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ÖNÜMÜZDEKİ MEVSİMİN TİCARİ FİLİMLERİ 

KONUSUNDA OLUMLU BİR BAŞLANGIÇ

Ülkem izde filim getirten ortaklıkların listeleri, hem sinema yazarlarında, hem de sinemase

verlerde um utlar uyandırdı. Bu yıl ticari sinemalarda gösterilecek olan filimler arasında 

(gene bir hayli kalitesiz filmin yanısıra) bir çok da iyi filim var Bu filimlerin başına san

sürde bir kaza gelmezse, ya da mali nedenlerle ortaklıklar gümrükten çekm ekten vazgeç

m ezlerse, bu yıl birkaç değerli eser seyredebileceğiz.

Filim getirten ortaklıkların bu yıl yayınladıkları listelerden doğan umutlar bununla da bit

miyor. Bu yıl birçok ortaklık listesinde ilan ettiği filmin yanma sadece oyuncuların değil 

yönetm enin adını da koydu. Bu ilginç noktayı, gelecekte filimlerin rastgele yargılarla de

ğil, yönetm enlerinin değerlerine göre seçileceğinin küçük bir ön belirtisi sayalım

Ancak, filim getirici ortaklıkların katıldıkları en önemli ve olumlu girişim hiç kuşkusuz bu 

yu getirtecekleri filim ler arasından yapılan bir seçmenin, mevsim başında, yani eylül ayın

da Sanem atek'te basın üyelerine ve Sinematek üyelerine sunulması olacak. Kaliteli sinema

ya, gerçek sinem asevere, Sinmatek'in kişiliğinde duyulan saygının ve verilen değerin bu
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güzel kanıtı, öyle umuyoruz ki bu yıldan başlıyarak bir gelenek haline gelecektir. Bu gibi

kaliteli filim ler, geniş seyirci yığınlarının kötü filim lere şartlanması yüzünden genellikle

daha az gişe hasılatı getirirler. Ancak böyle eserler basında ve sinemasever çevrelerde

gereğince duyurabilirse umulmadık kazançlar sağladıkları da bir gerçektir. S inem atek  
gösterilerinin bu bakımdan da bir destek ve teşvik gösterisi olacağı kuşkusuzdur.

Bütün bu nedenlerle «Cinayeti Gördüm » filmini sağlayan A K -Ü N  F İLM 'e , «İsyan» ve «S ev

diğim  Adam» filimlerini sağlayan U LU S  F İLM 'e  ve «Korkunç Olay», «Ü çkâğ ıtç ı»  ve «Ö lü

me Doğru» filimlerini sağlayan S İN E V İZY O N  F İL İM C İL İK  VE S İN E M A C IL IK  A .Ş .'ne te 

şekkür ederiz.

EYLÜL A Y IN D A  FİLİM  GÖSTERİLERİNİN D Ü Z E N İ:

Eylül ayında Sinem atek gösterilerinin düzeni yeniden Tem m uz ayında olduğu gibi Pazar

tesi hariç hergün iki seans biçiminde olacaktır. Yazın sona erm esi, üyelerim izin (özellik le  

öğrenci üyelerim izin) Istanbula dönüşleri nedeni ile hergün gösteri düzenine başlanm ıştır. 

Ekim ayından başlıyarak da bütün kış boyunca olduğu gibi pazartesi hariç her gün dört 

seans gösteri yapılacaktır.
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STAN VANDERBEEK

1930'da N ew  York'ta doğdu. N ew  York, 
Cooper Union Sanat Okulunda ve. North 
Carolina M ountain Koleji'nde okudu. De
neysel filim  alanında çalışmak için Ford ve 
Rockfeller Vakıflarından burslar kazandı. 
M artha Jackson'un «N ew  M edia - N ew  
Forms», 1960; Institute of Contem porary  
Art. Boston'un «The Projected Image», 1968, 
Londra Çağdaş Sanat Enstitusü'nün «Cyber
netic Serendipity», 1969 ve B randeiste  
«Vision and Television», 1970; sergilerine 
katılm ıştır. M annheim , Oberhausen filim şen
liklerinde ve Expo 67 Dünya Sergisi'nde çe
şitli ödüller kazanarak adını daha çok bir fi
lim yönetm eni olarak duyurmuştur. 1969-70  
yılında, Rockfeller vakfından yararlanarak 
Deneysel Televizyon çalışmalarında bulun
mak üzere W G B H  Eğitimsel T V  İstasyonun
da çalıştı. A BD 'de ve dış ülkelerde filimle- 
riııden oluşan birçok programlar sunmuştur. 
VanDerBeek’ in filim lerini göstermiş kurumlar 
arasında N ew  York M odern Sanatlar M üze
si, Lincoln Center, Philarmonic Hail vardır. 
New  York Stony Point'taki evini bir Görsel- 
İşitsel laboratuar haline sokarak «M ovie  - 
Drome» u inşa etm iştir. W ashington 'da dü
zenlenen «Exploration» adlı Ulusal Güzel S a
natlar Kolleksiyonu için Telefon Xerox Te- 
letype’ını kullanarak uzun mesafelere görün
tü naklini başarmıştır.
Stan VanDerBeek Toplu Gösterisinde yer 
alacak filimler :

SCIENCE FR IC TIO N  (10  d a k )., POEMFIELD  
No. 3 (1 0  dak ) ,  O H  (1 0  dak ) , AD  IN F IN I
T U M  (10  dak ) ,  H U M A N FA C E  (10  d ak .), 
WHEELS (10  d a k .), W H O  HO RAY (10  
dak .), Y O U  DO (15  dak ) , BREATHDEATH  
(15 dak ) ,  FUTURE (10 dak ) , M A N K IN D A  
(10  d a k .). POEM FIELD No. 2 (1 0  dak.)., 
SPHERICAL SPACE (10  dak ) , SEE S A W  
SEEMS (1 0  dak ) ,  S Y M M E TR IC K S  (10  d a k ), 
SKULLDUGGERY (10  dak ) ,  F İLM  FO RM  (10  
dak ) ,  V ID E O  SPACE, S U M M IT  (10  dak ) ,  
PANELS FOR THE W A LL S  (10  dak ) ,  PO
EMFIELD No. 7  (1 0  dak ) ,  PASTORALE (10  
d a k ) ,  NEW SREEL OF D R E A M S  (12  dak ),

H ISTO RY OF M O TIO N  (1 0  d ak .), MOIRAGE  
(10  dak ) ,  B IRTH OF AM ERICA N  FLAG (13  
d c k .), D AN C E W O R K S  (10  d a k ) ,  S N O W  
S H O W  (10  d ak .).

Y fP Y E N İ BİR ARAÇ : KOM PÜTER

Stan VanDerBeek

Kom püter. —  yaratıcı yönetmen olarak in
sanla birlikte —  grafik sanatlar için dikkate 
değer bir güç olduğunu ortaya koymuştur. 
Tam  ve m utlak bir doğrulukla birlikte büyük 
hız yeteneği ile kom püter estetik buluşlar 
için heyecan verici yeni alanlar açmıştır. 
Grafik bir araç olarak kom püter çağımızın 
hızla gelişen teknolojisinde oldukça yeni sa
yılır. Am erika'da kompüterin geniş anlamda 
kullanılışı; ticari bir kom püter ailesinin piya
saya sürüldüğü 1955 yılında başlar. 1963 y ı
lında kom püterler çizim yapabilme olanakla
rını geliştirm eye başladılar. Bu tarihte piya
saya çıkarılan bir mikrofilm  kayıt aygıtı bir 
teknik ressamdan milyonlarca kez daha hız
la noktalama ve çizgi çizme işlemi yapabili
yordu. Bu aygıt ve onu denetleyen kompü- 
ter, böylece, o güne dek yapılması güçlük 
vakit alma ve pahalılık bakımından hemen 
hemen olanaksız bulunan çeşitli çizgisel 
(graphic) filimlerin yapılabilmesini sağlamış
tır. M ikrofilm  kayıt aygıtı esas olarak bir 
görüntü lambası ile bir filim  makinesinden 
(kam era) oluşur. Ayg ıt, yalnızca, filim dön
dürme, belirli koordinatlarda bulunan bir nok
tayı ya da alfabetik karakteri gösterme, ya 
do  bir noktadan ötekine çizgi çizme gibi ba- 
sii direktifleri anlamaktadır.
Bıı repertuarın basitliğine karşın aygıt çok 
sayıda ana elemandan çapraşık resimler — ya 
da resim dizileri—  düzenleyebilm ekte, bir 
saniyede 10.000 - 100.000 arası nokta, çizgi, 
y,ı da karakter çizebilmektedir. Filim göste
ren bu aygıt, bu nedenle, birkaç saniye için
de birbirine çok yakın noktaların oluşturdu
ğu zarif bir mozayik biçiminde, televizyonu  
andırır bir görüntü ya da bir saniyede çe
şitli kareler geçecek hızda basit çizgi çizim- 
leıi verebilecek kadar hızlıdır.
Tekniğe yönelik bir filim yaratıcısı olarak, 
kompüterin filim yapımında yeni bir çizim
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aracı olabileceğini 1964 yılında kavrayarak  
bu ortamı araştırm aya başlam ıştım . O ta 
rihten bu yana kom püter aracılığıyla dokuz 
filim yaptım . Bu filimleri yaparken aşağıdaki 
işlemler uygulanm ıştır: Bell Telephone La- 
boratories'den Ken Know lton tarafından bu
lunan «Beflix» adlı filim sistemini kom pü
ter aracılığıyla gerçekleştirecek olan işlem 
leri içeren d irektif alt-program lar bir IBM  7094  
kom püterine yüklenmiştir. Sonra filim  kom 
püter programı özel lisanda yazılm ış ve de
likli kartlara geçirilm iş, delikli kartlar ise te k 
rar kom pütere verilm iştir. Kom püter, kart
lardaki direktifi hesaplayarak kabul etmiş, 
filmin her bir resminin ayrıntılarını da hesa- 
bedip sonucu banda geçirmiştir. Bunu kafa
nızda tasarlayabilm ek için 252x184 adet ı- 
şıklı noktalı mozayiği andırır bir ekran düşü
nünüz. Herbir ışıklı nokta programdaki di - 

rektife göre yanıp söner. Resimler de çeşitli 
tonlarda gri renkli noktaların bir dizisi ola
rak düşünülebilir. Noktalar yanıp söndükçe  

kom püter resmin tamam layıcı bir haritası
na tutar. Programcı sisteme hatlar, eğriler, 
harfler çizme direktifini verir. Aynı zamanda  
alanları kopya etm e, kaydırm a, transkripsi
yon yapma, yaklaştırm a, dağıtm a ve doldur
ma için gerekli direktifle tüm  alanlarda işlem  
yaptırabilir. Katlanmış olan teyp bundan son
ra bir teyp okuyucusuna konur. Bu ayg ıt da 
b r  televizyon resim lambasına benzeyen çok 
çcpraşık bir katot-lam bası sistemi olan bir 
çizim gösterm e aygıtın ı (Strom berg-Carlson  

4020) direktifle çalıştırır. Her bir ışık nok- 
t?sı teyp üzerindeki kom püter direktifine uy
gun olarak yanar ve söner. Lambanın üzerin
de bulunan ve ne vakit resim çeke
ceği gene kom püter tarafından verilen 
bir d irektifle düzenlenen bir kamera 
ise ilgili sinema karesini filme alır. Çe
şitli denem e ve yanlışlardan sonra -ki bu 

süre içinde kom püter direktifinizi doğru bir 
biçimde yazm am ış bulunduğunu size b ild i
rir- bir siyah - beyaz filme malik olursunuz. 
6ı: filim normal sinema tekniği ile tab edi- 
|i. ve Bob Brown ve Frank Olvey tarafın 
dan geliştirilen bir özel renkli - basım iş
lemi ile renklendirilir.

Filim yapım ı, çok uzun süreden beri, günü
müzün en gelişmiş sanatı olmuştur. Şimdi 
iş televizyon tüm  dünyanın sinir uçlarına 
dokunm akta ve görüntü devrimi A m erika '
nın bir ucundan öteki ucuna dek her evin 
oturm a odasına ulaşmış durumdadır. S ine
manın simgelediği görüntü devrim i şimdi 
televizyonun evrim i ile aşılm ış olup gele
cek görüntü çağına -kom püter çizim i, çev
renin kom püter denetim i- yeni bir siberne
tik «sinema sanatı»na yaklaşm aktadır. Sa
natçı için sinema, televizyon, kom püterler, 
sibernetik İlmî görüş perspektifini içe ve 
dışa doğru bükümleyen araçlardır.
F kirlerin devrim i ve duyguların çevreleri ile 
olan ilişkisinden söz etm e 1900 yıllarında  
başladı. (S inem a psikanaliz ile hemen he
men aynı zamanda bulunm uştur.) Resim  
sanatında son altm ış  y ıl içindeki fikir akım 
larını, 19. yüzyıl ideallerinin ob jet d 'art'dan  
amaçsız sanata doğru adım adım  yıkılış ını 
izieyiniz: Kübizm - aynı anda (s im ultané) 
seziş; Futurizm - hareket ve insan - makine  
metafiziği; Dadaizm - sanata karşı hayat 
için; Sürrealizm - Akılsa! evrenin merkezi 
olarak düş; Hareket resmi - sentetik zaman- 
hareket. Oluşlar - iki boyutlu resmin du- 
vaıdan kurtulm ası; Op sanatı - retinal « re 
alite» olarak imge; Pop sanatı - Gerçeğin 
anısı olan «gerçek»; M in im al sanat - küçült
me imgesi; Kavramsal sanat - imgenin e le
manları.

