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bir program aşaması

Filim 71’ in Ocak sayısında, geçen ayın Sinematek programının övünülecek b ir gösteri 
programı olduğunu söylem iştik. Hemen hemen istisnasız bütün üyelerim iz gösterileri iz
ledikten sonra bu kanımızı paylaştılar. Bu kez, söze, Şubat 1971 gösterilerim izin Ocak 
ayınkinden de ilg inç öze llik ler taşıdığını belirterek başlamak istiyoruz. 28 günde 26 f i 
lim sunuyoruz sizlere. Bu program hem çeşitliliğ i, hem de film le r in  n ite lik leri yönünden 
6 yıllık  kısa tarihim izde bir aşamadır. Sadece «Büyük Klasikler Dizisi»ndeki dört büyük 
isim yani Clair, Von Strohehn, Murnau ve Lubitsch (ülkemizde filim lerin in gösterilmemiş, 
ya da pek az gösterilm iş olması yönünden) ayın olayı olmaya yeterdi. Dünyanın en iyi 
filim leri dizisinde yer alan eserler konusunda bir şey söylemek gereksiz: Pudovkln,
Ftaherly ve Keaton artık üyelerim izin yabancısı değil. Sessiz sinema dünyasının ünlü 
oyuncularına, bugün hepsi bire r renkli anı değeri kazanmış bulunan yıldızlarına ayırdı
ğımız haftanın ayrı b ir tadı olacak: M ilyonlarca insanı büyülemiş bulunan bu oyuncu
ları yaşları kırkın üstünde olan üyelerim iz çok İyi hatırlayacaklar. Gençler İse geçmiş 
yılların sinema olaylarını bugün «tıpkı o yıllardaki gibi, yani sessiz b ir salonda doğaçtan 
parçalar çalan b ir piyanistin eşliğinde seyrederek» değerlendirecekler.
Pudovkln'in başeseri Ana, geçen ayın olayı oldu. Bu ay bu film i b ir başka Ana ile, 
Donskoy'un Ana'sı ile b ir arada göstereceğiz. Bu ikiz programlardan b ir başkasını da 
Hiroşima konusunda düzenledik. Sansür üst Komisyonundan çıkan aHiroşima Çocuklarla 
film ini Resnais'nln ünlü «Hiroşima Sevgilim»! üyelerim iz gene karşılaştırarak seyretmek 
olanağını bulacaklar.
Lon Chaney’in başrolünü oynadığı Tod Browning’ in film i «Unholy Three» bu yılın ba
şında size haberini verdiğim iz büyük korku m im lerinden birid ir. İlerde bu çok ilginç 
yönetmenin «Freaks» adlı eserini de size sunmak olanağını bulacağız. Gene tür fillm- 
leri arasında yer alan Broncho Billy Western'lerl bu türün ilk  örnekleridir. Mack Sennett 
yapımı olan Mfckey İle Laurel - Hardy film i olan Big Business burlesk türünün gene 
çok ünlü örneklerindendir. Keaton’ ın ölümsüz The General’lnln İse bu kez-göstereceği
miz kopyası kısaltılmamış olanıdır, tam bir kopyadır.
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Modern (İlim lere gelince hiç kuşkusuz Kuru Hayatlar ve Yolcu 1960 sonrasının iki bü
yük eseridir. Yönetmenlerine dünya çapında ün kazandıran bu (ilim lerin hem kendi ü l
kelerinde hem de başka ülkelerde derin e tk ile ri olmuştur, Jean-Marie Straub'un Anna 
Magdalena Bach’ın Günlüğü adlı eseri de avrupa sinemasının en yeni yapım ları arasın
da çok İlg inç b ir deney olarak kendisinden uzun uzun söz ettirm iştir.
Bu ayın gösterileri ayrıca düzenlediğim iz konferanslar ve tartışm alarla gene değerlen
d irilecektir. Bu konuda önemli b ir noktayı yeniden hatırlatm akta yarar görüyoruz: Sine
matek, herhangi b ir tica ri gösteri salonu olmadığına göre, üyelerim izin gösterilen filim 
lerin değerlendirilm esi ile ilg ili çalışm alara katılm aları adeta üyeliğ in nite liğ inde g iz li
dir. Yoksa bu gösterilerde sunulan filim le r konusundaki izlenim ler, yargılar öznel, hatta 
bazan yanlış noktalarda kalır. Örneğin geçen ay sunduğumuz «Irk Ayrımına Karşı Fi
limler» toplu gösterisini değerlendiren arkadaşımız Atilla Alpöğe'nin konferansı bu f i
lim ler! derinlem esine b ir irdelemeye tabi tuttu. Ve söz konusu fllim le rin  ırk ayırımına 
karşı görünm elerine rağmen temelde sorunu ince b ir biçimde saptırıcı öze llik le r taşı
dıklarını keskin b ir nesnellik ve b ilim se llik le  ortaya koydu. Önümüzdeki aylarda da bu
konuşmalar devam edecek. Ancak konuşmalara ve tartışmaya az sayıda üyenin katıl
ması Sinematek çalışmalarını sakat kılmaktadır. Bu tartışmalara, daha iyi duyuruldukça 
bütün üyelerim izin katılacaklarından eminiz. Şubat ayının iki konuşması da Siyasal s i
nema üstüne. B irincisi Altan Yalçın ve Jak Şalom tarafından sunulacak olanı «Geri Bıra
kılmış Bir Ülkede Siyasal Sinema Deneyi: Cinema Növo», İk incisi ise Feridun Aksın ve 
Onat Kutlar tarafından sunulacak olanı «Sovyetler Birliğinde Siyasal Sinemanın Doğuşu». 
Ve iki de sergim iz var Şubat ayında: Broncho Billy’den Laurel Hardy’ye Sessiz Sinema 
Sergisi ve değerli fotoğraf sanatçısı arkadaşımız Gültekin Çizgen’in Fotoğral Sergisi. 
Erkal Yavi’nin çok ilg i çeken güçlü fotoğraflarından sonra üyelerim iz Ç izgen'ln son ya
pıtlarını da toplu o larak izlemek olanağını bulacaklar.
Gösteride, sergide ve tartışmalarda buluşmak üzere
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rite), Wynn Mace (Patterson), Pat Chrisman 
(Pasquale). Yapım /  Fox Film Corp. ABD 
1922. Süresi /  65 dakika.
1920'lerde Tom Mix, özellik le çocuklar ara
sındaki ünüyle bütün öbür kovboyları silip 
süpürmüştü. Seiig'le çalıştığı yıllarda Mix, 
İki bobinlik kom edilerin i hem kendisi yazı
yor hem de gene kendisi yönetiyordu. Pen- 
nsylvanla'da doğmuş olan Tom Mix, gene 
bütün öbür kovboy yıldızlarından farklı ola
rak perdede canlandırdığı kahramanlardan 
daha serüvenll b ir hayat yaşamıştır. Bir ç ift
likte sürücü olarak işe başlamış, Ş e riflik , 
Ç iftlik  sahip liğ i, tem silc ilik  yapmıştır. Ispan
yol - Amerikan savaşına, Boer’ ler savaşına 
ve Boxer başkaldırısına katılm ıştır. Ama bü
tün bu yaşantısına rağmen filim lerinde cephe 
izlenim lerinden eser yoktur. Yapıtları bütü
nüyle kendi türünün öze llik lerine uygun Wes- 
tern'lerd ir. Mix’in oyunculuğu pek parlak de
ğild i. Bu yüzden dramatik öze llik leri bulun
mayan yalın ro lle ri tercih ederdi. F ilim lerin
de aşk bulunmadığından Mix daha çok kü
çük oğlanların yüreklerinde yatan kahraman 
olmuştu. Neşeli, açık ve arkadaşça ifadeler 
taşıyan bir yüzü vardı. Sevimli b ire r komedi 
olan kovboy filim lerinde Fairbanks’i hatırla
tan akrobatik hareketlere yer veriyordu. 
Duygudan kaçınıp daha çok hareketlere ö- 
nem verdiği iç in yakın çekim kullanmıyor
du. Mix ününün en yüksek noktasına, Hart’- 
ın ciddi western’ lerin in ilg iy i yavaş yavaş 
kaybetmeye başladığı 1920'lerde ulaştı.
Sky High Mix filim lerin in  iyi b ir örneğidir. 
Konu «masalsı batinda değil de gene o ka
dar ilginç olan «modern» bîr batı’da geçer. 
Tom Mix bu film inde bir hırsızlar çetesinin 
elindeki doğulu b ir kızı kurtaran kahraman 
rolündedlr. Bol bol ata binmekte, kement at
makta ve akrobatik hareketler yapmaktadır. 
Mix’ in başarısı ata binme numaralarını iyi 
bilmesinde ve iyi b ir rodeo yarışçısı oluşun
da aranmalıdır. Atı da kendisi kadar önemli 
b ir oyuncudur. Zaten 1940’da b ir tra fik  ka
zasında ölünceye kadar «Tom Mix Sirki» ad
lı b ir toplulukla bütün Amerika'yı dolaşmış
tır.

UYUYAN PARİS

PARIS QUI DORT. Yönetmen ve senaryo /  
René Clair. Görüntüler /  Maurice Desfas-

siaux ve Paul Guichard. Dekor /  André Foy. 
Yönetmen yardımcısı /  Maurice Diamant Ber
ger. Oynayanlar /  Henri Rollan (Albert), Ma
deleine Rodrigue (Uçak yolcusu), Albert Pré- 
jean (havacı), Martinelli (Yaşlı bilgin), Marcel 
Vallé (hırsız) Pré fils (detektif), Stacquet (Zen
gin sanayici), Myla Seller (bilgin’ln kızı). Ya
pım /  Films Diamant. Fransa 1924. Süresi 81 
dakika.

Jacques de Barroncelli nin yönetmen yardım
cısı iken, ilk senaryosunu yazıyor René Clair: 
«Genevieve de Brabant» sonra, b ir çeşit eğ
lence olarak, «Le Rayon Magique» (S ihirli 
Işın) ı deniyor. Güldürüyü, gerçeği, gerçeküs- 
tülüğü bir araya getiren b ir deney bu. Sanat
çının eleştirel görüşünde dünya ve olaylar 
b ir h iciv anlayışı içinde değerlendiriliyor. Üs
te lik  bu öyle b ir eleştiri ki, ne dünyayı, ne 
dünyada yaşayan insanları, ne de kendi gö
rüşünü pek ciddiye almıyor.

Uyuyan Paris - (S ih irli Işın) ın son adı bu 
oluyor - bu tür bir çıkış noktasından hareket 
ediyor: yaşlı b ir bilim adamı, s ih irli ve gö
rünmez bir ışın sayesinde, hareketi ve hayatı 
b ir süre için durdurmayı başarıyor. Filim de 
bu ışının denenmesinden doğan sonuçları İn
celiyor.
Geceyi Eiffel kulesinin üçüncü katında geçi
ren bir delikanlı, aşağıya indiğimde tüm Pa
ris halkının hareketsizliğ ini görür. Bir mum
yalar müzesine dönmüş kentin içinde dola
şırken, yaşayan, hareket edebilen ve onun ka
dar şaşkın duruma düşen bir insan topluluğu 
ile karşılaşıyor. Bunlar, Marsilya’dan gelen bir 
uçağın yolcularıdır. Kulenin tepesi g ib i hava
daki uçak da ışının etki bölgesinin dışında 
kalmıştır. A rtık Paris bu kişilerin malı olu
yor. Ellerini uzatıp istedikleri şeye rahatça 
sahip o labiliyorlar. Herkes m ilyonerdir, oysa... 
neye yarar! Her şey onların, ve hiç bir şeyin 
değeri kalmamıştır.

