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Başlarken
fj 1 Her şeyi avucu içine alan ve yoğuran yüce Türk inkılâbı 
| halkın terbiyesinde çok mühim roller oynayan sinemayı başı boş 
J bırakamaz. Türkiye'de gösterilen İlimleri kontroldan başka; halkın 
| terbiyesine, siyasî ve içtimai hayatına doğru umumiyetle takip 
? edilen hedefe çok uygun ve millî filmlerin hazırlanması da inkılâbın 
î hazırladığı yeni mektepler kadar mühim ve lâzımdır.

^ t ! Nasılki Türk inkılâbı ve halkı çocukların sâğlam ve millî hır 
j| terbiye almalarım candan diledi ve bunu kendileri için en büyük 
\ bir gaye edinerek verimli mektepleri açdı ve açacaksa, tesirleâ 
: mtlsbet ve millî filmlerin yapılması ve hazırlanması için de o kadar 

büyük gayretler ve himmetlerle çalışmaları lâzım ve ehemmi- 
1 yetlidlr.

Bunun ehemmiyetini ve lüzumunu takdir ve idrak eden Avrupa 
memleketleri, fasıl 10 da görüleceği gibi, bu sahada çok ileri 
adımlrn* ata bilmişlerdir. Türk Milleti, Türk inkılabı bunlardan geri 
kalamaz, kalmaması gayedir. ,

 ̂ ^ ■jr1*.'. l ı * \ \ \ y *  M|ıJ fff i ^ ■ t -’eVr1
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□Ikü
Türkiye’de hayatı otuz seneyi geçmeyen fakat mevcudiyetini 

ve nufuzunu dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de halkın, 
üzerinde gösteren bu sinemanın mahiyetini öğrenmek ve tespit 
etmek yeniliğe doğru koşan yeni insanlar için lâzımdır.

Günde binlerce insanın girip çıktığı bu sinemalarda hâkim 
kuvvetin neden i buru t olduğunu bilmekle, İç Umul, siyasi, terblyuvt 
vo iktisadi sahalımla yupılııiıık Isteııeıı değişikliğe yurdıuı edilmiş 
ve hız verilmiş olçr.

Bu işi bilgili bir yolda yapabilmek için Maarif Vekâletinin mü
saadesi, Ankara Mâarif Müdüriyetinin ve bir çok büyük ve küçük 
mektep müdürlerinin ve muallimleriuiu, tamdık ve dostların yardımı 
ve muzaheretüe İ932 sennensinin başlangıcında Ankara’da ilk, orta 
ve lise mektep taljebresine sinema filmlerine dair sualler dağıttım 
ve iycap eden izahatı vererek suallere cevaplar yazıldı ve top
latıldı. Bu sualler üzerinde sarf edilen uzun bir zamandan sonra 
neticeler tespit edildi. Ve neticeler üzerinde hükümler yürüterek 
bu kitap meydana geldi. ı .l- :

( Bu suallerde takip edilen gaye, hariçten gelen ve memleketin 
hiç bir gayesile alâkası olmayan filmlerin mektep çocukları ve 
dolayısile halkım üzerinde türlü türlü zaviyelerden müspet ve menfi 
tesirlerini araştırmaktı. Çünkü sinemaya gidenlerin filmin bilvasıta 
üzerlerinde, bıraktığı müspet veya "menfi tesirler o kadar çok ve 
kuvvetlidir;ki ihmâli halinde yeniliğe doğru koşan bir milleti büyük 
zorluklara; dirayetli ve müdrik ellerle sevkı ise, büyük ve mu- 

V vaffakiyetli neticelere götürebilir.
Bundan başka tek bir filmin küçük çocukların üzerinde bırak

tığı tesiri de ilk mektep çocuklarından bir kısmını sinauıaya götü
rerek tesbite çalıştık.

Memleketimizde de sinemaların sayısına ve sinema - sanayiine 
dair ilmi metotlarla lâzım olan malûmatı toplayabildik. §öyle ki, 
Türkiyedeki sinemaya dair malûmatı ve istatistikleri bu sahada 
ilk çalışma tecrübeleri ve neticeleri denebilecek bu kitapta- bul
mak kabildir.

I

Sinemanın Tarihçesi
.A t :. Umumî: ..

>V ^Târif: Her 1 hangi bir düşünceyi veya mevzuu seyir edenlere 
aşılamak veya vermek için seri halindeki resimlerin perde üzerine 
akis ettirilmesine ve bu münasebetle şuurl veya guyri şuurî 
ol uruk bir fuullyot ve hareket doğuran usUlo sinema denir.

ıSlmuMitya ait bu bırifleu sonra, sinemanın tarihçimi lıahlunda 
bir kaç süz fuydadan hali değildir. Harekette bulunan bir resim 
fikri İsanıh doğmasından evvel 65 inci seneye tesadüf ediyor. Luc- 
retus “Reruııı Natura» adlı eserinde hareket halinde bulunan göl
gelerden bahis etmiş ve bu hayalleri vııcude getirecek bir aleti 
bile tarif etmiştir. '

İfiÜl seneiude Kinamatoscope ile insanları ilk defa olarak faal 
bir halde 'göstermeğe muvaffak olan aletin mucidi Filâdelfiyali Dr: 
Seli es tir. Harekette bulunan hayvan resimlerini bir çok insanların 
ille defa seyretmesine mu y af fak olan Eduvard Maybridge isminde 
bir ingilizdir. Amerikalı Thoraas E. Edison’un Kinetoğraf makine
sinin halka teşhiri ve Fransız bilgi adamlarından Dr. Mary’nin tec
rübeleri aynı zamana tesadüf ediyor gibidir. İlk zamanları gerek 
Avrupa’da" gerekse Amerika’da bu türlü sinema filmleri veya pro- 
jektörlerf yalnız ilmi ve fenni sahalarda kullanılmıştır. Daha son- 

. raları ziraatta, sanayide ve ticarette kullanılan filîmlerın bu 
 ̂ günün en kuvvetli eğlence ve propaganda aletleri olduklarını gö

rürüz.

B  — Türlciyede tarihçeni:

İlk sessiz filmler 1U01 senesinde Beyoğlundaki “ Concordıa „ 
Konkordia tiyatrosunda 30 - 40 metro uzunluğunda ve vodvil nu
maralan arasında Welnberg İsmindeki bir ecnebi tarafından gös
terilmeye başlanmıştır. Görmüş olduğu rağbetten cesaret bulan Wein- 
berg bu filmleri ramazan ve bayramlarda İstanbul tarafında göster
miş ye Şehzade başındaki Fevziye kıraathanesinde geceleri filmler 
göstererek kısa bir müddet zarfında epey bir para yapmaya mu-

Şf şyf|| iş y »  V* I*-1 %!1 u  "  mm.uı g i
. _- 3-JÎ* ,
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vaîfak olmuştu. Halk bu türlü resimlere * Canlı resimler * ismini 
vermişti.

Sultan Abdulhamit bile vaziyetten haberdar edilerek Weinberg’ı 
saraya çağırtmış ve resimleri sarayda göstertmiştir.

Bir sene sonra, yani 1902 de Cambon isminde bir Fransız dalıa 
modern bir makine ile İstanbula gelmiş ve müşkülatla makinasmı 
ve filmlerini İstanbul gümrüğünden kurtararak resimlerini * The- 
artre des Variete „ ismini taşıyan Fransız tiyatrosunda göstermeye 
başlamış, ve elde ettiği muvaffakiyetten ve şöhretten dolayı bu 
adam da saraylara davet edilmiş ve iltifata nail olmuştur.

İlk sinema binası meşrutiyetten sonra yani 1908 den sonra 
İngiliz Sefareti arkasında geceleri sinemaya çevirilen bir kahve imiş. 
Bu tarihten bir kaç şene evvel ilk sinema Selftnikte deniz kena
rındaki Beyaz Kulede gösterildiğini ve filmlerin birini bizzat ken
dim gördüğümü çok eyi hatırlarım. Sahici sinema binası 1914 
senesinde Beyoğlunda O zaman " Palas „ ve şimdi ise “ Chik „ Şik 
ve bunu müteakip te aMagic„ Majik açılmıştı. Bundan evvel takriben 
1912 senesinde İzmir’de kordon boyundabiiynk bir sinema binası 
yapılmıştı.

Büyük harpten evel Türkiyede, îstanbulda, Selanikte ve îzmirde 
gösterilen filimler' İtalya. İskandinavya ve Fransadan gelirdi- 
1915-1918 seneleri zarfında Alman filiıııleri râğbet gördü. İtalya, 
Iskumliımvytı ve Frunsız filimlcrlnde eski romantik aşkları, 
mesela Karnıen tipindeki aşk ve sevgi maceraları bulunurdu. Bü
yük harp esnasında Alman îilimleri hayata daha yakındı ve hayat 
faaliyetini ve sergüzeştlerini daha iyi gösterebiliyordu. Binaen
aleyh, faaliyetin bu türlü sergüzeştlerin mevcut olduğu ve işidildiği 
Büyük Harp senelerinde Alman îilimleri diğer memleketlerin îilim- 
lerinj kat kat geçti. Sonra, Almanyadan filim getirmek, bize karşı 
harbe girmiş diğer memleketlerden filim getirmekten çok daha 
kolaydı.

Mütare«.t j i ; müteakip İtalyan, Fransız îilimleri tekrarTürkiyeye 
sökün etmeğe başladı. Amerikan îilimleri ise 1921 den sonra Tür
kiyede yer tutmağa başladı. 1930 senesinde sesli filimlerin Türki
yeye gelmesile Alman ve Fransız filimlerinin sayısı eksilmeye 
başladı ve kısri bir zaman içinde yani iki sene zarfında Amerikan 
filimlerinin rağbeti diğer îilimleri geçti.

Türklerin j sinemaya gitmesi 1919 dan sonra başlar. Ondan
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evel sinemaya giden Türk aileleri pek azdı. Büyük Harp I
esnasıdda bile Türkiyedeki mevcut sinemalarda kadınların ve 
erkeklerin outracakları yerler ayrı idi. Kadıköydeki sinemada ilk ;>■'
defa olmak üzere kadın ve erkek bir arada sinema perdesini seyir ’ı !
ettikleri söyleniyor. {■■

G — Türk M im ler i: ,
. . İlk Türk filimi, “Pençe,, ismi altında Donanma Cemiyeti tarafın- !ji

dan hazırlanmıştı. Bu bir nevi casus filimi idi. Bunu müteakip ,j!
Harp Malulleri Cemiyeti “Binnaz,, ve “Mürebbiye,, isimlerini taşı- j’ 
yan iki filim hazırlamış ve büyük şehirlerde gösterilmişti. “Müreb- i 
biye” Hüseyin Rahminin eserinden alınmıştır. Filimlerden birin- 
cisi bir aşk hikâyesini tasvir eder; İkincisi ise ahlâken düşkün bir 
Fransız mürebbiyesiuiu kuyatını gösterir. :■

1921*1922 seneleri zarfında Kemal Filim kumpanyası tarafından 
hazırlanmış (1) “İstanbul Trajik,,, (2) “Ateşten Gömlek,, ( Halide |
Edip H. eseri); (3) “Nur Baba,, ( Yakup Kadri Beyin eseri ) ve (4) •!
“Kız Kulesi,, faciasıdır. i

“ Ateşten Gömlek,, Türkün istiklâl günlerini yadeder. i;
1922 senesinde meşhur “Leblebici Horhor,, filimi hazırlanmıştır. ][

Kemal Filmin hazırladığı filimlerden biri de “Sözde Kızlar,, filimidir j
ki bunun mevzuunun genç yazıcılarımızdan birinin Türk kızları '. 
hakkında yazmış olduğu bir eserinden iktibas edildiği söyleniyor. >:
Son bir iki nene zarfında Ihtmılmldıı “ Ankara postato „ “ Kacak- ;
çılar,, ve “ İstanbul Sokakları „ Kilimleri çevrildi. Birincisi Milli îj 
mücadelenin bir iki sahnesini, diğeri kaçakçılığı ve üçünciisü ise | 
süfli hayatın neticelerini tasvir eder. [*] j

;|i'I. _

L*J Bu eser hazulandmktan sonra yani 1932 -1933 seneleri zarfında gazetelerde 
iki Türk filminin daha çevrilmiş ve sinemalarda gösterilmekte olduğuna okuduk. 
“Karım beni aldatırsa,, ve “ Süzbir Allah bir, isimlerini taşıyan bu filimler büyük da
vamızı gütmek şöyle dursun millî veya içtima! hayatımızı bile gösterememiştir. 
Böyie olmakla beraber kendilerini bu büyük san’ata veren arkadaşlarımızdan çok şey
ler bekliyoruz.

rr

sinematek.tv



Türkiye'de Filim sanayii
Yakın doğuda ve Balkanlarda filim sanayii yalnız Türkiye’de 

inkişaf edebilmiştir. Yukarda da gösterildiği gibi 1920*1922 sene
leri zarfında Kemal Film kompanyasının hazırlamış olduğu altı fi
limden sonra 1931 senesinde teşekkül eden İpekçi Kardeşler Pariste 
“İstanbul sokaklarını» hazırladı. Bu filim ilk sesli Türk filmidir. Bu
nunla beraber "Kaçakçılar,, filmi de hazırlanmıştı. 1932 senesinde 
yeni studiyolanna taşınmış olan İpekçi kardeşlerin İlk işleri “Bir 
Millet Oyaniyor,/u ve “Karım Beni Aldatırsa,,'yi hazırlamak oldu. 
Bundan sonra Yunan artislerinin yardımiyle ve Yunanistan için, 
Fena Yol “ 0  Kakps Dromos,, filmi çevrildi.

İpekçi Kardeşler Film Kompan yasının sermayesi tahminen 
125,000 Türk lirasıdır. Ayni kompanyanın yeni studiyolarındaki 
sahne 375 metre raurabbâmdan ibarettir.

Türkiye’ye hariçten gelen bütün filimlerin sayısını tesbit et
mek kabil olmadığı için yalnız Amerika’dan Türkiye’ye _gelmig 
filimlerin sayısını ve kıymetini yerebileceğiz:

Sessiz Filimler:
\V'L- Ayak Dolur Son o

634,414 , 16,752 -ÜLİfc
573,552 11,865 1927
202,282 5,150 1928
475,828 11,579 1929
il07,445 2,102 1930
| 51,990 1,632 1931

Sesli Filimler:
; Ayak Dr 1ar Sene
' 647,547 13,222 1930
; 433,340 10,410 1931

I
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Türkiyede Film Acenteleri:
Türkiyeye gelen mühim mikyastaki filmler Fox Film ve Metro 

Goldwyn May er k um pan yalan tarafından dağıtılır.
Muhtelif Türk kumpanyaları bu kumpanyalardan artık filmleri 

dağıtırlar.
îstanbulda ecnebi acentelerin isimleri ve adresleri şunlardır:
İpekçi Kardeşler: Melek Sineması; Halil Kâmil Film: Majik 

Sineması; Rauf ve Kumpanyası: Opera Sineması; Kemal Film, 
Metro Qoldwyn Film, Anadolu Han; Fox Film, Hacı Bekir Han; 
Paramunt ve Uîa; Werner Brothers and Columbia Picture,*; ve 
Üniversel.

