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DELİFİŞEK

LE FEU FOLLET. Yönelmen /  Louis Malle. 
Senaryo /  Drieu La Rochelle’in aynı adlı ro
manından uyarlayan Louis Malle. Müzik /  fi
rik Satie. Piyanoda çalan /  Claude Helffer. 
Görüntü Yönetmeni /  Ghislain Cloquet. Alıcı 
yönetmeni /  Etienne Becker ve Jean Chla- 
bot. Dekor /  Bernard Evein. Ses mühendisi 
/  Guy Villette, Kurgu /  Suzanne Baron. Yö
netmen Yardımcısı /  Volker Schloendorft. 
Fotoğrafçı /  Georges Pierre. Oynayanlar /  
Maurice Ronet (Alain Leroy), Lena Skerla 
(Lydia), Yvonne Clech (Mlle Farnaux), Hu
bert Deschamps (d'Averseau), Jean-Paul Mo- 
ulinot (Dr. La Barbinais), Mona Dol (Bayan 
Barbinais), Pierre Moncorbier (Moraire), Re
ne Dupuy (Charlie), Bernard Tiphaine (Ml- 
lou), Bernard Noel (Dubourg), Ursula Kob- 
le r (Fanny), Jeanne Moreau (Jeanne), Ale
xandra Stewart (Solange), Claude Deschamps 
(Maria), Henri Serre (Frédéric). Yapım Yö
netmeni /  Alain Queffeiean. ilk  gösteri tari
hi /-15.10 .1963 Paris Yapım yeri ve yılı /  
Fransa 1963. Süresi /  110 dakika.
Bu filim 1963 Venedik Filim Şenliği Jüri özel 
Ödülü’nü kazanmıştır.
Alain ve Lydia b ir otel odasında buluşmuş
lardır. A lalnin karısı Dorothy, Amerikadadır ve 
uzun zamandan beri ayrıdırlar. A lain Lydia'- 
yla sevişir; A la in ’e onu mutlu edecek kadı
nın kendisi olduğu söyler Lydia. Alain b ir 
bunalim geçirm iş ve tedavi görmüştür. Lydia 
New-York’a hareket etmek üzeredir. A laln'e 
oraya ge lip  kendisiyle evlenmesini söyler. 
Ama A lain istemez. Ayrılırla r. A lain sağlık 
evine gider. Sağlık evi, 1900’lerden kaima 
eski b ir yapıdır. Yemek odasında Dr. La Bar
binais ile karısı iç lerinde A la in 'in  de bulun
duğu m isafirleriyle Saint Thomas, Aristo üze
rine tartışırlar. Alain b ir ara sağ lık evinin 
konuklarından M lle Farnaux ile konuşur. Far- 
noux A la in ’e a ilesin i sorar sonra da arka
sından »zavallı çocuk» der «bir sürü prob
lemi var». Mme La Barbinais A la in ’e uyuma
sını söyler. A la in 'in  odasında konuşmasız u- 
zun b ir plan. Arada A la in «sefalet, ne sefa
let» diye mırıldanır. Doktorla konuşurlar. Dok 
to r A la in 'in  iy ileştiğ ine ve karısını sevdiğine 
hem kendini hem de A la ln ’i inandırmak is
ter. Alain reddeder. Kurtulamayacaktır. Dok

tor onu güçlendirmeye çalışacak sözler söy
ler. Ama o ayrıldıktan sonra Alain kendi ken
dine «yarın kendimi öldürüyorum* der. Dok
torun karısı A la in ’ I karısına te lgraf yollama
ya zorlar. Alain kendi kendine telefonda ka
rısıyla konuşuyormuş gib i konuşur. Alain b ir 
kamyonla Paris'e gider. Paris dışında eski 
b ir arkadaşına rastlar. Serge, Chabroi'la bir 
filim  çevirmektedir. Alain b ir otele gider. Ta
nıdıklarıyla konuşur: telefoncu kız, resepsi
yondaki kadın. B ir yandan barmen’le geve
zelik ederken b ir yandan da telefonla yeni
den randevu alır. A lain Dubourg’un evine g i
der.

Dubourg A la in ’ in eski b ir dostudur. Karısı 
Fanny ve iki kızı ile birlikte yemek yerler. 
A la in 'in  hastalığından, karısından, New York 
tan ve Paris'ten kontışulur. Dubourg Mısır 
b ilim i ile ilgilenmekte eski Mısır uygarlığı ü- 
zerine b ir kitap yazmaktadır. A lain yalnız 
kaldıkları b ir sırada yaşamasındaki boşluğu 
anlatır. A laycı sözleriyle de Dubourg’un kü
çük burjuva görünüşlü yaşantısına takılır za
man zaman. Arkadaşının sözlerine kesin, acı, 
ve mantıklı görünen olumsuz düşüncelerle 
cevap verir. Dubourg ise yaptığı işe inanmak
tadır. Dubourg ihtiyarlamaktadır ama eski 
parlak gözlü gencin yerine kesinliğ i olan o l
gun b ir erkek gelm iştir. Alain ise sıradan o l
maktan korktuğunu söyler. Yaşlanmak İste
memektedir. Alain kadınlara hakim olamadı
ğını söyler. Dubourg'un Dorothy’yl örnek gös 
termesi üzerine de «onu elde edemiyorum, 
çünkü iyi sevişemiyorum» der. Dubourg Pa
ris’teki yaşantının hep aynı olduğundan bah
seder. Alain ise Dubourg’un sıradan sözle
rinden sıkıldığını söyler. «Benim dostum isen 
ölmeme yardım et» der. Dubourg A la ln ’i evin
de yaşamaya çağırır. B ir resim galerisinde Je 
anne’ la karşılaşır A lain. Dostlarından bahse
derler. Alain Jeanne'ın atölyesinde bir şairle 
karşılaşır.

Alain eski b ir sevgilisinin, Solange'ın evine 
gider. Solange, kocası Cyril ve Solange’ın 
sevgilisi B rancion’la konuşurlar. A lain tam 
bir bunalım İçindedir. Solange onu, içinde 
bulunduğu durumdan kurtarmaya çalışır. A- 
lain ise kendini küçültücü sözler söyler so
nunda toplantıyı terkeder. Ertesi sabah klin ik
teki odasında yatmaktadır. Solange telefon
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ederek yemeğe çağırır, Alain gitmez ve in
tihar eder.

YANKESİCİ

PICKPOCKET. Yönetmen /  Robert Bresson. 
Senaryo /  Robert Bresson. Görüntü yönet
meni /  L. -H. Burel. Dekor /  Pierre Char
bonnier. Oynayanlar /  Hepti profesyonel ol
mayan oyuncular /  Martin Lassalle, Pierre 
Lemarié, Pierre Etaix, Jean Pelegri, Marika 
Green. Yapım /  Agnès Delahaye. Yapım ye
ri ve yılı /  Fransa 1959. Süresi /  75 dakika.

Filim, adeta kendisine rağmen yankesici olan 
genç b ir adamın öyküsünü anlatır. Genç a- 
dam b ir komiserin öğütlerin i de dinlemez, 
işine devam eder. Genç b ir kızı sever. Lond
ra’ya kaçar b ir ara. Sonunda g id ip  teslim 
olur.
«Yankesici, Bresson’un İlk film id ir. Daha ön
ce yaptıkları bire r müsveddeden başka b ir 
şey değild ir. Yönetmenin değerin i b ilen ler 
iç in Yankesici sinema tarih in in  en önemli 
dört beş olayından birid ir.
Eski fllim lerinden farklı ¡olarak Bresson’un 
yeni film i on aylık b ir süre zarfında düşü
nülmüş, yazılmış, çevrilm iş, kurgusu yapılmış 
ve piyasaya çıkarılm ıştır. Öbür fiiim le rln in  
çok daha uzun sürelerde çevrild iğ i düşünü
lürse Bresson’un bu film i iç in «el yordamı 
ile arama» dönemini daha önce tamamladığı 
anlaşılıyor. Yankesici, derinlem esine b ir e- 
sinlenmeye dayanan, özgür, yakıcı, mükem
m ellikten uzak ve altüst ed ic i b ir filim dir. 
Bütün yanlış anlamaları etk is iz kılan b ir e- 
serdir. Bu film i yadsımanız, sinemayı bağım
sız b ir sanat olarak kuşkuyla karşılamanız 
anlamına gelir.
Yankesici’de bilinen anlamıyla b ir konu yok
tur. Yani film in  asıl «söz»üne yabancı, hatta 
onu maskeleyen ve yapımcıların «İyi b ir ko
nu», «iyi b ir hikâye» dedik leri o anahtarları 
verilm iş psiko lo jik k ilitle r ve dram atik ge liş
m eler tarzındaki «bahane» yoktur. Bunların 
yerine aydınlık b ir sadeliğ in sem bolleri var
dır. B ir allegori meydana getiren, ya da da
ha doğru b ir deyimle, Inc il’de adına «para
bol» denilen yapıyı meydana getiren sem
boller. Dram örgüsüne bütünüyle sırtını çe
viren Bresson b ir «düşünme», b ir «temaşa» 
film i yapmıştır. Balzac’a göre Pascal neyse,

geleneksel sinemaya göre Bresson’un sine
ması da odur.
Nelerden söz ed iyor bize Bresson? Film iyle 
ilg ili basın dosyasını okuyunca hiç b ir şey 
öğrenem iyor insan. «Görürler ama farket- 
mezler, duyarlar ama anlamazlar» d iyor on
lar İçin Yönetmen. Onlki yaşında b ir oğ la
nın hemen göreceği şeyi bu kaşarlanmış si
nema yazarları h iç b ir zaman göremediler 
işte. Hırsız, gerçekte Insan'dır. Sîzsiniz. Be
nim. O kom iser tanrının avucu içindedir. A- 
ma başkaldırır ve gurur, en büyük günah 
(Pascal’ın parabolü). Koruyucu meleği, bu 
aptal dostu iyi koruyamaz onu. Ve düşer de 
düşer. Tanrının iy iliğ i zaman zaman bir genç 
kız görünümünde ge lir ona. Başlangıçta b i
raz saf ve bön, ama sonunda yücelir.
Bu basit anahtarları kullanmak İsterseniz. 
Bresson’un eserinin gözlerinizin önünde Gi- 
otto’nun b ir tablosu, ya da Bach’ın Cantate'ı ■' 

g ib i açıldığını görürsünüz. Bresson’un sana
tı, hristiyan geleneğinin bu naiv gücüne, kur
naz saflığına, kuşkucu ve kuşku veric i ke
sin liğ ine sah ip tir. Şöyle diyor Bresson: «Yo
la koyuluyorum. Aramıyorum, buluyorum. Bu
lunca kıvanç duyuyorum».

Louis Maile

ITALYAN SİNEMASI ANTOLOJİSİ

ANTOLOGIA DEL CINEMA ITALIANO. 1. Bö
lüm /  Sessiz Filim dönemi (1896 - 1926). Ha
zırlayan /  Roma Deneysel Sinema Merkezi. 
Aşağıdaki filimlerden bölümler içerir : Leo
ne XIII» (V. Calcina, 1896), «Riprese degli 
operatori dei Lumière» (Genova, Napoli, Ro
ma), kAttualitâ con Re Umberto» (Italo Pac- 
chioni), «Attualitâ a Milano»: comica (Pac- 
chioni), «Donne cicliste» (attualitâ). Tarihsel 
film /  1905: «La presa di Roma» (F. Alberl- 
ni), 1909: »Ero e Leandro » (Prod. Ambro- 
sio), 1911: «Caio Gracco Tribuno», 1908:
«Il conte Ugolino» (Prod. Itala Film), 1910: 
«II Cid» (Prod. Cines, con A. Novelli), 1910: 
«Agnese Visconti» (G. Pastrone), 1910: «Cris 
toforo Colombo», 19 10 -1 1 : «La caduta di 
Troia» (G. Pastrone), 1913: «Gli ultlmi giorni 
dİ Pompei» (M. Caserini), 1912: «Quo Va- 
dis? (E. Guazzoni), 1 9 13 -1 4 : «Cablrla» (G. 
Pastrone), 1914: «Caio Giullo Cesare» (E. 
Guazzoni), 1917: «Fabiola» (E. Guazzoni).
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1918: «Gerusalemme liberata» (E. Guazzoni), 
1923: «Messalina» (E. Guazzoni), 1915:
«Christus» (G. Antamoro)................  «Frate
Francesco» (G. Anlamoro), 1919: «Theodo- 
ra» (L. Carlucci), 1920: «La nave» (Gabriel- 
lino O’Annunzio), 1926: oGli ultimf glorni di 
Pompel# (A. Palermi »e C. Gatlone). Tiyat
rodan Sinemaya /  1914: «Excelsiorl» (L. 
Comerio), 1910: «Scarpetla e l'Americanaı 
(Scarpetta), 1912: «Michele Perrln» (E. No- 
velli), 1912: «Padre» (E. Zacconi),
«Mentre il pubblico ride» (görüntüler: Pet- 
roiini), 1915: «La cuccagna» (B. Negroni, Ida 
Carioni -  Talli), 1916: «Cenere» (F. Marl, oy
nayan E. Duse). Uzunluğu /  2615 metre.

