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Asırlardan beri Batı devletlerile daimi ve sıkı bir temasta bulunmamız,
bize buraların bir çok metalarının icatlarından kısa bir zaman sonra gelmesine
sebep olmuştur. Daima yeniliği ve iyiyi takdir eden millletimiz bu yenilikleri
derhal memlekete sokmuş ve kısa zamanda yaymıştır.
Mevzuumuz Türk filmciliği olduğuna göre bunu ele alacağız. Türk
filmciliğinin başlangıcı olan film gösterme, icadından iki yıl sonra yani 1896
yılında memlekete gelmiştir. Pathé Fransız film makineleri şirketinin Türkiye vekili olan Sigmund Weinberg adlı Romanya tebaalı bir Polonya musevisi makinelerinin reklâmını yapmak gayesi ile evvelâ Galatasaray’da bir
birahanede ve sonra da yine Beyoğlu’nda şimdiki Saint Antoine Kilisesi’nin
bulunduğu yerdeki Concordia adlı eğlence yerinde ve daha sonra da İstanbul
cihetine geçerek Şehzadebaşı’nda şimdi pazar barakaları bulunan Feyziye Kırathanesi’nde halka 30-40 metre uzunluğunda kısa filmler göstermek
suretile işe başlamıştır. Halkımız tarafından büyük rağbet gören bu filmlerin
altında yazı yoktu ve seyirciler bu filmleri dikkatle takip ederek anlamağa
çalışırlardı.
Ertesi yıl Cambon adında bir Fransız elinde Weinberg’in Pathé
markalı makinesinden daha mükemmel bir makine ile memlekete gelmiş
ve bugünkü Şenses Tiyatrosu’nun bulunduğu Varieté Tiyatrosu’nda filmler
göstermeğe başlamış ve daha fazla rağbet görmüştür. Zira bu adamın makinesi daha iyi olmakla beraber gösterdiği filmler de daha uzundu. Cambon’un
ondan üstünlüğü, Weinberg’i bu sahada hamle yapmağa mecbur etti. Ertesi
yıl o da daha mükemmel Pathé makinesi ve uzun filmler getirtmekle beraber
yazısız ve sessiz olan filmleri halkın iyi anlayabilmeleri için bir yenilik yaptı,
film gösterilirken bir memur ayağa kalkarak film hakkında izahat veriyordu.
Cambon ise bu şekilde izahat vermeği iyi bulmamış ve filmlerin altına Türkçe
izahat bastırmıştır. İki rakip halkın rağbetini kazanmak için bu şekilde yıllarca
birbirlerile çarpışmışlardır.
1908 yılında Weinberg, Tepebaşı’ndaki Şehir Tiyatrosu eski komedi
kısmını inşa ettirerek Pathé Sineması’nı açtı. Bu suretle sinema olarak
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İstanbul’da ilk bina burası oldu. Weinberg, mütemadiyen Batı’da çevrilmekte
olan filmlerden de getirmeği ihmal etmedi. Kovadis , Demirhane Müdürü,
Şerlok Holmes’in Maceraları gibi büyük ve mevzulu filmleri de getirtti.
İstanbul’da yayılmağa başlayan film gösterme işi eğlence yerlerine kadar
girdiği gibi Ramazan gecelerinde Tiyatro, Karagöz ve Meddah gibi, sinema
da devamlı olarak gösterilmiştir. İstanbul’dan sonra ilk sinema binası 1912
yılında Kordon boyunda inşa edilmiş ve sonra da diğer şehirlerimize gitmiştir.
İki yıl sonra da halen Akbank’ın olan binada Palas Sineması, daha sonra da
şimdiki Taksim Sineması olan Majik Sineması açılmıştır. Sonra da İstanbul
cihetinde Şehzadebaşı’nda Fevziye Kırathanesi’nin bulunduğu yerde Millî
Sinema dört ay sonra Sirkeci’de Ali Efendi Sineması, Kemal Bey Sineması
vesaire gelmektedir.
Canlı resimler tabir edilen sinema Sultan Abdülhamit tarafından da
iltifat görmüş ve Weinberg makinesile saraya davet edilmiştir. Bu canlı resimlerden pek hoşlanan Padişah, zaman zaman bu Polonyalıyı saraya davet eder
ve sarayın sinema-tiyatro salonunda yeni getirdiği filmleri seyrederdi. Sinema
yahut o zamanki diğer bir tâbirle Sinematoğraf mekteplere de daha o zaman
girmiş bulunuyordu, İstanbul Sultanisi’nde Dahiliye Şefi olan Fuat Bey adında
bir genç, sinemayı ilk getiren zata müracaat ederek ondan film göstermeyi ve
makinenin bütün parçalarını para vererek öğrenmişti. Türk filmciliği hakkında
bize geniş malûmat veren ve bu satırların yazılmasında büyük payı olan Fuat
Bey sinemaya karşı fazla merak salmış ve maaşından arttırdığı paralarla bir
sinema makinesi ve birkaç film alarak bunları İstanbul Sultanisi’nde talebelere
göstermeye başlamıştır.
İstanbul’dan evvel Türk topraklarından olan Selanik’te deniz
kenarındaki Beyaz Kule denilen yerde gösterilen sinemaya kadınlar ilk zamanlarda gitmezlerdi. Diğer bir çok eğlenceler gibi o da yalnız erkeklerin gideceği
yerdi. Saraya giren sinema nihayet konaklara da girmeğe muvaffak oldu. Burada konak mensuplarına verilen hususî seanslarda kadınlar da sinema seyir
etmek fırsatını buldular. Nihayet ilk defa olarak Pangaltı’da Asadoryan’ın
açtığı bir sinemada haftanın muayyen günlerinde kadınlara sinema gösterilmeye başlandı. Bunu gören diğer sinemalar da gündüzleri kadınlara mahsus
seanslar tertip ettiler. Nihayet Kadıköyü’nde Yoğurtçu Çayırı’ndaki sinemada
ilk defa olarak kadın ve erkeklere aynı zamanda sinema gösterilmeye başlandı;
fakat sinemanın içinde kadınlar ayrı, erkekler ayrı oturmakta ve aralarında
yüksekçe bir çadır bölme bulunmakta idi.
***
Film gösterme işi bir hayli gelişmiş, yer yer sinema binaları açılmış
ve mevzulu, uzun filmler gösterilmeye başlanmıştır. Bu arada yerli film çevirme işi de ele alınmıştı. Bu işi ilk defa asker teşkilâtımız yapmıştır.
93 Harbi olarak vasıflandırılmış olan Türk-Rus Harbi esnasında Ruslar bugünkü Yeşilköy olan Ayastofonas’a kadar gelmişler ve bu harekatın bir
nişanesi olarak bugünkü hava alanı civarındaki yüksek bir tepeye gayet yük114
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sek bir âbide inşa etmişlerdi. Çok uzaklardan bile görülebilen bu âbidenin
alt kısmında dispanser ve 93 harbinde ölen Rus askerlerinin cesetleri bulunuyordu. Birinci Cihan Harbinin başlaması ile bizim olduğu kadar harp
müttefiklerimizin de gözüne batan bu âbidenin yıkılmasına karar verilmiştir.
Yıkılma hazırlıkları tamamlandığı sırada bu ameliyenin bir filmle tesbit edilmesi düşünülmüş ve müttefikimiz Avusturyalılarla mutabık kalınmıştır. Hâdiseyi Şaşa Film adlı bir firma bütün safahatile filme almağı kabul etmiştir.
Ancak burada bir müşkille karşılaşıldı. Böyle mühim ve millî bir hâdiseyi
ecnebi bir operatörün tesbit etmesine itiraz edildi. Filme alan firma pek müşkil
bir duruma düşmüş bulunuyordu. Memlekette film çekme işi meçhul olmakla
beraber film göstermek bir çok kimseler tarafından bilinmekte idi.
Şimdiki İstanbul Erkek Lisesi olan o zamanki İstanbul Sultanisi’nde
Dahiliye Müdürü Fuat Uzkınay adlı bir genç, mektepte talebelere filmler
göstermekte idi. Bugün Ordu Film Alma Dairesi Müdürlüğü’nden emekliye
ayrılmış olan Fuat Uzkınay şahsi becerisi ve merakı ile bu işi öğrenmişti.
Avusturya film firması Fuat beyin film işleri ile uğraştığını haber aldı ve kendisine müracaat etti. Acaba film göstermek film çekmeğe benziyor mu idi?
Fuat beye bir miktar tecrübe filmi çevriltildi. O bu işte de muvaffak oldu. Ve
14 Kasım 1914 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 9.30 da âbide askeri
kuvvetlerimiz tarafından yıkılmağa, Fuat bey de bu ameliyeyi 150 metre
geriden filme tesbite başladı. Pek sağlam yapılmış olan bu âbidenin yıkılması
için Hamidiye krovazörümüz denizden top ateşine tuttu. Fakat hiçbir netice
elde edilemedi. Nihayet Ferit Bey adlı bir istihkâm taburu kumandanımızın
tavsiyesi ile âbidenin kısım kısım dinamitle parçalanmasına karar verildi.
Bu şekilde yıkılma işi üç ay sürmüş ve Fuat Bey de 300 metre uzunluğunda
olarak filme tesbit etmiştir. İşte bizde ilk aktüalite film budur.
Birinci
Cihan Harbi’nin
başlamasından sonra Alman ve
Avusturyalılarla bir çok sahalarda iş birliği yaptık. Harp harekâtının ve ordumuzun faaliyetini tesbit etmek için Alman ordusunda olduğu gibi bir Merkez
Ordu Sinema Dairesi adlı bir teşekkül kurduk. Bugünkü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin karşısındaki boşlukta bulunan ahşap binada faaliyete
geçen bu teşekkül, Birinci Cihan Harbi’nin başlamasından bir buçuk yıl sonra
kurulmuş bulunuyordu.
Teşekkülün başına memleketimizde evvelce film gösterme işinde
adı geçmiş olan Sigmund Weinberg adlı musevi getirildi. Bu daire evvelâ
zamanın Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın atlarını filme aldı, sonra karısı Naciye
Sultan’ın doğan çocuğunu, daha sonra Bursa’ya gelen Hind esirlerini ve diğer
bir çok askerî harekâtı filme almıştır.
