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SİNEMA DÜNYASINDAN:

Yeni Sezonda Göreceğimiz Fransız Film leri :

i f  A BOUT DE SOUFFLE — Yönetmen: Jean-Luc Godard, 
Senaryo: François Truffaut, Müzik: M artial Solal, Oyun: 
Jean  Seberg, Jean-Paul Belmondo, H enri-Jacques Huet, 
Liliane David, Van Doude, Claude M ansard Daniel Bou
langer.

i f  LES AFFREUX — Yönetmen: Marc Allégret, Müzik: G. 
Van Parys. Oyun: P ierre Fresnay, Darry Cowl, Louis 
Seigner, Jacques Charron, André Brunot, Michel Galabru, 
Anne Colette, Georges Cuzin.

i f  A  REBROUSE - POIL — ¡Yönetmen: P ierre Armand, 
Senaryo: P ierre Armand. Oyun: Jacques Morel, Miche
line Dax, M athilde Casadessus, Noël Roquevert, Jeanne 
Fusier, Robert Arnoux.

i f  BAL DE NUIT — Yönetmen: Maurice Cloche. Senar
yo: Maurice Cloche. Müzik: René Sylviano. Oyun: 
Pascale Audret, Claude Titre, Sophia Daumier, Jany  
Clair, Bernadette Laffont, Roger Fradet, Micheline 
Francey.

i f  LE BARON DE L’ECLUSE — Yönetmen : Jean De-
lannoy. Eser: Georges Simenon. Müzik: Jean  Prodro- 
mides. Oyun: Jean  Gabin, Micheline Presle, Jean  De- 
sailly, Louis Seigner, Jacques Castelot, Blanchette 
Brunoy, Dominique Boschero.

i f  BOIÎCHE COUSE — Yönetmen: Jean Boyer. Senaryo: 
Jean-P ierre  Feydeau. Miizik: Louiguy. Oyun: D arry 
Cowl, Jud ith  Magre, Jacques Hilling, Sacha Pitoefti, 
Fernand Sardou; Edmond Ardisson.

i f  BUSINESS — Yönetmen: Maurice Boutel. Senaryo: 
Maurice Boutel. Müzik: Raym and Legrand. Oyun: 
Colette Renard, Marcel Charvey, P ierre Doris, Pauline 
Carton, Fernand Sardou, Junie Astor, Fernand Rauzena, 
Milly Mathis.

(Hindistan) :
★ Bir süredir Pakistan’da bulunan H int sinem asının ünlü 

kom edyenlerinden Charlie tek ra r Bombay’a döndü...

İ f  Bu ay içinde «Ganga Jam una» adlı filme başlıyacak olan 
Dilip Kumar, daha önce Igatpuri çevresinde köy ve çift
liklerde yapıtın bazı sekansları için çalışmalarda bulun
du. Film  i-enkli olarak çekilecek.

İr Dev A nand’ın dört filmi birden yakında Hindistan si
nem alarında gösterilmeğe başlanacak.

i t  Malaya’lı yıldız M aria M enado geçen ay içinde Bom- 
bay’lı film yapım cılarıyla konuştu ve anlaştı.

i f  A ktör - rejisör P rabna «Amar Rahe Ye Pyar» adlı fil
m ini yarıladı. Yapıtın oyuncuları, Nalini Jayw ant, Ra. 
jendra  K um ar Nanda r e  komedyen Radhakishân.
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OKURLARIMIZLA KONUŞMA :

★ 17 Nisan 1960 günü toplanan yazı kurulumuz, Si - Sa’nın yayın hayatına atılm ak 
üzere caba gösterdiği günlerden bu yana, bizimle yakından ilgilenen ve sanat 
alanındaki çabamıza bizi her yönden desteklemek yoluyla katılan sanatçı - yazar 
Aziz Nesin’e, oybirliğiyle, bir teşekkür mektubu yazılmasına "e bu teşekkürün, 
dergimizde yayınlanmak yoluyla, sanatçı dost, yazar ve okurlarımıza duyurulm a
sına karar verm iştir. Sayın Aziz Nesin’e hepinizin önünde yeniden teşekkür e- 
der, bu örnek davranışından ötürü kendisini kutlarız.

i r  27 Nisan 1960 günü yitirdiğimiz, sinema çevremizin ön sanatçılarında" Necip ER- 
SES’in sanatı ve kişiliği hakkında bir yazıyı 15 Haziran sayımızda bulacaksınız.

ir  Si - Sa’nın taşra dağıtımı görevini bundan böyle, dergimizde yazılarını da okudu
ğunuz b ir sanatçı, Selim Sabit üzerine aldı. Dergimizle ilgilenen taşra  dağıtıcıları 
ve okurlarım ızın «Selim Sabit, Y. O. Pazarı, Ihlam ur Pasajı - 6, Beşiktaş, İstanbul-» 
adresine başvurm aları gerektiğini duyururuz.

İstanbul içinde dergimizi bulabileceğiniz başlıca dağıtıcıların adreslerini de veri
yoruz O kurlarımızın Si - Sa’yı özellikle bu adreslerden aram alarını rica ederiz.

<SS."
Beyoğlu Kitapsarayı,
Divanyolu Zahit Uysal Köşe Kitabevi,
Aksaray K itap Kitabevi,
Beyazıt Sahaflar Elif Kitabevi,
Karaköy Köprü Kitabevi,
Gümüşsüyü Ataç Kitabevi,
Beşiktaş Ihlam ur Pasajı Y. O. Pazarı,
Kadıköy Frene A merikan Kitabevi,
Moda K ültür Kitabevi.

Abone adresimiz: P. K. 1103, Sirkeci.. İstanbul'dur. Dergimize bir yıllık abone olan
lara ayrıca çeşitli k itap lar arm ağan ediyoruz!

★ Öğretmen ve öğrencilerin cfergiiHİzi daha az fiatla elde etmelerini sağlamak am a
cıyla, bundan böyle, Si - Sa'nın yıllık abone tutarım la indirme yapmış bulunm ak
tayız. Salt öğretm en ve öğrenciler için bir yıllık abone karşıtının dokuz lira  ol
duğunu okurlarımıza bildiririz.

i r  M art lSSO'da açinış olduğumuz «Si - Sa Armağanı Sembol Yarışması» ve 5 Nisan 
1960’da açmış olduğumuz «Film Hikâyesi Yarışması»’na katılm a koşullarımızı tü 
müyle İ5 sayfalarımızda bulacaksınız. O kurlarımızın bu koşulları yeniden gözden 
geçirmelerinin kendilerine yararlılığı yönünden, gerekli olduğu kanısındayız.

★ Okurlarım ızın Si - Sa üzerine eleştirileri bizi sevindirir. Her sanatçı gibi bizim de 
yaptıklarımız, yapam adıklarım ız olacaktır. Okur gözüyle bunların ışığa çıkarılm a
larının, sanatçıyı hiçbir zaman küçültmeyeceğini sanıyoruz. Bundan böyle, «Okur 
M ektupları» bölümümüzde, bizi iyi - kötü yönlerimizle eleştiren m ektuplarınızı 
cevaplamaya çalışacağız.

i r  Gelecek sayımızdan sonra Si - Sa’da, «Sinema Y azarlarına Göre» sayfası olduğu gi
bi, b ir de «Sinema Seyircilerine Göre» sayfası açmak düşündeyiz. Sinemayla ilgili 
okurlarım ızın gördükleri film ler üzerine k ısa ve özlü eleştirm elerini bize gön
derm elerini bekliyoruz.

Saygılarımızla (S i-S a )
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Sinemamızın Düşündürdükleri..
Bir yandan sansür, bir yan

dan da film yapımcılarının ge
ri anlayışı ile devamlı savaş 
halinde olan sinema adam ları
mız, kendi şartlarını zorlıya- 
rak iyi liim  yapma çarelerini 
aradılar. Türk sinemasını, i- 
çjnde bulunduğu kötü durum 
dan kurta .m ak  gerekti. Önce 
bir Lütfi Akad çıktı. A rkasın
dan Atıf Yılmaz... Derken, 
Metin Erksan, Memduh Ün, 
Osman Sedeıı, kendi payları
na düşeni ortaya koydular. Bu 
yıl da, «Kanlı Firar» ile Or
han Elmas, bu genç savaşçı
ların  arasına katıldı Sinema
mız, bugünkü durum unu şüp
hesiz bu genç rejisörlere borç
ludur.

Türk Sinemasının kalkın
masını geciktiren sebeplerin 
başında, iyi senaryo yazarının 
yokluğu, teknik yetersizlik, 
sinema ile uğraşan kişilerin 
kültürsüzlüğü ve Amerikan 
filmlerinin kötü etkisinde kal
mış bir sinema seyircisi. Si
nem adan bir parça bile an la
m adıkları halde, yerli filmle
ri küçümsiyen, aydın geçinen 
kişiler ve küçük sermaye ile 
film yapmıya kalkan hevesli
ler... Sansürün etkisi ve film 
yapımcılar...

