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Filmcilik Bir gazetecinin kendine yahudi sü
sü vererek Amerikadaki yahudi düş
manlığını araştırmasını hikâye eden 
filin hangi düşünceye dayanarak biz
de reddedildi bilinmez. Muhakkak o-
lan, ilgi çekici bir Amerikan filmini 
seyretmek fırsatının kaçırılmış ol
masıdır. 

Kaçırılan bir başka Amerikan fil
mi de Robert Aldrich'in "Attack -
Hücum"uydu. 1956 Venedik Festiva
linde İtalyan tenkitçilerinin mükâfa
tım kazanan film İkinci Dünya Sa
vaşı Avrupa çıkartması sırasında Al
manlarla çarpışmakta olan küçük bir 
Amerikan askeri birliğinin hikâye
sini anlatıyor, Amerikan ordusunda 
rütbeden başka birşey düşünmeyen 

fer bir eseri olduğu gibi Marlon 
Brando da ilk olarak bu film ile beyaz 
perdede görünüyordu. 

Sansürümüze şirin görünmeyen 
filmler arasında hukukçu-sinemacı 
Andre Cayatte'ın "Avant le deluge-
Tufandan Önce" adlı filmi de bulu
nuyordu. Gençlik suçları üzerinde du
ran filmi bizimkiler gayri ahlâki bul
muşlardı. Sırası gelmişken "Avant le 
deluge'un da milletler arası film fes
tivali şampiyonlarından olduğunu i-
lâve etmek yerinde olur. 

Memleketimizde oynatılması uy
gun görülmeyen filmlerden biri de 
Julien Duvivier'nin "Le Petit Mon
de de Don Camillo . Don Camillo'nun 
Küçük Dünyası" adlı eseriydi. İtal-
yanın kuzey köylerinden birinde bir 
katolik papazıyla komünist belediye 
reisininin mücadelelerini eğlenceli 
bir şekilde anlatan filmin adapte e-
dildiği roman, daha önce Türkçeye 

" K a r a t a h t a o r m a n ı " 

Çifte sansüre doğru... 

beceriksiz ve korkak kumandanlar 
yüzünden meydana gelen askeri felâ
ketleri gösteriyordu. Aldrich, Fran
sız ve İtalyan tenkitçilerince zama
nımızın en büyük rejisörlerinden biri 
sayılıyordu. "Attack" da onun şah
siyetini en iyi ortaya koyan, en ba
şarılı eserlerinden biriydi. Aldrich'in 
birkaç mühimsenmeyecek filmini gö
ren Türk seyircisi, sansürün "At
tack" ı harp aleyhdarı bulup reddet
mesi yüzünden, bu rejisörü yakın
dan tanımak, hakkında tam bir hük
me varmak fırsatım bulamıyacaktı. 

Savaş aleyhdarı olduğu için red
dedilen filmlerden biri de Fred Zin-
nemann'ın "The Men" adlı eseriydi. 
Zinnemann burada, savaştan dönen 
yaralı askerlerin kendilerini sivil ha
yata uydurmakta karşılaştıkları güç
lükleri hikâye ediyordu. "The Men" 
usta bir rejisörün çok dikkate de-

çevrilerek bir günlük gazetede neşre
dilmişti. 

Sansüre dair en garip vakalardan 
biri de "Citizen Kane - Yurttaş Ka-
ne" meselesiydi. Orson Welles'in dün
yâda fırtına yaratan bu ilk filmini 
getiren firma eserin iş yapmıyaca-
ğına hükmetmiş, sansür ise firma
nın boş yere ziyanım önlemek için 
"Citizen Kane"i siyasî ve ahlâki nok
talardan olmasa bile sıhhi bakımdan 
reddedecek bir kulp bulmuştu: "Ci
tizen Kane"in fotoğrafları gözleri 
rahatsız ediciydi, şu halde Türkiyede 
gösterilmeğe lâyık değildi. 

