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AKAD VE SİNEMADA GEÇEN 25 YIL

1973 A kad 'ın  yönetm enlik  yaşamının 25. yılı. 1916 da doğmuş Lütfü Ömer Akad. ilk  
f ilim in i 1948/49 yılla rında  çevirm iş. O yılla rdan  günüm üze kadar Türk S inem asının en
önem li yönetm eni n ite liğ in i sürdürm ekte. 72 /73  sezonunda yaptığı dö rt fitim le  yılın  en
başarılı, ve rim li yönetm eni o ldu. Sanatı hakkında şim diye kadar yapılm ayan ince lem elerin
yapılm asını d ileye rek sanat yaşamının ve yöne ttiğ i 45 filim in  kısa b ir dökümünü yapalım .

N. ö z ö n ’ün yaptığı ayrım ı kabul edersek Akad, 1950 lere kadar tiya trocu la rın  -başta 
M. E rtuğ ru l- e tk is i a ltında d ilin i bulamam ış sinemam ıza, sinem alık n ite lik le ri daha ilk  
( ilim le rinde  getiren, böylece s inem aclla r çağını açan, çağdaşlarını ve daha sonra ge
len le ri e tk ileyen  b ir yönetm en o la rak ortaya çıkıyor. İlk  f ilim i 'Vurun Kahpeye'den sonar 
beşinc i f ilim i ’Kanun Namına' İle, senaryosundan mekân ve tip  seçim ine, anlatım  ve kur
guya kadar s inem alık  n ite lik le r taşıyan b ir yapıt veriyor. 1952 de çev ird iğ i b ir po lis iye  
filim den  sonra y ine po lis iye  n ite lik te  ik i başarılı f ilim in i görüyoruz; 'A ltı Ölü Var’ (1953İ, 
'Ö ldüren Ş eh ir (1954), Akad ’Beyaz M end il' (1955) ile ilk  köy flılm in i çev iriyo r Beyâz 
M endil köy yaşamını o dönem de en iy i yansıtan filifle rden  b ir i o luyor. Özön’e göre tı^  
dönem de Akad, tekn ik  bakım dan Am erikan gangster filim le rinden , tutum  ve duyuş b ı-, 
kım ından Fransız kara fllim le riy le  ş iir li g e rçe kç ilik  akım ından e tk ilen iyor. Rus s iner ^  
p ro fesörle rinden Yurenev Beyaz M end il’de yen igerçekçi anlayışın iz le rin i bu luyor. , < 
Akad, 1963’e ge linceye  kadar pek çok tica rî filim e  imzasını atıyor. Bunların a ra s ın p ! 
«C ilâ li ibo» la r «Dişi Kurtlar« da var. Akad bu dönem deki filim le rinden  «Yalnızlar R ıîv
tım ı»na özel b ir önem ve riyor: «Bu filim in  senaryorsunu resim leşim yazmışım dır. İlk 
p lândan son plâna der. D ekorlarını da ç izd im , eşyaları da koydum, kameranın yerin i 
de kâğ ıtta  tesp it ettim . Ve aynen uygulandı bu., (yed inci sanat sayı 1)

1963/66 y ılla rı arasında Akad filim  çevirm iyor. Bu y ılla rda  tiya troy la  ilg ile n d iğ i Ken- 
te r tiyo trosunda «Yarın Cumartesi» adlı b ir oyun sahne lend iğ in i görüyoruz. İs ted iğ i g ib i 
filim  çevirem ed iğ inden ayrıld ığ ı sinem aya ik i başeseriyle  yeniden g ir iyo r; «Hudutların 
Kanunu» 1966), «Kızılırm ak-Karakoyun» (1967)). ilk in in  konusu Güney’ in, İk inc is in in  ko
nusu N. H ikm et'lnd l ve senaryo ları Akad yazmıştı. Her ik i film  de hem ulusal gerçekçi 
sinem anın hem de köy filim le rin in  en başarılıla rı o la rak  kabul ed ild i. Ö ze llik le  «Hudut
ların Kanunu», öz-b iç im  ilişk is in in  en dengeli ve sağlam o la rak be lird iğ i top lum sal b ir 
gerçeğ i, o luştu rucu  öğe le rin in  göstere rek verm esiyle öne çıkıyordu.

A. S.
Akad daha sonraki dönem de 1972'ye varıncaya kadar fazla önem taşımayan b irkaç 

filim  yap tı; «Ana» (1967), «Vesikalı Yarim» (1968), «Kader Böyle İstedi» (1968) «Bir Te
se lli Ver» (1971) g ib i.

