
Bir türk filmi çevriliyor 
Kimin sırtından 

İşçiler 
Haklar verilmez, alınır! 
yolun kıyısına dörtköşe, kırmızı bir 

çadır kurulmuştu. Çadırın önün-
leki direğe çekilmiş bayrak, rüzgâr-
da dalgalanıyordu. Yüzleri uzamış üç-
idam, çadırın kapışma sandalyaları-

nı atmış, oturmuşlardı. Karşılarında-
ti üç katlı beton binaya bakıyorlardı. 
Arnavut kaldırımlı yolun iki yanın-

da, beyaz kartona mürekkeple yâzıl-
mış irili ufaklı dövizler toprağa, ça-

kılmıştı. 

Adamların üçünün de gözleri par-
lıyordu. Gerçi biraz yorgundular, bi-
raz yüzleri uzamıştı ama, yaptıkları 
işin önemini biliyorlardı. Grevlerimîn 
yirmiyedinci gününü bitirmek üzerey-
diler. Yolun başında kısa boylu, ce-

ketini çıkarmış, gömleğinin kolları 
sıvalı bir dördüncü adam göründü, o-
turanların yanına geldi, selâmlattı

lar. Yeni gelen üçünün de halini ha
tırım sordu, berikiler karşılık verdi-
ler. Durum iyiydi, herşey normaldi. 
Yargıç, yeni avukatın işveren adına 
yani ve ikinci defa başvurusunu da 
reddetmişti. Dâvalarında haklıydılar. 
Grev daha bir yıl sürse direnebilir, 
dayanabilirlerdi. 

Türk sineması, kendi iş dalınnda ilk 
grevinin imtihanım başarıyla veri
yordu. Sinema işçileri, hakların ve-
rilmediğini, tam tersine, alındığını 
bu ilk grevleriyle anlamışlar ve grev 
yapanları oyuncularından senaryocu
larına, teknikerlerinden set işçilerine 
kadar ' canla başla desteklemişlerdi, 
destekliyorlardı. 

Sonun başlangıcı 

Bir yıl içinde aşağı yukarı kırk şu 
kadar milyonun döndüğü, fakat 

varlığından da hemen hemen ilgilile-
rin pek haberdar olmadığı türk sine
ması birlikleşmeye ve sendikalaşmaya 

doğru bundan iki yıl öncesi birinci a-
dımını atmışta. Kurucuları arasında 
Metin Erksan, Ertem Göreç ve Lütfü 
Akad gibi aydın rejisörlerin bulundu
ğu bir genç topluluk, bu yeni uyanışın 
destekleyicileriydiler. Yalnız, başlan
gıçta bir küçük hata işlenmiş ve sen
dika, sinema oyuncularım üyeleşme 
sınırı dışında bırakmıştı. Bu küçük 
yanlış, hiç hesapta olmayan ve suyun 
altında kalmış bir başka sendikayı, 
Film_iş Sendikasını suyun yüzüne çı
kartmaya yaradı ve yeni sendika Si-
ne-İşin karşısında bu uyuyan eski 
sendika hemen yerini aldı. Türk si
nemasındaki işçiler dayanışmaya, hak 
ların alınması konusunda bir birliğe 
gitmenin mutlak zorunluğuna inanı
yorlardı. Seçmeyi derhal yaptılar ve 
eski sendika yerine yenisini tercih et
tiler. Böylece yeni sendika çarçabuk 
toparlandı, güçlendi ve yayılma ala
nım gün geçtikçe genişletti. Bir tek 
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noktada engellenmişlerdi: Türk-İşe 
bağlama konusunda! Eski sendika e. 
lini daha çabuk tutmuş, hiç bir fonk 
siyonu olmadığı halde, Türk-İşe üye 
yazılmıştı. 