Fakat en tuhaf şey Richard Bro-
oks'un "Blackboard Jungle _ Kara
tahta Ormanı'nın başına gelmişti. 
Bu hâdise tuhaf olduğu kadar bilhas
sa, ilerisi için düşündürücüydü de. 
"Blackboard Jungle"ın Venedik Fes
tivalinde başına gelenleri hemen he-
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Geri çevrilenler 
ürkiyede sinemacılık hayatının en 
garip teşekküllerinden biri de hiç 

şüphesiz sansür denilen bir müessese-
dir. Bu müessese başka memleket
lerde de bulunmaktadır. Ama oralar-
da ne işe yaradığı az çok. bilinir. Me
sela Amerikan sansürünün ahlaki, 
Fransız sansürünün siyasî meseleler-
deki hassasiyeti yerli sinemacıları 
bu konularda daha dikkatli olmaya 
sevketmekte, yabancı filmler ise bu 
bakımlardan gözden geçmektedir. 
İngiliz sansürü ise şiddet düşmanı
dır. Bunun yanında krallıklarla idare 
edilen memleketlerin sansürü krali
yet aleyhdarı filmleri yasaklamak
ta, Asya ve Afrika ülkelerinin bir ço
ğunda ırk meselelerini ilgilendiren 
filmler daha sıkı kontrol edilmekte
dir. Fakat bugüne kadar Türk san
sürünün esas olarak nelerden en çok 
rahatsızlık duyduğunu, Türk sansür 
heyetini meydana getiren adamca
ğızların kim ve neci olduklarım, ney_ 
le geçinip, neden anlayıp, neye göre 
hüküm verdiklerini daha kimse kes-
tirememiştir. Gerçi bir sansür kanu
nu vardır. Ama o kadar muğlak ve 
elastikidir ki kimin aklına esip çeker
se o tarafa doğru uzamaktadır. Böy
lelikle ana hatlarıyla Hitler Alman-
yası ve Mussolini İtalyası sansür ka
nununun bir benzeri olan bizim ni-
zamnameler bol tefsir kabiliyetleri 
sayesinde oradakilerden daha işgü
zarca muamelelerin tatbikine yol aç
maktadır. Bu, bilhassa yabancı film-
ler hakkındaki hükümlerde kendini 
göstermektedir. Yoksa yerli filmci
ler suya sabuna dokunmayan verem 
hikayeleriyle sansürün hışmından 
kurtulmayı öğrenmişlerdir. Buna rağ
men yerli filmlerin arasında da bi
raz daha aklım başına toplamaya 
gayret edenler çıktığı zaman sansür
le burun buruna gelmektedir. Metin 
Erksanın "Aşık Veysel"i Ziya Me
tinin "Namus Düşmanı" köyü oldu
ğu gibi göstermeğe çalıştıkları için 
kuşa çevrilmiş, Lütfi Akadın "Be
yaz Mendil'i ile Atıf Yılmazın "Ge
linin Muradı"na memleket dışına çı
kamaz kaydı konmuştu. 

En çok dikkati çeken noktalardan 
biri de sansürün mesele filmlerine 
karşı düşmanlığıdır. Sinemaseverle
rin görmekten mahrum bırakıldıkla
rı filmlerin hemen hepsi bir meseleyi 
yaratıcılarının görüş açısından işle
meye gayret edenlerdir. Ayrıca de
ğerleri, kazandıkları mükâfatlar ve 
dış basında uyandırdıkları akislerle 
belli olmuştur. Dünya sinemacılığı
nın en ilgi çekici mahsulleri arasında 
bulunan bu eserleri sansürümüzün 
reddediş sebebleri de acayip kelime-

siyle izah edilebilecek gibi değildir. 
Elia Kazanın 1947 de yaptığı 

"The Gentlemen's Agreement" o yı
lın hem en iyi film, hem de en iyi 
mizansen oskarlarını kazanmıştı. 
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men duymayan kalmamıştı. Ameri
kan eğitim sisteminin aksaklıkla
rım, gençlik suçlarım işleyen film 
Amerikanın Roma elçisi Claire Boot-
he Luce'un şahsi teşebbüsü ile 1955 
Venedik' film festivalinden çekilmiş
ti. Bu yıl memleketimize gelen film
ler arasında bulunması gereken 
"Blackboard Jungle" memleketimiz
deki Amerikan Haberler Bürosunun 
müdahelesiyle MGM listesinden çıka
rılmıştı. Bu durumda sansürün yanın
da şimdi bir de karşımıza Amerikan 
Haberler Bürosu çıkıyor demekti. 
Bu teşkilât Brooks'un filminin gös
terilmesini önlemekle ilk defa bir 
tesir kazanmış oluyordu. "Blackbo
ard Jungle" hemen hiçbir Avrupa 
ülkesinde yasaklanmadığı, Ameri
kan Haberler Bürosunun da hiçbir 
ülkede bir filmin gösterilişine mani 
olacak kadar söz sahibi Almadığı da 
ayrıca belirtilmelidir. Türk seyircisi 
zavallı bir sansür anlayışından sonra 
şimdi bir de Amerikan müşavirliği
nin insafıyla iyi film görebilirse gö
recekti. 