İTALYAN SİNEMASI ANTOLOJİSİ

ANTOLOGIA DEL CINEMA ITALIANO. 2. Bö
lüm. Sessiz Filim (1896 - 1926) dönemi. Ha
zırlayan /  Roma Deneysel Sinema Merkezi. 
Aşağıdaki (ilimlerden bölümler içerir: Yıldız
lar /  1913: «Ma l’amor mio non muorel» (M. 
Caserinl, Lyda Borelliyle), 1919: «La serpe» 
(Roberti, Francesca Bertini ile), 1915: «La
cuccagna» (8. Negroni, Hesperia ile), 1920 
circa: «II tragico sorriso della vita» (A. Pa
lermi, Pina Menichelii ile), 1920: «II roman- 
zo di un giovane povero» (A. Paleımi, Pina 
Menichelii ile), 1918: «La regina del carbo- 
ne» (G. Righelli, Maria Jacobini ile), 1919: 
«Ave Maria» (Diana Karenne ile), 1920: «Fl
öre selvaggio» (Anna Fougez ile), 1920: «Ma- 
donna errante» (Linda Pini ile). Güldürüler /  
1920 circa: «La fine dell’amore» (L. D'Ambra). 
Halkın çok tuttuğu filmler /  1918: «Adriana 
Lecouvreur» (B. Stagno - Bellincioni İle), 
1919: «II rosso e II nero» (M. Bonnard
ile), 1915: «Silvio Pellico» (L. Pavanelli), 
1915: «Romanticismo» (A. Frusta), Gerçekçi
lik /  1906: «Colpa e peatimento» (prod. Ci- 
nes), 1910: «I due macchinistl» (prod. Ci- 
nes), 1910: «Lidia» (G. De Llguoro), 1913: 
«II carabiniere» (prod. Pasquall film), 1914- 
15: «Assunta Spina» (G. Serena), 1914: 
«Sperduti nel buioa (N. Martogllo; görüntü
ler. Serüven filmi /  1917 -1 8 : «I topl grigl» 
(E. Ghione), 1922: «Maciste in vacanza» (B. 
Pagano ile), 1922: «II cavaliere dal lieto vol-
to» (G. Raicevich ile), .......  «Brani di Aiax
e di Saetta (D. Gambino), 1919: «Justitiaı

(Astrea İle), 1915: <Le avventure di Saturnl- 
no Farandola» (M. Fabre: Robinet). Komik 
filimler /  1900'dan önce Fregoliden İki bö
lüm (L. Comerio): «Fregoli trasformista» ve 
«La serenata di Fregoliı, 1906: «Avventura 
galante di un provlnciale (L. Comerio), 1906: 
«La vendetta del groomı (prod. Cines), 1913: 
«Polidor fa le inlezionlı (F. Guillaume: Po- 
lidor), 1914: «Amor pedestre» (M. Fabre), 
1909: «II düello» (A. Deed: Cretinetti), 1909: 
«Cretlnetti e le donne» (A. Deed). Uzunluğu 
/  1565 metre.

Italyan sineması 1904’te doğuyor, Ambroslo, 
Alberini ve Santonl’nin konulu haber (ilim 
leri (örneğin «Roma’nın Fethi») ve Roberto 
Omegna’nin bilimsel denemeleriyle. İlk yıl
ların ürünleri aynı dönemde başka ülkeler
de çevrilen kısa filim lerden farklı değil. Bi
rinci Dünya Savaşından önceki yıllarda si
nema önem kazanmıya başlıyor, Canudo ve 
Marinetti gib i aydınların desteğlle. Hiç kuş
kusuz tiyatro da katılıyor, ve Eleonora Duse 
«Cenere/Kül» ile beyaz perdede görülüyor, 
oysa asıl dönem 1912’den sonra tarihsel ve 
giysili (ilim lerle başlıyor, Guazzonl’nin «Quo 
Vadis» (1913) i öncü n ite liğ i taşıyor bu ko
nuda. Aynı yıl çevrilen, senaryosu Gabıiele 
D’Annunzio, müzikleri lldebrando Pizzetti ta
rafından hazırlanan «Cabirlaı ise hem yönet
men Plero Fosco’yu tanıtıyor, hem Avrupa'
da ve Amerika’da büyük hasılat sağlıyor, 
hem de, getird iğ i biçim yeniiik lerlle , Grifflth’- 
in «Intolerance/Hoşgörüsüzlük» nı etkiliyor. 
Savaş yıllarında tarihsel üstün - yapımlarla 
sayılı yıldızların rol aldıkları dramlar ve dra
matik güldürüler en çok rağbet gören türler 
oluyor. 1914/1919 dönemi özellikle «d iva l
ların dönemidir, Bertini’ ler, Alberto Collo'lar, 
Mario Bonnard’lar, Lidia Borelliler, Tullio Car- 
minati'ler. Yazar Lucio D’Ambra operet’ I de
niyor bu yıllarda, oyuncu ve yönetmen Emi- 
lio Ghione ise «Za-la-Mort» adı ile b ir serü
ven d izisini meydana getiriyor.
Bu dönemin en ilg inç film i, kuşkusuz, Nlno 
Martoglio'nun 1914’ te yönettiği -  ve sinema 
tarihinin tanıdığı ilk  «yeni-gerçekçllik» örne
ği olan - «Sperduti nel buio (Karanlıkta kay
bolanlar» oluyor. Tarihsel ve giysili filim ler, 
melodramlar, serüven diz ileri (ve de bunla
rın arasında Maciste’lerl unutmamak gerek)
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ve gü ldürü ler yapımın be lli başlı tü rle rin i teş
kil ediyor.
B irinci Dünya Savaşının bitim inde Italyan 
sineması dünyayı istilâ eden Amerikan sine
masının baskısı altında ezilerek duraklama 
dönemine giriyor, ve onunla hiç b ir şekilde 
rekabete giremiyor. Yönetmenlerin ve oyun
cuların büyük b ir kısmı Fransa’ya, Almanya’
ya sığınıyor, buna karşılık Amerikan sinema
sı, «Ben Humu çekmek için, Roma’ya taşını
yor. Yenilemenin ilk be lirtile ri 1929 da olu
yor, Mario Camerini'nin «Rotale/Demiryolla- 
rı» si ve Alessandro Blasetti’nin «Sole/Gü- 
neş»i ile. Nihayet 1930'da ilk  sesli filim  çe
k iliyo r «La canzone dell’amore/Aşkın şarkısın 
ve Italyan sinemasının ilk dönemi böylece ka
panıyor.

MARIUTE

MARIUTE. Yönetmen /  Eduardo Bencivenga 
(bazı kaynaklara göre Gustavo Serena). Oy
nayanlar /  Francesca Bertinl. Yapım yeri ve 
yılı /  İtalya 1918. Uzunluğu /  563 metre.

ASSUNTA SPINA

ASSUNTA SPINA. Yönetmen /  Giuseppe Se
rena. Konu /  Salvatore Di Giacomo’nun sah
ne oyunundan alınmıştır. Görüntüler /  Alber- 
to G. Garta. Oynayanlar /  Francesca Berti- 
ni, Gustavo Serena, Carlo Benetti, Alberto 
Albertlnl, Antonio Crulchl, Amelia Cipriani, 
Alberto Collo. Yapım /  Caeser Film. Yapım 
yeri ve yılı /  İtalya 1915. Uzunluğu /  1284 
metre.
İtalyan sessiz sinemasının «yıldız» sistem ini 
destekleyen en önem li ve İmkânları İçinde, 
en başarılı film i. Italyan «diva»larının baş
lıca tem silc is i Francesca Bertlni belki ilk  - 
ve son - kez ağdalı bîr oyun tarzından arı
narak, Salvatore Dİ Glacomo’nun yarattığı 
canlı, ateşli, fedakâr, sevmesini bilen ve seş- 
d iğ i erkekten sonuna dek kopmayan Napoli 
kadınını gerçeğe yakın b ir şekilde veriyor. 
Film i yöneten ve devrin sayılı oyuncuların
dan b iri olan Gustavo Serena'dan çok «Assun 
ta Splna» Francesca Bertini’nln yapıtıdır de
n ileb ilir. Vlco D'lncerti'nin yazdığı g ib i: «Ber- 
tini konusunda (yıldız) deyim ini kötüleme ni
yeti İle kullananların en azından ASSUNTA’- 
yı görm eleri ge rek ir ve de onu Garbo’nun,

on yıl sonra, çevird iği «Die Freudlose Gas
se» ile karşılaştırmaları. Daha sonraki (İlim
lerde, kötü b ir şekilde yönetild iğ i için, Ber
tin! ölçüsünü kaybetm iştir; oysa başyapıtı 
olan bu filim de, hiç kimsenin desteğinden 
yararlanmadan, imkânlarının yüce liğ in i or
taya koyuyor. Bertini'nin sayesinde Italyan 
sineması ASSUNTA SPINA İle ilk  kez sanat 
oluyor.»
Francesca Bertini 1904’ te başladığı sinema 
serüvenini, fasıla larla, 1956 ya değin sürdü
rüyor ve, özellikle, 1914/1919 yılları arasın
da oldukça kabarık b ir «yıldız» takımı ara
sında (Lyda Borelli, Pina Menichelli, Italia 
Almirante Manzinl, Hesperia, Leda Gys v.b.) 
sürekli başta kalmayı başarıyor, «Kamelya- 
iı Kadın», «Tosça», «Frou - Frou», «Fedora», 
«Andreina» gib i filim lerle.
«Assunta Spina»nin hikâyesi basittir: Assun- 
ta ’nin M ichele ile nişanlanmasına kızan Raf- 
faele iki sevg ilin in arasını açıyor. Kıskanç 
M lchele Assunta’yı yaralıyor ve iki yıl hapse 
mahkûm ediliyor. Hapisten çıkıp Assunta’- 
nın başka b irile  seviştiğ in i öğrenen Michele 
adamı öldürüyor. Her şeye rağmen M ichele'- 
yl seven Assunta suçu üstüne alıyor. Berti- 
n i’nin oyunu b ir yana filim  doğal çalışması 
ile, Napoli kentinin kenar köşe yaşantısını 
veren dış çekim leri ile ilkel b ir tarzda bile 
olsa gerçekçi b ir hava taşıyor. Gene de ta
rihsel açıdan başlıca önemi Francesca Ber
t in i’ nln k iş iliğ inden doğuyor.

KURU HAYATLAR

VIDAS SECAS. Yönetmen /  Nelson Pereira 
dos Santos. Senaryo ve Uyarlama /  Gracl- 
liano Ramos'un eserinden Nelson Pereira 
dos Santos. Görüntü Yönetmeni /  Luis Car
los Barreto. Kurgu /  Rafael Valverde. Yö
netmen danışmaları /  Waldemar Lima, Clo- 
vis Ramos, Rubens Amorln. Yönetmen Yar
dımcısı /  Ivan de Souza. Oynayanlar /  A- 
tila lorio, Maria Riberio, Baleia, Gllvan Li
ma. Genvaldo Lima, Arnaldo Chagas, Os
car de Souza ve Minador do Negrao halkı. 
Yapim /  Luis Carlos Barreto, Herbert Ric
hers, Danilo Trelles adına Herbert Richers. 
Yapım Yönetmeni /  Raimundo Higino. Bre
zilya 1963.
Film in konusu kuzeydoğu Brezilya'nın yok-
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sut ve verimsiz Caatinga bölgesinde geçer. 
Bu bölgenin yoksul köylülerinden Fabiano 
ve küçük ailesinin öyküsüdür anlatılan : Ka
rısı, İki çocuğu ve küçük köpekleri Baleia. 
Fabiano, geçinemediği iç in yollara düşer, bu 
uzun yürüyüşle başlar filim . B ir ç iftlik te  ço
banlık işi bulur. Patron önce söz verdiği üc
reti vermez. Fabriano aldığı daha az para 
ile kasabaya iner. Kasaba’da b ir polis ona 
kâğıt oyunu tek lif eder. Fabiano, adamın hi
le yaptığını görür ve karşı koyar. Fablano’- 
yu nezarete alıp b ir fa laka çekerler. Son
ra da hapse atarlar. Fabiano’nun yanında 
b ir gerilla  yatmaktadır. Sabaha karşı gerll- 
la'yı kurtarmaya gelen arkadaşları Fabiano’- 
yu da kurtarırlar. B irlik te gitmeyi tek lif e- 
derler. Fabiano reddeder. Terkedilm iş bir 
kulübeye yerleşir ailesiyle. Sefaleti kuraklık 
İzler. Küçük oğ lu ’ nun Baleia’ya ve çevresi
ne bakarak adeta esrarlı b ir anahtar söz
cük g ib i m ırıldandığı «Cehennem...» kelime
si bu kuraklığı çok şiddetli b ir biçimde can
landırır.
Fabiano, susuzluktan kudurması muhtemel 
olan köpeğini öldürmek zorunda kalır. Ve 
sonunda aile, koşullara dayanamıyarak, iş 
aramak üzere büyük kente doğru yola çıkar. 
Filim «Daha b ir çok Fabiano’la r ekonomik 
koşullar nedeniyle köylerden kentlere doğru 
göçmeye devam edecekler...» cümlesiyle 
son bulur.

BALÖN’LA SEYAHAT

VOYAGE EN BALLON. Yönetmen /  Albert 
Lamorisse. Oynayanlar /  Pascal Lamorisse. 
Maurice Baquet, A. Gille. Fransa 1960.

GÖRÜLMEDİK PARİS

PARİS JAMAIS VU. Yönetmen /  Albert La
morisse. Fransa.
Belge filim ciliğ ine , kısa ve orta uzunluktaki 
filim  türüne apayrı b ir boyut kazandıran Al
bert Lamorisse, kendi ge liştird iğ i, helikop
terle filim  çekme tekn iğ in i uygularken, b ir 
helikopter kazası sonucunda iki yıl önce ö l
dü. Türkiye’de öze llik le Kırmızı Balon /  Le 
Ballon Rouge ve Beyaz Yele /  Crin Blanc 
adlı filim leriy le  tanıdığımız Lamorisse, yap
tığı filim lere akılcı b ir duygululuk kazandır
masını b ilm iş olan pek az yönetmenden biri

idi. Sinematek, Lamorisse’in en son flllm le- 
rinden biri ile, helikopterle çekim lerini yap
tığı Görülmedik Paris /  Paris Jamais Vu adlı 
kısa filim  ve Balon’la Seyahat adlı pek az gö
rülmüş filim le, Fransız sinemasının bu en 
duygulu temsilcilerinden b irin i anmaktadır. 