1972/73 dönem i Akad iç in  ve rim li b ir dönem oldu. «Yaralı Kurt»ta b ir gangsterin  
tra jik  öyküsünü, an latan Akat, «G ökçeçiçek»te, kendi deyim iyle «çok eski kü ltü r kaynak
la rına b ir  değ inm e»sindebaşarılı o lam adıysa da senaryolarını ö teki pek çok filim i g ib i
kend is in in  yazdığı «Gelin» ve «lrm ak»lâ ik i ilg inç  yapıt verdi. Ö zellik le  «İrmak» A kad ’ ın 
en başarılı filim le rinden  b iriyd i. Irmak, her ne kadar öteki filim le r! g ib i sa lt top lum sal 
b ir g e rçe kç iliğ i yansıtm akla  ka lıyorsa da değ iş ik  ö ze llik le ri de var. Irm ak’ta  sözkonusu 
o lan köy ö tek i filim le rd e k i g ib i feodal İlişk ile rin  egemen o lduğu kapalı ekonom ik yapaya 
sah ip  b ir b irim  değ il. Akad bu kez endüstriye l b ir m eta üreten ve pazar iç in  üretim 6
geçm ekte  olan, top rak m ülk iye tin in  ağa e linde o lduğu b ir köyde ağa-yarıcı İlişk ile rin in
nasıl değ iş tiğ in i ve değ işm ekte  olan kim i ahlâk anlayışlarını b ir aşk öyküsü bağlamı 
iç inde  anlatm ayı den iyo r ve sanatının en başarılı ö rneklerinden b irin i veriyordu.

«G elin»de Akad, taşra  eşrafı b ir a ilen in büyük kentin  tica re t ortam ında ye r alma 
çaba la rın ı ve değişm ekte olan a ltyap ıla rın ın  yarattığ ı üstyapı çatışm alarını serg ilem ekte, 
ancak filim e  soyut b ir iç g e rçe kç iliğ i sağlam ak isterken önem li bazı nokta larda b irlik te  
o lam adığım ız ya rg ıla r verm ekted ir. Gelin, A kad ’ ın an latım ındaki kim i değ iş ik  öze llik le ri 

de taşıyordu.
Her ik i filim de  de A ka t’ ın yine kendi deyim iyle  düz yalın b ir anlatım  ve k iş ile r

arasındaki d ram atik  ilişk ile rin  yarattığ ı gerilim  göze çarpıyordu.
Sonuç o la rak  A kad ’ ın 25 y ıllık  yöne tm e lik  yaşamını bu sinema dönem inde başarılı 

sayılab ilecek b ir şekilde do ldurduğunu söyleyerek sanat anlayışını be lirten kendi söz
le riy le  yazım ızı nokta laya lım : «Sinemacı seyirc iye  tab ii ki b irtakım  sorunları yansıtma
lıdır. Bu onun gö rev id ir. Ben sinemada yalnızca marazı teşhis eder gösteririm . B ir yön
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tem, b ir çözüm getirm ek benim işim  değil. Teorisyen değ ilim , reçete getirm em . F ili
m in sey irc iy i ortaya konan m araz üstünde düşündürm esi bence ye te riid ir. Teşhis, so
ğuk b ilim se l b ir n ite lik  taş ıyab ilir ama iyi ve vurucu ise başarılı o lab ilir.»

A. S.
SİNEMA YAZARLARI VE YILIN EN İYİ FİLİMLER!
B ilin d iğ i g ib i S inem atek D erneği d ö rt y ıldan beri düzenli o larah sinem a m evsim i sonun
da S inem a Yazarları arasında b ir soruşturm a düzenlem ekte, yılın  en iyi on Türk, on 
yabancı f ilm in i seçm ekted ir. Geçen y ılla rda  sinem a çevre le rinde  büyük ilg i top layan bu 
değerlend irm en in  bu y ilk i soruşturm asına şu yazarla r katıld ı:
ALİ GEVGELİU, ATILLA DORSAY, BURÇAK EVREN, G IOVANNİ SCOGNAMİLLO, GÜN- 
YÜZ DEMİRHAN, KAMI SUVEREN, NEZİH COŞ, ONAT KUTLAR, RECEP EKİCIGIL, TAN
JU AKERSON.
D eğerlend irm e sonuçları ise şöyle :
EN İYİ ON TÜRK FİLMİ EN İYİ ON YABANCI FİLİM
GELİN /  AKAD ARABULUCU /  LOSEY
IRMAK /  AKAD SAVAŞ GÜNLERİ /  LOY
DÖNÜŞ /  ŞORAY KANLI SALTANAT /  POLANSKI
CEMO /  Y ILM AZ KÜÇÜK DEV ADAM /  PENN
YARALI KURT /  AKAD KABARE /  FOSSE
KAMBUR /  Y ILM AZ KOVBOYLAR /  RICHARDS
GÖKÇE ÇİÇEK /  AKAD KANUNUN KUVVETİ /  FREDKİN
FATMA BACI /  REFİĞ YABANDAN GELEN ADAM  /  LEONE
UTANÇ /  Y ILM AZ CEPHEDE EĞLENCE /  ALTMAN
CANIM KARDEŞİM /  EĞİLMEZ DEKAMERON /  PASOLINI
Bu değerlend irm en in  ilânı sırasında bazı yaza rla r öze llik le  şu noktanın be llir tiim e s in i 
is ted ile r: «Seçim ve değerlend irm en in  orta b ir nesnellik  taşıması imkânı yoktu r. Biz yılın  
önem li bazı fı lım le rin i çeş itli nedenlerle  gö rem ed iğ im iz  iç in  gö rdük le rim iz  arasında ve 
KİŞİSEL BEĞENİLERİM İZE uygun b ir seçim  yaptık. Bu seçim in  isabeti her zaman ta rtı
şılab ilir.»  Yazarların bu görüş le rine  uyarak biz de bu değerlend irm e sonuçla rın ın  b ir 
YARIŞMA SONUCU g ib i karşılanm am asını, sadece m evsim in ilg in ç  filim le rin in  YENİDEN 
H ATIRLANM ASI’ndan ibare t a lçak gönüllü  b ir an to lo ji o la rak kabul ed ilm es in i rica  e d i
yoruz.

