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İsmail Dümbüllü • Nimet Alp 
Bizde hasılat rekoru 

Sinema 
Festivalin fiyaskosu 

ilm Dostları Derneği tarafından 
tertip edilen festival köy düğün-

leri gibi neticelendi. 
Yani patırdılı. 

Azası yekûnu parmakla sayılabilecek 
bu dernek hakikatte bir kişi tarafın
dan idare edilmektedir. Bu mevsim, 
memlekette yapılmış kırktan fazla 
filmden, bu tek seçici sekiz film ayır-
mış, festivale onları sürmüştür. Bun-
lar, «Mahallenin Namusu», «ölüm 
Saati», «Öldüren Şehir», «Altı ö l ü 
"Var», — ne çok ölü — «Edi ile Bü-
dü Tiyatrocu», «Leylâklar altında», 
«Salgın» ve «Bir Şehrin Hikâyesi» idi. 
Milletler arası festivaller usulüne uyu-
larak seçim yapılacaktı. 

Bereket versin, tek seçici, dernek 
gibi idare edeceğini zannettiği bir jü
ri heyeti tertip etmek gafletine düş-
müştü. Jür i âzası, daha ilk filmler baş-
lar başlamaz, onları seyretmek iste
memiş, protestolarla durdurmuştur. 
Neticede, hiçbir filmin mükâfata lâyık 
olmadığı ilân edilmiştir. 
Kazananlar 

Buna rağmen, tek seçici ve idare-
ci, festivalin büsbütün fiyasko 

vermemesi için jüriden artistlerden en 

iyilerini, en iyi senaryoyu falan ayır
masını rica etmiştir. J ü r i âzasından 
rey verecek yerde istifa edenler olmuş 
ise de, bazıları Dostluk adına bir se-
çim yapmağa razı oldular. Netice tu
haf çıktı. Meselâ, en iyi senaryo ««Bir 
Şehrin Hikâyesi» isimli kısa doküman-
ter filme verildi. Halbuki milletlerarası 
usullere göre, bu tarz filmler, uzun 
metrajlı ve mevzulu filmlerle müsa
bakaya sokulmaz. Sonra, en iyi artist 
diye kazandırılan Lâle Oraloğlu, oy-
nadığı filmde bir başkası tarafından 
konuşturulmuştur, rolünü kendisi ko-
nuşmamıştır. Bu da milletlerarası ka
idelere uygun değildir. 

Yine mansiyon alan artistlerden 
Cahit Irgat, jüri tarafından beğenil-
miyen bir filmin kahramanı olarak 
oynuyordu. Bu kadar kötü bir filmin 
artisti nasıl beğenilir? Beğenildiğine 
göre filmi de, sanatı sayesinde kabili 
tahammül hale getirmesi lâzım gelmez 
miydi? 
Dost adama acı söyler 

faatler saklayarak, herkesi kör ve âle
mi sersem yerine koyarak teşebbüs e-
re girişiyoruz. Prodüktörler «halk b ö y 
le istiyor» diye âdi ve bayağı filmler 
meydana getiriyorlar, kendi bilgisiz-
liklerini, zevksizliklerini zavallı halka 

yükletiyorlar. Sanat kabiliyeti ve u-
mumi kültürü seyrettiği üç buçuk ya-
bancı filmden ibaret, ömründe bir 
stüdyo yüzü görmemiş, doğru dürüst 
ana dilini dahi yazamayan kimseler, 
bugünden yarına kendilerini senaryo-
cu ve rejisör ilân ediyorlar. Suratına 
pudra sürmeyi bilmeyen, yüksek ökçe 
li iskarpini ile nalın tıkırdatır gibi yü
rüyen bedbaht kızların yıldız!! olmak 
heveslerini istismar ederek «hayata» 
atılmağa teşvik eden filmciler ve neş
riyat görüyoruz. Bütün bunlar yetmi-
yormuş gibi, Film Dostları adı altında 
ve milletlerarası kaideleri tatbik iddi-
asiyle, festivaller tertibine ve bu iş 
için, muhtelif şahsiyetleri jüri âzalı-
ğına getirmek suretiyle iyi niyetlerin
den, ve ismi sıfatlarından istifadeye 
kalkışıyoruz. 