Bir başka deyişle sanat /  hayat'ın «akılsal» 
durumuna gittikçe yaklaşm aktayız. Şu an
da kom püter alanına, aklın tekn ik  bakım 
dan kendimiz kadar tepki gösteren bir araç 

ile gelişmesine geçmiş bulunuyoruz. Geli- 
şer. akılsal sanat /  hayat ta işi «düşünmek», 
İ3' yapma eylemidir.

Filim yapm ak için soyut bir işaret ya da 
karakterle gösterm e sistemi ve görüntü ko
ruma ve yeniden m eydana getirm e sistem 
leri filim yapmada bir çeşit akılsal durum  
yaratm aktadır: Sanatçı a rtık , formun tam
bir belirtim i ile sınırlanm ış değildir. Ne is
tediğini bildiği sürece filmini m eydana ç ı
karabilir ya da herhangi bir yerde bir kom- 
püterde çalışabilir.
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Bıı siyah kutu, bu evrenin akıl sistemi, bu 

metafiziksel m atbaa makinesi bizler için ne- 
l.'i yapacak? Kom püteri hızlı bir spor ara
ba kullanmaya benzetebilirsiniz. Denetimi 
güçtür. Ama ne garip ki fazla hızlar da yön 
değiştirm ek için daha az çaba ister. Bunun
la birlikte daha fazla bir ustalık -kom pleks  
b:r insan /  makine anlayışı- gereklidir, 
insan imgesirtin, tepkilerin , ilgi duyduğu
muz olayların herbirine göre programlanmış  
kinetik çevremizin büyutücüsü olarak kom - 
püterin sanattaki yeri gelecekte olağanüs
tü olacak, kısaca kom püterler Am erika'nın  
toptan ekolojisini yaratacaktır.
Gutenberg'in baskı karakterleri hareketli 
parçalardan oluşan baskı makinesi ile kom- 
püterin bellek parçacıkları birbirinden çok 
ayrı değildir. Şuna hiç kuşku yok ki kom 
püterler yaşam ım ızda telefonlar kadar ge
çerli olacak ve yakın geleceğin sanat okul
ları yeni teknisyen - sanatçı vatandaş'ın ye
ni ruhbilimsel buluşlarından biri olarak prog
ramcılığı öğreteceklerdir.

YEDİ S A M U R A Y

S H IS H IN IN  NO S A M U R A I. Yönetm en /  A- 
kira Kurosawa. Senaryo /  Shinodu Hashi
m oto, H ideo Oguni, Akira Kurosawa. G ö
rüntü yönetm eni /  A.saichi Nakai. M üzik yö
netm eni /  Fumio Hayasaka. Oynayanlar /  

Takashi Shimura (K am b e i). Toshiro M ifune  
(K ikuch iyo), Isao Kim uro (K atsush iro ), 
Seiji M iyaguchi (K yu zo ), M inoru Chiaki 
(H eihach i), Oaisuke Kato (S h ich iro ji), Kei- 
ko Tsushima (S h in o ). Yapım  /  Toho Film. 
Yapım  yeri ve yılı /  Japonya 1954. (Filim  
1S54 Venedik film  şenliği büyük ödülünü al
m ıştır.

Filim Japonya'da her y ıl şakiler tarafından  
brsılan bir köy ile köyü korumaya çalışan 
y td i yiğit Japonun öyküsünü görütülem ek- 
tedir. Her yıl şakiler tarafından basılarak p i
rinçleri ellerinden alınan köylüler günün bi
rinde bu durumdan kurtulma çarelerini araş
tırırlar. Köyün bilgesine giderek akıl danı
şırlar. Gerçek Sam uray'lar bulmaları gereki- 
ğini bildirir ihtiyar bilge. Köyün ileri gelen
leri de gerçek samurayları araştırm aya baş

larlar. Bu arada dolaştıkları yerlerde çeşitli 
sınamalardan sonra bir haydutun elinden 
tutsak bir çocuğu kurtarmak için yaşamını 
tehlikeye atan bir yiğidi birinci samuray 
olarak kabul ederler Kambei (Samurayların  
başkanı) nin yiğitliği eski bir prensi de sa
muray olmaya iteler. Samuraylar arasında 
açılan bir sınav sonucunda adetleri altıya  
yükselen yiğitler korunacak köye doğru yo
la çıkarlar. Yolda yedinci samuray olmak 
için çırpınan Kikuchiyo'nun çeşitli şaklaban
lıkları ile eğlenirler. Köye geldiklerinde orta
lıkta kimseyi göremezler. Samurayları ka
dınlara düşkün kişiler olarak bilen köy halkı 
kedin ve kızlarını bu arada kendilerini gizle
mişlerdir. Kikuchiyo'nun bir hilesi ile bütün 

köy halkı meydana çıkar,
Samuraylar ve köy halkı bir süre ısınamaz
la- birbirlerine. Am a haydutların baskın gü
nü yaklaştıkça birlik olmaya ve savunma 
için hazırlıklara başlarlar. Planlar yapılır ve 
reis samuray işleri en ince detayına kadar 
hesaplar. Bu a m d j çeşitli çatışmalar olur. 
Köyü kontrol için goien iki şakinin halk ta 
rafından linç edildiği görülür. Bir başka gün 
haydutların köyden kaçırdıkları kadınlara  
alem yaptıkları ev basılarak yakılır. Baskır, 
sırasında samuraylardan biri ölür. Somu- 
rry lar giderek köylülerle kaynaşmışlardır. 
Çiftçilerden birinin kızı ile bir samuray ara
sında ilginç bir i'ışki doğar. Çiftçi kızının 
saçları samuraylardan gizlensin dive baba
sı tarafından kesilm iştir. Ama bu samuray- 
la olan arkadaşlığına engel olmaz Shino'nun. 
Günler geçer ve haydutlar büyük hücuma 
geçerler. Şiddetli çarpışmalar olur. Zaferi 
samuraylar ve onlarla birlikte köylerini k o 
ruyanlar kazanmışlardır. Bu arada samuray- 
lardan dördü de kavga sırasında can ver
mişlerdir. Köy halkı ihtiyaçları sürece samu- 
raylara yardım etmiş ve işleri bitince onları 
unutmuştur bile.

ÇATI

İL TETTO. Yönetm en /  V itto rio  De Sica. Se
naryo /  Cesare Zavattini. Görüntü yönetm e
ni /  Cario M ontuori. M üzik yönetmeni /  A- 
lessandro Cicognini. Dekor /  Gastone Medin.
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Oynayanlar /  Gabriela Pallo tta, Giorgio Lis- 
tuzzi, Gastone Renzelli, M aria Di Rozzo, An- 
gelo Bigioni, Giuseppe M artin i, M ario  Sitto- 
ro. Angelo V isentin , M aria De Fiori, Luisa 
Aiessandri. Yapım  /  Goffredo Lombardo, T i- 
tanüs. Yapım  yeri ve y ılı /  kalya 1956. 
Luisa ve Natale evlenmişlerdir. Ne var ki, 
başlarını sokacak bir eve sahip olamadıkları 
için baba ocağında kalmak zorundadırlar. 
Oysa bu durum çeşitli yönlerden sakıncalı
dır. Genç çift kendilerinin olan bir eve sahip 
olamamalarının sıkıntısını duyarlar. Bir süre 
sonra Luisa'nın aklına boş arsalardan birine 
bir gecekondu inşa etm ek gelir. IMatale'nin 
do aklı yatm ıştır bu işe. Ama gecekondu ya
pım ında elini çabuk tutm ak şarttır. Yasalara  
göre resm î otoriteler gecekonduya ancak 
«Çatı» nın tamam lanm ası halinde sadece u- 
fak bir ceza dışında birşey yapam am akta
dırlar.

Genç çiftin ilk teşebbüsleri arsa üstünde 
hak iddia eden bir kalabriya'lının çatı b itm e
den polise ihbarı ile yenilgiyle sona erer. A- 
ma ne Luisa ne de N atale yenilgiyi kabul 
ederler. Natale'nin ailesinin ve iş arkadaşla
rının yardım ıyla Anien yöresindeki S a n fA g -  
nese çukurunda yeni bir gecekondu yap ım ı
na girişirler. Çatının tamam lanm ası için bir
kaç kiremitin kaldığı bir sırada polisler bir 
kez daha çıkagelir. Çocuk bekleyen Luisa, 
komşulardan emaneten edinilen iki çocukla 
y ıta ğ a  uzanır. Kapıyı da sağlamca kapatır. 
Polisler insafa gelerek çatıdaki deliği gör
m ezlikten gelirler. Genç evlilerin rüyası ger
çekleşir. A rtık  onların da başlarını sokacak 
bir evleri vardır.

K O R KU N Ç  O LAY

THE IN C ID ENT. Y önetm en/Larry  Peerce. Se
naryo /  Kendi öyküsünden Nicholas E. 
Baehr. Görüntü yönetm eni /  Gerald Hisch- 
fc-ld. M üzik  yönetm eni /  Terry Knight. Kur
gu /  A rm ond Lebowitz. Oynayanlar /  Tony  
M usante, M artin  Sheen. Beau Bridges, 
Brock Peters, Ruby Dee, Jack Gilford, Thel
ma R itter, Ed M e  M ahon, Diana Van Der 
Ulis. M ike  Kellin, Jan Sterling, Gary Merrill. 
Robert Fields. Yapım  /  20  Th. Century Fox.

Yapım cılar /  M onroe Sachson, Edward M e a 
dow . Yapım  yeri ve yılı /  ABD 1967, Türk
çe altyazılı.
«Korkunç O lay», «K ızım ı Verm em  —  One 
Patato T w o  Patato» filminin yönetm eni Larry 
Peerce in ikinci uzun filmi, «cinéma - vérité»  
ekim inin karşıtı olan genç klâsik Amerikan  
sinemasının da tip ik bir örneğidir. Peerce 
bu filminde, şiddete susamış iki Amerikan  
genci tarafından bir m etro vagonunda alı- 
konm uş bir yolcu gurubunun serüvenini an
latıyor. Olay karşısında yolcuların tepkileri 
son derece ilginç ve şaşırtıcı oluyor. Filim 
salt bu açıdan bakılsa bile ilgiyle izlenm ek
te

NIBELUNGEN D E S TA N I 2 /  K RIEM HILD E'- 
N İN  İN T İK A M I

K R IE M H ILD S  RACHE. Yönetm en /  Fritz 
Lang Senaryo /  Thea Von  Harbou, Fritz Lang- 
Görüntü yönetm eni /  Carl Hoffm ann, G ünt
her Rittau. Dekor /  O tto  Hunte, Karl V o llb 
recht, Erich K ettelhut. Kostüm  /  Paul Gerd  
Gi'derian. M akyör /  O tto  Genath. M üzik yö
netm eni /  G ottfried HuDpertz. Oynayanlar /  
Paul Richter (S ie g frie d ). M argarete Schoen 
(K riem hilde), Hanna Ralph (Kraliçe Brune
h ilde ), Theodor Loos (K ral G ünther), H , Von  
Schle ttow  (H ag en ), R. Klein - Rogge (A -  
tiü a ), Georg John, Bernhardt Goetzke, G ert
rud Arnold, H. C. M üller, Erwin Biswanger, 
Hardy Von François, Frida Richter, G . Ju- 
rew ski, Rudolf Rittner, Iris Roberto. Yapım  /  
Decla - Bioscop. Yanım  yeri ve y ılı /  A lm an
ya 1924.
Filmin birinci bölümü SIEGFRIEDEN Ö LÜ 
M Ü , sarı saçlı, mavi gözlü Cermen kahra
manının serüvenini anlatır. Siegfried, dev ej
deri öldürdükten sonra Burgund sarayına 
giderek kral Gunther'in kızkardeşi Kriemhil- 
de'e talip olur. Kralın sırdaşı Hagen, Kriem- 
hilde'le evlenebilmesi için Siegfried'in inatçı 
Brunhilde'i kral Gunther'le evlenm eye razı 
etmesini ister. Siegfried sihirli pelerini yardı
mıyla Brunhilde'i yola getirir. Kralla evlenen 
Brunhilde, Siegfried'in oyununu öğrenince 
cnu öldürm ek ister ve Hagen bu işi başa
rı. Kriem hilde kocasının cesedi başında öc
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almak İçin yemin eder.
KRIEM ILD E'NİN  İN T İK A M İ'nda  Kriemhilde, 
Hun im paratoru Atilla'yla evlenir ve Atilla'yı 
Kral Gunther i şölene davet etm eye zorlar. 
Gunther ve adamları dâvete geldiklerinde 
Kriemhilde Hunları tahrik eder ve Burgund'- 
lara saldırtır. Atilla'nın emriyle şölen salonu 
ateşe verilir. Kriemhilde Gunther ve Hagen'i 
kılıçtan geçirir, fakat kendisi de ölür. Atilla  
kucağında Kriemhilde'nin cesediyle yanan 
selonun ortasına doğru yürüyerek kendisini 
diri diri alevlere gömer.