ARABULUCU
The Go-Between /  Yönetmen i Joseph Losey - Senaryo /  L. P. Hartley’in romanından 
Harold Pinter - Görüntü yönetmeni /  Gerry Ficher - Müzik /  Mîchel Legrand - Oyun
cular /  Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard, Margaret Leighton - Süresi /  105
dakika • Renkli
1900 yazında b ir aynı sınıf arkadaşın ın  m alikânesinde  davetli o la rak geçiren  12 yaşın
daki LEO’nun h ikâyesin i ve iç dünyasını an la tır burada Losey Küçük burjuva b ir s ın ıf
tan gelen LEO, soy lu la r çevresine kolay uyum sağ lam ayacak ama arkadaşın ın  ablası 
M arian ve onunla evlenm ek isteyen Lord T rim ingham 'la  b e lir li b ir  dos tluk  kuracak ve 
g ide rek M arian ’ ın yakındaki ç iftlik le r in d e  k iracı o la rak  çalışan ç iftç i T ed ’ le m ektup laş
m asında «postacı» görev in i üstlenerek T ed 'le  a rkadaş o lacaktır. Film Leo ’nun yaşam ı
nın 62. y ılına  kadar e tk is in i sürdürecek, bu ço cuk luk  anılarını iş lem ekted ir.
Sonuç şudur: M arian Ted ’ le sam an lık ta  yaka landık tan  sonra ç iftç i Ted in tih a r eder. Ma
rian lo rd la  evlen ir, oysa Ted 'in  çocuğunu doğuracak, hatta b ir de torunu o lacaktır.

YARALI KURT
Yönetmen /  Lütfü Akad. Senaryo /  Selim ileri. Oyuncular /  Cüneyt Arkın, Şükran Ya- 
makoğlu, Yıldırım Önal. Ahmet Mekin.
Y ara lı K urt b ir  k ira lık  ka tilin  tra jik  öyküsüdür.
Top lum la  bağ ları yok denecek kadar az o lan k ira lık  ka til, ve rilen  b ir «iş»i yerine ge
tir irse  de kend is ine bu c inaye ti iş le ten le r ta ra fından a lda tılır, in tikam  alm ak iç in  uzun 
b ir a raştırm aya g irişen  ka til, çe ş itli çapraşık o lay la rla  karşılaşır. Sonunda am acına var
m ıştır, ancak kendi de vuru lu r.

CEMO
Yönetmen /  A. YILMAZ. Senaryo /  A. Şasa. Müzik /  Yalçın Tura. Oyuncular /  Türkân 
Şoray, Fikret Hakan, Bilâl inci, Tuncer Necmioğlu.
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Kemal B ilbaşar’ ın aynı adlı rom anından yapılm ış değ iş ik, masalsı b ir uyarlam adır. Usta 
b ir savaşçı o lan Cem o’nun babası, kızını y itiş , güçlü  b ir  savaşçı o la rak ye tiş tirm iştir. 
Kocasının da kızına yaraşır olm asını is tem ektedir. Aynı yörede çan yapıp satan Memo, 
Cemo ile evlenm ek ister. B ir sınav sonucu Cem o'yu alır. Oysa Cemo’yıı yörenin zengin 
beyi de istem ekted ir. Bu evlenm eyi kabul e tm ek istemez. Ç eşitli o lay lar onları ayırır. 
Uzun ve b irb irle rinden  habersiz b ir sürenin sonunda Bey’in adam larıy la  baskın yaptığı 
b ir aşirette  karşılaşır ve Bey le ça rp ış ırla r Bey ve adam ları yen ilir. Tekrar b irleşen 
ç ift  hayatların ı yen iden kurm ak üzere b irlik te  uzaklaşırlar.
UTANÇ
Yönetmen /  Atıf Yılmaz. Senaryo /  Ayşe Şasa. Müzik /  Yalçın Tura. Oyuncular /  Filiz 
Akın, Kadir inanır, İhsan Yüce.
Utanç değ iş ik  konulu b ir filim ... Türk s inem asında çok az işlenen konusuna rağmen kısa 
zamanda o lağan b ir  öyküye dönüşüyor. Ancak gerek A. Y ıim az’ ın özenli anlatım ı ge
rekse ç ık ış  noktasıy layılın  önem li filim le rinden  b iri.
Utanç, ik i işç in in  sonu ö lüm le b iten sevdalarının öyküsüdür, işç i kız evlenme hazırlığı 
iç indeyken tecavüze uğrar. S evg ilis i bunu haber a ldığı s ırada b ir  iş kazasına uğrar 
ve kolu kes ilir. Oğlan bu o laydan sonra m em leketine döner. Kız ise gazino larda şarkı 
söylem eye başlar. Zengin b ir  adamın m etresi o lur. De likan lı sevd iğ i kızı sa lt bu beklen
meyen olay yüzünden terketm ekle  haksızlık e ttiğ in in  fa rk ına  varır ve geri döner. Ancak 
ayrılık  sonrası olan bu o laylar, genel ah lâk anlayışının ç izd iğ i s ın ırla r b irleşm ele rin i en
ge lle r. Bu çıkm az kızı in tihara  sürükler.