Dostluk ve sanat adına olsun böyle 
şeylerden vazgeçelim. —fa. 

Zevk Sansürü Lâzım 
kinci Dünya Savaşı sonunda 
dünya filmciliğindeki kalkınma-

ya muvazi olarak memleketimiz ,film 
endüstrisinde de bir hareket başlamış 
ve filmciliğimiz kısa bir zaman 
içinde adet olarak film imali bakı
mından Avrupa memleketleri arasında 
beşincilik mevkiini almıştır. 

Film imalinin böyle birden bire 
artmasına sebep, filmciliğimizin "Al
tın Devri" denecek bir devri yaşama
sıdır. Çeşitli ticarî islere sermayesini 
yatırmış olan kimseler filmcilikte bü
yük bir kâr görerek teşebbüslerinin 
konusunu değiştirmişler ve yabancısı 
oldukları bir işte şanslarını denemi-
ye kalkmışlardır. 

Filmlerimizin büyük bir ekseriyeti
nin en ufak bir zevk unsuru taşıma
masının sebebini buna dayamak pek 
de yanlış olmıyacaktır. Az sermaye 
ile, hatta çok zaman oradan buradan 
elde edilen bir miktar borçla işe giri
şen prodüktörler film meydana geti
rirken asgari para sarfiyle, büyük b i r 
servet avına çıkmakta, bunun için de 
malûm bazı çarelere baş vurmaktan 
kaçınmamaktadırlar. 

Bu çarelerin basında meşhur göbek 
sahneleri gelmektedir. Tanınmış bir 
iki ses yıldızına mikrofon başında bir 
iki de şarkı söyletilince mesele hallol
makta ve ticarî gaye elde olunmakta
dır. 

Bu gibi hususî teşebbüslerin ticarî 
gayeyi ilk plânda tutmalarım tabiî bul
mak lâzımdır Böyle olmakla beraber 
prodüktör özentilerine seyircinin zev
kini istismar etmek fırsatı da verilme
melidir. 

Halen mer'i olan film ve senaryo 
kontral nizamnamesinde bu hususa 
dair bir hüküm yoktur. Bu sebepten 
dolayı "Zevk Sansürü" nü seyircilerin 
yapması gerekmektedir. 

İyi filmlere gösterilen rağbet, kö
tü film imal eden prodüktörlere ders 
olmamakta ve ekseriya aşağı kalitede, 
sırf vurgun gayesiyle film meydana 
getirenler şu mütaleada bulunmakta-

28 AKİS, 22 Mayıs 1954 

F 

F 

İ 

ena çok fena bir huyumuz var. 
Büyük lâflar altında hasis men-

pe
cy

a



«hilar: 
"Evet, " " adlı film çok iyi ha

sılat yaptı amma, yüz yirmi bin liraya 
çıktı. Benim basit müzikal komedim 
ise otuz, otuz beş bin lirayla mey
dana geldi. Hasılat bakımından bü
yük rağbet gören filmden sadece yir
mi bin lira az kazandı. Yüz yirmi bin 
lira koyup, yüz bin lira kazanmak de
ğil, otuz beş bin lira koyup seksen bin 
lira kazanmak marifet.. ." 

Bu sözlerde mübalâğa payı ara
mak maalesef boşunadır. Her tür lü 
zevk unsurundan mahrum filmlerimiz, 
yukarıda saydığımız bir iki sebep yü
zünden hasılat rekoru kırmaktadırlar. 

Bizce filmciliğimizin kalkınması i-
çin h e r şeyden evvel "Zevk S a n s ü r ü " 
lâzım gelmektedir. Bu işi de halkımız 
yapacak ve kötü filmlere paydos bo
rusu çalarak, temiz film meydana ge
tirenlerin cesaretlerini arttıracaktır. 

Bu yıl çevrilen filmler arasında en 
azından sekiz kaliteli eser sayılabilir. 
Kı rk üç filmden sekiz filmin kaliteli 
olması şüphesiz filmciliğimiz için övü
nülecek bir hadise değildir. Fakat ne 
de olsa bu, filmciliğimizin yarını hak
kında biraz olsun iyimser düşünmiye 
vesile teşkil etmektedir. 