Sine-İş bir yerden sonra bunu da 
önemsemedi. Görevlerini düşündü 
ve Türk-İşe girmeyi daha sonraya bı 
raktı. Toplu sözleşme kanununun yü
rürlüğe girmesiyle çalışmalarını hız
landırdı, ve bu yılın Mayıs ayı içinde 
işe stüdyolardan başladı, İstanbul, si
nemacılığın merkeziydi ve çalışır du
rumda olan stüdyoların sayısı da al. 
ti ile yedi arasındaydı. Bu stüdyolar
da çalıştırılan işçilerin ücretleri bir
birini tutumuyordu. Çalışma şartlan 
ve saatleri dengesizdi. Gün oluyor, 
işçi haftalarca geceli gündüzlü olarak 
iş yerini terkedemiyor. sınırlanmış ça
lışma saatinin çok ötesinde çalışıyor 
ve fazla çalışma ücretini, işveren di
lerse ödüyor, dilemezse ödemiyordu. 

Çalışma dengesizliği içinde işçi, her
hangi bir dayanağı olmadığı için hiç 
ses çık aramıyordu. 

Sine-İş, üye yazılma işini de ta-
mamladıktan sonra stüdyolara birer 
çağrı gönderdi. Bir masaya karşılık. 
lı oturmak, problemi işverenle ko
nuşmak ve bir çözüm yolu arayıp bul
mak gerekiyordu. Sendikanın kurulu
şu ve yayılışı stüdyo sahiplerini daha 
başlangıç günlerinde telaşlandırmış 
ve ürkütmüştü 1950 yılından bu yana 
stüdyo ücretlerine herhangi bir bin
dirim yapılmış değildi. Stüdyolar her 
zaman ücretleri arttırmak istemişler. 
fakat buna bir türlü birlikte karar 
verememişlerdi. Oysa ondört yıl için
de stüdyo ücretleri dışında bütün üc
retler artmış, yalnız bunlar, karşılık
lı rekabet yüzünden bir çeşit dondu, 
rutmaya götürülmüştü. Ondört yıl ön
ce, şimdinin en ünlü oyuncusu, film 
başına 2 bin lira alırken, bugün ayni 
oyuncu 60 bin liradan aşağı hiç bir 
filmde oynamıyordu. Senaryocusu, fo 
toğraf direktörü, rejisörü ve set iş
çisi için de durum aynıydı. Bütün üc
retler yükselme kaydetmişti. 

Bu arada iş. hacmini genişlettikçe 
genişletmişti. Yılda 200'e yakın film 
çevriliyordu. Gerçi bu 200'e yakın film. 
iç pazarı tam manasıyla daraltmış 
ve sıkboğaz etmişti ama, bir yandan 
işletmeciler, öte yandan bol kredi a-
çan stüdyolar türedi firmalar yarat
mış, furya almış yürümüştü. Arada 
kalan ve ezilen, stüdyoların işçileri 

AKİS, 30 SKİM 1964 

oldu. Ücret artışı için girişilen talep
ler stüdyo sahiplerince reddedildi. Film 
işlemlerine ondört yıldır bir fiyat bin
dirimi yapmadıklarına göre çalışanın 
çalıştırandan hak istemeye hakkı yok 
tu. Dış görünüşte bu savunma elbet, 
te doğruydu, fakat gerçeğe inildiğin
de yanlışlık hemencecik ortaya çıkı-
veriyordu. Stüdyolar gerçi ondört yıl
dır fiyatlarına bindirim yapmamışlar 
di ama, bu, onların ekmeğine daha 
da yağ sürmüş bulunuyordu. Çevrilen 
filmlerin sayısı yükselmiş ve stüdyo
lar çeşitli düzenlemelerle artan bu 
sayılı elbirliğiyle desteklemişler ve 
sürümden kazanma yollarını bulmuş-
lardı. 

