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Bir sinema ve afişi 
Kabak kimin başına patlayacak? 

Filmci l ik 
Bir acayip kurul 
Bütün pencereler açıktı ama, salon

da sıcak olanca ağırlığıyla kol ge
ziyordu. İçlerinde gençlerin çoğunluk
ta bulunduğu bir avuç insan, sıcaklık
tan da ötede sinirleri bozan bir konuş
maya başlayıp sürdürmekte olan or
ta boylu, esmer, ince bıyıklı ve kahve
rengi gözlüklerinin arkasında gözleri 
fıldır fıldır dönen bir adamı dinliyor
du. 

"— Bu, herşeyden önce yerli film
ciliğin ve yerli filmcilerin meselesidir. 
Binaenaleyh, sinema yazarlarıyla, it
halâtçılar ve sinema salonları sahiple
ri ile bizim, "bir masaya oturmamız im
kânsızdır. Böyle bir kurulda bu çeşit 
kimselerin yeri yoktur ve olmamalıdır 
da." 

Olay, evvelki haftanın başlarında, 
İstanbuldaki ünlü Belediye Sarayının 
küçük bir toplantı salonunda, Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüşün 
isteği üzerine bir araya gelmiş Sinema 
Danışma Kurulunun toplantısında ce
reyan etti. Konuşan adamın adı ise, 
Turgut Demirağdı. Gereğinden fazla 
bir üne kavuşmuş "Susuz Yaz" bir 
noktada daha önem kapanmıştı: Dev
let, devlet olarak, ilk defa türk sine
masının varlığını kabule yanaşmış ve 

dertlerine eğilme iyiniyetini göstermiş-
ti. Bu iyiniyet gösterisinin ürünü olan 
Sinema Danışma Kuruluna sinema 
yazarları, oyuncular, yapımcılar, tek-
nikerler, sinema salonları sahipleri, 
sendikacılar, getirtici şirketler ve 
stüdyo sahipleri çağrılmışlar ve bir a-
raya gelmelerini sağlama yoluna gidil
mişti. Böylece ortak dertler ortaya ko
nulacak ve çareler de yine elbirliğiyle 
aranacak, arada devlet, çare bulucu 
olacaktı. 

Olacaktı ama, balık baştan ko
şunca, işler duruverdi ve Sinema Da
nışma Kurulu, bilinen kişilerin bilinen 
sözleri tekrarladıkları bir çeşit sohbet 
toplantısı halini aldı. 

Sinema Danışma Kurulu, gerçekten 
danışılarak değil de, katiyen danışıl-
maması gereken kişilerin büyük ço
ğunluğunu bir araya toplayan acayip 
bir kurul oldu. Bakan Göğüşün, kim
lerin bu işte yetkili, kimlerin yetkisiz 
olduğu üzerine bir fikri yoktu. Ancak 
o, kendisinden önceki Bakanların tam 
tersi bir tutumla sinemayı ciddiye alı-
yor, bunun Üzerine eğilip bir şeyler 
yapmaya çalışarak "Susuz Yaz'' Ola
yındaki günahının hesabını vermeğe 
çalışıyordu. Fakat bu işte iyiniyetin 
de yeterli olmadığı. Sinema Danışma 
Kuruluna çağrılanların, toplantı günü 
gelince salonda birerli ikişerli boy gös-
termeleriyle kendini belli etti. 

Bakan, bu konuda sinema yazarı 
Semih Tuğrulu yardımcı seçmişti. 
Tuğrulun Göğüşe verdiği liste, aklı 
başında ve söyleyeceklerinden yarar
lanılacak kişilerin listesiydi. Göğüş, 
Ankara dönüşü, listeyi; Bakanlığın bu 
konuyla tek ilgili ilgisizi Selçuk Bak-
kalbaşına verdi ve Danışma Kurulunu 
toplamakla ilgili ilgisizi görevlendirdi. 