GELİN
Yönetmen ve senaryo /  Lütfü Akad. Görüntü Yönetmeni /  Gani Turaniı. Oyuncular /  
Hülya Koçyiğit -  Kerem Yılmazer - Ahi Şen - Kâmuran Usluer
Gelin b ir Anadolu  kasabasından zengin o lm ak um uduyla büyük kente gelen, b ir esnaf 
a iles in in  yeni sosyo ekonom ik yapıya uymuk isterken nasıl çözüldüğünü anlatır. Dokuz 
fertten  kuru lu Hacı a ilesi tüm güç lük le re  dayanarak sermaye b ir ik tir ir le r. Am açları zen
g in  b ir  semtte büyük b ir Ş arküteri açm aktır. A ile  fe rtle rin i saran para hırsı, on lara iste
m ed ik leri şeyler yap tırır. B ir süre sonra Hacı ilyas 'ın  to run la rından Osm an'ın ağır hasta 
olduğu, am eliyat edilm ezse ö leceğ i gerçeğ i ortaya çıkar. Hasta Osm an’ ın anası Mer
yem ’in bütün d iren iş ine  rağmen aile  e lle rindek i parayı dükkâna yatırm aya karar verir. 
Tedavisi geciken Osman b ir kurban bayram ında ö lür. Anası Meryem, g ittikçe  insan dışı 
b ir yapıya bürünen a ileyi te rkederek fab rikada  çalışmaya başlar. A iles in in  baskısı ile, 
evden kaçan M eryem ’i ö ldürm eye giden kocası Veli de fabrikaya g ire r ve karısı ile be
raber işç i o la rak ça lışır.

FATMA BACI
Yönetmen /  H a lit Refiğ. Senarya /  Safa Önal. O yuncular /  Y ıld ız  Kenter, Sertan Acar, 
B ilâ l İnci.
Fatma Bacı küçük yaşta ik i kızı ve oğ luy la  b ir kan davası nedeniyle istannbu l'a  göç
müş b ir Anadolu kadınıdır. İs tanbu l’un büyük b ir sem tinde kap ıcılık  yapmakta, çocuk
larını büyütm ekted ir. B ir süre sonra çocuk la rına  söz geçirem ez o lur. Büyük kızı dokuma 
iş ç iliğ i yaparken b ir tüccarın  m etresi o lup  evden ayrılır. Küçük kızı akadem ide okum ak
tadır. Fatma Bacı tüm zo rluk la ra  rağmen dayanm akta, çocukla rına  zarar ge lm esin i ön 
lemeye çalışm aktadır. Bu sırada, oğ lunun babasının ka tilin i ö ldürm ek iç in  hazırlandığını 
fa rkeder ve oğ lunun ka til olm asını önlem ek İçin çözüm yo lla rı arar, Sonunda oğlu uğ
runa ka til o lur.
GÖKÇEÇIÇEK
Yönetmen /  Lütfü Akad. Senaryo /  Lütfü Akad ve Eeral Keskin. Görüntü yönetmeni /  
Gani TuranlI. Oyuncular /  Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, İhsan Baysal - Erman Film 
yapımı. Renkli.
Gökçeçiçek, 18. yüzyılda belli bir mekâna yerleşmeye çalışan, ancak devletin ilgisiz
liği ile zengin bir ağa tarafından sömürülmek istenen bir Türkmen aşirelinin öyküsüdür.
A li ile G ökçe Ç içek b irb irle rin i severler, ancak tö re le r b irleşm elerin i engeller. Öteyan- 
dan aş ire tin  önem li b ir k iş is i de G ökçe Ç içek’le evlenm ek ister. Bu arada zengin b ir 
ağa hüküm et adam larını da kandırarark aş ireti kend ile rine  bağlıyarak tuz m adenlerinde 
ça lış tırm ak ister. A ş ire tin  üyelerinden b ir  kısm ını da kandırır. Böyle b ir ortam da aşk 
iliş k ile r i o lum suz sonuçlanan Gökçe Ç içek teh likey i sezer ve ağa ile yardakçıla rına karşı
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koyar. Sonunda ağanın tuzağından kurtu lan aş iret yerleşm ekten vazgeçip b ilinm iyen b ir 
yöne doğru g iderken  Gökçe Ç içek de sevg ilis i A li ’ye kavuşur.
DÖNÜŞ
Yönetmen /  Türkân Şoray. Senaryo /  T. Şoray'ın hikâyesinden Safa Önal. Görüntü tü
netmeni /  Kaya Ererez. Müzik /  Yalçın Tura. Kurgu /  Şerif Gören. Oyuncular /  Türkân 
Şoray, Kadir inanır, Bilâl İnci, Osman Alyanak. Akün Filmyapım. Renkli.
«Dönüş» her şeyden önce h ikâyesin in  başarılı bü tün lüğü ile d ikka ti çek iyor, ilk  bakışta 
a lışılm ış g ib i ge len ama gerek ayrın tıla rı, gerekse anlatım  b iç im i ile  d e ğ iş ik liğ i hemen 
görü leb ilen  b ir köy h ikâyesi bu: F ilm in başında köy top rak la rın ın  sah ib i o lan Reşit Bey 
(B. İnci), b ir köylüsünün e linden borcunu ödem ed iğ i iç in  tarlasını - ic ra  yo luy la - a lır ve 
orada çalışan köylü le rin  ekm ek parasını kapatm ış o lur. Köylü kızı G ülcan (T. Şoray) ka
sabada o turan Reşit beye bu davranışı yüzünden karşı ç ıkacak ve onunla  çatışacaktır. 
«Dönüşnteki ağa-köylü çatışm ası, başka T ürk  f ilim le rin in  ters ine, daha ilk  sahnesi ile
bu ekonom ik tem ele o tu rtu lm uş ve buradan g e liş tir ilm iş tir . Daha sonra Reşit, G ü lcan 'ın  
bu davranışını b ir onur sorunu yapıp  onu e lde ederek «bu dünyanın hang is in in  dünyası 
o lduğunu» G ü lcan ’a gösterm ek isteyecek, ama g ide rek  onun kad ın lığ ına  âşık o lacak ve 
sözlüsü İb rah im ’le (K. İnanır) evlenm esine rağmen G ü lcan ’dan vazgeçm eyip yeni yo l
lara başvuracaktır.
H ikâyenin sonuna kadar Reşit Bey’e var gücüyle  ve tek başına d irenen G ü lcan ’ ın «Karşı 
çıkışı» film in  başındaki o layda düğüm lenen «Ekonomik» b ir ka rş ı-ç ık ış tır. G ülcan bu 
tü r davranışları o lan b ir beyi ölse de sevem eyecek ve ona boyun eğm ed iğ i iç in  e k in le 
rin i yakan ev in i y ık tıran , tavukla rın ı ö ldüren  ve bebeğ in in  ö lüm üne sebep olan bu ada
mı ö ldürm ekten  başka ç ıka r yo l bu lam ıyacaktır.