Lamorisse 1922’de doğmuştu. Fotoğrafçılık 
yapmış, sonra Tunus'ta ilk kısa film in i yap
mıştı: Djerba (1947). Sonra Jacques Prévert’ 
in yumuşak şiirin i bulduğumuz, küçük b ir ço
cukla b ir sıpanın serüvenleri: Bim (1949). 
Lamorisse'in evreni be llid ir artık: Çocukluk, 
hayvanlar, doğa. Şüphesiz kolay tem alar bun 
lar. Ama yönetmen bu kolaylığın tehlike leri
ne karşı d ikkatlid ir: kıskanç b ir titiz lik  ve 
emin b ir zevkle yapar bunu. Sonraki film i, 
Beyaz Yele /  Crin Blanc (1952), Camargue 
bölgesinin ovalarında küçük b ir çocukla bir 
beyaz atın arkadaşlıklarını anlatır. Görüntü
lerin saflığı, tema’ nın işlenişi ışıklı b ir filim  
ortaya çıkmasını ve b ir çok ödüller kazan
masını sağladı. 1953 Jean Vigo ödülü, Can
nes Filim Şenliği kısa filim  Büyük ödülü ve 
daha başka ödüller. Lamorisse'in bundan 
sonra yaptığı filim  de aynı başarıyı kazanır. 
Louis Delluc ödülü ve yine Cannes Filim Şen
liğ i Kısa Filim Büyük ödülü : Kırmızı Balon /  

Le Ballon Rouge (1955-56). Şiirsel arayı
şını bozmadan, Lamorisse bu kere filim  hi
leleri kullanır, olağanüstünün sınırında gezi
nen bir masalı görüntülemek için. Gerçekli
ğin şiirin i de yitirmez bu arayışında. Kıımızı 
Balon, basitlik ve zevksizliğin kol gezdiği bir 
alanda, çocuk sineması alanında, az rastla
nır b ir başarı olmuştur. Lamorisse bundan 
sonra, 1960'ta b ir uzun filim  deneyine g iri
şir: Balonla Seyahat. Oyuncularından biri, 
daha önce Kırmızı Balon’da da oynattığı öz 
oğlu Pascal'dır. Ve 1965’ te son fiiim lerinden 
b irin i yapar Lamorisse /  Fifi La Plume. Bun
dan sonra yeni b ir filim  çekme tekniğini ge
liştirm ek için varını yoğunu koyar ortaya. A- 
lıcısını helikoptere yerleştirir ve m otor’un, 
pervanelerin titreşim inden en küçük b ir et
kilenme olmaksızın birçok kısa filim  yapar. 

Bunlardan biri, Görülmedik Paris’tir. Gerçek
ten görülmedik Paris, hiçbir alıcının bugüne 
kadar çıkmadığı b ir yere, havaya yükselen 
b ir alıcıyla yepyeni b ir Paris'i buluyoruz kar
şımızda, bilenim iz de, bilmeyenimiz de.
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Lamoiisse bir şa lr'd i, b ir araştırmacıydı da. 
Duygululuğun dar çerçevesine sığınmayı ka
bul etmeyen b ir şair, daha geniş olanaklar 
peşinde koşan b ir araştırmacı. Ne yazık ki, 
ş iirin in  gücünü arttıran araştırmalarının so
nucu, b ir he likopter kazasında, bu ş iiri büs
bütün söndürdü.

CUMARTESİ GECESİ BALOSU

BALUL DE SIMBATA SEARA. Yönetmen /  
Geo Saizescu. Senaryo /  D.R. Popescu'nun 
bir romanından Geo Saizescu ve D.R. Po- 
pescu. Görüntü Yönetmeni /  George Cornea. 
Dekor /  Virgil Moise. Müzik /  Radu Şerban. 
Oynayanlar /  Sebastian Papaiani, Mariela 
Petrescu, Ana Szetes, Octavian Cotescu, 
Constantin Baltaretu. Yapım /  Bucureşti Fi
lim Stüdyoları. Yapım yılı /  1967. Uzunluğu /  
2922 metre.
Film in örgüsü, yönetmen Geo Saizescu'nun 
günlük yaşamdan alınmış konulara duyduğu 
eğ ilim i b ir kez daha ortaya koymaktadır; 
kahramanları hemen her yerde rastlayabile
ceğim iz, yaşamın kendilerine şaşırtmacalar 
hazırladığı sıradan insanlardır; bu şaşırtma
ca lar sırasında güldürü, rahatça ağlatıya 
(tragedyaya) dönüşebilir, ama her ik is i de 
genel b ir iy im serlik  havası içersinde verilir. 
Film in baş kahramanı, kız lar karşısındaki çe
kingenliğ inden ötürü arkadaşlarının «Erişte» 
adını taktıkları genç b ir şofördür. Genç a- 
dam, kendisini arkadaşları önünde güç duru
ma düşüren bu yarı acıklı, yarı gülünç dert
ler z inc irin i kırmak ister. B izim ki bütün pa
zarları «tertemiz» geçirdiğinden, cumartesi 
gecesi, ha lk balosunda «kendisini yüzüstü 
bırakmayacak, kendisinin de yüzüstü bırak
mayacağı», akıllı uslu b ir kız ayarlamaya ka
rar verir.
B ir sürü gü lünç olaydan sonra, rastlantı kar
şısına, beklenmedik olaylardan sonra, doğa
nın göbeğinde tek başına kalmış güzel b ir 
sarışın çıkarır. Böylece, bizim «Erişte« dan
söz L la ’yla tanışıp ona tutulur. Ancak, kısa 
b ir süre sonra, aynı rastlantı bu sefer de 
karşısına güzei ama hafifmeşrep, esmer Ra- 
luka'yı çıkarır; kız bizim de likanlıya vuru
lur, b ir saniye bile yanından ayrılmaz olur. 
Ve tabiî, bizim  genç sevdalı bu ik i sevda a- 
rasında bocalamaya, terlemeye başlar; der

ken, son derece gülünç birtakım olaylardan 
sonra, b ir kaza onu b ir süre hastanede kal
maya zorlar. Kahramanımız, bu süre içersin
de, kazanın çok daha c idd i olması halinde 
genç kızların nasıl davranabileceğini hayal 
ederek vakit geçirir. Kendisine duydukları 
sevgi aynı kalacak mıdır? Bunun üzerine, 
«Erişte», b ir mektupla kızlara e llerin in kesil
d iğ in i, yakında hastaneden çıkacağını b ild i
rir.
Gara geld iğinde, tahm ininin tersine, kızların 
hiç b irin i bulamaz. Bizim delikanlı İyimser, 
akılcı b ir insan olduğundan, bu durum kar
şısında duyduğu hayal kırıklığını yener, ve 
ömründe ilk  kez, yaşanan şeylerin hafif ve 
aldatıcı yanlarını bırakıp c iddî yanlarını dü
şünür; böylece, olgunlaştığını gösterir.

HEYKELTRAŞ BRANCUŞİ

BRANCUŞİ LA TIRGU - JİU. Yönetmen /  E- 
ric Nussbaum. Senaryo /  Mircea Deac. Gö
rüntü Yönetmeni /  Constantin lonescu - Ton
du . Yapım yılı /  1966. Uzunluğu /  308 metre.
Dahi romen heykeltraşı Constantin Brancuşi’ 
nin hayatını konu edinen ilk  filim d ir. Hey- 
keltraşın Romanya’daki yapıtlarını anlatır. 
Filim  Viteiius ve Durasco’nun «Küçük Kız 
Başı» adlı portre leriyle, «Yeryüzünün Bilge
liği» adını taşıyan «Mile. Pogany»nin portre
sinin dışında, Brancuşi'nin Tirgu -  Jiu ken
tindeki yapıtları üstünde durur. Kameranın 
dairesel hareketiyle, yağmurda b ir gölge-ışık 
oyunundan yararlanan yapım cılar Tirgu-Jiu’- 
daki heykellerin bütünsel zengin liğ in i vurgu
layarak (Öpüş Kapısı, Datça Masası ve Bi
timsiz Sütun) Brancuşi’nin sanatındaki mesa
fe kavramını - yani form lar arasındaki geçiş
meyle (hulül), onları çevreleyip değerlendiren 
geniş boşluk - göstermeye çalışm ışlardır. 
Açıklam alar büyük romen ozanı Tudor Arg- 
hezi’nlndir.

SONRA EFSANE DOĞDU

APOI S-A NASCUT LEGENDA. Yönetmen /  
Andrei Blaier. Senaryo /  Constantin Stoiclu. 
Görüntüler /  Nicou Stan. Müzik /  Radu Şer
ban. Dekor /  Nae Dragon. Oynayanlar /  lla- 
rion Ciobanu, Margareta Pogonat, Stefan Ci- 
obotaraşu, George Calboreanu, Dan Nutu,
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Mihal Mereuta, Virgll Ogaşanu, Sldonia Ma- 
nolache. Yapım /  Bucureşti Stüdyoları. Ya
pım yılı /  1968. Uzunluğu /  2773 metre.
Ülkenin b ir yerinde b ir demiryolu hattı dö
şenmektedir. B ir kasabaya gelin ir. Filmin 
kahramanı burada b ir du lla ilişki kurar ve 
mutluluğu bulduğunu sanır. Bu arada demir
yolu yapımı ilerlemektedir. Her yeni parçayı 
eklediğinde genç adam daha da uzaklardan 
oraya ulaşmış g ib i b ir duyguya kapılır...
(Bu film in  geniş özeti gösteriden önce TSD 
üyelerine dağıtılacaktır.)

KİBRITÇI KIZ

FETITA CU CHIBRITURI. Yönetmen /  Aurel 
Miheles. Senaryo /  Hans Christian Ander- 
sen’in aynı adlı öyküsünden Aurel Miheles. 
Görüntüler /  Stefan Horvath. Dekor /  Nico- 
lae Nobilescu. Koreografı /  Vasile Marcu. 
Müzik düzenlemeleri /  Beniamin Benfeld. 
Oynayan /  Ana Szeles. Yapım yılı /  1967. 
Kısa Filim.

İNSANLARIN YAŞI

VIRSTELE OMULUI. Yönetmen ve Senaryo /  
Alecu Croitoru. Görüntüler /  George Cristea 
ve Mircea Mladin. Oynayanlar /  Evgenia 
Bosinceanu, Mihaela Caracaş, Vistrian Ro
man, Mircea Basta, Carmen Lucia Rusu. Ya
pım /  Bucureşti Film Stüdyoları. Yapım yılı 
/  1969. Uzunluğu /  1.700 metre.

Filim, fo lk lo r ve etnografi konularını profes
yonel ve profesyonel olmayan oyuncular ara
cılığıyla İşler. Kendi alanında tek olan bu 
film in esin kaynağı, şarkılar, danslar, gele
nekler, giysilerde ifadesini bulan romen et
nografyası ve fo lklorunun zengin lik ve güzel
liğ id ir. Filim, bununla, romen insanının ru
hunu, sıcak yapısını yansıtır. İçinde, hayat 
ve ölüm felsefelerin i, aşk ve arkadaşlık duy
gularını buluyoruz. S imgeler yardımıyla, İn
sanın hayatındaki dört dönemi, her dönemde 
almak zorunda olduğu kararlar ardından gö
rüyoruz. Giderek filim , fo lk lo r ve etnografya 
konularını aşıyor ve felsefi b ir genellemeye, 
evrensel b ir insancıllığa ulaşıyor.

ÇOCUKLUĞUN SON G0N0

ULTIMA NOAPTE A COPILARIEI. Yönetmen

/  Savel Stiopul. Senaryo /  Dumitru Carabat. 
Görüntü Yönetmeni /  lon Anton. Müzik /  H. 
Mairovici. Dekor /  loan Baroi. Oynayanlar /  
Irına Gardesco (Mlna), Liviu Tudan (Luclan), 
Anton Tauf (Dudu), Vincentiu Grlgoresco 
(Lucian’ın babası), Eliza Petreanu (Luclan'- 
ın annesi), Silvla Badesco (Fana), Cornel 
Gurita (Maximillian), Dorin Dron (antrenör), 
Alinta Giurdareanu (Silvia). Yapım /  Bucu- 
reşti Film Stüdyoları. Yapım Yılı /  1966. U- 
zunluğu /  3124 metre.

Filim, ilk  gençlik yıllarını, kararsızlık ve ay
nı zamanda önemli karar günlerini, İnsanın 
hayatını kesinlikle belirleyen anları araştırır. 
Luclan, çocukluktan kurtuluşunun günlerini 
çeşitli güçlüklerle yaşamaktadır. Yalnızdır, 
içine kapanıktır, arkadaşlarının sevincine ka
tılmaz. Arkadaşları bahçede lise bitirme sı
navlarının sonuçlarını okumaktadırlar. Lucl
an için, bütün dünya yıkılm ıştır sanki. Anne
sinin, âşığı ile b irlik te  evden g idişin in üstü
ne b ir yarım saat geçm iştir sadece. Halbuki 
Lucian bambaşka b ir adamdır artık. B ir kar
şı çıkış olsun diye anne ve babasının önün
de iç tiğ i ilk  sigara, kendisine tatsız, gerek
siz gelm işti. B ir süre sonra da annesiyle ba
bası ayrılacaklardı. Bu ayrılık Lucian’ ı çok 
etkileyecektir. Hayata aynı gözle bakmamak
tad ır artık. B ir anda anne ve babasına duy
duğu güveni y itirm iştir Lucian. Kadın res
sam Mina’ya karşı duyduğu sevgi tek yön
lüdür. Lucian yeteneğinden kuşku duymaya 
başlar hatta. Gerçekten besteci olmayı İste
yip İstemediğini bilmemektedir şimdi. Kon- 
servatuar'ın g iriş  sınavlarına katılmak an
lamsız b ir davranış olmayacak mıdır acaba? 
Lucian’ ın İnanmaya devam ettiğ i tek şey, ya
şıtı, fakat tamamen ayrı b ir yapıdaki arka
daşı Dudu’ nun dostluğudur. Dudu, geçirmek
te oldukları yeni deneyleri sarsılmayan bir 
ruh durumu içinde karşılamaktadır. Luclan 
için Dudu b ir sığınaktır.

Düşüncelerine açıklık kazandırmak isteyen 
Lucian deniz kenarına gider. Burada eski o- 
kul arkadaşı Fana'yla karşılaşır. Fana’yı u- 
zun süredenberi Dudu sevmektedir ama bun
dan Fana’nın haberi yoktur. B irlikte geçir
dik leri b ir geceden sonra Lucian sertçe ay
rılır Fana’dan. Bu serüven yüzünden Dudu’- 
yla da araları açılır.

sinematek.tv



Sonbahar gelm iştir. Lucian konservatuarda 
öğrencid ir. G eçirdiği yaz boyunca adım ları
nın kendisini götürdüğü yerleri b ir daha ge
zer. Dudu’yıı görür ve hem kendisi hem de 
yaşıtları İçin çocukluğun son gecesinin ar
tık  bitm iş olduğunu anlar.

ANILAR FENERİ __

LANTERNA CU AMINTIRI. Yönetmen /  Jean 
Georgescu. Kurgu filmi. Yapım /  Studio 
Bucureşti. Yapım yılı /  1962.