Bakkalbaşı adında biri 

Selçuk Bakkalbaşı, dış görünüşünde 
sinemanın yabancısı değildir. Ama 

içe gelince, vaziyet değişivermektedir. 
Bakkalbaşı, uzun süreler yurt dışında 
kalmış, batı kültürü edinmiş ve yur
da döndüğünde de yapımcılarımızın 
hiç birinde rastlanmayan bir iyiniyet-
le filmciliğe girişmiştir. "Denize İnen 
Sokak'' -mizahçıların diliyle "Denize 
İnen Sermaye"- böyle bir iyiniyetin 
ürünü Bakkalbaşı da yine ayni niye
tin kurbanıdır. Yapımcı olarak bu ilk 
denemesi. Türkiye meselelerinden u-
zak, iler tutar yanı olmayan sinema
nın, çok üstünde ve çağdaş edebiyatın 
bile zorlukla kabulleneceği bir hikâye
yi istemekte, fakat bu hamlığının ya
nı sıra piyasa yapımcılarına hiç bir 
taviz vermemektedir. Sinema yazarla
rının "Denize İnen Sokak"ı ve yapım
cısını tutun alkışlamasının tek nede
ni bu. tavize yanaşmayan yanıdır, 

Bakkalbaşı ilk filminde taviz ver-
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medi ama, tavizden öteye geçerek film
ciliğe son verdi ye "Susuz Yaz" olayı 
çıkana kadar da adından ne söz edil
di, ne de söz edildiğini duyan oldu. 

Ancak, yapımcı Bakkalbaşı birden
bire Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
"Foto-Film Uzmanı" kesildi ve en az 
kendisi kadar iyiniyet gösterisi olan 
"Susuz Yaz"ın Berlin film festivaline 
bu sıfatla da katılmasını önlemeye 
kalkıştı., İşin garip yanı, ayni Bakkal
başı, kendi başarısız denemesi "Denize 
İnen Sokak"ı Venedik film festivaline 
sokmaya çalıştığında da aşağı yukarı 
"Susuz Yaz''in sonucuna benzer bir 
sonuçla karşılaştı ve sinema yazarları
nı kendine destek aldı. 

Yine ayni Bakkalbaşı, bir ayın için
de ikinci defa olarak günün kahrama
nı olmanın kolayını buluverdi: Bu, ilgi
siz ilgililiğinden doğma, karmakarışık 
Sinema Danışma Kuruludur. Bakkal -
başı, sinema pazarında kimin kim ol
duğunu kesinlikle bilip tanımadığın 
dan. kendisine verilen görevi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının İstanbul 
temsilcisi Metodun Tezele yükledi En 
az Bakkalbaşı kadar bu işlerin yaban
cısı olan Tezel de, yolda rastladığı kı
zağa çekilmiş rejisör Baha Gelenbeyi-
ye bu düzenlemeyi rica etti ve is, bir 
yerden sonra öylesine arap saçına dön
dü ki, toplantı günü gelenler, birbir
lerinin yüzlerine bakıp şaşkınlığa uğ
radılar. 

Yapımcı ye rejisör Turgut Demirağ, 
Kurulu küçümsemekte birçok yönler
den haksız değildir. Gerçi Demirağ, 
"ben falanlarla filanlarla bir masaya 
oturup konuşmam" demiştir ama, gü
nü gelince, o değilse onun yerine baş
kaları konuşacaklar ve sinemamızın 
meselelerini karşılıklı tartışacaklardır. 

Problem, yine Demirağın söylediği 
gibi bir "yerli sinema''nın değil, ger
çekte "sinema''nın problemidir. Bunun 
içinde de, elbette ki sinema yazarları, 
yapımcılar, sinema salonları sahipleri, 
getirdiler, stüdyo sahipleri ve sine
ma emekçileri bulunacaktır. Her daim 
dileği vardır ve her dal da kendini 
engelleyenin ortadan kalkmasını is
temektedir, Bu konuda tek söz sahibi 
Demirağ veya Demirağ gibilerinin ol-
duğu bir ülke sineması, acaba dünya 
yüzünde görülmüş müdür? 
Suyu çıkan toplantı 
Demirağın toplantıya limon sıkma

sından sonra, bu defa çağrılanlar
la çağrılmayanlar arasında tefrikaya 
dönen tartışmalar başladı: "Çağrılan
lar yetkilidir". "Hayır, yetkisizdir".. 
Tartışmalar uzadıkça uzadı ve sonun
da tatlıya bağlandı. Mademki buraya 
kadar çağrılanlar üzerinde kesin bir 
anlaşmaya yarılamıyordu, ozaman, ya
pılacak bir tek şey vardı: toplantıyı 
yenilemek ve gerçek faydayı sağlar 
kişilerden yeni bir kurul kurmak!., 

Buna karar verildi ve buraya kadar 
yorgunluk . çekilmiş ve gelinmişken, 
kendi aralarında da gelecek toplantı
ya hazırlık, olmak üzere, bir çeşit soh
bet toplantısı yapılmasına karar' ve
rildi. 