Türkiyede mevcut 130 sinemadan (30 ) u İstanbulda diğerle
ri ise memleketin her tarafına yayılmıştır.

Sinemaya alışkansızlık ve An ad oluda böyle yerlere paranın 
az sarf edilmesi yüzünden sinema Anadoluya iyice nüfuüz ede
memiştir. Nüfusu 40 bin ile 48 bini bulmuş bir şehirde bile sine
manın haftanın muayyen günlerinde fakat çok defalar haftanın 
veya iki haftanın yalnız bir gününde işlediği söyleniyor.
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Sinemaların sayısı ve sinemaya
gidenler

A — Sinem a sa y ıs ı:
r  1932 senesinde Türkiye’de mevcut sinemaların adedi 129 olarak 
| tesbıt ediliyor. Bunlardan 30 u İstanbul’da ; S i İzmir’de; 5 i Eski- 
1 şehir’de; 4 ü Adana’da; 3 ü Bursa’da ve geriye kalanı da memleketin 
| diğer şehirlerinde bulunur. Aşağıda listesi verilen sinemalardan 

bazılarının kapatıldığı ve yerlerine başkalarının açıldığı veyahut ta 
açılacağı muhtemeldir

. Otumıa
Şehir veya kasaba Sinema Binasının ismi yerleri

Adana 1 Elhama 400
2 Türk Ocağı 500
3 Yeni 400
4 Hale 500

Adapazarı 5 Asri 300
6 Sakarya 200

Akhisar 1 7 Tayyare 400
Aksaray 8 Aksaray 7
Akşehir 9 Akşehir 9

Amasya 10 Cumhuriyet 250
Ankara ■ 11 Kulüp 1400

12 Halkevi 500
1 13 Yeni 8U0

Antalya 14 Elhama 300
■ 15 Millî 400

16 Türk Ocağı 400
Aydın f 17 İstiklâl V
Ayvalık f 18 Azim 300
Bafra 19 Halk 400
Balıkesir 20 Yeni 250

21 Mahfel 45U
Balya 22 Mahiel 250

— 13 —

Şehir veya kasaba S in umu Blmuunm İsmi , .____________  yerleri

Bayburt 23 Cumhuriyet 150
Biga 24 Türk Ocağı 500

■ 1 25 Şark 400
Bursa 26 Şefak 700

27 Tayyare 800
Ceyhan 28 Halkevi 150
Çanakkale 29 Belediye 400

30 Asri 250
Çarşanba 31 Asri 200
Denizli 32 Belediye 150
Dİyaribekir 33 Mahfel 250
Çorlu 34 Mahfel 150
Edirne 35 Cumhuriyet 300
Edremit 36 Mahfel 250
Elazîz 37 Belediye 3G0
Erbaa 38 Millî 9

eskkişehir 39 Asri v

Eskişehir 40 Asri 500
41 Sizin 400
42 Park 400
43 Bizim 400
44 Hilâl 350

Erzincan 45 Erzincan 9

Erzurum 46 Mahfel 9

Fataa 47 Asri ISO
Gaziantep 48 Türkocağı 350
Gelibolu 49 Türkocağı 350
Giresun 50 Lâle 200

51 Giresun 250
HadimkÖy 52 Mahfel 350
İsparta 53 Millet 300
İstanbul 54 El ham ra 751J

55 Opem 1200
56 Melek 1250
57 Majik 1170
58 Artistik 1000
59 Glorya 1400
60 Hilâl 1000

ı
i
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61 Alemdar
62 Şık
63 Yeni Milli
64 Modern
65 Yeni Alkazar
66 Ekleı*

69 Yeni
70 Pate - Pangaltı
71 Macestik
72 Taksim
73 Peti - Şan
74 Varyete
75 Ferah
76 Kemal Bey
77 Millet
78 Şafak
79 Asri
80 Hale
81 Millî
82 Militades
83 Milli
84 Sefa
85 Süreyya Paşa
86 Hale
87 Hilâl
88 Majik

90 Klhaıura
91 Asri
92 Lâle
93 Şık
94 Sakarya
95 Tayyare

Oturmıı
yerleri

600
500
300

1000
600
500
560
300
900
350
360

2000
2000
1000
400
600
270

*?
800 
200 
400 
240 
200 
350 
600 
700 
400 
200 
800 
850 
650 

1000 
500 

' 750 
750 
450 
500 
400

sinematek.tv



— 15

Şehir veya kasaba Siııu ma Biuusınm İsmi Oturma
yerleri

Kars 100 Kol ordu ?
Kastamoni 101 TayJare 300
Kayseri 102 Kayseri 9

Kırklareli 103 Millet 9

Konya 104 Belediye 240
Kula 105 Türk ocağı ?
Kütahya 106 Belediye 250
Manisa 107 Mahlel 200

108 Altay 400
Maraş *09 Türk askeri ?
Mardin 110 Mahlel 200
Menemen 111 Millî ?
Mersin 112 Belediye 600

113 Türk ocağı 250
Of İH  Ol 9

Ordu 115 Millî ?
U(i Palas 9

Ödemiş 117 Halk 400
Pulathane 118 Pulathane 200
Rize 119 Millî 9

Samsun 120 Kâzim paşa 800
San kamış 121 Kol ordu 9

Su ri 122 Mahîel ?
Sivas 123 Milli 9

Tarsus 124 Asri 200
Tekirdağ 125 Hilâl 500

126 Türk ocağı 400
Tokat 127 Mahfel 300
Trabzon 128 Yıldız 300
Zile 129 Zile 200
Zonguldak 130 Zevk 500

. B  — Sinem aya gidenlerin s a y ıs ı :

Ankara sinemalarından alınan malumata göre Ankara’da ki 
Yeni ve Kulüp Sinemalarına hergün gidenlerin vasati sayısı (200) 
dür. Buna göre haftalık vasati sayı (1400) ve aylık ise (6000) i 
bulur.

sinematek.tv
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îstanbuldaki sinemaların sayısı 35 dır. Oturma yerleri (her si
nemanın vasati oturma yeri) 200 - 350 arasındadır. Hergün her si
nemaya gidenlerin sayısını en az (100) olarak kabul edersek, 30 
sinemaya gidenlerin sayısı (3Û00)i bulması lazımgelir. Hergün sine
maya gidenlerin adedini, en çoğu (200) kabul edersek, o zaman 
İstanbul'un 30 sinemasına gidenlerin sayısı (6000) ni bulur. Demek 
ki İstanbul sinemalarına devam edipte onların günlük tesiri altın-l 
da kalanın adedi 3000 - 6000 arasındadır. Bu sayı bu kadarla kal- I 
mayor. Çünkü her vakit ve her filme bütün bir ailenin gitmesine! 
imkân olmadığı için, ailenin ancak bir azâsı gidebilir. Ve bu bir J 
kişinin eve dönüşünde sinemada gördüklerini ailesine anlatmama-J 
sına imkân yoktur.

Binaenaleyh, her ailede vasati olarak (4) kişi olduğunu kabul 
edersek, her gün sinema tümlerinin tesiri altında kalanların sayısı 
12,000- 24,000 ni bulurki bu saygıya değer bir mesele teşkil eder. 
Bu vaziyet karşısında İstanbulun inkılâpçı maarilı kuvvetli tetbirler 
almak zaruretindedir.

Aynı şey Ankara, ve sineması bol diğer şehirler için de söy- 
nebilir.

Her sinemanın vasati istiabını (500) kabul eder ve ülkemizde 
ki 130 sinemalarda muntazaman ve her gün milli filmler göstermek 
kabil olsaydı günde 65 ,000  ve ayda ise 1,950,000 yurtdaşa yeni 
fikirleri, inkılâp fikirlerini aşılamak kabil olurdu. .

sinematek.tv



Tek filmin küçük çocuklar 
üzerinde yaptığı tesir

j Rub fili inlerinden J J  u stafav filmini iki defa gören 8 - 14  yaş- 
j hırındaki 60 ilk mektep çocuklumun hafızalarım teobit etmek üzere 
| kendilerine iki vazife verilmiştir. 8u vazifelerden birincisi sinema 

filmini gördüklerinin heman ertesi günü 15/3/1932; ve sonraki ise 
birinci vazifeyi yazdıktan bir müddet sonra yajn/£/5/1932 de veril- 

pmiştir. İkinci vazifede tesbit edilen hafıza\% 7fP>nisbetindedir. 
/Damek oluyor ki filmin çocuk üzerinde bıraktiğıT^yarıdan fazladır.

Bu vazifelerin hiç biri filmde çocukları iğfal etmek için açılan 
barlardan ve bar hayatından bahsetmiyor. Halbuki filmde göste
rilen fabrikada çalışan ve uslanmaya yüz tutan bu gençleri 

f iğfal etmek için fabrikaya çok yakın bir yerde seyyar bir bar ku- 
| rulmuştu. Bar hayatından bahseden hiç bir çocuk olmadığı için 
1 çocukların bu hayatı anlamadıklarına ve idrak edemediklerine
l< hükmetmek lazım gelir.
!

Bu 60 çocuğun Mustafa filmi üzerinde yazdığı vazifelerden 
bir kaçını olduğu gibi buraya geçiriyoruz: [*]

V

[*] Her yaprakta ayni çocuğun ayrı tarihlerde yazmış olduğu 
ve yan yana dizilmiş vazifeler vardır. Bu vazifelerde tekerrür eden 
kelimeler ve fikirler-yekten göze batmaları için- (kere) içine alın
mıştır.

sinematek.tv
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V a z i f e l e r :

İlk vazife

Yaş: 9 i

15. 3. 1932 
Ankara.

Sonraki vazife

Yaş: 9

7. 5. 1932 

Ankara

Mustaf,a
(Mustafa hırsızlik yaptı) ve 

yakalandı. Mustalaya dayak ata
lım yok (üç ay hapîse) atalım. 
Mustafa hapise attılar. Mustalayı 
demirciye götürelim. Giderken 
polisin elinden kaçtı. Kolanın an
nesi elma satıyordu, Mustafa el
manın birini çaldı. Kolanın an
nesi koştu. Kavga ettiler. Mus
tafa arkadaşlarının yanma gider
ken elmayı eline aldı. Kolkanın 
annesi trenin yanma geldi. Mus
tafa trene atladı gitti. Mustafa 
burdan ıstesyona kadar yol ya
pacağız? olur. Yol yapıldı. Bir 
adam yolların vidalarını söktü. 
{M ustafa gavga etti) Mustafa öl
dü. 15 Gün kadar sonra canlandı. 
Mustafa gene yolları yapmaya 
başladı gene yollan yaptı. Pila
vını yiyordu kaşığını çaldılar. 
Gene pilâvını yedi. Arkadaşların
dan birisi yolları bozmuş. Dire- 
zine bindi geliyordu ve direzin 
bozulan yerden {tirenin tekerleği 
dışaın çıktı) ve devrilip {ölclü). 
Doktoru geldi ve hepsi ağla- 
dilar. Ve sediye ile götürdüler.

45 Muzaffer

Mustafa
Mustara {hırsızlık yaptıgın)- 

dan dolay i bunu {üç ay hapse  
atalım ) bunul/tapıse attılar). Son
ra bu hapisten çıktı bir kadının 
ayakkabısını çaldı ve trene bindi 
kaçtı sonra trenden indi arka
daşlarına koynundan ekmek çı
kardı arkadaşları ekmeği bitirdi 
çavuşta Mustafaya buradan İstas
yona kadar tren yolu olacak olur 
dedi yolu yaptılar. Sonra Mustafa 
tirene binecekti önüne arkadaşı 
çıktı Mustafayı(c/cî'a£/üjmustafanııı 
yaptığı/tatil bozmuşlar (Mustafa 
tirene binmiş) geliyordu (firen 
hattan çıktı) ve {Mustafa öldü).

43 Muzaffer

Not: Birinci vazifede 
vak’a tarif edilerek hayale 
ygl verilmiştir, ikinci vazi
fede vak’amn hiç bir tarafı 
hatırlanmamıştır. ’
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15. 3. 1032 7. 5. 1032
İlk vazife

Ankara

Yaş: 9

Mustafa îiliminde neler 
gördüm ?

{En önce M ustafa hırsızlık) 
yapıyordu bir gün bir (hanım  
elm a alıyordu) sonra Mustafa 
geldi o da- eline iki (elm a aldı 
kaça )diye sordu. Sonra [kaçarken) 
oradaki Hanım yakaladı kavga 
yaptılar Ni hayat kadım öldürdü. 
{Bütün) polisler geldi hepsi(fcadzm) 
kucağına aldılar ve eve geldiler 
onu yatağına yatırdılar oğlu 
Kulada şaşırdı elindeki suyuda 
yatağa döktü doktorlar geldi. 
Nihayet kadının öldüğü anlaşıldı 
geceleyin polisler aramağa baş
ladılar sonra buldular, Gece ya
rısı bunlar karakola geldiler 
sonra Mustafnyı ve diğer serseri 
arkadaşları şehirden uzak bir 
fabrikaya geldiler sonra hamama 
gittiler fabrikada çalıştılar ayak
kabılar yaptılar sonra trenler 
yaptılar yollar yaptılar en önce 
Mustafa muayene ederken dü- 

kşüyor vo bir adamla kavga ya
parken o adam kamayı toprağın 
altına Bakladı sonra onu yuvnr- 
laya yu vartaya öldürdü.

241 Semuhi

Sonraki vazife — ■—;-------- -Ankaı-u

Yaş: 9

Mustafada neler gördüm?

( İlk önce M ustafa hırsızlık) 
yaptı sonra bir (kadın elm a a lı
yordu) sonra Mustafa geldi ve 
{kaç) kuruş dedi ve {çaldı) sonra 
(kaçlı)  ahali (k a d ın ın )  başına 
toplandı. Sonra lıasta otomobili 
geldi ve onu aldı hastaneye gö
türdü orada muayene oldu.