Bilim adamının kızı, radyo ile, kurtulan in
sanlarla temasa geçiyor, durumu açıklıyor. 
Bilim adamının evi basılıyor, adama tazyik 
yapılıyor. Ne var ki adam hesaplarını, for
m üllerini iyice karıştırmış, içinden çıkamıyor. 
B ir ara insanları yeniden hareketlendiriyor, 
bir çeşit düzensizlik içinde: kimi fazla hızlı, 
kimi de fazla ağır hereket etmeğe başlıyor. 
Nihayet bilim adamı hesaplarını çözüyor, ha-
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dan, Edward Burne - Jones'tan esinlenmişti. 
Ancak, «Bir Deli Vardı», bu kaynaklardan 
pek az iz taşımaktadır. Filimdeki meşum ka
dın tipi İstenerek yaratılm ıştır. Dekor, kos
tüm ler ve davranışlar bütünüyle 1914 önce
si öze llik lerine uymaktadır Ama gene de 20. 
yüzyıldır anlatılan. «Bir Deli Vardı», İng iliz
ce sözlüğüne «Vamp» kelimesini kazandır
mıştır. Bu saldırgan «Femme Fatale» türü
nü canlandıran Theda Bara, bir gecede ün
lü ler arasına gird i. Yapay b ir çarpıcı k işilik 
yaratmak için düzenlenmiş b ir reklâm kam
panyasına konu olan ilk sinema oyuncusu 
Theda Bara'nın asıl adı Theodosia Goodman' 
dı. Ve halka arap kanından gelen, falcı, es
rarlı ve müthiş kötü b ir kadın olarak tanıtıl
mıştı. Hep yılanlı ve kafataslı fotoğrafları çe
k ilird i. Theda Bara böylece kötü kadın tip i
ne mahkûm edilerek, b irb irine benzeyen kırk 
ayrı filim de oynatıldı.
Yönetmen Frank Powell, G rlffith 'in  b ir çok
film inde oyuncu olarak rol almıştır. Griffith’- 
in e tkileri, Powell'in cesaretli ama becerik
siz karşı-sürümlerinde, kötü ışıklandırm ala
rında kendini gösterir. Griffith etkisinin en a- 
çık olarak göründüğü sahnelerden biri de 
Vam pir'in yeni kurbanının, vapur merdiveni
ne tırmanırken farkında olmaksızın b ir ön
ceki kurbanın cesedinin üstünden geçişin i 
gösteren bölümdür. Edward Rose’un oyunu 
son bölüme ötekilerden ayrılan b ir özellik 
kazandırır. «Bir Deli Vardı», 1914'lerde si
nemanın boyut ve anlatım olanakları kazan
mak için nasıl çabaladığını gösteren ilg inç 
b ir örnektir. O yıllarda 1 saatlik filim le r ar
tık yaygın duruma gelm iş ve kendilerin i ka
bul ettirm işlerd i.

TEN VE ŞEYTAN

FLESH AND THE DEVIL. Yönetmen /  Cla- 
rence Brown. Senaryo /  Benjamin F. Glazer. 
Hermann Sudermann'ın The Undying Past 
adlı romanından. Yazılar /  Marian Ainslee. 
Görüntüler /  William Daniels. Dekor /  Ced
ric Gibbons ve Frederic Hope. Kurgu /  Llo
yd Nosier. Oynayanlar /  John Gilbert (Leo 
Von Harden), Greta Garbo (Félicitas), Lars 
Hanson (Ulrich von Elts), George Fawcett 
(Rahlp Voss), Eugeni Besserer (Eugene: An
ne), Marc Mac Dermott (Kont Von Rhaden), 
Marcelle Corday (Minna). Yapım ve dağıtım /

Metro - Goldwyn - Mayer. ABD 1927. Süre
si /  95 dakika.
Filim, beyaz perde'nin en ünlü ç iftin i (Greta 
Garbo - John Gilbert) aşk «İlimlerinin ünlü 
ustası Clarence Brown'in yönetim inde b ir a- 
raya getirir. Oyuncuların sinemanın dışına 
taşan ünü, filim deki sevişme sahnelerine bü
yük b ir çek ic ilik  kazandırmıştı. Garbo «Ten 
ve Şeytan»da sevdiği erkekleri mahveden 
«vamp, kadın rolündedir. M ilyonlarca seyir
ciyi büyüleyen Garbo m itos ’unun doğuşun
da bu filim deki bazı unutulmaz (!) görüntü
lerin yeri vardır : Örneğin Gilbert «Seni bı
rakmak mı? Ömrüm boyunca asla ..» der
ken Garbo’rıun yüz ifadesi ve gene Gilbert 
«Biliyorsun bu k ib riti söndürmek bir buseye 
davettir» derken Greta Garbo’nun gülümse
yişi.

LANETLI~ÜÇLER

THE UNHOLY THREE. Yönetmen /  Tod Bro
wning. Senaryo /  A. C. Robbins'fn bir öy
küsünden Waldemar Young. Görüntüler /  D. 
Kesson. Oynayanlar /  Lon Chaney, Mae 
Busch. Matt Moore, Victor McLaglen, Harry 
Earles, Matthew Betz, William Humpries, A. 
E. Warren. Yapım /  MGM Pictures Inc. ABD 
1925. Süresi /  75 dakika.
1920’ lerin en İlginç film i h iç  kuşkusuz Dra
cula yönetmeninin çevird iğ i bu heyecanlı 
«suspense» film id ir. Başarısının gizi cana
varlardan değil, her gün rastladığımız olay
ları anlatışından ge liyor: Tatlı b ir yaşlı ka
dın, b ir kuşçu dükkânı ve küçük b ir bebek. 
Oysa gerçekte bu yaşlı kadın usta b ir cani, 
kuşçu dükkânı cinayet yatağı, küçük bebek 
ise kötü ruhlu b ir cücedir. Tod Browning’in 
yönetim inde korkunç, yalın ve mizahi olan 
üç anlatım b ir arada başarıyla yürütülm ek
tedir. Grotesk ve melodram atik güldürüyü 
imbikten geçirip  içinde biraz acı-kahkaha 
biraz gaddarlık biraz da alay bulunan şey
tan işi b ir bileşim elde etm iştir.

YÜKSEK GÖK

SKY HIGH. Yönetmen ve Senaryo /  Lynn 
Reynolds. Görüntüler /  Ben Kllne. Oynayan
lar /  Tom Mix (Grant Newburg), J. Farrell 
Mac Donald (Jim Halloway), Eva Novak (Es
telle, kızı) Sid Jordan (Bates), William Buc
kley (Victor Castle), Adele Warner (Margue
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rite), Wynn Mace (Patterson), Pat Chrisman 
(Pasquale). Yapım /  Fox Film Corp. ABD 
1922. Süresi /  65 dakika.
1920'lerde Tom Mix, özellik le çocuklar ara
sındaki ünüyle bütün öbür kovboyları silip 
süpürmüştü. Sellg 'le çalıştığı yıllarda Mix, 
İki bobinlik kom edilerin i hem kendisi yazı
yor hem de gene kendisi yönetiyordu. Pen- 
nsylvanla'da doğmuş olan Tom Mix, gene 
bütün öbür kovboy yıldızlarından farklı ola
rak perdede canlandırdığı kahramanlardan 
daha serüvenll b ir hayat yaşamıştır. Bir ç ift
likte sürücü olarak işe başlamış, Ş e riflik , 
Ç iftlik  sahip liğ i, tem silc ilik  yapmıştır. Ispan
yol - Amerikan savaşına, Boer’ ler savaşına 
ve Boxer başkaldırısına katılm ıştır. Ama bü
tün bu yaşantısına rağmen filim lerinde cephe 
izlenim lerinden eser yoktur. Yapıtları bütü
nüyle kendi türünün öze llik lerine uygun Wes- 
tern'lerd ir. Mix’in oyunculuğu pek parlak de
ğild i. Bu yüzden dramatik öze llik leri bulun
mayan yalın ro lle ri tercih ederdi. F ilim lerin
de aşk bulunmadığından Mix daha çok kü
çük oğlanların yüreklerinde yatan kahraman 
olmuştu. Neşeli, açık ve arkadaşça ifadeler 
taşıyan bir yüzü vardı. Sevimli b ire r komedi 
olan kovboy filim lerinde Falrbanks’i hatırla
tan akrobatik hareketlere yer veriyordu. 
Duygudan kaçınıp daha çok hareketlere ö- 
nem verdiği iç in yakın çekim kullanmıyor
du. Mix ününün en yüksek noktasına, Hart’- 
ın ciddi western’ lerin ln ilg iy i yavaş yavaş 
kaybetmeye başladığı 1920'lerde ulaştı.
Sky High Mix filim lerin in  iyi b ir örneğidir. 
Konu «masalsı batinda değil de gene o ka
dar İlginç olan «modern» bîr batı’da geçer. 
Tom Mix bu film inde bir hırsızlar çetesinin 
elindeki doğulu b ir kızı kurtaran kahraman 
rolündedlr. Bol bol ata binmekte, kement at
makta ve akrobatik hareketler yapmaktadır. 
Mix’ in başarısı ata binme numaralarını iyi 
bilmesinde ve İyi b ir rodeo yarışçısı oluşun
da aranmalıdır. Atı da kendisi kadar önemli 
b ir oyuncudur. Zaten 1940’da b ir tra fik  ka
zasında ölünceye kadar «Tom Mix Sirki» ad
lı b ir toplulukla bütün Amerika'yı dolaşmış
tır.

UYUYAN PARİS

PARIS QUI DORT. Yönetmen ve senaryo /  
René Clair. Görüntüler /  Maurice Desfas-

siaux ve Paul Guichard. Dekor /  André Foy. 
Yönetmen yardımcısı /  Maurice Diamant Ber
ger. Oynayanlar /  Henri Rollan (Albert), Ma
deleine Rodrigue (Uçak yolcusu), Albert Pré- 
jean (havacı), Martinelli (Yaşlı bilgin), Marcel 
Vallé (hırsız) Pré fils (detektif), Stacquet (Zen
gin sanayici), Myla Seller (bilgin’ln kızı). Ya
pım /  Films Diamant. Fransa 1924. Süresi 81 
dakika.

Jacques de Barroncelli nin yönetmen yardım
cısı iken, ilk senaryosunu yazıyor René Clair: 
«Genevleve de Brabant» sonra, b ir çeşit eğ
lence olarak, »Le Rayon Magique» (S ihirli 
Işın) ı deniyor. Güldürüyü, gerçeği, gerçeküs- 
tülüğü bir araya getiren b ir deney bu. Sanat
çının eleştirel görüşünde dünya ve olaylar 
b ir h iciv anlayışı içinde değerlendiriliyor. Üs
te lik  bu öyle b ir eleştiri ki, ne dünyayı, ne 
dünyada yaşayan insanları, ne de kendi gö
rüşünü pek ciddiye almıyor.