Sinemamızı bugünkü duru
ma getiren genç sinema adam
larımızı tamam lıyacak yeni 
bir sinema kuşağı doğmak ü- 
zeredir. Yeni kuşak, az da ol
sa kendilerine hazırlanmış bir 
sinemaya konm aktadırlar. Az 
da olsa Türk toplumuna iyi 
film ler sunmuşlar, daha önce 
sinemamıza sırt çevirmiş bir 
takım  aydınlara, Türk sine
masının geleceğinin iyi olaca
ğını göstermişlerdir. Bununla 
beraber değiştirem edikleri

şeyleri, olduğu gibi yeni ku
şağa bırakm aktadırlar... En 
tehlikelisi de budur bence. Ye
ni kuşağın karşısına da, aynı 
sansür, aynı film yapımcısı, 
ayıiı senaryo ve aynı teknik 
çıkacaktır. Sinemamızın bsk- 
kd iğ i yalnız yeni kuşak re ji
sörleri değil, onları destekli- 
yecek kuvvette, genç kam e'a- 
man, genç film yapımcısı ve 
genç senaryo yazarlarının da 
doğmasıdır.

•k Sinema edebiyatımızın bu 
kısırlığı ortadayken, sine
mamızın kurulam am ış ol
masının şaşılacak hiç bir 
yönü yoktur.

N ijat ÖZÖN

ir  Türk filmciliği uyanık ve 
sinema sanatının ne oldu
ğunu bilen prodüktörlerin 
ortaya çıkmasiyle ku rtu la
bilir.

Salâh BİRSEL

~k İy i bir senaryo olmadıkça 
iyi b ir film olamaz. tyi 
bir senaryo yazan  olm a
dıkça iyi bir senaryo ola
maz. İyi bir senaryo yaza
rı, filmin kendisi ta rafın 
dan hazırlanacağına gü
venm edikçe iyi b ir senar
yo yazamaz.

Elia KAZAN

ir  Sinema m illetlerarası bir 
sanattır, sinem a dili m illet
lerarası bir dildir, bu dilin 
kuralları ülkeler için aynı
dır, sadece bunları öğren
mek, kendi konularımıza 
uygulamak gerekir.

N ijat ÖZÖN

Yıbnaz GÜNEY

Sinemamıza veni bir anla
yış, veni bir duyuş getirecek 
gençlere ihtiyacımız vardır. 
Bu msmleke*in gerçeğini, bu 
memleketin insanım anlata
cak, dış piyasalara çıkabile
cek gü;te filmlerimizin yapı
lacağına inanıyoruz. Ama, film 
yapımcıları ile sinem a adam
larının işin başında birbirle
rini anlaması gerekir. K endi
lerini yetiştirm eye çalışan, ye
ni bir kavgaya hazırlanan

'inçlerin yianı sıra, ü ç -b eş  
kuruşu bir arava getirip film 
yapan küçük firm alar türedi. 
K alite farkı gözetmeyen, de
ğer ölçülerini sıfıra indiren 
bu yeni film yapımcıları, 
Türk sinemasına en müthiş 
darbeyi indirm ektedir. Bu 
böyle devam ederse, bu yıl 
çıkacak iyi film sayısının, ge
çen yıla göre, daha az olaca
ğını söylemek, bir ileri görüş
lülük olmasa gerek. Kendi 
dertleri, kendi çıkm azlan ile 
ancak uğraşabilen sinem a a- 
dam larımızm bunlarla uğra
şacak ne gücü ne de vakti 
vardır.

Film yapıcıları kendi arala
rında bir birlik kurup, böyle 
türedi film yapım cılarının film 
yapmasını önliyebilselerdi, 
hem kendi kazançları, hem de 
T ürk Sinemasının kalkınması 
bakımından hayırlı b ir iş yap
mış olurlardı.

Şimdi, T ürk Sineması, ken
disini çağdaş seviyeye ulaştı
racak gençleri beklem ektedir. 
Acaba gençler, bu şartları de
ğiştirebilecek çareleri bulabi
lecekler mi?. Gülmek için 
yerli filmlere giden sydm ki
şileri susturabilacek'er mi?

Si - Sa
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Türk Sineması ve
A ydın lar Hayri CANER

nuda ilgisini çekecek bir dav
ranışta bulunmamıştır.

Bir yapıtın dekorlarının ha
zırlanması işi, yahut bir ro- 

Aydınlarımızm sinemamızla durumu bile onları uyartam a- mamn senaryo durum una ge- 
ilgilenmemesi, öteden beri söz mıştır. Bunun nedeni türlü  neden b:r yarışma
konusu edilir, durur. Oysa konulara bağlanır. İlk akla ^ cnusu olflıasın? Özel cir ko- 
Türk sinemasının da bugüne gelen, Türk filmi o y n a tan  si- nu *çin a r“nı,an oyucular ni- 
dek aydın kişilere ilgisi pek nema salonlarının yabancı y a rıŞm ayla crı.-.ya çıKanl- 
gorülmemiştir. film oynatan salonlardan ayrı- masında, elde balunanla ye-

Aydınlarımızm çoğu yerli lığıdır. Bu sinem alara aydın- ^ sm e ĉ y ° 'una g-dıbir.? 
film lere gitmemeyi prensip ların ay3ğı alışmamıştır. Sinemayla ¡1" :i 'a v  so-
haline getirmişlerdir. Türk Kentlerde durum böyledir. nucu anlagafc.lcce.: kiş-ler, ni- 
film i va T ürk Sinemanı kpnu- Kasaba Ve köyler için, pek r -^  8a.stan!ı ı yapama- 
su rda İlgili ve çalışkan değil- fazla bir şey söyliyemeyece- S !r,ar-
lerdir. Sinemamızın tu<*ünkü İiz. C ra aydınlarının savunu- Ve niçin önemi i Vonulardan
—„ -----------------------  su çek  ilginç oîsp gerek. Türk ' iri olan fon m t ı  ■: .'çir. sa-

Sî~SCS film lerinin büyük bir bölümü natçı kişiler a rr- ırd a  yarış
sana" yür.ü clrnıyan, değersiz, malar hazırlan ın 'sır,’

FİLM HİKAYESİ görülmesi kişiye azap veren Bunlar gibi, h e .” "gi bir
YARIŞMASI K OŞU LLA RI: kurdelelerdir. tu n a  göre şirketin açacaŞı Film Hikâ- 

X. Y arışmanın î^man sine* Türk filmi oynama:!’ sinemaya yesı Yarışması..» da ortadaki 
ı r a  sanatlınıza «sinem atofra- Sîden t ı r  aydın da, b :r-i_ ;j konu bunalımını g.derebilir, 
fik anlamda gerçek defet» ta- kere b u . azaba katlandıktan Ve bunun yamnch açılacak 
şıyabi’.en y a j ıtİa ' kaazn.ltr- sonra, «tövbe» demekten ken- diğer yarışm alar da Türk ay
m aktır. * dini kurtaram az. Gefçekte dininin, Tü-k sinemasına ilgi-

2. Konu değişik olabilir, haklıdır belki. Fakat aydın sini çekebil_i.
Ası! olan, konuyu sinem aiös- tis in in  bu. konuda çalışacağı, Açılacak yarışm a ve ,kam- 
raiik  anlam da vs sinama tak- Türk sinemasına yardım  elini fanyalarda, gerçekten değerli, 
nigine en uygun birimde iş- uzatacağı bir alan yok mudur? sanat yönü güc-iü kişilerin 11- 
I'eyeMlmekiir. Kcnu işlenir- İşte bu som cun cevaplama- gisiııi çekebilecek gerekçeler 
ken, özellikle gerçek düşünüşe sı da sinemamız yapımcıların- konulması da çok önemlidir, 
yer vermeli ve «olmaz» dav- dedir. Çünkü onlar, bu konu- Bir yap ına tarna:v.ianma=ı i- 
ranişlara el atm aktan kaçın- da yalnız olduklarını, bile bi- cin tü-lü s a n a l l a r  gerektir, 
malı/lır. le, çevrelerindeki değerlerden Senaryocusundan afişçisine

3. Gönderilecek yanıtların yararlanm ayı düşünemezler değin uzanan bu ç i: kollu 
8 -1 3  sayfa arasında anlatıl- veya düşünürler de bu onla- sanatın, her kolu i;in  yarış
m alar gerfklidir. 8’den az ve- rın  işine gelmez. malar, kam panyalar a;.:imalı- 
12’den çok sayfada anlatılmış Türk sinemasının bugün i- dır.
hikâyeler yarışm a dışı bırakı- çin en önemli sorunu, konu Eldekilerle yetinmek, «âciz» 
lir. ve senaryodur. Oysa hiç bir kişilerin yapacaklarıdır. Oysa

i.  Y arışma’da b irin d ’den film şirketi, hiç b ir yapımcı bcyleleri T ürk sineması için 
altıncı’ya deçin ödül ve ayrı- bu konuda aydınların ilgisini fcirer paraz ittirle r. Vc bunun 
ca yarısm a’ya katılanlarm  tü- çekebilecek b ir yarışm a ha- scnucu belki de memleketj- 
miine çeşitli arm ağanlar veri- zırlam amıştır. mizde çağdaş seviyeye erişe-
leceği gibi, birinciliği kazanan Bundan ayrı, bugün Türk bilen bir sinema sanatı orta- 
eserin füme alınmasına çalı- sinemasında oyuncu bunalı- ya kcnulamıyacakt-r. Bugün 
şılacaktır. mı vardır. Birçok yapımcı, için aydınların beklediği, ya-

5. Yarışma süresi 5 N iıan bir yapıtın cyuncu ve figüran pım cıların ilgisidir. Bu i’ı^i- 
lSCl’de sona erer. kadrosunu tamam lamak için yi gördüklerinde onlar da

C. Yarışma’ya herkes katı- büyük sıkıntılara girm ekte- Türk Sinem asına yardım  için 
labilir. dir. Durum beyleyken, hiçbir güçlü kollar uzatacaklardır...