Grevin yolu 
Sine-İşin çağrısına altı stüdyo - Er-

man Lâle, Yıldız Acar. Milli ve 
Ar - karşılık verdi. Sendikanın hazır 
ladığı istekleri ve taban ücretlerini 

İşçi temsilcileriyle karşılıklı geçip ko
nuşmaya hazırdılar. Yalnız biraz me
hil istiyorlardı. Stüdyo sahipleri, iş. 
veren olarak, işçi temsilcileriyle otu
rup konuşmadan mehil istediklerinde, 

işi oyalama politikasına bağlayıp, is
tekleri engelleyecek şartlarla gelecek
ler demekti. Nitekim de öyle oldu. 
İşverenler hemen kendilerine bir a-
vukat buldular. Bu, Bank-iş işveren
ler sendikasının da avukatlığını yan
makta olan Prof Halit Kemal Elbir-
di. Prof. Elbir o sıralarda birbuçuk ay 
lık bir yurt dışı gezisine çıkmaya ka
rar verdi. Ayrıca stüdyo sahiplerinden 
Acar-Filmli Murat Köseoğlu da Ame-
rikaya gidecekti. Fakat Köseoğlu sen 
dikaya: karşı çıkmadı, kendisi yurt 
dışında olduğu sürece de, öbür stüd
yoların, işçi temsilcileriyle birlikte o. 
turup konuşmalarında bir mahzur bul 
muyordu. Kendisinden istenenlerin ve 
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bir zaman da stüdyonun ödeme gücü
nün üstünde değildi. Ar Film stüdyo
su bir yıl içinde 35 ve 10 mm lik o-

larak 910 bin metre film işliyordu ve 
metre başına aldığı 105 kuruşluk üc
retten ortalama olarak 50 kuruşluk 
kârı kendine rahatlıkla sağlamaktay
dı. Her iki bölümde de 16 işçi çalıştı
rıyordu. 

İşçi temsilcileri isteklerinden vaz-
geçmediler. Ada da isteklere evet de
meye yanaşmadı ve dananın kuyruğu 
koptu. Bundan sonra toplu sözleşme 
anlaşmazlığından doğan kanuni iş
lemler yürürlüğe konuldu ve tam o 
anda bir AP'li, grev kırıcı olarak her 
iki tarafın arasına giriverdi. Kırıcı
nın adı Behlül Daldı ve mesleği re. 
jisörlüktü. Fakat Antalyalı oluşu, es
ki DP. yeni AP gönüldeşliği. Dala An
talya senatör ve milletvekilleri ara
sında hayli nüfuz edindirmişti. Ar-
Film stüdyosunda Dalın, Spor Toto 
adına sorumluluğunu aldığı film iş
leri vardı. Greve gidiş, Daim bu işle
rinin yürümesine sekte vuracaktı. Dal, 
sendikacılara karşı çıkınca önce stüd
yoya ortak olduğunu ileri sürdü. Hal
buki Ar Film stüdyosu bir tek kişi. 
nindi, o da Nurettin Ada adını taşı
yordu. O yüzden işçi temsilcileri Da
lı tanımadılar. Tanımadılar ama Dal, 
kendini tanıtmaya son derece merak
lıydı. Bunun için de paçaları sıvadı 
ve İstanbul Bölge Çalışma Müdürlü
ğünden, sendika temsilcisi olarak gel
miş rejisörlere karşı bir yazı ile dön
dü geldi. Çalışma Müdürlüğüne göre. 
rejisörler işçi değillerdi ve hepsi de 
işveren temsilciliği sıfatını taşıyorlar, 
dı. Bu garip niteleme karşısında sen. 
dikacılar sadece güldüler ve geçtiler. 

