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Gee en ::;Jyımızd.:~ yer verdiğımi Nasıl Artıst O Iab lirsiniz' adlı kı tap içerığiyle pek ılgili olmasa da ısmırun ~r· 
pıcılığıyla bir talebı kar~ılamayı vaat ediyordu 

Yeşilçanı bütün ığltksıı yapısına rağmen pek çok insan için bir cazibe merkeziydı Girmesi kolaydı belki ama 

orada )anat yapmak pek Oyle dr.ğil. Kendine özgü kurallan vardı Yı:ı~Hçam'ın ve ona uyıım sağlayamayanların 
barınnı.:ısına imkan yoktu. Hangi branştan olursa olsun (yönetmen, senarı st, oyuncu vb) hiçkimse, oranın kural 
lanna taviz vermeden ayakta kalamıvordu. 

Artık genç olmadığı bir dönemde yazrlığı Bu Genç Kız Artıst Olmak ; ;tiyor'da kendi kişisel tarihinı anlatıyor 
Ferda Ferrlağ. Kimı mektuplar, anılar, resimler girıyor anlattıklarının arasına. Tiyatroda daha iyi bir yere gele· 

bilecekk~n sinema sevdasına kapılmış. Oyunculuk'>a oyunculukl güzellik~e guzelli k. Ama hayat, kız kardeşi C:.ev· 

dJ. Ferdaq kadar yülmüyor ona. C:.tarlığı isterken karakter oyunculuklarıyla yetiniyor Atıf Yılmaz'ın $em Sev1· 

yorum'un da tuvaletçı 'Sarı Gönul', Kmk Bir Aşk HikJyes1'nde emekliye ayrılan Ogretmen, onu hatırlayabile
ceğinıiz son dönem rollerinden b,JZıları. 

Yeşilçam'ın içine çektigı ama yalnızca mutsuzluğa götürdüğü hassas Ferda ahır ömründe butün küskunlüğu, 
maddi manevi tatminsizliği, hayal \tırıklığı, kırgınlığı ve yılların acısıy:a adeta sessiz çığlıklar atıyor. 
Bu böllik pörçiik kişisel tarihten nesnel tarihe de bir şeyler çıkarmak gerek elbet. --· Birkaç ayak vardı Yeşilçam'da. 'Lllk' ayağı', 'Lale ayağı' vb. Beş kişinin teke

lindeydi Bunlar sinemalan kiralarlar yahut bağlarlar; Adana işletmesi şuna 
bağlıdır, !zmir bllmem kime .. Bunların dışında film yapan insanlara salon verme· 
zler. Imkansızı 

SansürU de etkiliyorlardı. Kendi dı~ındaki filmler girmesin diye sona bıraktırryor· 

lar, sansür de o adamlarınkini öne alıp, ızlemeden onay veriyor . Başkalarınınk 
oyalanır oyalanır, kuşa çevrilir, ancak Mayıs .ıyından sonra tekrar gOrüşulüp kabul 

edilir. O tarihte de zaten vizyon yok, sinema bıılamazsm. Sinemamız bOyle ilerieye 

merrıiştir. Hep sansürle, o be) altı ki~inin çıkarları yüzünden. Buna ~hit de oldum. 

ı q7 3 yılında çektiğim Uğraş filmini gösterime sokabilmek ıçin sansürden bir türlü 

'olur alamıyordum. Dayanamadım Ankara'ya gittim. O gitticjim gUn de film 

oynayacak diye ilan edilmiş. Nerede toplanıyorlar biliyor musunuz' Ankara Işlet 

meciler Lokali'nde. Yani i~letmecilerle sansür heyeti iç içe. Gittim baktım, orada 

yemek yiyorlar, viski içiyorlar. O ayakların Ankara'daki işletmecileri var ya onlar

dan biri geliyor, koridorda bekleyen film kutulanna tekme vuruyor: "Yahu şu 

ito(Jiu it/erin filmleri yok mu, Turk sinemasım berbat ediyorlar. Bunlar zaten san 

Sonra da, ismini vermeyeyim, büyük ayak sahiplerinden biri için, ''Fafancanm 

filmi geldi, yann 20 sinemada birden oynayacak, ne yapacak bu adam sansUrsuz 

bugün onaym gelmesi lazımdı, gelmedi, diyor. 

Sansur heyetinden diyorlar kı "ha o falancanın film1. onda bir şey yoktut: siz 

geçmiştir diye bildirin." 

Bunları duyunca tepem iyice attı. Cebimden bir 50 lira ayarladım. Götlırdt.im 

masalartnın Ustüne parayla senaryoyu attım. Dedim ki "şu senaryoda Stlifl 

imzalarmız var, ayniSim çektim. Beş kişisiniz, size ruşvet. Bu kadat aç1k Visk ·de 

alabilirsiniz_ Ama benim yol param da orada. Film bu akşam Zeytinburnu ndaki 

yazl1k Yeşilçam sinemasmda oynayacak, parayr da onlardan borç aldtm dedim. 

"Ne yapacaksm yani? 1 dediler. "Yakacağtm, dedim ''kend1mi de lıepinizi de 

yakac.ı(Jını. Bu kadar adaletsizlik olmaz, sizi etkilıyorlar 1 

"Paranı al" deyip, toplayıp verdiler. Içişleri Bakanlığı temsilcisi "serı çok 

sinirlisin dedi. "Elbette simrlryim, dedim, "haksı?hk yapıyorsunuz. "Yahu,'' dedi 1'bizde Tt.irk halkı kırJSifU ayrn biri oldu mu öder Senin filmrnde 

adam ktrafannı adeyemediği için sokağa :ıti/Jyor. İlaç/arım alamamJşlar. çocuklar aç, meyve yiyemiyorfar. Bizde böyle 'iatandaşlar yok. 

"Nere/isin?" dedim, "Çankmliymı, 'dedi. "Gidelim Çankm'yd, komşu/anna sor baka/rm. Sen belki memursun maaş aliyor, .ıyarlnnrsun An 3 

ayarlayama.vanlar var. Apartmanlar d1şmda yok·;uJ bir sürü insan var. Bunların farkmda değilsmiz. Borçla harçla geçimneye Çll!şanlar var dedir.

Bunun uzerine "sen qit hava al bir saat sonra gel, 'dedi. 

Geldinı. Bir yazı yazmı~lar. Filmde olmadıqı halde "şu şu sahne/erin çıkanlmasuu istiyoruzr diye imzalamı~lar 'Git dedi'er "fifmini yettşl!r. UçJk 

biletimi de ayarlamı~lardı. Bunu da yaptılar O yazıyı niye y.ıııyorlar? Yani tetkik etmişler de sahneler varmış da, hepsi uç ı.ağıt Gorevierini yaprnıı 
lluyortar guya. Anıa rülvet yemedi ler, beni öyle hır~lı görünce belki. (Yapımcr Yönetmen Hidayet Peltt ten' 
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