S i-S a
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i  Toplumun sinemaya etkisi
Turgut KURAL

Sinemanın toplum üzerine etkileri, hangi yönden 
incelenirse incelensin pek büyüktür. Tabiidir ki bu e t
kilerin doğurduğu neticeler her zaman müspet olam a
m akta, bazan menfi haller doğmakta, kötü neticeler 
zuhura gelmektedir. Sinemanın topluma etkileri aşikâr 
olduğuna göre acaba toplum un sinemaya etkisi neler
d ir?  Neler olabilecektir?.. İnanılır bir gerçektir ki, bu 
soruların  cevabı, çeşitli çevre ve değişik sanat top- 
lum larına göre başka başka olacaktır. Yoksa, bütün 
çevre ve sanat görüşleri b ir noktada toplanacak, an 
laşacak clsalardı sanat ve çevre olgunluğu diye bir mev
zu da olamazdı herhalde...

Şüphesiz ki, çift veya çok taraflı etkiler en ziyade 
sanat evreninde gelişmiştir. Sıfır yılından başlıyarak 
2G'nci aşıra kaöarki gelişmeler gösteriyor ki yapılanlar, 
toplumun ihtiyaç tepkilerinden doğmuştur. Aksi halde 
ne bir kasabanın yol ihtiyacı, ne bir vilâyetin üniver
site arzusu yerine getirilebilir, ne de sanat dallarında 
ilerlemeler kaydedilebilirdi. Halk tipi otolar, cep rad 
yoları, işitme cihazları, m inyatür fotoğraf makineleri, 
hep toplum ihtiyaçlarının yapım cıları etkilemesinden 
doğmuştur. Şu halde toplum etkisi, yapımcıya b ir yön 
de verebiliyor. Devrimizde çoğu etkiler, sanat ve çev
re yönlü, paralel olarak gelişmektedir. Sanat ve çevre 
etkileri orantılı b ir şekilde yükseldikçe gelişmeler de
ğerli olabiliyor. Tek taraflı gelişmeler, yadırganmaya, 
maddeten karşılıksız kalmaya maalesef m ahkûm durlar.

Sinema sanatında ise film lere giren birçok mahalli 
âdetler, dinî törenler «Sinemanın topluma» değil, «top 
lum un sinemaya» olan etkilerinden doğmaktadır. Yer 
li filmlerimizin pek çoklarına giren «göbek» kompo
zisyonları, ancak bundan hoşlanan kim selerin çoğun
luğu dolayısiyle filmcilerimizi etkilemiştir. Bu etkiye 
uyma zaruretini ise «kazanç» faktöründe aram ak ge
rekir. M ahallî âdetler, argo tâb irler (biraz da realite
ye (!) uyuş çabasiyle) hep toplum un etkisiyle sinem a
ya yerleşmişlerdir. Bunda, «sanatın halk seviyesine ini
şi...» gibi b ir mülâhaza herhalde yürütülemez.

Sinemanın topluma yaptığı etkilerin yanında, top
lum un da sinem aya etkisi b ir gerçektir. Sanat yönün
den faydalı ve semereli bir etki ise iki taraflı olgun
lukla kabildir. Sanatta olgunluk çevreyi ne derece e t
kilerse; çevrede de olgunluk sanatı o derece etkiler 
ve yükseltir. Aksi halde, sanat’a dayanm ayan b ir çev
re, çevresiz bir sanat, yerinde saymaya, ha ttâ  çökme
ğe m ahkûm dur ve m ahkûm  olacaktır.

Sanatçının sorumluluğu
M. İskender ZİYA

Sanat alanında kendine öz
gü tu tum u olmayan toplum i- 
çin söylenecek söz, sanatçı k i
şinin sorumluluğuyla düğüm 
lenen, zincirleme bir ilgisizli
ğin ortaya çıkışına yol açar. 
O toplum kişileri aslında öy
lesine ilkel bir çevrenin içine 
sıkışıp kalmış değillerdir. A- 
ma toplumda değişik düzeyde 
bir yaşayış varsa ve her dü
zeyin kendine özgü sanat an
layışı yine ancak kendi çev
resi içinde kalıyorsa, ya da 
sanatçı kişiler asıl olan ortak 
çabayı göstermek yerine kişi
sel davranışların ilkel tu tu 
muna yönelmişlerse, sonda 
topluma ve çevreye sorum lu
luk yüklem ek gibi b ir davra
nış hiç de yerinde olmayacak
tır. Oysa bunun tüm karşıtı 
daha önce sanatçı kişiler için 
gerçekten düşünülebilir.

Sanatçı, kendi dalında top
lum un tüm  sanat olaylarını 
izlemek, sonra izlediği olaylar
dan etkilenm ek ya da onlara 
e'.kimek, daha sonra da bu 
olayların toplumun sanat dü
zeyi içindeki durum larını in 
celemek zorundadır. «Sanat
çı» dediğimiz kişi yazar, 
yapımcı, ya da eleştirm eci o- 
labilir. Sorumluluk konusun
da ilk akla gelen de «eleştir- 
meci»’dir. Eğer b ir eleştirm e
ci toplumun sanat olaylarını 
tüm üyle izleyemiyorsa, suç
ludur. Eleştirm eleri önce ö- 
nemsiz, sonra da yararsızdır. 
Toplum sanatına değer kazan
dırm ayan yapıt, ne olursa ol
sun, gerçekten hiçbir önem ta 
şıyamaz, Görülüyor ki, ilgisiz
lik basamağında yapışıp kal
mış sanatçı adımı, önemli ol
mak, yararlı olmak sonucuna 
hiçbir zaman varam ıyacaktır.
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BEN ve ÖTESİ

Sinemayı seviyorum. Yaşa
dığımı, yaşam ak istediğimi 
kendime kabul ettirebildiğim, 
sinemada düşlerimi bulduğum 
için. Sezinliyemediğim güzel
likleri doyasıya gösterebildiği 
için, insanca duyguları uyart- 
tığı için...

Sinemayı arıyorum. Sevdi
ğim  için, arkadaşım  olduğu 
için. Herşeyi buldum onda. 
E tkisinde kaldıkça daha çok 
önemsedim. A yrılm adan arttı 
özlemim...

Salt ben miyim ki? diyo- 
lum . Ben miyim sadece onu 
i)öylesine seven? Çevremdeki 
yüzlerce seyirci benim duy
duklarımı duymuyor mu? O 
da düşünmüyor mu düşündük
lerim i, özlemiyor mu?...

İstanbulda değil, D ünyanın 
h e r yerinde ve Anadoluda da 
lıu  böyle. Aklıma Diyarbakır 
ve Ortadoğunun en büyük si
nem asının oraya yaptırılışı

Suçlu olmak, işte bu sonuca 
varam ayışm  nedenlerini bil- 
merAek ve onları önemseme
mekle başlar. İlgisiz sanatçı, 
ilk  plânda sorumlu olan, suç
lu  olan sanatçıdır.

