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Üfürükçüler Beyaz Perdede 
Dîn ve çıplak et = Bizde filmcilik 
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Sinema 

Sansür sistemi değişmelidir 
epimiz yerli filmlerden şikâyet 
ediyoruz. Bunda da haklıyız. Yal

nız " "yerli" diye kendimizi aşağı gör-
me duyguları ile tezyif etmekle işe 
başladığımız filmlerin nasıl bir sansür 
sistemine tâbi tutulduğundan çoğu
muzun haberi yoktur. 

Bu sansür, derhal haber verelim 
ki, hemen her türlü sanat telâkkisini, 
mefhumunu bertaraf edecek şekilde 
kayıtlar koymuştur, öyle ki, mem
leketimize gelen yabancı filimlere 
de tatbik edilecek olsa bunların yüzde 
sekseninin yasak edilmesi icap eder. 

Ay onlara tatbik edilmiyor mu? 
Diyeceksiniz. Hayır. Çünkü yerli 

filmler ile yabancılar için iki ayrı 
ölçü kullanıyoruz. Hattâ tiyatro eser
leri için bizde hiç sansür yoktur. Ya
ni, bugün, meselâ Muammer Karaca-
nın hâlen, döryüzüncü temsiline yakla
şan "Cibali Karakolu" isimli adapte 
vodvili, yerli film haline getirilmek 
istense, mevcut sansür talimatnamesi 
buna mânidir. Bunu demekle sansür 
fikri aleyhinde bulunmak istemiyoruz. 

ütün dünyada film sansürü var 
dır, yalnız bizde tatbik edilen siste

min kifayetsizliğini belirtmek istiyo-
ruz. Esasen bu sebepten yerli ve ya-
bancı filmler iki ayrı ölçüye tâbi tu-
tuluyor. Yabancı filmler evvelâ kendi 
memleketlerinde sansür edilmiştir. E-
ğer biz kendi sansür talimatnamemizi 
tatbik ile onu yasak edecek olursak; 
bundan görüş, fikir, kültür ihtilâfları 
doğacak, mesele, hepsinde bizim de 
dahil olduğumuz milletlerarası mües
seselere intikal edecektir. Bunun 
içindir ki ve "eşşeğini güdemiyen, se
merini dövermiş" kabilinden mevcut 
sansür talimatnamesini yalnız "yerli" 
filmlere tatbik ediyoruz. 

caba bu "yerli" talimatname bugün 
kü mahdut görüşünü terkedip bi

zim de bir uzvu bulunduğumuz me
denî dünyadaki ölçülere göre ayarla
nırsa filmlerimizin kaliteleri yükselir 
mi? 

Bu, ayrı bir meseledir. Amma mu-
hakkak olan bir şey varsa, bu tadilât 
yapıldığı takdirde, âdi melodramlardan 
bir adım uzaklaşılmak ihtimalinin ço-
ğalacağı, memleketimizde esasen sayı-
ları mahdut müelliflerin sinema eser-
ler: vermek ihtimalinin de artacağı-
dır. 

Bir Aktörlün Hatıraları 

Gözü açık uyuyanlar 
evlet Konservatuvarının eski tat-
bikat sahnesi, geçmiş yıllardan bir 

yaz mevsiminde, İzmir'e turneye gi
der. Başlarında prof. Kârl Ebert vardır. 

Bir kaç eser birden sahneye konu-
lacağı için, provalar uzun sürmekte, 
hatta bir çok geceler, geç saatlere ka-
dar çalışmak icabetmektedir. Bu pro
valarda profesör Ebert çok yorgun 
düştüğü zaman bir koltuğa gömül-
mekte, gözleri açık olduğu halde hiç 
ses çıkarmadan dinlenmekte ve çalış
maları seyretmekle yetinmektedir. 
Bu arada yorgunluktan bitap düşen 
Cüneyt Gökçer, Şahap Akalın, Ertuğ-
rul Ilgın bir köşeye büzülüp uyuya 
kalırlar. Bunu gören Ebert, öfke ile 

— Bu ne rezalet. Sanatkâr vazife 
başında uyumaz! Diye aykırır. 

Bunun üzerine hocama ben saygı 
ile şu cevabı veririm: 

— Her Profesör, sizin gibi büyük 
sanatkârlar gözü açık da uyuyabilir
ler, ama bizim gibi küçük sanatkârlar 
ne çâre ki, gözlerimizi kapamadan 
uyuyamıyoruz. 

Şeref Gürsoy 

Bitirirken şunu da ilâve edeceğiz: 
"Hac Yolunda" isimli bir filme bu-
günkü talimatname müsaade edebil-
mistir. Halbuki bu film Anadolunun 
muhtelif yerlerinde bir dinî suiistimale 
vesile vermiştir. Onu bir defa gören 
lerin yan hacı olacakları imâ edilmiş, 
halkımız: 

Empresyonizm! 
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