Uyuyan Paris - (S ih irli Işın) ın son adı bu 
oluyor - bu tür bir çıkış noktasından hareket 
ediyor: yaşlı b ir bilim adamı, s ih irli ve gö
rünmez bir ışın sayesinde, hareketi ve hayatı 
b ir süre için durdurmayı başarıyor. Filim de 
bu ışının denenmesinden doğan sonuçları in
celiyor.
Geceyi Eiffel kulesinin üçüncü katında geçi
ren bir delikanlı, aşağıya İndiğimde tüm Pa
ris halkının hareketsizliğ ini görür. Bir mum
yalar müzesine dönmüş kentin içinde dola
şırken, yaşayan, hareket edebilen ve onun ka
dar şaşkın duruma düşen bir insan topluluğu 
ile karşılaşıyor. Bunlar, Marsilya’dan gelen bir 
uçağın yolcularıdır. Kulenin tepesi g ib i hava
daki uçak da ışının etki bölgesinin dışında 
kalmıştır. A rtık Paris bu kişilerin malı olu
yor. Ellerini uzatıp istedikleri şeye rahatça 
sahip o labiliyorlar. Herkes m ilyonerdir, oysa... 
neye yarar! Her şey onların, ve hiç bir şeyin 
değeri kalmamıştır.

Bilim adamının kızı, radyo ile, kurtulan in
sanlarla temasa geçiyor, durumu açıklıyor. 
Bilim adamının evi basılıyor, adama tazyik 
yapılıyor. Ne var ki adam hesaplarını, for
m üllerini iyice karıştırmış, içinden çıkamıyor. 
B ir ara insanları yeniden hareketlendiriyor, 
bir çeşit düzensizlik içinde: kimi fazla hızlı, 
kimi de fazla ağır hereket etmeğe başlıyor. 
Nihayet bilim adamı hesaplarını çözüyor, ha
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yat yeniden akışına devam ediyor, zamanla 
çılgın b ir hız İçinde gelişiyor. Böylece biraz 
önce kendilerin i m ilyoner sananlar eski du
rumlarına dönüyorlar. Yoksa b ir düş mü gör
düler? Hikâyeyi anlatan bilim  adamı ve bunu 
yaşayıp tanık olanlar deli diye tutuklanıyor
lar.
Hayal? Gerçek? diyecek olurdu Pirandello. 
Bu sorunun kim çözüm liyebillr?
C la ir’ in bu film inde Plrandello 'nun etkisi du
yuluyor bir ölçüde; bu arada da, Einstein'e 
taş atmaktan da geri kalmıyor: «hareketsiz» 
kalanlar iç in zaman sıfıra düşüyor. Sonuçta, 
b ir felsefe tartışmasına konu o lab ilecek so
runlar bir bürleskin kaynağı oluyor.

KÖR K O C A L A R ____________

BLIND HUSBANDS. Yönetmen ve Senaryo /  
Erich von Stroheim. Görüntüler /  Ben Rey
nolds. Yazılar /  Lilllan Ducey. Oynayanlar /  
Sam de Grasse (Koca), Francelia Billington 
(Karısı), Erich von Stroheim (Öbür Adam). 
Gibson Gowland (Dağ rehberi), Fay Holder- 
ness (Garson Kız), Ruby Kendrick, Valerie 
Germonprez, Jack Perrin, Richard Cummings, 
Louis Fitzroy, Jack Mathes, William Ouvalle, 
Percy Challenger. Yapım /  Universal Pictures 
Corp. ABD 1919. Süresi /  90 dakika.
«Bazan asker, bazan herşey - haftada yedi 
dolar kazanan tezgâhtar, alman meyhaneleri
nin kötü şarkıcısı, sinek kâğıdı satıcısı, şerif. 
Amerikada İngilizce öğrenen b ir kaldırım mü
hendisi, bulaşıkçı, plajda cankurtaran, b in i
c ilik  öğretmeni, filim lerde figüran - olan bu 
Avusturya’ lı sinema dünyasının en büyük ki
şilik lerinden birid ir, Jim Tully, 1926’ da Va- 
nity Fair e Erich Von Stroheim’ ı böyle anlatı
yordu,
Von Stroheim, Vlyanada doğdu. Pek önemli 
olmayan bir asker soyundan geliyordu. Ana 
ve baba tarafından Polonya asıllı b ir yahu- 
diydi. Von Stroheim Avusturya ordusunda bir 
yıl er olarak askerlik yaptıktan sonra Ame- 
rikaya göç etti. Griffith stüdyolarına girinceye 
kadar Tu lly 'n in yukarda saydığı İşleri yaptı 
mı pek b ilm iyoruz Ama bir süre «subay» 
olarak geçindi. Önce figüran olaran sinema 
alanına gird i. Sonra «Hoşgörüsüzlük»te pha- 
ris ien ’ lerden b irin i ve «Dünyanın Yüreklerinn- 
de prusyalı b ir subayı canlandırdı. Daha son
ra da yönetmen yardımcılığı yapmaya başla

dı. G riffith ’den hem filim  yapmayı, hem de 
sanatçı k iş iliğ in in tutarlığını öğrendi. 1919'da 
Universal ortaklarından Cari Laemmle’i, bir 
filim  konusunda ikna etti: «Kör Kocalar». 
Stroheim hem senarist, hem yönetmen, hem 
de oyuncu olarak yarattı film ini.

Von Stroheim tip inde bir sanatçı ancak bü
yük ortaklık lar kurdukları düzen dışında ça
lışab ilir, kendini yansıtabilird i. Ancak, sinema 
düzeninin çarkı buna izin vermiyordu Ve 
böylece Stroheim kendisi bağımsız yapıma 
girem ediği iç in tra jik  b ir sanatçı yaşantısını 
sürdürdü. Hiç b ir film inde tam isted iğ ini ya
pamadı. «Kör Kocalar»ın piyasaya çıkışın
dan b ir süre sonra Universal tem silc ile rin in 
de bulunduğu b ir basın toplantısında söyle
d iğ i sözler, onun gelecekteki güçlüklerin i de 
be lirler: Gazetecilere film in in adının ve mut
lu sonunun kendisine zorla kabul e ttir ild iğ in i 
açıkladı. Yapım sırasında film e «Doruk/Pin- 
nacle» adını vermişti. Ama b ir gün yapımcı
lardan biri Von Strohelm’a, «filimde hiç pin- 
nochle (b ir alman briç  oyunu) yoktu, neden 
bu adı koydun» diye sormuş. «Kör Kocalar» 
adı b ir grup salon sahibi tarafından teklif 
ed ilm işti ve bu ad film in konusu g ib i o y ıl
ların «bayağılıklarından» izler taşımaktadır. 

Konu bir üç lü ’yü anlatır: İlg isiz koca, ihmal 
edilen kadın ve b ir aşk korsanı. Stroheim üç 
film inde bu konudan yararlanmıştır. Ancak ilk 
film inden başlayarak, bu yeni yönetmenin us
ta b ir tekniğe ve insan ilişk ile ri konusunda 
keskin b ir görüşe sahip olduğu anlaşılmak
tadır. K iş ilik leri film in başında b ir kaç karak
teristik görüntüyle hemen çiz iktireb ilm ekte- 
dir. G riffith ’den etk ilendiğ i halde Stroheim'ın 
dünyası daha yırtıcı, daha haşin, daha «so- 
phistique»dir. Ayrıca keskin b ir mizahı da 
vardır.

Stroheim filim lerinde genellik le «cinsel sap- 
ma»lara eğ ilir. Dinsel sem bollerle uygunsuz 
cinsel İlişk ile ri b irleştiren im ajlar kullanır: 
Kadın, b ir haç'ın altında kocasını aldatır. Bir 
cins fetişizm 'e ulaşır: kadın ayakkabısına ç i
çekler koydurur.

1,5 saatlik süre Stroheim'a çok kısa gelmek
teydi. Ayrıntıları film e doldurm ak için karşı 
konulmaz b ir istek duyuyordu. Sinema sana
tına en önemli katkısı, gerçeğin değişik gö
rünüşlerini araştırmasında ve alıcının gerçe
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ğin bir başka yönünü de gösterebilecek ni
telikte olduğunu keşfetmesinde aranmalıdır.

DOUCE____________________________________

Yönetmen /  Claude Autant-Lara. Senaryo /  
Bost ve Aurenche, Görüntüler /  Ph. Agos- 
tini. Dekor /  Jacques Krauss. Müzik /  R. 
Cioerec. Giysiler /  Claude Autant-Lara. Oy- 
yanlar /  Odette Joyeux, Madeieine Robin- 
son, Marguerite Moreno. Jean Debucourt, 
Roger Pigaut. Fransa 1943.
1888'de iyi b ir ailenin kızı (O. J.) bir gence 
âşık o lur (R.P.). Ancak sevgilisi kendisiyle 
aynı sınıftan değild ir. Bu yüzden genç kız 
kendi ailesiyle çatışır (M.M. ve J.D.).
Bu roman uyarlamasının ardında, yapımcıla
rın zoruyla film e eklenen geleneksel sona 
rağmen, kentsoyluluğun (burjuvazinin) sert bir 
eleştirisi yer alır. Autant-Lara'nın ilk  önemli 
sesli film i.
Bu film in geniş özeti gösteriden önce TSD 
üyelerine dağıtılacaktır.

ANNA~ MAGDALENA BACH’IN GÜNLÜĞÜ

CHRONIK DER ANNA MAGDELENA BACH. 
Yönetmen /  Jean-Marie Straub. Senaryo /  
Jean-Marie Straub ve Daniéle Huillet. Görün
tüler /  Ugo Piccone, Saverio Diamanti ve 
Gianni Canfarelli. Ses /  Louis Hochet ve Lu
den Moreau. Kurgu /  Jean-Marie Straub ve 
Daniéle Huillet. Oynayanlar /  Gustav Leon- 
hardt (Johann Sebastian Bach), Christiane 
Lang (Anna Magdalena Bach). Orkestralar /  
August Menzinger yönetiminde Basel Schola 
Cantorum Basiiiensis konser orkestrası, Con- 
certus Musicus, Viyana eski müzik topluluğu 
(Nikolaus D’Harnoncourt yönetiminde). Korolar 
/  Heinz Henning yönetiminde Hannover er
kek çocuklar korosu. Yapım /  İDİ Cinema
tográfica, Roma; RAİ, Roma; Seitz Filmpro- 
duktion, Münih; Kuratorium Junger Deutscher 
Film, Münih; Filmfonds e.V., Münih; Telepool, 
Münih; Straub-Huillet, Münih; Hesse televiz
yonu, Frankfurt. Almanya 1968. Süresi /  93 
dakika.
Bu filim , modern sinemaya yepyeni bir ba
kış açısı getirir. Jean-Marie Straub, çizgi dışı, 
sinema düzeninin dışında ve bu düzene kar
şı, hatta, •<film ik olay»ın da karşısında olan 
bir yönetmendir. İlk film i olan «Nicht Ver- 
söhnt/Barışmamışlar»da, elli dakika içine,

Almanya'nın son yirmi yılının yepyeni bir gö
rünümünü veren b ir kesiti sığdırmıştı. 
Straub, Anna Magdalena Bach'ın Güniügün-
de bir sinema d ili çalışması yapmaktadır. Si
nemanın d ili üstüne bir kata yormadır bu; si
nema neyi anlatır, seyircilere, sinema olayı
nın ardından ulaşan şey nedir, «dramatik ya
pı» gerçekte h içb ir şekilde şart olmayan bir 
kandırmaca değil m idir? Bach’ın, orgunun 
bir müzik parçasını çalarken ya da b ir bes
tesini yönetirken duyduklarını vermek ancak 
o müzik parçasının, o bestenin tümünü din
letmekle, tümünü "göstermekle» olanaklıdır. 