Romanya'da İlk filim le r 1897 yılında çevril
meye başladı. Elbette bütün öbür ülkelerde 
olduğu gib i daha çok Fransız alıcı yönet
menleri tarafından. Bu filim le r kısa, çeşitli 
olayları gösteren filim le rd l. Daha sonraki y ıl
larda da yabancı filim c lle rin  yaptıkları filim 
ler genellik le ağır basıyordu. Doğrudan doğ
ruya Romen öze llik leri taşıyan ilk  filim  «Gü- 
nalu 1924’te çevrild i. Daha sonraki yıllarda 
da genellik le roman ya da tiya tro  uyarlama
ları b içim inde b ir çok filim  çevrild i. Geor
gescu, Sahigian ve Igirosanu gib i yönetmen
lerin b ir araya gelmesiyle daha çok sanatçı 
kaygıları taşıyan, sinema sanatının este tik 
sorunları ile içe rik  sorunlarını tartışan b ir 
sinem acılar kuşağı yetişti. Sesli sinemanın 
ortaya çıkışı ile de Romen sineması bu yeni 
kuşağın ve onun ardından gelenlerin ilg inç 
eserleri ile gelişti.
Anılar Feneri, ünlü yönetmen Jean Georges- 
cu ’nun, sinemanın e llinc i yılını kutlamak a- 
macı ile 1944 öncesi Romen sinemasından 
yaptığı b ir an to lo ji film id ir. G örüntüleri aşağı 
yukarı e lli filim den alınmıştır. Ancak bu tarz
da yapılm ış filim lere oranla daha çekic i, da
ha usta lıklı öze llik le r taşımakta, gösterild iğ i 
her yerde, Romen sinemasının ilk  yıllarının 
çok güç koşullar altında çalışan öncülerine 
b ir sempati doğmasına yardımcı olmaktadır. 
Derme çatma stüdyolarda, tiyatrolardan alın
mış dekorlar iç inde ve ilkel lambaların ışı
ğında çalışan bu ilk  yönetmenler, ilg inç gö
rüntüleri, ile, amatör acem iliğ in in üstüne çık
masını biliyorlar.

BARAGAN'INDIKENLERI

CIULINII BARAGANULUI. Yönetmen /  Louis 
Daquin. Senaryo /  Panait Istrati’nin aynı adlı

yapıtından Louis Daquln, A. Tudal, A. Stru- 
teanu. Konuşmalar /  A. Stuteanu. Müzik /  
R. Palade. Görüntüler /  A. Dumaître. Dekor /  
L. Popa. Giysiler /  M. Bortiovskl. Ses /  L. 
Iliesco. Kurgu /  E. Hart. Oynayanlar /  C. Ber- 
thola, M. Anghelesco, N. Tomazoğlu, N. 
Chirlea, Ana Vladescu, Florin Pierslc, Rux- 
andra lonescu, Mihai Berichit. Yapım /  Bu- 
cureşti Stüdyoları. 1956 Romanya 

Filim, Panait Istratinin dilim ize aynı adla 
çevrilen ve Varlık Yayınları arasında çıkan 
romanının uyarlamasıdır. Romanda olduğu g i
bi Romanya’da Baragan Ovasının çocukların
dan b irin in  küçük Matake’nin acı öyküsünü 
anlatır. Her yıl güz aylarında ovada esen 
güçlü rüzgâr çalıları ve diken leri sürükleyip 
götürür. Ovanın yoksul çocukları da adeta 
geleksel b ir b içimde bu ça lıla r g ib i başka 
yerlere göç ederek ge leceklerin i ararlardı. 

Olay 1900’ü hemen izleyen yıllarda geçer. 
Matake, anası Anika ve babası flü tçü Marin 
Tuna kıyısında güç b ir hayat sürm ektedirler. 
Sonunda b ir araba ba lık yükleyip Bükreş’e 
göç etmeye karar verir le r ama Anika hasta
lanır ve doktorsuzluktan ölür. Baba-oğul yo
la düşerler. Matake şehre g id ip  fırıncı olmak 
istemektedir. Ama yo lcu luk ağır koşu llarla  sü
rer. B ir köyde, Derebeyi’nin yanında çalışan 
köylülerin arasına katılırlar. Köyde b ir de soy
lulardan kadın vardır. Soylu kadın vaktiyle b ir 
genç köylüyle sevişmiş ama babası onunla 
evlenmesine izin vermemiştir. Sonunda öldü
rü lm üştür sevgilis i. Bu soylu kadının yanın
da iş bulurlar. Genç b ir kız, Tudoritza on
lara yardım eder. B ir gece Marin, Derebe- 
y inin sazlıklarından giz lice saz kesmek ister
ken yakalanır ve köpeklere parçalatılır. Tu
doritza Derebeyinden kaçmıştır. Çünkü Dere
beyi, Tudoritza’nın güçlü kuvvetli b ir köylü 
genç olan nişanlısı Tanase’yi kendisinin iğ
fal ettiğ i b ir kızla evlendirm ek istemektedir. 
Tudoritza sonunda dayanamıyarak sevgilis inin 
çalıştığı tarla lara yani Derebeyinin tarla larına 
döner. Derebeyi’nin yasalarına göre köylüler 
önce Derebeyi’nin ürünlerin i top layacaklar, 
sonra kendi ürünlerini top layabileceklerd ir. 

Tanase'nin düğünü yapılır. Köylüler düğüne 
katılmazlar. Derebeyi b ir konuşma yaparak 
köylüleri de orada görmek isted iğ ini söyler. 
Tudoritza’ nın da ge lip dansetmesini İster. Bu
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iş İçin kahya'yı yollar. Kız ve köylüler bu tek
lifi reddederler. Tudoritza tek başına köylü
lerin arasında danseder. Dansa öbürleri de 
katılırlar. Bu arada kuraklık yüzünden açlık 
başlamıştır. Çocuklar Derebeyi'nin ambarın
dan un çalarlar, öğretm enin evine saklanmak 
isterler, öğretm en önce kabul etmez, sonra 
razı olur. Derebeyinin yanına değirmenci o- 
larak atanan (aldattığı kızla evlenmesinin mü
kâfatı olarak)Tanase hırsızlığı görür ama göz 
yumar.
Köye kurtlar indiğ i iç in köylülerin İsteği İle 
Derebeyi b ir sürek avı düzenler. Ve kırk köy
lüye silâh dağıtır. Av sırasında köylülerden 
biri Derebeyi’ni yaralar. Derebeyi silâh da
ğıttığı kırk adamı kendisini yaralayanı ortaya 
çıkarmaları iç in tehd it eder. Kurşunu atan 
Tanase’d ir ve öbür köylülerin hayatını kur
tarmak İçin itira f eder. Derebeyi Tanase’yi 
öldürtür.
Bu kurban karşısında köylülerin öfkesi tıpkı 
Baragan diken lerin i sürükleyen rüzgâr g ib i ar
tar. Derebeyi kaçarak Kralın kuvvetlerini köy
lülere karşı kışkırtır. Baragan'daki köyden 
sadece Matake hayatta kalır. Köyden çıkar, 
dikenler g ib i yeniden yollara düşer.

ASI GENÇLİK

REBEL WITHOUT A CAUSE. Yönetmen /  
Nicholas Ray. Senaryo /  Nicholas Ray, Ste
wart Stern, Irving Shulman. Görüntü Yönet
meni /  Ernest Haller. Müzik /  Leonard Ro- 
senman. Oynayanlar /  James Dean, Natha
lie Wood, Sal Mineo, Ann Doran, Jim Bakus. 
Yapım yeri ve yılı /  ABD 1955. Süresi /  108 
dakika.

Üç öğrenci, herşeyi kabullenm iş b ir baba ile 
cansıkıcı b ir anne arasında sıkışmış kalmış 
bir genç adam, annesiyle babasının sevme
dikleri b ir genç kız, b ir kadının e llerine ter
kedilm iş b ir çocuk, b ir çete oyunu oynama
ya "kalkışırlar. B ir kazadan sonra kaçarlar ve 
b ir rasathanede sıkıştırılırlar. Burada en 
gençleri polis tarafından ö ldürülür. James 
Dean’ in en «kendisine yakın» rolü.
Filim türkçe altyazılıdır.

İNSANLIK SUÇU

A PLACE İN THE SUN. Yönetmen /  Geor
ge Stevens. Senaryo /  Dreiser’in An Ame-

rlkan Tragedy adlı romanından M. Wilson 
ve H. Brown. Görüntüler /  William C. Mel- 
ler. Müzik /  Franz Waxman. Oynayanlar /  
Montgomery Clift, Elisabeth Taylor, Shelley 
Winters. Yapım /  Paramount. Yapım yeri ve 
yılı /  ABD 1951. Süresi /  122 dakika (Tür
kiye’de gösterilen kopya kısaltılmıştır.) 
Yükselmek isteyen b ir genç adam, zengin 
b ir m irasçıya âşıktır. Halbuki genç kadın, 
gencin b ir İşçi kızla evlenmesini istemekte, 
onu buna zorlamaktadır. İşçi kız, genç adam
dan bir çocuk beklemektedir. Genç adam, 
b ir ara onu öldürmeyi düşünür ve cinayet 
işlediği iddiası ile ölüme mahkûm ed ilir ... 
George Stevens’ln en iyi film i. Elisabeth Tay
lor ile Montgomery Clift'ln en iyi oyunların
dan biri.
Filim türkçe altyazılıdır.

İNSANLAR YAŞADIKÇA

FROM HERE TO ETERNITY. Yönetmen /  
Fred Zlnnemann. Senaryo /  James Jones’- 
un romanından D. Taradash. Görüntü Yönet
meni /  Burnett Guffey. Dekor /  Frank Tuttle. 
Müzik /  George Dunlng. Oynayanlar /  Burt 
Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, 
Frank Sinatra, Donna Reed, P. Ober. Yapım 
/  Buddy Adler. Columbia. Yapım yeri ve yı
lı /  ABD 1953. Süresi /  116 dakika.
1941 de Pearl Harbour’da yüzbaşısı tara
fından kötü muamele edilen b ir asker, en İyi 
arkadaşını döverek öldüren b ir çavuşu ö l
dürür. Kaçar ve b irliğ ine iltihak etmek üzere 
iken 6 Aralık 1941 deki Japon baskını sıra
sında ölür. Buna paralel olarak gelişen bir 
olay: sempatik b ir çavuşla, yüzbaşının ka
rısı arasındaki aşk.
En çok satış yapan kitaplar listesinde birin
ci olan b ir romandan alınan bu filim  büyük 
b ir ticari başarı oldu ve 8 Oscar kazandı. A- 
merikan ordusu hakkında eleştirilere yer ver
mekle birlikte derinlemesine bir araştırma 
sonucu ortaya çıkmış b ir filim  değildir. Zln- 
nemann’ ın önemli filim lerinden biri.
Filim türkçe altyazılıdır.

OTELLO __________________________

OTHELLO. Yönetmen /  Orson Welles. Senar
yo /  William Shakespeare’in aynı adlı ese
rinden Orson Welles ve Jean Sacha. Görün
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tü Yönetmenler) /  Anchise Brlzzl, George 
Fanto, Obadan Troania, Roberto Fusl, Alex
ander Trauner, Lulgi Schlaccianoce. Giysiler 
/  Maria de Matteis. Kurgu /  Jean Sacha, 
Renzo Lucidi, John Shepridge. Oynayanlar /  
Hilton Edwards (Brabantio), Nicholas Bruce 
(Lodovlco), Orson Welles (Othello), Michael 
Lawrence (Cassio), Michael McLiammoir 
(lago), Robert Coote (Rodrigo), Jean Davis 
(Montano), Suzanne Cloutier (Desdemona), 
Fay Compton (Emilie), Doris Dowling (Blanca). 
Yapım /  Mogador-Fllms (Mercury). Yapım
cılar /  Orson Welles, Giorgio Patti, Julien 
Derode, Walter Bedone, Patrice Dali, Rocco 
Facchini. Yapım yeri ve yılı /  Fa9 1950-52. 
Uzunluğu /  2538 metre. 1952 Cannes Film 
Şenliği Büyük ödülü.

Shakespeare'in Othello oyunu Welles'ten ön
ce de b ir kaç kez sinemaya uygulanmıştır. 
Ama Welles'in uygulaması en güzel olanıdır. 
Welles, bu film i yapabilmek için çok büyük 
engelleri aşmak zorunda kalmıştır. Othello'nun 
çevrilm esi iç in  yapımcı bulamayan Welles, 
oyunculuktan kazandığı paralarla işe başladı. 
Hatta, bu paralar da yetmeyince yeniden o- 
yunculuk yaparak film i tamamlamaya çalıştı. 
Gene de film in adeta «şans» yardım ıyla çe
k ild iğ i söylenebilir. Kostümler, silahlar, akse
suar, hatta gerekli tekn ik malzeme yoktan 
varediliyordu. Bu işte Welles’in tek dayanağı, 
kendisine yardımcı olan teknisyenlerin adeta 
mükemmePe ulaşan em ekleri olmuştur. Röne
sans g iys ile rin i d ikecek b ir terz iy i Fas'ta bu
lamadığı iç in  Cassio’ya suikast te rtib i ve 
Rodrigo’nun öldürülüşü sahnelerini b ir Türk 
hamamında çevirm ek zorunda kaldı. Welles’
in bu büyük eseri meydana getirebilm ek i- 
çin nasıl bütün gücüyle çalıştığını - bütün 
varlığını ve parasını ortaya koyduğunu, dost 
larını nasıl bu işe sürükleyip tüm kadrosu
nu Fas’tan Venedik'e, Venedik’ten Roma’ya» 
ve Parlse, Paris’ten Londra 'ya sürükled iğ i
ni, çekime aylarca ara verip  tekrar başladı
ğını, çekilm iş sahneleri İki y ıllık  çalışmadan 
sonra yeniden nasıl çektiğ in i, alıcı yönetme
nine verecek parası kalmadığında kamerayı 
nasıl b ir balta g ib i omuzuna vurup çekim i 
kendisinin yaptığını, yardım cılarından güçle
rin in sonuna kadar kendilerin i bu işe verme
le rin i isterken kendisinin de nasıl kendi kl-
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şiliğ indekl hiç b ir hatayı bağışlamadığını, kı
saca bu büyük serüveni anlatmak çok uzun 
sürer. Hiç kuşkusuz Orson Welles, Macbeth’i
de aşan b ir ölçüde, Shakespeare’i perdede 
son derece ustaca ve yeniden yaratmış, e- 
serlyle kendisini iliğ ine kemiğine kadar öz- 
deşleştirebllm lştlr.