241 Semuhi

Not: Hatırda kalan % 3 
den fazla değildir.
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| 15 .3 .1932
İlk vazife ı ----------------

I An kuru

Y aş: 9 j
Musitafa

önden bir Osman çıktı kılıcı 
belinde ordan (Muşta fa)çıktı ar- 
kadaşlannle oturuyordu. Kol- 
kanın annesi elma almış. (Gidi
yordu hemen M ustafa) bir tane 
(elm asım  aZd?) kavga etmiyebaş
ladılar. (Kadın öldü) Evine getir
diler. Doktor geldi dinledi. Kol- 
ka ağladı. Kolkainm babası geldi 
o da ağlamıya başladı. Sonra 
Kolkanın babası işi (sarhoşluğa) 
vurdu ve her akşam Kolkayı döv
dü sonra çocuk sokaklarda yattı.
( ıslahhanenin  müdürü Muş
ta fay ı K olkayı daha  bir çok  
a d a m lan  trene ) gittiler tren 
kalkmadan Mustalaya iyi kalpli 
adam dediki git biraz yiyecek 
al dedi. Mustafa gitti gelmedi tren 
kalktı Muştala koşa koşa geldi 
(trene yetişti) sonra (ıslahhaneye  
geld iler M ustafa m aldneleri 
kırdı) sonra (ıslahhane müdürü  
M ustafaya) bir (tren hediye etti 
y o lla n  tecrübe etmek) için dire- 
zinle gidiyordu oradan bir (hay
dut yolu  bozdu) sonra (Mustafa) 
gelirken yere düştü ve (öldü).

öteki büyük tren geldi. Mus- 
tafayı ölmüş bulunca Kolka 
filan ağlaştılar setiyeye aldılar 
trenefbindirdiler istasyona)getir
diler. Orada bekliyorlardı Must- 
aîayı ölmüş bulunca (ağlaştılar.)

93 Fahrettin

I 7. 5, 1932
Sonraki vazife ----------------—

An kuru

Yaş: 9
Mustafa

önce Osman çıktı arkasından 
(Mustafa geldi) Mustafa çok ah
lâksızdı birgün bir kadın elma 
almış geliyordu Mustafa hemen 
elmadan (iki iane) çaldı (ve kadın  
ver) diye bağırdı ve Mustafa);bir 
tane vurdu kadın (bayıldı ) eve 
gelinea(öldü) ve çocuk (ağlarken  
babası içici içti) ve çocuğunu lıer 
gece (dövüyordu) birgün (ıslah- i 

*hane müdürü) çocuğu (M ustafa) 
Osmam)jdaha (bir çok adam ları 
top lad ığ a  irene  bindiler Mustafa 
yemeklik almıya gitmişti tren\ 
ka lktı Mustafa sonra trene yetişti 
ve (ıslahhaneye götürdü) oradag 
(Osman m akineleri kırdı) isla- 
hane müdürü Mustafaya bir (tren 
hediye etti) sonra trene (yollar) 
yapılı ve Mustafa (y o lla n  m u
ayene ederken) bir ( haydut 
bozdu ) ve Mustafa düştü ve hay
dutla kavga etti ve Mustafa 
(öldü) arkasından tren geldi [ve 
M ustafayı ölmüş bulunca" (frene 
getirdiler) ve (istasyona) ölmüş 
gelince (ağlaştılar)

93 Fahrettin

[f Not: isimler karıştırıl
mış ise de her iki vazifede 
noksan kalmış mühim nok
talar yoktur.

İlk vazife 

Y a ş :12

15. 3. 1932 

Ankara

Mustafa Filmi

Sonraki vazife 

Y aş: 12

7. 5 . 1932 

Ankara

Mustafa Filmi
( Mustafanın) yaşadığı yer 

Moskova Muştalanın ( arkadaş
larda) vardı bir gün Mustafanın 
canı elma istedi büyük iyi yaşa
mış bir aile başını taradı (elma
cıya) geldi elma aldı. Mustafada 
(elma aldı) ve yedi sonra (kavga 
ettiler Kolkaınn annesi öldü). 
Kolkanın (bubası sarhoştu). Sonra 
Kolkayı (dövdü çocuk) korku
sundan (kaçtı) sonra (odaM us- 
tafanın yunmu gitti.) Ordun iyi 
kalplı bir adamın yanma gide
rek yalvarır. Ben senin yanında 
(çalışmak) istiyorum. Akşam oldu 
(fabrikaya) iki hırsız girdi. (Fab
rikadan) ayakkabı ( çaldılar cam
ları kırdılar) masaları devirdiler 
(kayışlarım) jiletle (kestiler) Mus
tafa geldi kavga ettiler. Adamı 
bağladılar ıslahhane müdürü bir 
şimendifer getirdi, Halka ben 
kondoktoru Mustafada makinistti 
ölürümde (rayları döşemeğe) baş
ladılar. Sonra yol bittikten sonra 
Mustafa yolu tecrübe etmeğe kal- 
kmış (tirenle gelirken haydu- 

; tun) biri (rayı) yoldan (çıkarmış) 
f (Mustafa gelince tirenle) düşüp 

of of dedi ve kalktı Mustafa yer
den taş aldı ve hayduda attı, 
haydut elinden kamayı attı yere 
düştü kavga ettiler yerden ka
mayı haydut aldı Mustafaya vu
rdu ve (öldü). Trenlen onu gö
türdüler ve islâhhane müdürü 
ağladı. Osman

İlk defa olarak (Mustafanın) 
(arkdaşlan) iskambil oynardı. 
Sonra Mustafa bir kadından (elma 
çaldı) kadını yanında Kolkanın 
annesi geldi sonra Kolkanın an
nesi ile (kavga ettiler) sonra 
polisler geldiler onu yakalayıp 
mapus ettiler sonra (Kolka) ka- 
vanuzun içindeki balıkları tutu
yordu. ( Sonra annesi öldü ) o 
akşam (babası) eve (sarhoş) gel
di çocuğunu (dövüp çocuğu kaç
tı sonra Mustafanın yanma kaçtı) 
Sonra babası aradı aradı en son
ra bulamadı orada bir adam 
vardı, onları aldı ve (fabrikaya) 
götürdü. sonra ( çalıştırdı ) 
sonra haydut geldi (fabrikanın 
kayışlarını kopardı) sonra onu 
dövdüler sonra Mustafa diğer 
arkadaşları (yol yaptılar) sonra 
Mustafa yolu müzakereye çıktı 
yolda (gelirken haydut) yollan 
bozdu sonra Mustaf (devrildi 
sonra öldü).

222 Osman

Not: Gerek birinci ve 
gerekse ikinci vazifede an
latılan vak'alar birbirini 
tutuyor.

'ı
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15. II. 11)11'2

A II İHI I II

Yaş: U  !
M ustafa

j
Mustaîa hırsızların çetesiydi. 
(Kolkanın anneli) ve bir(babası) 
vardı. Bunlar çok iyi yaşıyor
lardı bir annesi (elma almıya 
gitti), ve bir hacımda elma satı
yordu. (Kolkarjm annesi) elma 
alıyordu Mustafa hırsızlardan 
birisini gönderdi hırisız zavallı 
kadının elinden! elmayı alıcam 
diye kadım o kadar dövdü ki 
ölüm derecesinç getirdi ve ( ka- 
(dını eve getirdiler) Kadın, üç 
dakika durmadı' oğlum diye ba
ğırıp (öldü) ve Çocuk çok müte
essir oldu ve ! ağladı babası da 
müteessir oldu ye çocuk hemen 
annesinin üzerine yattı. ( Akşam 
babası eve sarhoş geldi) ve (ço
cuğu dövdü), çocukta (kaçıp) 
Muştalanın yanına gitti ve Kol- 
kan da Mustafanın yanında gitti 
arkadaş oldu. Ve ( islâhhanenin 
müdürü) onları işe götürdü ve 
onlar orada durmadılar kaçtılar. 
Bir gün bir yere toplaşıp otur
muşlar, onları gören islâhhane- 
nin müdürü size bir hediye ge
tirdim dedi hepsi gözlerini ona 
dikti, (kutunun içinden) bir (tren 
çıktı) hepsi şeyindiler Mustafaya 
siz mühendis olacaksınız dedi 
kolkanada sizide kol doktoru 
yapacağım dedi hepsini işe gö
türdü ve bazısı yerleri kazıyor

Hmmılıl Vır/Jfı-

Yaş: 11
Muştalanın Filmi

(Kolanın annesi) ve bir de 
(babası) vardı bir gün Kolama 
annesi (elma almaya gitti) ve 
elma alırken hırsız Mustafa JÇph 
an|n annesini (öldürdü) ve eJiudcT 
ki elmayı alıp yedi annesinin buy* 
gın bir halde eve (getirdiler ak  ̂
şam babası eve sarhoş) gelince 
annesini öyle vaziyette göriinoe 
(Kolkanı dövdÜ)ve (Kolkan kaçtı) 
sonra kolkanı aradı ve bulamadı 
(islahane müdürü) Mustafaya bir 
(kulu içinde tren) getirdi (Kol- 
kanı) oranın (memuru) yaptı Mııs- 
tafayıda trenin yollarına yaptı 
ve treni (muayene) ederken (eski 
hırsız arkadaşları tren yollarını 
bozdular Mustafa) trenle düştü 
ve onu trenin üzerine koydular 
(süslediler bütün ahali ağladılar 
çalgılarla (götürdüler).

17 Seyide
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ImztMi ılu kürekle İt Ürüyor Miih- 
Lul'o ılu yelim i yııjııyei' vt> Iıoı» 
yolu olduktan sonra Muştala mü
hendis oldu Kolkan da kol mü
dürü) oldu Muştala yolları tecrü
beye çıkmıştı onun eski hırsızlık 
arkadaşları beraber çalışalım 
dedi o da artık ben sîzle çalış
mam dedi o (hırsızlık arkadaşları) 
(tren yollarını söktüler) ve (Muş
ta! ayı öldürdüler ve Muştula 
elinden bıçak almak İstedi lakat 
aldırmadı öldürdüler. îslâhhane 
müdürü baktı ki öldürmüşler çok 
müteessir oldu ve (siyah bayrak
larla, müzikalarla) götürdüler 
ve Kolkan (herkes ağladı) Kol- 
kanın babaısı Kolkanı görünce 
sarıldı ve Mustafayı (götürdüler).

17 Seyide

Not: İsimleri ve tarifleri 
değiştirmekle beraber vak’- 
alar her iki vazifede kâfi 
derecede ifade edilmiştir.
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15. 8. 1932
ilk  Vazife j — ——:---------

Ankara
Yaş : 11 |

Mustafa
İlkönce bir jhiristiyan çıktı 

onun arkasındarj Mustafanın ar
kasından arkadaşları çıktı., Mesut 
yaşıyan aile halkının annesi elma 
almıya gidiyordu. Mustafanın 
arkadaşlarından biri elma kaça 
diye iki (elma aldı) ve (kaçmıya) 
başladı. Hemen Kolkanın annesi 
koştu elmayı almak istedi alamadı 
ve (kavgada) oldu. Kalka kapuyu 
açar ken; Kalka1 annesinin ( öl
düğünü) görünce şaşırdı ve ağla- 
mıya başladı ç sırada babası 
geldi ve içeride duramadı dışarıya 
çıktı, biraz sonra doktor geldi, 
dinledi ölü olduğunu anladı gitti, 
çocuk annesinin yattığı yatağa 
yattı, akşam babası sarhoş eve 
geldi çocuğu dövdü çocuk kaçtı 
ve bir daha yakalanmadı. Mus- 
tafanın yanına gidiyor, Mustafa 
arkadaşları bunu (fabrikaya) gö
türdü orada aklı başına geldi 
( ayakkabıları) yaptıklarını gö
rünce size iyi bir hediye vermek 
isterim islâbhanenin müdürü he
diyeyi çıkarırken Mustafa dikkatle 
bakıyordu, çıkardı treni Mustafaya 
dediki makinist ol Kalka bende 
makinistçi olurum. Kalka maki- 
nistçi oldu, Mustafa da makinist 
oldu ve böylece devam etti Mustafa 
binmiş tren (yollan) hain insan
lar ( bozmuş ) Mustafaya garez 
olmuşlar Mustafa yolda giderken 
düşüp ( ölmüş ) Kalka acaba 
Mustafa niçin geç kaldı diye 
merak etmişler ve Mustafanın 
ölüsünü bulmuşlar, ( ölüsünü mu- 
zikalarla) ge çirmişlerdir. Kâniye

7. 5. 1932
Sonraki Vazife --------,--------Ankara

Yaş: 11
Mustafa

Gittiğimiz zaman ilk çıkış 
haydutlar sokakta bir hanımın 
elma aldığım gördü ve yaklaştı 
(iki üç elma) kaçırıp ( kaçtı ) o 
sırada haydut kaçtı onun arka
sından kadın koştu yakaladı ve 
(kavga) etmiye başladı. Haydut 
kadım (öldürdü) haydut ortadan 
kayboldu, bir daha gözükmedi. 
Bunlar uzun zaman mahpusha
nede yattılar bir sene sonra 
mahpushaneden çıktılar Mustafa 
iş aı-ayordu. (Iş buldu ayakkabı) 
yapıyorlardı 20 kişinin içinde 
birinin ismi Mustufa idi buolur 
( tren yolu ) yaptılar' haydutlar 
( tren yolunu yıktılar ) Mustafa 
makineden yuvarlandı, Öldü onun 
(ölüsünü çalgılarla) kaldırdılar.

Kû niye

Not: Çocuk ikinci vazi
fesinde mühim noktaları 
ve isimleri unutmuştur. Ha
tıra kuvveti burada. %  30 
dur.
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, 15. 3. 1932
İlk Vazife -----------------

Ankara

7. 5. 1932
Sonraki Vazife

Ankara

Yaş: 12

Mustafa filminde neler 
gördüm

' ( tik önnce ) büyük bir şey 
yazılı yazılı oynadı.

