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genç sinema’dan
Geçen sayıda bildirildiği gibi elinizdeki altıncı sayı, her altı ayda bir yayın
lanacak olan özel sayılardan biridir.
Emperyalizmin çıkarlarını korumakla görevli 6. FİLO, bu altıncı sayı hazırla
nırken Genç Sinemacıların çalışmalarına özel bir anlam kazandırmıştır. 
Zorluklar ve engeller yoğunlaştıkça. Genç Sinemacıların dayanışma ve ör
gütlenme güçleri de yoğunlaşmaktadır. Devrimci kuruluşların yardım ve des
teği, Genç Sinemacıların savaşını daha etkili kılmaktadır. Otuz kişiyi bulan 
ve gün geçtikçe daha da artacak olan Genç Sinemacılar, bütün imkânsızlık
ları zorlayarak filim yapımını da sürdürmektedirler aralıksız. Şubat sonunda, 
Trabzon'da Genç Sinema Toplu Gösterisi gerçekleştirilmiş; DİSK'in kuruluş 
yıldönümünde. Devrim için Hareket Tiyatrosunda da filimlerimiz gösterilmiş
tir. Bundan böyle sık-sık gösteriler düzenlenecek ve bu eylem sinemasının 
gelişimini kimse durduramıyacaktır.

GENÇ SİNEMA. Aylık sinema dergisi. Sahibi ve sorumlu yazı işleri yönet
meni Ömer Pekmez. Yönetim yeri : Sıracevizler Sokak No: 108/1 Daire 7 
Şişli - İstanbul. Abonesi : bir yıllık 12 lira, iki yıllık 20 lira. Dizgi ve baskı 

Gün Matbaası. (Baskı Tarihi : 12. 3. 1969)



1969 başında 
türk sinemasının 
bir kaç sorunu 

■
VEYSEL ATAYMAN

Bu yazıda genellikle Türk Sinema- 
sı'nın toplum yapımızdaki ve çağdaş 
sinema düzeyindeki yerini saptamaya 
çalışacağız- Bu deneme bize, toplum 
gerçeklerini yansıtma başarısı yönün
den Sinema-toplum ilişkilerinin açıklığa 
kavuşturulması, öte yandan bir sanat 
fenomeni olarak Türk Sineması'nın in
celenmesi olanağını sağlayacaktır.

Ülkemizde nüfusun yoğun bölü
mü içinde kalan sömürülen «Emekçi sı
nıflar» la onların üzerinde yükselen tü
ketici, sömürücü sınıfın varlığı, somut, 
yadsınması olanaksız bir gerçektir. Bu 
nedenle altyapı çelişkilerinin koşullan
dırdığı ekonomik bunalım gittikçe yo
ğunlaşmakta, yoksulluk bütün ağırlığı 
ile kendini sömürülen sınıflarda belli et
mektedir. Ekonomik huzursuzluğun, bu
nalımın topluma yaygın nitelik kazan
ması, toplumumuzun üst yapısı ile bir
likte, doğaldır ki Türk sinemasını da et
kilemektedir. Bu koşullanış :

a —  Türk sinemasının toplum so
runlarına eğilişinde

b —  Sinemamızın kendi alt-yşpı- 
sında ortaya çıkmaktadır 
Sömürülen sınıf, azgelişmişliğin doğal 
sonucu olarak, altyapısal ilişkilerin, di
ğer adı ile kendi ekonomik bunalımının

nesnel-bilimsel çözümüne inme yetene
ğinden, çoğunlukla uzak kalmakta, yo
ğunlaşan ekonomik baskının nedeni
nin üstyapısal fenomenlerde arama eği
limini göstermektedir. Gerikalmışlığın 
koşullandırması ile, en ilkel, en somut 
altyapı sorununa bile, soyut ya da us- 
dışı ilke ve kavramları çözümleyici ola
rak getirme eğilimi, Türk Sinemasının 
elden geldiğince yararlanmayı başardı
ğı bir «Bilimsel olmayış»tır. Ucuz bur
juva dramları ile yetinemiyeceğini anla
yan Yeşilçam'ın arzuhalcileri, gerçekçi 
görünme tutkusu ile elattıkları «Köy- 
tarla, Ağa-ırgat» trajedilerinde, her tür
lü somut, nesnel gerçekleri bir yana 
iterek, toplumumuzun sınıf niteliklerini 
yadsımakta, toplumun söz konusu açı
ğından yararlanarak, hiç bir bilimsel ge
çerliliği, olmayan çözümleri; tecimsel 
toplum sorunlara karşılık olarak kullan
maktadır. Dış görünüşü ile ortaya ko
nan «Sosyo-Ekonomik» sorunlar, sınıf
lar, olaylar ve kişileri, birer çelişki ele
manından çok, altyapısal niteliklerinden 
arındırılmış niceliksel fenomenler biçi
minde beyaz perdeye çıkartılmaktadır.

SomUt sorunlara, örneğin Tanrı is
teği, dinsel ceza, yazgı gibi soyut ilke
leri açıklama olarak getiren sinemamız.
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bu tutum u ile toplumun yetersiz değer
lendirme, yargı gücü yüzünden sorun
ları çpzümleyici bir sinema olduğu sa
yını da rahatlıkla ileri sürebilmektedir, 

Oysa, aslında somut altyapı ve 
ona bağlı üstyapı sorunlarını bu tutum 
la çözümleme tutumu, yozlaşmış bir dü
şüncenin, kötü bir aldatmanın ürünü 
olduğu gibi, halka kendi yoksulluk, il
kellik ve gerikalmışlığını hiç bir pozitiv 
yoruma sokulmadan geri vermş anla
mına gelir. Yoksulluğunu, yaşantısının 
biçimini evrensel tanrı düzeninin «Ken
dine ayırdığı pay» kabullenip, günahını 
kendi omuzlarına yüklenen kapitalist 
düzenin bilinçsiz kurbanları, dramlarını 
beyaz perdede yaşlı gözlerle izlemek
te, dinsel bir boyun eğişle her türlü bi
limsel çözüme sırt dönmektedir. Yer 
yer aldatıcı, yer yer «Popülüst» bir ger
çekçiliğin sonucudur bu.

Marksist öğretinin insan sorununu 
gökten yere indirip, sorunlara yönel
mesi ve kişiyi, üyesi olduğu toplumun 
ekonomik ilişki ve çelişkilerinin koşul- 
İadığı nesnel bir fenomen olarak çö
zümlemeye girmesi, Türk Sinemasının 
olduğu kadar ileri kapitalist ülke sine
maların da, zorunlu olarak sırt çevirdi
ği bir yöntemdir. Ancak söz konusu si
nemalar, kişisini Marksizm ve onun 
çağımızdaki biçimlerinin dışında kalan 
çağdaş düşünce akımlarının içine o turt
maya çabalarken Türk sineması ne yap
maktadır?

Altyapısal ilişkilerin ötesinde «İn
sanına» çözüm aramaya yönelen sine
mamız, bu denemesinde kendi ulusal, 
geleneksel kültür ve kaynaklarından ko
pukluğu bir yana, Dostoyövvsky'den 
Camus'ye uzanan yoğun mirasın sen
tezi üzerine .kurulu ileri ülke sinema

kültürünün çok uzaklarına düşmekten
dir genel kültürü ile. Yeteneksizlik Türk 
sinemasını çeşitli biçimlerde etkilemek
tedir.

Bir film, dramatik yapısının ve ona 
bağlı olarak kişinin, tüm biçimsel özel
liklerinin dialektik birer çelişki elemanı 
olarak estetik bir düzeyde belilediklerr 
sentezdir. Açıktır ki, bu sentez öğele-r 
rinin birbirleri ile ilişkileri, tüm sinema
tografik yapıyı, kısacası tüm fjlm i eîp 
kiler. Burada bu öğelerden dramatik ya
pı ve kişiyi alacağız. Türk sinemasında 
kişi sorununa eğilirken, çağımızdan çok> 
çağımızın gerisinde kalan göresel ya
pıtlara dönmek bize kolaylıklar sağla
yacaktır. Klâsik idealist çağın dram ya
pıtlarında kişi, çoğunlukla iç çelişkileri 
olmayan, ruhbilimsel boyutlardan yok
sun bir entrika parçasıdır. Çatışması, 
evrensel düzenin mutlak ahlâksal de
ğerleri ardında, soyut gayelere yönel
miş bir çatışmadır. Dram yapısı mate
matiksel bir özellik gösterir. Kişiyi üze
rindeki ideal değerlere kavuşturmak 
amacı ile, iyi düşünülmüş, kapalı, belli 
b ir plâna göre düzenlenmiş, bir soruna 
çözüm aramaktan çok bilinen (yazar 
tarafından) bir gerçeği en ussal biçim
de yansıtmaya çalışan bir yapı gösterir. 
Çelişkisi senteze götürecek güçten 
yoksun kişinin yerini, entrika alır; Dra
matik yapı, boyutsuz kişinin değil, ent
rikanın üstüne kurulmuştur.

Yakından bakıldığında ayni özel-: 
ilkleri Türk sineması için ileri sürebile
ceğimiz görülür. Kişisinin boyutşuzlu- 
ğu «Kişinin kişi olmayışı ile,» bir entrn 
ka, olay sineması olan sinemamız, kah
ramanın karşısına koyduğu sorunların 
ilkelliği ve geçersizliği . ilş, bir bakıma 
18. Yüzyılın da ardında kşlır süphesiz.
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Klâsik çağ dramında, soyutta olSa kah
ramanın yöneldiği, uğrüriâj çabaladığı 
değerler, kökü çağın felsefe sistemle
rinde yatan büyük ideallerdir* (Burada 
ayrı ayrı ele aîmaic olanaksız olduğun
dan, ilerde tek tek filmlörde sinemamız
da, erdemli; namuslu, mutlu, zavallı, kö
tü, iyi kavramlarınm ne kadar ucuza sa
tıldığını göz önüne sereceğiz elbette).

insanı yabancılaştıran sorunların; 
gerçek ahlâk değerlerinin yerine, hiç bir 
geçerliliği, usa uygunluğu 1 olmayan 
«Uydurma değerlere yönelen Türk sine
ması insanı»; iç çelişkilerden, ruhbilim- 
sel çatışmalardan yoksun, hr*:ır, yeni 
değişme ve gelişmelere açık olmayan, 
kapalı, kendi kendi ile hep aynı kalan, 
yapay bir dram öğesidir. Kişi dramatik 
yapıyı sürükleyecek boyutlardan yok
sun olunca, yerini entrikaya bırakacak
tır. «Yeşilçam'ı çağdaş sinema düzeyi
nin dışına iten bu «Kişi için değil, ent
rika için sinema» formülüdür.

Ancak, sadece bir dış etki sinema
sı olarak kişiyi belirleyemeyişi bir yana, 
bu dış etkilerin sıralanış ve uygulanı
şında, dramatik yapısı, konunun akla 
uygun bir kapalılığı olmadığı için, en 
Uç, en dış, en işlevsiz yapay olayları 
boş çuvala tıkarcasına konuya doldur
mak saflığı, entrikâ sihemamızıh neden 
başarısız olduğunu açıklamaya yeter.

Bu özellik, ânlamsıiliğın, bağdaş
mazlığın, karişıklığın karşı konmaz bir 
biçime girmesine yol açmakta, arala
rında doğal bağlan kalmayan kopuk 
entrika parçalarını giderek rastlantı ile 
bağdaştırmaktan başka olanak kalma
maktadır geriye. (Türk sineması bir 
«akraba sinemasıdır» bu nedenle; he
men herkes birbirrnih bir yerlerden bir 
şeyi öiur çıkar sonunda).