Welles 1915'te Am erika’da (W isconsin) doğ
du. On yaşında okul tem sillerine çıktı. 1931- 
32 yıllarında Chicago sanat enstitüsünde re
sim üzerine çalıştı. Aynı yıllarda Irlandaya 
giderek gate-theatre’a oyuncu olarak gird i. 
1933 te Amerlkaya dönüp Katherine Cornell 
topluluğuna katıldı. Shakespeare’in eserlerin i 
resim llyerek yayım ladı. 1934-36 yılla rı ara
sında sahneye çıktı, piyesler idare etti, rad
yoda çalıştı. Harlem'de «Negro Peoples The- 
atremn müdürü oldu. Zenci oyuncularla Mac 
beth’I sahneye koydu. Ertesi yıl b ir arkada
şı ile b irlik te  Mercury Theatre’ ı kurdu. Mo
dern kostüm lerle Julius Caesar'ı sahneye 
koydular.

30 Ekim 1938’de «The War Of the Worlds» 
adlı romandan yaptığı adaptasyon radyoda 
temsil ed ild iğ i vakit, B irleşik Am erika’nın b ir 
çok devletlerinde büyük b ir panik yarattı. 
M erih iilerin  Dünyayı İstilâsını anlatan bu 
tem sili baştan beri dinlemiyenler, olayın ger
çekten meydana ge ld iğ in i sanarak sokaklara 
döküldüler, ö len ler ve yaralananlar oldu. Bu
nun üzerine Welles’ in radyo tem sillerine son 
verild i.

1939’da Shakespeare'in eserlerin i yeniden re 
s im liyerek yayımladı. 1940 da RKO şirketi ile 
kontrat imzalayıp Hollywood’a geçip Yurttaş 
Kane’ı (Citizen Kane) çevirerek yönetmenli
ğe başladı. Filim piyasaya çıkmadan, filim 
deki tip in  örneği olarak anılan basın kıralı 
Hearst’ın gazetelerinde Welles'e karşı bir 
kampanya açtı. Yüz gazetenin ve b ir çok şir
ketin sahibi olan Hearst, film i yasaklamaya 
kalkıştı. Filim  büyük b ir reklâm havası İçinde 
ortaya çıktı. 1941’de N. Foster’in çevird iği 
«Journey Into Fearnin yapımcılığını yaptı ve 
oyuncu olarak oynadı. Bunların yanısıra rad
yo oyunlarına devam etti. Welles 1942 de 
tekn ik ustalığını daha ö lçülü olarak ik inc i f i l
mi olan «Muhteşem Amberson’lar/Magniti- 
cent Ambersonsnda tekrarladı. Bu film in ti
cari bakımdan başarısızlığı Welles’l stüdyo
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ların gözünden düşürdü. 1946'da RKO or
taklığından ayrıldı. Aynı yıl Mike Todd'un 
desteğiyle «Dünya Turu/Around the W oıldıü
sahneye koydu. Sonra Ing iltere ’ye geçerek 
21 gün içinde Macbeth i çevirdi. On yıl Av
rupa ülkelerinde çalıştı. 1948’de İtalya ve 
Fas’ta Othello’yu çevirdi. 1957'de tekrar Holly 
wood’a döndü. B irkaç film de oyuncu olarak 
çalıştı. Daha sonra « Bitmeyen Balayı/Touch 
of Evil »I yönetti. Ancak film e yapımcılar ta
rafından bazı ilg isiz bölüm ler eklendi. Welles 
yeniden Avrupaya geçerek Kafka’nın «Davan 
sını çevirmek için beş yıl, «Falstaff» çevir
mek için dört yıl beklemek zorunda kaldı. 
Film yönetmenliğinin yanısıra tiyatroda ve 
TV. de çalıştı, sinema oyunculuğu yaptı.

ROMEO VE JÜLYET

ROMEO I DJULETTA. Yönetmenler /  Leo 
Arnstam ve Leonid Lavrovski. Senaryo /  Wil
liam Shakespeare'in aynı adlı eserinden Leo 
Arnstam, Leonid Lawrowski. Görüntüler /  
Alaksandr Şelenkov ve Çen Jo - lan - Ta, 
Müzik /  Sergey Prokofief. Sanat Yönetmeni 
/  A. Parkomenko. Koreografi /  Leonid Lav
rovski. Dekor /  L. Aleksandrovskaya, Giysi
ler /  Peter Williams, K. Yefimov. Kurgu /  
T. Lişatçova. Ses /  Boris Volski. Oynayan
lar /  A. Lapauri (Paris Kontu), S. Uvarov 
(Montague), A. Radunski (Capulet), Yurl Şda- 
nov (Romeo), Sergey Koren (Mercutio), V. 
Kudriaşov (Benvolio), Aleksey Ermolaev (Ti- 
balt), L. Loşilin (Kardeş Lorenzo), E. Ilyuçen- 
ko (Kontes Capulet), Galina Ulanova (Jülyet), 
ve Bolşoy Balesi, G. Roştestvenski yöneti
minde SSCB Büyük Akademik Orkestrası. 
Yapım /  Mosfilm. Yapım yeri ve yılı /  SSCB 
1954. Uzunluğu /  2544 metre.

OTELLO.

OTELLO. Yönetmen /  Sergey Yutkeviç. Se
naryo /  William Shakespeare’in aynı adlı e- 
serinden Sergey Yutkeviç. Görüntü Yönetme
ni /  Evgen! Andrikanis. Müzik /  Aram Ha- 
çaduryan. Sanat Yönetmenleri /  A. Vaysfeld, 
W. Dorrer, M. Kariakin. Dekor /  A. Vaysfeld, 
W. Dorrer, M. Kariakin. Giysiler /  O. Krotşi- 
nin. Kurgu /  K. Aleyeva. Oynayanlar /  M. 
Troyanovski (Dük), E. Teterin (Brabantio),

N. Brilling (Lodovico), Seyrgey Bondarçuk 
(Otello), Vladimir Şoyalskl (Cassio), Andrey 
Popov (lago), E. Vesnik (Rodrigo), A. Kal- 
berer (Montano), Irina Skobzeva (Desdemo- 
na), A. Maksimowa (Emilie). Yapım /  Mos
film, Yapım yeri ve yılı /  SSCB 1955. Uzun
luğu /  2996 metre.

MACBETH.

MACBETH. Yönetmen /  George Schaefer. 
Senaryo /  William Shakespeare’in aynı adlı 
eserinden George Schaefer. Görüntü Yönet
meni /  Fred A. Young. Müzik /  Richard Ad- 
dinsell. Sanat Yönetmeni /  Edward Carrlck. 
Giysiler /  Beatrice Dawson. Kurgu /  Ralph 
Kemplen. Oynayanlar /  Malcolm Keen (Dun
can), Jeremy Brett (Malcolm), Barry Warren 
(Donalbain), Maurice Evans (Macbeth), Mic
hael Hordern (Banquo), Ian Bannen (Mac
duff), William Hutt (Rosse), Simon Lack (Men- 
teth), Brewster Mason (Angus), Charles Car
son (Cathness), Scott Finch (Fleance), Tra
der Faulkner (Seyton), Felix Aylmer (Arzt), 
Judith Anderson (Lady Macbeth), Megs Jen
kins (Oda hizmetçisi), Michael Ripper (1. Ka
til), Douglas Wilmer (2. Katil). Yapım /  Grand 
Prize Films, Ltd. Yapımcı /  Phil C. Samuel. 
Yapım yeri ve yılı /  Ingiltere 1960. Uzunlu
ğu 2936 metre.

HIRÇIN KIZ

LA BISBETICA DOMATA. Yönetmen /  Fran
co Zeffirelli. Senaryo /  William Shakespea
re’in aynı adlı eserinden Paul Dehn, Suso 
Cecchi D'Amico, Franco Zeffirelli. Görüntü 
Yönetmenleri /  Luciano Trasatti ve Oswald 
Morris. (Panavision -  Technicolor). Dekor /  
Renzo Mongiardino ve Danilo Donatl. Oyna
yanlar /  Elisabeth Taylor, Richard Burton, 
Cyril Cusack, Michael York, Natasha Pine, 
Michael Nordern, Tino Perna, Giancarlo Co- 
belli. Yapım /  Elisabeth Taylor ve Richard 
Burton. Dağıtım /  Columbia. Yapım yeri ve 
yılı /  İtalya 1968.

Shakespeare’ in eserleri yazıldıkları günden 
bu yana değerlerinden birşey kaybetmeyen, 
her çağda insanların kendilerinden birşeyler 
buldukları oyunlar olarak sinema dünyasını 
da etkilem iştir. Shakespeare’ in 36 oyunun
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dan 25 İanesi 239 kez sinema perdesine ak
tarılmıştır. Bu bakımdan Shakespeare sine
ma dünyasının en çalışkan senaristi olarak 
n ite lendirilebilir. Bu uygulamaların hepsinden 
burada söz etmek elbette imkânsızdır. Bu 
yüzden burada sadece sınıflandırmalara g i
d ip  be lirli, karakteristik örnekleri incelemeyi 
uygun buldum.
Shakespeare filim lorin l daha iyi inceliyebil- 
mek için yılla ra  göre şöyle b ir ayırım yapmak 
doğru olur.

b ir in c i  d ö n e m  (1899 - 1910)
İKİNCİ DÖNEM (1911 - 1918)
ÜÇÜNCÜ DÖNEM (1919 - 1928)
DÖRDÜNCÜ DÖNEM (1929 - 1936)
BEŞİNCİ DÖNEM (1937 - )

Shakespeare’ln sinema için keşfi, yeryüzün
de ilk filim  gösterisinden dört yıl sonraya 
rastlar. 20.9.1899 da ünlü Ingiliz Shakespe
are oyunları aktörü Sir Beerbohm Tree, ken
di topluluğuyla Londra’da o His Majesty's 
Theatre» da Krai John'u temsil etmeye baş
ladı. Kısa b ir süre sonra Tree kendi oyu
nundan bazı sahneleri film e çekti. Çok son
ra kendisi, film i hakkında şunları söyledi: 
Bu film in büyük b ir anlamı yoktur. Sadece 
filim deki olayları görünce eserdeki konuşma
ları hatırlayabilecek kadar oyunu iyi b ilenler 
için b ir şeyler ifade edebilir.
Filim kaybolmuş olduğu için hakkında daha 
fazla b ir şey bilinm iyor. Ancak geniş seyirci 
kitle lerine gösterilmemiş olmasına rağmen 
ilk  Shakespeare film i olması bakımından ö- 
nem taşıyor. Tree’ nin film in i pek az kişinin 
görmüş olmasına karşılık, 1900 yılında Pa
ris ’ te »Marguerite Chenus Phono-Cine Thé
âtre» da oynamış olan Clément M aurice’ in 
«Hamlet’in Düello Sahnesi» adlı film i Avru
pa'nın b irçok şehrinde binlerce kişi tarafın
dan seyredilm iştir. Film çok tutuldu, çünkü 
Hamlet rolünde o zamanların en büyük ka
dın oyuncusu Sarah Bernhardt oynuyordu. 
Bu filim le  ilerdeki denemeler için de b ir baş
langıç işareti verilm iş oldu.

1905 yılında Sir Herbert B. Tree «His Ma- 
jesty’s Theatre» daki tem sillerinden birin i 
yine film e çekti. Bu filim  hakkında da fazla 
bir b ilg i yoktur. Ama Shakespeare’in beyaz 
perdeyi kaplaması artık önüne geçilm esi İm
kânsız bir şey olmuştu. 1907 yılında beyaz

perdenin sihirbazı Georges Méllès'in çevir
d iğ i 119 metre uzunluğundaki «La mort de 
Jules César», M éllès'in  bazı o rijina l buluş
larıyla d ikkati çeker. Bu filim  «Le Rêve de 
Shakespeare» veya «Shakespeare écrivant 

César» adlarıyla da tanınır. Bu değişik f i
limde Shakespeare de görülmektedir.

Büyük şair, çalışma odasında S e z a r ’ ın 
öldürülm esi sahnesini kâğıt üzerine geçirme
ye çalışmaktadır. B irdenbire düşünceleri can 
lanır, ve olaylar Shakespeare’in gözleri önün
den geçmeye başlar. Bu sahnelerden biri ge
çerken Shakespeare’ vahşice jestlerle masa
daki bıçağı kapıp önünde duran ekmek par
çasına saplar. Sonra da uşağıyla b irlik te  bu 
kom ik duruma gülmeğe başlarlar.
Mellés, ayni yıl başrolünü kendisinin oyna
dığı 174 metre uzunluğunda ve içinde me
zarcı, hayalet, düello sahneleri bulunan b ir 
«Hamlet» film i çevirdi.

İtalyanların gösterişe ve tarih i konulara olan 
m eraklan Cines firmasını Shakespeare'in e- 
serlerine yöneltti. 1908 yılında iki Hamlet ve 
b ir «Romeo ve Juliet» film i çevrild i. Ju lie t 
rolünü oynıyan Francesca Bertini, Mary Pick- 
ford kadar popüler oldu. Bütün bu film lerle 
b ir başlangıç yapılmış oldu. Am erika’da, İn
giltere ve İta lya’da yeni film le r çevrilmeye 
büyük b ir hızla devam ediliyordu. İlk zaman
la r değişen, filim le rin  kalitesi değil, yalnızca 
uzunlukları o luyordu ... 1910 dan sonra kısa 
m etrajlı film lerin  yerin i yavaş yavaş uzun 
film le r almaya başladı. Bu sıralarda sinema 
binası ihtiyacı da gün geçtikçe artıyordu. 
Emilie Altenloh 1914 yılında «Sinemanın 
Sosyolojisi» adı altında yayınlanan b ir ince
lemesinde 1912 yılında yalnız Amerikada iki 
ay İçinde toplam 233141 metre uzunluğunda 
822 film  çevrilm iş olduğunu yazıyordu. Bu 
sayılar, sinemanın şaşırtıcı zaferinin İşaret
lerinden sadece biriydi.
Bu sırada senaryo yazarı sorunu da önemli 
b ir problem olarak ortaya çıktı. İyi senarist
lerin sayısı çok azdı. T iyatro İse rakib i du
rumuna geçen, yönetmenlerini, oyuncularını 
ve yazarlarını kapan, sinemaya karşı savaş 
açmıştı. Aslında tiyatrodaki krizin nedeni si
nema değil, yanlış anlaşılmış olan ve aşırı
lığa kaçan natüralizm idi.
Piyes uygulaması 1910 - 1922 yılla rı arasın
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da bir salgın durumunu aldı. 1922’de uygu
lama eserlerin sayısında b ir azalma görül
dü ve bu azalma 1924'e kadar sürdü. 1928 
yılında sesli sinema İle b irlik te  yeniden bir 
artış başladı. Sinemanın gelişmesinde eko
nomik ve po litik  olayların etkisini mutlaka 
dikkate almak gerekir. 1913 yılına kadar si
nemada gözle görülebilen gelişme, savaşın 
başlamasıyla durakladı. 1927 -  28 yıllarında
ki ekonomik kriz sinemayı b ir kere daha t i 
yatroya yöneltti. Bundan sonra sesli film  ve 
deneme yılları geldi.