Kamera hareketleri, kurgu, alçak ya da yük
sek çekim ler düpedüz gereksiz cambazlık
lardır Straub’a göre. Filmi, özellikle b ir mü- 
zisyen’in film idir. Filmin bütün eşleme’si 
(synchronlsme’i) bir müzik olayı gözönünde 
tutulmak suretiyle gerçekleştirilm iştir. Plân
lar her «nefes»te değil, Adagio'dan A llegro '- 
ya geçild iğ i zaman değişir. Bach’ ın b ir baş 
işaretiyle. Filmi yöneten Straub değil, Jo
hann Sebastian Bach’tır adeta. Ve Straub'a 
göre, gerisi lâftır. Sinema cambazlığıdır, ge
reksiz olanın kendisidir. Aslında Bach da de
ğ ild ir film i sürükleyen, karısının, Anna Mag- 
dalena’nın tuttuğu günlüktür. Brandenburg 
konçertolarının beşincisinin, birinci a llegro’su 
bittikten sonra, film in bütün konuşmalarını 
oluşturacak günlüğünü okumaya başlar Anna 
Magdalena Bach, duru, orada olmamak için 
en büyük dikkati göstermeye çalışan b ir ses
le. Sonra, ut m inör trio  için sonatının Largo’- 
su, sonra..

Bir denemedir Anna Magdalena Bach’ ın gün
lüğü. Bütün denemeler, bütün laboratuar ça
lışmaları gib i, geleceğinin ne olduğu belli de
ğild ir. H içbir şey kanıtlamaya çalışmaz Straub 
bu filim le, b ir araştırm adır onunki. Aslında 
çok derine inen, film in süresi ile sınırlandırı- 
lamayacak bir araştırma olayını oluşturur. İlk 
elde seyirciye ulaşan barok öğeler (ses ve 
müzik) gösteri b ittikten sonra, en başta sor
duğumuz sorulara, yansıttığımız sorunlara, 
sıkılgan b ir tavırla da olsâ biraz yaklaşma
mızı sağlayabilirlerse, sinemanın, radyodan 
ya da tiyatrodan ayrı b ir olay olduğu b ir ke
re daha - ama h içb ir zaman doygunluk nok
tasına ulaşmayacak b ir gereklilik le - saptan
mış olacaktır. - J.Ş.
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Filmin, Anna Magdalena Bach’ ın Günlüğün
den alınmış konuşmaları, (İlmin genel yapısı 
içinde önemli b ir yer tutmakladır. Bu konuş
maların türkçe çevirile ri tam metin olarak fi
limden önce dağıtılacaktır.

ŞAFAK

SUNRISE. Yönetmen /  F. W. Murnau. Senar
yo /  Cari Mayer. /  Hermann Sudermann'ın 
ıı A Trip to Tilsit» adlı kısa öyküsünden uyar
lama. Görüntüler /  Charles Rosher ve Kari 
Struss. Dekor /  Rochus Gliese. Oynayanlar 
/  George O'Brien (Adam), Janet Gaynor (Ka
rısı), Margaret Livingston (Şehirden gelen ka
dın), Bodil Rising, J. Farrell Mac Donald (Fo
toğrafçı), Ralph Sipperley (Berber), Jane Win- 
ton (Manikürcü kız), Arthur Housman, Eddie 
Roland. Müziklendirilmiştir. Yapım /  Fox Film 
Corp. ABD 1927. Süresi /  95 dakika. 
1920'lerde çok sayıda Alman yönetmeni ve 
film i Amerikan sinemasını istilâ etti. 1926'da 
Murnau, Fox’un isteğiyle «Şafak» film in i çe
virmek üzere Amerika'ya geldi. Murnau, çok 
tutulan bir yen ilik  getird i Hollyvvood’a: Ke
sintis iz b ir kaydırma olanağı sağlayan «Bir
leştirilm iş Set Sistemi». Beş yılda Fox hesa
bına iki filim  yaptıktan sonra Flaherty ile b ir
likte yeni ve bağımsız b ir yapım ortaklığı 
kurdu. Ve ortaklığın ilk  film i «Tabunyu yap
mak üzere güney denizlerine g itti. Ama fi l
m inin ilk  gösterisini göremedi. G eçird iğ i bir 
tra fik  kazasının yaraları iyileşmedi ve 1931’de 
öldü. Fox la ilk  film i iç in anlaşırken Murnau, 
işine karışılmamasını, konunun da kendisi ta
rafından seçileceğini şart koşmuştu. Fox bu 
anlaşmaya uydu. «Şafak» ilk zamanlarda çok 
parlak övgülerle karşılandı. Sonradan bazı 
yazarlar film i tutarsız, dağınık ve fazla gös
terişçi buldular. Ayrıca ikinci yarıdaki deği
ş ik liğ i, araya bayağı komedi sahnelerinin so
kuşturulmasın! ve mutlu son’u Hollywood et
k ile ri o larak nitelediler.
Ancak filim  konusunda daha geniş ve ayrın
tılı b ir inceleme yapan Dorothy Jones, mutlu 
son 'un hem Murnau'nun hem de senarist Kari 
Mayer'in düşüncelerine uygun olduğunu, f i l
m in başkişisin in geçird iğ i değ iş ik lik  ile de tu
tarlı bulunduğunu ile ri sürmektedir. Film in iki 
bölümü arasında da bu değiş ik liğe uygun bir 
ayrım vardır. Kötülüğün etkisi a ltında bulun
duğu b irinc i bölüm «dışavurumcu» bir anla

tımla, kendi kendini yeniden bulduğu İkinci 
bölüm İse gerçekçi b ir anlatım la yansıtılmış
tır.
1927'de yaptığı b ir konuşmada «daha çok 
yalın lık peşinde olduğunu» belirten Murnau 
şöyle diyordu: «Bütün çabam sinemayı, ken
disine yabancı öğelerden, trüklerden, gaglar- 
dan tem izleyip sahnenin ve yazılı metnin per
dede yansıması durumuna getirmektir».
Sonuç olarak Murnau'nun film i, n İyi »yi köy 
yaşantısı, «kötü»yü de kent yaşantısı ile b ir
leştiren «nostalgique» b ir görüşün yalın an
latımıdır.

KUZEYLİ NANOOK

NANOOK OF THE NORTH. Yapım ve yönet
men /  Robert J. Flaherty (Revillon Frères 
için). Kurgu ve yazılar /  Cari Stearns Clancy. 
ABD 1922. Süresi /  75 dakika.
Filim alışılagelm iş türde çevreye göz gezdir
mekle başlar ve daha sonra gördüğümüz av
lanma, balık tutma, buzdan ev yapma sekans
ları bilinen gezi notları türünden görüntüler
d ir. Oysa kısa b ir süre sonra hem konuya 
yaklaşma, hem de veriliş  açısından yepyeni 
b ir tutumla karşı karşıya olduğumuzu seze
riz. Yönetmenin istediğ i bize Eskimoların ne
ye benzediklerini gösterm ek değil, nasıl ya
şadıklarını anlatmaktır. Flaherty’ye göre bu 
yaşama, açlıkla ve soğukla sonsuz b ir sa
vaştır. Bu yüzden savaşı gösteren olayların, 
durum ların üzerine basmaktadır. Filim ile rle
dikçe her sahne bir çatışmayı özümlemekte- 
dir, Nanook'la ayı balığı, Nanook'la fok ve en 
son olarak Nanook'la Kuzey Kutbu arasında
ki çatışmayı,
Nanook'a duygusal yakınlaşmayı sağlayan bu 
dramatik seçme, üzerine basmadan ayrı ola
rak F laherty'n in ge tird iğ i ik inci yeni yöntem 
b ir Eskimo ailesin in yaşamını anlatmakta gös
terd iğ i sezgisel kavrayıştır. John Grierson Ci
néma Quarterly'de Flahertyden söz ederken 
şöyle diyor: «Duygular, anladığıma göre, h iç
b ir zaman yüz ifadeleriyle verilm iyor. A lıcı 
şimdiye kadar görüldüğünden daha bir iç ten
lik le kullanılıyor. İçtenlik le anlatmak istedi
ğim şu: hareket alıcıya sunulmuyor, alıcı ha
rekete eşlik ediyor, adeta kavrıyor onu . 
Flaherty m istik b ir sezişle alıcının nesnelerin 
iç özlerini kavramakta insan gözünden daha 
yetenekli olduğunu söylem işti. Çocukların ve
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hayvanların içten, kendiliğinden davrandıkla
rı için en iyi sinema oyuncuları oldukları ko
nusunda Fairbanks'le aynı kanıdaydı. Bundan 
başka köylülerin, işçilerin, avcıların ve pa
pazların hareketlerinde, perdeye aktarılınca 
özel b ir büyü olduğunu söylerdi. Çünkü za
man ve töre onları eskiterek, yumuşatmıştır. 
Bu büyünün bir kısmının hareketleri alırken 
kendisinin alıcıyı yöneltmekteki ustalığından, 
yeteneğinden doğduğunu söyleyebilird i. Ama 
söylemezdi, h içb ir zaman. Benim bild iğ im  ka
darıyla h içb ir alıcı yönetmeni şimdiye kadar 
böylesine garip güzellikte plânlar çekemedi. 
Ne de bir hareketi veya ifadeyi bu denli şa
şırtıcı bir iç ten lik le verebildi.»
Bu nite lik ler hemen seyirci üzerinde etkilerin i 
yaptı. Nanook sadece bütün dünyada tanın
makla kalmadı, yeni ve unutulmaz bir yaşantı 
olarak kaldı akıllarda. Eğitim bir drama nite
liğ i kazanmış, gerçek b ir öykü kadar düşsel 
olmuştu. «Flaherty nin beyaz perdesi bir öy
künün anlatıldığı tiyatro sahnesi değild ir, da
ha çok tiyatro duvarında açılmış bir pence
redir. Buradan daha geniş bir dünyaya bakı
lır.» (Grierson). Herkes bu s ih irli pencereden 
görülen dünyanın daha çoğunu seyretmek İs
tedi ve böylece Flaherty bir Hollywood stüd
yosu tarafından başka bir «Nanook» yapmak 
üzere Samoa’ya gönderildi.

