
dır. Her çeşit basma eserlerin -kitap
ların, broşürlerin, mecmuaların gaze
telerin, notaların, haritaların... bu 
milletin fikir hayatını en iyi şekilde 
aksettiren vesikalar olduğunu anlı-
yan bütün medeni memleketler, bun
ların eksizsiz bir koleksiyonunu ya
pabilmek için, her basılan eserden bel
li sayıda nüshanın bu işle ilgili derle
me makamlarına verilmesini mecburi 
kılmıştır. Batı memleketlerinde bu 
usûl Onaltıncı Asra kadar uzanır. 
Meselâ Fransada 1537 yılından beri 
böyle bir usul tatbik edilegelmiş, yani 
Gutenberg'ın ilk kitabı bastığı tarih
ten yalnız 82 yıl sonra böyle bir mec
buriyet konmuştur. Bizde ise 'bunun 
zarureti ancak 1934 yılında, yani mem 
leketimizde ilk kitabın basılışından 
ancak 205 yıl sonra kabul edilmiştir. 
Bundan dolayı Millî Kütüphanenin 
gayretlerinin en büyük kısmı, arada
ki bu iki asır içinde ortaya konan bü
tün basmaları eksiksiz olarak topla
masına sarf edilmektedir, ama 1934 
ten önceki bu ihtimal yüzünden bu
nu tam olarak yapmak hiçbir vakit 
mümkün olmıyacaktır. 

Sinemaya gelince, filmler için de 
"devlet nüshası" kabulü Batı memle
ketlerinde de henüz tamamiyle kabul 
edilmiş sayılmaz. Bununla beraber 
hemen her memleketteki film kütüp
haneleri -"cinematheque"- hiç olmaz
sa en ehemmiyetli sinema eserlerini 
bir araya getirmektedir. Hem yal
nız kendi sinemalarının değil, bütün 
dünya, sinemalarının en ehemmiyetli 
eserlerim. Bizde ise bu yolda her han
gi bir faaliyet gösterilmemiştir. Buna 
kargılık, oldukça tuhaf bir vakıa ama, 
"devlet nüshası" na benzer bir usulü 
bütün memleketler içinde ilk başla
tanlardan biri de Türkiyedir. Gerçi bu 
işi yapanların kafasında "devlet nüs
hası" diye her hangi bir mefhum yok
tu, sadece bir sansür formalitesi ola
rak bunu tatbik ediyorlardı, ama ne
tice itibariyle Basın- Yayın Umum 
Müdürlüğünün kuruluşundan 1947-48 
yıllarına kadar Türkiyede çevrilen 
bütün yerli filmlerin hemen hepsin
den birer kopya bu suretle toplanmış
tı. Fakat 1947 den sonra film yapımı-
nın birden bire hızlanması, prodük-
törlerin bir kopyayı Basın - Yayın U-
mum Müdürlüğüne vermemekte ayak 
diremelerine yol açtı. Prodüktörlerin 
bunda tamamiyle haksız olduğu söy
lenemez. Zira en pahalı basma eser 
50 lirayı ancak zaman zaman aşar
ken, bir film kopyası binlerce liraya 
patlamaktaydı. Bundan dolayı resmi 
makamların bu mevzuda biraz anla-
yış göstermeleri, kopya çıkarma mas
raflarım paylaşmaları, hattâ gerek 
daha az masraf gerektirdiği gerek 
depolama işini kolaylaştırdığı için 
35 milimetrelik değil 16 milimetrelik 
kopya istemeleri gerekirdi. Fakat res
mi makamlar böyle bir kolaylık gös
termedikleri için prodüktörler de di
retmişler ve 1948 den sonra artık 
film kopyası vermemeğe başlamış
lardır. Halbuki kabaca bir hesapla 
1948 den günümüze kadar çevrilen 
filmlerin sayısı, sinemamızın başlan

gıcı olan 1914 ten 1948 e kadar çev-
rilen filmlerin sayısının on mislidir. 
Bundan dolayı, sırf resmî makamla
rın anlayışsızlığı yüzünden, sinema
mızın en verimli çağındaki filmlerin 
tam bir koleksiyonu yapılmamıştır. 
Şimdi İstanbuldaki deponun yanma
sı, bu koleksiyonu sonradan tamamla
mak imkânını da büyük ölçüde azalt
mıştır. Basın-Yayın Umum Müdürlü
ğünde toplanan filmlere gelince, ma
alesef bunlara da fazla bel bağlama
mak gerekir, zira bunlar hiçbir fennî 
şartı haiz olmıyan bir odada yıllar 
yılı hiçbir bakımdan geçmeksizin dur
muştur. Bundan dolayı bir gün bu o-
dadaki filmlerden faydalanmak isti-
yenlerin kutuları açtıkları vakit çü
rümüş, yapışmış, kurumuş bir "selü-
loit" mezarlığı" ile karşılaştıkları du
yulursa buna hiç şaşmamak gerekir. 