Yöntem olarak Tüfk sinemasında 
çözüm, yine matematiksel b ir f özellik 
gösterir. Entrikaları bîr denklemin bi
linmeyenleri kabüf edelirtı. Bu bilihme- 
yenferin ortaya konup, birbirleri ile iliş
kilerinin saptanması, giderek ayıklan
masına benzer bir İşlem gereksinmek
tedir sinemamız. Yatay yönde bir çö
zümlemedir bu. Dikleşip te, kişinin 
gerçek sorunlarına, iç çelişkilerine in
meyi denerse, ister istemez baltayı ta
şa vurur: Ortaya konamayan bir soru
nun çözü irilenmesi, usa uygun olmayan 
bir savdır. Türk sinemasının doğasına 
ters düşer bu işlem. Geniş anlamda bir 
çözümleme sineması olabilmek için, 
belli bir kültür aşaması ile birlikte, tüm 
yapı ve ilişkilerini değiştirmedikçe, Türk 
sineması ne ise o kalacaktır.

MAY 
YAYINLARI
□  ZULUM MAKİNASI 

MAHMUT MAKAL

d  YER ALTIN ÖA 
BİR ANADOLU 
MAHMUT MAKAL

| |  ANKARA MAHPUSU 
. SUAT DERVİŞ

İS, KOPAR ZİNCİRLERİNİ GÜLSAR1 
CENZİG AYTMATOV

P r SOVYET MARKSİZM!
H. MARCUSE

□  PUGAÇEF AYAKLANMASI 
A. GESİNOVİÇ
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türkiye’de sinema’da 
dış sömürü

YORGO BOZİS

Kapitalizmin en üst ve son aşa
ması olan emperyalizm, kapitalizm ön
cesi toplum biçiminde kalan ülkeleri; 
mal satışı ve karşılığında ucuz ham 
madde alımı yolu ile birlikte, borç ver
me karşılığında sağladığı faizler ve ser
maye ihracı ile elde ettiği kâr transfer
leri ile sömürmektedir. Bu nedenle, 
Türkiye'de emperyalizmin, ekonomik 
alanda, sinema ile olan ilişkilerini yu
karıdaki ü ç  sömürü yöntemi ışığında 
incelemek gerekir.

Sinemada dış ticaret yolu ile em
peryalist sömürü iki yönde gerçekleş
mektedir. Bir, yabancı filim satışı ile, 
iki, yerli sinema endüstrisine ham mad

de ve araç-gereç satışı ile.
Bugün, dış ticaret dengesini sürek

li dış borçlanmalarla kapatmak zorunda 
olan Türkiye, senede 450'den fazla ya
bancı filim satma İma ktadır. Bu akılal- 
maz hovardalığın tek özürü, Türk sine
ma seyircisine dünyada çevrilen tüm 
kaliteli filimleri göstermek çabası ola
bilirdi. Ancak dışarda getirtilen filimle- 
rin kökenlerine eğildiğimizde durumun 
hiç te öyle olmadığını görüyoruz.

1951 ile 1966 yılları arasında İstan
bul Kontrol Komisyonundan gösteri 
izini alan yabancı filimleri, bugünkü 
dünyanın temel ekonomik-politik bö
lünüşüne göre gruplandırdığımızda aşa- 
daki tablo ortaya çıkıyor: (1)

•1951-1960
Dönemi

Filim

1961-1966
Dönemi

Filim

1951-1966
Dönemi

Filim

KAPİTALİST ÜLKELER GRUBU :: 2540 91,6 1728 94,0 4268 92,6
A. B. D. 1762 63,5 745 40,5 2507 54,4
Sosyalist ülkeler dışında
Avrupa 771 27,8 966 52;6 1337 37,6
Japonya ve İsrail \ 7 0,3( 17 0,9 24 0,6
SOSYALİST ÜLKELER GRUBU 53 1,9 86 4,6 139 3,0
S. S. C. B. 14 0,5 32 1,7 46 1,0
Avrupanın Sosyalist ülkelşri 39 f,4 54 2,9 93 2,0
AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER GR. 179 6,5 25 1,4 204 4,4
TOPLAM 2772 100.0 1839 100,0 4611 100,0



Görüldüğü gibi, Türkiye'nin yaban
cı filim piyasası tümü ile kapitalist em
peryalist ülkelerin tekelindedir ve bu 
tekelci durum son yıllarda daha da güç
lenmiştir. (%91.6, %94,0 oldu). Başka 
bir önemli olgu ise, son yıllarda Ameri
kan filimlerinde görülen azalmadır. ( %  
63,5, %40,5 oldu). Bunun tek nedeni, 
milli devrim savaşlarından ürken Ameri
kan sermayesinin gelişmiş kapitalist ül
kelerin sinema endüstrilerine yapmış 
olduğu yatırımlardır.

Diğer yönden, yılda 250 filim ya
pan ve ham madde, araç ve gereçleri
nin tümünü dışardan getirten yerli si
nema endüstrisi, tatlı bir dış ticaret pa
zarı niteliğindedir. Sinema endüstrisi
nin girdisine ait, elimizde yeter bilgiler 
yoktur. (2). Ancak, girdinin, yaklaşık 
olarak, %  75 emperyalist %  25 sosya
list ülkelerden yapıldığını söyleyebiliriz.

Burada, emperyalizmin, yabancı 
filim piyasasındaki aşırı tekelciliğine, 
ekonomik çıkarlar kadar sinemayı bir 
şartlandırma aracı olarak kullanmasının 
da payı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Emperyalizmin başlıca sömürü 
yöntemi, borç verme ve faiz alma yolu 
ile sömürmedir.

Türkiye 1967'de, dış ödemeler 
dengesini sağlamak için, dışa 238,6 mil
yon dolar borçlanmıştır. Aynı yılda ise, 
dış borç faiz ödemeleri 33,6 milyon do
lar, dış borç ödemeleri ise 98,1 milyon 
dolar olmuştur (3 ). Başka bir deyimle, 
1967'de Türkiye'nin eline, borçlandığı 
paranın yalnız %  52,5'i geçmiştir. Geri 
kalan %  42,5'i kâğıtlar üzerinde borç
lanmıştır.

Demek ki, sinema, yüklü döviz

ödemeleri ile, dıştan alınan borçları bel
li bir ölçüde artırmaktadır ve dolaylı bir 
biçimde emperyalizmin sömürü alanına 
ikinci bir kez girmektedir.

— III—

Emperyalizmin bir başka soygun 
yöntemi de, sermaye ihracı ve kâr 
transferleri yolu ile artık-değer sızdır
maktır.

1967'de Türkiye'ye gelen özel ya
bancı sermaye 17,2 milyon dolar iken 
çıkan kârlar 25,3 milyon dolar olmuş
tur. (3 ).

Ancak bugüne dek, emperyalizm 
yabancı sermaye yolu ile Türk sinema
sına girmiş değildir. Bunun temel, ne
deni ise, emperyalizmin Türk toplumu- 
nu bir tüketim pazarı olarak görmesin- 
dedir. Oysa, gelişmiş kapitalist ölçülere 
göre, filim yapımı, dünya pazarlarına 
sürülecek bir mal üretme olayıdır ve 
sermaye ancak kendilerine geniş dış 
pazarlar edinmiş sinema endüstrilerine 
akar.

Yerli sinema endüstrisi, son za
manlarda zorladığı Arap sinema piya
salarına iyice yerleşebilirse, kuşkusuz, 
yabancı sermaye çabucak Türk sine
masına sökün edecektir.

(1) Dr. Özkan Tikveş'in «Sinema Fi
lizilerinin Sansürü» kitabındaki sayıla
ra dayanarak yapılan hesapların sonu, 
cu.
(2) 12/12/68 günlü ve 13075 sayılı 
Resmi Gazeteden, 1967 yılında dışar
dan getirtilen (Boş film ve boş kâğıt) - 
ların 25.5 milyon lira olduğunu öğreni
yoruz.
(3) ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
1969 yılı programı.
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hipleri bol kazancın yolunu buldular de- .^na gelmiştir. Bu maddelerin bizi ilgilen
mektir. Çoğunlukla yerli filim oynatan diren kısmı 7 ve 8 inci maddelerdir, 
sinemaların zaman-zaman baş vt^duğjj; c* Bu maddeler şöyle der. 
kazanç yollarından biri tam bu sırada Madde 7 —  Aşağıdaki yazılı ga-
salon sahibinin imdgflı^jfiçışaç; ¡ŞAiy- ye le r^ ( in^ ir|n e 9vn ^ u | , ^ ja ^ v^ ı^ le r in

is_ gösterjiliipşsjinş ıjnp;sşa;<te edüW^.’ ^ ;.;n
ite* <şM.n̂ 5Çî  1̂ 9,";  ̂ ttü w**

*ÖD ¿/<Ş$ÇP!' propa^.ı^lasyı^ıfl(yapa^l
^tİ§* İ3 ^ P 6 ^ ı ,ü,zef'it> ;̂1kalı^,.|f|irn , , 2 r—^ ı^ r  fya,r̂ gi bir, ırk-ve^ş milleti
Ç#9' I ş / i l f i Q ^ ş j j r p p r  tezyif eçleş,;,^,.^ n rîF *
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3 —  Dost devlet ve milletlerin his
lerini rencide eden,

4 —  Din propagandası yapan,
5 —  Milli rejime aykırı olan siyasî, 

İktisadî ve İçtimaî ideoloji propaganda
sı yapan,

6 —  Umumi terbiyeye ve ahlâka 
ve milli duygularımıza mugayir bulunan,

7 —  Askerlik şeref haysiyetini kı
ran ve askerlik aleyhinde propaganda 
yapan,

8 —  Memleketin inzibat ve emni
yeti bakımından zararlı olan,

9 —  Cürüm işlemeğe tahrik eden, 
10 —  İçinde Türkiye aleyhinde pro

paganda vasıtası olacak sahneler bulu
nun.

Madde 8 —  Zaman geçmesiyle 
yıpranmış ve perde üzerinde gözleri yo
racak derecede eskimiş olan filmlerin 
gösterilmesine müsaade edilmez. 
Sansür yönetmeliğine bir göz atılacak 
olursa açıkça görülür, yönetmeliğin ki
şisel davranışlar için ne kadar müsait 
olduğu. Sansür heyetinde kimler bulu
nur. Kimlerden kurulur bu sansür he
yeti. Bunlar açıktır kararnamede. Ama

Sansür kurulunda bulunan kişilerin, bir 
film i yargılayacak yetenekleri var mı
dır? Neyi ne için yargılayacaklarını, bi
lirler mi, bu yargıyı verecek yetenekte 
kişiler midir, bilinmez! 1939 yılından 
kalma bir kararnameye uymak gerekir
se bu doğrudan doğruya kurulda bulu
nan üyelerin kararnameye bakmadan 
kendi şahsi fikirlerine göre, bu film gös
terilir bu film gösterilmez demesine za
ten yönetmlik müsaittir. Böylece, bir 
filmin sansürden geçmesi ya da geç
memesi kurul üyelerinin iyiniyetine bağ
lı olarak değişebilir, örnek: Sansüre 
gönderilen bir genç sinemacının filmini, 
yönetmeliğin 8. maddesine göre yasak
lamak ne kadar yeteneksiz ve sinema 
kültüründen yoksun olduklarını göster
mez mi? Öte yandan piyasada her gün 
yüzlerce film sansür yönetmeliğini hiçe 
sayarcasına devamlı vizyondadır. Bun
ların halka gösterilmesine nasıl izin ve
rilir? Hiç bir yetkili bunlarla ilgilenmez 
mi? Bütün bunların cevapları henüz ve
rilmiş değildir. Bir başıbozukluktur gi
der filim sansüründe. Kimse ne yaptı
ğını, yapacağını bilmez.

sinema ve sansür

FARUK ATASOY

Anayasamız 20 Ve 21. maddeleri 
bilim, düşünce ve sanat özgürlüklerini 
düzenler. Bu maddelerde bu alanlarda 
bir sansürden söz edilmez. Oysa bu
gün 20 ve 21. maddelerin içine girmesi 
gereken sinema sanatı üstünde bir san

sür vardır ülkemizde.
Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu

na dayanılarak çıkarılan bir nizamname 
sinemada sansürü düzenler. Bu nizam
nameye göre kurulmuş olan sansür ku
rulunda Milli Eğitim Bakanlığından, Tu-
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Fİ?m ve Tanıtma Bakanağından^ Genel 
Kurmay Başkanlığından, içişleri Bakarr: 
lığından ve diğer, bu gibi kuruluşlardan 
temsilciler biijlupıjr. Buradan da anla
şılacağı gibr, sansür kuruljjndja sinema 
sanatçısı ve, hujkukçu bulunmaz. -