Kendisini «eleştirmeci» gö
ren  b ir sinema yazarı, sorum
lu luk  çengelindeki soru nok
tasını kaldırm ayı başarm alı
dır. Yoksa, «toplum için ça
ba» görevini yapmamış, sanat 
alanında değerli bir yapıt öne 
sürmemiş olur. Bu durum da
ki sanatçı, yitirilm iş kişidir. 
Bu yitirilm iş kişi bir eleştir
meci olduğu gibi, b ir yazar, 
b ir yapımcı da olabilir. Bun
lar, eş nedenlerle eş sonuca 
varan  değişik adlardır. 
Sanatçı'nın sorumluluğu

Selim SABİT

geliyor. Bir «gösteriş» değildir 
bu. Gereksinme sonucudur. 
Sinemaya ilgi belki orada bu
radan daha fazladır. Şekil de
ğiştiren eğlenme arzusu, k i
şiyi, Anadolunun basit kişisi
ni kahvelerden, sokaklardan, 
evlerden sinema salonlarına 
çekiyor. Ama bu ilgi düzenli 
bir ilgi değil. Aşırı bir özlem. 
Hattâ bir açlık diyebilirim bu
na. Yeni uyanan Dünya sevgi
si de var etkiliyen. Evet, Ana
dolu’da sinemaya bağlantı 
aşırı, özlem, sevgi - açlık - bol 
bol harcanıyor. Önlerine ko
nan hep aynı çeşit yem ekleri 
yem ekten bıkmaya vakit bı- 
rakm ıyan b ir açlık bu. Film 
lerin hep birbirinin aynı olu
şu, hattâ  bir filmi birkaç ke
re seyredişi onlarda tepki u- 
yandırmıyor. Belki de bu şim
dilik böyle... Azınlık etkiliye- 
cek onlara, daha iyileri oldu
ğunu öğrenecekler. Oysa şim
di gördükleriyle değerlendir
me yapıyor, onları çok iyi, iyi 
sayıyorlar. Türk Film leri için 
diyorum bunu. Yapımcılar se
yircinin kendisini film lerine 
aktarm ışlar. Ama filmin kah 
ram anları öyle düzenlenmiş ki 
bunlar daima aşırı hislerin 
birleştirildiği kalıplaşmış kişi
ler oluyor. Seyirciye — kendi

seyircisine — de kolayca e tk i
liyor, sanki onları da kalıp
laştırıyor.

Filmlerdeki olayları kendisi
ne örnek alanlar yok değil, ö- 
teki şehirleri filmlerden tan ı
yarak ailelerinden izinsiz ka
çan gençler, macareya özeniş
ler, aşk’ı filmlerdeki klişeleş
miş şekil sanarak sapıtan çift
ler, intikam-ölüm, büyük fe
dakârlıklar, iyi niyet - iti- 
m at’m kalkışı, kolay kazanç
lar, kolay yaşayış, gerçekleri 
perdeleyiş ve herşeyde kişinin 
işine gelen bölümleri kendine 
örnek alışı, herşeyi kolayca
cık yapıldığı bir Dünya...

Ve Anadoluda tanıdığım si
nemadan, İstanbulda da ay rıl
mak istemeyişim. Asıl sinem a
yı burada tanıyabilmiş olma
mın sevinci yanında içinden 
ayrıldığım Anadolu kişisi yü 
zünden hâlâ iyi filmlerden yok 
sun oluşumuz. Onlar da sine
mayı seviyor, «sevgi, özlem, 
açlık»’da birleşiyoruz ama, is
tiyorum  ki açlığını giderirken 
«doydum» zannettirip de şişi
ren, beslemiyen şeyleri kabul
lenmesinler. İstiyorum ki her 
sinemasever; İstanbullusu da, 
taşralısı da, sinem anın «sanat» 
tadına varsın, varm ası sağlan
sın, onlar için yapılan film le
rimizi «sanat» seviyesi yüksel
sin. Ya d2 filmlerimiz onlara 
«sanat» tadını göstersinler. 
O nların «sanat» seviyesini 
yükseltsinler.

Gelecek sayılarımızda Türk sinema sanatçılarıyla 
yaptığımız

S i-S a  KONUŞMALARI’nı ve

«Sinema’ııın toplum üzerine yapması gerektiği ve yap
m akta olduğu etkiler nelerdir?»

Soruşturmamıza tüm sanatçılarımızın verdiği ce
vapları yayınlıyoruz.

Si - Sa
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Bir Sezon
Kaya A. ZEREN

Türk Sineması’ndan çok da
ha iyi yapıtlar beklediğimiz 
1S59/60 sezonu kapandı. Dile
diğimiz anlamda sanat ilimle
riyle dclu bir sezon değildi 
bu. Üç - beş eser türlü  nok
sanlarla iddialı olarak karşı
mıza çıkarken «sevaplar ve 
g ü n â h la rd a  bu sezonda Türk 
SinerncEi’nm günahları ağır 
basıyor gibi gözüktü bize.

YILIN BAŞARILI
FİLMLERİ :

Sezon kapanırken Osman F. 
Sedan «Düşman Yolları Kes
ti», Atıf Yılmaz Batıbeki «Ka- 
racacğl'-n'ın K ara Sevdası», 
Memdııh Ün «Atejten Damla» 
ve O han Elmas da «Kanlı F i
rar» Edlı film leriyle başarı 
sağladılar. Ayrıca «Yangın
Var» ve «Kalpaklılar» da iyi 
niyetle ortaya konulan ve fa 
k a t daha güçlü çalışmaların 
gerektiği yapıtlardı.

YILIN BAŞARILI
YÖN3TMENİ :

K aracaoğlan’m K ara Sev- 
dası’yîa en başarılı reji çalış
masını yöneten Atıf Yılmaz 
Batıbeki’nin ikinci eseri Suç
lu, İstanbul sinem alarında oy
natılm adı. Geçen yıl Türk 
Film Fsstivali’nde başarı ka
zanan < Bu V atanın Çocukları» 
da sinema salonu bulunama- 
masm dan yine İstanbul seyir
cisinin yabancısı kaldı. Bu 
durum da değerli sanatçı tek 
eseriyle yılın başarılı yönet
meni c'.arak kalırken, bir di
ğer genç rejisör O rhan Elmas 
da, geleceği için um ut veren 
«Kânlı F irar»’la Türk Sine- 
m ası’nın yeni bir kazancı ol
du.

KARAÇACĞLANİN KARA SEVDALI 
Yılın {başarılı Türk Filmi.

KANLI FİRAR 
Orhan Elmas’m başarısı...

YILIN BAŞARILI 
OYUNCULARI :

«Düşman Yolları Kesti»’de 
Eşref Kolçak, Sadri Alışık, 
N urhan Nur; «Karacaoğlan’ın 
K ara Sevdası»’nda Nuri Al- 
tm ek, Tijen Par, K adir Savun;

«A'eşten Dnmlas’aa Turgut 
özatay, M uhterem Nur,. Or- 
hon M. A rıburnu; «K alpaklı
l a r d a  Ulvi Ûraz; «Yangın: 
Var»’da yine Turgut öza tay  
ve «Taş Bebaks’de M ünir öz- 
kul başarı sağlıyan oyuncular 
olarak göründü'.ei.'. «Karacaoğ-
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lan ’m K a:a Sevdası»’nda K a
dir Savun’un oyunu da Türk 
Sineması’nda önemli yeri o- 
lacak güçteydi.

TILIN BAŞARILI '
FOTOĞRAFÇILARI :

Turgut ö ren  «Kanlı F irar»’- 
daki fotoğraflariyle, K riton 
İlyadis d« «Düşman Yolları 
K es tb ’öeki çalışms.siyb en iyi 
siyah - beyaz’ları o: caya koy
dular.

BAŞARIYA
ULAŞAMAYANLAR :

19-5Ş-/SC sezonunda T ürl^S i- 
nem ası’nm  en cnafr.li eieîiŞi 
yi.;e «koru» oldu. «Kîracpoğ- 
lan’ın K ara S evdam  sy n  tu 
tulursa diğer bahiri kazana- 
bilen yapıtlar, konu yönün
den o’.dukça ¿¿yır k&ldılar.

A yııc" birçok film:::: de c- 
yurcu  yokluğundan b.'şarı 
sağlıyamadılar. Bıı sezon için
de ‘gördüğümüz yapıtların  ço
ğunda oyuncu bunalımı açık
ça kendini gösteriyordu. Salt 
güzelliğin beyaz perdede bir 
anlam yüklenmediğini yapım
cıların öğrenmesi gerek, Ge
lecek yıllarda, oyuncu yönün
den Türk Sineması’nın sıkın
tıya düşmee: ve bu bunalımın 
endişeli bir durum  yaratm ası 
müm kündür.

A tıf Yıîrr.az’in «Yaşamak 
H akkım dır -’ından bu yana ba
şa ılı b ir fon müziğinin o rta
ya kcnamadığı ve belki de ü- 
zun bir süre kcnamıyacağı bu 

■ sezonda anlaşıldı. Çünkü ya
pım cılar fon müziğine g e a -  
ken önemi verm em ektedirler.

YİNE UMUTLAR
GELECEK YILDA :
T ürk Sineması'nda, günah

ları ağır basan bir sezon da
ha geçti. Ve her sezon olduğü 
gibi kişilerin um utları bir 
sonraki yıla kaldı...

Si - Sa

Toplum için Sanat
Sanat’m toplumla ilgisi üzerine ileri sürülmekte olan 

iki ayrı te z i de «olur» varsayalım. «Sanat, sanat içindir, 
ya da «sanat, toplum İrindir» yargılarına biîlikle varm a
mız müm kün olmayacaktır. «Toplum» deyiminin bize ilk 
düşündüreceği soran! «yararlı olmak* nedeninden geçer. 
Biz, toplumun kişileri, ayrı-ayrı birbirimize yararlı olma
lıyız vc «sanat» adına bu yararlılığı birlikte koruyabilm e
liyiz ki kişiliğimizin tam  anlamını ortaya verebilelim. 
Eğer bunu yapmıyorsak, bir toplum içinde yaşamış oima- 
tnızın anlamı »¿âtr?