GENERAL

THE GENERAL. Yönetmen /  Buster Keaton 
ve Clyde Bruckman. Senaryo /  Al Boasberg 
ve Charles Smith. Görüntüler /  Bert Haines 
ve J. D. Jennings. Oynayanlar /  Buster 
Keaton, Marlon Mack, Glen Cavender, Jim 
Farley, Frederick Vroom, Charles Smith. 
Frank Barnes, Joe Keaton, Mike Donlin, Tom 
Nawm. Yapım /  United Artists. ABD 1927. 
Süresi /  80 dakika.
Keaton'un en iyi, Amerikan sinemasının da 
en ünlü komedilerinden b iri olan «General» 
gerçekten olmuş b ir olay üzerine kuruludur. 
İç savaş sırasında b ir grup kuzeyli, General 
adlı W estern-Allantic lokom otifin i kuzeye ka
çırırlar. Güneyliler tarafından takip edilmeyi 
önlemek için de geçtik leri yerleri tahrip eder
ler. Sonunda yakıtı biten lokom otif güneyliler 
tarafından ele geçirilir. Kuzeylilerin sekizi ası
lır, kurtulan b ir kaç kişi de New Y ork’a g i
derek İç savaşın İlk madalyalarını alırlar. Lo-

komotlf şimdi ulusal bir Amerikan anıtıdır. 
Joseph Francis Keaton 1896 da «İki Keaton» 
adıyla tanınan bir akrobat ç iftin in  oğlu ola
rak dünyaya geldi. Babası ona çok küçükken 
bir tarafını sakatlamadan düşmeyi ve oyun 
oynarken hiç gülmemeyi öğretti. Böylece top
luluğun adı «Üç Keaton» oldu. Dr. Erwin Pa- 
notsky'nin be lirttiğ i gibi Keaton'ın perdedeki 
kişiliğ i güldürülemez. anlaşılamaz, inatçı, kar
şı konamaz bir gücün etkisiyle hareket eden 
bir kişilik tir. Bu içgüdüsel ve esrarlı itilim  kız
larla, kadınlarla pek az ilg ilid ir. Tıpkı Don 
Kişot gibi. Nasıl Don Kişot ünlü serüvenleri
ne Dulcinea'dan daha başka şeyler için g i
rişiyorsa, Keaton’ın serüvenlerinde de bu tür 
duyguların pek az yeri vardır. Bugünün me
kanik dünyasında başka b ir gezegenin adamı 
gibi dolaşır Keaton. Gerçek adı verilen Kara- 
basan'a donmuş b ir şaşkınlıkla bakar. Meka
nik buluşlara karşı korkunç b ir ilg is i vardır, 
Böylece Keaton'un gözünde makineler kişilik 
kazanırken insanlar da aynı ölçüde kişiliksiz 
bir hale gelmektedir. «Navigator» adlı gemi 
ve «General» Keaton’ ın asıl rol arkadaşları
dır. Keaton da tıpkı Şarlo gib i her film in so
nunda kazanır. Ama onun kazanışı ile Chap- 
lln ’inki farklıdır. Chaplin mekanik dünyadan 
romantik b ir biçimde kaçar ve insan özgür
lüğüne ulaşır. Keaton ise tam tersine kendi 
insanlığını fantastik b ir biçimde mekanik 
«girdab»ın içine sokar.
Keaton 1966’da dünya seyircisi kendisini tam 
yeniden keşfettiği sırada öldü.

BÜYÜK İŞ

BIG BUSINESS. Yönetmen /  J. Wesley Horne. 
Denetim /  Leo McCarey. Görüntüler /  George 
Stevens. Kurgu /  Richard Currier. Yazılar /  
H. M. Walker. Oynayanlar /  Stan Laurel. Oli
ver Hardy, Jimmy Finlayson. Yapım /  Hal 
Roach. Metro-Goldwyn-Mayer. ABD 1929. 
Süresi /  20 dakika.
Filim bir tek «gag»ın üretilmesi olarak düşü
nülebilir. Laurel-Hardy yi anlamak için mut
laka seyretmiş olmak gerekir. Çünkü ne ka
rakterlerindeki aptallık, ne de başlarına ge
lenler tek tek güldürücü değildir. Nitekim ay
nı öğeleri kullanan daha sonraki sıradan 
oyuncuların başarısızlığı ve yavanlığı bu yar
gıyı doğrular. İncinen gururları, boşa çı
kan güvenleri, bundan duydukları sıkıntı gibi
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çok insancıl öğelerd ir Laurel-Hardy'yi başa
rılı kılan. Ustalıkları da kendilerine özgü çok 
ağır b ir oyun ritm i tuttumalarındadır. Tempo 
hem yönetim, hem oyun hem de kurgu d ik
katle incelenirse kendini müthiş bir biçimde 
duyurur. Mack Sennett güldürü geleneğine 
yaptıkları önemli katkı da şudur: Sennett gü l
dürülerinde gag bombardımanı yüzünden se
y irc i gülecek zaman bulamıyordu. İnce za
man hesaplarıyla Laurel-Hardy seyirciye yeni
sini vermeden önce bir önceki gag’a güle
cek kadar vakit bıraktılar. Laurel ve Hardy- 
nin b ir araya gelişi 1927 yılında Hal Roach’un 
yapımcı olarak işe el koymasıyla gerçekleşti. 
Mack Sennett’in sessiz filim le r dönemindeki 
rakib i olan Roach enerjik bir yapımcıydı. Lau
rel ve Hardy’yi ayrı ayrı bulan odur. Ünlü 
ç iftle  on yıl çalıştı ve kısa gü ldürü ler yaptı 
1940 1ar da Roach’u bırakan Laurel-Hardy 
ç ifti kötü filim le r yapmaya başladı. Bu düşü
şün nedeni oyunculardaki form düşüklüğü de
ğil, yapımcıların onları anlıyamayışıydı. 1957 
de Hardy ve 1965’ te de Laurel güldürü dün
yasına gözlerini kapadılar.

MICKEY ~ ___________________

Yönetmen /  F. Richard Jones. Oynayanlar /  
Mabel Normand (Mickey), George Nichols 
(Joe Meadows), Wheeler Oakman (Herbert 
Thornhill), Minta Durfee (Elsie Drake), Laura 
Lavarnie (Mrs. Geoffray Drake), Louis Cody 
(Reggie Drake), Tom Kennedy (Tom Raw
lings), Minnie Ha Ha. Yapım /  Mack Sennett. 
Mabel Normand Feature Films Co. için. ABD 
1916-18. Süresi /  95 dakika.
Mickey, Mack Sennett in Mabel Normand'a 
duyduğu aşktan ötürü verdiğ i b ir armağan 
sayılabilir. Normand’la Sennett bir çok kez 
tam evlenecekleri sırada kavga etm işlerdi. 
Sonunda Sennett, Normand'ı memnun etmek 
için b ir stüdyo satın aldı. S tüdyo'ya Mabel 
Normand Konulu Filim Ortaklığı» adını ver
di. Ve Mabel’in İlk konulu film i iç in yönetmen 
ve oyuncular kiraladı. 1916’da başlanıp 1917 
de b itirilen Mickey konusunda «Moving Pic
ture World» şunları yazıyordu: «Mickey’de
Mabel Normand kaba-saba güldürü (bürlesk) 
türünü bırakıp daha kibar b ir tarza yöneli
yor. .». Filim çekimden itibaren iki yıl geç
tiğ i halde hiç b ir sinemada gösterilem edi. 
Mabel hayal kırıklığına uğradı. Ve Sennett’i

terkederek Samuel Goldwyn le bir güldürü d i
zisi iç in kontrat imzaladı. Goldwyn, Mabel 
Noımand ın güzelliğ in i ortaya çıkaracak ko
nu ve yöntemlere yöneldi. Oysa Norbert 
Lusk'ın yazdığı g ib i «Kaba gü ldürü 'de buna 
imkân yoktu. Mabel fırlıyor, koşuyor, takılı
yor, düşüyor, İtiliyor, tekmeleniyordu. Güzel
liğ in i ortaya çıkaracak b ir tek yakın çekim 
yoktu. Yakın çekim için durmaya vakti olma
dığından bu güzellik ancak anlık görüntü ler
de ortaya çıkıyordu, işte bütün bunlar Gold- 
wyn'in İşe el atmasıyla değişti». Ancak gü
zel fotoğraflara rağmen Mabel, Goldwyn le ça
lıştığı dönemde, eski gag’ larına taban taba
na zıt b ir tipe dönüşmüş, fazla hanım hanım
cık olmuştu. Bu yüzden kontratı b iter bitmez 
bu tip i terkettl. Bu arada İlg inç b ir olay oldu, 
ilân ettiğ i film i b ir aksilik yüzünden göstere
meyen b ir sinemacı, Mlckey’ i onun yerine 
koydu. B ir tuttu M ickey. Halk kuyruk oldu. 

Broadway'de uzun süre oynadı. Film in tu tu l
masının b ir nedeni de şarkısı idi. Bütün ülke
nin d ilindeydi bu şarkı.

Mlckey’in 1917'de yani ilk  çevrild iğ i günlerde 
salon sah ip leri tarafından gösterilmeyişlnln 
nedeni, bu kişilerin Mabel’i eski b ir bobinllk 
bürleskleriyle tanıyıp sevmiş olmalarıydı. Ml- 
ckey'i bu filim lere göre çok farklı buluyorlar
dı. Oysa araya Goldwyn deneyi g irip , Mickey 
1919'da piyasaya çıkınca, film in  eski Key- 
stone gü ldürü lerine nice yakın olduğu da an
laşıldı.

Mickey, Mabel Normand ın en büyük başarısı 
olarak sinema tarihine geçti. Filim, Sennett 
tarafından anlatımına uygundu ama bu anlatı
mın çok keskin b ir örneği değild i. Çünkü 
Mickey’de çılgın Mabel bir «Pathos»la yıkan
mıştır. Konusu da Keystone'un konusu be lir
siz tım arhanelik komedilerinden çok, o yıl
larda çok tutulan Mary Pickford filim lerin in 
konusuna benzemektedir. Ancak Mabel Nor
mand gib i çılgın b ir güldürü oyuncusunu diz
g inlem ek imkânsızdı. Mack Sennett de bür- 
lesk'lerden başka bir şey düşünemiyordu. Bu 
yüzden film in başındaki duygusal hava çok kı
sa süre sonra Mabel'in çılgın koşuları, ata 
b inişleri, sallanmaları ile Sennett’ in mantık 
dışı dünyasında kaybolup gidiyordu.

Mabel Normand ufak tefek bir kadındı. Ka
fası çok büyüktü. Gözleri, iri kahverengiydi,
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uzun k irp ik le ri vardı. Enerjisi sonsuz görünü
yordu. Sennett'in (ilim lerinde, kimse suya at
lamak islemediği halde Mabel hemen atıveri- 
yordu kendini. Sennett kumpanyasında Chap
lin ve Arbuckle ile çalışan Mabel'e «Dişi Şar- 
lo» deniyordu. Keystone'dan pandomlm sana
tını öğrenen Mabel, bu bilgisine alıcı karşı
sında oynama yetisi kattı. Chaplin’i hatırlatan 
birkaç numarası vardı.
«Bir eşi daha bulunmaz bir k iş ilik ti Mabel...» 
diye yazıyordu Lusk, «ve daha sonra da çık
madı». Kendisini sıradan insanlardan ayıran 
alevi tüketmek için adeta bir istek duyuyor
du. Ve bu ışık bu yüzden çok erken söndü. 
Sorumsuzluğa kadar ulaşan güldürü sevgisi 
onu, Keystone filim lerin in  mutluluğundan ko
parıp trajediye götürdü. Ününe ve kişiliğine 
aldırmayarak, sorumsuzluğu ve iyi kalp liliğ i 
dolayısıyla b irçok Hollywood skandaline ka
rıştı. Bu da, sonunda, seyirci gözündeki itiba
rını kaybettirdi. Goldwyn kontratından sonra 
Sennett'e dönen Mabel onunla üç filim  daha 
çevirdi. Ama skandallerin ardı arkası gelm i
yordu. F ilim ler bu yüzden büyük iş yapama
dı. Hal Roach komedilerinde eski formunu 
bulmaya çalıştı ama sağlık durumu elverme
di. 1926’da Lew Cody ile evlendi ve iki yıl 
sonra da öldü. Öldüğünde henüz otuzbeş 
yaşlarındaydı.