CANIM KARDEŞİM
Yönetmen /  Ertem Eğilmez. Senaryor /  Sadık Şendil. Görüntü yönetmeni /  Erdoğan 
Engin. Müzik /  Cahit Oben. Oyuncular /  Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kahraman Kıral, 
Metin Akpınar, Necdet Yakın, Arzu Film yapımı. Renkli.
Nihayet sah te lik le rden , ka lıp  durum  ve k iş ile rden, soyutlam alardan arınm ış, idd iasız, iç 
ten, sıcak, tem iz b ir film  çalışm ası. Severek, yaşayarak, duyarak, ve zorlanm adan anla
tılan  b ir  yaşam kesiti. G ecekondu sak in le rinden  ik i genç arkadaşın  gün lük  iş le ri. Y önet
men Ertem Eğilm ez bu garçek parçasın ın  tah lilin e  veya başka g e rçek le rle  karş ılaş tır
m asına pek g itm eden, ge rilim  yara tacak o lay la r ge liş tirm eden tek b ir  ç izg i üstünde f i l 
m in i ge rçek leş tirm iş . Yaşadık la rı top lum sal kesitin  ya ra tab ileceğ i bütün sık ın tıla rın , d e rt
le rin , üzün tü le rin , acıla rın  dram ına g irm eden, bütün bun ların  o la b ilir liğ in e  rağm en ya
şama sev inç le rin i y itirm eyen, te rs ine  bunları sü rek li üreten ik i insanın, dosttun be raber
liğ i an la tılm aktad ır «Canım Kardeşim »de.

KAMBUR
Yönetmen /  Atıf Yılmaz. Senaryo /  Erdoğan Tunaş. Görüntü yönetmeni /  Kaya Ererez. 
Oyuncular /  Fatma Girik, Kadir İnanır, Suzan Avcı, Danyal Topatan -  Akün yapımı, 
renkli.
A lış ılm ış  b ir  öyküsü var Kam bur’ un. Kusurun insan ların  dışında değ il, yü rek le rinde  o l
duğunu, insanın f iz ik  yapısının  değ il düşünce le rin in  önem li o lduğunu savlayan b ir  film . 
K üçük b ir taşra kasabasında ha lk  ta ra fından hor görü len , kam bur b ir  kız yaşam aktadır. 
(Fatma G irik ). Günün b irinde  kasabaya b ir şarkıc ı ge lir. Ş arkıc ın ın  sazcıla rı arasında 
göz le ri görm eyen b ir kemancı vard ır. Tesadüfen karşılaşan yapıları sakat ama ka lp le ri 
tem iz bu ik i genç kısa sürede b irb ir le r in i severler. B ir zaman sonra  kem ancı genç (Kadir 
inanır) İs tanbu l'a  döner. Babasının ö lüm ü ile  yapayalnız kalan kam bur İs tanbu l’a g ider 
ve sevg ilis in i bu lur. Beraber ka lırla r b ir süre. Sonra kam bur, sevg ilis in in  göz le rin i (Eğer 
b ir başkası göz le rin i verirse ) aç ılab ile ce ğ in i öğren ir. Ve kendi göz le rin i ve rm ek ister. 
V e rir de. G özle rin i veren in  kim  o lduğunu b ilm eyen kemancı, g öz le ri aç ıld ığ ında  sevg i
lis in i a ra r bulamaz. Yaşadığı kasabaya g id ip  sorar, ancak kam burluğunun üstüne sev
g ilis i uğruna göz le rin i de kaybeden kız, kend in i saklar. Kem ancı um utsuzluk iç inde  ge ri 
döner.