Sanat, sanat inindir.
Toplum sorunları dişindi* ve salt kendinse yararlı ol

m aktan özge H c tir  anlatım  taşımayan sınat» kişinin bir 
1 aç?ri gösterisiyle sona erdirm ek isteyeceği ya lsa  çok uza
ğındadır. Seyit-,f s ın ı f ı n  kişi yaşantısıyla biv ilgisi, bir 
bağıntısı yoktur. Yapıt ertaya vermek için didinenler, b ir 
doğaüstü pikün etkimesine kendilerini bırakm ak zarunda- 
ı'ırlar. Gürliii: yaşayışın en küçük gerçeklerinden tutunuz, 
iii:.5 dc?a gs- çeklerine değin bu anlatım  t  :' önemsemez- 
iık, yafcasîcımsıhk haras ı içindedir. Sanat kişilerin m ut. 
la 'uğım a ya da tasalarına ı’~ğip geçmez. K işisin doğup 
i'.üçü sorununda nedenler ya da sonullar düşünmez. Ya- 
pıtın  ortaya verilmesi için kulla-

; ,i/7  yt : e -3îaçlr  “zîfia?e eM* Ş. Avni Öiezt” tulu - bilgisi ya da ilen  surecegj
bir til 'm se l koşul büe yoktur.
F cy lee i i a n ? ( ':n  gelip geçmişlik anıla.ı. « ts ls c c t i în  yana 

m ufîar; olamaz. Cünki. sr.-esini yaşamış’ik ve gelecekten 
um ut salt kişiler içir.dır. Yani, t’.oğu'i ölmesini bilenler 
içindir Kişilerin ta ş la rı üzerinde tu tu lu r ılofa ger skle- 
;i «evresinde askıya alman sanat, bes veıe ölüm süzdür. 
T aşım ak  - ölmek ayrım ının bu ölçüde anlam s-r’ık tanıma
sı ise, yasayıp ölmesini bilen kisi için jlgine bir czeîiik 
O lm ayacaktır.

Ş sr.a t, t o r Tu in  ifir.d ir.
Gelecekte yaşayışımız için »ıir s o r u r a a u 7: taşıyoruz, 

îîir toplum  irinden geçerek geldik. Eiz:;en cneekiler de 
öyle gelmiştiler. TaşayışımîTin k ısa -u z u n  ‘üreleri İçinde 
bulduğumuz sanat’ı bu geçip geldiğimiz ioni’imun dışında 
r ı t ’Tiak |: in  bir ye ikimiz yok ve olmamal Kişinin İlk 
sor 'i r lu ’uğunu «yararlı clmok» diye düşünürsek, saııat'ın 
nic’.n kişilerce benimsenmesi gerektiği acık olarak ertaya 
çıkar. Doğduk ve yaşıyoruz. Yaşıyoruz ve file"sğiz. Biz
den sonrakiler de doğacak ve yasayacaklar. Eizden sonra
kiler de yasayacak ve ölecekler. Bu uzuıı süre içinde da
ha iyi yasamanın, çevreye daha y ara tlı olmanın tek yolu 
«<?v.9t, toplum içindir» deyimini güçlendirecek adımlarla 
yü ünebjlir. M utluluğa e~mek yolu da yine bu adım lar
dan geçecektir. Yasayın ölen kişi olarak ert^k amacımız, 
bu yel ve bu adım larla gerçeğe ulaşmak, tek anlam ıyla 
«sanât’ian yararlanm ak»’tır. Bu olmalıdır.
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Si - Sa KONUŞMALARI :

NUBAR TERZİYAN
Konuşan : Selim SABİT

KEMAL FILM'in güçlü ka
rak te r oyuncusu ve son film 
lerinin reji asistanı «Nubar 
Terziyan» bugün 50 yaşında. 
On üç yıllık sinema hayatın
da 5 filmde rol almış. Bu yıl 
«K ırık Kalpler», «Satın Alı
nan Adam», «Kahpe», «İzmir 
A teşler İçinde», «Talihsiz 
Yavru» adlı film lerde oynu

y o r . Geçen sezon çevrilen 
«Düşman Yollan Kesti», «Kı
rık  Plâk», «Kaderime Ağla
dım» «Kalpaklılar».,. gibi 
film lerindeki başarılı rolleriy
le, yapılacak olan festivalde 
Y. E. Oyuncu olarak A rm ağa
na  aday gösterilebilir. Aşağı
ya onunla yaptığımız konuş
m ayı sunuyoruz:

— Sinema oyunculuğuna 
nasıl başladınız?

— Küçüklüğümden beri si
nemayı severdim. 13 - 14 yaş
larında, ofc'il sıralarındayken 
tertiplenen m üsam erelere ka
tılır, takdir edilerek övülür- 
düm. Bu bana güven aşılamış
t ı  ve birkaç yil sonra bazı a-

m ator arkadaşlarım la «Genç
ler Temaşa Heyeti»’ni kurduk. 
A ıtık  sahneye çıkıyor, tiya t
roda güçlü yazarların eserleri
ni oynayabiliyordum. Ermeni 
tiyatrosunda çalıştığım sıra
larda «Mike Rafealyan» Film 
artistliği teklif etti. Aydın 
A rakon’un «Efsuncu Baba» 
filmine çağrılm ış oldum. Nec
det Mahfi A yral ve M üfit Ki- 
per’le ilk filmimi çevirdim. 
On üç yıl oluyor ki yardımcı 
oyunculuk yapıyorum.

— Türkiyede yardımcı o- 
yunculuk için ne düşünüyor
sunuz? Oyunculukta tahsili 
gerekli buluyor musunuz?

— Yardımcı oyunculuk öy
le bir şeydir ki, kişiyi yıllarca 
ayakta tu tar. Başoyuncuları 
düşünelim. Onlar şöhret yıl
larından sonra silinmekte, ya 
da yine «Yardımcı O yunculu
ğa» dönmektedir. Pek çoğu 
şöhretini kaybedince oyuncu
luğu bırakır. Fakat biz öm rü
müz boyu sanatımızı sürdürür, 
prodüktör ve halkın ilgisini 
muhafaza ederiz. Bence oyun
cu için tahsilden önce kabili
yet ve benimseme gelir. Kişi 
rolünü benimserse, başarı gös
terirse tahsil aranm az. Fakat 
bu tahsil ve kültürle de bir- 
leştirilırse çok daha iyi ola
caktır,

■— A matör oyuncular, yeni 
kabiliyetler hakkında ne dü
şünüyorsunuz?

— Onlarla çalışmak zor. A- 
cemi oldukları için ham film 
ziyanına da sebep olurlar. Re
jisör ve asistanları da güç du
rum da b ırak ırlar. Bence oyun
cu figüranlıktan başlayıp bü

tün kademelerden geçerek i- 
lerlemeH, tam  bilgili, tecrü 
beli olmalı. Bu da çabuk ol
maz.

— Kadın oyuncular?
— Onlar da gücünü soyun

ma gereksinmesini duyurm a
dan gösterebilirse o zaman 
hakiki oyucudur. Tabii senar
yo gerektirmesini ayrı düşün
meli...

— Sizce iyi film nasıl ola
bilir? Bugünkü Türk Sinem a
cılığı hakkında ne düşünüyor
sunuz?

—• Senaryo sağlam olursa, 
iyi olursa film de iyi olacak 
dem ektir. Türk sinemacılığı 
da îsugün iyi bir durum a g ir
miş sanırım.

— Tiyatro ve sinemada ça. 
lıştmız. Bir oranlam a yapar 
mısınız?

— Bence sinema oyunculu
ğu daha zor. Tiyatroda kişi 
bir yerden başlıyor ve role 
kendini alıştıra alıştıra geli
şiyor. Sinemada sahneler dü
zenli değildir. Filmin sonu 
önce çevrilip, başı sonra v.s. 
karışık olm akta ve oyuncunun 
yerine göre kendisini ayarla
ması gerekm ektedir. Sinema
da kam era karşısındaki h a 
reketler çok mühimdir. Işık 
ve makinayla yüzyüze olmak 
zor, mimikler çek önemli. Yi
ne de ikisinin de ayrı zorluk
ları unutulamaz.

— Reji asistanlığı yapıyor
sunuz. ilerisi için tasarılarınız 
var mı? Rejisörlük prodüktör
lük gibi?