Polis Vazife ve Salâhiyet■. kanu
nuna dayanılarak yapılan sanSür 2 ba
kımdan Anayasaya aykırıdır. 1. Terriel 
Hakların özüne ilişkin Anöyaşaniıt İt. 
maddesi özgürlüklerin ancak kanunisi 
smıjrlahâbilecegrrii; öngörürken, >Sme(tıa 
sanratf alanında bıa sınırlama-bir nizam
name ile düzenlenrhiştir., 2. Sinemaya 
sansürün uygulârTmâiı 20 ve 21. ma dr 
delerin özüne'1 aykırıdır;

.. Sansürün. Anayasaya aykırılığı ko
puşunda Türkiye, İşçi Partisinin geçmiş 
yıllarda Anayasa Mahkemesine yapmış 
olduğu, itiraz, bu organ tarafından, si
nemanın yaygın bir niteliği olması, baş
ka, yerlerdeki uygulamaların da bu yol
da olduğu ve.yerilen kararlar için ayrı
ca Danıştaya başVurma olanağı bulun
duğu gerekçesiyla reddediimîŞîiV Öyşa 
ki Türkiye'de ancak kentlerde ve kasa
balarda bülünan sayısı sinirli sinema
larda gösterilme olarragfi olan filmlerin 
etki gücü, toplam tirajları milyonu aşan 
gazetelerden çök daha azdır- Ayrıca di
ğer ‘ülkelerdeki üygülamalara gelince 
de, buralarda sansür esas olarak açık 
saçiklık Ve küçük çocukları olumsuz et
kilerden koruma açılarından yapılmak
tadır.' Ayrıca sansürü yapan kişiler de 
bilim, sanat ve hukuk adamları olmak
tadır.

Sop.derece; yuvarlak*; her tarafa çe- 
kilebilen maddelerden .oluşan sansür 
nizamnamesi -Anayasa Nizamını Koru
ma' Kanunu Tasşrısı gibi-maddelerine
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göre, her film i yasaklamak olanağı var
dır. Karar, kurul üyelerinin kişisel ^örüş 
ve değerlerine kalmaktadır maddelerin 
hiç birisinde açık bir tanımlama yoktur. 
Objektif kıstaslara göre hareket etme
yen sansür, yasaklamada bulunurken 
belirli bir maddeyi gerekçe olarak gös
termekle, fakat neye dayanılarak, hangi 
verilerin ışığında bu maddeyi uyguladı
ğını belirtmemektedir. Danıştaya yapı
lacak başvurmalar dışında, kurulun ken- 
disine yapılacak itirazlarda, bu itirazla
rı objektif olarak değerlendirebilecek 
yargı organı gibi 3. bir tarafın bulunma
ması kararların düzeltilme olanağını he
men hemen ortadan kaldırmaktadır.

Bu sınırsız sansür yetkisi egemen 
sınıflar elindeki iktidarlara geniş yet
kiler verilmesini sağlamakta, egemen 
sınıfların çıkarlarına karşı uyarıcı, eği
tici, gerçekçi filimler kolaylıkla yasak
lanmaktadır. Sansür Kurulu üstünde si
yasî; bir baskı olduğu bir gerçektir, ay
rıca çoğu kez kimi sansür üyeleri kral
dan daha kralcı davranışlar içinde gö
rülmektedir. Çeşitli filimlerin Türkiye'de 
oynamamalarında bu gibi davranışlar 
önemli bir rol oynamıştır, örneğin 1960 
öncesi Türkiye'ye gelen ve bîr başba
kan^ yapılan suikastı, anlatan Alfred 
HitçhcOck'yn «The man Who knew too 
much» - 1960 tan sonra «Tehlikeli 
Adam» adıyla oynadı filmi ;o,zamanın. 
başbakanın,politik durumunun iyi olma
ması nedeniyle yasaklandı. Türk filmle
rinin sansüründe ise; daha değişik uy
gulamaları görebilme olanağa var* -Türki
ye'nin kimi sorunlarına eğelen «Hudut
ların Kanunu» gibi filmler bir yana, an
cak yeni*-gerçekçi bir denemeden daha 
ileriye gidemiyen, «Aşık Veysel» gibi 
filmlere bile çeşitli; engeller çıkarmış
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olan Sansür' Kurulları frızİa çalışmâlarr- 
na; devam ediyorlar.

Film" sansüründe görülen bü du- 
rumlar " dışında, filmlerin çevrilnrıedeh 
önce senaryolarının sansürden geçme 
zorunluluğu, bireyin sanat yapıtı yarat
ma olanak ve Özgürlüğünü1 tamamen

ortadan kâldıttnaktadır.
Bütün bu yazdıklarımızdan sonra 

söyiiyecek son bir sözümüz var, o da 
1959 Venedik T. Sinema Hukuku Kong
resinin almış oldıiğu karar: Filmler çev
rildikten sonra, basına olduğu gibi an
cak yargı organlarınca defıfetlenebilmeli.

sansürün 
yılan hikâyesi 

■
AHMET SONER

Bir filim çekmiştim geçen yıl 
(mart-mayış 1968). Ardından Hisar ya
rışmasına katıldım bu*filimle,,belki gör- 
müşsünüzdür: Âsâyiş Berkemâl. Ekim 
ayında filmi sansürden geçirmek dü
şüncesiyle sanki daha çekilmemiş gibi 
senaryo yazıp yolladım Kontrol Ko
misyonuna dilekçeyle birlikte: «Yazmış 
olduğum A. B. adlı senaryonun kont
rol edilmesi, filme çekebilmem için ge
reken iznin verilmesi » Senaryo fil
min plân-pilân aynısıydı ve komisyonun 
an Uyabileceği şekilde yazılmıştı. Kasım 
ayı başında senaryo ihcelenmiş ve so
nuç bana bildirilmişti: «Ahmet Sonel 
(Soner olacak) tarafından yazılan Asa
yiş Berkemâl adlı senaryo Merkez Film 
Kontrol komisyonu tarafından incelen
miştir. Bekçinin kıyafetinin, kıyafet tü
züğüne uygun olması şartiyle âdı geçen 
senaryonun filme çekilmesinde bir sa
kınca bulunmadığına ekseriyetle karar 
verilmiştir.» Genel Kurmay'dan bir al  ̂
bay ile Milli Eğitim Bakanlığından bir 
müdür «Senaryonun filme çekilmesini 
sakıncalı buluyorum.» diye'yazdırmışlar

isimlerinin altına. Komisyon beş kişi. 
3-2 kazandım ilk maçı. Hemen ardından 
film i yolladım yine bir dilekçeyle. Ara
lık sonundg sonucu öğrenebildim: «Ah
met Sonel'e (Soner olacak) ait Asayiş 
Berkemai adlı film 19/12/1968 günü 
Filmciler Demeğinin Sinema Salonun
da Merkez Film Kontrol Komisyonun
ca görülmüştür. Filmin gözü bozacak 
derecede bozuk olduğu görüldüğünden. 
Adı geçen filmin bu haliyle halka gös
terilmesinin ve yurt dışına çıkarılma
sının sakıncalı bulunduğuna ekseriyet
le karar verilmiştir.» Sansür kurulu baş
kanı (iç işleri Bakanlığından) ile Emni
yet Genel müdürlüğünden 9. şube mü
dürü hanırn, isimlerinin altına «Filmin 
kabulü reyindeyim.» diye yazdırmışlar. 
Göz bozmamak erdem oldu galiba diye 
düşündüm. Sanki çocuk kandıracaklar* 
«at onu elinden, kaka o» diyerek. Ayrı
ca bu denli halkı düşündüklerini bilmez
dim. Herkes halkçı kesildi artık her ne
dense.’ Kısacası ikînöi maçı 2-3 kaza
namadım. Ardından itiraz ettim ve gö
zü bozmayacak temiz bir kopyaydlla-
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dım. «Kontrol Tarihi 22.1.1969

Filmin Uzunluğu : 1 Kutu (15 mfet- 
relik mi kutu, 1500 metrejik mi? J

Filmin Genişliği: 35 mm. (Ne yazık 
ki 16 mm., özür dilerim.)
Ahmet Sonal'e (adımı değiştiriyorlar 
boyna) ait Asayiş Berkemâl Adlı fil
min, Nizamnamenin 7. maddesinin 5. 
fıkrası gereğince halka gösterilmesinin 
ve yurt dışına çıkarılmasının sakıncalı 
bulunduğuna ekseriyetle karar verilmiş
tir.» İtiraz edilince b>ir başka komisyon 
kurulur sanırdım, oysa yine aynı kişi
ler. Kanunu değiştirdiler her halde, kaş
la göz arasında. Danışıklı bir oyun bu 
aslında^ Bir filim toptan reddedilmez 
nedense, hep açık bir kapı bırakılır. Se
naryoya. izin vşrilir, senaryonun aynısı 
olan filme izin verilmez. Kim senaryo
yu reddediyorsa filmi de reddeder, çe
lişki bulamazsınız üyelerden birinin fi
kirlerinde. «Ben kabul edeyim, sen red
det» diye anlaşırlar, ya da yazı-tura 
atarlar. 7. maddenin 5. fıkrası nedir» bu
nu bile yazmazlar. Ama ben yazaca
ğım, güneş balçıkla sıvanmaz der ata
larımız. 7. madde-Aşağıda yazılı gaye
lerden birine matuf olan filmlerin gös
terilmesine müsade edilmez:: 5. Milli re
jime aykırı olan siyasi, iktisadi ve içti
mai ideoloji propagandası yapan 
(,1977 / 1 9 3 9 ) Yani diyorlar ki üistü1 ör
tülü olarak, «İSen komünistsin', fa'zla ko
nuşma attırırız içeri.»"1 Elimden elma 
şekerini alıp ağlatacaklarım sanıyorlar 
yanı, Kısacası, üçüncü maçtei hakem 
gözlükiönhi! unutmuş, feu yünden 2-3 
kazanamadım yine. Şimdi son maça 
hazırianiyorüm. Yabancı sahada yapı
lacak bü maç. Evet bâylar, bayanlar 
DANIŞTAY diyö bır'-yeh vardır.

sn is S
PÂYEL 

YAYINEVİ

□  ARKADAŞIM CHE GUEVARA 
: v R icar do Roje. 9ı,

□  KÜBA'DA SOSYALİZM 
VE İNSAN
E. Che Guevara

□ ; GERİLLA HARBİ
E. Che Guevara 
Mao Tse-Tung

:q  ÇİN'DE HALK KOMÜNLERİ 
Tao Çu

□ İS AN AT VE EDEBİYAT 
V. I. Lenin

O KÖYLÜ MESELELERİ 
VE SOSYALİZM 
V. I. LenirYv

Ü^Yt'Nİ ÇİN DÜN-BUĞÜN- ^
Si mörie^ de1 Beaüvö# 1

Ö : KÂBIN î
Sfmbne de- Beâüvöir -

Ö HO Sî M İN H - 
Jean Lacouture
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devrim 
sineması

YÜCELİ DÖNMEZ

i DEVRİM, anlarrîf dÖğerirti^yitirme
yecek sözcük.. %

GENÇLİK, bir çalkalanma......

Bir takım eskimiş kafalar, çıkar
larının çirkin temeline yerleşmiş düzen, 
düzenin kuyrukçuları ve bir huysüzlari- 

. ma"..

DÜZEN BEKÇİLERİ, kafasını kuma 
sokmuş devekuşu görüntüsü..

Yürüyüşler, devrim sloganları, pan
kartlar. Gittikçe büyüyen bir nokta, 
DEVRİM..