IRMAK
Yönetmen /  Lütfü Akad. Senaryo /  Lütfü Akad. Görüntü yönetmeni /  Ali Uğur. Oyun
cular Aysun Güven, Serdar Gökhan, Kadir Savun
Salcı Nuri, sevdalı o lduğu kızın ağa oğ luna  ve rileceğ in i duyup enge lley ic i tek çözüm
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o la rak kızı kaçırm ayı seçer. Bu eylem in gerçekleşm esiyle , is tem ediğ i b ir maceraya sü
rüklenen kırdaki m ora l çöküş le r onu, geneleve kadar götürür. Salcı bu durum un so
rum lusu o larak kendin i görüp  dayanam adığı iç in  kızı ge lin  o larak evine getirm ek ister. 
Köye ge ld ik le ri s ırada ağanın g e tirttiğ i trak tö rle re  karşı d irenen köylüye rastlarlar. Orada 
bulunan ağanın oğlu da kızın köye g e tiriliş in e  kızarak, sa lcıyı ö ludrm eye kalkışır. Önce 
davranan Nuri ağanın oğlunu ö ldü rü r ve kızı a larak kaçar. Irmağı geçm ek zorundadır
lar. Ağanın adam ları kıyıdan ateş açarak ik is in i de ö ldürürle r.
L. Akad bu ana temanın yanında, m akinalaşm ak üzere olan b ir köydeki ağa-yarıcı iliş k i
le rin i de söz konusu e tm iştir.

KOVBOYLAR
Yönetmen /  Dick Richards. Senaryo /  Eric Berovici ve Gregory Prentiss. Müzik /  Tom 
Scott. Oyuncular /
Natüra list, katı ve acımasız v ir western «KOVBOYLAR».
Genç b ir adamın, kovboyların karanlık, ş iddet dolu yaşam larına g iriş in in  öyküsü anla
tılm aktad ır, B ir d iz i hariku lâde ayrıntılı p o rtre le r kesiti, bize, her an ölüm  teh likes iy le  
kucak kucağa, öm ürle rin i at sırtında  geçiren  kovboyların gerçek k iş iliğ in i bütün boyut
ları ile  veriyor.
Kadim  batı bütün ş iddeti ve ş iir i ile, katı b ir realizm  iç inde serg ilenm ektedir. Bu film  her 
şeyden önce dürüst b ir gerçek ve o tantis ite  araştırm asıdır. Bu n ite liğ i ile de tilm  ge le
neksel kovboy e fsanesin i, g ide rek m itosunu yıkm aktadır.

H B
KANUN KUVVETİ
Yönetmen /  William Fredkin. Senaryo /  Ernest Tidyman. Müzik /  Don Ellis. Oyuncular /  
Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider.
Film baştan sona New Y ork polis ö rgütünde çalışan Jim m y Doyle is im li d e d e k tif in  sa- 
d is tik  öyküsünü anlatıyor. Genç po lis  m em urunun z ihn in i gece gündüz işgal eden tek 
konu var: Büyük b ir parti e ro in . Doyle, bu e ro in in  k im lere  a it o lduğunu anlam ak iç in  
o lağanüstü çaba la r harcarken F.B.İ. ajanını da ö ldürür. Doyle 'u oynıyan Gene Hackman 
inandırıc ı b ir  oyun veriyor. Buna ka rş ılık  Gene Hackm an’ ın D oyle ’u, karakter açısından 
h iç te sevim li değ il. Bu be lk i de senaryonun amacı.
The Dedektive ve B u llitt 'te  film in  kahram anların ın  amacı daim a karış ık  iş le r çeviren iş 
adam larının, kokuşm uş m em urları ortaya ç ıkarm aktır. Kısaca her ik i film  de libera l so 
nuçlara  yöne lm işti. Doyle ise bu ik i film in  kahram anlarından çok fa rk lı ka ran lık  sokak
la rda ve köşebaşlarında zenc ile ri dövüyor. Buradan D oyle ’un esk i b ir tip  kanun adamı 
o lduğu an la tılıyor. Büyük b ir tit iz lik le  hazırlanan film in  sonunda insan New Y ork ’un dar 
ve karan lık  sokakları ile  aşina lık kurm uş g ib i o luyor.
«The French Connection» genel o larak ele alındığında, bazı bö lüm lerin in  ters ine heye
can la  seyred ileb ilecek  b ir film .