Bu hâdiselere bakarak ilerde ola-
cak bir takım vaziyetlere dair şim
diden tahminler yürütebilmek müm
kündü. Bu yılın en mühim sinema 
hâdiselerinden biri Charlie Chaplin'-
in son eseri "A King in New-York-
New-Yorkta bir Kral''ın gösterilmeğe 
başlanışıdır. Amerikaya dair yapılan 
en mükemmel hiciv eserlerinden biri 
sayılan bu filmin Teni Dünya sinema
larında oynıyacağı pek şüphelidir. İ-
şin şüpheye meydan bırakmıyacak ta
rafı isi "A King in New York"un A-
merikada gösterilmediği takdirde 
Türkiyede de gösterilmeyeceğidir. Ne 
yaptığım bilmeyen bir sansür, bir 
de şimdi buna eklenen Amerikan mü
şavirliği sinemanın bu biricik efsane-
vi kahramanının son eserini seyret
mek için aşılması güç bir engel ola
rak ortaya çıkmaktadır. 

Filmler 
"Sessiz dünya" 

Dokümanter filmlerin pek sey-
rek uğradığı memleketimizde 

"La Monde du Silence - Sessiz 
Dünya"yı Seyretmek iyi ve zevkli 
olduğu kadar faydalı bir değişik
lik. Fransız deniz subayı Jâcques -
Yves Cousteau ve yardımcılarının 
hasırladığı "Sessiz Dünya" ekibin 
deniz-altı araştırmalarım, derinlik
lerdeki hayatı bütün canlılığıyla tes-
bît ediyor. İlk olarak 1949 ve 1951 
Cannes Festivallerinde ''Epaves -
Kalıntılar'' ve "Carnet de Plongees -
Dalışlar Günlüğü'' adli iki filmiyle 
dikkati çeken denizci-sinemacı Co-
usteau çalışmalarının en yüksek nok
tasına 1956. Cannes Festivali büyük 
mükâfatım kazanan. "Sessiz Dünya" 
ile ulaşmış bulunuyor. İM yıl önce 
Walt Disney'in çöl hayatını anlatan 
"The Laving Desert - Yaşayan Çöl" 
adlı eseriyle dokümanter filmlerin 
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zevkine varıp, geçen yıl gene Dis-
ney'in "The Vanishing Prairle - Çöl 
Esrarlıyla hayal kırıklığına uğra
yanları Cousteau'nun eseri yeniden 
bu türe bağlıyacak, dokümanter film
lerin değerini, önemini, öğreticiliği 
ve güzelliğini bir kere daha ispat e-
decektir. 

"Sessiz Dünya" mükemmel deniz
altı renkli fotoğraflarıyla, anlatılı-
şındaki tertip ve titizlikle sadece öğ
retici olmakla kalmıyor, plâstik gü
zelliğiyle de seyirciyi başından so
nuna kadar sürüklüyor. İngiliz dokü-
manterciliğinin kurucusu John Gri-
erson'un "gerçeğin yaratıcı bir şe
kilde işlenişi" diye tarif ettiği dokü
manter filmler tanınmış yaratıcıla
rından birçoğunun ölümü, bazıları
nın da çalışmamaları, yahut başka 
sahalara atlamaları yüzünden son 
yıllarda bir sarsıntı geçiriyordu. 
Natüralist geleneğin çok başarılı bîr 
örneği olan "Sessiz Dünya" dokü
manter filmlerin şerefini kurtarmak
tadır. Cousteau deniz dibim araştı
rırken tesbit ettiklerini, bütün tabi
iliği içinde, olduğu gibi seyirciye ver
meye gayret ediyor. Bu bakımdan 
"Sessiz Dünya" hayvanları müziğe 
uydurup aktör gibi oynatan, eğlen
ce için tabii oluşu tahrif eden, do
kümanter sahnelerle laboratuar sah
nelerim karıştıran Walt Disney film
lerine tercih edilebilir. Gördükleri 
karşısında tarafsızlığını muhafaza 
eden, gerçeği eğlence için başka tür
lü anlatmayan Cousteau nefis bir 
deniz-altı röportajı veriyor. Yunus 
balıklarının yarışı, batmış bir gemi
nin araştırılması, Cousteau'nun ge
misi Calypso'nun pervanesi tarafın
dan yaralanan bir kaşalot yavrusu
nun köpek balıkları tarafından par
çalanıp kolay kolay hatırdan çıkmı-
yacak sahneler. Derinliklerdeki ha
yata seyircinin başlangıçtaki şaşkın
lığı ve hayranlığı bir müddet sonra 
alışkanlığa hatta dostluğa çevrili
yor. Cousteau ve yardımcılarının 
tropik denizlerin birinde arkadaş ol
dukları ve Jojo adını verdikleri ko
caman, uysal bön fakat sadık balık-
tan ayrılışlarına en az onlar kadar 
biz de üzülüyoruz. 