Sonra Muştalanın eli yüzü 
perişan bir halde idi yatacak 
yeride yoktu (Mustal'anında) ar
kadaşları vardı. Bir kadında elma 
satıyordu volkanın annesi ( el
maya ) bakarken Mu statü geldi 
elma aldı sepetten üç tane elma 
uidı elmaya bakarken elmayı 
aldı kaçarken ( Volkanın annesi 
Mustatayı ) yukulayım derken 
kavga ettiler Muştala ( Volkanın 
annesini dövdü kadıncağız ba
yıldı. Muştala ) başka yere gitti 
öyle bir ıssınyordukl Mustafa 
orudanda kaçtı. (V o lk a  annesinin 
yanma geldi) karyolaya yatırdılar 
babası doktor getirdi doktor 
vucudunu dinledi Volkanın an- 
neside ölmüştü babası deli ol- 

* muştu volkayı dövdü Volka öyle 
V  bağırıyordukl sonra Mustafanın 

arkaşları ile başkumanı bunların 
hepsini tren yolu yaptırmaya 
götürdü kimisi ktlreklerile toprak 
atıyor kimisido demir taşıyor 
altı kişiden üçü demir burgusu 
büküyor üçüde kazıyor artık 
yolu yapıyorlar bitiriyorlar tren 
işliyor hepsi birden biniyorlar 
herkes pençereden mendil sallı-

Yaş : 12

Ben Mustafa filminde 
şunları gördüm

( İlk önce ) piyano çaldılar 
sonra yuvarlak bir şey geçti 
Mustafanın arkadaşları vardı bir 
( kadın) otomobile binecekti ba
vulunu yere koydu Mustafa aldı 
kaçtı bir ağaca yaslanmış bir 
insan duruyordu kemen onun 
arkasına bavulu koydu Mustafa 
kaçtı gitti sonra bir evin önünde 
bir erkek (elma) satıyordu elma
cının yanına bir kadın geldi bu 
kadıntn bir oğlu birde kocası 
vardı oğlunn ismi Volka idi 
elmacıdan ( Volkanın annesi ) 
elma alırken ( Mustafa geldi 
annesinin) elinden elmayı aldı 
kaçtı kaçarken (Volkanın anne- ; 
sile kavga ettiler kadıncağız ■ 
bayıldı Mustafanın) arkadaşları 
toplandı ( Volka geldi annesine 
baktı hemen bir tane otomobil 
getirdi annesini otomobilin içine ■ 
koydu evine götürdü.

Lütfıye ;
•

7!'
i
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yorlar bağırıyorlar artık teren 
gidiyor. İstasyonda iniyorlar o 
sırada kadının biri yolda çanta
sından aynasına jbakh dudağına 
boya çaldı. Mustafa geldi man- 
tsuna çaldt mahtusu yırtıldı kaçtı 
gitti. Daha anlatacağım amma 
yer yok. • ('

; . I Lütiiye
I

Not:Birinci vazifede vak’- 
amn % ÖO; sonrakisinde 
ise ancak % âo sini hatırla- 
yabilmiştir.

I
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İlk Vazile
ir>. it, lulız 

Ankara
Y a ş : 10

Mustafa Filminde Neler 
Gördüm

İlkin Volkanın annesi elma 
batarken oradan (Müstafa heman 
elmaya) bakarken heman ( aldı) 
kaçarken heman Volkanın anne
si heman Mustafayla kavga eder
ken kadın bayılıyor heman eve 
getiriyorlar karyolaya yatırıyor
lar doktor geliyor paltosunu çıka
rıyor. Volkanın annesinin bileği
ne bakıyor sonra cebinden bir 
şey çıkardı kalbine koydu kula
ğıyla dinledi Volkan ağlamıya 
başladı sonra babası deli oldu 
Volkanı döverken heman palto
sunu aldı heman kaçtı bir adam 
fabrika açtı ondan sonra Volkanı 
fabrikaya aldılar lokoraatif yolla
rını yaptılar sonra bir adam yo
lu bozdu lokoraatif he ra un ge
liyordu heman düştü heman o 
adam geldi Mustafa ile kavga etti 
heman Mustafa Öldü sonra büyük 
adamlar geldi heman gördü onu 
aldılar aldıktan sonra trene bin
dirdiler sonra götürdüler sonra 
mızıka çaldılar fabrikadaki arka
daşı ağlamıya başladılar sonra 
Mustafanın arkadaşı heman ku
cakladılar bunu hotlattılur sonra 
size hediye getirdim dedi İrenin 
yollarından gidiyordu adamlar 
gülüyordu.

Ülfet

sonraki Vazife

Yaş : 10

v. r>. nur. 
Ankara

Mustafa Filmi

En başında bir herif piyano 
çaldı (Mustafa) heman (elmayı kap
tı) heman elmacı Mustafanın arka
sına koştu Mustafa saklandı he- 
man elmayı orada yedi Mustafa- 
nın elinde jilet vardı orada heman 
bit* kenarda duruyordu Mustafa 
kadının arkasına elindeki jileti 
kadının maatosuna Mustafa jileti 
heman karının arkasına sürdü 
kadın herkese arkasını döndü 
kadın heman kaçtı sonra kadın
lar dans oynadılar bir herif var 
Mustafaya tren getirdi Mustafa 
heman trenin yoİünu yaptı.

Ülfet

Not: Birinci vazifede
vak’a kâfi derecede anlatıl
mıştır. Danstan bahseden 
yegâne çocuktur. Sonraki 
vazifede vak’a çok kısalmış 
ve karıştırılmıştır.

sinematek.tv



—  28 -

İlk Vuzife I
Ij

Y a ş :12 I
I I

MuHjUıl’a

Hammal bir çocuktu birde 
meshıt yaşayan i aile yardı (anne 
çarşıya elma) dlmıya giderken 
yolda bir kadın; elma satarken 
görüyor hemen i (elmacı) kadına 
sokuluyor (elma|) alırken Muşta
lanın arkadaşı haydutlar sepet
ten (iki elma liapıp kaçarken) 
Kolkanm annesi arkasından ko
şuyor elmaları a[lmak istiyor fa
kat haydut vermjiyor kadını (Öl
dürüyor ve kaçjiyori ; Doktorlar 
hemen kadım alıp (evine geti
riyorlar. Kolkanm babası annen 
geliyor karşıla) diyor çocuk he
men annesini karşılamağa kapıya 
çıktığı zaman (annesinin ölüsünü) 
getirdiklerini görünce şaşırıyor. 
Getirip yatağıha (yatırıyorlar) 
Kolka annesine sü getiriyor anne 
gözlerini açarak (oğlum oğlum) 
deyip (Ölüyor). Artık çocuğun(ba- 
bası işi sarhoşluğa vuruyor) ve her 
gece ( çocuğunu dövüyordu ço
cuk bu hale dayanamadı baba
sını) terketti sokaklarda Mus
tafa gibi sokaklarda (dolaşıyor) 
bakıyorkı olacak gibi değil (is- 
lukhane müdürüne) rica ediyor 
beni de alınız diyor müdür çok 
iyi kaıpli bir adamdı (bunuda 
alıyor.) Kolkada çalışıyordu. Ço
cuk uyurken anne vo babasını

15. 3. 1932 
Ankara Sonrukl Vazife

7. 5. 1932 
Aukara

Yaş: 12 .

MıiHlul’uıun yaptıklar

Mustafa fakir idi bu küfecilik 
yapıyordu. Birde mes’ut yaşayan 
aile vardı. Kolkanm (annesi çar- 
şıya) gidiyor (elmacıma) yanma 
sokularak elmayı soruyor alır
ken Mustafa canım (elma istiyor) 
diye söyleniyor ve (iki elma 
kaparak) kaçarken (Kolkanm 
annesi) yakalıyor kavga ediyor
lar. Ve Kolkanm annesinin (ölü
sünü eve getiriyorlar babası) 
görüyor (ICoİkaya koş annen ge
liyor) dii'ûr çocuk (karşılıyor) 
fakat ölüsünü görünce fena olu
yor (annesini karyolasına yatı
rıyorlar, Kolka annesine su gc- 
tiyor, içemiyor (yavrum) deyip 
ölüyor. Artık (babası işi sarhoş
luğa vuruyor ) zavallı (çocuğu) 
hep (dövüyor çocuk buna da
yanamayıp kaçıyor.) Bu çocukla 
(sokaklarda serseri gibi gezmiye 
başlıyor.) Buna (İslahhane mü

dürü) dayanamiyor ve islalıha
neye alıyor. (Müdür Mustafaylu) 
tanışıyor onuda (ulıyor. Mustafa 
tren yapiyor.) Birgiin m it dür 
onlara bir (üı en) getiriyor (Mus
tafa makin is td ir) diyor o da yol
ları trenle (konlorol ederken) yol
ları bozuyorlar Mustufa. geçer
ken (devrilip Ölüyor gelmediğini
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rüyasında görüyor. Birgtin bunlar 
çalışırken kaşıklan kayboluyor 
Muştala çorbayı dilile içiyör bi
tirdikten sonra otururken müdür 
ben size bir hediye gelirdim di
yor vn uçlyor Imltıyorltl (bir lo
komotif Mustafa makinist olacak 
Kolkada kondoktordur diyor bu
na bir yol yapacaksınızder. Mus
tafa ve arkadaşları bir yol yapı
yorlar Mustafa tirenle ( yollan 
muayene) ederken yolu. bozu
yorlar Mustafa geçerken (devri
liyor) ve üstüne hücum ediyor
lar öldürüyorlar Mustafanm (gel
mediğini gören müdür merak 
ederek) aramağa çıkıyorlar (ölü
sünü buluyorlar müdür ağlamaya 
başliyor.

224. Şaziye

merak eden müdür merak edi
yor) Mustafanm ölüsünü getiri
yor.

224 Şaziye

Not: Bıı çocuk her iki 
vazifesinde de vak’anin mü
him noktalarım tespit ede
bilmiştir. Hatırında kalan 
% 9° gibi bir şeydir.

R H İ İ P M P
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İlk Vazife 

Y aş: 12

15. 3. İÜ32 
Ankafa

Sonraki Vazife

Y&ş: 12

7. 5. 1032 
Aıtkara

Mustafa Mustafa
Hammal bir çocuktu. Bir de 

mesut yaşayan aile vardi. An
nesi çarşıya gidiyordu. Elma sa
tan bir kadını gördü. Elma satı
yordu. Mustafa elmacıyı gördü. 
Canım elma istiyor diye söyle
niyordu. Kadının sepetinden (iki 
elma aldı) ve (kaçtı.)

Kadın Mustafanm arkasından 
koştu ve yakaladılar. Dögüşe 
başladılar. Mustafa kadım öldür
dü. Mustafa kaçti. Kadım alıp 
evine getiriyorlar. Sonra doktor 
geliyor muayene ediyor kadın 
diriliyor oğlum oğlum deyip 
ölüyor.

Kolkanm babasl her gece 
sarhoş geliyordu. Oğlunu her 
gece dövüyordu. Çocuk buna 
daynamıyorve evini terk ediyor 
Sokaklarda serseri gibi dolaşı
yordu. Bakıyordu olacak gibi 
değil İslahhane müdürüne gidiyor, 
benide buraya alın dîye rica 
ediyor. Oranın sahibi onu fabri
kaya aldı ve ona tren memuru 
oldu. Sonra hırsızlar tren yol
larım bozdular. Mustafa ölmü$ 
kimsenin haberi yoktu. Sonra 
(trenden) indikleri zaman Müs
tafimin (ölüsünü buldular) hepsi 
uKİmlılur. Soıırh MuHİuftımıı bu
yalım gördüler; ve bULÜıı alıull 
toplandı, sonra artık kaldırdılar.

I Kıymet

Haydutlar çıktı, sonra ö 
haydutlar bir kadın çarşıdan ge
lirken Mustafa sepetinden ( İki 
üç eltoa aldı ) ve (kaçtı) sonra 
o (kadını Öldürdü) Polisler geldi 
Mustafayı hapsa gödürdüler. Bir 
kaç ay hapis yattı, sonra çıktı: 
Mustafa arkadaşlarile bir ağaç 
dibine oturdular, konuşmaya baş
ladılar. Sonra yemekleri ağzınla 
yediler, yemek odasına bir köpek 
geldi ona tabakla yemek koy
dular diliyle yemeye başladı. 
Mustafa da onun gibi yedi. Mus
tafa birisinde bir şey kaldı 
arkadaşlarına hediye olarak ver
di, sonra gittiler parmaklığın 
altına oturdular. Mustafa yanla
rından kaçtı. Bir adam ona iş 
buldu. Mustafa işe gitti. Sonra 
(trene) bindi, (trende) yürümeye 
başladı. Birde baktılar ki Mustafa 
( ölmüş ) doktor geldi Mustafayı 
muayene etti sonra kaldırdılar 
sonra sinema bitti.

Kıymet No. 11

N o t: (,'ocuğun lıufr/UM 
kuvvetli olmamakla beraber 
hatırında kalan % 70 dır.
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Talebelere verilen süaller (anket) 
ve neticeler

1932 senesinin ilkbaharında, yani İAokaraN liselerinin ve orta 
mekteplerinin yaz tatili başlamazdan bir ay evel ile ilk iüektep 
tatili başlamazdan ik i. ay evel mektep talebelerine iki tip sual 
dağıtıldı. Burada kaydedilen n e ti c e 1 ec—verU-en- ênk e tin hulasasıdır.

Bu İki tip anketten biri üç ayrıÇjlk mektep ̂ talebesine veril
miştir. Bu talebelerden

VI

US ü erkek, ve 
{122 si kızdı.

-'h o. i t - l

Anketin ikinci tipi erkek ve kız liseleril.e_jorta mektep» talebe- 
| lerine verildi. Bu talebelerden „
{ ' 244 dü erkek ve >V, L ^  ‘ "
^ 211 i kızdı. "

Bu psikolojik anket talebelere tarafımızdan dağıtıldı ve iycap 
bden izahat verildi. Bu mektep talebeleri Ankaranm her tüTİü 
halkını temsil ettiği için ankete verileu cevaplar şumullü ve ma
nalıdır. - ■;

Yaş :

143 tik mektep erkek çocuklarının yaşları 8-15 tir. Vasati yaş 
11,1 dir.

322 ilk mektep kız çocuklarının yaşları 8-15 tir. Vasati yaş 11.2 dir.
244 lise ve orta mektep erkek çocuklarının yaşı 1 2 - 2 2  dır. 

Bunların arasında biri 21 ve İkisi ise 22 yaşlarında oldukları 
tespit edildi. Vasati yaş 15.2 dir.

211 Lise ve Orta mektep çocuklarının yaşı 12-19 dır. Vasati 
yaş 15.3 dir,

Çocukların yazdıkları cevaplarda şu noktalar göze çarpar:
1 — Çocuklar süallerln her birine cevap hazırlar ve yazarken 

çok ciddi hareket ettiler.
2 — Bir iki mektepte talebe mektep idaresinin tesiri alLında 

kalarak verilen süallere cevaplarında pek samimi hareket etmedik
leri anlaşılıyor. (Bu siialler verilmezden bir kaç gün veya hafta 
evvel mektep lıılebunl Hİneınnltırıı sık sık ve hocnsız gitmekten 
moıı’otllhııIşLl. Tuluhuye dağıtılan Hulullerin mektebin İm nlzamlle 
münasebeti olmadığı söylendiği halde, bu sözlerdeki samimiyete 
inamlmaclığı verilen cevaplardan anlaşıldı.) Binaenleyh cevapların
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hazırlamşında, talebede acaba bir tenkide uğrarraiyiz korkusu 
vardır. i : ;■■ : , > . , .

r 3 — Çocuğun yaşı büyüdükçe sinemaya karşı alâkası çoğalıyor.
4 — Mektebin ve ailenin ■ tesiri sinemanın tesirinden, umumi

yetle, üstün olmakla beraber . geniş ye zahirî gösterişte sinemanın 
kız çocukları üzerindeki tesiri, saygıya değer derecededir.