ASKER KAÇAĞI ~

THE DESERTER. Yönelmen /  Scott Sidney. 
Senaryo /  Richard V. Spencer ve Thomas 
İnce. Oynayanlar /  Charles Ray (Lieutenant 
Parker), Rita Stanwood (Barbara Taylor), 
Wedgewood Turner (Captain Turner), Hazel 
Belford (Mary), Joe Dowling (Colonel Tay
lor). Yapım /  Triangle Film Corp. adına Tho
mas H. İnce. ABD 1916. Süresi 55 dakika. 
1886 da W yoming'de Fort Hamilton’da geçen 
Ince'nin bu W estern'i, o zamanlar Universal 
stüdyolarında çalışm akla olan genç John 
Ford’a bir esin kaynağı oluşturmuş olabilir. 
Daha sonra Ford’un W estern'lerinde rastla
nan birçok özellik bu filim de de yer almak
tadır. Işığın kullanılışı çok çarpıcıdır: Güne
şin İlk ya da son ışınları eğim li b ir biçimde 
aydınlatır nesneleri. B ir çok ufuk çekim leri: 
Güneşe karşı at üstünde duran adamların 
siluetleri çiz ilir. Geceleyin yakılan kamp ateş
leri dramatik aydınlatma araçları olarak kul

lanılmış. Toz bulutları ve geniş manzara, ge
çilen sınırın dokusunu tamamlar.
Museum’daki kopya bozuk b ir orijinalden 
alınmıştır. Fotoğraf kalitesi azalmış ama yok 
olmamıştır. Görüntü yönetmeninin adı, yazık 
ki belirtilmemiştir, öze llik le  kızılderllilerln 
tren vagonuna saldırdıkları sahne Ford'u ha
tırla tır: ağır yapısı, kızılderill ve beyaz kamp
ları arasındaki geçişler, savaş dansı, kızılde- 
rilile rin  yaklaşması, ve bizzat hücum, uzun 
çekim leri ve close-up’ları ile hep Ford'u ha
ber verir.
Belki de o yılların seyircisi yavaş yavaş 
İncen in  o çok sevdikleri epik trajedilerinden 
yorulmaya başlamışlardır. Nitekim 1916 Tem
muz sayısında «Morning Picture World»ün si
nema yazarı şunları söylüyordu: «Eski mal
zemeyle yapılmış, yorucu b ir oyun   Ayrıca
«Genç askerin, herhangi b ir adamın yapaca
ğı şeyi yaptığını ve cenaze töreni için yarım 
bobin harcamanın gereksiz olduğunu» bild i
riyordu.

ATEŞ EDEN DELİ

SHOOTIN’ MAD. Yönetmen /  Jesse J. Rob
bins. Oynayanlar /  Gilbert M. Anderson 
(Broncho Billy), Joy Lewis (Genç kız), Dave 
Hartford (John Cowan), Fred Church (Ball' 
Martin), Harry Todd (Baba). Yapım /  Golden 
West Producing Co. ABD 1918. Süresi /  25 
dakika.

BRONCO BILLY'NİN YAKALANIŞI

BRONCO BILLY’S CAPTURE. Senaryo ve Yö
netmen /  Gilbert M. Anderson. Oynayanlar /  
«Broncho Billy» Anderson (Şerif), Marguerite 
Clayson (Evelyn). Yapım /  Essanay Company. 
ABD 1913. Süresi /  12 dakika.
Gilbert M. «Bronco Billy» Anderson sinema 
tarihinin efsaneleşmiş kişilerinden biridir. 
Filim lerinin büyük çoğunluğu Essanay ortak
lığının öbür filim lerly le birlikte kayıptır. An
derson bu yapımevini Geotge K. Spoor’la bir
likte 1906'da Chicago'da kurmuştu. 1916'da 
Anderson paylarını Spoor'a devrederek or
taklıktan ayrıldı. Ve yapımevi üç yıl sonra ka
pandı. Bugün Museum of Modern Art'ta bu
lunan fotoğraflardan o yılların Essanay filim- 
leri hakkında ilg inç ipuçları yakalayabiliyo
ruz: Bunlar çoğunluğu komediler, Western'- 
ler ve melodramlardan meydana gelen tek
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boblnllk filim lerd l. Essanay yapımevi birçok 
■•yıldız»ın parlamasında da önemli rolü olan 
b ir ortaklıktı Gloria Swanson, Wallace Beery 
ve Ben Turpin bunlar arasındadır. Essanay 
Chaplin ’ in de önemli b ir dönemi için b ir yu
va olmuştur. Ve Chaplin'ln bu dönemde çe
vird iğ i filim le r öylesine tutuldu ki, bu kopya
lar günümüze kadar kaldı. B ir zamanlar 
ağızlardan düşmeyen Broncho Billy ise günü
müzde pek tanınmıyor.

F ilim lerinin hem yapıcısı, hem senaristi, hem 
yönetmeni, hem de başoyuncusu olan Ander
son, bir film in sadece kumpanya adıyla piya
saya çıkarıldığı yıllarda, İmzasını da atıyordu, 
1903'te çevrilen «Büyük Tren Soygunu»nda 
b ir kısım oynayan Anderson, sonraları bu fil
min başarısından uzun süre etkilendi. Essa
nay ortaklığını Westernler yapmak için kur
muştu. Ve ortağını, batı'da bu iş iç in bir 
kumpanya kurmaya, batı’nın doğal manzara
larından yararlanmaya ikna etti. 1909’da »Mo
ving Picture World»un «Denver P osM an al
dığı b ir yazı, o yılların filim  yapma yöntem
lerini canlı bir biçimde gösteriyor: Anderson 
yanına b ir m iktar malzeme, kadın oyuncular 
ve vodvillerden kiraladığı yardımcı oyuncular 
alarak «Batı»da bir geziye çıkmıştı. Makale
de »Kovboyun kalbi» adlı b ir film in çekim i sı
rasında geçen b ir gün anlatılıyor: Kumpanya 
gün ışığında yapılacak b ir çekim için hazır
lık yapıyordu. A tlar bağlanmış bekliyor. Ekip 
çimenlere oturmuştur ve Anderson Senaryo
yu okuyordu. Tek bobin lik filim  İçin 19 ayrı 
çekim yapılacaktı ki bu rakam Griffith için 
bile fazla sayılabilird i. Konu klasik şemaya 
uygundu: Kahraman adam, genç kadın ve
kötü adam arasında b ir sürü anlaşmazlıklar, 
sürü hırsızlığı, sürü nakli, linç tehlikesi, kur
tuluş ve yürüyüşe devam. Bu sahnelerin hepsi 
gün batmadan çekilerek filim  tamamlanmıştı. 
Anderson gazete muhabirine «Colorado Vahşi 
Batı’ya anlatmak için biç ilm iş kaftan» d iyor
du. «Bazı doğulu kumpanyalar Adirondacks'- 
te çekim yapıyorlar ama orasın h içb ir zaman 
buradaki kayalıklar kadar e tk ili olamaz.»

Doğal çevre konusundaki içgüdüsel başarısı 
Anderson'un filim lerin in  çok tutulmasının da 
başlıca nedenidir, öze llik le  yabancı seyirc i
ler onun filim le rin i türün tek tem silcisi olarak 
tanıdılar.

Anderson bugünün Western kahramanlarına 
oranla epeyce değişikti:
Iri-yarı, koca burunlu, etli çeneli, olgun görü
nüşlü bir aktördü. Ata bile binm iyordu ve ye
rine b ir dublör kullanıyordu. «Broncho Billy’- 
nin yakalanışı» Anderson'un sanat yaşantısı
nın zirvesinde yaptığı filim dir. 1918'de iki y ıl
lık b ir ayrılıktan sonra yeniden iki konulu f i
lim yapan (Red. Blood and Yellow ve Son of 
a Gun) Anderson bu iki bobin lik filim lerle  si
nema hayatını kapadı. Amerikan sineması b ir
kaç yılda çok değişm işti. Örneğin Griffith «Bir 
Ulusun Doğuşu»nu çevirm işti. Ama Anderson 
bu gelişmeye ayak uyduramadı.

HİROŞİMA ÇOCUKLARI

GENBAKU NO KO. Yönetmen /  Kaneto Şin- 
do. Senaryo /  Kaneto Şindo. Görüntüler /  
Takeo Itoh. Müzik /  Akira Ifubuke. Oynayan
lar /  Nobuko Otawa, Şkako Hosokawa. Ja
ponya 1953. Süresi /  120 dakika.

Genç bir öğretmen olaydan yedi yıl sonra 
Hiroşim a'ya döner ve orada eski arkadaşları 
ve öğrencile riyle karşılaşır.

Filimde atom bombası ancak b irkaç tane ge
riye dönüşle canlandırılm ıştır. Çok kısa olan 
bu dönüşler, kısalıklarına rağmen son derece 
etk iley ic id irle r film in bütünlüğü içinde. Bura
da Kaneto Şindo'nun sanatı, herşeyi, sesini 
yükseltmeden, adeta klasik b ir deyişle söy
lemesinde aranmalıdır. Bu dehşet yolculu
ğunda bize yön veren, utanan, sıkılgan bir 
törense lliktir. İlk ziyaretinde, genç öğretmen 
eski b ir meslekdaşını görür. Neşelid ir genç 
kadın. Ama, olağan b ir konuşmanın içinde, 
önemsiz b ir şeyden sözediliyormuş gibi, atom 
bombasının atılışı sırasında H iroşim a'da bu
lunan genç kadının bomba tarafından kısır
laştırılm ış olduğunu öğreniriz. Filmin sonun
da ise, ik inci b ir Hiroşima teh likesini g ittik 
çe yaklaşmakta olan b ir uçağın motor sesin
den anlarız.

Daha sonra «Çıplak Ada» adlı başeserini ve
recek olan Kaneto Şindo'nun ilk  film id ir «Hi
roşima Çocukları». Japon Öğretmenler Sen
dikası tarafından sağlanan mali destekle ger
çekleştirileb ilm işti.

Geniş b ir özet, filim den önce TSD üyelerine 
dağıtılacaktır.
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HİROŞİMA SEVGİLİM

HİROŞİMA MON AMOUR. Yönetmen /  Alain 
Resnais. Senaryo /  Marguerite Duras. Gö
rüntü Yönetmeni /  Sacha Vierny, Takaşi Mi- 
şio. Müzik /  Georges Delerue. Giovanni Fus- 
co. Kurgu /  Henri Colpi, Jasmine Chasney. 
Oynayanlar /  Emmanuelle Riva, Eiji Okada, 
Stella Dallas, Pierre Barbaud, Bernard Fres- 
son. Yapım /  Argos Film, Como Films, Daiei 
Motion Picture Co. Ltd., Pathé Overseas Pro
duction. Yapım Yılı /  1959, Fransa.