Tiyatro 

M e v s i m k a p a n d ı 

simini 15 gün evvel sona erdirdi. "Kü 
çük S a h n e " bu mevsim tek telif eser 
oynamadan, oynamak şöyle dursun, 
sözünü dahi ettirmeden perdesini in
dirdi. 

Şehir tiyatrosu dram kısmı, Anka-
rada oynanmış iki eseri "Ramak Kal
d ı " ile "Gelin" i sahneye koymak 
gafletine düştü. Çünkü aleyhine bir 
mukayese imkânı verdi ki, bu aynı za-
manda rejisörlüğün de pek işinin ehli 
olmadığını gösterir. İyi b i r rejisörün 
vasfı, her şeyden evvel, kusurları gös
termemek değil midir? 

Şehir komedi kısmına gelince, bu 
sahnede hemen her mevsim bir Vasfi 
Rıza hâdisesi olur. Gene de oldu. Ce-
vat Fehmi Başkut'un bir komedisinde 
rol almak istemedi, bu yüzden tem
siller gecikti. Sonra?!.. . Sonra hiç. 

Bilindiği gibi, İstanbulda Şehir Ti
yatrosunun bir Eminönü sahnesi de 
vardır. Haftanın, kendisi için belli, 
fakat halk tarafından bir türlü akılda 
tutulamayan günlerinde temsiller ve
rir. 

Vermese daha iyi. 
Çünkü bu sahne, bilhassa genç 

müelliflerin eserlerinin genç artistler 
tarafından oynanabilmesi orada "a-
vant garde" temsiller verilmesi için 
yapılmıştı. 

Tamamen aksine, meselâ "Renkli 
F e n e r " gibi yarım asır evveline alt bir 
melodram adaptasyonu eserler oynan
dı ve müthiş de rağbet gördü. Yerli 
filmler gibi. 

İstanbulun en sevimli artistlerinden 

Muammer Karaca, bu mevsim Türk 
sahne tarihine geçecek bir şey yaptı: 
"Cibali Karako 'u" isimli adapte bir 
vodvilin üç yüzüncü temsiline mu-
vaffak oldu. Hattâ bu sayıyı aştı bile. 

Muammer Karaca, şimdi kendisine 
hususi bir sahne yaptırmaktadır. 

Mevsim kapanırken, İstanbul Be-
lediyesinin İpek Sinemasını tahliye 
ettirttiğini de ilâve edelim. Melek de 
yakında boşaltılıyor. Fakat Sümer Si-
neması dâvası neticelenmeden, Şehir 
Tiyatrosu, sahnelerini buralara nakle-
demiyecektir. 

Malûm olduğu üzere adı geçen si-
nemaların binaları belediyenindir, ti
yatroları buraya getirmek niyeti var. 
dır . — fa. 

Bir Japon Şiiri 

Unutulmuş Şeyler 

Kumun üzerinde 
Bırakılmış bir su parçası, 
Denizin bir unutkanlığıdır.. 

Uzak dağlarda 
Kaybolmuş bir bulut. 
Rüzgârın bir unutkanlığıdır... 

Toprağa düşmüş 
Gümüşlü bir kanat, 
Geçen bir kusun unutkanlığıdır... 

Ve hülyaya dalmak 
Ve ağlamak ihtiyacı 
Gençlik günlerinin unutkanlığıdır. 

(Başo'dan) 

Çinicilik 

F u r e y a K ı l ı ç S e r g i s i 
ski mimari eserlerimizin özellik
lerini yapan çiniyi bu gün de 

evlerde, parklarda kullanmak şüphe 
yok ki, benliğimize dönüş olacaktır. 
Fakat her şeyde olduğu gibi, çiniyi de 
yeni mefhumlara göre yapmak, günün 
şartlarına uygun hale getirmek lâ-
zımdır. 

Fureya Kılıç bir denemeye girişmiş 
ve muvaffak da olmuştur. Onun altı 
ay evvel Ankarada Helikon galerisin
de bir sergi açtığı hatırlardadır. Şimdi 
de İstanbulda Olgunlaşma Enstitüsü 
eserlerine yer vermiş bulunuyor. 

