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da sormaktadır. Varna Festivaline gön 
derilecek filmleri tespitle görevli jüri 
herhangi bir karar almamıştır, ki, bu 
karara bir etki yapılması söz konusu 
olsun. 

AP'li milletvekili filmden birşey çı
karamayacağını anlamış olmalı ki, fil
mi bırakıp, senaryocusunun "cemazı-
yülevvelini" yoklamağa çalışmakta 
'Karanl ıkta Uyananlar" filminin se
naryocusunun komünistlikten mahkûm 
olup olmadığını sormaktadır. Önce, 
AP'li milletvekiline bir "sabah-ı şerif 
ler hayır olsun'' demek gerek. Çünkü 
"Karanlıkta Uyananlar"ın senaryocu
su yıllardan beri düzinelerce, senaryo 
yazmış, bunlar filme alınmıştır. Bir 
vatandaş düzinelerce senaryo yazacak, 
bunlar sansürden geçecek, bu senar
yolar filme alınacak yine sansürden 
geçecek, sonra çevrilen film savcıların, 
mülki Amirlerin denetiminden de ge
çecek, bütün süzgeçlerdin geçerken ko 
monizmle ilgili birşey görülmeyecek, 
bundan dolayı yurdun her köşesinde 
yıllarca gösterilmesine izin verilecek 
de, sonra; suç unsuru taşımıyan film
ler bir yana bırakılıp, " a m a sen komü
nistlikten mahkûm olmuşsun" diye se
naryocunun yakasına yapışılacak, so
nunda yine suçsuz olan film cezalandı
rılacak!.. Buna olsa olsa, hamamın 
namusunu koruma gayretkeşliği denir. 

AP'lı milletvekili soru önergesinin 
sonunda çok daha yetkili yeni bir jüri 
ve sansürden söz açmaktadır. Bu da 
"Karanlıkta Uyananlar"ın oynatıldığı 
çeşitli illerde "komünizme karşı has
sas olan ve en hakiki jüri ve sansür 
mahiyetinde bulunan türk efkarı" i
miş. AP'li milletvekilinin söz açtığı, 
hani "şu son zamanlarda sık sık ortaya 
çıkan, eli taşlı sopalı. Hitlerin "hücum 
kıtaları" mukallidi, parti kongresi, si
nema salonu basan "milliyetçi, mukad 
desatçı gençlik"tir. Bu kiralık zorbala
rı, türk kamuoyunun temsilcisi diye 
göstermekle AP'li milletvekili kamuo
yuna en azından saygısızlık etmekte
dir. "Karanlıkta Uyananlar"ın Varna 
Festivalinde Türkiyeyi temsil etmesi
nin çok mahzurlu olduğunu ileri süren 
AP'li milletvekili, heves ettiği yerli si
nemayla biraz daha yakından ilgilen-
şeydi. "Karanlıkta Uyananlar"ın Var-
nada bu yıl ilk defa yapılacak "Balkan 
Film Şenliği"nde Türkiyenin ve türk 
sinemasının yüzünü ak çıkaracağından 
dolayı bu filme emeği geçenlere teşek
kür etmesi gerekirdi. Çünkü, " K a r a n 
lıkta Uyananlar" çevrilmeseydl, Ba l
kan Film Şenliğine katılan öbür beş 
Balkan ülkesinin yıllık toplam film 
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yapımından daha fazla film çeviren 
Türkiye, bu festivale gönderecek, film 
bulamıyacak, bundan dolayı da ya fes
tivale hiç katılamayacak, ya da film 
denmeğe lâyık olmayan çırpıştırma işi 
yapımlardan birini göndermek zorunda 
kalacaktı ki, her iki halde de yıllık 
yapımı 2 0 0 filme yaklaşan yurdumuz 
için yüzkızartıcı bir durum meydana 
gelecekti. 