Lang'ın Decla-Bioscop firması için yaptığı 
filmin hazırlanması iki y ıl sürmüştü. Filmin 
iık oynatım ı sırasında söylediklerine göre 
Lang «Hollyw ood üstün yapım larıyla yarış
mak niyetinde değildi. Bütünüyle Alman dü
şüncesini yansıtan ulusal bir belge yaratmak  
amacını güdüyordu. Zaten V on Harbou da 
tarihsel olaylara ve yararlandığı efsanelere 
pek az bağlı kalarak, efsane kahramanlarının 
ilkel tutkularını, çağdaş bir biçimlendirmeye  
tabi tutm uştu. Filim boyunca sevgi, kıskanç- 
Iik , intikam , dizginlenmemiş içgüdüler ve 
tutkular halinde kaçınılmaz «kader» in çizdi
ği yolda birbirini izler.

Film 5

SPA RTAK Ü S

S PA RTAC U S. Yönetm en /  Stanley Kubrick. 
Senaryo /  Howard Fast'ın rom anından Dal
ton Trum bo. Görüntü yönetm eni /  Russell 
M e tty  (Super techniram a 7 0 ). M üzik  /  A lex  
North. Oynayanlar /  Kirk Douglas, Jean 
Simmons, Laurence Olivier, Charles Laugh
ton, Peter U stinov, John Gavin. Tony Cur
tis  Yapım  /  Kirk Douglas, Bryna Films - 
Universal International. Yapım  yeri ve yılı /  
ABD 1960.

Stanley Kubrick, «Son Darbe - The Killing» 
ve «Zafer Yolları - Paths of G lory gibi ilki 
ganster öteki savaş filmi türünde iki başarılı 
y;p ıttan  sonra, M ac Carthyism  sırasında A- 
m erika'da kovuşturulm uş solcu yazar Ho
w ard Faşt ın «Spartacus» adlı romanını si
nemaya aktararak tarihsel filim türüne de el 
atm ıştı. Türü tarihsel olmasına karşın «Spar- 
taküs» ün de Kubrick'in önceki yapıtların

da ele aldığı «durumuna çözüm yolu ara
yan, koşulları zorlayan, başkaldıran, k ıstırıl
mış insanlar» ı öykülediğini görüyoruz. «Son 
Darbe» nin hapisten yeni çıkan ve son bir 
soygundan başka çıkış yolu bulamayan Ster- 
ling Hayden'i ve çevresindekiler; «Zafer Y o l
ları» nın ölümle karşı karşıya bulunan kur
ban askerleri ve «Spartaküs» ün M ilâttan  
örc e  70. yılda Romalıların zulmü altında 
kıvranan esirleri; yaşamlarında aynı «çare
sizlik» le karşı karşıyadırlar. G ladyatör Spar- 
ttküs 'ün  kişiliği, Romalı soylulara, faşist ik
tidara, kısaca tüm  düzene karşı direnişin ve 
isyanın simgesi olarak belirmektedir. Filim
de bu kişilik romandaki gibi çeşitli insanla
rın ağzından verilen açıklamalarla çizilme- 
mekte, olayların tarihsel sırasını izleyerek 
tanıtılm aktadır. Bu durum ister istemez 
Spartaküs’ün üzerinde fazlaca durulmasını 
sonuçlandırmakta, böylece aynı zamanda 
filmin yapım cısı olan Kirk D ouglasın «Star»  
sisteminin gerektirdiği «rol ağırlığı» na ulaş
ması sağlanmaktadır. İşte bu tutum  filmi 
b .- yerden sonra iyice kişiselleştirip, öykünün 
toplumsal niteliğini ikinci safa atıyor ve 
Spartaküs'ün kişiliği, simgelediği hareketin 
önemini aşar hale geliyor. Hatta Spartaküs'e  
öykünün gelişimi içinde bir sevgili dahi bulu
nup beylik klişelere başvuruluyor Bu sa
pış, Kubrick'in, kişiliğini önceki filimlerinde- 
ki güçte ortaya koyabilmesini engelliyor, iyi- 
niyetini sakatlıyor, «SDartaküs» ü «üstün - 
yap ım ların  bütünüyle dışına, karşısına ç ı
kan bir yap ıt olmaktan alıkoyuyor.

N. C.

ÇIPLAK A YAK LI KONTES

BAREFOOT CONTESSA. Yönetm en/Joseph  
I.. M ankiew icz. Senaryo /  Joseph L. Man- 
k k w ie z . Görüntü Yönetm eni /  Jack Cardiff. 
M üzik /  M ario Nascimbene. Oynayanlar /  
Humphrey Bonart, Ava Gardner, Edmund 
O B rien , M arius Goring, Rossano Brazzi. 
Yapım  /  United Artists. Yapım cı /  Joseph 
L M ankiew icz. Yapım  yeri ve yılı /  İtalya - 
ABD 1954. Süresi /  128 dakika. Türkçe alt 
yazılı.

Filim, kimsesiz bir Ispanyol dansözünün öy
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küsünü yaşamına giren çeşitli kişilerin gö
zünden anlatır. Bir Amerikalı filim yönet
meni tarafından keşfedilir; sonra iktidarsız 
bu kontla evlenir; onu aldattığ ı için kont ta 
rafından öldürülür.

«Arm ance» dan da uygunsuz bir kahrama
nı ele alışı nedeniyle Claude Chabrol. M an- 
kiew icz'in  bu senaryosu hakkında «Stend- 
lıalien» yargısını verm işti. Oysa Georges 
S adou la  göre M ankiew icz’in öyküsünün da
ha çok, İtalyan yıldızları tarafından 1914'le- 
re doğru oynanm ış olan monden dramlara 
yakınlığı var. Filim dört büyük «geriye dö
nüş» ten kuruludur. Özellikle bir Italyan 
m ezarlığındaki cenaze törenini gösteren ve 
kişileri bir araya getiren «bağlantı skeçi» 
çarpıcıdır.

Ü Ç K Â Ğ IT Ç I

TKE FL IM — FLAM  M A N . Yönetm en /  Irvın 
Kershner. İkinci ekip yönetm eni /  Yakim a  

Canutt. Yönetm en yardım cısı /  W illiam  
Kissell. Senaryo /  Guv O w en'in  The Ballad of 
thi? Flim-Flam adlı rom anından W illiam  Rose. 
Görüntü Yönetm eni /  Charles Lang (Pana- 
vision - De Luxe). Özel görüntü etkileri /  
L.B. A bbo tt, A rt Cruickshank, Emil Cosa, 
Jnr. Kurgu /  Robert Sw ink. Sanat yönetm e
ni /  Jack M artin  Sm ith, Robert E. Smith. 
Lewis Creber, Dekorlar / W a lte r M . S cott, 
John Sturtevant. M üzik /  Jerry Goldsm ith. 
Giysiler /  Dorothy Jeakins. Başlık yazıları 
/  C inefex. Ses /  Jam es W estm oreland, Da
vid D ockendort. Oynayanlar /  George C 
Scott (M ordecai JonesK M ichael Sarrazin 
(C urley T read aw ay), Sue Lyon (Bonnie Lee 
Packard), Harry M organ (Sheriff S lade). 
Jack, A lbertson (M r. P ackard), Alice Ghost- 
ley (M rs . P ackijrd), A lbert Salmi, Slim  
Pickens, Strother M artin , George M itchell, 
W o o d ro w  Parfrey, Jesse L. Baker. Ray Guth. 
Jay Ose. Yapım  /  Laurence Turm an Inc. 
Yapım cı /  Laurence Turm an. Yapım  yönet
meni /  Joseph E. Rickard. Yapım  yeri ve y ı
l ı / A B D  1967. Süresi /  104 dakika.
Curley Treadaw ay, Yankee çavuşuyla olan 
bir anlaşm azlık sonucu askerden kaçm ış ve 
Askerî Polis tarafından aranan bir Güneyli

askerdir. Bir yük treninden atılan yaşlıca bir 
adamı gören Treadaw ay yardım için durur 
ve «Flim -Flam  M an» lâkabıyla tanınm ış, tür- 
li'. hünerleriyle meşhur M ordecai Jones'la ta 
nışır. Uzun süreli madrabaz hayatı M ordecai' 
ye na servet, ne de rahat getirm iştir. Ama o 
bu oyunun oyunculuğunu sever ve kısa sü
rede isteksiz Curley'i de oyuncu olarak ye
tiştirir. Birkaç başarılı «iş» ten sonra Cur- 
ley'in ilk görüşte aşık olduğu Bonnie Lee 
Packard adlı güzel bir kızın arabasını kald ı
rırlar. Araba polis tarafından tesp it edilirse 
c'ii. M ordecai arabayı bırakm ayı reddeder. 
Ancak araba ve şehrin büyük bir kısm ı ha
rap olunca, bütün bunlardan burunları kana
madan kurtulan M ordecai ve Curley whisky  
yüklü bir kamyonu kaçırm akla bir başka se
rüven dizisine girişirler. Bu sıra Curley, 
Bonnie Lee'yi gizliden gizliye görm eye baş- 
U'mıştır. Fakat gizlice polisi peşlerine takan 
da yine Bonnie Lee'dir. Soğukkanlı şerif her 
ikisini de m ahkemeyi beklemek üzere hapse
der. Bu süre içinde Curley namuslu olmaya  
karar verm iştir. Fakat son bir kanunsuz ha
reketle kendisini M ordecai’nin istidatlı bir 
öğrencisi olduğunu ispat eden Curley, M or- 
decai'yi boş bir dinam it kutusu ve fitillerle 
oynadığı bir oyunla kurtarır

BİR YA Z GECESİ R Ü Y A S I

SEN N O C I SV A TO JA N S K E . Yönetm en /  Jiri 
Trnka. Senaryo /  W illiam  Shakespeare’in ay
nı adlı eserinden Jiri Trnka ve Jiri Brdecka. 
Görüntü Yönetm eni /  Jiri V o jta , M üzik /  V ac- 
lav Trojan. Dekor /  Jiri T r ık a . Kurgu /  Han- 
na Valachova. Kuklalar Bohuslav Sramek, 
Stanislav Latal, Bretislav Pojar Jan Karpas. 
Jan A dam . V lasta Jurajdova. Y ap ım  /  Studio  
loutkoveho a kresleneho film u-Çekoslovakya  
sky film. Yapım cılar /  Jaroslav M ozis, Erna 
Kminkova. Yapım  yeri ve yılı /  Çekoslovakya  
1956-59. Uzunluğu /  2050 m etre. 1959  
Cannes Film Şenliği Film Tekniği Yüksek  

Kom isyonu Büyük Ödülü. 1959 10. İşçi Film  
Şenliği Film tekniği ödülü (Trnka ve çalışma  
arkadaşlarına). 1959 V enedik  Film Şenliği 
Plaketi. 1960 Bükreş Uluslararası Kukla Fi- 
limleri Şenliği Büyük Ödülü. Filmin müziğini
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besteleyen Vaclav Trojan da birçok filim  
şenliklerinde ödüller kazanmıştır.

Flimin Shakespeare'in ünlü eserinden alınan 

konusu bilindiği gibi m itolojik çağlarda A ti
na'da geçer. Lysandre, Egée'nin kızı H erm ia'- 
yı tatlı dil ve hediyelerle kendine âşık eder. 
Baba Egée ise kızın ı, daha çok beğendiği De- 
m etrius ile evlendirm ek ister. Öbür yandan 
Helen D em etriusa  âşıktır. Bu yüzden Helen 
ile Herm ia birbirlerine rakip olurlar. Thésée, 
Atina D ükü’dür, ve Amazonların kraliçesi 
Kyppolite ile nişanlıdır. Thésée, kendi düğün 
gününün şenliklerini hazırlaması için Philo- 
strate'i görevlendirir. Hermia, babasının iste
ğine uyup Dem etrius ile evlenmezse bu şen
lik gecesi ölecektir, lysandre , Herm ia'ya, A- 
t na dışındaki teyzesinin evine kaçıp orada 
evlenm eyi teklif eder. Böylece Atina kanun
larından kurtulabilecekler, yani Hermia ölm e
yecektir. Bu planı Herm ia, arkadaşı Helen'e  
anlatır. O da sevdiği Dem etrius a anlatır. 
Ayrıca bir odada Quince Snug, Bottom , Flü
te, Snout ve Starveling (Shakespeare'in ko
medi karakterleri), şenlikte oynayacakları 
Pyrame ve Thisbé tragedyası için hazırlan- 
maktadırlar.

