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istanbul Film Festivali'nde yani 
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istanbul Film Festivali'nde ise 'Dünya 

Festivallerinden' bö!ümüni.ln hanım 

adlı filmi vizyonda da oynayan Alman 

saygın yazarlanndan biri durumunda. 

52. Cannes Film FestivaWnin uzun 

O günden bugüne İpekçi'nin Danış

tay'da karann iptali için açtığı dava , _. 

sonuçlanmış değil. İstanbul Film Fes- ··. 

tivali'nde de, yasağın kalkmaması yüzünden tilmin gösterimi yapılamamıştı. Böylece, Festival'in yıllar önce, ya- metraj film yarışması jürisinde de 

bancı filmlerden yasağın kalkması kararını aldırmasına karşın aynı girişimi Türk filmleri için yapmamış olması görev almış olan Dörrie, tıpkı 
gündeme gelmişti. Nitekim Handan Ipekçi, festival in jüri üyelerinin tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuş- filmierindeki gibi, .kitaplarında da 

mada festival şartnamesinde çifte standart cılduğunu dile getirdi. toplumsal kodlamalar içindeki kadın 

Bir başka festival, Uçan Süpürge Kadın filmleri Festivali'nde de filmini n, yasak kararı kalkmadan gösterileme- erkek ilişkilerini, rollerini ağırlıklı 
yeceğinin bildirilmesi üzerine jpekçi, bu festival ı protesto etti ve bir daha festivale katılmayacağını açıkladı. olarak ele alıyor. Dörrie'nin 

Bu arada bizzat İpekçi'nin kaleminden çıkan ve Radikal'de yayımlanan yazısında yönetmenin hem meslek örgüt- kitapları bir süredir Türkçe'de de 

!erine, hem meslektaşları na, Bakan Yılmaz Karakoyunlu'ya ve Kültür Bakanlığı yetkililerine ve özeHkle SE SAM yayımlanıyor. 

başkanı Kadri Yurdatap'a tepki içeren sorular sorduğu görülmüştü. Öyle anlaşılıyor ki Handan İpekçi, davasın- Meraklısı için iki örnek verelim istedik: 

da yalnız kaldrijını düşünüyor ve desteğini esirgediğini düşündükleri ne tepki gösteriyor. 'Daima ve Sonsuza Dek, Bir Çeşit Halka 

ipekçi'nin basma yansımayan ve ilk defa bu köşede okuyacağınız bir başka tepkisi ise, hemen tüm yönetmenleri- Oyunu' (für Jmmer und Ewig), Doris 

mizi çatısı altında toplayan Film Yönetmenleri DerneğVnden (Film-Yön) istifası oldu. Dörrie, Doğan Kitapçılık; 

Aslında dernek, olaylar Dzerine, bütün meslek örgütlerini içinde barındıran Ulusal Sinema Platformu temsilci!e- 'DüşJerinıdeki Erkek' {Der M ann Me iner 

rini toplayarak film yasaklanması ve denetleme üst kurulunun kaldırılması konusunu görüşmüştü. Başlangıçtaki Traume), Doris Dörrie, Doğan ı<it~pçıfrk 

eğilimler, kurulun tümüyle kaldırılması yönündeyken toplantı sırasında başka görüşlerin de ağırlık kazanmasıy

la önce yasaklamanın otmamasl gerektiğine, ardından da Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yüksek Denetleme 

Kurulu' nu, sinema sektörünün ağırlıklı biçimde yer alacağı çağdaş, daha demokratik bir yapıya kavuşturacak ya

sal düzenlemenin yapılmasına değinen bir karar alındı. Karar bütün katılımcıların imzasıyla 12 Nisan'da hükü· 

mete gönderildi. 

Film-Yön, konuya hassasiyet gösterdiğini belirtmek üzere, kendilerine istifasını bildiren ipekçi'ye yukandaki met~ 

ni faksladı. Ne var ki ipekçi'nin cevabı, daha önce istifasım sunduğu dernekten ikinci kez istifa etmek oldu. Ne

denini, ipekçi'nin az önce söz ettiğimiz ve 20 Nisan tarihli Radikal'de yer alan yazısından da örtülü bir şekilde 

anlıyoruz. Yaşadığı sürecin de etkisiyle oldukça hassas olan İpekçi, meslek örgütlerinin kendisine değil1 işletme 
belgesi alanıama sıkıntısı yaşayan iki filmden biri olan Hiçbiryerde'nin yapımcısı Kadri Yurdatap'a destek olmak 

için bu kararı aldıklarını düşünüyor olmalı. Kendi filminin yasaklanmasına gösterilmeyen tepkinin bu iki film için 

gösterildlğine inanan İpekçi'nin o zamandan beri Film Yön'le ilişkileri tümüyle kopmuş durumda. 

Aslında burada -sebebi her ne olursa olsun- mağdur durumda olan bir yönetrr,.erı var ve bu yönetmen hem kendi 

filmi hem de genel olarak yasaklamaya gerekçe gösterilen maddenin kaldırılması için mücadele ediyor. Bu açıdan 

işi zor. Ayrıca yasaklamalar konusunda, sadece bu filmler özelinde değil, genet olarak günümüze kadar yeterli 

çabanın gösterilmemesinin ayıbından da herkes kendi payına düşeni almalı. Ancak ipekçi'nfn, duyarlılığını ve 
tepkilerini gösterirken, kendisini, istemediği bir yalnızlığa itmekten de alıkoyması gerektiğini düşünüyoruz. 

Kişisel mücadelelerle de bir yerlere varılabilir kuşkusuz. Ancak birlikten kuvvet doğacağı ve meslek örgütlerinin 

Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun, TRT ve Arabesk müzik tartışmaları vesilesiyle başka özelfikleri olduğunu öğrenme 

imkanı da bulduk. 

Mayıs ayı içinde basında yer alan konuşmalanndan anlaşrldığına göre, sayın ı<aı·akoyunlu1 zamanında adını kullan

madan birçok senaryo yazmış. Türk sinema tarihi için önemli olduğunu dUşünerek bu senaryoların hangileri oldugunu 

merak ediyoruz. Sayın Karakoyun lu senaryoianna örnekler vermem!~, ama öyle bir tarif yapmış ki, söyledikleri, Bülent 

Oran ya da Safa Önal'la aynı sayıda senaryo yazmış olduğunu düşündürüyor insana. Yorumsuz aktarıyonız: 

"O zamanlar memurdum ve evime ekmek götürmek zorundaydm1, nastl isim yazanm ki? Türk sinemasmm güzel 

kadmlan ve yakiŞik/ı erkeklerinin hemen tarnanuna yakım, benim kelimelerim/e seviştiler, benim kelimelerim/e bir erkeğe san/dJ/ar, dUşman/anna benim 

kelimelerim/e hitap ettiler. Cuma öğleden sonra oturuyo~; neredeyse pazartesiye kadar bitiriyordum. Serlaryo dediğiniz nedir ki? İsterseniz sizinle 

konuşman~Jzdan bir film_pka!!!!ırn" _ -----------------
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