Hiroşima'da b ir filim  çevirmeye gelmiş olan 
bir fransız oyuncusu (Emmanuelle Riva) bir 
Japon mimarına âşık o lur (Eiji Okada). Sava
şı hatırlar. Yaşadığı kent olan Nevers'de bir 
alman askerini sevmiştir.

Filim konusunda

Fransız yeni dalgasının bu en önemli film i 
haklı b ir uluslararası başarı tanımıştır, ilk 
bölümünde kurgu sanatı, «Hayır, Hiroşima'da 
hlçbirşey görmedin» temasına, haber ve bel
ge filim lerin i, Japon sahne düzenini, zirveye 
ulaşan bir sözlü ve müzikal açıklamaya bağ 
lamasını b ilm iştir. Büyük b ir aşkın 24 saati
ne, âşıkların kentte, apartmanlarda, lokanta
larda, gece kulüplerinde, tren istasyonunda
ki araştırmalarına, Nevers'de savaşın, o za
manlar çok genç olan kadının, gözleri önün
de öldürülen b ir alman askerini sevdiği için 
çektiğ i cezanın anıları karışıyor. Kişisel dram, 
topluca katliam ’a ulaşıyor, filim  isyan ediyor: 
«Tek b ir insan... ve milyonlar, nasıl yapıla
b ilir bu?»...

GEORGES SADOUL

»Hiroşima Sevgilim» de Resnais aynı tutkulu 
ilg isizliğ iyle, korkunç olanın nesnel b ir sunu
şundan doğan birikm iş etk ileri gösteriyor. Fi
lim heyecanını görüntülerden gelen lanetlen
miş gerçeklerin sakin birik im inden çıkarıyor... 
«Hiroşima Sevgilim» sonsuz tartışmalar, yo
rumlara ve açıklamalara konu olmuştur. B ir
çok yeni dalga film i gibi, seyircinin rahatça 
kabul ya da reddedeceği, açık ya da be lirli 
bir görüş açısından yoksundur.

ROGER MANWELL

«Hiroşima Sevgilim» bir kurgucu için şahane

bir filim di. Yönetmen daima hazırdı; ne iste
d iğin i b iliyordu; büyük b ir dakiklik le çekm iş
ti film i; üstelik kendisi de b ir kurgucu - hem 
de bu kuşağın en dikkate değer kurgucula
rından biri - idi. Kısa (ilim lerinin kurgusu ile, 
bilinen d is iplin ve belg inlikle, kendisi uğraş
mıştı. Ve, H iroşima'nın tasarlanışı baştan so
na b ir kurguncununki değil m iydi? Aslında 
film in merkezi, oluşunun nedeni, Hiroşima iie 
Nevers arasındaki b ir bağlantı, görüntülerin 
karşı sürümüdür.

Filim seyredilince kurgucunun görevi çok 
önemli g ib i görülüyor. Doğrudur, oysa çekim 
senaryosu şaşmaz bir biçimde hazırlanmıştı 
Tek gerçek sorun, görüntülere doğru tem
poyu sağlamak, uzunluklarını vermek, m ili
grama kadar ölçmek, böylece Resnais’nin öz
nel amaçlarından biri olan müzikaliteye ulaş
maktı. Bazı eleştirmenler film i müzik açısın
dan tartışmışlar (Giovanni Fusco'nun bestele
rine değinmeden) özellikle Stravinsky nin adı
nı ileri sürmüşlerdi. Resnais de, bir söyleşi 
sırasında, film in müzikal yapısı üzerinde dur
muştur. Uzun final bir andante, bir çeşit tema 
ve çeşitleme sayılabilir.

HENRI COLPİ

Filmi Japon’ lar teklif etm işlerdi. Bir bölümü 
Fransa'da, bir bölümü de Japonyo'da geçe
cek, baş oyunculardan biri Japon, biri de 
Fransız olacaktı; sadece bunu belirtm işlerdi. 
İlkin Françoise Sağan dan b ir senaryo isten
di, fakat kendisi kabul etmedi. Gerek Resnais, 
gerekse ben Japonlarla ilg ili olup da Hiro
şim a’dan söz etmeyen bir filim  düşünemiyor- 
duk, üstelik bunu da hissetmiştik: H iroşima'
nın dehşetini dehşetle vermek konusunda Ja- 
ponlar «Hiroşima Çocukları» ile yapılacak 
şeyi çok iyi yapmışlardı. Değişik bir şey de
nedim. Senaryoyu yazmak iiçn dokuz hafta
lık b ir zamanım vardı. Resnais bana yalnızca 
bunu söylem işti: «Edebiyat yap, bir roman ya
zar g ib i yaz. Beni düşünme, kamera'yı unut». 
Senaryomu, b ir besteci nin b ir sahne oyunu
na beste yazdığı g ib i film i çekmeyi düşünü
yordu. Debussy’nin M aeteriinck'in «Pelleas ve 
Melisande»ına yaptığı g ib i...

MARGUERİTE DURAS

Yıllardan beri gördüğüm en yeni, heyecanlı,
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duygulu ve önemli filim ; bir aşk öyküsü ile 
atom bombası aleyhinde propagandayı gücü
nü kaybetmeden bir araya getirmeyi başarı
yor . «Potemkin» ve «Dünyayı sarsan on
gün» kadar biçimsel, sineması ile b ir o ka
dar mutlak ve güçlü ... Aynı zamanda belle
ğin yeni b ir anıya dönüklüğü, Proust'a ben
zer bir «yitik zamanın aranışı»... Ayzenş- 
tayn'dan sonra ilk kez Joyce, Plcasso, Berg, 
Bartok ve Stravinsky'ye benzetilebilen hızlı, 
ince, yeni, aynı zamanda duygulu ve sofis
tike b ir sinema anlayışı kazanıyoruz.

DVVIGHT MACDONALD

Yapıtlar ve yalnızca yapıtlar, b ir sanatın özü
nü açıklayabilecek güçtedirler. Sinema nedir? 
B inlerce filim  onu romanın, tiyatronun ya 
da resmin yoluna ittile r; kim isi hareket halin
de görüntülerin dünyası ile müzik arasında 
var olan daha kapalı bağları sezdi. Alain 
Resnais'nin yaptığı «Hiroşima Sevgilim» bü
tün bu maskeleri çekip atarak, zamanımızın 
en popüler anlatış b içim in in, sanat olarak 
k im liğ in i açıklıyor: Sinema adamı Resnais,
dehasını kullanarak b ir müzisyen film i yap
masını bilm iştir.
Sinemayı bir eğlence saymayıp, c iddi ve is
tekli b ir b içim de sevenler iç in «Hiroşima» 
b ir bekleyişi tatmin ediyor, b ir çelişmeyi çö
züm lüyor...

ANDRE HODEIR

Ayrıca bkz. Alain Resnais ve fllim le ri /  Gio- 
vanni Scognam illo /  Yeni Sinema 5 /

MADAME DUBARRY

Yönetmen /  Ernst Lubitsch. Senaryo /  Hans 
Kraly, Fred Orbing. Görüntüler /  Theodor 
Sparkuhl. Teknik danışman /  Kurt Wasch- 
neck. Dekor /  Kari Machus. Dekorları ger
çekleştiren /  Kurt Richter. Giysiler /  Ali Hu- 
bert. Oynayanlar /  Pola Negri (Jeannette 
Becu, Madame du Barry), Emil Jannings (XV. 
Louis), Harry Liedtke (Armand Saint-Foy), 
Reinhold Schünzel (duc de Choiseul), Edu- 
ard von VVinterstein (Jean du Barry), Kari 
Platen (Guillaume du Barry), Elsa Berna (Du- 
chesse de Grammont), Frederich Immler (duc 
de Richelieu), Gustav Czimeg (duc d'Aigull- 
lon). Yapım /  Union-UFA. Almanya 1919.

Lubitsch, aynı zamanda sinemanın öncüleri 
de olan ender yaratıcılar sınıfına girer. Fl- 
lim lerlnden birçoğu sinemayı ileri götürm üş
lerd ir; zaten, bu fllim lere borçludur ününü; 
ama, şaşırtıcı b ir biçimde, bu filim le r çek ic i
lik lerinden h içb ir şey y ltirm em lşlerd ir bugün, 
hatta, bu (ilim leri alkışlayan Lubitsch'ln çağ
daşlarından da fazla şeyler buluyoruz İçle
rinde. Lubitsch, büyük seyirci yığınları ve bu
gün de blzler için, herşeyden önce, »mise 
en scène» (sahneye koyma) kavramını seyir
ciye duyuran, İleten yönetmendir. Lubitsch 
(ünlü «Lubitsch touch»un aracılığıyla) perde
ye ruhbilim i (psikolojiy i) getirm iştir. Her türe 
giden büyük b ir uyma nite liğ ine sahip, alman 
tiyatro geleneğinin m irasçısı ve özgün bir 
hollywood sinema geleneğinin yaratıcısıdır. 
Ölümünden ylrm ldört yıl sonra Lubitsch hâlâ, 
büyükler yanında adlarının sayılması unutu
lan yönetmenlerdendir. Ama adı geçtiğ i za
man, büyük b ir yönetmen olduğu hemen ta
nınır herkesçe. Bununla b irlikte , Lubltsch’in 
k iş iliğ inde yeni yeni, yukarıda sayılan nite
lik lerin in  yanısıra, Hollywood'u yirm i yıldan 
fazla b ir süre ile, Avrupa sinemasının baş
kenti yapan sayısız göçmenlerin en özgün 
olanı, yapıtında da bu göçmenlerin cennete 
benzeyen y itik  b ir dünyaya duydukları bitm e
yecek özlemin en b ilinç li dışavurumu bulun
maya başlanmaktadır.

1919 dan başlayarak Lubitsch peşpeşe, so
nuçta, amerikan yapımevlerinin kendisiyle İl
g ilenm elerini sağlayacak beş tarihsel «dev- 
yapım» çevirir. Kendi deyimine göre «bu fl- 
lim lerin önemi, o çağda pek gözde olan fa
kat fazla «opera» havası taşıyan İtalyan oku
lunun filim ierinden tamamen farklı o lmaların
dan İleri geliyordu. F ilim lerim i «opera» hava
sından kurtarmaya ve tarihsel kiş ileri «İnsan
laştırmaya» çalışıyordum. Özel, kişiye bağlı 
nüansları yığın hareketleriyle aynı planda 
gerçekleştirmeye ve bütün bunları b lrb irle- 
rlyle ilişk ile r kurarak biraraya getirmeye ça
lışıyordum».