Shakespeare film lerin in  İkinci dönemi 1911 
yılında, Ing ilte re ’de, ilk  defa b ir tiyatro ese
rinin b ir film  stüdyosunda hazırlanıp temsil 
edilmesiyle başladı.
Bu, Sir Herbert Beerbohm Tree’nin «His Ma- 
jesty’s Theatre» da oynamakta olduğu »VIII, 
Henry» oyunuydu. «VIII. Hetıry», bir film 
stüdyosunda ve William G. Barker yönetim in
de film e alındı. Filimde eserin beş sahnesi 
tam olarak yer almaktaydı. «Kardinal Wol- 
sey»i Sir Tree, «VIII. Henry»yi de Arthur Bo- 
urchier canlandırıyorlardı. Aynı yıl içinde In- 
gllterede o zamanların en ünlü «Hamlet» f i l
mi çevrild i. Hemen hemen 60 yaşlarında olan 
Sir Johnston Forbes Robertson’un tiyatrodan 
ayrılmadan evvel oynadığı veda tem sili Hay 
Plump tarafından film e alındı. «London T i
mes» bu filim le, sinemanın, verebileceğinin 
en iyisini verm iş olduğunu yazıyordu.

1919 - 1928 yılları arasında, sinema tarihi 
bakımından önemli Shakespeare film lerini, 
hep A lmanlar çevird iler.

1920 yılında Sven Gades ve Heinz Schall 
Hamlet rolünü ünlü aktris Asta Nielsen’in oy
nadığı b ir «Hamlet» film i çevird iler. B irçok 
sinema tarih leri bu Hamlet! Shakespeare 
film leri arasına katarlarsa da, doğru değild ir. 
Bu film in konusu, Amerikalı profesör Ed
ward E. Vining’ln «The mystery of Hamlet - 
Hamlet’in sırrı» adı altında 1881 yılında neş
rettiği b ir 12. asır efsanesine dayanır. Vi- 
ning’in kaynaklarının doğruluk derecesi biraz 
karanlıktır. Çünkü film e çekilen metin daha 
çok b ir hayalgücü eserine benziyor. Filimde 
kraliçe Getrud tah t’ta  kalabilm ek için yeni 
doğmuş kızını b ir erkek çocuk olarak tanıtır. 
Wittenberg’te eğ itim in i tamamlıyan Hamlet 
bir gün babasının ölüm haberini alır. A rka

daşı Horatlo ile Danimarka’ya döner ve an
nesinin amcasıyla olan düğününe yetişir. 
Hamlet bu durum üzerine babasının b ir c i
nayete kurban gitm iş olmasından şüphele- 
nlr. Çevresinde olup bitenleri rahatça gözle
yebilmek, izleyebilmek için deli rolü yapma
ya karar verir. Daha sonraki olaylar Shakes- 
peare'ln Hamletine benzer şekilde gelişiyor, 
ama gene de b irçok sahneler değişik ya da 
eksiktir. Trajedin in yapısını asıl değiştiren, 
Hamlet’ in b ir kadın olması, g izlice Horatio’- 
yu sevmesi ve kıskançlıkla onun Ophella’ya 
olan sevgisini gözlemesidir.
Bütün bunlara rağmen bu H an le t bugün bi
le İlgiyle incelenen ve sinema tarihine geç
miş olan b ir yapıttır.

1922 yılında Dimitri Buchowetzki’nin çevir
miş olduğu Othello film in in Shakespeare film 
leri arasında oldukça önemli b ir yeri var
dır. O zamanların en büyük aktörlerinden 
Emil Jannings bu filmde Othello’yu oynuyor
du.
1923 Martında René Clair Paris’te yayınla
dığı b ir eleştirmede bu film in b ir senfoni na
sıl d inleniyorsa öyle seyredilmesi gerektiğ i
ni yazıyordu. Werner Krauss daha sonraları 
senaryosunu Pietro Aretino, Masucclo, ve 
Giovann! Fiorentino’nun yazmış oldukları ve 
yönetmen Paul Felner’in çevird iği «Venedik 
Taciri» film inde oynadı. 1925 yılında Hans 
Neumann, Ernö Metzner’ln dekor ve kostüm
leriyle dikkati çeken «Bir Yaz Gecesi Rüya
sı» film ini çevirdi. O yılların eleştirmenleri 
film in romantik, alaycı yergici öze llik leri üze
rinde durdular.

Bu devrenin son film i 1928 yılında Amerikalı 
yönetmen Sam Taylor’un çevird iği ve İlk sesli 
film lerden olan «The Taming of the Shrew» 
dur. Beyaz perdenin ik i büyük şöhreti Doug
las Fairbanks ve Mary Pickford’u karşı kar
şıya getiren bu film de orijina l metnin yal
nızca üçte biri kullanıldı.

Sam Taylor’un film iyle birlikte, sessiz sinema 
da tarihe karışmış oldu. Tekniğin kazandığı 
bu yeni zafer sinemanın imkânlarını geniş
letmekle b irlikte yeni problem ler de getirdi. 
Sinema 1920 lerde b ir fotoğraf sergisi at
raksiyonu olmaktan çıkıp b ir sanat haline 
gird i.
Shakespeare film lerin in üçüncü devresi na-
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sil Alman yapımlarının etkisi altında kalmış
sa dördüncü devrede Anglo-Amerikan etkisi 
altında kaldı. Bu dönemin İlk dikkate değer 
film i, Max Reinhardt ve William Dieterle'nin 
«Bir Yaz Gecesi Rüyası» (1935) dir. 1936'da 
Paul Czinner Ingiltere'de «As you like it» o- 
yununu film e aldı. Rosalinde rolünde Ellsa 
Bergner ve Orlando’da Laurence Olivier d i k 
kati çektiler. Bundan sonra yapılan ve ö- 
ze llik le  senaryosu üzerinde çok çalışılan 
George Cukor'un «Romeo ve Juliet»! pek tu
tulmadı.

Sinemada daima, tiyatro eserlerin in film e 
çekilme imkânlarının olum lu sonuçlar verip 
verm iyeceği sorunu ortaya atılm ıştı. 1930 
yıllarında Bela Balasz ve Rudolf Arnhelmin, 
yaptıkları incelemeler sonunda bu soruya 
verdik leri cevap «hayır» oldu. 65 y ıllık  Sha
kespeare film leri geçmişini ve tiyatrodan a- 
lınmış öbür film leri inceliyecek olursak pek 
az sayıda İyi film  çevrilm iş olduğunu görü
rüz (...)

Bütün Shakespeare uygulamalarının b irleşti
ği nokta fillm lerln  tekn ik  ve op tik etkilerden 
az yararlanabilm eleridir. B ir tiyatro eserinin 
yaratılışında insanın başrolü oynamasına kar
şılık b ir film in yaratılışında İnsanın rolü ö- 
bür tekn ik unsurlara oranla (kurgu, kamera, 
görüntü g ib i) daha arka plânda daha azdır. 
T iyatro yönetmeni sahnenin sınırları içinde 
bulunurken filim  yönetmeni daha serbest ça
lışıp her çeşit olayı verebilmek olanağına sa
h ip tir. 1937 - 1964 devresindeki Shakespeare 
uygulamalarının ilk  örneklerinden biri olan 
Sir Laurance Olivier’nin «V. Henry» (1944)si 
aynı zamanda bugüne kadar gelen b ir uy
gulama biç im in in de İlk örneği oldu. V. 
Henry, ilk  renkli Shakespeare uygulaması 
idi. Olivier b ir zamanlar Shakespeare’in sine
maya uygulanmasının İmkânsız olduğunu id
dia ederken sonraları fik rin i değiştird i ve ilk 
Shakespeare film in i çevirdi. Olivier büyük 
olanaklarla ve tanınmış b ir oyuncu kadrosuy
la çalışıyordu. Olivier ve Roger Furse (dekor, 
kostüm) dekorların, sahnelerin ve kostüm
lerin 15. yüzyıl resminin havasında çekilme
sine karar verdiler. Perspektif kullanmıyor
lar, böylece Ortaçağ resmindeki kontrast e t
k ile ri elde etmeğe çalışıyorlardı. Bundan dört 
sene sonra (1948) Olivier, adını en iyi Sha-

kespeare Yorumcusu olarak tanıtan İkinci uy
gulamasını b itird i: Hamlet. Hamlel'in asıl met 
ni üzerinde kısaltmalar yapan Olivier 2,5 sa
a tlik  b ir senaryo elde etmiş, ama bu arada 
Rosencrantz, Gulldenstern ve Fortinbras g i
bi kiş ileri atıp önemsiz bazı sahneleri uzun 
tutmakla oyunun dengesini bozduğunu far- 
ketmemlşti. Filimde şatonun merdivenlerini, 
odalarını ve koridorlarını devamlı olarak do
laşan hareketli b ir kamera kullanılmış, görün 
tüler kuvvetsiz kalmıştır. «Hamlet», söz ve 
görüntü arasında meydana ge lebilecek aykırı
lıkların b ir örneğid ir. B ir yandan orijina l met
ni kullanmak öbür yandan da sinemanın ö- 
zellik lerinden faydalanmak bu ik iliğ i ortaya 
çıkarmıştır. Görüntünün söz öğesini bozdu
ğu yerlerden birinde Ophelia, Hamlet’ in dav
ranışlarını göstermeye başlar. B ir başkasın
da, «Olmak veya Olmamak» monoloğunda 
Hamlet'in çıkarıp denize doğru fırla ttığı b ir
çok ayrıntı çekim inde takip ed ilir.

Bütün bunlar, ağırlığın sözler üzerinden kal
kıp, d ikkatin başka yönlere çekilmesine se
bep oluyor. Bu bakımdan Olivier’nin «Ham
le c in i Shakespeare’i gerektiğ i g ib i yansıttığı 
söylenemez. 1948 de çevrilen, Orson Welles’- 
in Macbeth’ i öbür Shakespeare uygulamala
rından ayrılır. Orson Welles değiş ik bir yo
rum yapıp, kendine özgü b ir anlatıma ulaş
mıştır. Bu film inde de Welles herzaman kul
landığı iy ilik  - kötü lük çatışmasını ön plâna 
çıkarm ıştır. Macbeth rolünde oynayan Wel
les, bu rolü Shakespeare’de olduğundan da
ha korkunç, ih tiraslı ve kanlı b ir şekilde yo
rumlamıştır. Yönetmen Orson Welles, bu a- 
rada, oyuncu Orson Welles’i çok ön plâna 
çıkarmış ve öbür karakterlerin s ilik  kalması
na yol açmıştır. Zorlayıcı mali sebepler yü
zünden 23 gün g ib i kısa b ir zaman içinde 
b itirilen filim  işleniş, görüntü ve kamera ça
lışmaları bakımından çeşitli eks ik lik le r gös
termektedir.

Bundan sonraki 15 yıl içinde 20 den fazla 
Shakespeare uygulaması yapılmış, bunlardan 
7 tanesi SSCB'de çekilm iştir. Shakespeare’- 
in eserlerin i beyaz perde için kapışıldığı bu 
devrenin ilk  film i 1951/52 yıllarında çevrilen 

«Julius Caesarudır. Chicago Northwestern 
Unlversity öğrencile ri tarafından, Oavid Brad- 
ley’ in yönetim inde, 16 mm.İlk bir kamera ile

16

sinematek.tv



meydana getirilen ve büyük b ir idealizmle, 
olanaksızlıklar İçinde yapılan bu filim , gene 
de b ir başarı sayılabilir. MGM'nin 10 milyon
luk Jıılius Caesar'ına karşılık bu filim  15.000 
dolara malolmuştur. Kostümlerini, kız öğren
cilerin  yatak çarşaflarından d iktiğ i, mızrak
larını ve zırhlarını öğrencile rin yaptığı bu 
filmde, Chicago binalarının duvarları, de
kor; b ir müze, Forum Romanum; b ir stad
yum, Colosseum ve meraklı yayalar da eski 
Romalılar olarak kullanılm ışlardır. (...) 

1955'te Sergey Yutkeviç tarafından Kırım ’da 
çekilen renkli «Othello» tiyatro özelliklerden 
kurtulamıyan b ir filim  oldu. Sergey Bondar- 
çuk, Othello rolünde değişik b ir yorumla oy
namış, kıskanç ve aldatılm ış b ir koca yerine 
b ilinçli ve akıllı b ir insan, Desdemona’ nın ö l
dürülmesi Sahnesinde b ir katH yerine hare
ketlerinin doğruluğuna inanan b ir insanı ya
ratmıştır.

1950’de Doğu A lmanya’da Shakespeare’in 
«The Merry Vives of Windsor» adlı eseri f i l 
me alındı. Italyan - Fransız ortak yapımı o- 
lan «Venedik Tacirinnden (1952) sonra 1953 
de ilk  Hollywood uygulaması olarak «Julius 
Caesar» yapıldı. Yapımcı John Houseman ve 
re jisör Joseph L. Mankiewicz orijina l metne 
bağlı kalmadılar. Filimde sadece Shakespe
are’in sahne sırası bozulmadı. Hollywood’a 
özgü büyük ve aşırı süslü dekorlara iltifa t 
etmeyen Mankiewicz eserin ruhunu korudu. 
Joseph Ruttenberg’in kamerası da film e d i
namik b ir hava verdi. Film in başarısının b ir 
nedeni de tanınmış oyuncuların rol almasıy
dı. Bunların başında Antonius'u oynıyan Mar
lon Brando bulunmaktaydı. Ancak bu uygu
lamanın d ilinde de Shakespeare diline aykı
rılık lar görülmekteydi.