"Sessiz Dünya" üç yönden takdir 
edilmelidir: Seyirciye bilinmeyen bir 
âlemi tanıtması, bir sinema eseri o-
larak teknik ver estetik başarısı, bu 
işin üstesinden gelen beşerî cesaret 
ve fizik mukavemet. Har üç unsuru 
birden bünyesinde toplıyabilmesi Co-
usteau'nun eserinin değerim kat kat 
arttırıyor. Seyirci sadece deniz dibi 
hayatım kendi tecrübe edemiyeceği 
kadar yakından ve dikkatle görmüş 
olmuyor, fakat bütün bir film süre
since insanı saran, büyüleyen renkle
rin meydana getirdiği devamlı bir 
tablo seyrediyor. "Sessiz Dünya" de
niz derinliklerinin kendine mahsus, 
karanlık, esrarlı şiirini verdiği gibi, 
bunları tesbit etmeyi başaran kısan 
zekâsı, enerjisi ve cesaretinin de yük
sek bir örneği olarak ortaya çıkıyor. 

Okuyucu Mektupları 

Seçimler hakkında 

G azetelerde İstanbulda İlk O-
kul çocukları için okul ala

rak kullanılacak bina bulunamadı
ğını, bunlara baraka yapılacağını 
okudum. Ayni gazetelerde Ankara-
da Kocatepede 10 milyon liraya in
şa ettirilecek olan camiin resmi de 
vardı. Bunun üç beş kişilik bir ce
maatin reyini almak için seçimler 
arifesinde çıkarılmış bir havadis 
olması muhtemelse de, bu haber 
doğru ise, istikbalde memleketi 
kendilerine bırakacağımız bu yav-
ruları böyle barakalarda okutmak 
hazin değil mi? ' 

Cevdet Arkat - İstanbul 

B ir zamanlar, "Hürriyet, demok
rasi" diyenlere "baraj, santral, 

fabrika" diye cevap veren iktidar çı
ğırtkanlarının dillerine pelsenk et
tikleri Göksu santralından son gün
lerde pek bahsedilmez oldu. Tabii 
bunun sebebini tevazuda aramak 
safdilliklerin şahı olur. Aylardan 
beri 29 Ekimde cereyan verecekleri
ni söyliyerek bağıra bağıra yoru
lanlar, şimdi, değil 29 Ekime yıl-
başına bile bu santralın cereyan 
vermiyeceği hakikati karsısında ne 
derler acaba? 

Yüksel Güneri - Konya 

A nkara - İstanbul - İzmir rad
yolarından muhtelif saatlerde 

1949 senesinde su kadar bindi, şim
di bu kadar milyona çıktı sesleri 
yükselirken, 20.15 saatindeki naka
rat da geri kalmıyor: "Hadi sevgi
li dinleyicilerim, bu gün de sizinle 
Üsküdara gidelim" Vallahi pes. Bu 
kadar da inhisarcılık olmaz. İnsa
nın şu sözleri söyliyenin ağzından 
öpesi geliyor: "Radyonun icadın
dan sonra en büyük icad onu ka
patan düğmesidir!.'' 

A. Ünvar - İstanbul 

Gazeteciler hakkında 

C ihadını kalemiyle yapan bir 
mücahid öldü. Gazeteler o-

nün ölümüne mümkün olduğu kadar 
geniş yerler ayırmaya çalıştılar. 
Hakkında makaleler, başmakaleler 
kaleme alındı. Fakat bir gazete 
var ki, Yalçının vefat haberini ne
redeyse yazmayacaktı. Ondan, an
cak bir iki satırla bahsetmek külfe
tine katlanmış. Hani aklıma geli
verdi de yazıyorum: Gün olur, har
man olur- temenni edilmez ama -
Zafercilerden birisine birşey olur
sa -ki insandırlar muhakkak olacak-
ezeli akıbete düçar olduklarında bu 
haberi gazetelerin ilana müteallik 
sütunlarında bulabilecek miyiz aca
ba? 

M. Erol Erdem . Ankara 
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