
S İ N E M A 
ya kadar sinemamız İstanbulun sine
ma sanatıyla yakınlaşmak ihtiyacı
nın bir kısmını karşılayabilirdi. 

Fakat iyi niyet ve gayretlerin kar
şısına film bulma meselesi endişe 
verici bir gölge gibi dikiliyordu. Tür-
kiye'ye gelen iyi filmler parmakla 
sayılabilirdi. Gelenler de kasla göz 
arasında gösteriliyor, sonra ortadan 
kayboluyordu. Bunların yerini bul
mak epey zorlu bir işti. Ama "Râs-
homon". "Roma Citta Aperta - Ro
ma Açık Şehir", "Brief Encounter -
Kısa Tesadüf" yahut "Robinson Cnı-
soe". "The Wild One - Kanlı Hücum" 
gibi filmleri tanıtarak göstermek çok 
faydalı olabilirdi. Bütün mesele bu 
az sayıda iyi filmlerin yerini tesbit 
edebilmeye kalıyordu. Kabul edilme
liydi ki bu pek kolay iş değildi. 

Gençler bir taraftan derslerine, bir 

"Senso"nun bir sahnesinde Alida Valli ve Farley Granger 
En çok beğenilen filmlerden biri 

Gençlerin elinde bazı imkânlar 
vardı. Meselâ okulun geniş konfe
rans salonu ve projeksiyon makinesi
ni dernek toplantılarında kullanmak 
için müdürlerinden izin almışlardı. 
Anlayışlı müdürleri Galatasaraym 
bir kültür hizmeti daha yapabilmesi 
için film gösterileri ve konferanslara 
okul dışından da davetliler gelmesini 
kabul etmişti. Zaten bu teşebbüs o-
kul içine inhisar edilirse pek uzun 
devam edemiyeceği meydandaydı. 
Tesiri ve faydası da gerektiği kadar 
geniş olmazdı. Halbuki teşebbüs bi
raz daha etraflıca düşünülürse Gala
tasaray Lisesi Sinema klübü ilerde 
tam teşekküllü bir sinema derneğinin 
ilk nüvesini teşkil edebilirdi. Hiç ol
mazsa böyle bir teşekkül kurulunca-

taraftan hazırlıklarına devam eder
ken, okullarında bir de anket tertip
lediler. Böylelikle öğrenciler arasın
da bu çesit iddialı bir teşebbüsü 
hazmedebilecek bir vasat bulunup 
bulunmadığı yoklanacaktı. Galatasa
ray sinema klübü başkanı Erdoğan 
Güçbilmez ve arkadaşları 20 sualden 
ibaret bir liste hazırladılar. Bilhassa 
ortaokul öğrencilerinin cevapları hay
ret verini derecede olgundu. 6 ve 
7'nci sınıflardaki küçüklerin anne ve 
babalarından daha dikkatli film sey
rettiklerine hükmedilebilirdi. Sinema 
nın bazı temel hususiyetlerini de bü
yüklerinden çok anlayışla bellemişler
di. Sinema yaratıcısının rejisör oldu
ğunu ittifakla kabul eden çenelerin 
sevdikleri yaratıcıların başında Elia 

Kazan ile Alfred Hitchoock geliyor. 
Onları Nicholas Ray, Roberto Rosael-
lini ve John Ford gibi isabetli isimler 
takip ediyor. En beğendikleri 10 fil-
min arasında başta Asi Gençlik -
Rebel Without A Cause" olmak üze
re "Rıhtımlar Üstünde - On the Wa-
terfront", "Deniz Ejderi - Moby Dick" 
ve "Günahkâr Gönüller - Senso" 
var James Dean, Marlon Brando, 
Monteomery Clift ve Gina Lollobrigi-
da sevilen oyuncular. 