Öbür yandan ormanda bütün periler top lan
mışlardır. Puck da oradadır. Puck, insanla
rın işlerine karışan bir peridir. Perilerin Kralı 
Oberon ile Kraliçesi Titania ormana gelirler. 
İkisi arasında bir oğlan çocuk yüzünden bir 
tartışm a çıkar. Oberon, Titania'ya büyülü bir 
su içirerek, uyanınca ilk gördüğüne âşık ol
masını sağlamaya karar verir Ama bu "büyü
lü su, ormana gelip uyuyan Lysandre'ın 
gözlerine sürülür ve Lysandre uyandığında  
ilk gördüğü Helen'e âşık olur. Titania'nın da 
gözlerine aynı sudan sürüldüğünden, o da 
eşek kafasına rağmen B ottom 'a âşık olur. 
Bu arada Herm ia ile Dem etrius kavga eder
ler Herm ia, D em etriusu , Lysandre'ı ö ldür
mekle suçlar. Öbür yandan Oberon, Puck'a, 
Lysandre'ın gözlerine büyülü su sürmekle 
yapılan yanlışı düzeltmesini söyler. Helen. 
Herm ia, Lysandre ve Dem etrius ormanda 
buluşurlar. Aralarında kavga çıkar Lysandre 
vo Dem etrius düelloya karar verirler. Ancak  
Oberon araya girer, iki kavgacı birbirlerini gö

remedikleri için kavga edemezler 

Titania, büyülü çiçek özünün etkisinden kur
tulur ve Oberon u sevdiğini anlar. Egée de 
kızı Hermia ile Lysandre, Helen ve Demetri-
us'u ormanda uyurken bulur Dük Thésée de 
onların serüvenlerini dinler ve bağışlayarak, 
düğününe davet eder.
Düğün şenliğinde Pyrame ile Thisbée oyunu 
oynanır. Bu arada üç çiftin düğünü bir ara
da yapılır : Thésée ile Hyppolite. Hermia ile 
Lysandre, Helen ile Dem etrius evlenirler. T i
tania ile Oberon da barışırlar ve Puck'ın ko
nuşmasıyla filim biter.

JIRI TR N KA

«Kukla filimleri yapma düşüncesi, bana, per
deyi üç boyutlu figürlerle doldurmak, onları 
ccnlı-resim (ilimlerine de olduğu gibi bir düz
lemde değil de derinlemesine bir mekân için
de kullanmak isteğimden geldi» diyor Trnka. 
«Ve ilk sinemacılık deneyimden bu yana her 
zaman bir tek amaç güttüm : Lirik filimler 
yppmak. Kukla filimlerinin imkânları ger
çekten sınırsızdır : Kukla filimleri, öbür fi
limler için aşılmaz olan engelleri aşmakta bü
yük bir güce sahiptirler. Bale ve Opera ile 
ortak yönleri dolayısıyla şiirsel ve lirik ka
rakterlerini kolayca korurlar.»
Kuklacı ve ressam Josef Skupa'nın öğrencisi 
olan Trnka, ressam ve desinatör olarak baş- 
Icdığı yaşama serüvenine sonraları tiyatro  
dekorcusu, tiyatro kurucusu, canlı-resim yara
tıc ıs ı ve çocuk kitapları yazarı olarak de
vam etti. V e Kukla filimlerine gerçek bir Si- 
ne-Bale, Sine-Opera zenginliği kazandırdık
tan sonra dünyamızdan geçip gitti.

t a t l T  h a y a t

LA DOLCE V IT A . Yönetm en /  Federico Fel
lini. Senaryo /  Federico Fellini, Tullio Pinelli, 
Ennio Flaiano. Görüntü Yönetm eni /  Otello 
M artelli. M üzik Yönetm eni /  N ino Rota. D e
kor /  Pietro Gherardi. Oyuncular /  Marcello  
Mastroianni (M arce llo ), Anita Ekberg (S y l
v ia ), Aonuk Aimée (M addalena), Lex Bar
ker (R o b e rt), Yvonne Fourneaux (Em m a), 
Alain Cuny (S te in er). Magali Noël, IMadia 
Gray, Annibale Ninchi. Yapım  /  Riama Films 
(R o m e), Gray Films - Pathé Cinéma (Pa-
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ris ). Yapım  yeri ve yılı /  İtalya - Fransa
1959-60.

Filmin konusu Roma'nın sosyete çevrelerin
de peçer. Filmin başkişisi. bir anlamda adına 
ingilizlerin «Cafe Society» dedikleri yozlaşm ış  
soylu çevresi, bir anlamda da bu çevreyi bir 
baştan bir başa dolaşan gazeteci M arcello '- 
dur. H elikopter'le taşınan bir Isa heykeli ile 
başlayan filim  ve gün, aşağı sınıftan bir o- 
rcspunun yatağında sona erer. Bu yatakta  
M arcello, bir milyonerin sinir hastası kızı 
M adtialena ile yatar. Sonra metresi Em ma'- 
rtın intihara teşebbüs ettiğini öğrenir. Bir 
kaç saat sonra havaalanında bir Hollyw ood  

yıldızını karşılamaya gider. Onunla dolaşır
ken geçen ilginç olaylardan sonra gece y ıl
dızın sevgilisinden yediği bir dayakla sona 
eıer. Daha sonra entellektüel bir arkadaşı 
ile buluşur . Steiner. Bu karışık yaşantı 
içinde bir düzen duygusu veren tek kişidir 
Steiner. Ancak onun da yaşantısı gizli sorun
larla doludur. V e  sonunda hem kendini hem  
de iki çocuğunu öldürür. M arcello ne oldu- 
ğij pek belli olmayan araştırmalarına devam  
eder. İki orjide bulunur. V e  bu orjilerden bi
ri sonunda deniz kıyısında sona ererken fi
lim de biter.

İlk bakışta adına yüksek sosyete denilen 
çevrenin bir çeşit irdelenmesi sanılabilecek  
olan filim de gerçekte toplum sal bir öz bulun
duğu söylenemez. Yozlaşm ış bir çevrenin gö
rüntüleri daha çok sinem atografik bir anla
tım ın araçları gibi kullanılm ıştır. Ancak Fel- 
liııi zaman zaman bu çevrenin betim lem esin
de az rastlanılan bir başarıya da ulaşır. Hem  
sondaki küçük k ız ’ın bize gönderir gibi ol

duğu m esaj, hem de Steiner'in yaşam gö
rüşü oldukça bulanık ve anlaşılması güçtür, 
daha da doğrusu Fellini'de sık sık ortaya çı
kan hıristiyan yaşantı ve anlayışının izleri
ni taşır. Bütün bunlar «Tatlı H ayat» ın bir 
toplum sal sorun araştırm ası olmadığı gibi 
sıradan seyircinin ilk bakışta sandığı biçim 
de «sex» öğesinin ağır bastığı bir filim ol
madığını, «Rom a'nın belirli bir çevresini de
kor olarak kullanan Fellini nin kişisel v izyo
nunun yeni bir parçası» olduğunu tanıtlayan  
belirtilerdir O . K.

B İTM EYEN  B ALAYI

TO U C H  OF EVIL. Yönetm en /  Orson W elles. 
Senaryo /  W h it  M asterson'un «Badge of 
Evil» rom anından Orson W elles . Gö.rüntü yö
netm eni /  Russell M e tty . M üzik  yönetm eni /  
Henri M ancini. Dekor /  Russelle A. Oai'S 
man, John Austin. Oyuncular /  Orson  
W elles  (H ank Q u in lan ), C h a rlto ı Heston  
(V a rg as ), Janet Leigh (S u s a n ), Akim  Ta- 
m iroff, Joseph Calleia. M arlene D ietrich, Jo
seph C otten, Zsa Zsa Gabor, Keenan W ynn, 
M ercedes M e  Cam bridge. Yapım  /  A lbert 
Zugsmith, Universal International. Yapım  ye
ri ve yılı /  ABD 1957. Uzunluğu /  95 dakika. 
Türkçe altyazılı.

Bir kaçakçılık olayını incelem ekle görevli 
M eksika'lı sivil polis Vargas, Am erika'lı ka
rısı Susan'la birlikte balayından ülkesine dö
nerken, ABD - M eksika sınırında bir cinayet 
olayı ile karşılaşır. Kentin iş adamlarından 
birisi suikast sonucu öldürülmüştür. Olay, 
Vargas'ı Am erika lı polis komiseri Hank 
Q uinlan la  karşı karşıya getirecektir. Quin
lan, zekâsına, yeteneklerine fazlasıyla güve
nen ve çevresinde tutulan bir kanun adam ı
dır. Zanlı olarak tutuklanan ve öldürülen a- 
damın işçilerinden olan melez bir genci ko 
layca suçlu olarak niteler. Quinlan'a göre 
mesele burada bitm iştir. Oysa Quinlan'in  
çalışm alarını yakından izleyen Vargas, du
ruma itiraz ederek A m erika'lı komiserin yar
gısında tutarsızlık bulunduğunu ileri sürer. 
M eksika hükümeti adına bu olayın soruştur
masını sonuna kadar götüreceğini açıklar. 
Bu davranış Quinlan'in kişiliğine bir çeşit 
hakarettir ve şöhretine gölge düşürecek nite- 
liKledir. Quinlan, bir M eksika'lın ın işlerine bu 
denli karışm asını ve kendisini küçük düşür
mesini hazmedemez. A jjabeysi, Vargas'ın  
peşinde olduğu kaçakçılık olayıyla ilgili 
olan ve bu yüzden Vargas'a diş bileyen es
ki bir kaçakçı ile anlaşarak aleyhine bir 
kom plo düzenler. Vargas'ın  karısı kaçırılır, 
korkutulur. Daha sonra başarılı olamayan ka
çakçıyı Quinlan bizzat boğazlayarak öldü
rür. Bu kez Susan'ı lekelemek ister, başara
maz. Vargas ise yaptığı arşiv araştırmaları
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ile Quinlan'in pis geçmişini ve polislik gö- 
ır v i altında giriştiği tüm  yasa-dışı dolapları 
ortaya çıkartır. Quinlan, yaşamı süresince 
hep çevirdiği kirli işler sayesinde ön safa 
çıkm ış, ün kazanmış bir adamdır. Arkadaş
larını dahi bu uğurda feda etm ekten kaçın
m am ıştır. Kararları çoğu kez yanlış ve yü
zeyde alınm ıştır. Vargas bu gerçekleri Qu- 
inlan'a itiraf ettirir. Quinlan son çare olarak 
Vargas'a silâh çekecek, oysa yıllardır pis iş
lerine âlet ettiği yardım cısı tarafından vuru
larak öldürülecektir.
W h it M asterson’un «Badge of Evil» adlı po
lis romanından yola çıkan ünlü yönetm en  
Orson W elles in «Bitm eyen Balayı» ile ulaş
tığ ı sonuç, sinemacı kişiliğini bütünüyle yan
sıtan, çevre, dekor, tip ler ve kameranın kul
lanılışı ile çarpıcı, başarılı bir çalışma, nefis 
bir «kara film» olmuş. Kordelâ, önemsiz bir 
romanın usta bir sinemacı elinde nerelere 
gelebileceğini göstermesi bakımından ilginç 
biı örnek... W elles  filmin asık suratlı, çirkin, 
şişman komiseri Quinlan’in kişiliğinde açık
ça Am erikan adalet düzenini ve bu düzenin 
mekanizmasının dayandığı küçük hesapları 
eleştirebiliyor. Özel yaşamında m utlu, dü
rüst ve m antıkçı polis Vargas ile özel ya
şamında mutsuz, yalnız, bu yüzden kinci, 
çıkarcı ve düzenbaz Quinlan'm çatışm asın
da kazanan Vargas oluyor. Kocaman göv
desi, aksayan yürüyüşü, bastonu, piposu ve 
saıhoş bakışlarıyla Quinlan, W elles 'in  ken
di oyun gücüyle bir bakışta «kötülük sim 
gesi» olarak kullanıldığını ortaya koyabiliyor; 
usta sinemacı, Quinlan'm görüntüsüyle ön- 
ccki filimlerinin kahramanları, «Yurttaş Ka
n t i n  K an e i ve «Ölüm  Raporu» nun Arka- 
dın'i ile bir koşutluk kurarak çağım ızın bu 
düzeydeki tüm  şöhretlerini, tüm  önemli kişi
lerini vurgulam ış oluyor.