Festivaller 
Ayı masalı 

5. Uluslararası Berlin Film Festivali. 
1 bir bakıma geçen yılki "Susuz Yaz" 
skandalinin ağırlığı ve suçluluğu ıçm 
de başladı ve sona erdi. Zaten ilk gü-
nündenberi dünya sinemacıları arasın
da p e k fasla itibar sağlıyamamış olan 
festival, "Susuz Yaz" olayıyla yediği 
darbenin etkisinden kurtulmak için 
bazı tedbirlere başvurdu. Meselâ geçen 
yıl olduğu gibi, jüri üyelerinin dış e t 
kilere kapılmaması için, jürinin "zayıf 
nokta"sı olan kadın üyelerden vazge
çildi. Festival Tertip Komitesi, bağım
sızlığını göstermek ve sinemacılara 
yaranmak için, Japonyanın resmi pro
testolarına rağmen festival programın 
da yer alan japori filmini programdan 
kaldırmayı reddetti. "Kabe no Nakono 
Himegeto - Duvarların Ardındaki İş" 
adını taşıyan bu film tatmin edilme
mle bir kadın, aşka susamış bulûğ ça
ğında bir kız,, dürbünle komşu evin 
yatak odasındaki sevişmeleri gözetle
yen delikanlı ve işinin ağırlığı altında 
ezilen bir babadan meydana gelen J a 
pon ailesinin hayatını oldukça açık ve 
cüretkâr sahnelerle anlatıyordu. Film 
30 Haziranda festivalde gösterildiği va
kit birçokları tarafından "tamamiyle 
müstehcen" bulunmuştu. J a p o n Ya
pımcılar Birliğinin filmin oynatılma-
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ması İçin ileri sürdüğü istek, festival 
tertip komitesi tarafından reddedilin
ce . Batı Almanyadaki Japon Başkonso 
losu bundan böyle Japonyanın Ulus
lararası Berlin Fi lm Festivalini boykot 
edeceğini resmen açıkladı, 

ödüller 

eriye; en önemli tedbir, ödülleri d a -
G ğıtırken herkesi memnun edebil
mek kalıyordu ki, uluslararası Berlin 
Fi lm Festivalinin jürisi, yıllardır be
ceremediği bu işi bu yıl başardı. Zaten 
festivale gönderilen filmlerin çoğu da 
aynı seviyede olduğu için bunda bir 
güçlük çekilmedi. Festivalin büyük ö
dülü olan "Altın Ayı''yı fransiz "Yeni-. 
dalgacılarından Jean-Luc Godard'ın 
"Alphaviile"i kazandı. Godard'ın "A 
bout du souffle'danberı en iyi filmi 
diye nitelenen "Alphaville"de Eddie 
Constantin'in canlardırdığı ünlü hafi
ye Lemmy Caution, bu defa science -
fiction filmlerini andıran dekorlar 
içinde maceralarını yaşamaktadır. G e 
çen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyl yö
netmen ödülü " G ü m ü ş Ayı". Hintli 
yönetmen Satyajit Ray'e, -Charulata -
Yalnız Kadın" adlı filminden dolayı 
verildi, ödül kazananlar listesinde bir 
hintli daha yer almaktadır ki bu d a , 
"Shakespeare Wallah - Shakespeare 
Topluluğu" filminin yıldızı Madhur 
Jaffrey'dir. Jaffey. en iyi kadın oyun
cu ödülünü almıştır. En iyi erkek o
yuncu ödülü, Hollywood'uh "kötü a-
dam"ı Lee Marvin'e " C a t Ballou" a-
dındakl kovboy filminde kazandığı ba
şarıdan dolayı verildi. Jürinin özel ö
dülü " G ü m ü ş Ayı"yı, polonyalı yönet
men Roman Polanskinin İngilterede 
çevirdiği "Repulsion - İtişi' kasandı. 
"İtiş". erotik hayaller içinde deliliğe 
kadar sürüklenen bir gençkızın hikaye 
sini anlatmaktadır. Jürinin öbür özel 
ödülü, fransız kadın yönetmeni Agnes 
Varda'nın " L e bonheur - Mutluluk"u-
na gitti." Mutluluk", fransiz televisyo-
nunun gözde çiftlerinden birinin ger
çek hayat hikayesini ele almaktadır. 
Festival Jürisi ayrıca "Cat Ballou"nun 
İki senaryocusuna da -Walter New-
m a n ile Frank Pierson- birer mansi
yon verdi. 

Kısa filmler büyük ödülü olan "Al
tın Ayı"yı, İrlândanın gönderdiği 
"Yeat's Oountry - Yeats'in Y u r d u " 
kazandı. İkinci ödül olan "Gümüş Ayı" 
da Hollandanın "Een zindag op het 
eiland van de Grande J a t t e - Büyük 
Çanak Adası'na verildi. Sessiz filmin 
ünlü sanatçısı Buster Keato'un oyna
dığı " T h e Railrodder" Kanadaya bir 
mansiyon kazandırdı. 
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