Bu filmler askerî müzenin içinde bulunan sinemada gösterilmiştir.
Bu arada Harbiye Nezareti’nden müsaade alan Merkez Ordu Sinema
Dairesi’nin Müdürü S. Weinberg, dairesinin biraz ilerisinde temsiller vermekte bulunan Benlian kumpanyası ile temasa geçmiş ve ilk mevzulu filmi
çevirmek şerefini elde etmeğe çalışmıştır. O yıllarda bu kumpanyanın oyna115
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makta olduğu Himmet Ağanın İzdivacı adlı piyesi filme almağa başlanmıştır.
Weinberg filmin hem rejisörü ve hem de operatörü idi. Film çevirirken çok
titiz davranan Weinberg filmde rolü olan Benlian kumpanyasının efradını ve
o sırada askerlik hizmetini yapmakta olan muavini Fuat Beyi içeriye almağa
müsaade etmiştir. Operetçi Benlian kumpanyasından bir çok kimselerin
askere gitmesi üzerine film yarıda kalmış ve ancak askerden dönüldükten
sonra, 1918 senesinde Fuat Bey tarafından tamamlanarak halka gösterilmiştir.
Filmin bizde ilk mevzulu film olması halkın fazla rağbetini kazanmıştır. Bundan sonra Fransa’dan bir rejisör getirtilmiş ve muhtelif tiyatro heyetlerinde
çalışan Ermeni vatandaşlar temin edilerek onlara İstanbul Esrarı adlı bir
film çevriltilmiştir. O zamanki hükümet bilinmeyen bir sebepten bu filmin
gösterilmesine müsaade etmemiştir.
İki yıl kadar Ordu Sinema Dairesi’nin başında kalan Waynberg Romanya tebaalı olmasından memleketten çıkmak mecburiyetinde kalmış ve
yerini muavini Fuat Beye terketmiştir. Bu gayede Türk olarak Fuat Beyle beraber bugünkü Lâle Sineması sahibi Cemil Filmer ve İzmir Tan Sineması sahibi Mazhar Yalay da beraber çalışmakta idi.
(2)
Merkez Ordu Sinema Dairesi faaliyetine paralel olarak Müdafaayı
Milliye Cemiyeti’nin film alma faaliyeti göze çarpmaktadır. Orduya yardım
etmek gayesiyle kurulan bu teşekkül kendisine gelir temin edecek bazı
teşebbüslere giriştiği gibi bilhassa güzel sanatlarla münasebeti olan işlerle
de meşgul olmuştur. Ve bu meyanda film çevirmek istemişti. Alıcı makine
getirtilerek harbe ait bazı aktüalite filmler çevirdi. Bu filmlerin operatörlüğünü
bugün Ordu Film Alma Merkezi’nde operatörlük yapan Kenan Erginsoy
yapmakta idi. Ancak çevrilen bu aktüalite filmler pek fazla bir gelir temin
edememişti. Bu sebeble cemiyete daha fazla gelir temini mümkün menbalar
icapetmişti. O yıllarda henüz bir delikanlı olan ve bir çok güzel sanatlar ile
meşgul olan Yedigün dergisi ve Hürriyet gazetesi sahibi merhum Sedad Simavi,
cemiyetin o zamanki reisi Dr. Hikmet Hamdi beye başvurmuş ve mevzulu
filmler çevrilmesinin tekniğini ilerletmiştir. Cemiyet idare heyeti bu gencin
fikrini uygun bulmuştu. Zira Birinci Cihan Harbi’nin bu en karışık zamanında
hiç bir yerden film ithal edilememiş (olması) yerli filmciliğin doğması için
tam fırsattı. Derhal faaliyete geçildi. Cemiyet merkezi olan bugünkü sağlık
merkezi binasının alt katında bazı tadilat yapılarak, stüdyo haline kondu. Ve
mevzulu filmler çevrilmeğe başlandı. İlk olarak Mehmet Rauf beyin Pençe
adlı 4 perdelik piyesi, sonra da Casus, Alemdar Vakası yahut Sultan Selim-i
Sâlis adlı bir piyes ve daha sonra da Boksör Sabri, Efe Mensuk ve Kara Belâ
adlı filmleri çevirmek üzere hazırlıklara geçtiler. İlk üç filmin operatörlüğünü
evvelce Weinberg’in yanında çalışmış Yorgo adında bir genç, rejisörlüğünü
de Sedad Simavi yapmış ve filmlerden zamanın Darülbedai Osmani heyeti
artistleri rol almışlardır. Bu filmlerden Pençe ile Casus tamamlanmış ve ilk
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defa Beyoğlu’nda bugünkü Melek, Sümer ve Komedi Tiyatrosu’nun yerinde
bulunan Skating Palas Sineması’nda ve İstanbul cihetinde de Alemdar
Sineması’nda gösterilmiş ve halkın büyük rağbetini kazanmıştır. Birinci
Cihan Harbi’nin bitmesi ile Müdafaayı Milliye Cemiyeti de faaliyetini tatil
etmiş ve bu suretle henüz tamamlanmamış olan Alemdar Vak’ası ve çevrilmesi
düşünülen diğer filmler yarıda kalmıştır. Zamanın büyük komedi aktörü Şadi
Karagözoğlu, Fikret müstear adile o zamanın rağbette olan İbnül Refik Ahmet
Nuri’nin hisse-i şayia komedisinde Bican Efendi tipini yaratmış bulunuyordu.
Bu tipin baş rolünü oynamak üzere senaryosunu ve rejisörlüğünü tevdi etti.
Şadi Bican Efendi Mektep Hocası ve Bican Efendi’nin Rüyası ile küçük
filmler çevirdi. Bunlara Türkiye’de çevrilen ilk komedi filmleri denildi.
Bu cemiyet kapandığı sırada yeniden başka bir hayır cemiyetinin faaliyete
geçmeğe başladığını görüyoruz. Malûl Gaziler Cemiyeti, Müdafaa Milliye
Cemiyeti gibi yine hayır işlerine tahsis edilmiş bir cemiyettir. Birinci Cihan
Harbi’nin sakat gazilerini himaye için kurulmuştur. Bu cemiyet evvelâ
Bahçekapı’da şimdiki Yapı ve Kredi Bankası’nın yerinde merkez bankası bir
bonmarşe kurmuş ve daha sonra da film çevirme işini ele almıştır. Bunun için
de Divanyolu’nda bir müddet Erkek Terzilik Okulu olan binanın altında bir
stüdyo kurarak faaliyete geçmiştir.
Bir taraftan İzmir mitinglerini aktüalite film olarak çekerken bir taraftan da mevzulu filmler çevirmeği düşünmüş ve ilk olarak merhum Hüseyin
Rahmi Gürpınar’ın romanı Mürebbiye’yi filme almıştır. Filmin operatörü
Fuat Uzkınay, rejisörü zamanın, tanınmış aktörlerinden Ahmet Fehim efendi
ve oynayanlar da Fehim efendi başta olmak üzere senaryosunu ve rejisörlü
(yazının orjinalinde cümlenin devamı yer almıyor). Film rağbet görmüş. Hatta
bir tüccar bunu Anadolu’ya götürerek göstermeği de düşünmüştü. Fakat filmin
mevzuu o zamanki işgal kuvvetlerini kızdırdığı için film müsadere edilmiş ve
yalnız İstanbul’da gösterilmekle kalmıştır. Harbin bitmiş olmasından dolayı
Merkez Ordu Sinema Dairesi ile Müdafaa Milliye Cemiyeti lâğv edilmiş ve
makineleri Malûl Gaziler Cemiyeti’ne devredilmiş bulunuyordu. Bu itibarla
elde film çevirecek imkânlar mevcuttu. Cemiyetin o zamanki reisi Asım Paşa
cemiyetin film işine hız vermek istemiş ve hiç bir masraftan kaçınmayarak
şair Yusuf Ziya Ortaç’ın Binnaz adlı piyesini filme aldırmağa karar vermişti:
Bu filmde de Mürebbiye’de çalışan rejisör, operatör ve aynı müessesenin aktörleri vazife almışlardır. Filmin bazı sahneleri Topkapı Sarayı’nda ve bazı
sahneleri de Ferah Tiyatrosu’nun o zamanki sahibi Molla beyin konağında
çevrilmiştir. Kostümleri için 600 lira harcanmış olup, bütün film beş bin liraya
çıkarılmıştır. 1750 metre uzunluğunda olan Binnaz ilk defa Şehzadebaşı’nda
Ferah Tiyatrosu’nda ve sonra da İngiltere’de gösterilmiştir. İngiltere’de beş
bin İngiliz lirası ve İstanbul’da da 55 bin Türk lirası temin eden Binnaz o
tarihe kadar çevrilen Türk filmlerin en mükemmeli idi.
Cemiyetin o zamanki ileri gelenlerinden Talip bey adlı bir zat film
çevirerek bir külfete girmektense elde mevcut makineleri kiraya vererek az
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ve muayyen bir gelir sağlamanın münasip olacağını teklif etti. Bu teklife göre
film çevirme faaliyeti durduruldu ve o yıllarda sahne ve film gösterme faaliyeti yaparak kendisine gelir temin eden Donanma Cemiyeti ile bir anlaşma
yapıldı. Donanma Cemiyeti şimdiki Turan Sineması olan Millet Tiyatrosu’nu
kiraladı. Maliyetinden kiralanan makineler sahneye tespit edilerek, başrolü
merhum Fahri Gülüç’ün oynadığı Tombul Aşığın Dört Sevgilisi adlı bir sahne piyesini filme almağa başladı. Fakat iki cemiyet arasında çıkan bir ihtilaf neticesinde anlaşma bozuldu, kiralanan makineler geri verildi ve film de
yarıda kaldı. Malûl Gaziler Cemiyeti komedi filmlerinin rağbet edileceğini
düşünerek merhum Şadi Karagözoğlu ile bir anlaşma yapmış ve onun yarattığı
Bican Efendi rolüne göre Bican Efendi Vekilharç adile bir komedi filmi
çevirtmiştir. Filmdeki baş rolü oynayan Şadi merhum, senaryosunu hazırlamış
ve rejisörlüğünü de yapmıştır. Film Şehzadebaşı’nda Fevziye Caddesi’ndeki
bir arsada kurulan dekorlar içinde ve tabii güneş altında çevrilmiştir. Film
merhum Şadi’nin diğer temsilleri gibi rağbet görmüştür. Malûl Gaziler Cemiyeti, Lâle Devri ve Fazlı Necib’in İstanbul Esrarı adındaki senaryosu ile Binbirdirek Vakası Tayyarzade adlı piyesin filme alınması için teşebbüse geçilmiş
ve muhtelif esbep sebeplerden bu filmler tamamlanamamıştır. Malûl Gaziler
Cemiyeti’nin son film çevirme teşebbüsü Vezneciler’de şimdiki İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi’nin önündeki boşlukta yapılmıştır.