Türkiye'de devrim kavramı içeri
sinde sinema, gerçek yerinjybulmaya 

.doğru gitmekte. Refteri dürülme korku- 
;su içerisinde çirkin oyunların yer aldı
ğı YEŞİLÇAM SİNEMASI ve sinema 

; merkezinde güçlenen örgpt) <pENÇ S|- 
j NEMA.,. Bir ı^kım gençTypn^tfTienlerin 
8-16 mm.lik makinalarla giriştikleri yo- 

¡ğun çalışma., fcjer .şeyden eyyıel GENÇ 
; SİNEMA ile Türkiye'de belgşşel filim 
■ çekiminin başlatılması ve ilk büyük de- 
| neyde başarı (16 Şubat Tak^irn olayla- 
f r,)-v . omuûok;;.şjçaL.

Ulusun Türk sinemasını doğurmâ 
1 sorum luluğu.. ___ _ _ ____ ^

Küçük kentler, Uzaktan da olsa bir 
baş kaldırış, tonlumun ağzına sakız o- 
lan çıkışlar.

— Adam sen de, yerli filim değil
mi...

— Bak arkadaş filmin sonunda şü 
şöyle olacak bu da böyle.

— Sen nereden biliyorsun?..

— Onu bilmeyecek ne var, her f i
limde ayni şeyler oluyor..

ĞÖbek, yumruk, pât, küt: YERLİ 
FİLİM.

Çıktşlar, çıkışlar ve her, çıkış Ye- 
şiiçam! sinemasının başjna. inecek dar
beler zirioirihe -günbegün yetlî bir hal
ka yeklenmeye’devam etmekte.

AfİŞtea fotoğrafa dek devrimci bîr 
oluşum sürdüren toplum, bunlarç seyir
ci kalamaz. . Bu gün GENÇ SİNEMA 
olanakları, içerisinde^ yarın daha güçlü, 
yarın daha başkaları toplumu üç kâ
ğıt düzeniyle şşrtlandırşn, sinemaya bir 
yerde çlur. diyecektir. Devrimci GıtNÇ 
SİNEMA geleceğe .irnzaşını. atmıştır. 
Birdenbire. olçna.şa, da giderek gerçek 

.özüne |ülaşaçaJk, pzden aşamaya doğ
ru Vûİt-? yt
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DEVRİM İÇİN 
SİNEMANIN QER£Ol

ALGIN SAY DAR

Türk sinemasında devrim olması 
gerektiği bugün birçok aydın çevrede 
kabul edilmiş bir gerçektir. Ama toplum 
düzeninde yapılacak devrim, için sine
ma gerekli midir? Bu soruya devrimci 
güçlerin bir ağızdan evet diyeceklerini 
sanıyorum.

Oysaki sinema, sanat yapıtları ara
sında kişi ile doğrudan doğruya ilişki 
kuran tek araçtır. Sinemacı, filminin bi
çimi ve özü ile söylemek istediğini or
taya koyduğu an seyircisine de* gücü 
derecesinde bunu duyurur. İnsanoğlu
nun bildikleri, duydukları gördükleri ile 
biçimlenir. Etkili bir film,, gerektiğinde,, 
kitleleri ayağa kaldırarak eylem içine 
atabilir bir anda. Etkili film işe, halkı
mızın içinde bulunduğa, yaşama koşul
larını dile getiren ve sorunlarına çözüm 
yolu arayan... onları, bir yerde, hareke
te geçirebilecek öğelere sahip demek
tir. Kısacası, sinema halk için eğitici 
ve ondan da çdk, itici güç olarak gerek
lidir.

ikinci gerekse; yürürlükteki çirkin 
görüntü kadrosu Yeşilçam sineması
nın karşısına halkın gözünde bir ikinci 
alternatif olarak çıkmak ve hâlk' İçin 
İyinin, güzelin, doğrunun yanında kö
tüyü bir kez daha mahköm etmektir. 
Yeşilçam'ın halka kendi yaşantısı imiş

gibi göstermek istedikleri ve sinema
larımızda gösterilen yabancı filmlerin 
batı toplumundan aktardıkları kandır
maca lann. hep kapitalist ekonominin 
yapısı gereği olduğunu ancak bu tür 
karanlık üçkâğıtlardan arınmış, apay
dınlık, devrimci filmler ortaya koyabi
lip. ;

Biz, devrim ve devrim sürecinde 
eski köhnemiş ve kokuşmuş, bozukdü- 
zen yutturmacalar! tek tek yıkıp kendi 
değerlerimizi getirmek durumundayız. 
Bu hedefe de bilmem, sadece kötüyü 
eleştirerek veya gözler önüne sererek 
ulaşılabilinir mi? Onun karşısına kendi 
örneklerimizi koymadıkça söyleyecek
lerimiz dayanaksız olacaktır.

Bir filmden söz edilmişti bana. Bir 
kişi, tek başına... elinde pankartlarla 
bir idam mahkûmunun cezasını protes
to etmektedir. Kendisine, tek başına 
hiçbir şeyi değiştireıVıeyeceğine göre, 
ne yapmak istediği sorulur. Alınan ya- 
n it şudur: «Hiç olmazsa dünyamrr be
ni değiştirmesine engel olacağım.»

Amacımız dünyanın bizi değiştir
mesine engel olmak değil, dünyayı de
ğiştirmektir; Tek değiliz; çoğunllıktayız. 
Filmlerimizin devrimle: ' yoğrulurken, 
devrime katkıda da bulunacağı, bü Açı
dan da değerlendirilmesi zorunlu Olan
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GENÇ SİNEMA'NIN 
tarihsel sorumluluğu

ÜSTÜN BARIŞTA

Türkiyede 'dövrim dinamik'i hızla 
gölişmekte. 7. sanatm da bü dinamik 
içinde çok kesin bir yeri olmalıdır. Genç* 
Sinemacıların kameraları devrimci ey
lem içinde, bu tarihsel 'oluşum'u en in-̂  
ce ve güç noktalarına kadar geleceğe 
tespit etmelidir. Gerçek bir sinemanın 
ülkemizdeki tarihsel sorumluluğudur 
bu.

Bugün Türk Sinemasında gerek 
düşünsel gerekse eylem alanında yer
lerini almakta olan Gönç Sinemacılar 
'yeni bir sinema'yı ancak devrimci bir 
eylem içinde oluşturabilir, güçlü temel^ 
let atabilirler. Genç Sinemacıların yap
tıkları ve yapacakları belgesel filimler 
böyle bir temelin kurufmâsında en 
önĞmîî rolü oynayacaktır. Bütün grev
ler, mitingler, yürüyüşler, karşi-devrîm

bir gerçektir. Filmlerimiz;, yozlaşmış 
burjuvanın FİLM BÖYLE OLUR öneri
sinin kalbine çevrilmiş birer silâhtır. Ve 
filmlerimiz, ,Çöküntü haledeki kapita-

tertipîen, saldırıları ne pahasına olursa 
olsun kameranın gözü tarafından tes
pit edilmelidir. Genç Sinemacının gö
zü kameranın gözü olmalıdır sürekli] 
olarak. Ve de bu göz en objektif göz#-| 
dür Tarih içinde.'

Bu tür belgesel çalışmaların, yeni 
bir sinemanın tohumlarını ekmesi yanı- 
sıra Genç Sinemaciların da sürekli ola
rak eylem içinde bulunmalarını, böyle- 
ce de kişisel bilinçlenme, direnme ve 
savaş güçJprini artıracağı-açıktır. :;

Yeni" bir sinema yapma İütküsu, 
devrimci" sorumluluk bilinci îçfrtde; ger
çek yerini bulut* ancak. Bekjeler ̂ gerekli 
Devrim'e,' O'nün soluğunu, sfcaklığıni 
sinema milyonlarca kişiye ulaştırabilir. 
Bugün değilse, yarin. *

lizmin bijineiîi oyunlarına çevrilmiş birer 
silâhtır, Kapitalist ve kapkaççı düzeni 
vurmağa yönelen her hareket de fevrim  
içio gereklidir., ,



genç sinema’da 
ant! amerikan 

gözle m ve eyle m

ARTUN YERES

«ECNEBİ BİR DEVLETİN HİMAYE VE 
SAHABETİNİ KABUL ETMEK İNSAN

LIK .EVSÂFINDAN MAHRUMİYETİ AC 
ZÜ MESKENETİ İTİRAFTAN BAŞKA
BİRŞEY DEĞİLDİR.

Emperyalist Amerika'nın, Türkiye'
yi kendi mandası altına almak için gi
riştiği, harekat 1919'lara uzanmakta
dır- O yıllarda yeryüzünün ilk. ulusaI 
kurtuluş savaşını vermekte olan Türki
ye.. emperyalist Amerika'nın bu hğipc.e 
yahşşmasıni ' durdurmuştu,. Emperya- 
list Amenka bu girişiminden 28 yıl son
ra 1947'de TRUMAN DOKTRİNİ ;;ile 
Türkiye/ye sıfcdı. Beş yıl sonra da NA- 
TO'ya aldırıp, önemli üsler ve ayrıcalık
lar elde etti. Emperyalist Amerika'nın, 
elde ettiği üsler ve ayrıcalıkların Türki
ye'ye neye ma{ olduğu 12 yıl sonra 
Johnson'un ünlü mektubu ile açık se
çik, ortaya çıkmış oldu»

17 Temmuz 1968 ve 16 Şubat 
1969'da 6; fifo'nun kanlı ziyaretleri ve 
ardından bir emperyalist Amerikan ga
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zetesinin. Türkiye'den köpek benzetisi 
ile söz etmesi emperyalist Ameri
ka'nın, Türkiye'ye ve Türk insanına kar
şı küstahljk ve hayasızlıkta ne denli 
ileri gidebileceğini de göstermiş ve yıl
lardır takındığı. «GÜZEL AMERİKALI» 
maskesi de böylece düşmüş oldu.-Ar
tık emekçi T y ^  insanı emperyalizmi 
yurdundan tekrar kovmak îjçtfi bilinçle 
eyleme geçmiştir.

' Genç Sinema da bu eylemin içitri'- 
de oluşacaktır. Maddi ve teknik yeter
sizliğine rağmen toplumsal olayları sap
tı ya çaktır. Eldş ettiği bu belgelere dev
rimci yorumunu da katarak \film lerint 
tamamlıyacaktır. Bunu . başarabildiği 
sürece Genç Sinema Tarih , içindeki gör 
revini yapmış olacaktır. - ^
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SİNPMA'NIN C/ERİLLALARI

ALTAN YALÇIN

Bir ülkede önlenebilecek bir savâşı baş 
latan insan canidir ve ^rhe bir ülkede 
kaçınılmaz bir savaşa ğirişriieyen de 
canidir/J

Jose Mârti

Alınyazısı bütün diğer geri bırakıl
mış ülkelere koşut bir ülkenin torunları- 

’ yte. Küçümsemeye, horlamaya, eiilme- 
ye ve sömürülmeye alıştırılmış bir ulu
sun çocukları. Gözümüzü bjr savaş or
tamında açıyoruz. Ve artık tek varolma 
olanağımız girmekte belirleniyor. Ala
nımız sinemadır. Haberleşme araçları
nın en korkuncu en güçlüsü en etkini. 
'Uyduruk kahramanları, sözümonlara 
yöneticileri, vurguncuları, bonoları, te
sisleri, üsleri, oyuncularıyla örgütlü bir 
alanda; inanmışlıkları, halktan yana ol
maları, adanmaları dışında başka güç
leri bulunmayan bir avuç .¡insan, bütün 
başlangıç eksikliklerini taşıyarak ^yü
rümeye çabalıyor.