Doğrusu Fureya Kılıç kendisine en 
uygun dekoru bulmuş. Enstitü teshir 
katına Beyoğlu caddesinden girerken 
evvelâ Olgunlaşmanın Türk eski mo-
liflerini ne büyük bir zevk ve meha-
retle yenilemiş olduğunu görüyor, 
hayran kalıyoruz. Aynı duygu Fu-
reya Kılıç'ın sergisine girince de de
vam ediyor. Çünkü Olgunlaşma ens-
titüsünün kumaş ve nakışta yaptıkla
rını, Fureya Kılıç, çinide tekrarla-
maktadır. İnsanın Türk sanatı adına 
iftiharla göğsü kabarıyor, 

Fureya Kılıç bu sergisinde 145 
parça eser teşhir etmektedir, Arala-
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rında 36 guaş vardır. Geri kalanlar 
masa haline konulmuş, tabak, desti, 
tepsi ve pano halinde çinilerdir. 

Mayıs sonuna kadar açık kalacak 
sergideki çinilerden çoğu daha verni-
saj günü, şehrimizin seçkin ve aydın 
kimselerinden mürekkep davetliler ta-
tarafından satın alınmıştır. —fa. 

Dünyadan haberler 

Alman arkeologlarının bayram 
günü 

Berlin — Batı Almanyadaki bütün 
arkeoloji araştırma enstitülerinin tem-
silcisi sıfatiyle Berlindeki Alman ar-
keoloji enstitüsü, kuruluşunun 125 nci 
yıldönümünü kutlamıştır. Enstitü-
nün reisi Prof. Böhringer bu müna-
sebetle yapmış olduğu bir konuşma-
da, Alman arkeoloji enstitülerinin bu 
güne kadar Antik sahadaki keşiflerini 
belirtmiş ve bilhassa Alman arkeolog
ları tarafından keşfedilen Olimpia ve 
Bergama mabetlerinin ehemmiyeti ü-
zerinde durmuştur. Olimpia mabedi-
nin keşfedilmesiyle bu yolda yürüne
rek diğer tarihî eserlerin de ortaya çı
karıldığını söyleyen Prof. Böhringer, 
bundan sonra 1829 yılında kurulan Al-
man arkeoloji enstitüsünün önceleri 
yalnız kendi parası ile hayatını ida-
meye çalıştığını, müteakiben Prusya 
Kralı ve onu takiben de Prusya Dev
leti tarafından finanse edildiğini ve 
böylece daha verimli bir hale geldiğini 
konuşmasına ilâve etmiştir. 

Egk'in <<Sihirli Kemanı>> 
Stuttgart — Werner Egk'in "Sihir-

li k e m a n " isimli operası, bestekârın 
yapmış olduğu tadillerle Wurtemberg 
Devlet Operasında yeniden temsil e-
dilmiş ve büyük bir muvaffakiyet ka-
zanmıştır Bestekârın ilk operası olan 
"Sihirli Keman" 1935 yılında sahneye 
konulmuş ve bundan sonra hemen bü
t ü n opera sahnelerinde yer almıştı. 
Fakat Werner Egk, composition'daki 
tecrübesizliğini ileri sürerek, bu opera
sının ilk şeklini pek beğenmemiş ve 
ilk fırsatta bunun üzerinde tadiller 
yapmaya karar vermişti. Werner Egk 
şimdi bu eserini yeni şekli ile temsil 
ettirmiş ve eskisinden daha fazla bir 
başarı kazanmıştır. 

« T a n n h a e u s e r » d e k i ç o b a n 
ç o c u ğ u 

Bayreuth — Rejisör Wieland Wag-
ner, bu seneki Bayreuth festivalinde 
sahneye koyacağı "Tannhaeuser' ' o-
perasında çoban çocuğu rolüne ilk de
fa olarak bir çocuk koyacaktır. Şim-
diye kadar umumiyetle bu rolü kadın 
sanatkârlar yapmakta idiler. Wieland 
Wagner, bu rol için Bayreuth mektep 
talebeleri arasından bir ve Dresden 
onerası çocuk korosundan da iki kü-
çük seçmiştir. Bunlar on birer yaşın-
dadır. Operadaki çoban çocuğunu sı
rası ile bunlar temsil edeceklerdir. Re-
jisör Wagner aynı zamanda, ayni o-
peradaki dört has oğlan rolü için de 
sahneye kadınlar yerine çocuklar çı
karmak kararındadır. 
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