İki yıllık bir faaliyet devresinden sonra film çevirme işini ikinci plana
alan Malûl Gaziler Cemiyeti İstanbul’da iki sinema işletmekte olan Kemal Film
ile anlaşma yaparak elindeki dört filmle bazı malzemeyi ona devretti. İstiklâl
Savaşı kazanılmış ve orduda tekrar Ordu Film Alma Dairesi adile bir teşekkül
kurulmuştur. Bu teşekkül evvelce Malûl Gaziler Cemiyeti’ne kullanılmak
üzere verilen makinelerini tekrar geri isteyerek film çevirmeğe başlamıştır. İlk
olarak İzmir’deki düşman vahşetini tasvir eden ve sonradan adı İstiklâl olan
İzmir Zaferi adile bir film çevrilmiştir. Bir çok milli filmlerimize hakiki harp
sahneleri veren bu film İstiklâl Savaşımızın bütün safhalarını ihtiva etmektedir. Malûl Gaziler Cemiyeti cumhuriyetin ilanından dört yıl sonra artık film
işlerile bir daha uğraşmamak üzere bu faaliyeti tatil etmiştir.
Para ve malzeme gibi devlet yardımile bugüne kadar çevrilen filmler ticaret gayesinden ziyade amatör zihniyeti ile ve bu sahadaki zevklerini
tatmin için çevrilmiş olduğu aşikârdır. Halbuki Türk filmciliğinin kalkınması
ve gelişmesi için heveskârlıktan daha iyi bir tabirle kapris vasıtası olmaktan
kurtulması icap ediyordu. Bir kaç yıl evvel kurulmuş olan Kemal Film bu gaye
ile ilk adımı atmıştır. O yıllarda İstanbul’da Mediha adlı umumi bir kadının
ölümile neticelenen bir hadise evvela roman halinde çıkarılmış ve sonra da
Ertuğrul Muhsin tarafından senaryosu yapılarak onun rejisörlüğü altında bir
kısmı Darülbedayi artistleri bir kısmı da o yıllarda İstanbul’da bulunan beyaz
Rus artistleri tarafından çevrilmiştir (İstanbul’da Bir Facia-ı Aşk). Ertuğrul
Muhsin evvelce yurt dışında bazı filmlerde rol ve vazife almış bulunduğu
için bu sahada tecrübesi vardı. Film ilk defa İstanbul’da Şehzadebaşı’nda
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Felek Sineması’nda gösterildi. Bu müessese Eyüp’te Defterdar Mensucat
Fabrikası’nın 2 numaralı dikim pavyonunu kiralayarak burada bir stüdyo
kurmuş ve filmlerinin iç sahnelerini burada çevirmiştir. Çevirdiği filmlerin
banyo ve montaj işleri de Beyoğlu’nda Venedik Sokağı’nda bir binanın zemin katında yapılmakta idi. Bu müessese ilk filminden sonra Halide Edip’in
Ateşten Gömlek adlı milli romanını aynı adla filme aldı. Bu filmde Darülbedayi artistleri rol almış ve evvelki teknisyenler de vazife almışlardı. Bundan sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur Baba adlı romanı Boğaziçi
Esrarı adı ile, Ertuğrul Muhsin’in şimal dilinden çevirdiği Fener Bekçileri,
Kızkulesinde Bir Facia adı ile, Takfur Nalyan’ın Leblebici Horhor adlı opereti aynı isimle ve Peyami Safa’nın Sözde Kızlar adlı romanı aynı isimle filme
alınmıştır. Bu şekilde Kemal Film bir yıl faaliyette bulunmuş ve bu zaman
zarfında 6 büyük mevzulu ve 47 aktüalite film çevrilmiştir. Aktüalite filmler içinde bilhassa Zafer Yollarında milli hislerimize tercüman olan güzel bir
dökümantal filmdir. Bu müessesenin ikinci bir şeref payı da Ateşten Gömlek
filminde (Müslüman Türk) kadınını oynatmış olmasıdır. Bedia Muahhid ve
Neyire Neyyir adlarındaki bu hanımlar Ateşten Gömlek filminde oynadıktan
sonra sahnemize de çıkmışlardır. İyi niyetler ve projelerle işe başlayan Kemal Film’in bu güzel hamlesi Türk filmciliği için memnuniyet verici olmakla
beraber, ona yapılan muamele de insanlığa ve yeni sanayii teşvike aykırı bir
muamele olması bakımından acıdır. Feshane Fabrikası müdürünün yanlış bir
düşüncesi ile Kemal Film’in işgal ettiği bu iki numaralı dikim pavyonunun
derhal tahliyesi emredilmiş ve bu müessesenin bütün makineleri yağmurlu bir
günde sokağa atılmıştır. Kemal Film de bu şekilde faaliyetine son vermiştir.
(3)
Tam beş yıl, askerî teşkilâtın çevrdiği bir kaç aktüel film müstesna,
hiç mevzulu film çevrilmemiştir. Bu arada Birinci Cihan Savaşı’ndan evvel,
Avrupa filmlerinin pazarlarından biri olan memleketimizde yeniden teşebbüse
geçilmiş ve muhtelif yabancı filmler gelmeğe başlamıştır.
Bu sıralarda, başka bir müessese, film çevirme teşebbüsüne geçmiştir.
Filmciliğimizi dirilten bu müessese, İpekçi Kardeşler firmasıdır.
Evvelâ, Kapalıçarşı’nın Kalpakçılarbaşında ipek satmakla ticaret
hayatına başlayan İpekçi Kani adlı bir ticaret adamı, sonraları kardeşleriyle
birleşerek Eminönü Meydanı’nda, bugün tramvay durağı olan yerin yanında
Selanik Bonmarşesi adiyle bir ticarethane açmıştı. Bu mağazada, oyuncak,
fotoğraf makinesi, film gösterme makinesi vesaire satıyorlardı. Film gösterme
makinesi satmak, bunlara sinema açmağı ve hatta film çevirmeği ilham etti.
Evvelâ Beyoğlu’nda, sonra da İzmir’de sinema açtılar. Daha sonraları,
Beyoğlu’nda bir sinema daha açtılar. Zira, Eminönü’ndeki mağazaları,
meydanın genişletilmesinden dolayı yıktırılmış bulunuyordu. Kendilerini
tamamen sinema işletmeğe veren İpekçi Kardeşler, sinemaları için yabancı
filmler de getirtmeğe başladılar.
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Nihayet, 1928 yılında İpekçi Kardeşler, bugünkü Şehir Tiyatrosu
olan, o zamanki Darülbedayi’nin rejisörü Ertuğrul Muhsin beyle bir anlaşma
yaparak, Reşat Nuri beyin Fransua Carel’den dilimize adapte ettiği ve 1924
yılında kitap halinde basılan Bir Gece Faciası adlı dramını Ankara Postası
adiyle filme aldırmıştır.
Milli Mücadele’nin bir safhasını canlandıran bu filmin operatörü Ahmet Cezmi olup, filmde, Münire, Nafia, İsmet Sırrı, Ertuğrul Muhsin, Behzat,
Ercüment, Galip, M. Kemal, Sait, Emin Beliğ, Hazım ve Vasfi baş rolleri oynamakta idiler. Film, o zamanki mevcut imkânlar nispetinde sayısız teknik
kusurları olan, fakat milli hislerimizi okşadığı için büyük rağbet görmüş ve
ilk defa 2 Ekim 1929 tarihinde Beyoğlu’nda Melek ve Elhamra sinemalarında
halka gösterilmiştir.
İpekçi Kardeşler, bundan sonra, yabancı bir eserden adapte edilen
Kaçakçılar adlı polis filmi çevirmiştir. Bu filmde de, evvelki filmde çalışan
teknisyenler ve Darülbedayi artistleri vazife aldıkları gibi, 1929 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi de rol almıştı.
Bu filmin çevrilmesi sırasında bir kaza olmuştur. Filmin dış sahneleri çevrildiği sırada polisler tarafından takip edilmekte olan kaçakçıların
otomobili uçurumdan düşerek devrilmiş, bir artistimiz hafif yaralanmış, Said
ağır yaralanmış ve Karakaş da ölmüştü... Mucize kabilinden kurtulan Said’e
ameliyat sonunda yüzü, eski şeklini almıştı. Bu şekilde film yarım kalmış bulunuyordu...
Sesli film icat edilmiş ve yabancı stüdyolar, harıl harıl sesli film
çeviriyorlardı. Her yeniliğin kısa samanda memleketimize gelmesi gibi sesli
film de çıktığının ertesi yılı geldi. Yalnız, sesli film çevirmek için stüdyomuz
ve makinelerimiz mevcut olmadığı için İpekçi Kardeşler müessesesi, Avrupadaki sesli film çeken stüdyolarla temasa geçti ve Paris’te Epinay stüdyoları
idaresiyle mutabık kalındı.
Doğrudan doğruya sesli olarak çevrilecek olan filmin senaryosu
Ertuğrul Muhsin tarafından yazıldığı gibi filmdeki teknisyenler, İpekçilerin
evvelki filmlerinde çalışanlar ve artistler de yine Darülbedayi mensupları idi.