5 — Seyahat etmek, görmek ve öğrenmek arzusu çok kuvvet
lidir. 'i

6 — Kız çocuklarının bir çoğu mektebin nezareti altında sine
malara gittikleri için erkek ve kız arasında tefrik yapmak güçtür. 
Lise ve Orta mektep talebeleri arasında ise iş temamile başkadır. 
Bunlar arasında erkek talebelerinin kızlardan çok daha fazla

I sinemalara devam ettikleri görülür.

1 7 — Erkek çocukların % 57 si ya yalnız ve yahut ta erkek 
arkadaşlaı-Iyle; kızların % 80 ni ailelerde ve yalnız % 5 i arkadaş- 
larile sinemaya gittikleıi görülür.
Mektep çocuklarından sinemaya yâlnız giden yok gibidir. Şu 

veya bu sinema yıldızlarına benzemek isteyenlerden ilk mektep 
r  çocukları arasında bir iki kişi var. Orta ve lise mektep talebe

lerinden sinema yıldızlarına benzemek isteyenlerin nisbeti şöy- 
led ir:

% 19 Orta ve lise mekteplerinin erkek talebeleri.
% 11 Orta ve lise mekteplerinin kız talebeleri.
% 19 ve % 11, mektep talebeleri arasında fazla bir adet olma- 

\ makla beraber çocukları müsbet cevap vermekten menedebilen 
1 başka sebepler olabilir. Meselâ korku, muahaze edilmek ve saire.

Müsbet diye kay  t ettiğimiz cev ap lar :

(Artist olmak isteyenlerin gösterdikleri sebepler)
Kız Çocuklar

Orta ve Lise talebesi 
Çok para yapmak için. 
Eyi bir sanat olduğu için. 
Eğlencesi bol olduğu için. 
En büyük arzum.

Erkek Çocuklar 
Orta ve Lise talebesi 

Zengin olmak içiıı. 
Tanınılmak ve bakılmak için, 
öpmekten dolayı, v 
Türk filmleri yapmak için. 
Artist olmak için.
Bir çok şeyler Öğretir. • 
Heyecanlı olduğu için.
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Menfi diye kayt ettiğimiz Ceva p la r :

( Artist olmak istemeyenlerin gösterdikleri sebpler )

Kız Çocuklar Erkek Çocuklar
Memleketin çocuklarına eyi bir 
muallim olmak isterim. 
Namusumun berbat olmasından 
çekinirim.
İstikballeri ekseriyetle felâketle 
neticelendiği için.
Sonu fenadır.
Namuslu insan sinema yıldızı 
olmaz.
Ciddi bir şey değildir.
O hayatı sevmediğim için.

Gürültülü hayat istemem. 
Muvakkat bir yükseliş, sonra düş
mek var.
Memlekete müfit olmak için siyasî 
hayatı tercih ederim.
Fena bir şeydir.
Adi bir meslektir.
Türkiyede eyi bir şey değildir. 
Kendimi her kese göstermesini 
istemem.
Çok serbest şeyleri söyleyemeye- 
ceğiim için.
Herkesin maskarasî olmasını 

istemem.
İyi hayat olmadığı kanaatin dayım.
Otürlü hayattan hoşlanmıyorum. Si
nema yıldızı olmakla insan mem
leketine iyi hizmet edemez. îyi 
bir ailenin kızı için iyi değildir.
Ahlakı bozar.
Allah korusun beni ondan.
Hayatımı kirletmeyi istemem.
Hepsi fenadır.

. Sinemalardan ve yıldızlardan korkan küçük çocuklar büyük 
çocuklardan daha fazladır, iki mislidir denebilir.

îlk mektep erkek talebeleri arasında sinemada ağlayanların adedi? 
°/„32 ve orta mektep erkek talebeleri arasında sinemada ağlayanla^ 
% 34 tür. Orta mektep erkek çocukların % 12si ve kızların % 18si 
sinemalarda ağlmaktan hoşlandıklarını söyliyorlar. -1

Talebeler ekseriya matine sinemasına giderler. Bunun sebebi ise 
gündüz bilet parasının (talebe matinesinde) az oluşudur, Orta mektep 
talebesinin % 90 ( erkek ) ve % 84 ( kızlar ) ya perşenbe akşamı 
veyahut cuma günü sinemaya giderler.

Bu çocukların bir çoğu evlerinde sinema artistlerinin resimle
rini sakladıklarım söyleyorlar. Gerek erkek gerek kızlar 
bu resimleri albümlerinde ve divarlarda ( ekseriyetle albüm
lerinde ) sakladıklarını ve astıklarını söyleyorlar. Çocukların
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v ifadelerine göre, bu resimlerin bir çoğu çerçevelenmiştir. Orta 
t mektep erkek çocuklarının '7o63ü ve kızların % 77 si sinema yıldız
la lan hakkında yazılan yazılan okuduklarını itiraf ediyorlar.

Filimleri Tercihte Amiller:
1 . 1 T ™ ■, I . 1 1 . I. , I 1

Bir filmi diğerine tercih hususunda kati bir fikir gösterilmiyor. 
Bunu hem kızlarda ve hem de erkek çocuklarda bulmak kabildir,

Gösterilen sebeblerden bazıları şu n lard ır :
Erkek Çocuklar (Orta ve Lise)
"  " 1 1 ı ■ y *  t ı r ı
Komedi: gülpıek ve eğlenmek için.
Dünya havadisi: Dünyada olan bitenden haberdar olmak içip. 
Heyeçan uyandırdıkları için.
Hayata az çok temas eden filmler.
Ciddi olduğu için ciddi filmleri tercih eder.
Kız Çocuklar (Orta ve Lise)

Komedi; eğlendirir. • .
Ciddi filmler düşündürür.
Dünya havadisi dünyadan haberdar eder.
Komedi beni eğlendirir.
DüDya havadisi, benim görmek istediklerimi gösterir.
Ciddi olduğum için ciddi filmleri tercih ederim.
Ciddi ve haber veren filmler. Çtlnkü talebelere daha iyidir, 

f  Türk filmleri ecnebi filmlere tercih ediliyor. Bu tercih meselesi 
son iki üç gene zarfında başlamıştır. Türk filmleri yapıldığı ve 
gösterildiği günden itibaren mektep talebeleri arasında Türk 
filmlerinin tercihi, hiç şüphesizdir ki, Türk filmi olmaları, Türk 
hayatını göstermiş olmaları ve Türkçe olmalarıdır....

Bununla beraber yabancı filmlerine rağbet vardır. Ecnebi 
"lisanlarını kuvvetlendirmek için sinemaya gidenler az değildir.

t?(

Sinema Yıldızları: *
9 1 i JP, I > ■ f  I . . 1 , I J ̂

f  Çocukların hoşlarına giden sinema yıldızlarının isimleri çoktur, 
fi İsimleri verilen yıldızların °/0 527 Amerikalıdır; %1G.G Alman; % 
f 13.8 Fransız; ve % 13.8 Türktür. Tekrar betekrar isimleri geçen 
s sinema yjlcU?]arı şunlardır:

Grete Garbo (Amerikan), Lilyan Harvey (Alman), Charley Chaplin 
( Amerikan ), Tfllğt ( Türkiye) ,  Rahmi ( Türkiye), ve Billie Dove 

t (Amerikan). ; ...

um
<2: £3 ai s i l i
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Okunan yanıltır ve mecmualar:
Orta ve Lise talebelerinden büyük bir ekseriyeti yani erkeklerin 1j 

■o/o 77 si ve kızların %  86 sı filim ve sinema hakkındaki yazıları okurlar. J î 
Erkek ve kız çocuklardan % 86 sı memlekette çıkan mecmua, gazete 
ve sairede sinemaya ait neşredilen yazıları okurlar. Bu neşriyatı 
yapan mecmua, gazete v. s. isimleri 28 i buluyor. Bunlardan bazı
ları kapanmıştır. Elde ettiklerimizin isimleri şanlardır:

Neşriyat Nevi Ni sb e t 
Erkek Kız

Holivut
Sinema Aleml/6W«/ ( Kapandı)

%  25 %  30

Cinemonde ( Fransızca ) — —

Artist ( Türkçe, çıkmıyor) — —

Ankara Haftası — 3
Sinema Mecmuası — —

Akşam — —
Cine Mirroir (Fransızca) %  34 %  34
Şon Posta — . —

Vakit %  18 % 22
Temaşa ( Kapandı) -r- 3
Pour Vous ( Fransızca ) 4 —

Hakimiyeti Milliye — —

Cumhuriyet
Sesimiz

4

Mon Sine : ( Fransızca) — —

Reshpli Ay (Kapandı) — —

Sev İlraiy enFi  I i mler_̂

Çoçukların, bilhassa erkek çocukların sevmedikleri filimler 
hakkında gösterdikleri sebepler muhteliftir. Bunların en mühimleri 
sevgi veya aşk (ilimlerine ait sebeplerdir. Bu sebep nazarı dikkati 
celbeden bir meseledir. Hukikaten aşk filîmlerini sevmiyorlar mı, 
yoksa bu nevi filmlerden zahiren hoşlanmadıklarım göstermek mi 
istiyorlar? Lise çoçuklarmdan 33 erkek % 13.5 aşk filmerinden 
hoşlanmadıklarım söyliyorlar. Böyle bir itirafta bulunmuş kızlardan 
kimse yoktur.
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(JıiniılıİHrııı lıoyhnuıuMİılılurı n iııilu ro  dalı* v n n llk la rl tllğor 
ise filimieri aniıyatnudıklarıtijr.

Kız ve erkek çocukların ( Filmleri sevmediklerine dair ) umu
miyetle verdikleri daha başka sebepler şunlardır:

Erkek çocuklar:

Esrarengiz jîilmler.
Sentimentalj ve eğlenceli olmayan filmler. 
Manasız ve* sentimental filmler.
Ciddî olmadan filmler.
Amerikalı filmler; çünkü manasızdır.
Holliwod’taj yapılmış bütün filmler.
Cürme ait filmler.
Hırsızları ojlan filmler.
Ecnebi filimler.
Evlenmeyej ait filmler; çünkü enteresan değildir. 
SuÇiîilmlerf veyahut fazla sevgi ve aşk filmleri. 
Ahlak bozulcu filmler.
Cürme veya aşka ait filmler.
Anlaşılmayım ecnebi filmler.
Mükâlemesi çok filmler.
Romanlardan alınmış filmler.
Heyecanı Olmayan filmler.

Kız çocuklar:

Gayri ahlâkî filmler.
Demir maske; Hırzızın şarkısı; Esrarengiz hane; korkuducudur. 
La derniere campaigne: Souk kanlılık.
Kaçakçılar: Kardeşini Öldürecek kadar Türk fen analdır? 
Sevgilim: fena bir film.

[Titanik: Aşktan bahseder. Aşk ahlak ve seciye bozucudur. 
Jean de la lune: fena aktörler.
Soif d1 amour: Mevzu yok.
Ateşten şarkı: L’Aiglon. Karmakarışık.
Dardanelles: Çanakkale boğazı: mevzu yok.
Bir an için: Aşk hakkında olduğu için.
Madam siyah yıldız isteyor: güzel bir şey değil, sıkıcı., 
Marseyez: intizam yoktu.
Şen mülâzım: Eski olduğu için. ,

£ Hint m ezarı: çünkü Hindistanı gösterir.
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Kivili ktılp; nlumll İlim.
Rüy.ük varyete: anlayamadım.
Ankara, Fostası: Türk tiplerini fena tasvir eder.

. Serseri soytarı: manasız.
Fransız ihtilâli: ]Eyi bir film değildir.
Demir veya çelikten adam: cürme ait filmleri sevmem.
Sevil dansözü ve Holivut maskesi: Sergüzeşt yok,

, Darp: çok fena bir şey olduğu için; tabiatıma nygun değil, 
ı Kovboy filmleri: manasız mevzular.

Beyaz gölgeler; aşkî olduğu için.
- Üç şeytan: Ruhumu okşamadı.

Çanakkale; Amcası harpta öldüğü için 
Siyahlı kadının kokusu: Hareket yoktu.
Douglas Fairbank: Türkçe değildi, anlayamadım.
The world Gaiety: Teyatro sahnelerinde vazedilmiştir.
Kırmızı fener: Anlayamadığım için.
La Marche Nuptiale: Aktörler yeni idi. Ne komedi ne de operet.
Fahişe: Guyri ahlâkî
Yeşil hayalet: Üzücü bir şeydj.
Uçurumun kenarında: Mevzusuz.
Ğizli vazife: Manasız.
Amour de deux: Heyecansız.
Son Mülazım: Sonunu sevmedim.
Çılgın mektepliler: Mevzusuz.
Seni sevdim: Aşkî bir film.
Mustafa: Mütemadi bir döğüş ve kan manzarası.
Aşk kralı: Talebe filmleri değildi.
Çıplak aşıklar: Talebe için değil.
Prlncess a vos ordres: JVfttespir değildir.
Vesaire...

Çocukları sinemaya sevkeden sebepler:

■!'
a
1.

['t

Çocukları filmleri görmiye sevkeden sebepleri soran suali 
çocukların pek iyi anlamadıkları anlaşılıyor. Bu suale erkek 
çocuklardan %  26.6 sinin ve kız çocuklardan % 17.5 sinin cevap 
vermedikleri görülür.