— Reji asistanlığını sadece 
yardım ve kendimi yetişiirm e 
için yapıyorum. Rejisörlük 
teklif edenler var, fakat be
nim çizmemi aşmağa niyetim  
yok. Oyuncu’yum, oyuncu o- 
larak kalacağım. Kendi bran- 
— Devamı 15’inci sahifede —
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B A S I N D A  S İ N E M A

FİLMCİLİK ve DEVLET
Semih TUĞRUL

15 yıla yaklaşan bir zaman- 
danberi sinema sanatı ile ilgi
li m eseleler üzerinde duran 
b ir yazar olarak çeşitli gaze
te ve dergilerde sık sık ele 
aldığım bir dâvaya bugün bu
rada tekrar temas etm ek zo
rundayım . Bu konuyu yine 
ele almamın tek sebebi mem
leketimizde filmcilik ve sine
m a işletmeciliği meselelerinin 
hergün biraz daha başıboş bı- 
Takılm ası, âdeta anarşiye sü 
rüklenm esidir. Bundan tah 
m inen 7 yıl önce «Dünya» ga
zetesinde yayınlanan bir m a
kale serisinde, filmcilik ve si
nema işletmeciliğinin Devlet
le karşılıklı bağları üzerinde 
durmuş, bu alanda yabancı 
m em leketlerde neler yapıldı
ğını belirtmiştim.

Tıpkı benim gibi, memleke
timizdeki öteki sinema yazar
ları da zaman zaman aynı 
problemi ele aldılar. Çeşitli 
yönlerden o: taya attık ları fi
k irlerle  Devletin filmcilik ve 
sinemacılıkla ne biçim bağlar 
kurm ası gerektiğini açıkladı
lar. Aradan uzun yıllar geçti, 
iy i niyetli sinema yazarları
nın ileri sürdükleri fikirlerin 
«Romantik temennilerden» ö- 
teye geçemediğini, ilgililerin 
sinema mefhumundan bam 
başka şeyler, ya da daha açık
çası, hiçbir şey anlam adıkla
rın ı üzülerek müşahede ettik. 
E'Ugün hem filmcilik, hem de 
sinem a işletmeciliği bakımla- 
rm daıi, esefle söyliyelim, T ür
kiye dünyanın en geri kalmış 
m em leketlerinden biri ise, bu

nun suçunu filmcilerin ve si
nem acıların anlayışsızlığından 
daha çok. Devletin bu konu 
ile hiç ilgilenmemesinde ara
m ak gerekir.

Sinema yapıcı ve öğretici 
vasıflarından, dünyanın baş
ka hiç bir memleketinde Tür- 
kiyedekj kadar tecrit edilmiş 
değildir. Tesir alanı bu kadar 
yaygın bir sanat ve endüstri
ye hiçbir devlet Türkiye ka
dar bigâne kalmamıştır. F ran
sa, İtalya ve benzeri memle
ketlerde bir yandan ticaret, 
ete yandan Eğitim Bakanlık
larına bağlı olarak çalışan, 
filmcilik işlerini düzenlemek
le vazifeli resmî makamlar 
vardır. Aman bizde de bunla
ra benzer kademeler kuru l
sun, her şey hallolur diyecek 
değiliz. Körükörüne tak litçi
likle hiçbir şeyin halledjlemi- 
yeceği aşikârdır. Yine İtalya 
ve Fransa gibi memleketlerde 
tatbik edilen yabancı film «it
hal rejiminin», «filmciliğe y a r
dım fon»’larınm  aynen alın
ması bugünkü şartlarla T ü r
kiye gerçekleri için hiçbir şey 
ifade etmez. Etmez ama, film* 
cilik ve sinemacılık işlerinin 
böylesine bir anarşi içinde 
bocalamasına daha uzun za
man seyirci kalmaya da im 
kân yoktur.

A tinanın, ya da Güney Af
rikanin herhangi bir sinem a
sında bugün dünyanın çeşitli 
memleketleride çevrilen, her 
biri başlıbaşına bir sanat ola
yı teşkil eden filmleri seyret
mek müm kündür. Tüıkiyede 
ise bu sene mevsimin başın

dan beri gösterilen kaliteli sa
yılabilecek yabancı filmlerin 
sayısı 3’ü geçmez. Geri kalan 
yüzlerce kötü filme otom atik 
tahsisle yüzbinlerce dolar sar- 
fedilmiştir.

Yerli filmlerimizin kalitesi 
de, üç beş yıl önceye kıyasla, 
daha kötüleşmektedir. Sinema 
sanatının klâsik eserlerini 
seyretmeye, incelemeye imkân 
bulunmayan bir memlekette, 
yüzde doksan dokuzu yabancı 
dil bilmeyen Türk filmcileri
nin kendilerini yetiştirmesi, 
sinem atografik gram eri düz
gün eser vermesi mucize gibi 
bir şey olur. Y unanistanda 
bile bugün resmî m akamların 
anlayışlı davranışı sayesinde 
muntazaman çalışan b ir sine
ma klübü vardır. Atinada, yi
ne resmi makam ların öncülü
ğü ile bir film arşivi kuru l
ması için teşebbüslere geçil
miştir. Fransada olduğu gibi 
lise ve yüksek okullarda ted
ris edilmek üzere hazırlanan. 
M aarif Vekâleti tarafından 
yardımcı ders aracı olarak o- 
kullara tavsiye edilen, sinema 
sanatını öğreten k itap lar
dan vazgeçtik. Ama hiç değil
se memleketimizde sinema 
program larının bir düzene so
kulması zamanı gelmiş ve 
geçmiştir bile. Bunlar gibi, 
sansürün 1960 yılının zihniye
tine yakışır b ir davranışla iş
lemesi, m illetlerarası büyük 
festivallerde arm ağanlar kazan 
mış sanat yönü ağır basan 
filmleri ithal edecek firm alara 

(TERCÜMAN) 

— Devamı 15’incî sahifede —
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Türk sinemasının tükenmek bilmeyen konusu:
«Halk beyle istiyor» klişe

sinin, bizde olduğunca, çoğun
lukla baskıya girdiği başka ü l
ke va- mıdır? Sanmıyorum. 
Gerçi sinema bir sanat olmak
la beraber, yaşamasını davam 
ettirm ek için, endüstriyel ça
baya da el atm ak zorundadır. 
Ama bu neden’den ötürü hep 
aynı klişeyi ortaya verm ek 
biraz garip oluyor. Bizim si
nemamızda çek yaygın bir «iç
li lik ' konusu vardır. Bizim 
sinema sanatçımız da bu yay
gın konuya sırtını yaslayıp,- 
«halk beyle istiyor» klişesine 
uygun bir -altlık düşürmüş: 
«Halk ağlamak istiyor».

Filmlarimizöe genellikle bir

yim i birns daha üstün düzey- 

OKUR MEKTUPLARI :

«¡Üaer Argüden M ühürdar 
Çıkmazı ?, Kadıköy - ŞEHİR.

D erg in iz  üzerine eleş.tiriniza 
teşekkür ede-K. öne sürdüğü
nüz noktada biz 'de sizinleyjz. 
A îicsI-, ,'îk sayıdaki unutkan
lığımız aslında salt b ir basım 
yanlışlığıdır. Ve biz bu. konu
da, iÎTteat ssyımızda b ir dü
zelt ms yapmadıysak, bunun 
da bizce nedenler; vşır. Sizin, 
b ir okur olarak, haklı öldüğü
nüze inanıyoruz. Yakın ilgi
nize teşekkür eder, başarılar 
dileriz.

M ektubunuzu, çoğunlukla 
kendisini ilgilendirdiğinden, 
H ayri C sner’e verdik. A rka
daşımızın sizi ayrıca cevap- 
lıyacağir,! sanıyoruz.

Saygılarımızla.

İ Ç L İ L İ K
Turgut D EV RİM

de açıklayalım: Sanat yalnız 
«gözyaşı» demek midir?

Sanmıyoruz.
Sinema’nın başlangıcında 

her ülkenin ilk olarak yerel 
konulara el attığını varsaya
lım. A merika belki iç - savaş
ları özetleyen filmlerle, Wes- 
te rn ’lerle uzun bir süre oya- 
îanıttıg ve 1 ¡' : film 
lerinde tüm üyle Paris'in ka
barelerini, gezde kızlarını, ya 
da Arc De Trium ph’unu, 
Eiffel’ini, Charnp Elysee’sini

mış-lar ve dünya film piyasa
sını ellerine geçirmek için de
ğişik yelda çabaya baş vur
muşlardır. Biz hâlâ film leri
mizde m ezarlara çiçek koy
makla. kişileri has'ane kapıla

rında bekleştirmekle, k aa til- 
le ie ,  hapisane koğuşlarının 
dramiyle, yetim çocuğuyla aç- 
çıplak kalmış sözde anaların  
iniltileriyle, yâni ağlamak, 
ağlamak, yine ağlamakla uğ
raşıyoruz. Seyircimiz filmi 
seyrettiği süreç? ağlıyor, ağ
lıyor. Ve sinemacı bu gözyai- 
İ3rmdan para kazanıyor. Pe
ki. şimdi soralım : Sinema,
halk ağlasın avlasın da, sine
macıya para kszr.rdırsın diye 
m i. bulunm uştur?