Filmin mevzuu Mısır ve Yunanistan’da geçtiğiden, Azize Emir adlı Mısırlı ve
M. Gavrilidis adlı Yunanlı artist ve Mlle Lilian Grizi ve diğer yabancı artistler
de rol almışlardı. Bu suretle, filmin dış sahneleri, İstanbul, Bursa, Mısır ve
Yunanistan’da, iç sahneleri de Fransa’da çevrilmişti.
Evvelce çevrilip de yarım kalan Kaçakçılar filmi de burada seslendirilerek İstanbul’a dönülmüş ve 1 Aralık 1931 tarihine rastlayan Salı günü
akşamı Melek ve Elhamra sinemalarında fevkalâde bir gala müsameresinde,
İstanbul Sokaklarında adlı film, bir sonra da Kaçakçılar filmi gösterildi.
Memlekette, Türkçe sesli ve sözlü film tam manasiyle bir yenilik
olduğu için büyük rağbet görmüştür. Yabancı memlekette film çevirme işi
İpekçi Kardeşlere çok pahalıya mal olmuştu. Acaba, bu iş için tesisat kurup
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memlekette yapılamaz mı idi? Bu gaye ile, 200 bin lira sermayeli İpekçi
Kardeşler Limited Şirketi kurularak faaliyete geçildi.
Birinci Dünya Harbi yıllarında, İstanbul nüfusunun normalin üstünde
kalabalık olacağı düşünülerek, Nişantaşı’nda büyük bir ekmek fabrikası
yapılmış ve bu fabrikayı layıkiyle kullanmak nasip olmamış ve o zamandan
beri boş bir hâlde durmakta idi...
İpekçi Kardeşler şirketi, bu binayı alarak, içinde bazı değişiklikler
yaptırdı ve Klang film sistemi ile alan bir çok reflektör, ses alıcı ve sair makineler getirterek orada, İpek Film Stüdyosu’nu kurmuştur. O yıllarda, memleketimizde de başka memleketlerde halen mevcut olduğu gibi, sesle fotoğraf
aynı zamanda alınırdı.
Fotoğraf alan ve diğer teknisyenler mevcut olduğu halde, henüz yeni
olan ses alma teknisyeni bulunmadığı için Merchen adında bir ses mütehassısı
getirtilerek, ses alma cihazları, bir müddet bu zatın idaresinde kullanıldı.
İpek Film Şirketi, derhal faaliyete geçerek, Nizamettin Nazif’in
yazdığı Bir Millet Uyanıyor adlı milli bir senaryoyu filme almıştır. Milli
Mücadele’ye ait olan bu film, iki ayda tamamlanmış olup, içinde Ordu Film
Alma Dairesi’nden alınan hakiki sahneler de mevcuttu.
Bu filmin teknisyenleri İpekçilerin evvelki filmlerinde çalışanlar olmakla beraber, rollerin pek azı Darülbedayi artistlerine verilmiş ve baş roller
Ercüment Behzat, Atıf Kaptan, Naşit, Ferdi Tayfur ve bir genç kız tarafından
oynanmıştır. Bundan evvelki milli filmler gibi, bu film de rağbet görmüştü.
İpek Film Stüdyosu’nun platosu içinde, istinat direkleri bulunmasına
rağmen, bir kaç dekor kurulacak kadar genişti. Bu itibarla bir tarafta, Bir Millet Uyanıyor filminin iç sahneleri çevrilirken, diğer tarafta da Darülbedayinin
diğer artistlerine Karım Beni Aldatırsa adında, Fransızcadan Mümtaz Osman
tarafından senaryosu yapılan bir film çevriltilmekteydi. Besteleri merhum
bestekâr Muhlis Sabahattin Ezgü tarafından hazırlanan bu film, sesli, sözlü ve
şarkılı güzel bir operetti.
Baş rollerde Feriha, Hâlide, Hazım, Refik Kemâl, Ercüment Behzat,
Melek, Vasfi, Muammer, Behzat, Galip ve Bedia bulunmakta idi. Bu film
de aynı rejisör ve teknisyenlere çevriltilerek, 1932 yılı son aylarında İpekçi
Kardeşlerin sinemalarında gösterildi.
Karım Beni Aldatırsa her bakımdan mükemmel denecek vasfı taşıyan
bir filmdi. Fotoğraf, ses, roller ve müzik fevkalâde idi. Film âmilliği büyük
çapta yapılacak olursa, memnuniyet verici neticeler muhakkaktı. İpekçi
Kardeşler de, film çevirme işine hız vererek Fransızcadan adapte Söz Bir Allah Bir, Almancadan adapte Cici Berber ve Milyon Avcıları adlı komedileri
çevirmişlerdir.
Rejisör ve kameranın evvelki filmlerde çalışan kimseler olduğu gibi
oynayanlar da Darülbedayi artistleri idi. İpekçi Kardeşler, bu arada, Hazım
Körmükçü merhumun oynattığı yeni Karagöz, orta oyununda, son devir
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sanatkârları tarafından Düğün Gecesi adlı bir film çevrilmiş ve sanatkârlar
bu filmde Kanlı Nigâr piyesini oynamışlardır. Bu filmin, diğer bir hususiyeti
de içinde orta oyunundan başka milli musiki ve oyunların da bulunmasıdır.
Aynı müessese, o yıl içinde, Naşit Dolandırıcı adiyle küçük bir komedi filmi
çevirdi. Filmde baş rolü Naşit Özcan oynamakta idi...
Yine aynı yıl, baş rolü ses sanatkârı Münir Nurettin Selçuk’un oynadığı
Mineli Kuş adlı bir filmin çevrilmesine başlanmışsa da bazı sebeplerden film
yarım kalmıştır.
Bizde, üç yıldan beri harıl harıl sözlü film çevirirken, Yunanistan
komşumuzda henüz sesli film alacak stüdyo olmadığı gibi, sesli film de daha
çevrilmemişti.
(4)
İpekçi Kardeşler firmasiyle bir anlaşma yaparak Fena Yol adiyle ilk
önce, sesli, sözlü filmi İpek Film stüdyosunda çevirdiler.
Bu arada, Basın Yayın Umum Müdürlüğü de Cumhuriyetin onuncu
yılı dolayısiyle Ankara Türkiyenin Kalbidir adında bir film çevirmişti. Filmde,
baş rolü değerli tiyatro adamlarımızdan, merhum İbnürrefik Ahmet Nuri
Sekizincı oynamıştır.
İpekçi kardeşler ellerindeki tesislerden azami derecede istifade ederek
film çevirmeğe devam etmişler ve evvelce Kemal Film tarafından sessiz olarak
çevrilmiş olan Nalyan’ın Leblebici Horhor adlı eserini sesli olarak filme
almıştır. Yine aynı yıl içinde Fransızcadan adapte edilen Söz Bir Allah Bir
adlı bir komedi filmi çevirmiş ve bu her iki filmde de İstanbul Şehir Tiyatrosu
artistleri oynamış ve İpekçilerin evvelki filmlerindeki rejisör ve kameraman
çalışmışlardır. Bu firma aynı yıl içinde İstanbul Senfonisi ve Bursa Senfonisi
adile iki aktüalite film de çevirmiştir. Ertesi yıl İpekçi Kardeşler film çevirme
faaliyetini incelemişlerdi. Rejisör Ertuğrul Muhsin senaryosunu kendi yazıp
rejisörlüğünü de kendisi yaparak kendi hesabına Bataklı Damın Kızı Aysel
adile bir film çevirmeğe başlamış, fakat sonradan bu filmi İpekçi kardeşler
satın almıştır.
1937 yılında İpekçi kardeşler firması Güneşe Doğru adile acayip
bir film yapmış ve bu filmde hep sütü bozuklar vazife almışlardır. Aynı yıl
içinde evvelce gramafon plakı dolduran ve sinema işleten Halil Kâmil adlı bir
müteşebbis te Şişli’de Şişli Camii’nin arkasındaki bir garajı satın alarak buraya bir stüdyo kurmuştur. Haka Film ilk olarak bazı yabancı filmlerin dublajını
yapmış ve bir yabancı filme bir dans ve müzik sahnesi ilâve ederek Yeniçeri
Hasan adile piyasaya çıkarmıştır. Bu arada Avrupa’nın tanınmış film ve tiyatro artistleri İstanbul’a gelerek filmler çevirmişler ve temsiller vermişlerdir.
Bunlardan Charles Boyer, Greta Garbo, Elorelle, Josephin Baker, Milton,
Güstav Fröhlich, Marie Belle vesaireyi sayabiliriz.
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Ertesi yıl İpek Film Celal Muhasipoğlu’nun Aynaroz Kadısı adlı piyesini filme aldı. Bu filmde de İpekçilerin evvelki filmlerinde çalışan teknisyen,
rejisör ve artistler rol aldılar... Bu film piyes hâlinde olarak sahnedeki gibi çok
fazla muvaffakiyet kazanamadı. Haka Film Stüdyosu da Reşad Güntekin’in
Taş Parçası adlı piyesini aynı adla çevirdi... Bu filmin rejisörlüğünü Faruk
Kenç adında bir genç yapmakta idi. Filmde bir kaç mantık hatası olması bu güzel piyesin film olarak kıymetini azaltmıştır. Yine Haka Film Türk İnkilabında
Terakki Hamleleri adile dökümanter bir film çevirmiştir. Bu arada Basın Yayın
Umum Müdürlüğü Doğan Çavuş adile bir film çevirmiştir. Filmin rejisörü
Münir Hayri Egeli, artistleri de Ankara Radyoevi temsil kolu artistleri idi.
Filmciliğimiz heveskârlıktan ve daha doğrusu kapris metaı olmaktan
çıkmış ve profesyonelliğe doğru ilk adımını atmıştır. Burada mevcut iki film
âmilinin birbirlerile adeta yarışır gibi film çevirdiklerini görürüz. Haka Film
bir yabancı filme bazı sahneler ilâve ederek Memiş adile piyasaya çıkardı ve
bundan sonra da aynı yılda Yılmaz Ali adlı bir zabıta filmi ve Sermet Muhtar
Alus merhumun Kıvırcık Paşa adlı romanını aynı adla filme aldı. Bu filmlerde
rejisörlüğü Faruk Kenç ve kameraman da Necati Tözün merhumdu. Filmlerde
Şehir Tiyatrosu dışındaki artistler rol almışlardı. İpek Film de bu yıl tekrar bir
hamle yaparak Celal Musahipoğlu’nun Bir Kavuk Devrildi adlı piyesini, Ziya
Şakir’in Allahın Cenneti adlı eserini ve yabancı dilden adapte edilen ve piyesi
sahnelerimizde temsil edilmiş olan Tosun Paşa adile filme aldı.