DEKAMERON
Yönetmen /  Pier Paolo Pasolini. Senaryo /  Giovanni Boccaccio’nun hikâyelerinden P. P. 
Passolini. Oyuncular /  Ninetton Davoli, Franco Citti, Angela Luce, Pairizia Capparelli, 
Gianni Rizzo, P. P. Passolini. İtalyan-Fransız-Batı Almanya ortak yapımı 1970.
P asso lin i'n in  «Dekameron»unu o luşturan on kısa h ikâyesin in özünü çağının  genel ke
s it in i yansıtması g ib i genel b ir tanım lam a iç inde top lıyab iliriz . Am a ne var ki bu tanım 
lam a iç inde  de h ikâye leri iş led ik le ri konu lar ve yöne ld ik le ri e leş tiri tavırla rıy la  gurup lara  
ayırıp  ince lem ek mümkün.
H ikâye lerin  büyük b ir kısm ını o luştu ran  d insel kişi ve d inse l k iş ile rin  meydana ge tird ik 
le ri k ilise  kaosunun yozlaşması o dev ir iç in  tabu sayılan inanç ve tö re le rin  şematize b ir 
şek ilde  görüntü lenm esiy le  öze tle n ir... P asso lin i'n in  Dekam eron’u O rta Çağın kes itin i ve
ren öykü le rin  yalın faka t sağlam içe riğ in in  yanısıra, aynı çağın F loransasının yöresel a t
m osferin i yansıtan gö rün tü le riy le  de d ikka ti çekiyor. Düzmece dekorla r yerine gerçek 
deko rla rın  ku llanılm ası ş iirse lliğ in  yanısıra ayrı b ir boyutlu luk, fa rk lı b ir e tk ile y ic ilik  ka
zandırm ış film ine . Passolin i abartm aya kaçmayan b iç im -içe rik  İk ilis iy le  Orta Çağın ozanı 
B o cca cc io ’yu günüm üze aktarırken çağım ız iç inde halâ geçe rliliğ i o lan m esajlar g e tir i

yor.
B. E.
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YABANDAN GELEN ADAM
«Duck You Sucker - Giu la Testa». Yönetmen /  Sergio Leone. Senaryo /  S. Leone, S. 
Donati ve Vincenzoni. Görüntü Yönetmeni /  Giuseppe Ruzzolini. Müzik Yönetmeni /  
Ennio Morricone. Oyuncular /  Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, 
Rick Battaglia. Bir İtalyan filmi (1971). Renkli. Geniş ekran. Süresi /  150 dakika
YABANDAN GELEN ADAM, S erg io  Leone denen uslûpçunun sinem asını ilk  kez top lum 
sal b ir temele, görsel b ir ta rihse l ge rçekç ilik ten , özü olan b ir  ta rihse l ge rçe kç iliğe  kay
d ırd ığ ı b ir filim  o la rak önem ta ş ır... Leone, a rtık  ge rek li o lan kendi kend in i yen ilem eyi, 
bu kez M eksika devrim inde b u luyo r... 1913'ün kanlı d e v rim id ir bu, yarım  yüzy ıld ır to p 
lumsal hakların, insanca yaşama kavgası yapan b ir halkın, za lim  b ir askeri yönetim  a l
tında bulunan b ir ulusun d evrim i...
Leone ik i kahram anın, b e lir li ik i anlayışı, ka rekte ri s im geleyen ik i p ro to tip in  öyküsünü 
veriyor, James C oburn, ir landa ll kahram anıdır f ilim in ... Ç ok uzak b ir  ü lkede kendi dev
rim in! denem iştir b ir  zam anlar. Am a bu devrim  başarıya ulaşam am ıştır. Ş im d ik i zamanda 
ise kend in i bam başka b ir ü lkede bu lm uştu r John ... Bambaşka, uzak ama aynı am açlar
la, ha lkının özgürlüğü, m utlu luğu, insan lığ ı iç in  savaşan b ir  ü lkede ... Bu arada kader, 
film in  ik in c i kahram anını ç ıka rır ka rşıs ına ... Rod S te ige r’ in enfes oyunuyla b iç im lenen 
saf kaba, çocuksu k iş id ir  bu, Juan ’d ır ve bu esnada Juan ’ ın hayvansı b ilin çs iz liğ i, ç ıka r
c ılığ ı, devrim  o layına karşı ilg is iz liğ i, b ilin ce , so rum lu luğa , top lum a katılm aya dönüşür. 
Ve John, yurdundan b in le rce  k ilom etre  uzakta ö lüm e kavuşurken, arkasında b ıraktığ ı 
Jüan, a rtık  adi b ir  soyguncu değ il b ilin ç li b ir  devrim cid ir..