Ranmıyoruz.
İşte, sanrnadyım ız bu b ir 

sürü şeyin arasından çıkıp da 
fîjrçek saudığjımz sorunlara 
el atamıyorsak bu, «halk böy
le isliyor» ¡-Kşss-r.in hergün 
y m den baskıya verildiği i- 
çinciir. Şu «ijülik» tanını B ü
yük O kyenus’u r Emden çuku
runa, bir daha rıkm am ak ü- 
zere ,rasıl atmalı ki, sinem a 
sana'ına yapm akta olduğu
muz kötülüklerin artık  sonu 
gelsin.,.

Sİ - Sa ARMAĞANI SEMBOL YARIŞMASI KOŞULLARI :
]. A ııuağsn, h r r  yılın başarılı Türk sinema sanatçılarına 

verilecektir. A rm ağan’ın ne biçim ve ne plçüde h an 
gi maddeden yapılacağı, yarışm a’nın konurudur. Yarış- 
tna’ya katılacak kişilerin Si - Sa Armağan Sembolü
nü, sineaıa s ına ts’m  en yak’.n cınlamt’a verebilecek 
nitelikte düşürtmeleri gereklidir.

2. Düşünülen Si - Sa Armağan Sembolü herin ölçüde be
yaz kâğıt üzerine ve en açık anlatımla çizilmelidir.. 
Kâğıt üzerindeki yapıtın hiçbir anlaşılm ayan noktası 
kalmam alıdır.

3. Y aıısm a’ya gönderilen yapıtla rın  ilk elemeleri yazı 
kurulum uzca yapılacak ve ayrılan yapıtlar, özel bir se
çici kurul'dan geçtikten sonra, yine yası kurulum uz
ca değerlendirilecektir.

4. Yarışma’da birincilik, ikincilik ve üçüncülük alanlara 
üç ayrı değer üzerinden ödül ve yaıısraa’ya katman
ların  tüm üne değişik arm ağanlar verilecektir.

5. Yarışma süresi 5 Mart lS60’da sona erer.
6. Yarısma’ya herkes katılabilir.

«acındırm a» .havası bulunma- vermiş olsun. Sonuçda cnia~ 
sim bu anlayışa yüklemek zo- y y e ¿e sanatlı film ortaya 
runda-yız. Halk neden ağla- çıkarm ak çabasını unutm a
mak istesin? Ve şimdi bu de-

Si - Sa;
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Sinema /azarlarına Gore :

ŞAHİEİN GÖZLERİ (Tiger Bay) :
BAYKAN SEZER (Akşam) : J. Lee

Îhom pson’un mizanseni de ayi'u cansızlık ve 
renksizlik iğinde. J. Lee Thompson’un bü'.ün 
başarısı cümle kurarken özne ile fiilin y3- 
lin i bilmekten ileri gidemiyor. «Tiger Bay - 
Şahidin Gezleri» ezellikle İngiliz filmlerinde 
rastladığımız kötü, anlamsız şekilciliğin ye
n i bir örneği. «Şf-hidin _Gözleri»’nin başarı
sı gelse gelse bu yıl gördüğümüz birbirinden 
zevksiz İngin/, .filmle.i arasında seyirciyi en 
az sıkanı olu.r.smdan gelir.

ÇETİN A. ÖZKIRIM (Yeni Sabah) : 
Filmin Senaryosu son derece ustaca hazır
lanmış. O layların sıralanışı, psikolojik çö
züm lem elerin sağlamlığı, karakterlerin  ta 
nım lanm ası ve günümüz insanının yalnızlığı 
büyük bir başarı ile belirtiliyor. Bilhassa J. 
Lee Thomson’un tutum u son derece İnsanî. 
G erçekten uzaklaşabilecek gibi görünen bö
lüm leri öylesine sağlam bir ustalıkla idare 
ediyor ki, hayran kalmam ak elde değil Po
lon y alI delikanlının gemiden çıkıp, sokak ve 
park larda  çocuklarla ilgilenmesi, onlara sı
c a k  b ir yakınlık duyması ilerde dostluk ku
racağı çocukla olan m ünasebetlerinin ger
çekliğine seyirciyi mükemmel inandırıyor. 
J .  Lee Thomson bu arada çevreye ve küçük 
sayılacak, ha ttâ  lüzumsuz addedilebilecek 
b ir takım  detaylara çok önem veriyor. Ar*a 
bun la rın  hiç biri Thomson’un tutum u ve yö
netim i ile ilgisiz değil. Filmin oyuncularını 
bilhassa belirtm ek gerek. Alman sineması
n ın  sevilen jönlerinden olan H. Buchholz ve 
ünKi Ingiliz aktörü J. Mjles’in kızı Hayley 
M le s  ile polis komiserini oynıyan John Mi- 
le s  triosu nefis kompozisyonlarıyla göz dol
duruyorlar. Bütün sinemasever okurlarım ı
z a  tavsiye ederiz.

KANLI FİRAR :
BAYKAN SEZER (Akşam) : «Kanlı F i

rar» sonuçta yerli filmlerimizin sudan aşk 
hikâyelerini hareketli b ir polis olayı çerçe
vesinde anlatm aktan öteye gidemiyor.

ÇETİN A. ÖZKIRIM (Yeni Sabah) : Or
han  Elmas her filminde kendi kendini aşa
cak bir davranış gösteriyor. Fakat bu onun

eksiksiz bir film ortaya koyduğunu söyle
mek değildir. Bilhassa tesir altında kalma
ması, iğretilikten, özenciaen kaçınması ge- 
rekiyer. Bunda da muvaffak clscağır.dan 
ümidimiz var.

ALİ GEVGİLÎLİ (Vatan) : Orhan El
mas, adı, bana yıllarca güven vermiyBn kişl- 
ı ; r  arasındaydı. «Kanlı Firar»’ı gc: dükten 
sonra artık  böyle düşünmüyorum. Bu kızgın, 
sinirli genç, serüvenli bir yaşama kavgası so
nunda bugünkü yerini almış. İlk  tüm leri da
yanılır gibi değildi. Geçen yıl «Üç Kızın Ro
manı» ile bir değişiklik oldu. Bu yenilik 
«Kanlı F irar»’da çok daha açık. Bazı bakım
lardan, film Orhan Elmas için de, sinemamız 
için de önemli bir aşama niteliğir.de.

TUNCAN OKAN (Milliyet) : »Kanlı F i
rar», bütün kusurlarına rağmen, t i r  kalem 
de silinecek bir kurdelâ değil. Iieie, «Acı 
Yol», «Dişi Yılan» gibi film lerin rejisörü Or
han Elmas için ümit verici bir başlangıç sa- 
yılabilmesi bakımından ilgiyle karşılanm aya 
değer.

ON İKİ ÖFKELİ ADAM (Twelwe Angry 
Men) :

BAYKAN SEZER (Akşam) : Film d ö rt 
duvar arasında geçmesine rağmen ilgiyle 
seyrediliyor. Bu da adalet mekanizmasını e- 
leştirmesi, ya da yavan iri sözler yüzünden 
değil, tılm in «Kaatil Kim-» «Oğlan suçlu mu, 
suçsuz mu?» hikâyesine dönmesi yüzünden. 
Sidney Lumet, teknik ustalığının yardımiyle, 
suçlu mu, suçsuz mu sorusu etrafında seyir
ciyi m eraklandırabilen b ir film yapabilmiş.

ÇETİN A. ÖZKIRIM (Yeni Sabah) : Sid
ney Lum et’in rejisiyle Reginald Rose’nin se
naryosundaki ustalık ile söylenen değerli ve 
üstünde durulm ası gereken bir konu olması 
seyirciyi zevk ve heyecanla film in sonuna 
kadar sürüklüyor.

NİJAT ÖZÖN (Pazar Postası) : Sidney 
Lum et’in, bir teievizyen piyesine dayanarak 
çevirdiği 12 Öfkeli Adam herşeyden önce, 
kendisine bile bile b ir sürü engeller çıkaran, 
sonra da bu engelleri teker teker aşmağa ça
lışan bir sinemacının ustalık gösterisi olarak 
ortaya çıkıyor. 12 Öfkeli A d2 m’da yer; dört
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duvarla çevrili bir jü ri odası, kişiler: jürinin 
on iki üyesi, süre: filmin- süresine eşit. Bu 
dar çevrede, bu kısacık süre içinde, on iki 
kişinin karşılaştığı mesele: Babasını öldür
mekten sanık bir çocuk için hüküm vermek...

KARAMAZOF KARDEŞLER (The B ro
thers Karamozov)

ALİ GEVGİLİLI (V atan): Amerikalı genç 
rejisör Richard Brooks «Karamozof K ardeş
le rd i sinemaya getirirken, ağır başlı davra
nıyor. işini benimsiyor, ortaya önemli bir 
yapıt çıkarmak istiyor ya, bu emeği yine 
de boşa çıkıyor. Film, romanda karşılıklı 
nedenler ve sonuçlarla bağlanmış kişilerin, 
olayların; bu bağlar artık  ortada bulunm a
yan bir kopyası oluyor.