1940 yılında İpekçi kardeşler film faaliyetine yeniden hız vermişler ve
Almancadan adapte edilen Şehvet Kurbanı, İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
merhumun Akasya Palası ve Kıskanç adlı fimleri çevirdikleri gibi Burhan
Felek’in yazdığı bir çok dedikodulara sebep olan Nasrettin Hoca adlı fimi de
ancak bu yıl gösterebilmişlerdir. Haka Film’de aslı nesil belli olmayan Adolf
Körner adında bir balerin Reşat Nuri Güntekin’in Hülleci piyesini çevirmiş.
Zavallı maceraperest yabancı, değil bizim eski Türk geleneklerini, rejisörlüğü
bile bilemediği için film berbat olmuş ve sansör tarafından gösterilmesine
müsaade edilmemişti. Bu yıl bazı sahneler ilâve edilerek ve adı da Duvaksız
Gelin olarak çıkarılmıştır.
İpek Film bu ana kadar çevrilen filmler içinde bir hayli hasılat
temin eden bir fim çevirmiştir: Kahveci Güzeli... Bu filmde de yine aynı
rejisör, kameraman ve aynı müessesenin artistleri oynamışlardır. İpekçi
kardeşler müessesesi o yıl Vasfi Rıza Zobu tarafından senaryosu yazılan
Gönülden Gönüle ve İhsan İpekçi ile Ferdi Tayfur’un müştereken yazdıkları
Coşkundereli Emine adlı iki filmi de çevirmek için teşebbüse gelmişse de
sonradan bundan vaz geçilmiştir. Haka Film o yıl yine o bilgisiz yabancı
rejisöre, Mahmut Yesari’nin Sürtük adlı piyesini aynı adla ve Ragıp Şevki
Yeşim’in Kerem ile Aslı adlı senaryosunu filme aldırdı. İkinci filmde baş rolleri
ses sanatkârlarımızdan Müzeyyen Senar ile Malatyalı Fahri oynamakta idiler.
Bu arada, Beyoğlu’nda Bursa Sokağı’nda Marmara Stüdyosu adile bir dublaj
stüdyosu açılmış ve bir çok yabancı filmler Türkçe olarak duble edilmiştir.
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(5)
Bu stüdyo, Sarı Kurdelâ adiyle bir film çevirmek teşebbüsüne geçmiş,
fakat sonradan bundan vaz geçildi ve bir askeri yabancı filmin bazı parçaları
ilâve edilerek, Çanakkale Geçilmez! adiyle gösterilmiştir.
Çalışmakta olan, her iki film âmili, bir yıl hiç film çevirmediler. Biri,
film çevirme işinde ümit ettiği neticeyi alamamış; diğeri de, filmlerini çevirecek, düşüncelerine uygun rejisör bulamamış, hatta eski rejisörü ve teknisyenleriyle mahkemelik bile olmuştu. İkinci Dünya Savaşı’nın en kızışmış bir
yılında bulunduğundan bin bir zorlukla ancak endirekt propaganda yapan
yabancı filmler getirtilmekte idi...
Bu cins filmlerden bilhassa Alman filmleri Beyoğlu sinemalarında sık
sk görülüyordu. Necip bey adında bir müteşebbis, bu gelen Almanca filmlerin, Türkiye’de işletme hakkını almış ve bu arada, bazı sinema makineleri
de getirtmişti...
Getirttiği Almanca filmleri göstermek üzere Tepebaşı’ndaki Asri
Sinema’yı kiraladı ve buranın adını değiştirmek isteyerek bir müsabaka açtı...
Ses adının konmasına karar verildi. Uzun yıllardan beri Pathe, Anfi ve Asri
adları verilmekte olan bu binaya Ses Sineması denildi... Fakat, gerek binanın
İstiklâl Caddesi’nde olmamasından, bu sinemanın kiracısını, ümit edilen
neticeyi vermedi... Bu sinemanın İstiklâl Caddesi üzerinde olması münasip
idi. Bu gaye ile cadde üzerinde bina arandı ve bulundu...
Bir müddettenberi, evvelâ Operet ve sonra Komedi bölümünün
çalıştığı Fransız Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü için idari
bakımdan mahzurlu idi. Her iki bölümün çalıştığı binaların birbirine yakın
olması en uygun hareket olduğuna göre, Necip bey Belediye ile bir anlaşma
yaparak, binalarını değiştirdiler ve Ses Sinema-Tiyatrosu da, bu şekilde
İstiklal Caddesi’ne geldi... Fakat, burada da ümit edilen elde edilemeyince,
tiyatro olarak faaliyete geçti...
Necip Erses, bu defa film çevirme ve banyo işleriyle meşgul olmak
üzere Şişli’de küçük bir garajı stüdyo haline ve Tepebaşı’nda eski bir sinemayı
da dublaj vesaire atölyesi haline koyarak faaliyete geçti. Bu şekilde, memlekette film âmili 3 firma bulunmakta idi...
Bunlardan ikisi faaliyetini durdurmuş; son açılansa, Haka Film
firmasında evvelce çalışmış olan rejisörü angaje ederek, ona köy hayatına ait
bir senaryo yazdırarak ve rejisörlüğünü de kendisine yaptırarak Dertli Pınar
adında bir film çevirtmişti.
Bu filmin kameramanı Baha Gelenbevi idi. Filmde Nezihe, Suavi,
Talât, Sami, Vedat, Müfit, Refik Kemâl baş rolleri oynamakta idiler. İkinci
Dünya Savaşı’nın en kızışmış yıllarında bulunulduğu için, film malzemesi bir
çok ithal malları gibi kıymetlenmiş ve pahalıya satılmakta idi...
Buna mukabil, artistlerimiz; tiyatro artistlerimiz, rejisörlerimiz
fotoğrafçılık, operatörlük vesaireden yetişme oldukları için, film çevirme
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sırasında bir çok falsolar oluyor, ses iyi alındığı halde fotoğraf kusurlu oluyor
veyahutta bunun aksi oluyordu...
Nihayet, on iki yıldan beri, memlekette çevrilen filmlerin ses ve
fotoğrafları aynı zamanda alındığı halde bu acemilik yüzünden, bundan vaz
geçilerek evvelâ fotoğrafları alınıyor, sonra da seslendirilmeye başlandı. Bu
hareket bir bakımdan gerileme olmakla beraber, diğer taraftan da dublajcılığın
ilerlemesine sebep oldu... Muhtelif dillerde gelen yabancı filmler memlekete
gelince, Türkçe dublajı yapılıyor ve piyasaya bilhassa Anadolu piyasasına
sürülüyordu. Yakın yıllara kadar dublaj artistliği ve rejisörlüğünü ellerinde
tutan İstanbul Şehir Tiyatrosu artistlerinin az olan maaşları, bu şeklide bir
hayli kabarmıştı...
Ertesi yıl, Ses Film, bundan evvelki filmde kameramanlık yapan zata,
bu sefer Tarzanvari bir senaryo yazdırdı ve ona rejisörlük payesini de verdi...
Yeni rejisör Deniz Kızı adlı bu filmi bayrama yetiştirmek ve ilk filmi olduğu
için, bütün gayret ve itinasını sarfederek filmi sessiz olarak çevirdi ve Dertli
Pınar filminde konulan kaideye uyarak, seslendirilmek üzere dublaj stüdyosunda çalışmalara başlandı...
20 Eylül 1944 Cumartesi günü, saat 10’da Tepebaşı’ndaki dublaj
stüdyosunda bir yangın çıkmış ve Deniz Kızı’nın gerek negatif ve gerekse
pozitif kopyaları tamamen yanmıştır. Filmin rejisörü için büyük bir darbe olan
bu durum, patron tarafından derhal telâfi edilmiş ve yangından üç saat sonra,
aynı filmin yeniden çevrilmesine başlanmıştır.
Filmde, Şehir Tiyatrosu’ndan olmayan Orhan adlı bir genç baş rolü
oynamakta idi. Diğer rollerde, yine Şehir Tiyatrosu’ndan Nezih, Talât, Müfit baş rolleri almışlardı... Aynı firma o yıl içinde, Sedat Simavi’nin evvelce
kitap halinde çıkarmış ve Şehir Tiyatromuzda temsil edilmiş olan Hürriyet
Apartmanı’nı aynı adlı filme aldırdı...
Filmin rejisörü Talât Artemel, bu sahada ilk defa şansını denediği
halde çok, hem de pek çok muvaffak olmuştu. Rejisörlük şansını deneyen,
aynı yıl içinde diğer bir genç de, şimdiye kadar Haka Film’in alma işlerinde
çalışan Şadan Kâmil olmuştur.
Bu genç baş rolü Alman artisti Conrad Veidt’in oynamış olduğu Son
Bölük adlı filmini Türkçe adapte etmiş, film evvelâ Plevne Kahramanları
adını taşırken, sonradan bazı tavsiyelerle, yeniden sahneler ilâve edilerek, 13
Kahraman adı verilmiştir. Bu film, yine Şehir Tiyatrosu artistleri ve bir iki
kadar da diğer tiyatro artisti tarafından çevrilmiştir...