Boyutsuz, ilg i çekmeyen b ir filim  olan Car
men, bu beş film in en zayıf olanıdır ama 
Madame Dubarry, Lubitsch’ln yapmaya çalış
tığı şeyleri mükemmel b ir biçimde yansıtır: 
hayli «soğuk» b ir sahneye koyuş - kİ kalaba
lık sahnelerde yüzeysel b ir b içimde Reln-
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hardt'tan esinlenm iştir - (İlmi erotizme ya da 
sadizme yaklaştıracak dramatik fırsatları ö- 
nemsemlyordu. Tabii, bu, Lubitsch'in, tarihi 
bir gözlük camının ardından gösteren tavrı
dır; tarihsel olaylar bir şapka işçisinin hayat 
öyküsünün yararına, b irb irine karıştırmaktır 
bu tavır, bugün göze çarpan da budur, Sieg
fried Kracauer'e göre Dubarry, «transız ih ti
lâlinin anlamını çekip boşaltır, çünkü, olay
ları ekonomik nedenlere ya da ülkülere bağ
layacağına, ruhbllimsel çatışmaların sonuçla
rı olarak göstermek için herşeyi yapar». Bu 
güzel «karşı-anlam« o günün sinema koşul
ları göz önüne alındığı zaman Lubitsch'e yö
neltilebilecek serzenişlerin en iltifa t taşıya
nıdır. Ve herhalde, Lubitsch'in sanatının mü
kemmel b ir tanımıdır bu.

BEBEK

DIE PUPPE. Yönetmen /  Ernst Lubitsch. Se
naryo /  E.T.A. Hoffmann’ın temalarından
esinlenerek E. A. Wilmers'den Hans Kraly ve 
Ernst Lubitsch. Görüntüler /  Theodor Spar- 
kuhl. Dekor /  Kari Machus. Dekorları ger
çekleştiren /  Kurt Richter. Teknik danışman /  
Kurt Waschneck. Oynayanlar /  Ossi Oswalda 
(Bebek, Hilarius’un kızı), Hermann Thimig 
(Lancelot von Chanterelle), Viktor Jansen 
(Hilarius), Max Kronert (Baron von Chante
relle). Marga Köhler (Hilarius'un karısı), Ger
hard Ritterband (çırak), Jakob Tiedtke (Ra
hip), Joséphine Dora (dadı). Yapım /  PAGU. 
Union-UFA. Almanya 1919.
Lancelot zengin b ir baronun yeğenidir. Ba
ron, Lancelot'yu evlendirmek ister; bu ev lili
ğe karşı çıkan Lancelot b ir manastıra sığı
nır. Lancelot'nun evlenmesi halinde büyük bir 
servete kavuşacağını öğrenen rahipler, bu 
paranın b ir kısmından yararlanabilmek ama
cıyla Lancelot’ya b ir eş aramağa koyulurlar. 
Sonunda Lancelot'nun b ir bebekle evlenmesi 
kararlaştırılır.
Die Puppe dünya çapında ün yapacak b ir f i 
lim değil. Bununla b irlik te  Lubitsch'in usta 
yönetimini belgeleyen bir eser. Seyirci, bol 
bol fanteziye yer veren (ilme kendini kaptır
makta, gerçek dışı b ir ortamla zaman zaman 
günlük gerçeğin karşıkarşıya gelmesi film in 
oyalayıcı nite liğ in i pekiştirmektedir. Lubitsch 
gerçek olaylarla gagları başarılı b ir şeklide 
ve bir bütün halinde b ir araya getlrebilm ek-

tedir. Temanın, kişilerin seçiminin ve uygu
lamanın meydana getird iğ i komik unsurun 
yanısıra filim de amerikan, fransız ve alman 
bürlesklerinden alınmış bir çok öğeler göze 
çarpmaktadır.

«Camera» Sayı 25
Değişiklikleri seven ve yaratıcı bir güce sa
hip olan Lubitsch, öteden beri sinemada uy
gulanmakta olan komik unsurları bu filimde 
daha geliştirm iş ve bir çok yeni buluşlar ge
tirm iştir. Peri masallarının m ito lo jik kökenin
den yola çıkan yönetmen, göze hoş gelen 
görüntüler yakalamakta, ancak yer yer bur
leske düşmektedir. Filmin ufak tefek kusur
larını kolaylıkla gidermek mümkündür. Yönet
menin çalışmasını Kurt Richter’in metni ve 
Theodor Sparkuhl'un sade fotoğrafları des
teklemektedir. Karakteristik bazı tip lerin ya
ratılmış olması, film in oyunculuk yönünü de 
başarılı kılmaktadır.

«Lucht Bild-Bühne» sayı 49/1919 

Sinema tarihlerin in genellikle fazla yer ver
medikleri Bebek, bir yandan kimi bölümle
rinde, B irinci Dünya Savaşının unutturmuş 
olduğu bir türü yeniden beyaz perdeye ge tir
mekte, bir yandan da sessiz sinema dönemi
nin sonuna kadar Almanya'da büyük bir ilgi 
uyandıracak olan b ir türün öncülüğünü yap
maktadır. Gerçekten de filimde 1905-1915 yıl
larının bürlesk öğelerine yer verilmekte, Zec- 
ca, Melles, Brighton Okulu gibi, B irinci Dün
ya Savaşı sonrasında unutulmuş olan, komik 
sinemanın başlıca ustalarından esinlenilmek- 
tedir. Filmin olayları, tiyatro dekorunu andı
ran dekorlar arasında işlemiş olması da, si
nemanın başlangıcından beri yer verilen bir 
tutumun sonucudur. Ne var ki Robert Wiene’- 
in Caligari si ile aynı yılda çevrilm iş olan bu 
değişik komedide, dışavurumcu öğelere de 
rastlanması çok ilg inçtir. Dışavurumcu öğe
ler, dekorda yer yer kendini be lli etmekte ve 
o yılların dekor sanatçılarının bu akıma ne 
kadar bağlı o lduklarını göstermektedir. Özel
likle çeşitli eşyaların ve bebeklerin serpişti
rilm iş olduğu salon ve doğal büyüklükteki be
beklerin dansettiğ i iki sahne bu bakımdan il
ginçtir. Lubitsch, iki yıl sonra Die Bergkatze 
adlı film inde, yine taşlama amacıyla, benzer 
dekorlar kullanacaktır.

P. Davay
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BİR ANANIN BAĞLILIĞI____________________

MAT. Yönetmen /  Mark Donskoy. Senaryo /  
Maksim Gorki'nin aynı adlı romanından N. 
Kovarski, Mark Donskoy. Görüntü Yönetmeni 
/  A. Miçurin. Müzik /  L. Şvartz. Oynayanlar 
/  Vera Maretskaya, Aleksey Batalov, N. Ko- 
lofidin, A. Petrov, P. Usovniçenko, S. Kuri- 
lov. Yapım /  Kiev Stüdyoları. SSCB 1956. 
Süresi /  104 dakika.
Filim hakkında geniş bilgi gösteriden önce 
TSD üyelerine dağıtılacaktır.

YOLCU ~

PASAZERKA. Yönetmen /  Andrzej Munk. Se
naryo /  Zofia Posmysz. Görüntü Yönetmeni /  
Krzystot Winiewicz. Alıcı Yönetmeni /  Wies- 
law Rutowicz. Müzik /  Tadeusz Baird. De
kor /  Tadeusz Jakuczyn. Oynayanlar /  Alek- 
sandra Slaska (Liza), Anna Ciepielewska 
(Martha), Janusz Bylczynski (Kapo), K. Du- 
bielowna (Inga), Yapım /  Ensemble Kamera 
(Fiimpolski). Polonya 1961. Süresi /  105 da
kika.
Filim henüz tamamlanmadan yönetmen An
drzej Munk bir kazada ölünce çevrilm iş olan 
bölüm leri Munk'un dostlarından ve öğrencile
rinden bir grup ve bu arada yönetmen An
drzej Wajda, onun isteklerine uygun olarak 
tamamlamışlardır.
Olay 2. Dünya Savaşından sonra geçer. Gü
ney Amerikaya giden lüks b ir transatlantikte 
genç b ir ç ift de bulunmaktadır. Adam, yeni 
b ir göreve atanmış b ir d iplom attır. Karısı da 
yeni b ir hayata başlamaktan memnun çevre
sini seyretmektedir. Genç kadının bu sevinci 
b irdenbire gölgelenir. Y o lcu lar arasında gör
düğü b ir kadının yüzü ona bazı şeyleri ha
tırlatmaktadır. Bu kadını b ir yerden tanım ak
tadır. Hatırlamaya çalışır. Karısının bu ani 
değ iş ik liğ i diplom atı şaşırtır. Nedenini sorar. 
Kadın b ir süre belleğini zorladıktan sonra 
bu kadın yolcuya nerede rastladığını bulmuş
tur.

Savaş sırasında, uzun yıllar, b ir Alman top
lama kampında tutsaktı bu kadın. Ve, d ip lo 
mat' ın alman asıllı karısı da aynı kampta gö
revli b ir SS subayı idi. Görevi tutsakları gö
zetmek, yönetmekti. Bu «Yolcu kadın»ı da 
kendisine yardımcı olarak seçmişti. Alman 
kadın, toplama kampında geçen zamanı ya
vaş yavaş aydınlığa çıkarmaya çalışır.

Yolcu kadın, PolonyalI tutsaklardan birid ir. 
Adı: Martha. Eski SS subayı kadın (Liza), 
Martha'yı kendine yardımcı olarak seçtikten 
sonra iki kadın arasında dostça sayılamaya
cak b ir ilişki kurulur. M artha’nın erkek tu t
saklar arasında bir sevgilisi vardır. Toplama 
kampının bütün korkunç olayları arasında 
(Gaz fırınları, utanç verici cezalar, çocukla
rın öldürülüşü, sorgular vs.) Martha onurlu 
yaşamasını ve sevgisini sürdürür. Liza, Mar- 
tha'yı, g izlice yazılmış b ir mektubun sorum
luluğunu üzerine alınca bütün b ir koğuşla 
b irlik te  ölüme mahkûm etm iştir.

Ama işte şimdi, Martha, ölümden kurtulmuş, 
karşısındadır. H itler'in  eski SS subayı Liza, 
kurbanının önünde kendini yenilm iş hisseder. 
«Yolcu» Munk’un son eseridir. Filim henüz 
tamamlanmadan yönetmen bir tra fik  kazasın
da ölünce dostları ve öğrencile ri çevrilm iş 
bölümlere, çevrilm esi düşünülen sahneleri 
hareketsiz fotoğraflar halinde ekleyerek eseri 
tamamladılar. Munk, b ir ta lih  eseri olarak 
film in temel bölüm lerin i çevirm işti.

Andrzej Munk, 1921 yılında Krakovi'de doğ
du. B ir süre m im arlık eğ itim i gördükten son
ra sinemayla ilgilenmeye başladı. Lodz daki 
sinema okuluna g irerek 1952'de mezun oldu. 
Önce b irçok belge film i yaparak bu alanda 
geniş b ir ün kazandı. «Yolcu»yu çevirirken, 
1961’de b ir otom obil kazasında öldü. Aynı 
zamanda güçlü b ir sinema kuramcısı olan 
Andrzej Munk 21 filim  çevirm iştir. «Yolcu» 
1964 yılında, Cannes, Venedik ve Varşova 
filim  şenliklerinde ödüller kazanmıştır.

KONFERANS

SOVYETLER BİRLİĞİNDE SİYASAL SİNEMANIN DOĞUŞU 
Feridun Aksın, Onat Kutlar 

22 Şubat Pazartesi, 18.30 da, Sinematek'te
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