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Filimcilik 
Ümit fakirin ekmeği 

enç bakan, o gün, Gazeteciler Ce
miyetinde sinema yazarları ile dü

zenlediği basın toplantısına geldiğin
de, havanın son derece elektrikli ge
çeceğini biliyordu. Nitekim de öyle ol
du ve sinema yazarları, Berlin film 
festivalinde birinci armağanı kazanan 
"Susuz Yaz"ın önce gönderilmesine 
engel olunduğu halde sonradan gece
ler düzenlenip üstelik yeni yeni arma
ğanlar verilmesinin hangi perhizle han
gi lahana turşusuna ait olduğunu açık 
açık bakandan sordular. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
genç temsilcisi Göğüş, hem tenkit ve 
hem de soru biçiminde kendisine yö
neltilmiş bu keskin oklu saldırıları 
beklenmeyen bir yumuşaklıkla karşıla-
dı: Olan olmuştu, bunun üzerinde 
durmak artık yersizdi ve başlangıçta iş 
lenmiş bir hatanın bir ikinci defa o-
larak- görmezlikten ve bilmezlikten 
gelme şeklinde- yeniden işlenmesine 
olsun izin artık verilmemişti. Yurt dı
şında Türkiyeyi temsil edecek bir fil
min ne gibi niteliklere sahip olması hak 
kında bakanlık yetkililerinin kesin bir 
fikri yoktu ve olamazdı da. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı - adı üstünde - yur 
dun turizm bakımından kalkınması 

ve bunu sağlamak için de tanıtılması 
yolunda çalışmalarla ilgiliydi. Sinema, 
bu çalışmaların dışındaydı. O yüzden 
uluslararası bir film festivaline her
hangi bir türk filmi katılmak istedi-
ğinde -geleneğe göre- bakanlık, bir 
danışma kurulu seçiyor, sinema zevki
ne ve beğenisine inandığı -ama ne i-
nanış! - kişilerden kurulan bu danış
ma kurulunda aday filmi seyredip gi
dip gitmeyeceği konusunda karara ya 
rıyordu. Bu kurulun elinde yanlış öl
çüler olabilirdi; yine bu kurul, sinema 
zevkinden ve beğenisinden yoksun ola
bilirdi -ki nitekim bu gerçek "Su
suz Yaz''la ortaya çıkmış bulunuyor
du- fakat bundan sonrasında, bu ko
nuda daha titiz ve daha ince eleyip 
sık dokunacak, bu arada filmcilik ko
nusuna gereken ciddiyetle eğilinecek 
ve hele yıllar yılı yakınılan sansüre 
bundan böyle mutlaka bir çeki düzen 
verilecekti. 

Genç bakanın bu denli açık sözlü
lükle suçu kabullenmesi ve hatanın 
tamiri yoluna gidileceği üzerine bir 
miktar kesinlikle konuşması, daha da 
şiddetli saldırılara hazırlanan sinema 
yazarlarını bir anda frenledi ve ba
kan, yumuşayan havadan alabildiğine 
kendi hesabına yararlanarak bundan 
önce ayni sandalyada oturanların söy
lediklerini - bir parça üslûp değişikli
ğine uğratıp - yeniden tekrarladı ve 

karşı cephede toplanmış sinema ya
zarlarını kendi cephesine çekmeyi ba
şardı. 

Bayram değil, seyran değil... 
eride bıraktığımız bir önceki hafta
nın son pazar günü, gazetelerde bir 

küçük haber, ilgiyi yeniden "Susuz 
Yaz'' üzerine çevirmişti. Haberde iki 
gece sonra, Yeniköydeki Turizm Ban
kasına ait Boğaziçi Oteli salonlarında 
bir "armağan gecesi" düzenlediğini ve 
"Susuz Yaz''ın Türkiyedeki kahraman
larına "Altın'' ve ''Gümüş" armağan
lar dağıtılacağı bildiriyordu. Gecenin 
bir başka özelliği de, armağanların, 
"Susuz Yaz''ın Berlin festivaline git
mesine hayır diyen bir bakanlığın ba
kanı tarafından verilmesiydi. 