Bununlaberaber verilen fikirler muhteliftir ye .oldukça prıİİn&ldjr.Tal- 
ebelerin bir çoğunun cevaplarında, ahlâken fena şeyleri görmek-

■ .
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ten tevakki ettikleri nazarı dikkati celbe der. Cevapları okuyacak
lar üzerinde böyle bir tesir yapmak istedikleri besbelli. Bir filmin 
ismi, çocuklar* * o filmi görmiye sevkettiği pek enderdir. Bunlardan 
yalnız bir erkek çocuk filmin isminden dolayi ve dürt kız ile dört 

^erkek çocuk ilânları okuyarak sinemaya gittiklerini itiraf cdi- 
l  yortar. Erkek çocuklardan % 11 ve kız çocuklardan % 17.5 sine- 
] malara gitmelerine sebep olarak iyi sinema yıldızlarını ileriye 

sürüyorlar. Erkek çocuklarından % 90 sebep olarak cürümü ve 
yalnız bir kız çocuk ta yine cürmü sinemaya gitmelerine sebep 
olarak göstermişlerdir. Erkek çocuklardan % 8.6 ve kız çocuk
lardan % 4 sırf eğlenmek üzere sinemaya gittiklerini söylediler, 

i Krknk çocuklardan % H İle kız çocuklardım %  7 hI Hİm-mııya 
I lırynoıııı İçin gllllklorltıl söylüyorlar. Erimle çocuklardan % 13,(1 ve 
i I 5 kız çocuğu sinemaya gitmelerine karar verdiren sebep, filinin 
i / vasfı olduğunu yazıyorlar. Erkek çocuklardan % 6 ve 2 kız zevk- 
1 lerine uygun buldukları filmlere gittiklerini söyliyorlar. Erkek ço- 
î cuklardan°/o 5i ve kız çocuklardan % 7si sinema iyi olduğu taktirde 
i  sinemaya gittiklerini söyliyorlar. Mevzuu (Film mevzuunu) sebep 
i olarak gösteren kr/.larıiı sayısı °j0 19 dur.
^  Erkek çocuklardan 6 si ve altı kız, dost ve tanıdıkların tavsi

yeleri üzerin^ sinemaya gittiklerini söylüyorlar. Erkeklerden % 3 
trajik bir film geldiği zaman sinemaya gittiklerini itiraf ediyorlar.

Daha başka fakat o kadar mühim olmayan sebepler:
Filmlerdeki aşktan dolayi ( 5 kız 1 erkek).
Film terbıyevî olduğu için (72 kız).

• Filmlerdeki musikiden dolayi ( 1 erkek 1 kız ). . . .
Sanayii beîiseden (1  erkek ).
Canım çok sıkıldığı zaman (1 erkek).
Ebeveynimin tavsiyesi üzerine (1 erkek - 2 k ız).
Ahlâki sebeblerden (1  erkek - 3 kız).
Düşünmek ve görmek lâzım olduğundun (1  kız).
Zekâmız (3  kız).
Hissiyatım (1 erkek - 4 kız).
Tecessüsüm (3 erkek - 2 kız).
Vicdanım (3 erkek).
Filmin faydalı oluşu (2 erkek ).
Filmin pek ahlâkî olmayışı (1 kız).
Filmin ciddî oluşu (1 kız).
Enteresan oluşu (1 kız). ,
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Filmin propaganda vasıtaları 
ve kontrolü

VII

A — Film in p ro p ag an d a  v a s ıta la r ı:

Günlük gazeteler Türkiyede gösterilen filmlerin en kuvvetli 
'propaganda vasıtalarıdır. Günlük gazetelerde, bilhassa İstaubulda 
-çıktın günlük gazetelerde şu nisbette propaganda yapılır:

Bu gazetelerde sinema filmleri hakkında ekseriyetle şu mev
zular vardır:

1 ) Mahalli sinema haberleri;
2 ) Sinema yıldızlarının tercümei halleri;
3 ) Sinema yıldızlarının bayatları, evlenmeleri ve boşanmaları;
4 ) Sinema yıldızlarının resimleri;
5 ) Filim ilanları;
6 ) Gösterilen filimlerin hikâyeleri ve hülasaları.
Tamamile sinemaya tahsis edilmiş türkçe olarak Holivut mec

muası vardır.
B  — Türkiyeye gelen ve satılan  yabancı m ecm ualar vasıtasile 

film in  p ro p ag a n d a s ı:
1 ) On iki Fransız mecmuasının Türkiyede tahmin edilen satış 

sayısı 3.825 tir.
2 ) Beş Alman mecmuasının Türkiyede tahmin edilen satış 

sayısı 400 dür.
3 ) Beş Ingiliz mecmuasının Türkiyede tahmin edilen satış 

sayısı 341 dir.
4 ) Üç Amerikan mecmuasının Türkiyede tahmin edilen satış 

sayısı 56 dır.

Sııİmli güzideleri
Milliyet . , 
Cümhuriyet 
Vakit . .

Akşam gazeteleri
Akşam . 
Son posta

% 6. 
% 5.
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Bu sinema veya film mecmuaları içinde en açıkları Fransız: 
mecmualarıdır. Bunların isimleri şunlardır:

Pour Vous . . . . .....................Haftalık
Cinema ■'. : , .  . . . . .... „
Cinegraph . . .. . ... . .. - . Aylık
Cinemagazine Y ‘ ‘ . ' .  ". . : „
Cine Mirroir . . . • . . . . . Haftalık
Cinemonde . . •.............................  „
Mön cine . l . / . . . . . . „
Film Complet . . . . .  . .. . Üç haftadabir

C — Film in  ve sin em am a Kontrolü . 
lf 24/4/1930 tarihli ve 1593 numaralı Hıfzıssıhha Kanununun 167 ncî 
/i maddesinde 12 yaşını bitirmemiş çocukların sinemalara, tiyatrolara 
il barlara ve bunlara benzer yerlere gitmeleri ve götürülmeleri ya- 
| saktır. Altı yaşını bitirmiş çocuk'ar, çocuklara mahsus hazırlanmış 
■j filmleri büyüklerin nezareti altında seyredebilirler. Bu kanunun ah- 
j kâmının nazariyatta yeri varsa da bir çok şehirlerde tatbik edil- 
| mediğini ve edilemediğini görmek kabildir. Sinema biletçilerinin bu 
I yaştaki çocukların sinemaya girmelerine mümanaatta bulundukları 
| halde annelerin ve babaların ısrarı ve hatta münakaşaları ve kav
il galan neticesi bilet kontrolörü çarnaçar çocukların sinemaya gir- 
i  melerine müsaade eder.

Memlekete getirilen filimlerin sansörü hakkında Dahiliye Vekâ
letinin. 1932 senesinde bir talimatnamesi çıkmıştır. Bu talimatnameye 
göre gerek dahilde yapılan, gerek hariçten getirilen filmler Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde halka gösterilmezden evel umumiyetle kontrola 
tabidirler. Filim kontrolü bir defaya mahsus olmak üzere îstanbulda 
icra edilir. Filimler mutlak bir sinemada ve perde üzerinde hususî 
olarak B. E. H. Reisliğile Maarif ve Dahiliye Vekâletleri namına 
tayin edilen üç azadan mürekkep bir komisyon marifetile muayene 
ve tetkik edilir. Bu tetkik sırasında Vilâyet Polis Müdürü ve emni
yet müfettişi veya tarafından tevkil edilecek bir memur hazır 
bulunur. Gösterilmesi arzu edilmeyen filmin kısımları varsa, bunlar 
kesilir ve mütebakisinin gösterilmesine mahzur olmadığına komis
yonca kanaat hasıl olursa, gösterilmesine müsaade edilir. Yunmış 
ve perde üzerinde görülmesi giiç filimlerin gösterilmesi 11101111111(1111'.

Filmleri tetkike meınur edilmiş komisyon uzuJurı arası uda çı
kacak her hangi bir ihtilaf üzerine, filim Ankaraya celp edilir ve- 
yine ayni makamların memurlarmdah mürekkep bir heyet huzu- 

f runda ikinci defa olarak tetkik edilir ve son karar verjlir* ( Resmî 
j^Ceride 19 Temmuz 1932 ve sayı 2153; Kararname No. İ2979).

I
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Menfi tesirler
A ' —^nem anın uykuya tesiri:)
Sinemayagiden çocukiarııî^gitmeyenlerden farkı nedir? Uyku

larına ne gibi tesirler yapar ? Sağlıklarına halel getirir mı ?
Haftada iki veya Üç defa sinemaya giden çocuklar d asıl bir 

tesir altında kalıyorlar? Secyelerinde ve tavru hareketlerinde 
görülen tesir nedir ?

i, .Bütün bü suallere yekten cevap vermek lâzım gelse, diye hili- 
Tiz ki, sinemanın küçük çocuklar üzerindeki tesiri mektebin tesi
rinden pek az farklıdır. Ve bunun tesiri mektebinkinden daha ani, 
yani kendisini müdavimleri üzerinde daha çabuk gösterir.

Amerika’da yapılan ruhî tecrübelerde 12-15 yaşında Greta J 
■Garbo, Lilîan Harvey ve sair yıldızlar gibi giyinmek, yürümek, 
^oturmak, kalkmak, konuşmak istiyen ve yapan yüzlerce kız varmış. I 
Onların sinema perdesi üzerinde gördüklerini arkadaşlarına ve j 
sevdiklerine tatbik ettikleri söyleniyor. {

Genç erkekler içinde Roman Navaro, Jilbcrt, Chaney ve Che- J  
valieye benzemek istiyen çokmuş. ^

Dokuz yaşında sinemaya gitmiş erkek bir çoçuğun gece yata
ğında mütemadiyen dönmüş olduğu ve yamadaki kızkardeşinden 
daha az uyuduğu tahakkuk ediyor. Tuhafı, yatağın içindeki bu 
dönüşler, bir geceye münhasır kalmayıp, dört gece devam 
■̂ tiniş. Ve yatağin bir tarafından öbür tarafına bu dönüş ameliyesi 
■ûykunmı îlk. üç dört saatinde vuku buluyormuş. Bu vakalar Ame- 
xikada(OhioJ)arülfununü Psikoloji araştırma bürosunda tesbit edil
miş. Bir hafta için ber gün sinemaya gitmiş vc 58 filmi görmüş 
170 çocuk üzerinde Hyprograplı (uyku) aleti ile her gece için bir 
«uyku araştırması yapılmış ve şu neticeler tcsblt edilmiş :

Krkok çocuklar lininimin sinemaya glLtiklcrl zaman, yatakları ~j 
■içinde mütemadiyen dönen, ve uyuyamayan % 26; j

Kız çocuklar arasında sinemaya gitme neticesi eyi uyuyaına- i 
yanların sayısı °/„ 14 ten fazlaymış. °

Muhtelif çocukların sinemada gördükleri bazı filimlerin uyku-
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larında ve hayatlarında yaptıkları tesir şayanı dikkattir. Bunlardan 
ikisini bııraya kayt ediyoruz :

19 yaşındaj bir mektep kızı anlatıyor :
15 yaşında iken “ Gaybolan Dünya „ îilmini seyretmiştim. Eve- 

dönünce uy uyamayacağımı tahmin etmiştim. Yatakta bir taraftan: 
o bir tarafa döne döne nihayet uyuyabildim. Ve rüya görmeğe baş
ladım. Uykuda ezileceğim, öleceğim korkusuyle tekmelemeye ve 
savaşa başladım. Bütün gecemi kan ter içinde geçirdim. O1 bir gün 
mektepte kendimi bir türlü toparlayup vazifemi layikiyle göreme
dim, ve tabiatiie yapamadım, demiş.

Diğer bir talebe filmde bir makine adamının canlandığını ve 
mücidini öldürdüğünü ve o gece büyük korkular içinde eve dön
düğünü ve aylarca karanlık odaya yalnız giremediğini, söylemiş.

r Bu araştırmalar neticesinden anlıyoruz ki, korkunç bir filim 
çocuğun uykusunu alt üst edebilir. Bunu bir kanun olarak herkes? 
için kabul edemez isek te, küçük çocukların uykularına ve sıhhat

alarına halel getirdiği muhakkaktır.
Ruhiyat Doktoru Samuel Rcnshaw’ye güre sık sık sinemalara 

giden çocukların uykusunda intizam aranamaz. Bundan başka, sıh
hatlerine ve büyümelerine de menfi tesiri olur. Yegâne tedbir, ço
cukları en eyi filmlere götürmek ve bunu da kabil olduğu kadar- 
seyrek yapmaktır.

Küçük çocukların ve ilk mektep çağındaki çocukların çok defa
lar yetişmiş gençlik ve büyükler için hazırlanan filmleri gördük
leri vakidir. Halbuki bu gibi filmler küçük çocukların menfi ter
biyesine hizmet eder. Şüphe yok ki küçük çocukların üzerinde eni 
fazla tahribat yapan filmler kabalık, sertlik ve şiddet gösteren 
filmlerdir. Yukarıda gördüğümüz gibi hıı vazifeleri ihtiva eden 
filmler çocukları rahatsız ettikten başka hayatta çekingen ve kor
kak bile yaptığı vakidir. 1

Binaenaleyh küçük çocuklun harbi, esrarı şekaveti gösteren 
yani sertliği, kabalığı ve şiddeti temsil eden filmleri görmekten 
nıenetmeli. Çocukları gece sinemalarına sokmamak. Sabah ve 
akşam matinelerine devam eden çocukların % 99 zu sinema
nın en ucuz mevkilerinde oturmaları, ayrıca tetkike değer bir 

f  meseledir. Çünkü perdeye yak,n ve enönde oturan çocukların za- 
[ manla gözleri bozulabilir. Bu hale göre, bugünkü sinema kuvvetli,bir
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kontrol altına girmelidir ki milli müesseselerin verdiği ve vermek 
İstediği sistemli terbiye ile çarpışmasın.

Dışardan gelen sinema filmlerini daima gören Türk çocukları ve 
gençliği haricin mütemadi ve her türlü tesirleri altında kalacağı 
pek tabiidir.

Türkiyede gösterilen filmlerin % 95 aşktan, hırsızlıktan açık 
saçık hayattan, içki alemlerinden, serbest sevgiden, teyatro ve 
sinema hayatından, cinsi tahrik edici danslardan, dinden, zengin ve 
lüks hayattan ibarettir. Bunun gerisi yani % 5 terbiyeyi, zirai ve j  
İktisadî hayata aittir.

Sinema sahiplerine göre Ankara ve îstanbulda kış mevsiminde 
sinemaya giden °/0 50 sini erkekler; % 30 unu kadınlar ve % 20 sini 
ise kız ve erkek çocuklar teşkil eder.

1932 senesinde Türlciyde fim ler
1932 senesinde Türkiyeye gelen 165 sessiz ve sesli filmler şu 

lisanlarda gösterilmiştir.
Fransızca.................................., . . .  71
İngilizce ............................. . . .  41
A lm a n c a ................... ....  . . . .  30
T ü r k ç e .................................. . . .  2
İspanyolca .............................. . . .  2
Lehçe .................................. 9
İ ta ly a n c a ............................. . . . 1
R u s ç a ............................. .... .................1
S a i r e ...................................... . . . .  11

Hepsi . . . . . . . 165

Sinem aya giden büyük ve küçükler üzerinde şöyle bir ta sn if  
yap ab ilir iz ;

(Bn tusniî çocuklardan Sazla büyüklere şamildir).
1 — Her filmi görenler. Bunlar için sinema bir eğlence veya 

vakit geçirmeden fazla hastalık halini almıştır. Bu müdavimlerin 
% 98 ni gençlik teşkil eder.

2 — Her hafta sonu filimlerine gidenler. Bunlar yeni bir şey 
görmek, eğlenmek için sinemalara giderler.