Öğrencilerin filmleri hakkında kıy
met biçme usulleri de oldukça ilgi çe
kici. Meselâ 10 uncu sınıftan Gülse-
ven Sonumut "Asi Gençlik"i söyle an
latıyor: "R.ejisör Nicholas Ray olayı 
24 saat içinde geçiriyor, filmi üç bü
yük olayda topluyor. Olaylara geçiş
leri ev sahneleriyle birbirine bağlıyor 
ve karşılıklı severinin eksik olduğunu 
inceliyor "7 nci sınıftan Hasan Ak-
belen "Senso" için şunları söylüyor: 
"Eski beylik sahneler göze çarpmı-
yor. Rejisör ve kameramanın birlik
te çalışmaları gayet güzel netice ver
miş. Avusturya - İtalya harbi kısa 
gösterilmiş, fakat bütün vahşet ve 
manzara gayet iyi belirtilmiş" 

"Türk filmlerini beğeniyor musu
nuz ?" sorusuna en küçük sınıf öğren
cilerinin verdikleri cevap ibret verici. 
Şikâyetler söyle: Sinemadan hiç an-
lamayanlar bile çok büyük hatalar 
bulabiliyorlar." (Soysal Tüney 6 ncı 
sınıf).. "Türk filmlerinde mevzu yok, 
üstelik göbek, mevlût ve ezan çok 
oluyor, bir de çok adam ölüyor." (Sa
vaş Akat 7 nci sınıf). Hemen hemen 
her cevapta Türk filmlerinin ayrı bir 
aksaklığına parmak basabilen öğren
ciler, bazı kusurlarına rağmen en çok 
beğendikleri Türk filmlerinin "Beş 
Hasta Var" olduğunu söylüyorlar. 
en çok okudukları film tenkitçisi de 
Semih Tuğrul... 

Ortaokul ve lise öğrencilerinin 
böyle olgun cevaplar verebilmeleri 
ilerinin seyircileri hatta sinemacıları 
için oldukça ümit vericidir. 

İlk faaliyetler 

Galatasaray sinema klübü okulda 
devamlı film gösterileri tertipli-

yecektir. 13 Şubat Çarşamba günü 
gösterilen Orson Welles'in "Othello"-
sundan sonra ikinci olarak haftaya 
aynı gün Kurusovva'nın Japon filmi 
"Rashomon" oynatılacaktır. 

Bu devamlı film gösterilerinden 
başka özel toplantılar da tertip edile
cektir. 16 Şubat Cumartesi günü saat 
15'te konferans salonunda yapılacak 
olan ilk toplantıda başkan Erdoğan 
Güçbilmez G. S. sinema klübünün 
kuruluşu ve sayesi hakkında konuş
tuktan sonra Semih Tuğrul "cine-
club'lere dair bir konuşma yapacak
tır. Bunu Lumiere sinematografına 
dair bir film takip edecektir. 

Gençler bu arada nazari bilgilerini 
de geliştirme fırsatı arıyacaklardır. 
Nijat Özön'ün "Sinema Sanatı" adlı 
kitabı onlara çok faydalı bir kaynak 
olmuştur. Bu kitabı daha iyi anlayan 
klüp üyeleri münazaralar tertipliye-
rek sinema sanatının esaslarını arka
daşlarına açıklamaya çalışacaklar
dır. 
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İstanbul 
Gençler ve sinema 
Geçen haftanın başında Tercüman 

gazetesi yazı iğleri müdürü. Se
mih Tuğrulu Galatasaray Lisesinden 
dört talebe ziyaret etti. Gençler sine
manın eğelence olduğu kadar bir kül
tür- eğitim vasıtası ve sanat olduğu
nu anlamışlardı. Sinemanın ehemmi
yetini daha geniş topluluklara tanı
tacak en esaslı yollardan birinin "si
nema dernekleri" olduğuna inanıyor
lardı. Böyle bir dernek kurmaya ka
rar verince Semih Tuğrulun fikrini 
almamak olmazdı. Zira bu değerli si
nema yazarı Türkiyede kurulan kısa 
ömürlü ilk sinema derneğinin h a 
kanlığını yapmıştı, birçok faydalı 
tavsiyeleri olabilirdi. 
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