Yeniköydeki Boğaziçi Oteli salon
larında düzenlenen "bayram değil, 
seyran değil; eniştem beni niye öp
tü?'' gecesinde, iki kişi - İstanbul Va
lisi Niyazi Akı ile Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Göğüş- filmin başından 
sanki hiç birşey geçmemiş gibi heye
canlı nutuklar atarak filmin rejisö
rünü, baş kadın ve erkek oyuncularıy
la fotoğraf direktörünü ve figüranla
rını -evet, figüranlarını- hararetle 
övüp göklere çıkardılar ve "altın ve 
gümüş'' armağanlar yerine birer dök
me demir parçası vererek bir çeşit ya-
sak savdılar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Göğüş, 
şimşekleri üzerine çekmemek için - bu 
arada zevahiri de kurtarmak amacıy
la - Turizm Bankasına birdenbire bir 
armağan kurdurmuş fakat iş aceleye 
getirildiğinden, armağanlar, ne gümüş 
ten ve ne de altından olabilmişti. 
İlgililere göre böyle bir armağan yal
nızcı "Susuz Yaz" dolayısıyla kopan 
fırtınanın dinmesini sağlamak amacıy
la kasten kurulmamıştı; aslında bu, 
bankanın bir çeşit kültür hizmetiydi 
ve öteden beri vardı. Vardı ama, ne
dense bu var olan armağanlar, yıllar 
yılı ne kimseye verilmiş ve ne de ve
rildiği duyulmuş ve görülmüştü Ha
zır olduğu ille de ısrarla belirtilen ar
mağanların üstelik kendileri bile hazır 
değildi. 

Armağan dağıtma gecesinde yine 
bir yanlışlık yapıldı: Filmin figüranı
na kadar armağan dağıtanlar, bu ara
da filmin en önemli kişilerini, senar-
yo yazarlarını unuttular. Gerçi, Neca
ti Cumalı adına bir armağan ayırıl-
mıştı. İsraelde görevli karısının yanın
da bulunan yazar yurda dönünce bu 
armağan kendisine verilecekti ama, 
Necati Cumalı, gerçekte "Susuz Yaz"ın 
senaryo yazarı değil filme senaryosu 
yazılan uzun hikâyenin yazarıydı. 

Metin Erksanla birlikte senaryoyu 
yazmış olan İsmet Soydan ile Kemal 
İnci yine sustular ve boyunlarını bü-
küp kaderlerine razı oldular. 
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SİNEMA 

Genç bakan Göğüş ise, o gece ve 
ondan sonraki günlerde düzenlediği ba 
sın toplantısında olsun, eş dost top
lantılarında olsun, sinemaya büyük 
önem verdiğini söyledi durdu. Sinema, 
en yaygın bir propaganda gücüydü, si
nema yıllar yılı yurdumuzda ihmal e-
dilmiş bir endüstri dalıydı ve turizmi 
tanıtma bakımından, sinemadan ar
tık yararlanmanın zamanı gelmiş ve 
geçmişti. Bundan sonrasında sinema
ya devlet elini uzatacak, kendisine dü
şen ödevleri mutlaka yerine getirecek
ti. Herşeyden önce -sinema yazarları
nın dilinde tüy bittiren- bir sinema 
kanununa ihtiyaç vardı. İstanbul millet 
vekili Suphi Baykam, günlerce çalış
mış ve bu konuda bir kanun tasarısı 
hazırlamıştı; şimdi bu kanunu yeni
den ele almanın ve Meclise getirme
nin tam sırasıydı. Anti-demokratik bir 
yürüyüş güden sansür yönetmeliği de 
- kanun çıkana kadar - yeniden gözden 
geçirilecek ve bundan böyle yurdumuz 
da "adam gibi filmler çevirmenin" 
yolları aranıp bulunacaktı. 

Bunlar yapılıp gerçekleştirilmeyin-
ce, "Susuz Yaz", bireysel çıkışlar ola
rak katacak ve sinemamız yerinde sa
yacaktı. Buna şüphe yoktu. 