3 — Üçünçü bir sınıf halkta yalnız iyi ve ıııedih edilen filmleri 
görmek için sinemaya gider.
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I  I Dırıltımın bir nimiV lıulk luo Ulnuleıı rıı/,la uluumudu bulu
nan halki eeyr etmek için gider.

( 5 — Beşinci bir sınıf halk ise sevişmek için sinemay gider. 
Bunlar sinemanın en gerilerini, localarını ve karanlık yerlerini ter* 
cilı ederler, j

-  Bunların içinde en tehlikelileri birinci ile son iki sınıfa mensup 
(kimselerdir. Birinci sınıf hayatı ve her şeyi sinemada gösterildiği 
j gibi zan eder. jVe onu hayatta öylece tatbika kalkışır. Bu gibilerin 
| sonu tehlikelidir ve ekseriyetle felaketle neticelenir. Son iki sınıf 
j) halkı ahlakça! düşktür. Bunlar cinsi zevklerini tatmin etmek 
i için bû  gibi yçrleri randevu ittihaz ederler veyahut ta şikârlarını 
| burada avlamaya gelirler.

i
Sinem alara giden gençlerle ebeveynleri aras'inda çıkan gürül

tü leı~in m ahiyeti pu sebeblerde a ran ab ilir :
1 - t  Sinemalara girmek için paranın istenmesi;
2 -ı- Sinenjaların randevu yerleri olarak kullanılması;
3 Bazı genç kadınların ve erkeklerin sinemaya tek olarak 

girüp çift çıkmaları;
4 — Sinemlaya devamın ve sinema yıldızlarına ait fotograîlurm 

ebeveynden saklanması;
5 — Sinemalarda gösterilen filmlerle alâkadar bavaİarm gra- 

raafon plaklarında bulunduğu için gençler tarafından satın alınmak 
istenmesi;

6 — Konservativ ailelerin çocuklarının siûemalara gitmelerine 
asla müsaade etmemeleri.
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Müsbet Tesirler
Sinemama menfi tesirlerini kısaca yazdık. Şimdide müsbet 

tarafını düşünelim. Bunu Iayikile yapabilmek için sinemanın 
menfi tesirinde# kurtulmanın yollarını aramak ve bulmak lâzımdır. 
Büyük harpten çok evvel ülkemize giren Fransız, İtalyan ve İskan
dinavya filmlerine, harpte ve harpten sonra Alman ve-Amerikan 
filmleri karıştı. Gerek Fransız, İtalyan gerekse Alman, Amerikaıı'r 
ve sair açık saçık ve propaganda mahiyetindeki filmlerin halkın 
üzerinde yaptığı fena tesirler ve bıraktığı nahoş izler sayısızdır._ 
Bunların bir kısmım anketimizin mahsulü olarak sualler ve neti
celer faslında göstermeğe çalıştık.

Sinema filmlerinin % 95 i ticaret maksadile ve sırf halkı eğlen
dirmek ve vakit geçirtmek için hazırlandıklarına şüphe yoktur. 
Bir filinin halk üzerinde muvaffak olabilmesi için terbiyevi ve 
propaganda filmi olmaktan ziyade halkı l&ulettayin bir hedefe 
sürükleyecek hassaları kendisinde bulundurması şarttır.

"7Eyi ve müsbet filmler çocukların ve halkın malumatını çoğal
tır. Onlara, dünyanın ırklarını, insanlarını, hayvanlarım ve yaşa
mışlarını ve bilgi tecrübelerini öğretir ve ziyadeleştirir. Olmuş 
büyük ve tarihi vakaları canlandırır. Çocukluk hatıralarıma istinaden 
diyebilirimki eyi bir film insanı alâkadar ve ona dair tarihi kitap- 
Iurı okumaya sevk eder.

Gazinin halkla teması, kuvvetini halktan alması, halkı sovketmesi, 
halkın heyecanını, Gazinin düşmanla savaşı, ve onu ülkeden çıkarma
sı, harp meydanlarında muvaffakiyetleri, Meclisteki geri ve karan
lık zihniyeti! şahıslarla mücadelesi, muvaffakiyeti, Türk Cumhuri
yetini kurması ve daha sonraki içtimai, siyasi ve iktisadi inkılâlap- 
rı gösterecek filmler, bilhassa bu mevzular üzerinde yazılmış, 
çok kitaplara ve yazılara karşı pek büyük bir merak uyandıraca
ğı ve onları seve seve okutacağı tabii görülmelidir,

Küçğk projektörlerle köy halkına filmle gösterilecek yukarda Çj 
bahsettiğimiz muvaffakiyetlerin ve vakaların köylü üzerinde yapa- | 
cağı tesir hayale sığmıyacak kadar büyüktür. Gayet ucuza mal 
lOlun bu projektörler hemen her köy mualliminde bulunması zaru- |

IX
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ridir. Köy mualliminin veya halkevlerinin köylerde kullanacakları* 
bu projektörlerin omuzlarda taşınacak kadar hatif ve istimali ko
lay olmasına dikkat etmek lâzımdır. Elektriğe lüzum görmeden iş- 

f leyebilmelidir. Hiç olmazsa, bu ucuz projektörlerle halka büyük ve 
 ̂ millî davalarımızı gösterebilmeliyiz.

r Müsbet bir tarzda mektep sınıflarında coğrafya, hayvanlar, ne- 
f ballar, kimya, ziraat, haşerat vesaire hakkında gösterilmiş bir film 
L talebeye okudulmak ve öğretilmek istenilen mevzua can verir. Film 

dersin yerini alamaz ve almamalıdır; film muallimin verdiği dersi 
itmam etmelidir.

Film talebenin mevzu itibarile yapmak istediği veya yapmak 
mecburiyetinde olduğu tetkikatın yerini almaz. Ancak, talebenin bazı* 
noktalan anlamasına yardımı dokunabilir.

Laboratovarlarda yapılan bilgi tecrübelerini çocukların daha 
kolayca anlamaları için filmin büyük hizmeti olur. Bilgi sahalarında 
bilhassa bizim, işimize yarayacak ziraat, makine, kimya ve tabiiyai 
sahalarında Amerikanın, Fransanın ve Rusyanın bilgi adamları ve 
müesseselerı tarafından hazırlanmış filinıleri getirmek ve halka 
göstermek İktisadî bir hareket olur.

Filimleri hangi talebelere göstermeli
r n l İ M . l o f j I n n t ı  v<> i o r h l ıy i ' * ı f | p ı  I j i  M d J i i I r m ı ı u  p . O r n  » ‘ ‘ i ' b l y p v J  n t l m l p j -  

en kuvvetli tesirlerini ilk mektep çocukları üzerinde yaparlar. Çün
kü küçük bir çocuğun gözü dimağından daha kuvvetlidir. Gördkük- 
lerini ve yaptıklarını, işittiklerinden daha iyi anlar ve hıfzederler.. 
Çocuk yaşlandıkça üğredilen şeylerde akıl ve mantık kullanmaya 
başlar. İ 1

Yukarıda ileriye sürülen fikri bir daha tekrar edelim: Sinema ve-. 
projektörler muallim ve kitap yerini tutumuz. Her ikisinin dc yeri 
ayrıdır. Bunlar, her şeyden evvel, muallim ve kitabı takviye eıleıı 
vasıtalardır, j

Bugün ceiniyeti alâkadar eden müteaddit mevzuların arasında: 
milletlerin vç devletlerin çok ehemmiyet verdiği muhtelif sanayi 
ve ticaret branşlarını tafsil alile mektep çocuklarına göstermek 
zaruridir. Meselâ Adana’da pamuğun nasıl yetiştirildiğini, hazırlan
dığını, i satıldığını, memlekette nelere kullanıldığı m, harice nasıl 
sevkedildiğini- sonra Zonguldak ta kömürün nasıl çıkarıldığını,, 
amelenin hayatı ve amele arasında çikau mebusu; köy hayatı ve 
köydeki ziraat ve köy mebuslarını: meksuf ve gayri mcksuî ma
denlerimizi; dünyada büyük madenler sırasına geçen bakır made
nimizi ; tiftiğimizi; demiryollarımızı; büyük ormanlarımızı; İzmirin
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üzüm ve incirini; Bursanın ipek işini ve saireyi sinema ile talebe
lerimize ve halkımıza göstermek ihtiyacındayız.

Bazı köylerimizi kasup kavuran ısıtma, frengi ve trahomanın; 
mazarratını, onlardan korunmayı ve tedavilerini gösterir usulleri 
Kümlerle köylülere ve köy mektepleri talebesine göstermek memle
ketin hayatı meselesi arasındadır.

Filmleri göstermenin ve muhteviyatı okutmanın usulleri
t — Terbiyenin gayesi fertlerdeki muhtelif kabiliyet ve istidat

ların uyandırılması ve inkişafı ve bunların müsbet gayelerle muh
telif ve müteaddit hedeflere doğru şevki olduğuna göre, terbiyenin 
bilhassa malûmatın verilmesi hususunda bu gün büyük roller oy
nayan sinema ve projektörden istifade edilmesi elzemdir.

2 — Her hangi bir mevzua dair gösterilen filim hakkında tale
benin hazırlanmış bulunması ve filmde dikkat edilecek noktaların 
kendisine muallimi tarafından söylenmesi ve bildirilmesi faydalıdır.

3 — Muallim, işletmesi gayet kolay projektörler hakkında malû
mat edinmeli ve projektörle gösterilecek her hangi bir mevzua dair 
hazırlıklı bulunmalıdır.

A — Projektörün yardımile gösterilecek bazı derslerin biiyiik 
alâka ııyuııtlmıcıığı pek lııbildiı-,

0 11»M1 lin inn iın lıı MÜfiturlloi!i>k U lıiıh ı I i i I H h ' İ i Im hıiv.ım *h I i M
Icceglndetı fazla olmanı alıdır.

6 — Karışık Intibaa mani olmak için filimle gösterilecek ders
lerin muntazam ve sistematik olmalarına gayret edilmelidir.

7 — Ders mümkün mertebe dramatize edilmeli, yani talebenin 
önünde canlandııilamlıdır.

8 — Dersin münakaşalı olmasına gayret etmeli. Çünkü münaka
şalı dersin hatırlanması daha kolaydır.

Dııhu başka noktalar:
Mekteple ve terbiyevi sahalarda kullanılucak filmlerin eyi ve 

yerinde olmalarına dikkat etmek lâzımdır. Filmleri talebelere fena 
bir tarzda göstermektense, hiç göstermemek daha hayırlıdır. Zaman 
geçsin diye mektep talebelerine film gösterilmez. Uyandırılacak 
alâkadan istifade etmesini bilmediktensonra filmleri kullanmak 
hem zahmete değmez ve hem de bahalıya mal olur. Talebeye veya 
halka gösterilecek filmlerin mektepte okudulan mevzular ve halkım 
yakıudan alâkadar olduğu işlerle sıkıca münasebeti olmalıdır. Film, 
muallimin vaktim ve zamanını tasarruf etmek için talebeye göste
rilmez. Çünkü talebeye veya halka gösterilecek her hangi bir filinin 
mevzuu üzerinde ınuullimin veya Halkevleri konferansçılarıma 
hazırlıklı olmaları şarttır.
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Saşka jMemleketlerde Sinemalar
Başka memleketlerde sinemaDin halkı ve mektep talebesini 

uyandırmak ve terbiye etmek hususunda oynadığı roller şayanı 
dikkattir. Sinemanın rolü oldukça büyük sayılan Fransa, Ispanya 
ve Rusya gibijbazı memleketlere bir göz gezdirelim:

A — Fransa:
Fransada terbiyevi . filmlerle uğraşan ve onları mekteplere, 

mallimlere ve konfranscılara ödünç veren bir çok müesseseler 
vardır. Bu müesseselerin en büyüğü ve mühimini Paristeki ( Musde 
Pedagogique de l’E ta t) Hükümet Pedagoji müzesidir. Bu müze 
gerek mekteplerdeki talebeye gerekse lıalka gösterilmek Üzre 
toplayabildiği müteaddit ve muhtelit filmlerden ve tevzi hususunda 
gösterdiği meharet ve kolaylıktan dolayı ehemmiyeti haizdir. Bu 
müessesenin 1926 - 1927 senelerinde mektepler, profesörler ve kon
feransçılar vasıtasile talebe ve halka gösterilen filmlerin sayısı 
28,915 dir. .

Fransa Maarifi, muhtelif ticari müesseselerden para mukabi
linde ve tetkik ettikten sonra, satın aldığı tedrise ait filmleri asil 
gayelerde kullanmak üzre bu müzeye tevdi eder. Müzede bulunan 
filmlerden bazıları şunlardır: Ziraata ait 37 tane; teşrihe ait 20 
tane ; arkebloji, sanat ve tarihe ait 31 tane; çocuk bakımına ait 47 
tane; fizik ve kimyaya ait 30 tane; tayyareciliğe ait 13 tane; Ne
batlar bilgisine ait 22 tane ; Fransız coğrafyasına ait 131 tane; 
sihhata ait 36 tane; çocuk sıhhatin a ait 14 tane ; sanayie ait 26 

•tane ; hayvanlara ait 108 tane ; gemiciliğe ait 14 tane ve saire.
Dikkat edilirse en büyü rakkamlar Fransız coğrafyası, hayvan-; 

lar ve çocuk bahislerine aittir. Fransız coğrafyasını gösteren film
lerin sayısı 131; hayvanların, yaşayışını gösteren filmlerin sayısı 
108 ve çocuk sihhatına, bakımına ve terbiyesine ait filmlerin sayı

c ı  150 dir.
Bu saydığımız filmlerden başka bu müzede Avrupa, Asya, Af

rika, Amerika ve Avusturalya kıt’alarım ve Fransız müstemleke
lerini gösteren 220 adet daha film vardır.

Müzede büyük ve küçük 5000 den fazla film varmış. Ve bun-

sinematek.tv



lardan da her birisinin nüshalarının adedi ikiden ona kadar, çıkı
yormuş.

Bu filmler bir elden obir ele geçerken arada kaybolan zaman 
fazla görülerek merkezi müze memleketin 35 - 50 kadar şehir vê  
kasabalarında şubeler açmış ve bunun neticesi olarak tevziat da
ha kısa bir zamanda ve daba çabuk yapılıyormuş.

Fransanın teknik sahasında hazırlanmış birçok filmleri vardır. 
Bu filmlerin ayrıca bir şubesi vardır. 1928 senesinde bu şubede 
mevcut muhtelif teknik mevzulara dair 75 uzun ve kısa film vardır.