N . C.

TEHLİKELİ ARZULAR

BÍGGER TH A N  LIFE. Yönetm en /  Nicholas  
Ray. Senaryo /  Cyril Husel ve Richard M ai- 
br.um. Görüntü Yönetm eni /  Joseph M c D o 
nald (C inem ascope-De Luxe). M üzik Yö
netm eni /  David Raksin. Kurgu /  Louis Loeff- 
ler Oynayanlar /  Jam es M ason, Barbara

Ruch, W alter M atthau, Robert Simon, Chris
topher Olsen, Roland W inters. Rusty Lane, 
Rachel Stephens. Yapım  /  James Mason  
(20  th C en tu ry-F ox). Yapım  yeri ve yılı /  
ABD 1956, Türkçe altyazılı.

SERSERİ AŞIKLAR

A BO UT DE SOUFFLE. Yönetm en I  Jean - 
Luc Godard. Senaryo /  François Truffaut. 
Uyarlam a ve konuşmalar /  Jean - Luc Go
dard. Yönetm en yardım cısı /  Pierre Rissient. 
Sanat Danışmanı /  Claude Chabrol. Görün
tü Yönetm eni /  Raoul Coutard. Kurgu /  Cé
cile Ducugis. M üzik /  M artial Sofal. Ses /  
Jacques M aum ont. Oynayanlar /  Jean-Paul 
Belmondo, Jean Seberg, Van Doude, Daniel 
Boulanger, Henri-Jacques Huet, Michel Fab- 
rs, Richard Balducci. Roger Hanin, Claude 
M ansard, Jean-Pierre M elville , Jean Domarc- 
hi, André Labarthe, Jacques Siclier, Michel 
IViourlet, Jean Douchet, Philippe de Broca, 
Guido Orland, Jacques Serguine. Louiguy. 
Yapım  /  Georges Beauregard. Yapım  yeri ve 
yılı /  Fransa 1959. Türkçe altyazılı.

Filmin başkişisi M ichel, M arsilya'da bir ara- 
bi? çalar. Serüvenli bir yolculuktan sonra 
Paris'e gelir. Bir kız arkadaşının cebinden 
paralarını yürütür. Champs-Elysées'de New  
York Herald Tribune satan bir genç kızla ta 
nışır : Patricia. Bir süre sonra kendisine çiz
gili bir çek veren bir adamla buluşur (Bu 
iliçkinin ne türden kirli bir iş olduğu pek an- 
Irş ılam az). Peşindeki polislerden kaçar Pat- 
r ic iay ı bulur. Ama genç kız geceyi onunla 
birlikte geçirme teklifini reddeder. M ichel bir 
cüzdan ve bir araba çalar. Patricia ise bir ga
zeteci ile buluşur. Evine döndüğünde M i-  
chel'i kendi yatağında bulur. Konuşurlar, se
vişirler. Aynı türden başka küçük olaylar ge
çer. Sonunda Patricia M ichel i polise haber 
huber verir : «Sana aşık olmak istemiyorum»  
der M ichel'e M ichel, Patricia’nın gözleri 
önünde polis tarafından öldürülür.

Fransız ünlü «Yeni Dalga» akım ının ilk gü
rültü koparan filmi «Serseri Aşıklar» olmuş
tur. Son derece ucuza ve kısa bir süre için
de çekilen bu filimde dar olanakların sınır
larının yanısıra Godard'ın ilginç sinemacı ye
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tenekleri de yepyeni bir anlatım getirm iş, ge
leneksel polisiye filim lerden ayrılan bir eser 
ortaya ç ıkm ıştır. Daha çok bir röportaj te k 
niğiyle anlatılan olay, mümkün olduğu ka
dar günlük yaşantının öğeleri ile desteklen
miş ve geliştirilm iş, ayrıca sinema sanatı yö
nünden ilginç alıcı hareketleri, kurgu yöntem 
leri kullanılm ıştır. Büyük bir filim değildir 
belki «Serseri1 Aşıklar», ama bir çok genç si
nema sanatçısına deneyler yapma yollarını 
açan öncü filim lerden biri belki de en ünlü
südür.

O. K.

K O R KU N Ç  KOLLEKSİYONCU

THE COLLECTOR. Yönetm en /  W illiam  W y 
ler. Senaryo /  John Fowles'in rom anından  
Stanley M ann ve John Kohn. Görüntü yönet
meni /  Robert L. Surtees. M üzik yönetm eni
i  Maurice Jarré. Oyuncular /  Terence Stam p, 
Samantha Engar, M ona W ashbourne, Aunt 
Annie, Maurice Dallim ore. Yapım  /  Jud 
Kinberg ve John Kohn. Yapım  yeri ve yılı /  
ABD 1965. (Filim  1965 Cannes Film Şenliği 
«En iyi erkek oyuncu» ve «En ivi kadın oyun
cu» ödüllerini a lm ış tır). Türkçe altyazılı. 

F'eddie Clegg, 25 yaşında ve başlıca tu t
kusu kelebek toplam ak olan silik bir ban
ka memurudur. Kendisini erdemli sanan bu- 
nn karşılık hiçbir ilginç yanı olmayan biridir. 
Futbol sahalarında 200.000 lira kazandığı za
man bütün yaşantısı, değişir. Para, uzun sü
redir nefret ettiği teyzesini basından d e fe t
mesine yardım  eder. Onu Kanada'ya gezi- 
yp yollar. Teyzesi küçüklüğünden yetişkinli
ğine kadar onun yetişmesine yardım  etm iş  
bir kadındır. Freddie daha çok kelebek bu
labilmek için bir furgon satın alır. Bu arada 
y.ne parasının yardım ı ile M iranda G rey adlı 
biz kızla ilgilenir. M iranda, olgun, arkadaş 
canlısı fikir ve sanat yönü gelişmiş tatlı bir 
kızdır. Freddie onu okuduğu güzel sanatlar 
okulunun çıkışlarında görmüştür. Uzun sü- 
r î  onunla arkadaşlık kurabilm ek için can 
atar. Beklemediği bir anda zengin oluşu ken
disine bazı fikirler ilham eder, Sussex'in  
uzak bir sem tinde bir ev satın alır. Evin d ı
şardan görünüşü bir hapishanedir. Kendi

beğenisine uygun bir biçimde onu döşer. 
Ama bu döşeniş biçimi binayı daha korku
tucu bir hale getirir.

Fotoğraflar, sanat kitapları, M iranda'nın ölçü
süne uygun elbiselerle doludur ev.
Daha sonra elinde kloroformlu bir kumaşla 
sokaklarda M iranda'vı izler, onu kaçırır ve 
eı'-hapishanesine kapatır. Daha sonra gelen  
iki ay zarfında bütün dişilik kudretini kulla
narak M iranda buradan kurtulm aya çabalar 
Hatta onu öldürm eye bile çalışır. Bu çaba
larla iki insanın bütün ruh ve düşünceleri a- 
paçık ortaya dökülür. Filim görüleceği bi
çim de sona erer.

ÖLÜM E DOĞRU

DEADFALL. Yönetm en /  Bryan Forbes. S e
naryo /  Desm ond Cory'nin rom anından  
Bryan Forbes. Görüntü yönetm eni /  Gerry  
Turpin (D e  Lu xe), M üzik yönetm eni /  John 
Barry, Şarkı /  John Barry ve Jack Law- 
rence'in « M y  Love Has T w o  Faces» i. Şar
kıyı söyleyen /  Shirley Bassey, Sanat yö 
netm eni /  Ray Simm. Dekor /  Peter James. 
Kurgu /  John Jim pson. Yönetm en yardım 
cıları /  John L. Hargreaves ve Christopher 
Dryhurst. Oynayanlar /  M ichael Caine  
(H enry C la rke ), Giovanni Ralli (Fe M o 
rea u ), Eric Portm an (R ichard M o re au ), N a 
nette N ew m an (K ız ) , David Buck (S a li
nas ), Carlos Pierre (A n to n io ), Emilio Rod
riguez (M ü fe ttiş  B allastero ), Yapım  /  Sa- 
lamande Film Productions. Yapım cı /  Paul 
Monash. Yaoım  yeri ve y ılı /  Ingiltere
1968. S üres i/120  dakika. Türkçe altyazılı. 
İçerde yatan m ülti - m ilyoner S aiinasın  gü
venini kazanmak için, kendi kendini kapat
tığ ı alkolikler sanatoryumundan çıkm asına  
yakın, m ücevher hırsızı Henry C larke, onu 
kendisiyle ve yaşlı kocası Richard ile güç 
tırliğ ine  çağıran Fe M oreau ile tanışır. Fe'- 
r in  güzelliğine vurulan ve Richard'ın hom o
seksüel olmasından kuşkulanan Henry te k 
lifi kabul eder. Üçlü, önce daha kolay bir 
evde deneme yapmadan Saiinas ın görü
nürde dokunulmaz evini soymam ayı karar
laştırır. Am a Lagranja’nın evindeki eski ka
se yenisiyle değiştirilm iştir. Bunu gören
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Richard kendini kaybeder, ve Henry kasayı 
yalnız başına açtıktan sonra Richard'ı sır
tına alıp dısarda bekleyen arabaya götürür. 
Henry, Fe'nin eski bir direnişçi olan Richard 
ile G estaooyla  iloisi olan babasından kur
tulm ak için evlendiğini öğrenir. Henry ve 
Fe birbirlerine âşık olurlar. Richard bir ho
m oseksüel jigolosu olan Antonio ile işe g i
rişir. Fe Tanca'da Lagranja’nın taşlarını sa
tarken Henry - ilk erkek aşkını G es tapo - 
dan seçen - Richard'dan Fe'nin yalnız onun 
karısı değil, aynı zamanda kızı da olduğunu 
öğrenir. Babasından karısını baştan çıkararak 
öcalmak istemiştir. Henry, şaşkın, Salinas'ın 
villasına gider ve elmaslarla kaçarken ölür. 
Bu sırada Richard'dan gerçeği öğrenen Fe 
gelir. Richard da kendini vurmuştur. Fe 
yakalanır, Antonio Henry'nin arabası ile ka
çar.
Kişilerin derinden derine çöken doğaları ve 
geleneksel soygun ayrım ının 23 dakika sür
mesi Forbes'in bir çeşit coşkulu Rififi yap
mak isteğinde olduğunu düşündürüyor. 
Ama amaç ne olursa olsun «Deadfall» gü
lünç yüzü üstüne yamyassı düşünyor.

İH TİR A S  K A D IN I

LES ORGUEILLEUX. Yönetm en /  Yves Al- 
legret. Senaryo/Jean-Poul Sartre'ın «Typhus»  
adlı eserinden Jean Aurenche ve Yves Al- 
légret. Konuşmalar /  Jean Aurenche ve Jean 
Clouzot, Görüntü Yönetm eni /  Alex Philipps, 
Dekor /  Auguste Capelier. M üzik /  Paul M is- 
raki. Oynayanlar /  M ichéle Morgan, Gé- 
rórd Phtlipoe, Carlos López M octezum a. V . 
M . M endoza. A. Toffel, M ichéle Cordoue. 
Yapım  /  C .I.C .C .-Reform a Film, Chrysaor 
Films. Yapım cı /  Raoul Levy. Yapım  yeri ve 

yılı /  Fransa 1953.
M eksika’nın bir köyünde, bir otobüsten ol
dukça tedirgin görünen bir çift iner. Erkek, 
bulaşıcı olduğundan kuşkulanılan bir has- 
tclıktan ötürü acı çekm ektedir. Bir süre 
sonra da ölür. Yabancı bir ülkede tek ba
şına, parasız ve yalnız kalan kadın bir yurt
taşına rastlar: Bu, özel bir sorumluluktan
kuçan, kendini alkole vermiş bir Fransız 
doktorudur Nellie - genç kadın -, kendi 
mutsuzluğunu unutur ve genç doktorun ye- 
niaen insan onurunu kazanması için çaba

gösterir. Nellie George'u - genç doktor - 
sevm ektedir ama erkek aşkı reddeder Beş 

yıl önce, karısının doğumunu kendisi ya
parken onun ölümüne sebep olmuştur. O 
günden bu yana sürekli içmektedir. Ama, 
aşktan kaçabileceğine inanmasına rağmen 
ahnyazısından kaçamıyacaktır. Çünkü, kö
yün doktoru bütün çevreyi sarmış buRj- 
nan salgın’la yaptığı savaşta umutsuzluğa 
düşmüş ve G eorneu yardım a çağırmıştır. 
George, bu öldürücü savaşa katılır. Nellie, 
George'un bu sonu karanlık işe katılışında  
kendisinin etkili olduğunu bilm ekte, bundan 
sorumluluk duym aktadır. Bu yüzden Geor- 
gc'u bu serüvenden vazgeçirmek ister. Ama 
boşuna. Kendisinin harekete geçirdiği çarkı 
artık durduramamaktadır. Yapabileceği tek  
şey George'la alınyazısım paylaşmaktadır. 
Öyle de yapar.