En çok kullandığımız fakat hemen 
hiç tatbik etmediğimiz bir söz, "za
rarın neresinden dönülse kârdır" sö
züdür. Acaba, bu yangın dolayısiyle 
olsun ilgililer -yalnız resmî makam
lar değil, sinemacılar ve aydınlar- bu 
"vandalisme"in önüne geçilmesi için 
teşebbüste bulunacaklar mıdır? Res
mî makamla günahlarının bir kısmı
nı olsun affettirmek için gerekli ted
birler alacak mıdır? Çok şüpheli. A-
ma yine de ümit edelim. Şimdi ilk el
de yapılacak isler şunlardır: İstan
buldaki yangında negatifleri yanmış 
olup da halen pozitifleri piyasada 
bulunanları piyasadan çekip emniyet
li bir yere toplamak. Zira bunlar na
sıl olsa üç dört aylık bir oynatımdan 
sonra artık, bir daha kullanılmaz hale 
gelecektir. Halbuki şimdiden piyasa
dan çekilirse, hiç olmazsa asılları ya
nan bu filmlerin birer kopyaları elde 
bulunacaktır. Öte yandan Basın-Ya-
yın Umum Müdürlüğündeki kopyala
rı "olduğu yerde çürüme" halinden 
kurtarmak lâzımdır. Hepsinden mü
himi de, yepyeni bir şekilde hazırla
nıp da uzun zamandan beri kanunlaş-
mamış olan "Derleme Kanunu"nun 
bir an önce yürürlüğe girmesini sağ
lamaktır. Zira kanunun, bu yeni şek
linde, basma eserlerden başka filmle
rin ve plâkların da derlenmesini mec
buri kılan hükümler yer almaktadır. 
Tabii bütün bu işler inin, her türlü 
fennî şartları haiz bir deponun zaru
reti ortaya çıkmaktadır. Bu arada, 
şimdiki Derleme Kanununda yeri o-
lan, fakat tatbik edilmeyen bir husu

sun da ilgililer tarafından dikkatle 
ele alınması gerekmektedir. Derleme 
kanunu ile son zamanlarda film afiş
leri de derlenmekte, buna karşılık ye 
ni filmlere ait resimler derlenmemek
tedir, Halbuki, kanunun derlenecek 
maddeleri gösteren ikinci maddesinde 
"her çeşit resimler" kaydı, yerli film 
resimlerini de içine almaktadır. Eğer 
bu madde tatbik edilseydi, 1934 ten 
beri bütün yerli film resimlerinin tam 
bir koleksiyonu elde bulunacaktı İl
gililerin, kanunun verdiği bu selâhiye-
ti hiç olmazsa şimdiden sonra tatbik 
etmeleri beklenir. 
Bir özel sayı 

nkarada ayda bir çıkmakta olan 
"Sinema - Tiyatro" mecmuası, 

son sayısını "Türk sineması özel sa
yısı" olarak hazırladı. Böylelikle yur-
dum uzda ilk defa olarak, bir mecmua 
bütün bir sayıyı Türk sinemasına a-
yırmış bulunmaktadır. Yalnız bu dav
ranış bile takdire değer bir hâdise
dir. Türk Sineması üzerindeki incele
melerin ne kadar az ve eksik olduğu 
göz önüne alınırsa, "Tiyatro-Sine-
ma"nın bu teşebbüsü daha da değer 
kazanıyor. Sinemayla yalandan ilgi
lenenler bu iki formalık mecmuada. 
Türk sineması üzerine çok çeşitli ve 
dikkate değer yazılar bulacaklardır. 
Özel sayının hazırlanmasına yardim 
eden Tarık Kakınç'ın bir takdim ya
zısından sonra, geçenlerde İstanbul 
Gazeteciler Derneğinin tertip ettiği 
Türk Film Festivalinde en başarılı 
rejisör armağanını alan Atıf Yılmaz 
Batıbeki üzerine bir inceleme, Bur
han Arpadın "Türk sinemasının kırk 
yılı, 1919-1959" başlıklı bir tarihçesi, 
Sezer Tansuğun yerli filmlerdeki üs
lûp meselesini ele alan yazısı, Ha-
lit Refiğin "Türk sineması üzerine 
düşünceler"i, Orhan Kemalin sener-
yodan bahseden bir yazısı. sansürü
müz hakkında muhtelif tarihlerde ve-
rilmiş hükümleri toplıyan bir derle
me. Adnan Ufukun "Sinemamız ve 
edebiyatımın" başlıklı yazısı ile buna 
ekli olan ve başlangıçtan bugüne ka
dar Türk sinemasındaki "adaptas
y o n d a n gösteren listesi, Semih Tuğ
rul, Ali Gevgilili ve Attilâ İlhanın 
Türk sineması üzerine çeşitli düşün
celeri, prodüktör' Nejat Durunun 
Türk sinemasında sermaye" ve "pro
düktör" meselesini ele alan yazısı, re
jisör Ziya Metinin sinemamızdaki a-
matör ihtiyacını anlatan yazısı. Nur
han Nur ile Çolpan İlhanın Türk sine
masında kadın oyuncunun yerini, Sad
rı Alışıkın sinema oyunculuğunu ele 
alan yazılan, Kriton İliadisin fotoğ
raf rektörünün ehemmiyetinden 
bahseden yazısı, Çetin A. Özkırımın 
sinema tenkidçiliğinin bizdeki duru
mu üzerindeki incelemesi ve Metin 
Erksanın bu yılın başında kurulan 
"Türk Sinema Sanatçıları Derneği"-
nin' çalışmalarından bahseden yazısı 
ile yengin bir muhteviyatı olan "Sine-
ma-Tiyatro'yu bu mevzu ile ilgili bü
tün okuyuculara tavsiye ederiz. Öte 
yandan, İstanbulda çıkan ''Sinema 
59" da, Ağustos sayısını "sansür özel 
sayısı" olarak hazırlamaktadır. 
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