'Çok konuşmasıyla ün salmış Ba
ha Gelenbeviyi yakından tanıyanlar, 
susturmak amacıyla hemen onun adı
na başkanlığa adaylığını koydular ve 
oybirliğiyle Gelenbeviyi başkan seç-
tiler. Konuşmalar bir sohbet havası
nı sürdürürken, beklenmedik bir anda 
çatışmaya kadar gidildi. Yapımcı-re-
jisör Hulki Saner söz aldı ve sinema 
yazarlarının türk sinemasına destek 
olmadıklarından ve vur abalıya gittik-

lerinden demvurdu. Saner, bu yakın
masında yapımcıların dillerinin altın
daki baklayı da ağzından çıkarmış olu
yordu. Gerçi, yeni hazırlanan Sinema 
Kanunu ve Sinema Danışma Kurulu 
dolayısıyla sinema yazarları ile ya
pımcılar arasında gözde bir barış an
laşmasına varılmıştı ama, Saner buna 
da karşı çıkmakta gecikmedi. 

Sanerin attığı kurşunlar hedefini 
buldu ve sinema yazarı Tuncan O-
kan söz alarak, açtı ağzını yumdu gö
zünü, Sanerin kişilikle uğraşmasına o 
da Sanerin kişilişiyle uğraşarak kar
şılık verdi: "Sinema yazarları şöyle, 
şöyle yapıyorlardı ama, Saner de 
böyle, böyle yapmıyor muydu?" 

Sanerin Okana karşılık vermesi 
mümkün olmadı ve Başkan, barışçı bir 
yoldan gidilmesini daha uygun buldu. 

Okan-Saner çatışmasının hemen ar 
taamdan Cumhuriyet gazetesi yazarı 
Selmi Andak dışardan söz istedi, Ku
rulu pek beğenmişti, çağrılanlar da 
-senaryoculuğu bırakalı yıllar olmuş 
Haldun Taner, bütün sinema ilgisi sü
rekli bir seyirci olmaktan öteye geçme
miş çevirici Selâhattin Hilav, v.s. -
pek değerli kişilerdi. Yalnız, bu kişler 
arasında eksikler yok muydu? 

Soruyu, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının ziyadesiyle ünlü Bakkalbaşı 
sı karşıladı. Selmi Andak. gerçi Cum
huriyet gazetesinde sinema üzerine a-
rasıra yazılar yazmıyor değildi, fakat 
çokluk, herkes, Andaki sinema yazan 
yerine tiyatro yazarı olarak tanıyordu. 
Bakkalbaşı bunu dedi-demedi, senlik 
başladı. Andak ile Bakkalbaşı "Deni
ze inen Sokak" yüzünden Venedikten 
başlayarak kanlı bıçaklıydılar. Andak, 
yazar olarak filmi beğenmemiş ve ga
zetesine de beğenmediğini yazrmıştı 
Bakkalbaşı, bunun hesabım sormak i-
çin neler neler yapmamıştı ki! An
dakın her yazısını dedektif gibi izle-
miş, elinde pertavsız, bir yanlış bu
lacağım diye canı çıkmış ve bulduğu 
her yanlışı da pireyi deve yaparak özel 
mektuplar halinde gazetenin yazı işle
ri müdürüne ve sahibine bildirerek 
Andakın Cumhuriyetten ayağını kay
dırmak istemişti. 

Her ikisi de tartışmayı o kadar u-
zatıp o kadar kişisel hale getirdiler 
ki, Kurul işi gücü bıraktı ve Andakla 
Bakkalbaşını dinleyip seyretmeye baş
ladı, Andakın bütün saldırılarını bü
yük bir saflıkla dinleyen Bakkalbaşı. 
bütün bu yaptıklarının nedenini şöy
le açıkladı: 

"— Ben bunları sizi Cumhuriyet
ten kovdurmak için değil, polemik ol
sun diye yapmıştım.." 

Bütün Kurul yerlere serildi kaldı. 
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