Ada ile hiç bir şekilde anlaşmaya 
vanlamayınca, işçiler kanunun tanı
dığı haklar çerçevesinde, greve gitme
ğe karar verdiler. Beri yandan ise Ada, 
avukatlar tutuyor ve yapılanın kanun 
dışı olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. 
Ama bütün çabalan ve zorlamaları 
boşa gitti ve sendika, 29 Eylül günü 
greve girdi. Geri kalan stüdyoların 
işçileri, grev yapan arkadaşlarını des 
teklediler. Aralarında vardıkları bir 
anlaşma gereğinde, bin liraya kadar 
aylık alanlar yüzde 10, bin liradan yu 
karı alanlar ise, yüzde 15 ücret tutar
larını sendikalı grevci arkadaşlarına 
yardıma yatırdılar. Ardından, stüdyo-
yarda yaptırılan fazla çalışmaları dur 
durdular. 

Grev, hâlâ devam etmektedir Stüd 
yo sahibinin zararı ise, şu anda. top

lu sözleşme gereğince, işçilere ödeme

si gereken miktarın en az yüz katını 

bulmuş durumdadır. 
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şartların konuşulmasını ise Amerika-
dan dönüşüne bıraktı. 

Sendika, İş Kanununun kapsamı i-
çinde, üyelerine, şimdiye kadar tanın 
masında geç kalınmış halkların veril
mesini istiyordu. Başta sağlık şartla
rı geliyordu. İş yerlerinde kanunun 
isteklerinin yermine, getirilmesi gerekti. 
Ardından toplumsal haklar geliyordu. 
İkramiyeler, ücretli tatiller, yıllık din 
teraneler ve fazla çalışma ücretleri 
bunlar arasındaydı. Çocuk, evlenme 
ve ölüm, şimdiye kadar hiç hesaba 
katılmamış haklardı ama, bundan son 
lasında mutlaka ele alınması gereki
yordu. Sendika ayrıca, taban ücretle
rini de tesbit etmişti. Yardımcılar, 
lâboratuvar işçileri ve öbür tekniker, 
ler için belirli bir ücret ödenmesini 
istiyordu. Günümüzde bir film için 60 
bin lira bir tek oyuncuya verilirken, 
bir lâboratuvar işçisine 500 lira aylık 
ücret ödemek şaşırtıcı, şaşırtıcı olduğu 
kadar da yürekler açışıydı. 

Erman, Lâle, Yıldız ve Acar, ça
bucak bir birleşmeye Ve dayanışmaya 
gittiler. İçlerinden Milli Film Stüdyo
su yeni bir kuruluştu ve henüz yerine 
oturmamıştı. Geriye kalan Ar Film ise, 
sahibi bakımından öbürlerinden daha 
gözüpek; çıktı ve sendikanın çağrısına 
hemen ayak uydurdu. Ar Filmin sa
hibi Nurettin Ada işçilikten gelmeydi. 
Sendika üyeleri, kendi aralarından çık 
ma bir işverenin kendilerine karşı da 
ha fazla anlayış göstereceğine ve di
ğerlerine örnek olacağına inanıyorlar
dı. Fakat' güvenilen dağlara kar yağ
makta gecikmedi ve sendika ile ilk 
çatışma, işçilikten gelme yeni işveren 

Nurettin Adanın stüdyosu Ar Film 
ile oldu. 
n 
. Dananın kuyruğu 

Ada, sendika temsilcileriyle karşı 
karşıya geldi şartları sordu. İşçi 

temsilcileri önce sağlık, sonra sosyal 
isteklerini ileri sürdüler. Bunların top 

lamı 38 madde kadardı ve Ada, 38 
maddenin 38'ine de itiraz etmedi. Sen 

sendikanın isteklerini kendi yapısı içinde 
ne yapıp yapıp yerine getirmeye çalı-

şaçaktı, işçiler haklıydılar. 

Sıra, taban ücretlerine gelince, i-
şin rengi beklenmedik bir şekilde de-

ğişiverdi. Ada, ücret artımına kesin-
likle yanaşmıyordu. Şimdiye kadar ö-
dediği ücretler yeterliydi ve daha faz 

lası gücünün dışındaydı. 

Oysa, gerçekte taban ücretleri is-
tenilenin en aşağısı ücretlerdi ve hiç 
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