Ülkemizde bu güne değin yapıla- 
gelen sinema, gerçek ulusal değerler
den en ufak nasibini alamamış koyu bir 
şematizmin etkisinde bir kalıntı^nite
liğini taşımaktadır. Bu kalıntı- elli yıla 
yakın bir süredir, gerçek değerleri ya
ratan emekçilerin üzerinde ağır bir eğ
lence kandırmacısı ya da halkı yine ür 
rettiği değerleri yozlaştırarak sömüren 
sömürgen bir yük olmuştur. Yalnız adı 
ve konuşmaları Türkçe olan bu Alimle

rin bütün ulusal değerleri de taşıdıkları 
adlaVın Türkçe yazılmasından ibarettir. 
İçinde amerikan filimlerine özgü gizil 
iyi aile etkileri, sulukule ortamını bile 
yaratmaktan uzak sözümona komedi
leri evde kalmış kızları, romantik iyi 
aile çocuklarını etkileyen melodramları 
ve nihayet gerçekten Türk insanına ha
karet anlamı taşıyan köy kasaba büyük 
şehir yansıtmalarıyla Türk Sineması 
emekçilerin karşısında, onları soyan ve 
en bayağı anlamda sömüren .bir güç 
olmaktan öteye bir nitelik taşımamak
tadır. Kamu oyunu sürekli yalanlarla 
bulunduğu ortamın karanlığına sürük
leyen Türk sinemacıları hiçbir zaman 
karşılarında etten kemikten, duyuşu 
düşünüşü, gerçekleri görebilme yetisi 
bulunan seyirciyi hesaba katmamışlar
dır. Toplum adına, halk adına filim yap
tıklarını; gece kulüplerinin bol kadınlı 
ve içkili sofralarında öğrenen, bütün 
bir halkı gece kulüplerini doldurmaya 
çalışan sanatçılarımız(l) koskoca bir 
ulusun tarihi gelişimini; de içki kadeh
lerine sığdırmaya özenmektefiirler. Ve 
sorun bu gün açıkça şudur: Gerçekleri 
kavrama için olağan üstü çaba harca
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yan, Tyrk infcâfı^îın jcetıdijjufüsaJ bilin
cine kavuşmasında yardımcı bir Sİhe- 
maya duyulan özlem, mevcut düzeni 
sürdürme kaygısı taşıyanlarla, o düzeni 
değiştirmeye yönelenler arasındaki sâ- 
vaşı zorunlu kılmıştır.

Bu savaş Sinema alanında bütün 
kilit noktalarını tu tq r^ , ,J ^ | |&kepdv̂ l r \ | '  
sinemacı sanan b t jO ^ J p â l olşp-a^ları 
kısıtlı, adanmış insânlşr ar^şjnçla sür
dürülmektedir. Üstün b ir'güç karşısın
da Genç Sihemcılajm Jbaşarmaya çalış
tıkları eylem, ürünlerini geleceğin ışıklı 
günlerinde verecek bir savaştır. Ve 
Genç Sinemacılar bu savaşın gerillala
rıdır. Ellerinde onaltıJık, sekizlik kame
raları, dişlerinden^ tırnaklarından arttır
dıkları filim kasetleriyle yürüyecekler
dir. Taksim'de gericiler bir 31 mart mı 
plânlamaya çalışıyor, elinde silâh/kaf- 
merası ile genç sinemacı ordadır. Fab
rikada haklarını almak için grev mi var
dır, genç sinemacı ordadır. Bir maden
de işçiler mi kurşunlanmaktadır, kame
rası hazırdır genç sinemacının. Hakları

to j^§g*Ti E£Şyieje* el mi koydular, 
genç sinemacının belgeci »gözü açıla
caktır orada. Büyük kitlelere eğlence mi 
gereklidir, genç sinemacı gerektiğinde 
yaptığı filimleri ücretsiz olarak onların 
^ayşğma ulaştırıp köy-köy, kahve-kahve 
eğİendirecektir onları, ö te  yanda kapa- 
h ¡şa j^a rda  vurgun hesapları yapılır- 
kşn, Iggnç sinemacı kelle koltukta yü- 
rüteceKtır. savaşını. Ve savaş böyle ka
zanılacaktır. Îfürk halkı böyle uyarıla
caktır. Yeşilçamm . orduları ve yetkin 
silâhları, güçlü görünmelerine karşı 
içerden yıkılabilecek çürüklüktedir. 
Genç sinemacı gerekirse Yeşilçama gi
recektir. Ama filim  yapmak için değil. 
Bir filimde gerçekten emekleri bulunan, 
ve hiçbir zaman emeğinin karşılığını 
alamıyan beden= işçilerini, fik ir işçilerini 
uyarmak, onlan kazanmak üzere. Sa
vaş, b ir kez başlamıştır ve kişisel çıkar
larım b ü tü n b ir  halkın çıkarı gibi gös
termeye çalışıp vurgun peşinde plân
lar kuran yeşilçam mutlaka yenilecek
tir. fOSsUS-hi

«BİR GÜN MUTLAKA YENE 
CEĞİZ /  AHMET SONER
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kısa filim yönetmeni 
artun yereş’e 

üstün barışta’n ı n 
soruları

0 . BARIŞTA —  Belge ftlimferinin ö- 
nemi nedir sence Türkiye'de?

A. YERES Ş— Her bakımdan kendine 
özgü bir tür diye adlandırılan Belge 
filmlerinin ülkemizdeki önemi, toplum
bilimsel ve siyasal sorunlardan kaçın
mayan, devrimci güçlerin yanında yer 
alan bu amaçla yapılan filmlerdir. Bu 
filmlerin de Önemi halka gösterilebildi
ğ i ölçüde değerlendirilebilir. Yoksa, 
şimdilerde olduğu gibi Amerikan şir
ketlerinin ödül dağıtır gibi göründüğü 
kentsoylu okullarda değil.

Ü. B. ,-t-  Estetikrsinematografik dil 
Qİarak Türkiye'de kısa filmlerin bugün 
ve ilerdi, içip.; yeni bir sinema anlatımı 
getirmelerir)in hazı belirtiler yar midir 
yapıtlarında?; , :
ip. A. Y. ^ .  Yıllardır, ekönornik ve si

yasal yönden emperyalizmin;, gücü« î8 I-

TÜRK 
SOLU

HAFTALIK’ GAZETE

tında geri bırakılan sonra da az geliş
mişi ülke diye adlandırılan Türkiye'miz
de hiç bir değerlendirme salt biçim açı
sından olmamalıdır«;

Kısa filmci de öz-biçim ayrımı 
yapmadan dö^früdan doğruya ülke ger
çeklerini açıklayıp devrimci yorumunu 
da beraber koymaya mecburdur. Bu 
amaçlarla yapılmış kısa filmler varsa 
yeni bir sinema anlatımının da belirti
leri vardır demektir.

Ü. B. —  Genç Sinema'mn çıkışı bir 
kuşak sorunu mudur?

A. Y. —  Genç Sinema'mn sorunu, 
ülke görçeğini kavrayıp açıklamaktır. 
Tekrar-ediyorum, bu,filmlerini de halka 
gösterebilmelidir.

Ü; B. - ^  Ekonoprıik durumunnedir?.
A, Y. — Berba|!....,,vV

HÂfTALIK .PİRGİ

F. K. ' 934-  

SİRKECİ : fs^NB.UL'V.
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SİNEMA 
İLE 

UĞRAŞMAK 
-III- : .

-;w, .... * . ENGİİM

«Tüm kurtuluş kavgasına herkes 
karışır, burada temi? eljşr, seyirciler, 
masumJar, yoktur. Hepimiz ellerimizi 
toprağımızın batağında ve beyinlerimi
zin boşluğunda kirletiriz. Her seyirci ya 
aşağılık biridir ya da hain.»

Doğada sözü en kuvvetlinin geçer. 
Doğada en kuvvetlinin yasaları geçerli- 
dir. Doğada en geniş özgürlükler en 
kuvvetli olana tanınmıştır. Çünkü doğa 
kanunu böyledir: büyük balık küçük
balığı yutar.

İnsan toplumlârınin yaşamında da 
bu böyle olmuştur ve toplümların ta
rihsel gelişmesi bu doğa kânununa hep 
uymuştur.- Kuvvetli sınıf-güçsüz kalan 
sınıfı ezmiş, kendi düzenini topluma 
kabot 'ettirmiştir. Arkasrndan hâkim sı
nıf kendi karşıtı lş>ir sınıfı doğurmuş ve 
onun gelişmesi, güçlenmesi karşısında 
kendisi bu sefer yok olmuş, toplumun 
yeni düzeriiyerii sımftrr getirdiği düzen 
olmuştur. Ve der^lmakta devam ede
cektir. Aksini söylemek doğa kanun
larını, tarinböf geli^fiıeyî inkâr etmektir.,

Türk toplumunda da belli bir sınıf 
ve tabaka hâkemdir ve-Tüfkiye'de bu

AYÇA

sınıfın, tabakanın kanunları geçerlidir, 
yürürlüktedir. Hâkim sınıf ve tabakala
rın kanunları, haklı olarak hâkim smrf ve 
tabakaların kurduğu düzenin devamını 
ve korunmasını sağlarlar. Türkiye'de 
sinemayla uğraşmak, bu kanunlarla an- 
cak küçük bir azınlığa tanınmıştır.?Bu 
kanunlar, sinemayla uğraşmak iznini 
verdiği, kimselerden, çizilen sınırların 
dışına çıkılmamasını da ister. Ve ayrıca 
çıkartmazda, içeriye tıkar,-

Bir toplumdaki hâkifrvi sinıflarıh çı
karları, toplümun genel çıkarlarına ters 
düşmeğe başladığı andan itibaren, hâ
kim sınıfların karşısındaki sınıf Ve taba
kalar güçlen meğe ve giderek hâkim sı
nıfla r ı rtmertfaatleri üzerine kurulu düze
nin değişmesi için kımıldamağa başlar
lar. Bu ~döğâ ri İrT ka ç ınirmâz çel i şkis idi r. 
Bir çok ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'-i 
de şimdt işte bü dönemin içindedir ve 
gene bir çok ülkelerde uygulandığı gibi 
Türkiye'de de devrim sureci durdurul
mak, saptırılmak, yozlaştırılmak isten
mektedir.- ölmek ü?ere, olan kocamış 
bir arslariın son çırpınışlarıdır bütün 
bunlar.

■İşte bu ortamda* ortaya devrimci



sanatçı çıkmakta ve geciktirilmek isîte*' 
nen devrimi çabuklaştırmaya çalışmak
tadır. Bu hasıl olur? ; otu .