Bu yıl içinde, yeni yeni rejisörler ve kameramanlar meydana çıkarken,
iki tane de yeni film âmili firma kuruldu... Bunlardan biri Kurt Film olup,
havacılık hakkında bir film çevirmeğe başladı. Fakat, Kanatlanan Gençlik
adlı bu film yarım bırakılmıştır. Diğer yeni kurulan bir film âmili firma da
İstanbul Film’dir. Bu firmayı da evvelce Haka Film ve Ses Film hesabına
çevrilen filmlerin bazısında rejisörlük eden Faruk Kenç kurmuştu. Bu firma
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ilk olarak Hasret adlı bir film çevirdi... Film, yeni film âmilliğine başlayan bir
kimse için cidden uygundu Senaryoyu eşi yazmış, rejisörlüğü kendisi yapmış
ve pek çok dış sahneler olduğu için film ucuza çıkmıştı. Filmde Oya gibi yeni
istidata yer verildiği gibi yine Şehir Tiyatrosu artistleri ve ses sanatkârı Münir
Nurettin de rol almıştı. Filmin rejisörü ve prodüktörü köy hayatını canlandıran
bu ikinci filminden sonra, ertesi yıl Günahsızlar ve Karanlık Yollar adlı iki
eseri filme almıştır. Birinci filmin senaryosunu yine rejisörün eşi yazmış. Bu
filmde de Sadri ve Emin gibi iki yeni istidat oynatılmıştır. Karanlık Yollar adlı
filme gelince bu yazının muharriri Satılmışlar adıyla senaryoyu yazmış ve
rejisörü ile üzerinde konuşmuşlardır. İkinci konuşmaları sırasında rejisör daha
bazı yerlerin değişmesi icap ettiğini tavsiye ettikten sonra kendisi makinede
yazdıracağını söylemiş ve eseri almıştır. Bir kaç gün sonra yazıhaneye gelen
muharririn senaryosunun makinede yazıldığını ve adının da Evlât Acısı olarak
değiştirdiğini ve nihayet rejisörün kendisini bu senaryoya emrivaki yaparak ortak ettiğini öğrenmiş. Aradaki emniyetin bozulmaması için hiç ses çıkarmamış
ve senaryo bu şekilde tasdike gitmiştir. Fakat bu nezaket icabı susmak tamamen muharririn aleyhine olmuş, senaryo tasdikten gelmiş, çevrilmiş ve afişleri
ısmarlandığı halde ona hiç haber verilmek tenezzülünde bulunulmamış. Nihayet senaryonun değerlenmesi yüzünden çıkan bir ihtilafı bahane eden, rejisör, patron vesaire olan bu zat muharriri senaristlikten çıkararak onu eser
sahibi ve hatta mevzuun son kısmındaki bir türüğü veren bir muharrir yapmış.
İki yıl senra bir çok değişikliklerle ve adı da Karanlık Yollar olarak piyasaya
çıkarılan bu film parasını toplayamamış ve İstanbul Film de iflâs etmiştir. Aynı
yılda Haka Film Toros Çocuğu adında evvelce kitap halinde çıkarılmış olan bir
romanı filme almıştır. Şevki Yazman tarafından hazırlanmış olan bu romanın
filme alınmasında rejisörlüğü ilk filmini bir Almanca filmi adapte ederek bu
sahada kendisini tecrübe eden Şadan Kamil yapmıştır. Ses Film de Köroğlu
adlı eseri filme almıştır. Muharrem Gürses tarafından hazırlanan senaryoya
evvelce bu adla roman yazmış başka bir muharrir de ortak çıkmış ve film
Refik Kemâl’in rejisörlüğünde tamamlanabilmiştir. Aynı yıl kurulmuş olan
Doğan Film evvelce kitap halinde çıkarılmış ve İstanbul Şehir Tiyatrosu sahnesinde uzun zaman temsil edilmiş olan Yayla Kartalı adlı piyesi filme almış
olduğu gibi bir de Kızılırmak, Karakoyun adlı başka bir fimi de çevirmiştir.
Bu şirketin de dağılmasından sonra filmin birini ortaklardan Cahide Sonku,
diğerini de Fuat Rutkay almışlar ve kendi adlarına kurdukları firmalarda
işletmişlerdir. Aynı yıl kurulan Halk Film tuluat sahnelerde sık sık oynanan
Köy Düğünü adlı piyesi filme almış ve evvelâ Köy Güzeli ve sonra da Harman
Sonu adıyla gösterilmiştir.
(6)
Bu firmanın, ilk filmi ona büyük hasılat temin etmiştir. Yine aynı yılda
kurulan Atlas Film, Ragıp Şevki’nin senaryosunu yazdığı Gençlik Günahı
adlı filmi çevirmiştir. O yıl Atlas Film’in henüz stüdyosu olmadığı için film
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Haka Stüdyosu’nda çevrildiği gibi rejisörlüğünü de Haka Film’in rejisörü
Şadan Kâmil yapmıştır. Bu yıl kurulan diğer bir film âmili firma da Sema
Film yahut sonraki adıyla Ar Film’dir. Bu firma Şükûfe Nihal’in Domaniç
Yolcusu adlı romanını evvelâ Domaniç Yolcuları sonra da Unutulan Sır
olarak adlandırarak çevirmiştir. Bu film bir çok iyi niyetlerle çevrilmeğe
başlanmış, fakat bazı kötü düşünceli ve güya halkımızın ne istediğini çok
iyi bilen kimselermiş gibi müdahalelerde bulunulmuş; film de maalesef
lüzumsuz bazı sahnelerin ilâve edilmesinden kötünün altında kalitede bir film
olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı bitmiş, film çevirmek için lüzumlu malzemeler yavaş yavaş gelmeğe başlamıştı. Mevcut İpek, Haka, Ses, Marmara
stüdyolarına, Halk, Sinteks ve Ermanlar stüdyoları da katılmıştı. İpek Film
o yıla kadar yabancı filmlerin dublajını yaparken yeniden bir hamle yapmağı
düşünmüş ve İhsan İpekçi’nin Senede Bir Gün adlı romanı aynı adla Ferdi
Tayfur’un rejisörlüğünde filme almıştır. İpekçiler yıllar sonra yaptıkları bu
tecrübede muvaffak olmuşlardı. Atlas Film de Kerime Nadir’in Seven Ne
Yapmaz adlı romanını aynı adla yine Şadan Kâmil’in rejisörlüğünde ve Haka
Film Stüdyosu’nda filme almıştı. O yıl yeni kurulan Ermanlar Film Fikret
And’ın Güzel Yuvanna adlı romanını Damga adıyla, Birlik Film Yanık Kaval
adıyla, Ankara Film Büyük İtiraf adıyla, Şark Film Sonsuz Acı adıyla, And
Film Reşat Nuri’nin Bir Dağ Masalı adlı romanını aynı adla filme aldılar. Bir
Dağ Masalı için çok masraf edilmiş olmasına ve biraz da iddialı olmasına
rağmen ortanın üstünde bir kalitede idi. Yanık Kaval’da kemanlı Türk dilencisi ve acaip göbek havaları seyir etmek bedbahtlığında bulunduk. Büyük
İtiraf bütün iyi niyetlere ve bol masraf edilmiş olmasına rağmen avantüriye
bir yabancının müdahale etmesi yüzünden ve Sonsuz Acı da tiyatromuzun bir
çok değerleri rol almış olmalarına rağmen kötü idiler. Damga bir kaç rejisör
değiştirmesinden ve pek fazla filmlerimizde oynamış artistler bulunmamasına
rağmen zararsız bir filmdi. Seven Ne Yapmaz’ın mevzuu güzel, artistlerden
baş rolleri oynayanlar ve rejisör tecrübesiz olduğundan zararsız bir filmdi. Bu
itibarla 1946-47 sezonunda gösterilen filmler içinde en güzel film Senede Bir
Gün’dü diyebiliriz...
Yine bu yıl içinde günden güne sayısı fazlalaşan film âmilleri aralarında birleşerek Yerli Film Yapanlar Cemiyeti adiyle bir dernek
kurmuşlardır. Bu güne kadar, bu derneğin hakiki faaliyet sahası henüz maalesef anlaşılamamıştır. İlk yıllarda müsamereler ve müsabakalar tertip etmekle
faaliyete geçen bu cemiyet, sonraları bunları da, faaliyeti de bırakarak filmcilik sahasında tamamen pasif bir hale geçmiştir.
Son yıllarda, film âmillerine dağıtılmak üzere gelen ithal malı ham
film bir çok firmaların ellerinde dolaştıktan sonra Yaş Meyve ve Sebzeciler
Kooperatifi’nin eline geçmişti. Bu. itibarla adı bulunan fakat hiç bir mevcudiyet göstermiyen bu cemiyetin mevcut olması kadar saçma bir şey olamazdı.
Ama aynı yılda kurulan Sinemacılar ve Filmciler Cemiyeti faydalı işler yaptı.
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Ertesi yıl yani 1947 yılında mevcut firmalardan İpek Film, Milli
Mücadeleye ait İstiklâl Madalyası’nı ve Kerim’in Çilesi adiyle bir komedi filmi
çevirdi. Ve her iki filmin de ihtimamla hazırlanmış olmasından sahiplerinin
yüzünü güldürecek şekilde rağbet görmüştü... Her iki filmin de rejisörü Ferdi
Tayfur’du...
Haka Film Ziya Çalıkoğlu’nun Harman Kaya adlı eserini çevirdi. Bu
filmde Şehir Tiyatrosundan Nevin, Fatma, Behzat, Mahmut ve Muhip oynamış
ve rejisörlüğünü de Sami Ayanoğlu yapmıştı...
Atlas Film, Mecidiyeköyü’nde yaptırdığı en modern ve geniş olan
stüdyosunda, Efe Aşkı ve Dümbüllü Macera Peşinde adlı iki film çevirdi.
Firmanın daimi rejisörü olarak angaje edilen Şadan Kâmil bu her iki filmin
de rejisörlüğünü yapmıştır. Keza Bakırköyü’ndeki İncirlik’te evvelâ küçük ve
sonra da gayet büyük ve en son sistem tesisatı olan stüdyosunda o yıl beş film
birden çevirmiştir...
Bunlar, Silik Çehreler, Yara, Bağda Gül, Kılıbıklar, Keloğlan idi...
Rejisörleri, Vedat Örfi, Seyfi Havaeri ve Çetin Karamanbey idi. Bu filmlerde,
Şehir Tiyatrosu’ndan bazı artistler bulunduğu gibi, bu müessesenin dışındaki
artistler ve hatta ses sanatkârları da rol almışlardı.
