJıısür bir 'üst düzey' gOreviinin de bir 

olayı :.>lmaktan öte anlarılar taşıyor gun kaleme sarılr11ası pek iyi olur 

Bu bakımdan, filnun TRT adına ptodüktörü olan ve doğrusu. 

lO 