Devrimci" sanatçı herşeyden önce 
devrimci bir. İnsandır; ve bütün yaşamı 
ve eylemleriyle devrime katkıda bulu*: 
nur. Devrimci insan sinemayla devrime 
nasıl katkıda bulunur

Devrimci sinemacı ilk önce seyir
ci ve filim lerin içeriğ i sorunlarını çö-' 
zümlemek zorundadır; Seyirci ve içerik 
devrimci sinemanın özünü teşkil et
mekte, ikisi arasındaki diyalektik iliş
ki devrimci sinemayı tanımlamaktadır. 
Nasıl?

ilk önce devrimci sinemanın se
yircilerini araştıralım, tanımlıyalım. Tür
kiye'de yaşıyan 32 küsür milyon insa
nın hepsine sinema seyircisi olabilme 
özgürlüğü tanınmamıştır. Her ne kadar 
kimse .kimseyi zorla sinemaya gitmek
ten alıkoyamıyor gibi görünüyorsa da, 
Türkiye üzerine yapılmış istatistiklere 
bakmak bize önemli ip uçları verecek
tir: 1965 yılı genel nüfus sayımına göre 
Türkiye'de 31.391.000 kişi yaşamakta
dır. 1963 istatistiklerine göre köy sayı
sı 35.638 ve köy nüfusu da 20.585.604'-. 
tür (1963 yılı genel nüfus 29.655.000'- 
dir.). 1963 konut istatistiklerine göre 
nüfusu 5.000'den aşağı olan yerlerde 
elektriği olan konut sayısı 84.710, elek- 
tiriği olmıyanlar ise 3.427.038'dir. Bu 
sayılardan çıkan en basit gerçeklere 
göre nüfusun üçte ikisi köylerde yaşa
maktadır. Bu köylerde ve nüfusu 5.000'- 
den aşağı olan ilçe ve bucaklardaki 
3.511.748 konuttan 3.427:Q38'inde elek- 
tirik  yoktur. Bir genellemeyle Türkiye'
nin hemen hemen üçte ikisinde elektri
ğin olmadığını . söyliyebiliriz. 1958-59 
yıllarında Türkiye'de yıllık sinema seyir

cisi sayısı 60 milyondur yaklaşık ola
rak (N. Özön,. 1966 yılı için 90 milyon 
sayısını vermektedir) ve genel nüfus 
başına düşen bilet sayısı da 2 ’3 tür 
(1960'ta Türkiye'nin genel nüfusu 
27.755.000'dir). Yalnız İstanbul'da 1960 
yılında 25.246.000 sinema bileti satıl
mıştır. (1965'te bu. sayı 41.627.000'e 
çıkmıştır). Ankara ve İzmir'in durumu 
da istanbul'unkine çok yakındır. «Tür
kiye'de sinema salonlarının coğrafi da
ğılışı bilinmemekle birlikte , ı  gerçekte 
sinema seyircilerinin yalnız belirli böl
geler halkından meydana geldiği, daha 
geniş bir bölümün sinemadan yoksun 
kaldığı söylenebilir.» (N. Özön-Türk 
Sinema Tarihi-s. 245)

özetlersek, Türkiye nüfusunun 
iyimser bir görüşle üçte ikisinin sine
mayla bir ilişkisi yoktur. Milli gelirden 
1967 yılında kişi başına yıllık 2.655 lira 
düştüğü de göz önüne alınırsa elimizde 
kalan sinema seyircilerinin de gene bir 
çoğu yılda sayılı olarak sinemaya gide
bilmektedir. Böylece ayda 2-3 kez sine
ma seyircisi olanların sayısı genel nü
fusa oranla ancak bir azınlık olmakta
dır: ekonomik durumu iyi bir azınlık. 
Duruma sınıfsal açıdan baktığımızda 
hâkim sınıf ve tabakaların gerçek sine
ma seyircilerinin çoğunluğunu teşkil 
ettiğini görürüz.

Türk devrimini hor görülen, ezilen, 
sömürülen, köleleştirilen emekçiler, dar 
gelirliler, yani Türk halkının çoğunluğu 
gerçekleştireceğinden devrimci sinema 
işte bu halka ulaşmalı, yahut da bu hal
kı sinema seyircisi yaparken devrimci 
sinemanın seyircisi yapmalıdır. Devrim
ci sinemayı hâkim sınıf ve tabaka se
yircileri hiç ilgilendirmemektedir. Dev
rimci sinemayı yalnız bir takım filim ler
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olarak değil de, tam bir sinema olayı o- 
larak ele almak zorundayız.

Demek ki devrimci sinemanın ger
çek seyircileri devrimi gerçekleştirecek 
olan sınıf ve tabakalardır.

«Her, seyirci ya aşağılık biridir, ya 
da. hain.» Burada sözü geçen «seyirci» 
genei anlamda kullanılmıştır, yani her 
şeye seyirci kalan kimse. Gerçekten de 
ya şad ı ğ ım ız toplumda büyü k bir çoğu n - 
luk olaylara yalnızca seyirci kalmakta, 
bilinçli bir katkıda bulunmamaktadır: 
Durum sinemada da aynıdır. Vakit ge
çirmeğe, boşalmağa, eğlenmeğe gelen 
pasif seyirciler doldurur sinema salon
larını ve kendileri için yapılmış tüketim 
mallarını seyrederler gazoz içer gibi.

Devrimci olaylara seyirci kalamaz. 
Devrimci sinema, gerçek seyircilerini 
pasif olmaktan çıkarıp aktif seyirci du
rumuna getirmelidir ve giderek, onu se
yirci olma niteliğinden de kurtarıp ak
tif insan aşamasına sokmalıdır. Aslın
da sözü geçen kimseler gerçekte kendi

istekleriyle pasifleşmişler, dışarıdan 
başkaları tarafından uyutulmuş, kendi 
kendine yabancılaştırılmış, pasifleştiril* 
mişlerdir: başkaldırmasınlar; açlıklarını 
duymasınlar^yoksulluklarından rahatsız 
olmasınlar diye, o

Devrimci,sinema, seyircileri aktif 
kılacak, uyandıracak şekilde filimler 
yapacaktır. Bu noktada, ̂ yapılacak.bi
limlerin içeriği söz konusu olmaktadır. 
İçerikten,anladığımız.yalazca konu de
ğildir, özdür, biçimdir, ideolojidir, daha 
doğrusu bunların hepsinin bir bütünü, 
Devrimci sinema, devrimci güçlerin dı
şında değildir, devrimci güçlerle birlik
te oluşur, gerçekleşir. İşte bu gerçek
leşme devrimci sinemanın içeriğidir, ■ 

Durumu bu şekilde ortaya koyun
ca, sözü geçen sinema birden tüketim 
sinemasının dışına çıkıyor, yepyeni bir 
olay oluyor. Her şeyiyle yeniden yara
tılacak bir sinema: Genç Sinema. Ne şe
kilde olacağını, nasıl olacağını, ne dere
ceye- kadar gerçekleşeceğini zaman 
gösterecektir.

H ALKTAN  Y A N A  SİNEMA 
HALKÇI DEOİLDİR

MEHMET GÖNENÇ

;: Azgelişmiş ülkelerde karşı-devrim- 
cilerin çok geçerli bir tuzağı vardır: 
Halkçılık.; Batı kapitalizminin yenı-sö- 
mürgecilik aşamasında söndürdüğü ül
ke içinden tohumlaştırdığı ve şeklen'

halka yakın Igözüken bir feodalin, bîr 
mü tega Hibenin dilinden düşürmediği 
«halk anlar- mı»; «halka ne veriyor» 
sözcükleri bu tuzağın kullanılış şeklin
den başka bir şey değildir. Ne yazık
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ki bir çok saf devrimciler ve bazı ör
gütler bu tuzağın içine düşmüşler ve 
hakçılık platformunda günah çıkartma 
yarışına girişmişlerdir. Hatta giderek 
halkçılığın teorisi bile yapılmıştır: Asya 
Tipi Üretim Tarzı. Halka verir gibi görü
nerek halkı afyonlamak ve sınıflar arası 
zıtlaşmayı yoketmek halkçılığın ana he
defidir.

Devrimcilik misyonerlik değildir. 
Hele halk-hokkabazlığı hiç değildir. Ger
çek devrimcinin bu düzenbazlığın üstü
ne gitmesi ve doğruları halka olduğu 
gibi anlatması, hatta giderek halkın 
saplantılarını eleştirmesi onun ana gö
revi ve ahlâksal sorumluluğudur. Dev
rimcilik bu çizgide başlar. Çizginin altı 
oportünizmdir, karşı-devrimciliktir.

Halkçılık tuzağı bir ahtapot gibi 
kollarını politik alanın dışına da uzat
mıştır ve her sanat dalında kol gezmek
tedir. Biz bu yazımızda «halktan yana 
sinema»yı ve «sinemada halkçı»lığı 
açıklamak istiyoruz.

Nedir halktan yana sinema?
Halkı afyonlamayan, halkı karanlık 

salonlarda toplumsal gerçeklerden u- 
zaklaştırmayan, tam tersine onu, ya- 
pıt-seyirci diyalektiğinin kaldıracında 
devrim ve sınıf bilincine götüren sine
ma, halktan yana bir sinemadır. Tâviz 
vermeyen, doğruları en etkili bir biçim
de anlatan bir filim halktan yana sine
manın alanı içine girer. Yönetmeninin 
kendi kişisel deneyini, toplumsal çeliş
kilere devrimci bir perspektif içinde baş
kaldırışını önerir halktan yana bir 
filim. Yönetmenin acıları halkın acıla
rına özdeş olur bu sinemada. Aksi hal
de yönetmen halkı teselli eden bir bü
yücüden başka bir şey değildir. Acılar, 
kötülükler halkla birlikte aşılacaktır. Sa

vaş hepimizin savaşıdır.

Bir de halkçı sinema vardır. İlk 
adımda gişeye tâviz verir. Bir kere hal
kın rahatı kaçmasın, ben o rahat kol
tukta oturana nasıl olsa devrimi yuttur
mağa çalışırım, hem patron memnun 
otur hem de seyirci. Üstelik devrimcilik 
ödevimi de yerine getirmiş sayılırım 
der halkçı sinema. Sinsi ve ahlâksızdır. 
Devrimcilik şakşağında üç-beş ödülün 
peşinde koşar. Ben halkın diliyle sine
ma yaparım der. Sanki sinema dili pa
zarı varmış da ordan halkın dilini seç
miş gibi. Yeşilçam'ın devrimcilik anla
yışı halkçılıkla özdeştir. Bir çok örnek
leri vardır bu ahlâksızlığının. İşte «Su
suz Yaz»: Berlin festivalinde ödül ka
zanmıştır. Filim üstüne sağolsunlar bü
yüklerimiz bol-bol nutuklar atmışlar, 
halkçılık ibadetinde günah çıkartma ya
rışına girmişlerdir. Sonra gelsin para
lar... Kolay mı? Berlin festivalinde ödül 
almış filim. Yapımcısıyla yönetmeni hal
kı kazıklamanın karşılığında kazandık
ları banknotları bölüşürken kavgaya 
tutuşmuşlar, olay Seks mecmualarına 
kadar yansımıştır.

Sırf halkı değil, birbirlerini de kazık
lamaya çalışan, ödül peşinde koşan, 
bu sinema düzeninde sözüm ona dev
rimci (!) filim yapılacağını ispat etme
ye kalkan, aslında çıkar gereği düze
nin devamını isteyen iki yüzlü şarla
tanların yaptıkları bu tür filimlere dik
kat edin: halkçı filimlerdir onlar. İlk al
kışı patronlardan toplarlar.

İşte Yeşilçam bütünüyle halkçılı
ğın tipik bir örneğidir. Bu örnek de ta
rihin akışı içinde ve halkın önünde en 
büyük suçtan, «halkçılık» suçundan 
yargılanacaktır.
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DEVRİMCİ AÇIDAN 
ÖZ VE BİÇİM

■
YAKUP BAROKAS

nv 1i İ&ftllİkje i.Ö^çü; akımlgr
yadsınır öz biçjrri' ayırımı. 

Oysa böyle bir ayırımm V£rlığı» şu gö- 
türmez; İki ayr>. kavrgm söz konusu ol
duğuna göre> amaçlananın -da iki ayrı 
şey ojması olağandır. Bunlardan han
gisinin bir sanat yapıtınınrtemel ama
cını oluşturduğu sorununum çözümlen
mesidir önemli olan.

Anlatmak istedikleri salak bir öy- 
yüye gelişigüzel bir elbise giydiren ye- 
şilçamcılar ile Amerikan Deneysel Fi
lim Festivali'nde bizlere sunulan cicili 
bicili giyinmiş, oysa iki kelimeyi yan- 
yana getirmekten eksin güzel kızları ay
nı doğrultuda tutarım ben.

Bu ayırımı yadsıyanlarca ileri sü
rüldüğü gibi anlamın biçimden oluştu
ğu savı yerine, bunlarıh;i birbirlerinden 
bağımsız olmadıklarını,ir kabullenmek 
daha yerîhde olurdu kanımfca.

Bu ortaya
koyduktan sonra jsabş tds^ak^bir sınıf
landırmaya gidepeşim gz <|e^ifen şeyi, 
özpllijde ,şipem^ açısından: ,

ö i -  Hamur fiHftıler : Kişinin1 özü- 
nüf^iteliklerini incelemeyi, ozâllikte1 
k6ritsoylü!'afrşkanlıklâr» ve töreleri öK: 
taya koyup eleştirmeyi amaçlar.

b Sanat filimleri : Salt sineme! 
dışında1 bir amaç taşımaz.

c —- Siyasî filimler : Toplumsal o-' 
layları inceler.