CENNET YOLU

EAST OF EDEN. Yönetmen /  Elia Kazan. Se
naryo /  John Steinbeck'in romanından uyar
layan Paul Osborn. G öıüntü yönetm eni /  
Ted M c  Cord,, M üzik /  Leonard Rosenman. 
Rcymond M assey, Buri Ives, Richard Dava- 
Ics, Jo Van Fleet, A lbert Dekker, Lois Smith, 
Tim othy Carey, Nick Dennis. Yapım  /  Var- 
ner Bros - Elia Kazan. A .B.D. 1955. Türkçe  
fc'tyazıiı.
Elia Kazan'ın John Steinbeck'in bir romanın
dan beyaz perdeye uyarladığı bu filmin ana 
teması Habil ile Kabil'in hikâyesine dayanır 
Olay, Steinbeck'in doğum yeri olan Kalifor
niya'nın Salinas bölgesinde geçer. Cai Trask, 
babasına karşı büyük bir sevgi beslemekte, 
ancak babası büyük oğlu Aron'u daha fazla 
sevmektedir. Aile çevresinde mutluluğa ula
şamayan Cal, kardeşi Aron'un nişanlısı Abra'- 
da mutluluğu bulur; Abra da kendisine bağ
lanır. Kardeşiyle çatışmak zorunda kalan 
Cal, öldüğü sanılan annelerinin hayatta ol
duğunu ve bir genel ev işlettiğini kardeşine 
haber verir. Bu olay Aron'u sarsar, baba 
Trask'a inme iner Ancak, baba Trask, artık 
Cal'in kendisine olan bağlılığını anlamıştır. 
«Cennet Yolu», yönetmen Elia Kazan ın en 
önemli filimleri arasında yer alır. Kazan bu 
filimde özellikle sinemaskopu o zamana ka
dar erişilmemiş bir başarıyla kullanmıştır.
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Bir söğütün dallarının Cal, Aron ve Abra'nın  
birbirlerini görmelerini engellediği sahnede 
söğütün kıskançlığı tem sil etmesinin yanısı- 
ra, perdenin iki yanında bırakılan boşluğuri 
kendilerini ayıran kişiyi canlandırması bu 
sahneyi filmin unutulmaz sahneleri arasına 

katm aktadır.
Filmin bir özelliği de Elia Kazan'ın, Jam es
Dean adında, o zamana kadar sinemada te c 
rübesi olmayan bir oyuncuya baş rolü ver
mesi ve Jam es Dean ın bu rolde hayatının  
en başarılı oyununu verm esidir. Cal Trask, 
zamanım ızın yaygın bir tipini beyaz perdeye  
getirm ektedir. M ilyonlarca genç Cal Trask’ ın 
öyküsünde, kendi yaşantılarıyla büyük ben
zerlikler bulmuşlardır. Hele, Cal'ın, babası
nın sevgisini kazanmak için ektiği fasulye
lerin ortasındaki görüntüsü, Jam es Dean ef
sanesinin «başlangıcını» oluşturmaktadır.

İSYA N

Q U E IM A D A I Yönetm en /  Gillo Pontecorvo, 
Yönetm en yardım cısı /  Rinaldo Ricci. Ö y
kü /  Gillo Pontecorvo, Franco Solinas, G i
orgio Arlorio, Senaryo /  F. Solinas, G. Ar- 
lorio. Görüntü yönetm eni /  M arcello  G atti, 
G iuseppe Bruzzolini (D e  Luxe). M üzik  yö
netm eni /  Ennio M orricone. Kurgu /  M ario  
M orra, Dekor /  Francesso Bronzi, K ostüm 
ler /  Piero Gherardi. Sanat yönetm eni /  
Sergio Canevari. Oynayanlar /  M arlon Bran
do (S ir W illiam  W a lk e r ), Evaristo Marquez  
(José D olores) Renato Salvatori (Teddy  
Sanchez), Norm an Hill (S h e lto n ), Tom  
Lyons (General Prada), W anani (G uarina), 
Gianpiero Albertini (H en ry ) Joseph Persuad 
(Ju an ito ), Yapım  /  P.E.A. (R om a) - Les 
Productions A rtistes Associés (P aris ). Y a
pım cı /  A lberto Grimaldi. Yapım  yeri ve y ı
lı /  İtalya - Fransa 1969. Süresi /  112 da
kika. Türkçe altyazılı.
1S45'te Londra’dayız. Antilles Sugar United  
Royal kumpanyasına bağlı iki özel dedek
tif W illiam  adındaki birinin peşindedirler. 
Adam Antillerde bir adadadır, ingilizler söz 
konusu adada patlak veren ve bir karaderili 
tarafından yönetilen ayaklanm ayı bastırma  
çareleri aram aktadırlar. W illiam  kurşuna d i
zilecek karaderililer arasında, yıllar önce

adadaki ilk nörevi sırasında tanım ış olduğu 
t ı r  adama raslar Filimde, W illiam 'in  yirmi 
yıl önce, bu sevimli fakat otoriter karade- 
ril.yi nasıl tanıdığını görürüz. José Dolores, 
W illiam 'in  bagajlarının taşınm ası işinde yar
dımcı olmuştur. İki adam bu raslantı sonu
cu tanım ışlardır birbirlerini. W illiam  ve 
Teddy (b ir m elez), Adada Portekiz hakim i
yetine son vermek için tek yolun, isyanın 
ve kurtuluşun güç ve uzun yürüyüşünü ba
şarabilecek birinin bulunmasına bağlı oldu
ğu konusunda birleşmişlerdir. José Dolores  
isyanı zafere ulaştıracak bütün nitelik 
lere sahip görünm ektedir. Bir süre sonra 
b;r karaderililer ordusu Portekizli sömürge
ciye karşı gerçek bir savaş verir ve düşm a
nı adadan kovmayı başarır. Teddy Başkan 
seçilir. José ise ulusal kahraman olmuştur. 
W illiam 'a  gelince o, İngiltere'nin yolunu tu t
muştur.

Anılar burada bitm ektedir. Oysa şimdi, 
José bu kez inqilizlere başkaldırdığı için 
ölüme mahkûm edilm iştir. W illiam  karaderi- 
linin bağışlanmasını ister. Ama José af dile- 
n’eyi reddeder. Başı dik ölüme gider Aynı 
gün W illiam  Queimada dan ayrılacaktır. T ıpkı 
y rm i yıl öncesi gibi, bir karaderili ona ba
gajlarını taşım ak için yardım teklifirde  bulu
nur. İngiliz kabul eder ve karaderili onu öldü
rür.

S E V D İĞ İM  A D A M

A M A N  I LOVE. (U N  H O M M E  Q U I ME  
P LA IT ). Yönetm en /  Claude Lelouch, Senar
yo /  Claude Lelouch, Konuşmalar /  Claude 
Lelouch, P. U ytterhoeven. Görüntü Y ö n et
meni /  Claude Lelouch. Kurgu /  Claude 
Barrois. M üzik  /  Francis Lai. Ses /  Jean-Lou- 
is Ducarme. Işık /  Jean Collom b. Oynayan
la/ /  Jean-Paul Belmondo (H e n ri), Annie  
Girardot (Franço ise), M aria-Pia Conte (H en - 
ri’nin karıs ı), M arcel Bozuffi (Françoise'ın  
kocas ı), Farrah Faw cet (P a tric ia ), Peter 
Bergman (M ü d ü r), Kaz Garaz (P a u l), Bill 
Quinn (Y o lc u ), A rturo Dom inici (Güm rük  
M em u ru ), T im othy Blake, Jerry C ipperley, 
Forster Hood, S w eet Emma. Yapım cı /  A lex
andre Mnouchkine, George Dancigers. Ya
pım  /  Les Films 13, Les Films Ariane. M a-
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jestle Films Inc. (Bir Fransız - ABO ortak ya
p ım ı). Yapım  yeri ve yılı /  Fransa -  ABD.
1969. Süresi /  110 dakika. Türlkçe altyazılı.
Bir filim yıld ızı olan Françoise H ollyw ood '-
da ilk filmini çevirm ektedir. B irçok filmin ön
de gelen oyuncusu olmasına karşın kendini 
Amerikan sinemacılarının yöntem lerine bağ
lanmış bulur. Yalnızdır burada, filimdeki 
genç müzisyenle tanışıncaya değin. Paris'
teki çocuğunu düşünür yalnızca.
Françoise, Henri'nin yönetim ine bırakır ken
dini, m antığına karşın yakışıklılığına kaptırır. 
Birlikte hafta sonunu geçirmek için Las 
V tgas 'a  uçarlar, orada ayrılmalarının ola
naksız olduğunu anlarlar. Böylece Françoise 
ve Henri bir Güney-Batı gezisine çıkarlar. 
Kısa bir süre için de olsa alıcılardan, ış ıl
daklardan kaçm ak, zamanlarını birlikte ge
çirm ektir tek amaçları.
Kaçışları tam değildir gerçi, Henri'nin Roma'- 
d.'ı karısıyla, Françoise'in Paris'te kocasıyla 
buluşması gereklidir ama yine de aşk dolu 
t ' r  gün yaşarlar. Grand Canyon'un görkemi, 
uçsuz bucaksız çöller ve dağlar ikisini de 
htyran bırakır ama kilometreler çok çabuk 
geçer. Beraberlikleri sonuna yaklaşmaktadır. 
Yakında ayrılm ak zorunda oluşları akılların- 
düdır hep ya bu bir gerçek olmuştur artık. 
Yaşamda yalnız kalamayacaklarından, son 
dakikalarda yeniden buluşma ve birlikte ya
şama tasarıları hazırlarlar. Ama tatlı-sert son
du görülen, ayrılırken düşlediklerinden çok 
başkadır.
Leîouch aşkın güzel şey olduğuna inanıyor. 
«Bir Kadın, Bir Erkek» le iki yüzlü utangaç
lığı perdeden attıktan sonra, «Yaşam ak için» 
de aşk üstüne gerçeklerin seyredeni bozma
yacağını kanıtladı. H ollyw ood'da çevirdiği 
ilk filminde Amerika geçen bir Fransız aşkı
nı anlatıyor. Bu kez iki ulus insanının özel 
yaşamlarında varolduğuna inandığı tem el ay
rılıkları göstermek istiyor.

s u d a k T b İç a k

N O Z W  W O D Z IE . Yönetm en /  Roman Po
lanski. Senaıyo /  Roman Polanski, Jerzy 
Skolim owski, Jakup Goldberg. Konuşmalar /  
Jerzy Skolim owski. Görüntüler /  Jerzy U p- 
man. M üzik /  Krzysztof T. Komeda. Kurgu /

Halina Prugar, M aria Karpovvicz. Oynayanlar 
/  Leon N iem czyk, Jolanta Umecka. Zygmunt 
Malanovvicz. Yapım  /  Ensemble Kamera Film- 
polski. Polonya 1962. Süresi /  100 dakika.
Gerçek olay, bilinçüstündeki olay, Andrzej 
(koca) ile Kristin (k a r ıs ı), hafta sonlarını 
geçirmek üzere arabayla rıhtıma giderlerken 
önlerine bir engel çıkm asıyla başlar. Bu en
gel yolun ortasında duran ve araba burnu
nun dibinde sert bir fren yapıncaya kadar 
yerinden kıpırdam ayan genç bir çocuktur. 
Bu sırada arabayı kullanan Andrzej'dir. Frene 

son anda basarak çocuğu ezilmekten kurta
rır. Bu olay film boyunca Andrzej'in sık sık 
kendini övmesine fırsat verecektir. Andrzej, 
çocuğu arabaya almak istemez. Oysa Kristin. 
hem yardım olsun diye, hem de yabancı b r  
eıkek (Andrzej'in de /im iy le  bir köpek yav 
rusu) aralarına katılsın diye çocuğu arabaya 
bindirmek ister. Kristin isteklerini sözle dile 
getirm ez Andrzej bu istekleri sezer ve iki 
kişilik bir insan gibi hem kendini, hem 
dc Kristin'i oynar. Ama her zaman Kris- 
tin ’in isteklerini yerine getirir. Andrzej, ken
dini hep tutarak ince metodlarla genç hasmı- 
nı gülünç durumlara düşürmeye çalışır. Karı- 
koca oğlanı arabaya alırlar ve yelkenliye gi
derler. Çocuk bir ara ayrılıp gitmek ister, 
ama hem onuruna yediremediği, hem de 

Kristin'e birdenbire bir çeşit hayranlık duy
mağa başladığı için ayrılmaz. Yelkenlide, hiç 
denize çıkm adığını, yüzme bilmediğini, yü
rüm ekten hoşlandığını söyler. Andrzej ve 
çocuk arasında sessiz, hesaplı mücadele, il
kel özelliğini zekâ oyunları ile kapatarak bü
tün film boyunca süregider. Kristin, taraf 
tutm az, pasiftir, sus^ı, sadece ara sıra 
Andrzej’i çocuğa karşı daha yumuşak dav

ranması için uyarır. Andrzej'in bu uyarma- 
lura cevabı hep «hadi git de dubaya tutun 
sen» gibi baştan savıcı sözlerden ibaret ka
in. Yelkenli de Andrzej kaptandır. Kristin'le 
çocuk ise tayfadır. Oğlan, Andrzej'in üstün
lüğünden ve kendi acemiliklerinden ötürü 
tedirgindir. Onun zayıf noktasını yakalayıp 
alayla vurmaya çalışır Andrzej bir spor der- 
g.sinin yazarıdır. Kristin ise müzikoloji tah- 
si> etmiştir.
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Andrzej yelkenliyi sazlıklara yöneltir, çocuk 

d? tekneyi iple çeker. Sonunda tayfa olm ak
tan b ıktığ ın ı söyleyip isyan eder. «Torbamı 
verin, ben gidiyorum» Jer ama kıyı çok 
uzaktadır. Kristin kıyıya dönmeyi teklif eder 
Andrzej, «Bu çocıı,'< için yolumu mu değişti
receğim» derse de gene de Kristin'in isteği
ne uyar.