Bu aykırılık daha çok, Renato Castellani’nin 
«Romeo ve Juliet» inde (1954) görülür. Bu
rada hareketli görüntü ler yanında metin sö
nük kalmış, bütün parlaklığın ı yitirm iştir. 
Castellani'nin Kostümcü Fini ve Görüntü Yö
netmeni Krasker’le birlik te  Venedik, Floran
sa ve San Francisco manastırında seçtikleri 
yerler çok renkli b ir hava yarattı. Ancak 
Susan Shentali ın Juliet i ve Laurence Har- 
vey'in Romeo’yu temsil e ttik le ri film in, oyun
daki tra jik  aşk atm osferini verememesi so
nucunda ortaya Shakespeare metnini libretto

olarak alan b ir opera - filim  çıktı.

Bunca uygulama arasında danslı ve müzikli 
çevrilenleri de olacaktır elbette. Romöo’nun 
konusunu modernize eden «West Side Storys 
den başka Rusya’da da İki bale uygulaması 
yapıldı. Leo Arnstam ve Leonid Lavrovski 
1954 de, Sergey Prokofieff’ in müziği ile «Ro
meo ve Julietsin «Son Dansmnı çektiler. 6 
sene sonra Wachtang Çabukyani, müziğini 
Aleksey Matçavyani’nin, koreografi ve senar
yosunu da kendisinin yaptığı yeni b ir «Ot
hello» çevirdi. Konu ayrılıklarına rağmen bu 
iki film in, müzik ve koreografi yönünden ben
zerlik leri vardır. Romeo ve Juliet, 1941 de 
Moskova Bolsoy Tiyatrosunda oynanmış olan 
ve aynı adı taşıyan balenin b içim in i yansıt
maktadır. Eser, hareketli ve incelik lerle do
ludur. Hareketliliğin b ittiğ i yerde, örneğin 
ölüm sahnesinde, ağır b ir pandomim hare
ketin yerin i almaktadır. Bu film , şimdiye dek 
meydana ge tirilm iş bale filim lerln in  en başa
rılısıdır. Othello iç in de aynı şeyler söyle
nebilir. B ir yandan Galina Ulanowa (Julia), 
ve J. Shdanow (Romeo), d iğer yandan Vaş- 
tang Çabukyani (Othello) ve Vera Zignade 
(Desdamona) erişilmesi güç b ir başarıya u- 
laşıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen, ko
reografi, Rus balesinin geleneksel, kuru bi
ç im in in etkisi altındadır. Böylece olayların 
tra jik  - şiirsel gelişim i açığa çıkamamaktadır. 
Bu arada İng iltere’de, 1955 yılında. Sir La
urence Olivier, üçüncü Shakespeare film i o- 
lan «III. Richardoı bitird i. Oyunculardan ba
zı yetenekler isteyen baş rolde, Olivier, be
yaz perdede görülen en başarılı III. Richard 
idi denilebilir. Filmin eleştirilecek tek yanı, 
önemli rollerden biri olan Kraliçe Margaret’- 
in senaryodan çıkarılm ış olmasıdır. Geçmiş
le şim diki zaman arasında b ir bağ görevini 
gören bu karakterin yokluğu, konunun tarihi 
tem elini sakatlamaktadır. Olivier, bütün mo
nologları kameraya doğru söyletmekle, ka
meranın özellik lerin i bozmuş ve film in tiyat
roya kaymasına sebep olmuştur.

Sonraki yıllarda çok başarılı uygulamalara 
raslanamamaktadır. 1955 ve 1956 da Rusya'
da Yakov Frid ve Aleksandr Abramov tara
fından «Beğendiğiniz Gibi» ve L. Samkovoi, 
tarafından da «Kuru Gürültü» filme alındı. 
Japonya’nın ilk  uygulaması 1957’de yapıldı.
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Akira Kurosawa «Macbeth»! «Kumonosu-jo»
adı altında Japon yaşamına uygulayarak çe
virdi. 1957 ve 59 arasında da Çekoslovakya'
da «Bir Yaz Gecesi Rüyası» film e uygulandı. 
Büyük kukla ustası Jlri Trnka bu komediyi 
kuklalarının masal dünyasına aktardı. 

Shakespeare’ln eserlerindeki kişilerden ve 
konulardan esinlenerek meydana getirilen 
b irçok film i burada İncelemek İmkânsız. Fa
kat 1959’da Helmut Kautner’in Almanya'da, 
10 senelik b ir planlama sonucunda ortaya 
koyduğu filim  incelemeğe değer. «Der Rest 
İst Schweigen» (Gerisi Sessizlik) adlı filim de 
Hamlet b ir Alman fabrikatörünün Harvard 
Üniversitesi öğrencisi olan oğludur. Kautner 
Hamlet’ ! 20. yüzyıla getirm ekle zamanımızın 
aldatıcı refah toplumunu Shakespeare açı
sından İncelemiştir.
1960 yılında Ing iliz  yönetmen, George Scha* 
efer; Maurice Evans ve Judith Anderson ile 
«Macbeth»! Amerikan renkli televizyonu için 
hazırladı. Eseri hem sinema, hem de te le
vizyon iç in  hazırlamak zorunda olan yönet
men, sinema ve televizyon perdelerinin bir
birlerinden ayrı olan kurallarından dolayı çe
ş itli güçlüklerle karşılaştı.

Televizyon da son yılla rda Shakespeare ko
nularına ilg i göstermeye başladı. Shakespe- 
are’in 400. doğum günü dolayısı İle İng iliz ve 
Danimarka televizyonları ortaklaşa, Philip Sa- 
ville’in yönetim inde Helsingör manastırında 
ve Kronborg şatosunda ı  Hamlet» I çevird iler. 
Amerikan televizyon şirketle ri de bütün ö- 
nemll eserleri, bu arada bazılarını b irkaç ke
re, film e aldılar. Televizyonun öze llik leri, ti
yatro ve sinemayı ayıran söz - görüntü ay
k ırılık larını unutturmaktadır. Bu bakımdan te
levizyon için yapılan tiya tro  uygulamalarını 
tiya tro  ve filim  arası b ire r yapıt o larak nite
lendirm ek mümkündür.

Shakespeare’in 400. doğum yılında sinema 
alanındaki en önemli olay hiç şüphesiz, Bo
ris Pasternak'ın çevrisi üzerine yönetmen 
Grigorl Kozlntsev’in çevirm iş olduğu ilk  Ham
let uygulamasıdır. 60 yaşındaki Kozintsev’in 
bütün hayatı boyunca Shakespeare üzerinde 
çalışm ış olduğunu söylemek mübalâğa sayıl
mamalıdır. Kozintsev yalnız Hamlet üzerinde 
yed! yıl çalıştı ve incelem elerinin sonuçlarını 
«Çağdaşımız William Shakespeare» adı at

fında yayınladı. Kozintsev «Hamlet»! önce 
Leningrad’ la  Puşkin Akademi Tiyatrosunda
sahneye koymuştu. Kozintsev’e göre bu eser
de insan, alınyazısının felsefi ve şiirsel so
runlarıyla karşı karşıya bırakılıyor. Ollvier’in 
üzgün, hayalci, dünyadan ve insanlardan u- 
mut kesmiş Hamlet’ ine karşılık Kozintsev’in 
Hamlet’i büyük b ir yalan üzerine kurulmuş 

olan hayatla savaşan b ir insandır. Bunun 
için insanlığın önemine ve anlamına inan
mış Hamlet iç inde yaşadığı toplumu ve dev
leti, kurtulunması gereken b ir hapishane g ib i 
görmektedir. Son yıllarda Sir John Gielgud’- 
un sahneye koyup Richard Burton’un başro
lünü oynadığı «Hamlet» tem silin in film e çe
kilmesi b ir yana bırakılırsa tek önem li Sha
kespeare film i, Welles'in özgün b ir esinlenme 
ile yarattığı «Chimes at Midnight /  Geceya- 

* rısı Çanlarındır denebilir.

Çevirenler : Oğuz Alpöğe —  Faruk Atasoy

BİR YAZ GECESİ RÜYASI

SEN NOCI SVATOJANSKE. Yönetmen /  Jirl 
Trnka. Senaryo /  William Shakespeare’in ay
nı adlı eserinden Jirl Trnka ve Jiri Brdecka. 
Görüntü Yönetmeni /  Jiri Vojta. Müzik /  Vac- 
lav Trojan. Dekor /  Jiri Trnka. Kurgu /  Han- 
na Valachova. Kuklalar /  Bohuslav Sramek, 
Stanislav Latal, Bretislav Pojar, Jan Karpas, 
Jan Adam, Vlasta Jurajdova. Yapım /  Studio 
loutkoveho a kresleneho filmu-Çekoslovakya 
sky film. Yapımcılar /  Jaroslav Mozls, Erna 
Kminkova. Yapım yeri ve yılı /  Çekoslovakya 
1956-59. Uzunluğu /  2050 metre. 1959 Can
nes Film Şenliği Film Tekniği Yüksek Komis
yonu Büyük ödülü. 1959 10. İşçi Film Şenli
ği Film tekniği ödülü (Trnka ve çalışma ar
kadaşlarına). 1959 Venedik Film Şenliği Pla
keti. 1960 Bükreş Uluslararası Kukla Fillm- 
leri Şenliği Büyük ödülü. Filmin müziğini bes
teleyen Vaclav Trojan da birçok filim şenli
ğinde ödüller kazanmıştır.

Film in Shakespeare'in ünlü eserinden alınan 
konusu b ilind iğ i g ib i m ito lo jik  çağlarda A ti
na’da geçer. Lysandre, Egée'nin kızı Herm ia'- 
yı tatlı d il ve hediyelerle kendine âşık eder. 
Baba Egée ise kızını, daha çok beğendiği De- 
metrius ile evlendirm ek ister. Öbür yandan 
Helen Demetrius’a âşıktır. Bu yüzden Helen
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Ile Hermla b irb irlerine rakip olurlar. Thésée, 
Atina Dükü’dür, ve Amazonların kraliçesi 
Hyppoilte ile nişanlıdır. Thésée, kendi düğün 
gününün şenliklerin i hazırlaması için Philo- 
s lra te 'i görevlendirir. Hermla, babasının iste
ğine uyup Demetrius ile evlenmezse bu şen
lik  gecesi ölecektir. Lyaandre, Herm ia’ya, A- 
tina dışındaki teyzesinin evine kaçıp orada 
evlenmeyi tek lif eder. Böylece A tina kanun
larından kurtulabilecekler, yani Hermia ölme
yecektir. Bu planı Hermia, arkadaşı Helen’e 
anlatır. O da sevdiği Demetrius’a anlatır. 

Ayrıca b ir odada Quince Snug, Bottom, Flü
te, Snout ve Starveling (Shakespeare’in ko
medi karakterleri), şenlikte oynayacakları 
Pyrame ve Thisbé tragedyası iç in hazırlan- 
maktadırlar.
Öbür yandan ormanda bütün periler toplan
mışlardır. Puck da oradadır. Puck, insanla
rın işlerine karışan b ir peridir. Perilerin Kralı 
Oberon ile Kraliçesi T itanla ormana gelirler, 
ik is i arasında b ir oğlan çocuk yüzünden bir 
tartışma çıkar. Oberon, T itania’ya büyülü b ir 
su içirerek, uyanınca ilk  gördüğüne âşık o l
masını sağlamaya karar verir. Ama, bu bü
yülü su, ormana ge lip uyuyan Lysandre’ın 
gözlerine sürülür ve Lysandre uyandığında 
ilk gördüğü Helen'e âşık olur. T itania’nın da 
gözlerine aynı sudan sürüldüğünden, o da 
eşek kafasına rağmen Bottom 'a âşık olur. 
Bu arada Hermia ile Demetrius kavga ederler. 
Hermia, Demetrius’u, Lysandre’ ı öldürmekle 
suçlar, ö b ü r yandan Oberon, Puck’a, Lysand- 
re ’ ın gözlerine büyülü su sürmekle yapılan 
yanlışı düzeltmesini söyler. Helen, Hermia, 
Lysa.ıdre ve Demetrius ormanda buluşurlar. 
Aralarında kavga çıkar. Lysandre ve Demet
rius düelloya karar verirler. Ancak Oberon a- 
raya girer, ik i kavgacı b irb irle rin i göremedik
leri için kavga edemezler.

Titania, büyülü ç içek özünün etkisinden kur
tulur ve Oberon’u sevdiğ ini anlar. Egée de 
kızı Hermia ile Lysandre, Helşn ve Demetri
us’u ormanda uyurken bulur. Dük Thésée de 
onların serüvenlerini d in le r ve bağışlayarak, 
düğününe davet eder.

Düğün şenliğinde Pyrame ile Thisbée oyunu 
oynanır. Bu arada üç ç iftin  düğünü b ir ara
da yapılır : Thésée ile Hyppolite, Hermla İle 
Lysandre, Helen ile Demetrius evlenirler. T i

tanla ile Oberon da barışırlar ve Puck'ın ko
nuşmasıyla filim  biter.

JIRI TRNKA

«Kukla fillm le ri yapma düşüncesi, bana, per
deyi üç boyutlu figürlerle doldurmak, onları 
canlı-resim filim lerine de olduğu gib i b ir düz
lemde değil de derinlemesine b ir mekân için
de kullanmak İsteğimden geldi» diyor Trnka. 
«Ve ilk  sinemacılık deneyimden bu yana her 
zaman b ir tek amaç güttüm : L irik  filim le r
yapmak. Kukla fiiim ierin in  imkânları gerçek
ten s ın ırs ızd ır: Kukla fillm leri, öbür filim le r 
iç in aşılmaz olan engelleri aşmakta büyük b ir 
güce sah ip tirler. Bale ve Opera ile ortak yön
leri dolayısıyla şiirsel ve lir ik  karakterlerini 
kolayca korurlar.»
Kuklacı ve ressam Josef Skupa'nın öğrencisi 
olan Trnka, ressam ve desinatör olarak baş
ladığı yaşama serüvenine sonraları tiyatro 
dekorcusu, tiyatro kurucusu, canlı-resim ya
ratıcısı ve çocuk kitapları yazarı olarak de
vam etti. Ve Kukla filim lerine gerçek b ir Sine- 
Bale, Sine-Opera zenginliğ i kazandırdıktan 
sonra dünyamızdan geçip gitti.