Devrimci Genç Sinema'cının tutu
mu ne olmalıdır bu ayırim karşısında?

Genç Sinemacı solcudur herşey- 
den önce. Çünkü solcu olmak ilkin salt, 
her türiü ideolojiden arınmış olarak, bir 
eğilimdir değişmeyi' kabullenip kolay
laştıracak mısın sorununa evet diyen. 
Soruna bu açıdan bakıldığında Genç 
SinemaCı'nin tutüfrtü hep aynı 'olacak
tır:

Bir hamur filmiyse çekmeyi tasar
ladığa yeni insanlar yaratmak; siyasî 
bir filimse, yeni bir düzenin oluşumunu 
kolaylaştırmak gayesini güdtecektir hep 
ve bilecektir ki ö^güh bir biçime ulaş-J 
maksızın yapacağı fflinftfer Her ne' derîlf 
devrimci olurlarsa olsunlar gayelerine 
erişmekten uzalc kalacaklardır.: '

YENİ SİNEMA
1 P ¿07, BEYOĞLÜ - İSTANBUL
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uzak doğu 
ANADOLU

YILMAZ ÖZEN

Kimi görgüsünü, bilgisini artırmaya 
Avrupaya giderken, kimi de tecimsel 
kaygılarla Anadolu'ya gider. Ya da gez
meye. Fakat daima, sadece alır. Mas
keli süvariler c irit atar Anadoluda. İş, 
merak, gezi, Anadolu'ya çeker bizi. Ki
mimiz aydın, kimimiz tecim» kimimiz 
sanatçı, kimimiz yabancılara ortak ve 
arkadaş olarak dağılırız Anadolu'ya, 0 , 
yüzyıllarlık konukseverliği, bilinçsizliği 
ve uyutulmuşluğu ile hiç mi hiç gocun
maz, durmadan, esirgemeden verir.

—  ...Aklınız durur !
—  Bir harika
—  Görmeliydiniz
—  Wunderbaaar
—  C'est merveilleux, extra-ordi

naire
—  Tremendous
—  Ja, ja
—  Ouiii
—  Yeees, yeees
Onu kentte tanır mısınız kapınıza 

varsa, yolda karşılaşsanız? Size, çok 
kez tek katığı olan ayranı sunan elini 
sıkar mısınız? Dostunuza tanıtır mısı
nız? En güzel yatağını size vermiştir. 
Eviniz dar, belli kalamaz; sofranız da 
dar. Fakat siz oralarda bu sonu düşün
meden açsınız.

Yapıtlar ve insanlar ayrı ayrı de
ğerlendirilir çoğu kez.

—  Siz yerinizde kalınız, orda gü
zelsiniz sadece. Eserleriniz heryerde 
güzel, onları götürebiliriz birlikte, eğer 
verirseniz...

—  Tabii canımız bile sizin!.. Salon
larınızda eşyalarımız. İlginç konferans
larınızda resimlerimiz. Konuşmalarınız
da, yüzyıllardır kullandığımız kelimeleri
miz, (Fakat sizin dilinizi yine de anla
mıyoruz). Filimlerinizde seslerimiz, 
şarkılarımız, oyunlarımız, nakışlarımız, 
oymalarımız. Emeğimiz? Nefes aldığı
nız havada bile bizim alınterimiz. Biz aç
lığımızla, korkumuzla unutulmuş ve bı
rakılmışız. Harman-dövenlerimizi, tarla- 
sapanlarımızı, yük-heybelerimizi, kağnı- 
tekerleklerrmizi süslü salon lamızın, ge
ce kulüplerinizin köşe-bucağma yerleş
tirdiniz: Biz neler çekiyoruz; siz hâlâ 
oyunda mısınız? Danslarımız, türküleri, 
miz, törelerimizle band band ses, bobin 
bobin filimden ibaretiz biz. Lokmala
rımız tilkilerin ağzında. Tokgözlülü- 
ğümüze rağmen açız. Temizlik bize kül
fet. İstemediğimiz halde pisiz. Bu hali
mizle biz sizlerden çok uzaklardayız. 
Buna rağmen bizim yana aç gözlerle 
uzanan elleriniz gerçek açlığınızdan mı 
yoksa siz de orda tok değil misiniz? 
Şekilde mi, görünüşte mi zenginliğiniz? 
Ama bilgilisiniz kuşkusuz. Bilginiz? Bil
dikçe mi açsınız?
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Anadolu tüm karanlık içinde. Biz 
bo! aydınlıktan gözlerimiz kamaşrhış 
yorulmuşuz, gece kulüplerinin loş ay
dınlığında eğleniyor, dinleniyoruz, is
raf sofraları, pohpohçulara ölçüsüz bah
şişler, sanatsızlıklara alkışlar, bol du
man bol gürültü, suni alaca karanlık
larda..

Saf, konuksever köylü, kentten 
gelen herkese ve herşeye büyülenmiş 
gözlerle bakar. Alıştırıla geldiği biçimde, 
sunulur herşey ona: örneğin, filim. Eğit
mek onu, asla! Bu, para demektir. Yüz- 
denin düşmesi demektir, önce, yapım
cıların kendilerini eğitmeleri demektir. 
Oysa Afrika yerlisinin sihirbaz hayran
lığı gibi el üstündedir filimci Anadolu- 
da. Elden gelen kolaylık, ona karşılık 
sanat kaygısı bir yana, gerçeği yansıt-' 
maktan uzak filimler. Herkes kişisel bu
nalımlarını susturma uğraşında. * Biraz 
daha kazansa, geleceğini, çocuklarının 
geleceğini garantiye alabilse... Anado
lu kağnı çağını yaşarken süslü kentle* 
rimiz Uygar Batı'nın jet sosyetesine 
erişme çabasında. Bu süsünüz, bu 
konforunuz, bu güzellikleriniz nerden? 
Nasıl sizin uygarlığınız, aydın'lığınız, 
yurtseverliğiniz, insanseverliğiniz? Süs
lü kentlerimiz Anadolu ile süsleniyor, 
besleniyor; unutabiliyorsunuz, ne rahat
sınız! Yoksulluğunu ortadan kaldırmak 
değil, bilerek bilmeyerek daha da yok
sullaştırmak.. Oysa bu çeşit bunalım
lara en etkili çaredir Anadolu. Anadolu- 
yu duymak ve duyurmak gerek; onun 
yoksul güzelliğini tanıyıp böbürlenmek 
ve onu sömürmek değil. Şekilde ve yü
zeydeyiz çoğumuz. Taptığımız uygarlık, 
cömert ellerin, emeklerin teseri, unut
mayalım.

Yaşadığı yüzyılın ışığını bekliyor 
Anadolu, lâf değil.

□  TÜRKİYE'DE İŞÇİ SINIFI 
OYA SENCER

[p^TÜRK TOPLUMUNUN 

TARİHSEL EVRİMİ 

OYA SENCER

□ YAĞMA EDİLEN TÜRKİYE 

DEMİRTAŞ CEYHUN

□ HAÇLI EMPERYALİZM 

DEMİRTAŞ CEYHUN

□ FİDEL CASTRO KONUŞUYOR 

L. LOCKVVOOD

□ YA VATAN YA ÖLÜM 

FİDEL CASTRO

□ ÇEKOSLOVAKYA MESELESİ 

FİDEL CASTRO

□ ÇİN KURTULUŞ, SAVAŞI 

M AO TSE-TUNG
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ELEŞTİRMELER
KOZANOĞLU 

ya da 
OSMANLI’da 

DEVLET-HALK 
çıkmazı

(1)
■

AHMET SONER

Kozanoğlu /  rejisör : Atıf Yılmaz /  senaryo : Ayşe Şasa /  kamera : Gani Tu
ranlI /  dekor-kostüm : Doğan Aksel /  oyuncular : Yılmaz Güney (Hüseyin) 
Danyal Topatan (Softa Ha fil )E Tuncer Necmioğlu (Ataullah) İhsan Yüce 
(Kıllı Ebubekir) Mümtaz Ener (Haşan Usta) Cahit Irgat (Nasuh Paşa) Kâni 
Kıpçak (Karahasanoğlu Beşir Ağa) Suna Keskin (Esma) Candan İsen 
(Blnnâz) Hülya Duyar (Zehra) Asım Nipton (Kadı) Hakkı Haktan (Osman) 
Selâhi İçsel (Müftü) Osman Türkoğlu (Deli Ali) Haydar Karaer (Çomâr 
Bölükbaşı) Aydemir Akbaş (Meczup) Faik Coşkun (Sarraf M o şe) Mehmet 
Büyükgüngör (Süleyman Ağa) Fadıl Garan, Ali Seyhan, Murat Tok (Tüc
carlar) Erdoğan Akduman (Yanaşma) /  Yapım : Dadaş Filim-1967 /  Çekim 
Yeri : Topkapı Sarayı; İnönü ve Civar köyler...

giriş rildi; ufak-tefék, yazlik-kışlık b'rrkaç si
nemada daha, o kadar. Bildiğimiz Ko- 

Şanssız bir filimdir Kozanoğlu. Çe- zanoğlu hikâyesiyle isim benzerliğinden 
kimden sonra şirket önce protesto ol- başka bir•ilçjisi yoktur filmin. O Koza  ̂
du ve iflâs etti. Derken başka ellere noğlu oba beyidir, padişaha karşı sava- 
geçti filim. Ancak bir yıl sonra, geçen şır dağda «ferman padişahın; dağlar bi- 
yaz Beyoğlu Lâle Sinemasında göste- zimdir» türküsüyle.
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tarihsel konum
Onyedinci yüzyılın sonu. O sm anlI'

nın başına geçen ikinci Mustafa, padi
şahlığının üçüncü günü (8 Şubat'1695) 
«Cenâbı Hak bu aciz, bu günahkâr ku
luna bir cihan padişahlığı ihsan etti. 
Padişahların hangisi zevk ve safâya, 
kendi nefsinin rahatına düşmüş ise, eli 
altındaki memleketlerinin ve tabaasımn 
huzuru ve rahatı kaçmıştır. Biz bugün
den zevki ve safâyı ve rahatı kendimize 
haram kıldık.» der Hatt-ı Hürnayun'un- 
da. Ardından Avusturya Seferine çıkar 
ceddi Kanuni Süleyman'a özenerek. Kü
çük bir zafer kazanılır. Ertesi yıl bir se
fer daha yapılır, küçük bir başarı yine. 
Üçüncü yılki seferde (1697) koskoca 
bir yenilgi: otuz bin ölü. Ayrıca toplar, 
arabalar; at, deve, öküz gibi otuz bin 
hayvan, kırk bin altınlık padişah hâ
zinesi, üç milyon altın ordu hâzinesi ve 
padişaha ait on kadın AvusturyalIlara 
bırakılır. Büyük kayıplara uğramıştır bu 
üç yıl içinde Osmanlılar. Zenginlere ve 
âyânlara, masraflarını kendileri görme
leri şartıyle asker tedarik ettirilmiştir. 
Padişah sonunda cayar Kanuni'ye özen- 
mekten, avcılığa vurur işi, kendi deyi
miyle zevkü sefâya, yani harama. Fi
limdeki olaylar işte bu sefer yıllarında, 
Anadolu'da, Osmanlıya bağlı sancaklar
dan birinde geçer.

Konu
Toroslarda Kozandan gelip o san

cağın köylerinden birine yerleşmiş olan 
Osman, tek kolunu cenkte yitirmiş, 
Avusturya seferlerinden birinde. Oğlu 
Hüseyin ve kızı Zehra ile birlikte yok
sul köylü ailesinin çilesini çekmekte. Fi
lim Osmanın küçük tarlasında başlar.