Yelkenlide yem ek molası verilir. Çocuk Andr- 
zej'in elindeki saplı çorba kabı ile alay ede
rek «senin buluşun mu?» der. Andrzej «Al da 
sen sapsız tası» diyerek sapından tuttuğu  
çorba kabını çocuğa verince çocuğun eli 
haslanır, kap yere düşer, çorba dökülür. Ço
cuk darılır yem ek yemez.

Rüzgâr durur. Çocuk kürek çekerken, küreğin 
birini denize atar. Andrzej «Atla ve al» diye 
böğırır. Ama çocuk «Yüzm e bilmiyorum. Bo
ğulmamı mı istiyorsunuz» diyerek atlamaz. 
Kristin suya atlar. Bu arada oğlan, sürekli 
olarak bıçağı ile .oynam aktadır. Güverteye  
saplamak için attığ ı bıçak Andrzej’in par
makları arasına gelir. Sabrı tükenin Andrzej. 
çocuğu kolundan yakalar, ama elindeki yanı
ğı görerek bırakır Knstin'le yüzm eye gide-. 
Bu sırada rüzgâr çık?r. Yelken, çocuğa çar
parak suya düşürür. Düşerken bıçağı ister 
Andrzej. Çocuk bıçağı atar. Andrzej ipi ke 
se.' ama yelkenli karaya oturm uştur. Hare
ket etmez. Andrzej, sığ suda ay .kta duran 
oğlana bıçağı geri veı ı.

Rüzgâr gene durur, yağmur başlar. İçeride 

otururlar. Andrzej bir oyun oynamayı teklif 
eder Çubuklarla oynanan oyunda kim elin
deki çubuğu oynatırsa o, bir eşyasını vere
cek ve ceza olarak istenen bir hareketi ya 
pacaktır. Çocuk kaybeder, bıçağını verir. 
Andrzej'le çocuk arasında anlamsız bir bıçak 
oyunu başlar. Kaybedince pabucunu veren 
Kristin'den çocuk ceza olarak bir şarkı söy
lemesini ister. Bu sırada Andrzej, Ankara'
dan naklen bir boks maçı dinlemektedir. 
Kristin'in şarkısı «Bir aşkın ölümünü, yeni
sine başlamanın imkânsızlığını ve boş bir 
evreni» anlatır. Oğlan bir şiir okur Şiir de 
kulağının dibinde vızıldayan sivrisinek ana
sının sesidir. Köpüklü dalgalarla kıyıları yıka
yan anası beyaz yelkenlerde hışırdar. «Andr-

zej bir gemici hikâyesi anlatır. «Yerde şişe
leri kırarak üstüne atlavan ve kanı tavana 
S'çrayan bir gemicinin hikâyesi». 
Yelkenlidekiler yatarlar. Kristin uyumaz. Gü
verteye çıkar. Oğlanla birlikte ipi tam ir eder
ler. Bu arada bıçak Andrzej'dedir. Çocuk bı
çağını ister. Andrzej «Gel, al» der. Araların
da çıkan kavgada bıçak suya düşer. Andrzej 
çocuğa «Atla al» der. Çocuk öfkelenerek  
saldırır. Kapışma sırasında suya düşer ve 
bit daha çıkmaz. Kristin çocuğu aramak için 
dubaya kadar yüzer. Bulamaz Oysa çocuk 
dubanın arkasına kadar yüzmüştür. Kristin 
çocuğun boğulduğunu sanarak Andrzej e 
«Sen bir korkaksın. Polise gitmekten bile 
korkuyorsun» der. Andrzej, polis çağırmaya 
gider. Çocuk gizlendiği yerden yelkenliye çı
kar ve Kristin'le sevişirler.
Kristin'le Andrzei araba ile dönmektedirler 
Kristin, Andrzej'e kendisini aldattığ ını, kor
kak ve palavracı olduğunu, çocuğun da onun 
küçük bir örneği olduğunu söyler. Andrzej, 
Kristin'e inanmaz Polise gitm ekte direnir 
Karakola giden kavşağa geldiklerinde Kris
tin , «Gemici neden cam kırıklarının üstüne 
atlam ıştı» diye sorar. Andrzej «Bir sürü pa
lavra» diye cevap verir.
Ayrıca bkz. Polonya Sinemasında yeni be
lirtiler /  Stanislau Grzelecki /  Y. Sinema, 
sayı 1, sayfa 9 ve Polonya sinemasının yö
netmenleri /  Tuncan Okan /  Y. Sinema, sayı 
2 sayfa 30.

LÂLE SOKAĞI

PORTE DES LILAS. Yönetm en /  René Clair. 
Senaryo /  René Fallet'nin «La Grande Cein
ture» romanından René Clair ve Jean Aurel. 
Görüntü yönetm eni /  Robert Lefebvre. M ü 
zik yönetm eni /  Georges Brassens. Dekor /  
Léon Barsacq. Kurgu /  Louisette Hautecoeur. 
Kostüm  /  Rosine Delamare. Ses /  Antoine 
Petitjean. Yönetm en yardımcıları /  Serge 
Vallin ve M ichel W yn. Oynayanlar /  Pierre 
Brasseur (J u ju ), Georges Brassens (A rtis t), 
Henry V idal (Pierre B arbier), Dany Carrel 
(M a ria ), Raymond Bussieres, Amedée, An- 
nette Poivre, Gabrielle Fontan. Yapım  /  
Filmsonor - Cmetel - Séca - Rizzoli. Yapım  
yeri ve y ılı /  Fransa 1957.
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«Lâle Sokağı» René Clair'in 1930‘lardaki ba
şarılı yapıtlarını anım satan, o yapıtların ger
çek ve fantaziyi birleştiren içten, savruk ha- 
vesını taşıyan kişilikli bir uyarlama. Clair 
yaşama kayıtsız, kendilerinden başkasını dü
şünmeyen, yalnız, serseri iki arkadaşın öykü
sünü anlatıyor... Juju günlerini içki içmek ve 
uyumakla geçiriyor. «A rtist» ise gitar çalı
yor Birlikte anlaşıp giderlerken, günün bi
rinde Pierre Barbier adlı azılı bir mahkûm gi- 
riveriyor iki kafadarın evrenine... Polis tara
fından aranan Barbier silâh tehdidiyle onları 
korkutuyor ve yanlarına sığınıyor. Juju ve 
A rtist, genç, yakışıklı ve hayat dolu bir a- 

dam olan Barbier'yi polise teslim  etm iyor, 
saklayıp tedavi ediyorlar, insancıl bir yakın
laşma ile onun kaçıp kurtulm asına, özgür
lüğe kavuşmasına yardım cı olmak istiyor
lar Böylece yaşamlarında ilk kez başka bi
risi için olumlu bir davranışta bulunmuş olu
yorlar. Bu davranış iki kafadarın dünya gö
rüşlerine de canlılık katıyor; Juju ve Artist, 
öteki insanlar gibi sevm eyi, sevilm eyi, zen
ginliği, giyim - kuşam'ı düşünmeğe başlıyor, 
um utlanıyorlar. Kadınlarla arası iy i olan 
Barbier ise bu arada mahallede m eyhaneci
nin güzel kızı M aria'y ı kendisine bağlıyor; 
yaşam ına en güç koşullar altında da zevk  
katm ayı başarıyor ama sonuçta eceline bo
yun eğiyor... Clair'in film i, bu öyküyü sine
masının bütün tipik özelliklerini içeren tatlı 
bir dille anlatıyor; oyuncular, duyarlı, doğal 
kom pozisyonlar çiziyorlar.

René Clair filmi hakkında şöyle konuşuyor : 
«Lâle Sokağı filminin amacı, dostluk ve aşk 
temalarına bencil olmama tem asını katm ak  
ve bunalımlı bir adamın nasıl başkalarını dü
şünür hale geldiğini gösterm ektedir. Oyun 
kişilerinin karakterlerine uygun düşmeyen 
sözlere dayandırm aksızın konuyu anlatmak  
ilk işimiz olm uştu...» «Filimde argo yerine 
gündelik dil kullanılm ıştır. Çünkü gerçekçi
liğe gerçeğin olduğu gibi tekrarıyla ulaşıla
maz. Köpeğe göre sahibinin fotoğrafı basit 
bir kâğıt parçasından başka birşey değildir 
örneğin Gerçeğin kopyası bile değildir. G ö
rüntü konusunda geçerli olan söz ve ses
ler için de geçerlidir.»

C İN A Y E T İ G Ö R D Ü M

B LO W -U P . Yönetm en /  M ichelangelo A n
tonioni. Yönetm en Yardım cısı /  Claude 
W atson. Senaryo /  M . Antonioni, Tonino 
Guerra. Julio Cortazar’ın kısa bir öyküsün
den. İngilizce konuşmalar danışm anı /  Ed
w ard Bond. Görüntü Yönetm eni /  Carlo di 
Palma. (Eastm ancolor). Kurgu /  Frank C lar
ke, Sanat Yönetm eni /  Assheton Gorton. 
M üzik /  Herbert Hancock. Giysi /  Jocelyn 
P icktrds. Duvar resimleri /  John Cowan. 
Ses /  M ike Le M are. Oyuncular /  David  
Hemming*; (Th o m as), Vanessa Redgrave 
(J a n e ), Peter B owles (R o n ), Sarah M iles  
(P a tric ia ), John Castle (R essam ), Jane Bir- 
kin ve Gillian Hills (stüdyodaki k ız la r), Harry 
Hutchinson (A n tik a c ı), Veruschka (1 . m o
d e l), Pegqy M o ffit, Jill Kennington, Rosa- 
leen M urray, Ann Norm an ve M elanie  
Hampshire 'M o d e lle r ) , Julian Chagrin, The 
Yardbirds. Yapım cı /  Carlo Porrti. Yapım  /  
Bridge Films (M .G .M .) . Yapım  Yönetm eni 
/  Donald Tom s. Yapım  yeri ve  y ılı /  İn
giltere 1966. Süresi /  111 dakika. Türkçe alt- 
yazıh.
Londra lı bir fotoğrafçının yaşam ından «bü
yültm e (b lo w -u p ) tutkusu içinde geçen ve 
«ötekilere benzem eyen» bir yirmi dört sa
atlik kesit Thom as, başkentin en tanınm ış  
moda fotoğrafçılarından biridir. M eslekî 
başarısının yanısıra duygusal alanda da sa
yısız sükse elde etmiştir. Çevresindeki gü- 
z r 1 model kızlarla birer günlük serüvenler 
yaşam aktadır. Ancak bu parlak yaşantıya  
karşın Thom as bir yapaylığın içinde bulun
duğunu bilir. Herşey ona çok çiy gelir. Sa
natında bir çözülmeye gittiğini sezer. Lond
ra üzerine, şehri, gerçekleri, acımasız ve doğ
ru bir gözle yansıtacak bir fotoğraf albü
mü düzenlemeğe karar verir. Boş bir park
ta dolaşıp ilginç görüntüler ararken sevi
şen bir çifti farkeder ve hızla onların resim 
lerini çeker. Oysa kadın makinenin sesini 
duym uştur Hemen ona gelir ve negatif
le r verip verem eyeceğini sorar. Thomas, 
Jane adındaki bu genç ve güzel kadına ad
resini verir. Bundan memnundur. Birkaç 
saat sonra Jane Thom as'ı bulur ve yeniden
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negatifleri vermesi için ona yalvarır. Buna 
karşılık kendisini dahi verm eye hazırdır. 
Jane'in cazibesine dayanamayan Thomas, 
pazarlığı kabul eder; ancak tetiktedir: fo
toğrafları saklama konusunda anlaşır onun
la. Yalnız kalınca pelikülleri hızla develope 
eder. Sonunda herşey aydınlanır ve Thomas  
genç kadının ısrarının nedenini çözer. Sa
rılm ış çiftin yanında tabanca tutan bir el 
vu otların üstünde şekilsiz bir kütle farket- 
n iştir. Bu kuşkusuz bir cinayettir. Parka 
döner. Tutkuyla her yanı araştırır. Hiçbir 
iz yoktur. M akinesiyle gerçeği arayan Tho
mas tam bir çıkm azın içindedir 
B i t  sonuçla Antonioni, seyircisini kuşku ve 
çözülem em iş bir giz içinde bırakır. Tho- 
m as'ın ulaştığı nokta, kişisel olarak çıkış  
yolu bulamayacağı bir açmazdır. Öykü b it
memiş bir öyküdür Bundan sonuçlara var
mak seyirciye düşm ektedir. Burada Anto- 
nionin in  yapay bir yaşama düzeni içindeki 
burjuvanın gerçeğin peşinde koşmasını, oy
sa onu bulabilmesinin güçlüğünü ve yine 
sonsuz ve trajik bir yalnızlık içinde kalışı
nı anlattığ ı söylenebilir. Bu yönden «B low  
Up» A nton ionin in  önceki filimlerinin çizgi
sinden kopm am aktadır. Londra'nın günlük 
yaşam ını yansıtan başarılı belgesel görün
tüleri ile de dikkati çeken filim , 1967 Can
nes Şenliği büyük ödülünü almış ve batılı 
eleştirmenler tarafından en azından «ilginç» 
olarak karşılanmıştır. Fransız sinema yazarı 
Luc M ou lle t ise Cahier du C inem aya yaz
dığı bir eleştirm ede A ntonioni’nin «röntgen
ci» sunuş biçimini ele alarak aynı şeyleri 
H itchcock’un 12 yıl önce «Rear W indo w »  
(A rka  Pencere) adlı yapıtında daha tam  bir 
biçimde anlattığ ını, bunun «B low  Up» a ge
linceye kadar da defalarca aşıldığını belirt
m ekte ve filmi soğuk, yabancı bularak o lay
lara hiçbir temeli olmayan bir öfkeyle bak
tığ ını ileri sürmektedir.