"Susuz Yaz"ın getirdikleri 

erlin birincisi "Susuz Yaz", batıda 
görülmemiş bir tepkiyle karşılanıp 

her ülkede şiddetli saldırılara uğrar-

ken, Türkiyede de tam tersine olumlu 
sonuçlar doğuracağa benzemektedir. 
Göğüşün aracılığında, devlet sinemaya 
karşı elle tutulur bir yakınlık göster
mektedir. Gerçi, zaman zaman bu çe
şit yakınlıklara çok şahit olunmuştur 
ama, her zaman iyi niyetten yana o-
lan basın ve sinema yazarları bu ye
ni çıkışta da - ümit fakirin ekmeği ka 
bilinden- yine "yapacağım, edeceğim, 
göreceksiniz'' diyenin yanında yer al
mışlardır. Göğüş, herşeyden önce si
nema kanununun Meclisten geçip 
kanunlaşmasına çalışacaktır Fakat, bu 
gün komisyonlarda dolaşan Baykamın 
sinema kanununun son şekli hakkın
da kimsenin herhangi bir fikri yok-
tur. Birinci şekliyle Baykam kanunu, 
sinemamız için yararlı olmaktan çok, 
zararlı olmaya götürücüdür. Herşeyden 
önce, yapımcının çıkarını koruyucu 
bir nitelik taşımakta, özellikle iyi film 
yapımına sinemacılarımızı itici bir kuv 
vet olmaktan uzak bulunmaktadır. Ka
nunun yeniden gözden geçirilmesi ge
rekli değişikliklerin süratle yapılması, 
yapımcının değil, iyi film yapmaya yö
nelen sinemanın korunması ve elinden 
tutulması gereklidir. 

Kanun hazırlayıcısı Baykam, sine
mayı bilmemektedir. Bu bilmezliği, 
Baykamı sinemayı kendi çıkarları a-
dına kullanmasını çok iyi bilen ya
pımcılarla karşı karşıya bırakmış, ve 
Baykam kanunu, dolayısıyla yapım-
cıların dertlerine çare bulucu bir ka
nun haline getirilmiştir. Şimdiki hal
de, sinemamız zaten yapımcıların le
hine çalışmakta, kozlar yapımcılarda 
toplanmakta ve onlar da boş meydanda 
diledikleri gibi at oynatmaktadırlar. 
Kanunda öngörülen yapımcı hakları, 
sinemamızı iyiye değil tam tersi kö
tüye götürücüdür. Bakan Göğüş, ikisi
nin arasını bulmak için, yeni bir da
nışma kurulu toplıyacaktır. Bu danış
ma kuruluna, sinema yazarları, ya
pımcılar, rejisörler, sendikacılar, sine
ma oyuncuları ve teknikerler de katı
lacaklardır ama, çoğunluk yine de ya
pımcılardan yana olacak ve yapımcı
lar başlangıçta Baykam yoluyla kanu
na koydurdukları havadan hakların 
elden gitmemesi uğruna ne gerekirse 
yapacaklardır. Kaliteye prim verilmesi-
ne yanaşmayacaklardır, filmlerin sınıf 
landırılmasına değerliyse az değersiz
den çok vergi alımına karşı çıkacak
lardır. Her önüne gelenin yapımcı ol
duğu bir sinemada kanunda verilen 
üstün hakların kaybolmasına çalışa

caklardır. İyi sinema adamı yetiştire
cek olan dökümanter -belge filmci-
liğiyle -onların deyimiyle- vakit ge-
çirilmesini istemeyeceklerdir. 

Bunların yanı sıra, bugünkü sansür 
de yapımcıların işlerine gelmektedir. 
Aksi takdirde, menfaatlerine halel ge
tiren bir star sistemine karşı çıkıp onu 
yıkma gücünü kendinde bulan bir ya-
pımcılar derneği, yıllar yılı sansürle 
takışmaktan niçin kaçmıştır? Sansür 
sıkılığının ortadan kalkması, iyi film 
çevrimine yol açabilecek bir nitelik ta-
şıdığından, kötü fakat ticari filmler ya
vaş yavaş ortadan kalkacak ve sansür 
kalkanı ardına artık saklanılmaz söz
de bir korunak olacaktır. Bu durum 
d a , yapımcıların işine gelmemektedir. 
İyi film demek, ticari film değil de
mektir - bu da yapımcıların kendi baş 
larına vardıkları bir yargıdır- ve do
layısıyla da az kazanç anlamına gel
mektedir. Yapımcı, dar iç pazarda koy 
duğunu bir an öncesi geri alabilmek i-
çin alabildiğine ticarî kimlik taşıyan 
filmler yapmak zorundadır. Bu zorun-
luk, onu iyi filmden uzaklaştırmakta
dır ve kanunda iyi filme tanınacak 
herhangi bir değer primi, ister istemez 
yapımcıyı iyi filme düşman edecektir. 

Toplanacak danışma kurulunda 
- inşallah - iyi niyetliler ağır basar ve 
kanun sinemamızın aleyhine değil de 
lehine bir biçime girer. Fakat günü
müzdeki bu çeşit düzenlemelerde ne 
inşaallahın ve ne de maşaallahın artık 
yeri yoktur. Bu, kulağa küpe edilmesi 
gereken en önemli noktadır. 
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