KRİSTALİN YAPISI

STRUKTURA KRYSZTALU. Yönetmen ve se
naryo /  Krzysztof Zanussi. Oynayanlar /  B. 
VVrzesinska, J. Myslovvicz, A. Zarnecki. Ya
pım /  Ensemble TOR. Yapım yeri ve yılı /  
Polonya 1968.
Krzysztof Zannussi’ nin Mar Del Plata Şenli
ğinde üç ödül kazanan film i, yönetmenini bir
denbire gerçek sanatın önde gelen yaratıcı
larından biri durumuna getirdi. Filim, Sosya
lis t ülkelerde genellik le pek utangaç ele alı
nan bir konuyu, «meslek sorunum u inceli
yor. Polonya’da meslek sözü hemen, insan 
kulağına sevimsiz b ir söz g ib i çarpan «ba
şarılı» sözcüğünü çağrıştırıyor. Ancak filim, 
Polonya’daki sistemin b ir meslek aşaması 
olarak gördüğü şeyi belirlemeye çalışıyor. 
«Kristalin Yapısın be lirli b ir mesajı olan bir 
filim dlr. Az olay vardır, daha çok düşünme
ye yer verir, ama bunların yanısıra diyalog 
da fazla yer tutmaz. Konuşmalar bazan gö
rüntülerin altına gizlenmiş olarak, bazan da 
zaman içinde özel aralıklara yerleştirilm iş 
olarak ortaya çıkar: örneğin sabah kahval
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tısında sorulan b ir sorunun cevabı ertesi 
gün akşam yemeğinden sonra verilir.
Film in konusu, üniversitede İken arkadaş o- 
lan iki fiz ikç iy i karşı karşıya getirir. F iz ikçi
lerden biri bütün dünyayı dolaşmış, stajını 
Dubna’da yapmış, Columbia ün iversltesi'nde 
çalışmış ve şimdi başkent Varşovaya yerleş
miştir. B ir araştırma enstitüsünde müdürün 
sağ kolu durumundadır. Öbürü ise taşrada 
b ir meteoroloji istasyonunu yönetmektedir. 
Güzel olmayan bir karısı ve dar ufuklu b ir 
yaşantısı vardır. Çevrenin bütün insanları ile 
senli benlidir. Az para kazanmakta, sırtına 
yeni b ir kazak alabilmek için bile para bul
makta güçlük çekmektedir. Bununla b irlik te  
kişisel bilim  çalışm aları iç in oldukça zaman 
bulabilm ektedir. Ve eski profesörünün baş
kentte çalışması için yaptığı tek lifi de red
deder.
Filim bu iki eski arkadaşın yaşantısını usta
lık la  ve yan tutmaksızın karşı karşıya koyar.

EROIKA

EROIKA. Yönetmen /  Andrzej Munk. Senar
yo /  Jerzy Stefan Stavinski. Görüntü Yönet
meni /  Jerzy Wcjcik. Müzik /  Jan Krenz. De
kor /  Jan Grandys. Oynayanlar /  1. Scherzo 
alla polacca: Barbara Polomska, W. Dziewons- 
ki, I. Machowski, Leon Niemczyk. II. Ostinato 
lugubro: W. Rudzki, J. Nowak, R. Klosowski, 
W. Siemon. J. Kostecki. Yapım /  Ensemble 
KADR. Yapım yeri ve yılı /  Polonya 1957. 
Süresi /  85 dakika.
Eroka’nın senaryosu iki bölümden meydana 
gelmektedir:
1. -  Scherzo Alla Pollaca

Ozidzius, Varşova ayaklanması sırasında is
yancıların safında yer almıştır. Ancak işlerin 
kötüye g ittiğ in i görünce Zalesie’deki evine 
dönmeye karar verir. Evine g ittiğ inde karısı
nın kendisine güzel b ir Macar subayıyla al
dattığını görür. Macar Subayı Dzidzius’a bir 
tek lifte  bulunur: Eğer Ruslar Macarları müt
te fik  olarak kabul ederlerse, iki bölük asker 
ve top la rla  Varşova'daki isyancılara yardıma 
gidecektir. D izidzius bu tek lifi Varşova’daki- 
lere b ild irm ek üzere gider. Ama b ir süre sonra 
Zalesie’ye olumsuz b ir cevapla döner. Ayak
lanmanın şefleri tek lifi kabul etm emişlerdir. 
Bütün gayretlerin in boşa g ittiğ in i gören Dzid-

zlus, Zalesie'de, İkiyüzlü ve aldatıcı karısının 
yanında kalmaktansa, ölümü göze alarak ye
niden Varşova'ya, İsyancıların yanına döner.

2. - Ostinato Lugubre

Bir esir kampına getirilen PolonyalI askerler, 
aralarından birin in kaçmış olduğunu farke- 
derler. Olağanüstü n ite lik lere sahip b ir su
baydır bu: Zawitowski. Ancak b ir başka su
bay Kurzawa, b ir süre sonra işin aslını far- 
keder. Zawitowski, aslında kaçmamıştır. Ama 
saklanmakta ve b ir başka tutuklu ona gerek
li y iyecekleri g iz lice vermektedir. B ir süre 
sonra bu üç tutuklu arasında yani Zaw itow
ski, Kurzawa ve giz lice yiyecek götüren Turek 
arasında özel b ir dünya kurulur. B ir süre 
sonra, Zaw itow ski’nln dostlarından Jak, arka
daşlarının alayları sonucunda intihara zorlanır 
ve öldürür kendini. Sonunda Zawitowski de 
in tihar eder. Ve, b ir zamanlar kamp kuman
danının portresin i yaptığı iç in  onun güvenini 
kazanmış bulunan Turek, komutandan, arka
daşı Zaw itowski’nin cesedinin kimseye haber 
verilm eksizin gömülmesine da ir söz alır.

MATEUSZ’UN GÜNLERİ

ZYVOT MATEUSZA. Yönetmen /  Witold 
Leszczynski. Senaryo /  Tarjei Vesaas’ın 
«Fuglane» adlı romanından Witold Lszczy- 
nski ve Wojciech Solarz. Görüntü Yönetme
ni /  Andrzej Kostenko. İşbirliği /  Jacek Mie- 
roslawski ve Haskon Sandy. Müzik /  Arcan
gelo Corelli’nin Op. 6,8 No.lu Concerto Gros- 
so’su. Çalan /  «Pro Música» oda orkestra
sı. Ses /  Wieslaw Owiklinski ve Zygmunt 
Nowak. Kurgu /  Zenon Piorecki. Oynayan
lar /  Franciszek Pieczka, Anna Milewska, 
Wirgillusz Gryn, H. Skarzanka, A. Fogiel, E. 
Nowacka, J. Szczerblc, M. Braunek, M. Ja- 
niec, A. Iwaniec, K. Borowiec. Yapım /  Yük
sek Sinema Okulu ve Ensemble START. Ya
pım Yönetmeni /  Tadeusz Baljon. Yapım yeri 
ve yılı /  Polonya 1967.

Mateusz, kızkardeşi Olga ile b irlik te  b ir gö
lün kenarındaki kulübelerinde yaşar. Geri ze 
kâlıdır Mateusz, orta yaşlıdır. Kendi dünya
sında m utludur ama, düşleriyle avunur. Ki
mi zaman cinsel düşle rd ir bunlar, kimi za
man lirik , şiirsel düşlerdir. Uçan b ir kuş bi
le Mateusz iç in  huzur veric i b ir özgürlüğün
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simgesidir. Düşler gelir, geçer. Ktzkardeşi, 
Mateusz iç in  herşeydir yeryüzünde. O kadar 
ki, kaybolmayacağından emin olmak İçin pe
şini bırakmaz onun. Oysa, Olga için Mateusz 
taşınması güç b ir yük, b ir molozdur adeta. 
Ziraat işlerine aklı ermeyen Mateusz, küçü
cük sandalı ile gölün kıyıları arasında me
kik dokur. Çoğunlukla kendisiyle b irlik te  düş 
lerin i de taşır sandalında, kimi zaman ger
çek kiş ile r de taşıdığı olur ama. Mateusz’- 
un felâketi işte böyle başlar. Bunlardan biri 
- yakışıklı oduncu Jean - O lga’nın ilg is in i çe
ker. Mateusz hemen durumu farkeder. Olga 
kaçmak üzeredir. Mateusz Olga daha kendi
sini terketmeden, sandalı ile b irlik te  gölün 
sularında kaybolur.

ENGEL

BARIERA. Yönetmen ve Senaryo /  Jerzy Sko 
limowski. Görüntü Yönetmeni /  Jan Las- 
kowski. Kurgu /  H. Prugar. Sanat Yönetme
ni /  Roman Woiyniec, Z. Straszewski. Müzik 
/  Krıysztof Komeda. Oynayanlar /  Jan No- 
wicki (öğrenci), Joanna Szczerbic (Genç 
kız), Tadeusz Lomnicki (Doktor), Zdzislaw 

Makiakiewicz (Dergi satıcısı), Ryszard Piet- 
ruski (Başgarson), Maria Malicka, Malgorzata 
Lorentowicz, Gustaw Nehrebecki, Zygmunt 
Malanowicz, Andrzej Herder, B. Baer, Henryk 
Bak, Ryszarda Hanin, Stanislaw Lindner, 
Zygmunt Lesniak, Adam Pawlikowski, Adam 
Perzyk, Jerzy Turek. Yapım /  Kamera En
semble, Film Polski. Yapım Yönetmeni /  Sta
nislaw Zylewicz, Ryszard Straszewski. Yapım 
yılı ve yeri /  1966 Polonya. Süresi /  83 da
kika.
Filmin özeti gösteriden önce TSD üyelerine 
dağıtılacaktır.

MELEKLERİN JOANNA ANASI

MATKA JOANNA OD ANIELOW. Yönetmen /  
Jerzy Kawalerowicz. Senaryo /  Jaroslaw 
Iwaskiewicz’in romanından Tadeusz Konwicki 
ve Jerzy Kawalerowicz. Görüntü Yönetmeni /  
/  Jerzy Wöjcik. Müzik /  Adam Walacinski. 
Dekor /  Roman Mann. Oynayanlar /  Lucyna 
Winnicka, Mleczyslaw Voit, Anna Cieplewska 
Maria Chwalibog, Kazimierz Fabisiak, Stanis
law Jasiukiewicz. Yapım /  Ensemble KADR. 
Yapım yeri ve yılı /  Polonya 1961. Süresi /  
110 dakika.

Oolaylar Polonyanın doğusundaki b ir köyde 
bulunan bir manastırda geçer. Manastır ın bü
tün rahibeleri ne oldukları anlaşılamayan Çin'
lerin, şeytanların etkisi altındadırlar. Sadece 
Manastırın günlük ihtiyaçlarını gören b ir ra
hibe (Marguerite) şeytanın eline düşmemiştir. 

Manastırın papazı Garniec, şeytanla işb irliğ i 
yaptığı için yakılmıştır. Rahibelerin, özellikle 
Başrahibe «Meleklerin Anası Joannaının vü
cuduna girm iş bulunan şeytanı çıkarmak 
amacıyla gönderilen dört rahip, sonunda bu 
işi başaramadıklarını itira f ederler. Bunun 
üzerine Kilise oraya rahip Joseph Suryn’i gön
derir.

Peder Joseph, manastırın yeni papazı na bu 
kötü olaylar karşısında duyduğu kuşkuları an
latır. Sonra Joanna ile buluşur. Joanna'nın 
duygularının yüksekliğ i karşısında hayran ka
lır. Ama bir süre için sakin duran şeytan ye
niden harekete gelir. Ve Peder Joseph’ ln bü
tün dualarına rağmen Jonna’ya egemen olur. 
Şeytanı kovmakla görevli dört rahip, b ir tö
ren düzenliyerek bu işi başarmak isterler. Ama 
herkesin gözü önünde yapılan bu türden bir 
ayinin Joanna’yı küçük düşürdüğünü düşünen 
Joseph, bu işi yalnız başarmak ister.

Joanna ile Rahip Suryn’ in g iriş tik le ri bu güç 
ç ile ve dua saatleri sırasında Rahip, Joanna'- 
ya karşı içinde başka türden duyguların uyan
dığını görerek şaşırır. Şaşkınlığını Manastırın 
rahibine açar. Şöyle der Rahip «Siz mi Pe
der Joseph, bana şeytanların öze llik lerini so
ruyorsunuz? Eğer şeytan değilse bu, mutlaka 
meleklerin yokluğudur. Melek, Joanna’nın vü
cudunu terketm iştir. Yalnız bırakmıştır onu. 
Geride kalan belki de sadece insan doğası
nın kendisidir.»

Bu arada Marguerite, b ir soylu'nun verdiği ev
lenme sözüne kanarak onunla gitm iştir. Bu
nalımlı b ir gecenin sonunda Peder Joseph, 
ağır b ir günah işleyerek Joanna’nın vücudun
daki şeytanı kendi üstüne çekmek ve 
onu kurtarmak kararına varır. Handa konakla
yan iki masumu öldürür bu amaçla.

Ertesi gün, kendini aldatılmış ve terkedilm iş 
bulan Marguerite, Peder Joseph’e açar içini. 
Joseph ise, Marguerite’e, Joanna’nın yanına 
gitmesini ve Joanna’ya olan sevgisinden ötü
rü çifte cinayeti işlediğ in i söylemesini İster.
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burası 
İstanbul

T ü rk iye ’nin e ndüs tri merkezi. 
H er yıl dev adım larla  gelişen en büyük kent.

K ib riite n  o tom ob ile  kadar 
h e r şeyi yapan fab rika la rın  top land ığ ı yer.

F a brika la r da insan lara  benzer. 
O nlar da enerjiye  muhtaç. 

Devamlı ve kesintis iz e le k tr ik  enerjis ine. 
Ve e le k tr ik  ene rjis in i taşıyan yeraltı kablo larına. 

Fabrika ların  candam arı o lan yeraltı kablosuna.

Burası İstanbul.
Bu kentte  k ilom e tre lerce  KAVEL yeraltı kablosu 

h er gün bıkm adan, usanm adan ve yorulm adan 
fab rika la ra  e lek tr ik  e ne rjis i taşır. 

T ıpkı insan vücudundaki candam arı g ib i. 

K AV E L KAB LO  ve  E LEKTRİK| M A L Z E M E S İ A  Ş. 
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