H İR O Ş İM A  SEVG İLİM

H IR O S H IM A  M O N  A M O U R . Yönetm en/A la in  
Resnais. Senaryo /  M arguerite Duras. Gö
rüntü Yönetm eni /  Sacha Vierny, Takaşi M i- 
sio. M üzik /  Georges Delerue, Giovanni Fus
co. Kurgu /  Henri Colpi, Jasmine Chasney.

Oynayanlar Emmanuelle Riva, Eiji Okada. 
Stella Dallas. Pierre Barbaud, Bernard Fres- 
son. Yapım  /  Arqos Film. Com o Films, Daiei 
M otion Picture Co. Ltd., Pathé Overseas Pro
duction. Yapım  Yılı /  1959. Fransa. 
Hiroşima'da bir filim çevirmeye gelmiş olan 
bir transız oyuncusu (Emmanuelle Riva) bir 
Japon mimarına âşık olur (Eiji Okada). Sa
vaşı hatırlar. Yaşadığı kent olan Nevers'de  
bir alman askerini sevmiştir.
Filim konusunda

Fransız yeni dalgasının bu en önemli filmi 
hi.klı bir uluslararası başarı tanım ıştır. ilk 
tö iüm ünde kurgu sanatı, «Hayır, Hiroşima'da 
hiçbirşey görmedin» temasına, haber ve bel
ge filim lerini. Japon sahne düzenini, zirveye 
ulaşan bir sözlü ve müzikal açıklamaya bağ
lamasını bilmiştir. Büyük bir aşkın 24 saati
ne, aşıkların kentte, apartmanlarda, lokanta
larda, gece kulüplerinde, tren istasyonunda 
kı araştırmalarına, Nevers'de savaşın, o za
manlar çok genç olan kadının, gözleri önün
de öldürülen bir Alman askerini sevdiği için 
çektiği cezanın anıları karışıyor. Kişisel dram, 
‘ opluca katliam 'a ulaşıyor, filim isyan ediyor: 
«Tek bir insan... ve milyonlar, nasıl yapıla
bilir bu?»...

GEORGES SADOUL

«Hiroşima Sevgilim» de Resnais aynı tutkulu 
ilgisizliğiyle, korkunç olanın nesnel bir sunu
şundan doğan birikmiş etkileri gösteriyor. Fi
lim heyecanını görüntülerden gelen lanetlen
miş gerçeklerin sakin birikiminden çıkarıyor... 
«Hiroşima Sevgilim» sonsuz tartışm alar, yo
rumlara ve açıklamalara konu olmuştur. Bir
çok yeni dalga filmi gibi, seyircinin rahatça 
kübul ya da reddedeceği, açık ya da belirli 
b>' görüş açısından yoksundur.

ROGER M A NW ELL

«Hiroşima Sevgilim» bir kurgucu için şahane 
bir filimdi. Yönetm en daima hazırdı; ne iste
diğini biliyordu; büyük bir dakiklikle çekm iş
ti filmi;üstelik kendisi de bir kurgucu - hem 
de bu kuşağın en dikkate değer kurgucula
rından biri - idi. Kısa filimlerinin kurgusu ile, 
bilinen disiplin ve belginlikle, kendisi uğraş
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m ıştı. Ve, H iroşim a'nın tasarlanışı baştan so
na bir kurgucununki değil miydi? Aslında 
filmin merkezi, oluşunun nedeni, Hiroşima ile 
Nevers arasındaki bir bağlantı, görüntülerin 
karşı sürümüdür.

Fiilm seyredilince kurgucunun görevi çok 
önemli gibi görülüyor. Doğrudur, oysa çekim  
senaryosu şaşmaz bir biçimde hazırlanm ıştı. 
Tek gerçek sorun, görüntülere doğru tem 
poyu sağlamak, uzunluklarını verm ek, m ili
grama kadar ölçm ek, böylece Resnais'nin öz
nel amaçlarından biri olan m üzikaliteye ulaş
m aktı. Bazı eleştirmenler filmi müzik açısın
dan tartışm işlar (G iovanni Fusconun beste
lerine değinm eden) özellikle S travinskynin  
adını ileri sürmüşlerdi. Resnais de, bir söy- 
Ifrşi sırasında, filmin müzikal yapısı üzerinde 
durm uştur. Uzun final bir andante, bir çeşit 
tem a ve çeşitlem e sayılabilir.

HENRI COLPI

Fı!mi Japon'lar teklif etmişlerdi. Bir bölümü 
Fransa'da, bir bölümü de Japonya'da geçe
cek, baş oyunculardan biri Japon, biri de 
Fransız olacaktı; sadece bunu belirtm işlerdi. 
İlkin Francoise Sagan'dan bir senaryo isten
di, fakat kendisi kabul etmedi. Gerek Resnais, 
gerekse ben Japonlarla ilgili olup da H iro
şima'dan söz etm eyen bir filim düşünemiyor- 
dıık, üstelik bunu da hissetm iştik : H iroşim a'
nın dehşetini dehşetle verm ek konusunda Ja- 
ponlar «Hiroşim a Çocukları» ile yapılacak  
şeyi çok iyi yapm ışlardı. Değişik bir şey de 
nedim. Senaryoyu yazmak için dokuz hafta
lık bir zamanım vardı. Resnais bana yalnızca 
bunu söylemişti : «Edebiyat yap, bir roman ya
zar gibi yaz. Beni düşünme, kam era'yı unut». 
Senaryom u, bir besteci'nin bir sahne oyunu
na beste yazdığı gibi filmi çekm eyi düşünü

yordu. D ebussyn ın  M aeterlinck in «Pelleas ve 
M elisande»ına yaptığı gibi...

M A RG UERITE D U R A S

Yıllardan beri gördüğüm en yeni, heyecanlı, 
duygulu ve önemli filim; bir aşk öyküsü ile 
atom bombası aleyhinde propagandayı gücü
nü kaybetm eden bir araya getirm eyi başarı
yor... «Potem kin» ve «Dünyayı sarsan on 
gün» kadar biçimsel, sineması ile bir o ka
dar m utlak ve güçlü... Aynı zamanda belle
ğin yeni bir anıya dönüklüğü, Proust'a ben
zer bir «vitik zaman aranışı»... Ayzens- 
tayn'dan sonra ilk kez Joyce, Picasso, Berg, 
Bartok ve Stravinsky'ye benzetilebilen hızlı 
ince, yeni, aynı zamanda duygulu ve sofis
tike bir sinema anlayışı kazanıyor.

D W IG H T  M A C D O N A LD

Yapıtlar ve yalnızca yapıtlar, bir sanatın özü
nü açıklayabilecek güçtedirler. Sinema nedir? 
Binlerce filim onu rom anın, tiyatronun ya 
da resmin yoluna ittiler; kimisi hareket halin
de görüntülerin dünyası ne müzik arasında 
var olan daha kapalı bağları sezdi. Alain  
Resnais'nin yaptığı «Hiroşim a Sevgilim » bü
tün bu maskeleri çekip atarak, zamanım ızın  
en popüler anlatış biçiminin, sanat olarak 
kimliğini açılıyor : Sinemi-' adamı Resnais, 
dehasını kullanarak bir müzisyen film i yap
masını bilmiştir.

Sinemayı bir eğlence saym ayıp, ciddi ve is
tekli bir biçimde sevenler için «Hiroşim a»  
b'r bekleyişi tatm in ediyor bir çelişm eyi çö
zümlüyor...

ANDRE HODEIR

Ayrıca bkz. Alain Resnais ve filim leri /  G io
vanni Scognamillo /  Yeni Sinema 5 /

sinematek.tv



T ü rk  S in e m ate k’ i kitap köşesi

Sinematek üyelerine yeni bir kolaylık ve hizmet amacıyla bir kitap köşesi

düzenlem iştir.

SİNEMATEK KİTAP KÖŞESİNDEN ÜYELERİMİZ,

—  Türk ve yabancı bütün sinema yayınlarını ve öbür yayınları % 10 İN

DİRİMLİ olarak sağlayabilirler.

—  YENİ SİNEMA dergisin in gerçek b ir sinema bilgsii kaynağı olan iki 

nefis c ild in i 50 şer liraya a lab ilirle r.

—  YENİ SİNEMA’nın, FİLİM 70'in eski sayılarını ve İLK TÜRK SİNEMA 

CİSI FUAT UZKINAY incelemesini % 50 İNDİRİMLİ olarak edinebilirle-.

—  İSTEDİKLERİ YERLİ VEYA YABANCI HER KİTABI adını b ild irerek en 

kısa zamanda sağlayabilirler.

T ü rk  S in e m a te k ’ i kitap köşesi
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ler
' t '

OPON

OPON.
baş, diş, adale, 
sinir, lumbago 
ve romatizma 

İ ağmlanm teskin 
eder
OPON.
bayanların 
muayyen 
zamanlardaki 
sancılarında 
faydalıdır
OPON.
4 saal ara ile 
günde 6 adet 
alınabilir
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BÜTÜN BANKA İŞLEMLERİNİZ İÇİN

TÜRKİYE $  BANKASI
h i z m e t i n i z d e d i r

Umum Müdürlük  -  Ulus M eydanı (Ankara)

CARİ HESAPLAR •  HAVALE •  TİCARİ SENETLER 
•  KEFALET MEKTUPLARI •  DÖVİZ ALİM VE SATIMI •  SEYAHAT 

ÇEKLERİ •  İTHALÂT AKREDİTİFLERİ •  KİRALIK KASALAR •  v. s.

D Ü N Y A N I N  HER T A R A F I N D A  M U H A B İ R L E R İ  V A R D I R
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Kapaklar /  Erkal Yavi

F İLiM  71 /  Tü rk  Sinem atek Derneği'nin yayın organı olarak ayda bir yayınlanır /  Sahibi : 
Türk Sinem atek Derneği adına Onat Kutlar /  Yazı İşleri sorumlusu : Öm er Pekmez /  Bu 
sayıyı hazırlayan : Nezih Coş /  Dergide yayım lanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir, 
dergiyi bağlamaz /  Yönetim  Y e r i: Türk Sinem atek Derneği, Sıraselviler Caddesi, No. 65, 
Beyoğlu, İstanbul /  T e l : 49 87 43 /  P.K. 307 Beyoğlu /  Dizgi ve Baskı . Lâtin M atbaası /  

Baskı tarihi : 1 3 /9 /1 97 1 .
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