Bir kaç yıl evvel iflâs eden İstanbul Film, tekrar faaliyete geçmeği
düşünmüş ve başka firma nam ve hesabına Tuzak adiyle bir film çevirmiştir.
Bir yıl evvel kurulan Elektra Film de Yuvamı Yıkamazsın adiyle bir film
çevirmiştir. Prodüktör, senarist ve rejisör, kameraman ve nihayet rol sahiplerinin profesyonel bir zihniyetle çalışmaları bu filmi dört başı mamur bir
film haline koymuştu...
Ertesi yıl Halk Film, yine seri halinde, Düşkünler, Canavar, Sızlayan
Kalb, Günahım, Akıncılar adlı filmleri çevirdiler. Canavar’ın piyes halinde
sevilmiş olmasına rağmen, film halinde pek fazla rağbet görmedi. Akıncılar,
tarihi bir film olmasından, Günahım, Sızlayan Kalb ve Düşkünler melodram
oldukları için büyük rağbet görmüşlerdir.
Haka Film, Baba Katili adında tek bir film çevirmiş olduğu gibi,
Birlik Film de Çıldıran Kadın adiyle bir melodram çevirmiştir. And Film
Kanlı Taşlar adlı bir polis filmi ve Hülya adlı sosyal bir film çevirmiştir. Atlas Film’in Dinmeyen Sızı adında ve Ermanlar Film de, Halide Edib’in evvelce kitap halinde çıkmış olan Vurun Kahbeye adlı romanını filme almıştır.
Atlas Film’in Dinmeyen Sızı’sını firmanın daimi rejisörü ve Vurun Kahpeye’yi
de Lütfü Akad adlı, amatör sahnelerde büyük muvaffakiyetler göstermiş bir
genç yapmıştır... Vurun Kahpeye filmi için, hiç bir masraftan çekinilmemiş
ve büyük bir anlayışla filme alınmıştır. Böyle bir filmin pek kısa zamanda
masraflarını çıkarmış olduğunu bilmem kayda lüzum var mı?
Aynı yıl içinde yeniden kurulan İyi Film, Ölünceye Kadar Senininim
adlı bir film çevirmiş olduğu gibi, yine yeniden kurulmuş olan Ömay Film de
Bir Yabancı adlı bir film çevirmiştir. Her iki film de orta derecede idiler...
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1949 yılında eski film âmili firmalardan Halk Film Yalan, Şehidler
Kalesi, Zehirli Şüphe adlı filmleri; Haka Film, Er Meydanı adlı filmi; İpek
Film Kanlı Döşeği; Ermanlar Lüküs Hayat piyesini aynı adla; Ömay Film
Kanatlardan Türbe ve Karadeniz Postası adlı filmleri, And Film Üvey Baba
ve Akdeniz Korsanları’nı; Atlas, Bir Fırtına Gecesi, Uçuruma Doğru, Efsuncu Baba, Çığlık, Ayşe’nin Duası adlı senaryoları; Ses Film Stokholm Güreş
Şampiyonası adıyla Stokholm’de muvaffakiyet kazanan güreşçilerimizin daha
memleketteki kamplardaki çalışmalarından yurddan Stokholm’e gidiş, oradaki güreşleri ve dönüşlerine bütün teferrüatile bir aktüalite film hazırlamıştı.
O yıl içinde yeniden kurulan Duru Film Refik Halid’in Çete romanını
ayni adla, Hâle Film yirmi altı yıl evvel Kemal Film tarafından sessiz olarak
çevrilmiş olan Halide Edip’in Ateşten Gömlek adlı romanını aynı adla tekrar
sesli olarak filme almışlardır. Yine bu yılın yeni filmlerinden Azim Film Gönülden Yaralılar, Güneş Film Fedakar Ana, Milli Film Kahraman Mehmetçik adlı
filmleri çevirdiler. Bu yıl içinde kurulan İstanbul Stüdyosu ile stüdyo adedi
şehrimizde 8’e çıkmakta idi. Adapazarı’nda Ermanların kurduğu stüdyo, bir
sinemanın kenarında bulunan bir salon olduğu için ihtiyacı karşılayamamış ve
daha ilk yıl kapatılmıştı...
Ertesi yıl eski firmalardan Halk Film bu yazıların muharririnin
Bırakılan Çocuk adlı bir senaryosundan başka Soysuz, Estergon Kalesi,
Kapanan Gözler, Harman Sonu Dönüşü filmlerini, And Film Ya İstiklâl Ya
Ölüm, Tanrı Şahidimdir (Fato), Namıdiğer Parmaksız Salih, İstanbul Geceleri,
Çakırcalı Mehmet Efe ve Çakırcalı Nasıl Vuruldu adlı filmleri, Atlas Film
İstanbul’un Fethi adlı tarihi filmi, Duru Film Yüzbaşı Tahsin adlı milli bir film,
İpek Film Üçüncü Selim’in Gözdesi, Ermanlar Define Peşinde ve Allah Kerim
adlı filmleri çevirdiler O yıl içinde yeniden kurulan Hilâl Film Zülfikârın
Gölgesi ve Salih Reis, Örnek Film Söyleyin Anama Ağlamasın, Sonku Film
Vatan ve Namık Kemal, Ateş Film Yıllardan Sonra, Ülkü Film Çıldıran Baba
ve İzmir’de kurulan Berkmen film de Oğlum İçin adlı filmlerini çevirdiler. Bu
yıl Ermanlar mükemmel tesisatlı bir stüdyo kurmuşlar ve filmlerini burada
çevirmişlerdir.
Türk filmciliği artık heveskârlıktan hatta amatörlükten çıkmış
profesyonelliğe doğru adımlarını atmıştı. Yeni yeni rejisörler, artistler,
teknisyenler yetişmiştir. Bu arada bir ciheti de kayıt etmeden geçmeyeceğim;
memlekete fazla miktarda gelen Şark filmleri filmcilerimize her çevirdikleri
filmde muhakkak göbek atan bir dansözün ilavesine mecbur etti. Her film
âmilinin kafasında, içinde göbek dansı olmayan ve bol şarkıları bulunmayan
film tutmaz dendi. Bugün bile bazı filmlerimizde bu itiyattan kurtulamadı.
Bu suretle Muallâ Gökçay, Münir Nurettin, Sabite Tur, Suzan Yakar, Mine
Coşkun, Hacer Buluş, Muzaffer Birtan, Şükran Özer, Neclâ İz, Lütfi Güneri,
Zehra Bilir, Müzeyyen Senar, Ahmet Üstün, Nebahat Erdura, Perihan Sözeri
gibi ses sanatkârları filmlerimizde rol almışlardır. Bunlardan Nimet Alp, Ayşe
Nur (Nana), İnci Birol, Türkân Şamil, Özcan Tekgül, Seska, Semiramis, Zühre vesaire...
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Türk filmciliğinde en önemli bir taraf ta dublajcılığın tasavvurun
çok üstünde ilerlemiş olmasıdır. Sesli filmin ilk çıktığı yıllarda dünyada en
iyi dublaj yapan Fransızlardı. Fakat biz onları kısa bir zamanda çok geçtik.
Bugün yapılan her hangi bir yabancı filmin dublajı hiç fark edilmeyecek
kadar mükemmeldir. Bir çok ve mesleğin ehli dublaj artistleri ve rejisörleri
bir çok vilâyetlerimizde gösterilen yabancı filmlerin Türkçe dublajlarını
yapmakladırlar.
1951 yılından sonra filmciliğimizde tam bir kalkınma göze
çarpmaktadır. Yine bazı film âmili firmalar yeniden kurulmuştur. Bunlardan
Seneka, Kale, İnci. Ceylân, Lâle, Reks, Uğur, Erkin, Emek, Özen gibi firmalar
13 film çevirdikleri gibi eski firmalar da boş durmamışlar ve And, Ermanlar,
Halk, Sonku, Ömay, Örmen, Milli, Ateş, İpek, Birlik, Duru, Atlas, Kemal ve
İzmir’de Can film birer hatta daha fazla film çevirmişlerdir. Bunlardan bilhassa Halk Film o yıl 9 film çevirmiştir. Hükümetin yerli filmlerden az bir
vergi alması, bilhassa bu işte âmil olmuştur...
O yıl Lâle ve Ar stüdyoları kurulmuş ve burada filmler çevrildiği gibi
yabancı filmlerin dublajları ve lâboratuvar işleri de yapılmıştır. Keza o yıla
kadar çevrilen filmlerimiz hep 35 milimetrelik idi. O yıl Teknik Film 16 milimetrelik mevzulu bir film çevirmeğe karar verdi ve bu yazıların sahibinin
Kore’den Geliyorum adlı senaryosunu filme çekmeğe başladı. Memlekette
yapılan bu ilk teşebbüs maalesef yarım kalmıştır. Filmin onda sekizi çevrilmiş
olduğu halde artistlerden iki tanesinin âni olarak vazife icabı İstanbul’dan
ayrılması filmin yarım kalmasına sebep olmuştur Türk filmciliği yabancı film
stüdyolarıyla da işbirliği yapmıştır. Bu şekilde Ermanlar Bağdat’ta bir firma
ile anlaşarak orada Türk ve Iraklı artistler beraberce Arzu ile Kamber ve Tahir
ile Zühre adlı filmleri çevirmişlerdir.
Filmciliğimizin temelini atan Ordu Film Alma Dairesi o yıllarda
cereyan etmekte olan Kore Savaşı harekâtını tesbit etmek üzere bir film alma
ekibi göndermiştir. Operatör Kenan Erginsoy büyük bir maharetle savaşın bir
çok safhalarını filme almağa muvaffak olmuştur. Yine aynı yıl içinde Kartal
Film Kâğıthane köyünde stüdyo kurarak faaliyete geçmiştir. O yıl sonunda 24
film âmili firma mevcut olup bunlar 44 film çevirmişlerdir.
