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: r. ıa•ı lst.:ırıbul f ilnı feqivalı'nııı progr.ınıınd.:ı 

; ılııı ~eken ıkı nokta var. 

E:ıc,nl "ın ılkı ulu~.<ıl yarışııı.ı bolunıunde qozt' 

çı pıyor. Grçen sene le~tivale k,ıtıldığı hal d~, 

eser ışleınıe belgesi, denetleıııe list kurulu ta ra 

• nd11n ıptal edildiği ıçın gösterını ve deljerlen 

dir·rıe dışı kalan Bil)'{lk Adam kuçuk Aşk filmi 

bu yılbır kez daha aynı bolüıııe alııııııış durum· 

da. Danıştay kararıyla yasağı kalkan tilmin ba· 

şına nelenler geçen senekı festivali n başını epey 

agrıtnıııtı. Yabancı filmler hiçbir denetime tabi 

olmadan festivale katılabilırken yerli filmlerden 

denetımden geçtiğine dair belqe istenmesi eleş· 

t• ı ol larının bir bölümiınü festival yönetimine 

?002 ı ı Ocak 2003 arasında çevrilıııış konu· 

lu ve uzun ııırtrnılı Türk filmleri k.ıtılabilir" 

hukııııinu ne yapınayı diışunüyorlar acaba? B ıl 

diğimiz kadarıyla Büyük Ad.ım l<.ıiçıJk Aşk 

2001 yapıını çünku. 

mi Ar.ır.ıt'ın ,ılınm.ııııa gerPI<çesi olarak tilmin 

sınem.ı sanatı, estetı~i açısından yrtersizliğı ge 

rekçesini göstermiş. Bize gere lıu 'el mahkum' 

yapılan 'resmi' bir açıklama. 

Sonuçta desteğinin küçümsenemeyecek bir bölü· 

münu l<ultur Bakanlığından alan festivalin tıpkı 

Biiylik Adam Kıiçük Aşk filminde olduğu gibi 

'resmi kurumlarla sürtüşmeme' prensibini Ara· 

r.ıt filminde de bir kez daha uyguladığı görülüyor. 

Ikinci olarak, Ararat filminin gösterinı progra· 

mına alınmaması aslında pek şaşırtıcı olmadı. 

Bu kadar hassas bir konudaki filmi Türkiye'nin 

ı·esmi, gayrı resmi tavrı belliyken festivale al-
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de çevırmişti. 

Festivalcılerin görılünürı yasaktan yana olmadı· 

ğı çok açık elbet. Ama yazılan, çizilen, söylenen 

tepkıiere rağmen, resmi kurumlarla takışrııama 

prensibınden olacak, yasak konusunda radikal 

bir tavır alanıayan festival bu sene aynı filmi ye

niden ulusal yarışma bölümüne alarak vicdanı

nı rahatlatmanın yanı sıra yönetmen Handan 

lpekçi'ye de gecikmiş desteğini gösteriyor. Fes

tivalın bu tavrını herkes istediği gibi yorumla

makla özgür, aına kendileri, hazırladıkları yö· 

m ad-

2002 Y''ı sona ererken, '3 Kasım Seçimleri' sonucu iktidara gelen hükü

•nettekı yenı kultür bakanı Hüseyin Çelik'in, bütün meslek örgütlerinin ve 

ı<gililerin katılımıyla İstanbul AI<M'de düzenlediği toplantı, sinemamızın 

sorunlar• ı ın çözümü açısından umut yarattı. 24 Aralık'ta düzenlenen top

ıantıda, yıllardı• tart:şılan pek çok konuyu (telif hakları, denetleme konu

su, uretım sayısını arttıracak önlemler vb.) çözmeye yönelik bir büyük 

adım olarak Fransa'dakı CNS (Ulusal Sinema Merkezi) benzeri bir Ulu

sal S .rema Kurum~ kurulması önerisi tartışmaya açıldı. Bununla da ka

. nmay•p konuyu yasal çerçeveye oturtmak üzere konsey direktifleri, ulus

larara~ı sözleşmeler ve sektor temsilcileri tarafından Bakanlığa iletilen 

oner .er rlogrultusunda bır yasa taslağı hazırlandı. Taslak nihai şekli ve

rılın de• -nce, .ıgılılerın tartışması ve katkısı ıçın bakanlığın internet si

tes •ıde 27 Ocak a kadar açık tutuldu. 

Hatrlanacağı gibı 19b4'de toplanan Türk Sineması Ştırası'ndan başlaya

r,, : ır L l•ı '<ll ~ ıı .erra '.ll erkezi kurulrrası konusu çeşitli tarihlerde gün

dr" e gelmış anı .ı· <•ıçbırınden sonuç alınamamıştı. En son 2001 Hazi· 

un'ında Aleçotı'da yapılan toplantılarda da pek çok görüş dile getırılmiş 

ar·cak k r·u y'sal statuye bır tJrlü kavuşturulamamıştı. Şimdi, mecliste 

• --~·ıı•.u]ı tek başın;:; elinde tutan yenı nilkümetın bu konuda göstereceği 

r .• lıl k T·ır• <ınr'll •'• adı .• a umı.tıanmamızı sağlayabılir. 

LM~:Ie ··gııt'Prı ıt:r..ız dileerk yanları ol~a da genel hatlarıyla taslağı 
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olumlu bulduklarını belirtiyorlar. Ulusal Sinema Platformu'nun ve bu 

arada Siyad'ın taslak hakkındaki en önemli eleştirileri Ulusal Sinema Ku

rumu'nun denetleme konusundaki yaklaşımı. Aslında platform sözcüsü 

Kadri Yurdatap "Bizim temel sistemimiz şu: sinema için fonda biriken 

paralarm nasıl sarf edileceğine sektör karar versin. Sektör temsilcilerinin 

çoğunlukta olduğu bir kurul oluşturu/masım istiyoruz. Yılda bir ya da 6 

ayda bir toplanacaklar ve karar verecekler; 'şunları yapacağız bu sene' 

diyecekler. Ve toplanan para oralara sarf edilecek," diyerek olayın mad 

di destek yönünu öne çıkarıyormuş gibi bir görüntü verse de diğer konu 

lar da çok önemli. Çünkü maddi destek konusu Ulusal Sinema Kurumu'nu 

oluşturan birimlerden sadece biri olan 'Yapım ve Ortak Yapım Proje De

ğerlendirme l<urulu'yla ilgili. Oysa denetleme ve sınıflandırma kurulu ile 

yönetim kurulunun oluşumu hakkındaki bölümlere de çok dikkat edilme

si gerekiyor. Özellikle denetleme kurulunu oluşturacak üyelerin seçimi ko

nusunda bakanlığın insiyatifi elden bırakmak istemeyen tavrı kritik san

sür kararlarında dengeyi sektör temsilcilerinin aleyhine bozabii ır. 

Umarız telif hakları ve denetleme/sınıflandırma konularındaki hassasiyet 

ler yeterince dile getirilmiştir ve Ulusal Sinema l<urumu'nun asli görev 

leri içinde bunlara özel bir önem verilecektir. Aksi takdirde Ulusal Sine 

ma l<urumu her yıl bir takım yerlere/projelere para dağıtan bir bürokra

tık kurum olmaktan öteye gıdemeyebilir. 