Fransanın maarifle alâkadar müesseseterinden başka Paris be
lediyesi Fransanın ziraat, İçtimaî yardım ve iktisadı vekâletlerde 
müdafaası ve bahriyesi bile filmlerden istifade etmesini bilirler. 
Fransanın ziraat vekâleti 21 sene evvel filme ehemmiyet vermiye 
ve filmi mekteplerinde tatbik etmeye çalışmış ve 1929 senesinde - 
ziraatin muhtelif safahatını gösteren 425 filim sahibi olmuş.

İçtimai Yardım Nezaretinin ve Rockefeller müessesesinin kur
duğu Bihhat müessesesi ile vereme karşı milli koruma cemiyetinin 
hazırladıkları 50 propaganda filmi vardır. Bunların 300 nüshasının 
mevcut olduğu kaydediliyor. Çocuğun ve annenin sıhhatini göste
ren film 0,200 metro uzunluğunda imiş. İçtimaî Yardım Nezaretinin 
en büyük filmi vereme ait olanı imiş.

Müdafaanmm askerliğin muhtelif safhalarını gösteren 124 filmi 
Yarmış,. AşKeri tarihi gösteren film 31,380 metro uzunluğunda imiş.. 
Şehriyenin 120-130 filmi varmış.
, Hâriciyenin, Fransanın haricince çalışan ve bulunan Oransızlara 

gösterilmek üzre ayrıca bir film teşkilâtı vardır. Bu işi görebilecek 
Fransanın tarihini, terbiyesini ve sairesini gösteren yüzlerce filmi 

, mevcut olduğu muhakkaktır.
v ’ Fransanın milli turizm bürosu da Fransanın hariçte iyice 

tanınması ve Fransaya seyyah celbi için hazırlanmış bir çok 
filimleri vardır.

(Ana Olacaklara) ismindeki film Fransada M. Jean Benoit-Levy 
ile Dr. Devraigne tarafından hazırlanmıştır. Bu filmin hazırlanışı 
teknik itibarile o kadar eyi ve şöhreti o kadar büyüktürki, memle- 
Tcetimlzin çok ihtiyacı olduğu böyle biı* filmin nüshalarını getirme
sini hükümetimizden bekleriz.
... & — 'İşp an y a :
■ ispanyanın bazı yerlerinde köylülere ziraat hakkında bîr sene
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5çinde verilemiyen .malumat sinema ile . alU ayda verildiği iddia 
ediliyor. Seyyar sinemalar vasıtasile sari hastalıklara dair gös- 
ieıilen İilmlerin köylüler üzerinde yaptığı tesiri başka vasıtalarla 
yapmanın kabil olmıyacağı söyleniyor.

Ziraat ve Sıhhiye vekâletlerinin teşebbüsile ispanyada başla
yan bu sinema faaliyeti şimdi müteaddit müesseseler ve 
bilhassa mektepler taralından tatbik edilmeye başlanmış. Şimdiye 
kadar gösterilen bütün filimler mektep binalarında muvaffakiyetle 
gOnlorilmiş vtı müsbet neticeler elde edilmiştir. Ispanya sinemanın 
k t i r l u n l m  l ı m . ı k n ,  l ı e i ' k m d ı ı  ^ O i ' e b l l e e e u l  v e  m ı l n y n l d l o o e p j  h m '  l l l r l l l  

insanlarda tesirini gösterebileceği mevcut terbiye vuaılulıırmııı eıı 
.kuvvetlisi olduğuna kanaat getirmiştir.

C — Soviı/et R u sya:
Soviyet Rusya’da son on iki sene zarfında sinemanın oynadığı 

rol tetkike dejğer. Sovyiyet Ruslar her şeyde yaptıkları gibi sine
mayı da « sarFat san"at iç in d ir» küflü nazarîyesinden kurtararak

“San’at halk içindir, insanlara hizmet içindir, Milletleri muayyen 
hedeflere doğru yürütmek içindir„ nazariyesini kabul ettirdiler.

Kanlı ihtilâlden evvel Rusya’daki mevcut sinemalarda kısmen 
Rusyadan fakjıt bilhassa hariçten gelen filmler gösterilir ve bunlar 
mahdut zümrelerin istifadesine daha doğrusu eğlencesine yarardı.

İhtilâlden sonra vc ihtilâli müteakip bir kaç sene için Rusya’da 
sinemaya daha ziyade ehemmiyet verildi isede, hazırlanan filmler 
direkmişiz ve1 kontrolsuzdu. Mevzular istenen ve beklenen tesiri 
yapamıyordu.'Sinema sistematize edilmemişti.

Mevcut içtimai edebiyat başka bir alemin ve hayâtın ruhunu 
taşıyordu. Meycut artistik aktörlar realist sinema aktörlüğü yapacak 
kıratta değillerdi. Binaenaleyh, o zaman Rusya’da çevirilen filmler 
istenen gayeyi vermemekle beraber, mevcut aktörler de rollerine 
bayat katamıyorlardı; mevzulara can veremiyorlardı.

Dahili ihtilâl bittikten sonra, örs ile sapan kılıç ve tüfengin ye
rini aldıktan sonra, hayatın ve kültürün mühim ve acil meseleleri 
düşünülmeğe haşlandı ve artistlerle, aktörler ve muharrirler hayatı 
olduğu gibi görmeğe başladılar. İçinde bulundukları vaziyetin 
ve vazifelerinin ehemmiyetini idrak ederek faaliyete koyuldular. 
Bu idrak dakikasından sonra bir iki sene için sinemanın ehem
miyetine dair konferanslar verildi, tecrübeler yapıldı. Konferansların
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"re tecrübelerin muvaffakiyeti üzerine Rusya kültür sahasındaki U
■idealini kısmen sinemaları ve artistleri ile tahakkuk ettirmece ;'j
-çalıştı. j

Yeni Rusya yeni filmlerindeki mevzuları sırf kendileri için ya- :
şayan zümre insanlardan kurtararak işi içtimai dramlara döktü. •
Ferdin mensup olduğu cemiyete mesuliyetini ve vazifesini, topluluğu j :
ve kolektivizmi gösteren mevzular yarattı. Filmi seyredenler üze- j ,
rinde arzu edilen tesirin görülmesi için sinema ve film tekniğine, j <
aktörün kabiliyetine, ııınlflnıalınu, maharetine ve hareketlerinin I :
Mİıiemıı perdeni II/,erlinle hırııkucııgı I/leıl bl|ın<'Hİm' eiıt'iımılyel J (
verildi: !'i

Filmde güdülen gaye filmin kendisi değil; aktörün temsil ettiği |.
hayatın lûyikile anlaşılması idi. Bunu başka türlü ifade edelim: il
Ehemmiyet verilen nokta ne film ve ne de aktörün şahsiyeti ve 
mahareti idi; temsil edilen ve gösterilmek istenilen hayatın psiko
lojisini seyircilere aşılayabilmekti.

Rusyada sinema filmlerinden istenilen gayeyi elde etmekte 
güçlük çektiler. Kendi tecrübeleri yetmeyince memleketin dışında [. 
misaller aradılar. Bu misalleri Amerikan sergüzeşt filmlerinde ve [; 
Rusyanın bazı tiyatrolarında buldular. Realizmi Amerikanın bazı £j, 
filmlerinde bulan Ruslar, Leo Kuleshoîî sinema mektebini tesis et- ;
tiler. Bu mektep Soviyet Rusyanın ilk ihtilal sinema mektebi olmuş- j | 
tur. Dsigo Vertoff tiyatro biçiminde hazırlanmış filmlerin muarızı ;; j 
idi. Onun artistik filimler halikındaki kuvvetli tenkitleri ve siyasi 
hayatın filmlerde gösterilmesi hususundaki ısrarı Rus sinemasının ,■[; 
hakikate ve realizme daha fazla yaklaşmasına sebep oldu. 1922 [I:
senesinde ortaya çıkan A. Gan’niıı yapıcı grupu da saygıya değer.
Bu grupun sinemada takip ettiği gaye hayalı olduğu gibi (ilinde j 
göstermekti. -j:

Rus sinemacılığına ve inkişafına yardım etmişlerden daha j.
baaşk İsimler şunlardır:

■ Sergius Eisenteİn ; Vsevolot Pudovkiıı; A. Dovgenko ; A. Roouı. i
Görki’nin annesini ve Petersborgun son günlerini büyük bir } | 

maharet ve realite ile filme çekebilen Vsevolod Pudovkin çok j 
şöhret kazanmış bir Kustur. '

Rusyadaki âdetleri filme çekebilen sinema direktörlerinden ; i
bazıları da Petroff; S. Scetrov ve Rotoff’tur. Muhtelif Rus adetleri ;! 
sinemaya çekilirken daima halk ve seyirciler düşünülmüştür.
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Sinema şapştı şpp; zamanlarda dev adıml-arlle jpkişafı ye-
ilerlemesi neticesi, cemiyetler içinde püyük değişiklikler yappııya 
muvaffak olmuştur, Sinemanın temrini, düpyamn her tarafında oldu- 

I gu gibi, bizde de günden güne görmek ve hattâ ölçmek kabildir, fliç 
şüphe yoktur kj gençlik ve hattâ vasati yaştakiler adap ve pıua- 

| şerete ait birçok şeyleri şinema perdeleri üzerinden öğreniyorlar, 
j Bu gençlerin b̂ r çoğu da öğrendiklerini hayatta tptpik etmiye 

çalışıyorlar. Bp noktaların bazıları mektep talebelerinden sualle
rimize aldığımız cevapların hülâsasında bulunur. Meşejâ Greta Gar- 
bonun tuvaletini, yürüyüşünü, bakışını, giyinişini, şusunu busunu 
taklit etmiye yeltenen kızlar; Adolf Menjü, Douglas - FairbaDks* 
Roman Navaro ve sairenin bıyığını, saçlanm, tavurlarmı, geyinme- 
lerini benimseyen ve taklit eden delikanlılar ne kadar çoktur!

Sinema perdeleri üzerinde gördükleri şıın’î hayatı yaşamak 
isteyen nekadar gençlerimiz vardır. Demek ki sinema kuvvetli pir 
propaganda organıdır. Demek ki sinemanın hergün dolup boşalma
sında çok kuvvetli bir psikoloji vardır. '

Dünyanın her taralından, Amerikadan, tngiltereden, Fransadan 
Rusyadap ve Almanyadan gelen ve her türlü propaganda içip ha
zırlanan filmlerin gençliğe ve halka gösterilmesi düşündürücüdür, 

f Millî filmler çoğalıncıya kadar, hariçten gelecek filmlerin mem- 
1 leketimizde sıkı bir kontrol altına alınması behemmehal lâzımdır.

Filmleri kontrol edecek heyetin arasında en mühim mevkii 
terbiye, içtimaiyat ve psikolojiden anlar birisine vermek düşer. 
Gösterilen filim üzerinde söylenecek son söz terbiyecinin olmalı
dır. Çünkü filimlerin talebe v,e halk üzerinde yaptıkları müspet ve 
menfi tesirleri en iyi anlayabilecek terbiyevi ruhiyat ile meşgul 
olanlardır.

Terbiyevi filimlerin yapıldığı bir yerde ve zamanda terbiyecinin 
bu faaliyetin haricinde bırakılması doğru değildir.

Sinemanın kitle terbiyesinde çok mühim rolü vardır. Mektepte 
derslerin daha iyi, daha kolay ve daha çabuk utıluşılmuBimlu çok ] 
büyük yardımı olacaktır. -Talebe dersini öğrenmek için bir saat
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sarf ederken, bu sefer ayni dersi yarım saat içinde öğrenebile» '.'i 
çektir. Derslerin ve konferaslarm filimlerle tedrisi ve söylenmesi 1 i 
hususları nazarı itibara alındıkça, film pedagojisi diye yeni bir b ilg i: | 
meydana çıkacaktır ve bu sayede pedagoji ve konferanscılık pren- 
sipleri zenginleşecek ve kuvvetlenecektir. Terbiyevi filmler çoğa
lacak ve ucuzlayacaktır.’

Mektebin talim ve terbiyesini ve konferansların söyleniş ve *|j 
veriliş tarzlarını kuvvetlendirecek her hangi amil, talebenin okudu- T 
ğunu ve konferansı dinleyeynin mevzuu daha iyi kavramasına, ' i 
anlamasına ve lıazm etmesine sebep olacaktır. Gördüğünü, okudu- I 
ğunu ve işittiğini iyi anlayan talebe ve konferansı dinleyen kimse, 
cemiyete ve millete daha iyi bir uzuv olarak yetişir. İyi uzuvlar ?!' 
ve yurttaşlarla sağlam ve kuvvetli kitleler ve milletleri vücuda gelir. $ 

Binaenaleyh, hayati gördükleri ve istedikleri gibi göstermeye p 
çalışan muhtelif milletlerin sinema filmlerinin tesirine karşı yapı- ! 
lacak şey, filmleri sıkı bir kontrolrtan geçirmektir. Gençliği koru- , j 
yacak, onu bin bir menfi propagandanın tesirinden kurtaracak i i 
çareler aramak lâzımdır. J-j

Sinemanın beynelmilelcilik cereyanı iyi olmakla beraber ka-|  j 
rekter ve milli terbiye noktaı nazardan fenadır. Çünkü bu Iıal,fc 
zamanla, çok fena vazıyetler doğurabilir. I-

Bazı milletler ve hükümetlerde olduğu gibi Türkiyede del \ j 
Türk genci için Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız ve Rus kültü-/ !,: 
ründen ve hayatından evel Türk kültürü ve hayatı en ileri gel- İ;j 
ineli ve en yüksek bir yer tutmalıdır. Fakat bu iş kendiliğinden 
olmaz ve olamaz. Bu işi yapacak kuvvet devlettir, halkın kendi-4'  r 
sidir. Halk kendi millî menfaatim gözetmek mecburiyetindedir, onu j:
büyük bir kıskançlıkla ve her türlü ledakârlıkle muhafaza ve mu- 'jj 
dufaa etmelidir. - , ' . j

Temiz, sağlam ve düşünceli bir cemiyetin kurulması muayyen 
millî terbiye akidelerini yaratmak, onları çocuklara ve halka aşı- 
lumuk ve böylece büyük millî kültürü harici tesirlerden korumakla 
kabildir.

Halkı her günkü sinema tesirlerinden kurtarmak cemiyetin en 
büyük gayelerinden biri olmalıdır. Cemiyet ve devlet haricinde sine
ma tesirlerine karşı koyacak kuvvetli ve sinemanın son tekniğine gö
re hazırlanmış milli filmler yurutmalıdıı\ Bu suretle bu günkü millî 
akidelerimizi halk kitlelerine aşılamak yollarından, belki de on 
kuvvotllslui vo en dokunurunu elde etmiş oluruz.
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