(7)
(1952’de) 51 Türk filmi seyrettik. Bu filmlerden bazıları iyi olmakla
beraber düşük kalitede olanlar da vardı. Bilhassa şark filmlerinin hatırası olan
yerli yersiz şarkılar ve göbek dansları Türk filmciliğinin kalitesini düşürmekte
idi. Bu arada bol miktarda komedi filmleri, melodramlar, tarihi filmler vatani
filmler, hatta macera filmleri çevrilmiştir. O yıl çevrilen memleketimizdeki
iki renkli film de dikkate şayandır. Yeni kurulan Ertuğrul Film ve Stüdyosu
Halıcı Kız ve Evli mi Bekâr mı adile iki renkli film çevrilmiş, fakat fazla
rağbet görmemiştir. Bu da firmanın kapanmasına sebep olmuştur. Yapılan bu
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renkli film tecrübesinde filmlerin mevzuu ve temsil eden artistler pek zayıftı.
Yine bu yılın filmleri arasında bazı Amerikan, İtalyan filmlerine nazire Türk
filmleri de çevrilmiştir. Bunlardan Tarzan İstanbul’da, Amerikalı Tarzan gibi
ormanlarda yarı çıplak dolaşmakta, ağaçtan ağaca sıçramakta idi. O yılın
iyi filmi olarak vasıflandıracağımız bir film Göçmen Çocuğu idi. Yurdun
her tarafında büyük bir rağbet gören bu film, Cannes Film Festivali’ne de
gönderilmiş ve derece almıştır. Eski firmalardan Ses Film Mecidiyeköyü’nde
yeni bir stüdyo yaptırarak en son sistem tesisatı koymuştur. Keza Halk Film
de mevcut stüdyosunu genişleterek tesisatını tamamen değiştirmiş ve modern
bir hale koymuştur.
1953 yılında film âmili firmalar 37’ye ve gösterilen filmler de 53’e
çıkmıştır. Halbuki çevrilen filmler 70’e yakındır. Fakat gösterecek sinema
bulunamadığından bunların bazıları ertesi yıla kalmıştır. Esasen gösterilen bu
filmlerden bir kaçı da ilk viziyonlarını Anadolu sinemalarında yapmışlardır.
Bu yıl içinde bir kaç komedi filmi de çevrilmiştir. Bunlar, Avrupa’nın ve
Amerika’nın çifte komikleri ile çevrildiği gibi bizde de Edi ile Büdü, Ali
ile Veli, İki Kafadar, Memiş ile İbiş, Kan Kardeşleri gibi adlar alarak çifte
komiklerle çevrilmiş filmler de vardı. Yine bu yıl canlı resimlerden film yapmak için de bir teşebbüs yapılmıştır. Mamafi canlı resimlerle film yapma işi
bu yıl ilk defa tecrübe edilmemektedir. Bundan evvel merhum karikatürist
Cemal Nadir Güler meşhur Amca Bey tipini filmin kahramanı yaparak Amcabey Plajda adile bir canlı resimlerden film hazırlamış ve 500’den fazla
resim hazırlandığı halde film tamamlanmamıştı. Bundan sonra Güzel Sanatlar
Akademisi’nden iki genç te aynı teşebbüsü yapmışlar ve bir zeybek tipini ele
alarak bir çok resimler hazırlamışlar ve filme almağa muvaffak olmuşlardır.
Bu yıl And Film aynı işe girişerek Evvel Zaman İçinde, Nasreddin Hoca ve
Keloğlan adile resimlerden film hazırlama teşebbüsüne geçmiş ise de film
bugüne kadar hâlâ piyasaya çıkmamıştır.
Bu yıl içinde Türk Film Dostları adile bir dernek kurulmuş ve bazı
faaliyetlerde bulunmak istemiştir. Bu cümleden olarak bir kaç firmadan
temin edebildiği bir iki filmle Türk film festivali tertip etmiş ve selâhiyetsiz
kimselere de bu filmler için dereceler verdirmiştir. Filmleri seçen jüri heyeti
içinde ömründe bir kere olsun Türk fimi seyir etmemiş, Türkçe ile alakası
olmayan, filmcilik, Türk filmciliği ve dünya filmciliği hakkında en sathi bilgisi
bile olmayan kimseler jüri azası olarak bu filmleri dost işi seçmişlerdir. Bu yıl
içinde çevrilen filmler yine muhtelif branjlarda idi. Yine melodram, komedi,
tarihi, milli, dini filmlerle birlikte İtalyan Amerikan kopyası filmler de vardı.
Yıllar ilerledikçe Türk filmciliği de gelişmekte idi. Artık filmcilik
mesleğinde iş vardı. Film âmilleri, yalnız filmden aldığı para ile geçinenler ve
bir çok teknisyenler yetişmişti. Bilhassa büyük firmalarda sanayii haline gelen
filmciliğimizin tek aksak tarafı başıboş olması idi. Hükümet onlara yardım
elini uzatmadığı gibi yapılan faaliyeti de mürakabe etmiyordu. Film âmilleri
de bir koyup beş almak kaidesini güderek harıl harıl çalışıyorlardı
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(8)
1954 yılında filmciliğimizde bu programsız olarak çalışmayı daha
bariz bir şekilde görmekteyiz. Bu yıl içinde çevrilen yüze yakın muhtelif
janrdaki filmlerden o sezon ancak 57 tanesi gösterilebilmiştir. Bu faaliyete
paralel olarak film âmili firmalara 3 tane daha yenisi katılarak sayıları 40’a
çıkmıştır. Bu yılın film faaliyeti arasında göze çarpan bir cihet de, çevrilen
Türk filmlerinin gösterecek sinema bulmamış olmalarıdır. Şimdiye kadar Türk
filmleri ilk viziyonlarını Beyoğlu veya İstanbul cihetindeki büyük sinemalarda yaparlarken, bu yıl sinemaların sezon boyunca dolu olmasından onlar da
ilk defa Anadolu veya İstanbul’un ikinci derecede sinemalarında gösterilmek
mecburiyetinde kalınmıştır. Her ne kadar çevrilen filmler Cingöz Recai gibi
polisiye, Dümbüllü Tarzan gibi hafif komedi, Battal Gazi gibi tarihi ve Evlât Acısı gibi melodram janrında ise de, yine firma sahiplerinin pek fazla
yüzünü güldürmemiştir. Bilhassa bu filmlerin arasında kalite bakımından çok
düşükleri de olduğunu esefle söyleyebiliriz.
Bu yıl film âmillerinden bir kaçı yaptıkları masrafları
toplayamadıklarından, bu iş için sarfettikleri parayı da faizle almış
olduklarından, paralar da zamanında ödenmemiş olduğundan, iflas etmişlerdir.
Sırası gelmişken şunu da ilâve etmek isteriz: 20 yıl evvel Türk filmciliği ancak 2-3 film âmilinin faaliyetine inhisar ederken, bugün 50’ye yakın firmanın
bulunması her milletini seveni sevindirmekle beraber, bu firma sahiplerinin
evvelce soğan veya inşaat malzemesi ticareti yaparken, filmcilik yapmağa
başlaması dikkate şayandır. Bu bize, bir çok film işlerimizle uğraşan kimselerin sanatla alâkası olmadıklarını göstermektedir ki, herhalde acıdır. Her
işleri adımda bir çok aksaklıklar olacağını kabul ederek, bunun da pek yakın
zamanda normale gireceğini ve hakiki Türk filmi yapan, sanat anlayışı bulunan film âmillerinin meydana çıkacağı muhakkaktır. Bu şekilde de yalnız
ticarî zihniyetle çevrilen filmler yerine sanat cephesi de kuvvetli olan fimleri
göreceğimizdir.
1955 yılında filmciliğimizde kelimenin tam mânasiyle büyük bir
gelişme görünmektedir. Yine yeniden bazı film âmili ve komisyoncusu firmalar kurulmuş ve bunlara şimdiye kadar bulundukları bir Yeşilçam Sokağı
az gelerek, Büyük Bayram, Topçekenler, Küflüçıkı, Bursa, Alyon, Kuloğlu,
Ağacamii vesair Beyoğlu’ndaki sokaklara yayılmışlardır. Diğer taraftan filmlerde çalışan teknisyenler, artistler ve film âmili firmalar birleşerek sendika
ve kooperatifler kurmuşlardır. Bu yılın yazında çevrilen yüzden fazla filmin
yine bir kısmı gösterilmemiş ve önümüzdeki kış sezonuna bırakılmak mecburiyetinde kalınmıştır. Ham film darlığı yüzünden bir kısım filmler de yarım
kalmış vaziyette idi. Buna rağmen yurdumuzdaki sinemalarda 51 yeni yerli
film gösterilebilmiştir. Bu filmler Taksim, Lâle, Şan, İnci, Atlas, Sümer, Melek, Lüks, Azak, Suat, Saray ve Çemberlitaş sinemalarında gösterilmiştir. Burada dikkate şayan bir taraf, bu sinemalardan bazıları, şimdiye kadar pek az
Türk filmi gösterdikleri ve hattâ hiç göstermedikleri halde bu yıl göstermeleri,
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film âmillerini olduğu kadar sinema müşterilerini de sevindirmiştir. Çevrilen
ve halka gösterilen filmler yine geçen yıllarda olduğu gibi muhtelif janrda
idiler, içlerinde tarihi, melodram, komedi, kahramanlık, macera, ve sosyal
filmler yer almıştı.
Bu yıl filmciliğimizin belli başlı dertlerinden biri, ham film darlığıdır.
Evvelce dağıtılmış olan bir miktar film, bugün tamamen kullanılmış bulunuyor. Bir çok firmalar bu yüzden kapanma tehlikesine bile düşmüş
bulunmaktadırlar. Bu kış sezonunda seyredeceğimiz yerli fimlerin bir kısmı,
geçen yıllardan yarım kalmış olanlardır.
Türk filmciliği gelişmiş ve Balkan komşularımızdan değil, Orta
Avrupa’daki bir çok memleketlerin önünde gelmektedir. Ancak yapılan ve
yapılması istenen işler, küçük sermayelerle ve başıboş olarak yapılmıştır.
Eğer hükümet bu işi başka memleketlerde olduğu gibi, ele alır da hem bu
küçük sermayeleri birleştirir ve hem de her bakımdan yardımda bulunursa kalite taşıyan filmler de daha fazla çevrilmiş olur. Nihayet yardım yapan hükümetimizin çevrilen bu filmleri murakabe etmesi de şarttır.
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