Eşkiya takibine çıkacak olan Ço-

mar Bölükbaşı, askerlerle gelip her hâ- 
neden at ve yem istemektedir. Duru
mu önceden duyan Osman'la Hüseyin, 
tohumluk buğdayı, emektar beygiri ve 
Zehra'yı saklamışlardır. Ev-ahır aranır. 
Dolapta Zehra'yı bulan Çomar, kıza 
saldırır. Hüseyin Çomar'ı dışarı atar. 
Askerler Hüseyin'i uzun süre döverler. 
Oğluna yardıma koşan Osman'ı da Ço
mar yaralar boynundan. Sonra çekip 
gider askerler. Osman ölmeden önce 
son bir öğüt verir oğluna: «Kendini on
lardan sakın oğul. Suçluyu masum ya
par, suçsuzu zindanda çürütürler. Bü
tün kadılar onlardan yanadır oğul.» Ba
balarını gömen iki kardeş, pılıyı-pırtıyı 
toplayıp emektar beygirle birlikte yol
lara düşerler. Geçtikleri köylerden daha 
önce Çomar'la askerler geçmiştir: ya
nan evler, ağlaşan kadınlar, donsuz ço
cuklar, asık-suratlı adamlar, öldürülmüş 
koyunlar... Çomar'dan intikam almayı 
kafasına iyice koyan Hüseyin, Zehra'
yı Süleyman emmisine ısmarlar: «Bu 
yerler durulmaz oldu Süleyman emmi. 
Kadıya yedirecek altının yok. Babamm 
kanını da yerde koyamam. Dağa çık
maktan başka çarem yok benim » Sü
leyman'ın salık verdiği eşkiya kıjlı Ebu- 
bekir'in dağdaki mağarasına gider. Köy
leri yağma etmiye çıkmıştır eşkiya ta
kımı- Mağara bekçisi Deli Ali'den, mü
tesellim (padişah namına vergi toplı- 
yan) Karahasanoğlu Beşir ağa ve eş- 
kiyalık üstüne bir takım gerçekler öğ
renir Hüseyin: «Karahasanoğlu beyliği
ni ilân edeli soyulacak mal mı bıraktı fu 
kara Ebubekir'e. Ebubekir ağanı nnamlı 
haramileri dağıla-dağıla bir avuç yılgın
dan ibaret kaldı.» Cahildir Hüseyin, 
Anadolu köylüsünün o büyük eşkiya 
hayranlığı ile inanmaz bu sözlere. Eş-
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kiyaları beklerken bir yandan da bıça
ğıyla tahta oyar, kuşlar-çiçekler işler 
oduna. Derken eşkıya takımı gelir, on- 
beş-yirmi adamdır topu^topu, bitkin, 
yaralı... Kıllı Ebubekir, Hüseyin'in Ko- 
zan'dan gelmişliğine yakıştırarak eşki* 
yalık adını kor oracıkta: Kozanoğlu. Er
tesi gün soyguna çıkılır. Hüseyin ür
kektir, kıyıda-köşede durur hep* tâ kİ 
Çomar'la karşılaşsın. O gün Ebubekir 
ayağından vurulur, Hüseyin de Çomar'ı 
yaralar. Kaçmak zorunda kalır eşkiya 
takımı sonunda. On yıl medresede oku
muş, Ebubekir'in sağ kolu Softa Halil 
söylenip durur dönüş yolunda: «Tuh 
sana molla Halil. Müderris olup karı oy
natmak, Kethüdâ olup fukara soymak. 
Kadı olup rüşvet toplamak dururken... 
Eşkiyalık yumurta hırsızlığı be.» Gizlen
dikleri yere dönerler. Değerli bir kılıç 
verir Ebubekir Hüseyin'ey kendisini yol
da taşıdığı için. Çarpılır Hüseyin. Kılıcı 
yapan nakkaş Haşan ustanın sağ oldu
ğunu, üstelik şehirde mütesellim Kara- 
hasanoğlu'ya karşı duranların başında 
bulunduğunu öğrenince içine bir ateş
tir düşer: gidip Haşan ustaya çırak ol
mak. Ama önce Çomar'ı öldürüp inti
kam alması gerekmektedir. Bu yüzden 
ayrılmak istediğini söyler eşkıyalara, 
ovada köylüye sığınıp Çomar'ı ariya
ca ktır. «Eşkiya kısmı köylüye fazla gü- 
vepmemeli Kozanoğlu. insanı arkadan 
vuruverirler.» diyen Softa Halil'e «Hak- 
lıstn Softa ağam. Halkı soyarsın, halka 
güvenemezsin.» der Hüseyin. Ovaya 
iner, askerlere aman vermez. Köylünün 
de en az kendisi kadar mazlum olduğu
nun bilincine varır bu arada. Bir köyü 
vergi toplayan askerlerden kurtardıktan 
sonra, boynu-bükük köylüleri başkal
dırmaya çağırır: «Bre kardeşler, sabır-

taşı dayanmaz şu çilenize. Malınızın 
çalınmasını töre mi bellediniz. Canını
za da mı sahip çıkmazsınız. Bu ne biçim 
erkeklik, bu ne biçim insanlık. Böyle ya
şamaktansa ölmek evlâdır kardeşler.» 
Delikanlılardan üç-dört tanesi Hüseyin'e 
katılır. Günden-güne büyür topluluk, 
Kozanoğlu adı yayılır dört-bir yana. 
Harman yakan Çomar'ı kıstırır bir gün 
Kozanoğlu, köylüye teslim eder. Ço- 
mar'ı oracıkta linç eder köylü oraklarla, 
tırpanlarla, yabalarla, sopalarla... Ço- 
mar'ın ölmesiyle her şeyin düzeldiğini 
sanan Kozanoğlu, köylünün kendisine 
hediye ettiği yiyecekleri eşkiyalara gö
türür; Ebubekir'in, adamlarım doyura- 
madığını düşünerek. O sıra mütesellim 
Karahasanoğlu, Ebubekir'i şehre çağır
mıştır. Bu çağrıdan kuşkulanan Ebube
kir, artık şehre gidip Haşan ustaya çı
rak olmayı kuran Kozanoğlu'yu yollar 
şehre. Şehri hiç görmemiş olşn Koza
noğlu bu fırsatı kaçırmak istemez. Ka- 
rahasanoğlu'nun konağını görecektir en 
önemlisi, küçükten beri düşlerine giren. 
Konağın-salonunda sıra beklerken, nak
kaş Haşan ustanın yakalanıp zindana 
atılacağını duyar. Sonra huzura kabul 
olunur. Karahasanoğlu Beşir ile oğlu 
Ataullah, dağdaki diğer eşkiya çeteleri
ni temizleme işini gayriresmi olarak Kıl
lı Ebubekir'e verdiklerini, özellikle ilkin 
Kozanoğlu'nun kellesini istediklerini, 
bunlara karşılrtç Ebubekir'e her ay yiye
cek ve altın gönderileceğini söylerler 
Kozanoğlu'ya. Haşan ustanın dükkânını 
arayıp bulur Kozanoğlu. Zindana atıla
cağını haber verir. «Kaç usta, bir süre 
kaç buralardan.» Oralı bile olmaz nak
kaş: «Kaçmak olmaz oğul. Bizim zinda
na atılmamızda sayısız faydalar vardır. 
Demir dövüle dövüle silâh olur. Bura
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halkının sabrı da öyle. Daha az biraz 
dövülmek ister.» Haşan ustadan, ken
disini yanına çırak alacağına dair söz 
koparan Kozanoğlu, Ebubekir'in yanına 
döner. Karahasanoğlu'nun söyledikle
rini iletip artık ayrılmak gerektiğini söy
ler. Gidip Süleyman emmisinin evine 
yerleşir. Şehirde dönen dolapları anla
mıştır, Çomar'm bir maşa olduğunu da. 
Durumun düzelmesini beklemektir niye
ti. Çünkü padişahın bütün pürüzleri dü
zelteceğine inanmaktadır. Şehirde âsâ- 
yiş kurulduktan sonra gidip nakkaşlığa 
başlayacaktır. O sıra şehirde esnaf lon
caları, başlarındaki Haşan ustanın ön
derliğinde padişaha bir şikâyetname 
yollamışlardır. Padişah, Nasuh paşayı 
sancağa gönderir şikâyeti incelemesi 
için. Karahasanoğlu'ndan emir alan E- 
bubekir, Nasuh paşaya tuzak kurup 
Binnaz'ı kaçırır. Karahasanoğlu'nun ni
yeti bu yoldan paşaya baskı yapıp du
rumu kurtarmaktır. Bu haberleri Koza- 
noğlu'ya, kellesinin gideceğinden kor
kup Ebubekir'den ayrılan Softa Halil ye
tiştirir. Kozanoğlu, kızı Ebubekir'in elin
den kurtarır Softa Halil'le birlikte. Bin - 
naz'ı şehrin kapısında bırakır Kozanoğ
lu. Kızı paşaya teslim edip ihsâna nâil 
olmayı kuran Softa Halil: «Senin dağda 
da, kentte de yerin yok» diyerek Koza- 
noğlu'nun eşkiya da, nakkaş da olamı- 
yacağını söylemek ister ve ayrılır. Âsâ- 
yişi sağlamak için, başıboş gezen silâh
lı herkes paşanın emriyle yakalanıp zin
dana atılır. Haşan usta zindandadır. 
Softa Halil zindandadır, Kozanoğlu zin
dandadır... Bir meczubun hücresine ko
yarlar Kozanoğlu'yu. Meczup her şeye 
sövmektedir: «Paşanın da... Devletin 
de...» Yalnız bir tek kişinin halkı kurta
rabileceğine inanmaktadır: Kozanoğlu. 
Gidip parmaklığın önüne, yere, namaz

kılar gibi oturup, öne-arkaya sallanarak 
türkü söyler: «Kozanlı Hüseyin'im hey/  
Ne kadı tanırım ne bey». Paşa, kızını 
eşkiyalardan kurtaranın Kozanoğlu ol
duğunu öğrenince onu zindandan çı
kartır. Karahasanoğlu'nun yürüttüğü 
düzeni anlatır paşaya Kozanoğlu. Ka- 
rahasanoğlu Beşir ağa yakalanır, kelle
sini koparmaya götürürlerken «Paşa
lar gider, Karahasanoğulları kalır» diye 
mütegallibenin devlete üstünlüğünü ba
ğırır. Beşir ağanın kellesi ve ayakların
dan asılmış vücudu, ibret olsun diye bir 
hafta asılı durur çarşı meydanında, ama 
halk korkmaktadır hâlâ. Nakkaşlığa baş
layan Kozanoğlu'ya, kellenin gittiği hâl
de kuyruğun ortada olduğunu söyler Ha 
san usta. Zindandan çıkmayı beceren 
fırsatçı Softa Halil, Kozanoğlu'nun pa
şaya yanaşmamasına kızmaktadır: «Yi
ğit bin yaşar, fırsat bir düşer.» diye 
öğüt verdikten sonra çekip gider. Yeni 
bir mütesellim seçecektir Nasuh paşa. 
Karahasanoğlu'nun oğlu Atullah, üç 
adayı da gizlice öldürtür Ebubekir takı
mına. Paşa, Kozanoğlu'yu mütesellim 
yapar sonunda, Softa Halil'i de tellâl. 
İlk buyrultuyu ilân eder yeni mütesel
lim: «Bundan böyle çarşı esnafından 
olup da çürük mal satanın ve narha 
riayet etmiyenin, ümerâdan olup da 
halktan selâmmiye, nalbaha, yemlik, 
ağalık... nâmıyla yolsuz haraç toplıyari- 
ların, ülemâ ve ümerâdan ölüp da halk
tan rüşvet alanların şiddetle cezaya 
çarptırılacağı... ve Devletiü Padişahı
mızın sefer hazırlığı için toplanacak 
âvârızın bundan böyle âyandan tahsil 
edileceğine dair buyrultudur.» Tüccar 
takımı telâşlanır, İstanbul'a rüşvet yol
lanır durumun düzeltilmesi için, padi
şahın çevresindekilere.

(Devamı gelecek sayıda)
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