ÇETİN A. ÖZKIRIM (Yeni Sabah): Ame
rikan  sinemasının sözü edilmeye değer bir 
iki rejisöründen biri olan Richard Brooks 
«Karamozof K ardeşler»’! sinemaya aktarm a
ya kalkınca senaryo işini de üzerine almış. 
Sonra John Alton gibi iyi bir fotoğraf di
rektörü  ile de teşriki mesai etmiş. Gerçek
ten filmin en başarılı yönlerinden biri fo
toğrafları. K onunun tansiyonuna göre de
ğerlendirilen ışık, renk  ve açı değişmeleri 
esere çok şey katıyor. Brooks İse b ir takım 
mizansen denem elerine girişmiş ve' müspet 
sonuçlar almış.' Sonra gevre .işinr de ku rta 
rabilm iş sayabiliriz. Ama bütün bunlar «Ka- 
iam ozof K ardeşlerdi sinema sanatı bakım ın
dan biraz olsun tamamlamıyor. ' -

HÂDİT REFİĞ (Akşam) : Başarılı m i
zansen. Filmin tek suçu «Karamazov K ar
deşler» ismini taşıması. Dostoyevs.ki ile ilgi
si olmaması yılın birbirinden kötü filmleri 
arasında sivrilmesine engel değil.

TUNCAN OKAN (Milliyet) : Kuzguna
güzel kim dir diye sormuşlar «yavrularım- 
dır» demiş. Hollywood’un kabiliyetli rejisör
lerinden Richard Brooks da, her nasılsa sü
rüklendiği bu maceradan kendinj temize çı- 
karabilm enin yollarım  arıyor. Rejisör, gi
riştiği teşebbüsün esasen başarısızlığa m ah
kûm  olduğunu kabul ettik ten  sonra, nasıl 
o luyor da Dostoyevski’yi verebildiğini id
dia ediyor? Madem ki Dostoyevski’nin ünlü 
eserini normal b ir film in hacmine sığdırabil
m ek imkânsız o halde Brooks’un  filmi nasıl 
«Dostoyevski’nin tâ  kendisi» olabilmiş?

Si - Sa Sözlüğü

DEKOR — Film sahnesi için hazırlan
mış her çeşit yapıt. Bu dekorları ha
zırlayan kimse: DEKORCU.

DETAY — Cisimlerin çok yakından a- 
lmmış büyük görüntüsü. 

DECELOPMAN — Kamerada kullanı
lan filmleri kimyasal işlemle banyo 
etmek.

DİYALOG — Filmlerde yer alan konuş
malar. Bu konuşmaları hazırlayan 
kimse: DİYALOG YAZARI. 

DOKÜMANTER FİLM — Sosyal amaç 
güden, gerçek yaşayıştan alınma ko
nularla işlenmiş film çeşitleri. 

DUBLÂJ — Daha ziyade yabancı film
lerin yerli dile çevrilmesine ait son
radan seslendirme işlemi.

DUBLÖR — Bazı sahnelerde, bilhassa 
tehlikeli olanlarda asıl oyuncunun 
yerine oynıyan kimse.

E
EFEKT — Tabii sesleri başka kaynak

lardan elde etm e işlemi.
EL KAMERASI — Kam eranın elde ta 

şınabilecek ağırlıkta olanı.
EXTRA — Film lerde pek kısa roller için 

gündelikle tutulan oyuncu. - ■

F
FESTİVALLER Dünyanın çeşitli şe

hirlerinde her sene tertiplenen film 
gösterileri.

FİGÜRAN — Film lerin kalabalık sah
nelerinde görünm ek üzere tutulm uş 
oyuncu.

FLU — Bulanık, belirsiz o larak  çekilen 
görüntüler.

FON — Oyuncuların gerisinde m eyda
n a  getirilen resim  veya fotoğraflar
dan m üteşekkil d’ekor.

FON MÜZİĞİ — G örüntülerin tesirini 
arttırm ak  için filmlerde kullanılan ; 
müzik.

FOTOJENİK — Görüntüleri, fotoğraf 
şartlarına uygun olan kimse. 

FOTOMETRE — Çekim esnasında film 
üzerine düşmesi gereken ışık ay a rı
nı bildiren cihaz.
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Nubar Terziyan
■ Baş tarafı 10’uncu sahifede - 

şımda sanatım ın hakkını ver
mek bana yeter. Rollerimin 
kalıplaşm ış olmasını da iste
mem. Değişik tipleri canlan
dırm ak beni sevindirir.

— Dublajda kendiniz mi ko
nuşursunuz?

— 12 filmimde ben konuş
tum. Fakat bu her zaman 
m üm kün olmuyor. Aldığım 
role göre ayrı kişiler beni ses
lendirirler.

— Halkla, seyirciyle bağın
tınız?

— O nların arzularına uy
mak isterim. Gittiğim yerler
de gördüğüm ilgi beni sevin
dirir. Elimden geldiği kadar 
konuşmak isteyenle konuşur, 
yardım cı olmak isterim...

F ilm c ilik  v e  D e v le t
• Bas tarafı l l ’inci sahifede •

bazı vergi m uafiyetleri tan ın 
ması, sinema kulüplerinin ku
rulm asına imkân hazırlanm a
sı a rtık  bir zarurettir.

Bütün bunlar Devletin bir 
Spor Toto lotaryasına sarfet- 
tiği para ve emeğin onda b iri
ni seferber etmekle dahi ba
şarılacak işlerdir. Ama bun
dan önce, ilgili makamların

«sinema gerçeği» üzerinde dü
şünmeleri, sinemanın ne ka
dar yaygın bir halk sanatı ol
duğunu idrâk etm eleri lâzım
dır. Yoksa, şimdi olduğu gibi 
sinemayı dört yılda b ir «ha
tırlarına getirmeleri» çoğu ya
bancı ve işinin ehli olmayan 
sözde rejisörlere alelâcele ve  
kötü hazırlanm ış propaganda 
filmleri sipariş etmeleriyle de
ğil.

Ş iir ve H ikâye yazarları aranıyor. 

M ektupla m üracaat adresi P. K. 442 - GALATA

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KI PONÜ SAKLAYINIZ :

’ Taşra Dağıtıcımızın:

Y O. PAZARI 
Ihlam ur Pasajı — 6

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL

'  y  adresine

Bu kuponu gönderirseniz, aşağıdaki ^¿rğileri yazılan Hatlardan % 10 özel indirim le ala
bilirsiniz. H er kupon,. 20 liralık sipaiişiriizi karşılar.

Sanat Dergileri Çeşitli Dergiler Yabanci Dil D ergiler

VARLIK ■ 50 HAYAT 50 PHOTOPLAY ıoo
YELKEN 40 YELPAZE 50 CiNEMONDE 75
DOST 75 HATTA 40 Modern Screen 125
TÜRK DİLİ 50 AKBABA 35 PiCTURE SHOW 35
TÜRK YURDU 100 AKİS 40 COMICS 50
TÜRK DÜŞÜNCESİ 100 ARTİST 75 Populare Machanik 150
SİNEMA - TİYATRO 100 YILDIZ 35 Populare Photograph 250
İSTANBUL - YENİLİK ■- ■ DOLMUŞ 35 Mam de Fata 150
KAYNAK v.s. ESKİ TEF 50 GLAMOUR 250
DERGİLER 50 Moda M ecmuaları % 50 ucuz

A dları yazılan dergiler salt örnek olarak yazıl
m ıştır. tstediğiniz bütün  Türk - Yabancı dergilerin es
ki sayılarıyla her çeşit k itap  bulunur. % 10 - 75 ten 
zilâtla satılır. L ütfen  broşür - bilgi İSTEYİNİZ...

Si - Sa OKUYUCULARI İÇİN 
ÖZEL İNDİRİM KUPONU : 1

S i-S a _  ı s  —

sinematek.tv



Si- Sa
★ HABER

★ YORUM i

★ ELETTİRME

★ FİKİR

★ YARIŞMA . . .

;

Si- Sa
★ YAZI KURÜLONDAN 

GEÇEN YAZILARI
YAYINLAR

Si- Sa
★ SİNEMA SANATI 

ÜZERİNE
EN İYİ
DENEME YAZISINA * 
A R M A Ğ A N ...

★ FİLM HİKÂYESİ 
YARIŞMASI

★ Si - Sa ARMAĞANLARI 
SEMBOL YARIŞMASI . .

baş ağrısını k E 5 e 8 teskin

baş, diş, nezle, sinir 
romatizma, lumba- 

go ağrılarını teskin eder. . '  
■— — ■bayanların muay- 
U İ U h  yen zamanlardaki 
sancılarında ve soğuk algın
lığına karşı faydalıdır.

-günde 6 tablete kadar alınabilir

S i-S a
AYLIK SİNEMA SANATI DERGİSİ

HER AYIN İTİNDE İSTANBUL’DA YAYINLANIR. 
Adres : P. K. 1103 —  Sirkeci
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