A. D.
KANLI SALTANAT

«Macbeth». Yönetmen /  Roman Polanski. Senaryo /  William Shakespeare’in oyunundan 
Roman Polanski ve Kenneth Tynan. Görüntü yönetmeni /  Gil Tayllor. Müzik /  The Third 
Ear Band. Kurgu /  Alastair McIntyre. Oyuncular /  John Finch, Francesca Annis, Martin 
Shaw, Nicholas Selby, John Stride, Stephan Chase. Ingiliz filmi (1971 /  Renkli. Geniş 
ekran. Süresi /  140 dakika (20 dakika kadar kısaltılmıştır.)
Polanski, fa rk lı m ekânlar iç inde b iç im led iğ i tragedyanın  k iş ile rin i a lışılm ışın  dışında genç
leş tir ip , o lgun luk  çağından genç lik  çağına in d irm iş tir. . Lady M acbeth 'i narin  güçsüz 
b ir kadın o la rak göste rm iş tir. Kuşkusuz yönetm enin  bu tutum u da Lady M acbeth ’ i, ko
çanının ik tid a r hırsına yard ım cı olan ih tiras lı b ir  kadından çok, seven ve sevd iğ i kişiye 
yardım  eden b ir ç izg iye  g e tirm iş tir ... Po lanskiy ıin  bütün bun ların  ö tes inde tragedyaya 
g e tird iğ i y e n ilik  -d iğe r b ir deyiş le  en fa rk lı yorum - sonra  o luştu rduğu ep ilogdur. Kaderci 
b ir  tu tum la fan tas tik  yara tık la rın  insanoğluna her zaman egemen o lduğunu be lirleyen 
bu görün tü  aynı zamanda her top lum , her çağ ve her kişi iç in  geçe rli o lacak b ir ih tira 
sın en keskin ç izg ile rle  b ir ö ze tid ir de. Kader tan rıça la rı -veya m utsuz b ir ge leceğ i sim - 
ge led ile ri iç in  cad ıla r o la rak is im lend irilen - bu m itos ya ra tık la rına  danışm aya g iden yeni 
kra lın  dostu aslında M acbeth ’den de evvel sürege len en kanlı, en h ırs lı şek lin i M ac- 
be th ’de bulan ik tid a r hırsının, M acbeth ’den sonra da yine  sü reg ideceğ in i s im gelem ekte
d ir. Bu kaçın ılm az devam lılık  P o lansk i’nin M acbeth ’ ine Shakespeare 'den de öte çağdaş 
b ir boyu tlu luk, günüm üz iç in  de g e çe rlil iğ i o lan b ir  m esaj g e tirm iş tir  ayrıca.

B. E.

KABARE - ELVEDA BERLİN
Cabaret, Goodbye Berlin. Yönetmen /  Bob Fosse. Müzik /  John Kander. Oyuncular /  
Lisa Minelli, Michael York.
B roadw ay’de sayısız Am erikan m üzika li sahneleyen ve ko reo g ra fl’s in in  hazırlayan Bob 
Fosse «Sweet C harity»den sonra  «Cabaret» ile  m üzika l s inem anın önde gelen yönet
m en lerinden o lduğunu ispatlad ı. M ine lli, Gene Kelly, S tan ley Donen, G eorge C ucor ve 
W alter Lang ’ ın Am erikan m üzikal sinem asına g e tird ik le r i yen ilik le rden  sonra, Fosse m i- 
zansen’ in tüm  m aterya linden bol bol faydalanarak çarp ıc ı b ir «Kabaret» yaratm ış.
John Kander ve Joe M astero f İk ilis in in  başta Broadw ay o lm ak üzere bütün dünya tiya t
ro larında  başarı ile sahneleyen ve büyük beğen i kazanan bu m üz ika li çok az değ iş ik lik  
yapıla rak, ilg in ç  b ir  yo rum la  sinem aya aktarılm ış.
Nazi P a rtis i’nin güçlenm e çaba ları iç inde  bu lunduğu dönem A lm anya ’sından b ir  kesit 
verm e amacı taşıyan ve bu doku iç inde , b ir  kabare şarkıc ıs ı S a lly  B ow les ’ in ilg in ç  ya
şantısını an latan film , çeş itli nokta lardan  önem taşım akta. F ilm de ik i ayrı dünya yansı
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tılm aya ça lış ılıyor. B iri Nazi partis i üyeleri tarafından dövülen, Yahudi o lan sevgilisi iie 
rahat b ir e v lilik  yapamayan ve b ir takım  çıkarc ı k iş ile r tarafından söm ürülen insanların 
yaşadığı b ir B erlin  ile gene bu kentin  sakin b ir köşesinde insanlara bütün günün yo r
gunluğunu, üzüntüsünü ve acısını unutturan sevim li b ir K it Kat Kabaresi. Takdim cin in 
şakaları Sally Bow les’ in şarkıla rıy la  neşelenip çılg ınca eğlenen insanların  bulunduğu bir 
Kabare. F ilm in konusuna ge lince, Sally fah işe lik  ve şa rk ıc ılık  yapan b ir genç kızdır. Kar
şısına çıkan Ing iliz  öğrenciye âşık o lur. Fakat bu beraberlik  onların  b ir  takım zorluk
larla  karşılaşm asını sağlar. Daha sonra zengin B aron 'la  b irlik te  « ilg inç B ir Trio» ku
rarla r. Bu be raberlik  öğrenc in in  B erlin ’den ayrılışı ile son bulur.
John Karıder’ in P orfe r’ ı andıran klâsik caz ritm indeki partisyonu ve ona son derece uyan, 
Fosse’un dans düzeni «Cabaret»nin başarılı b ir m üzikal film  olm asını sağlıyor. Fosse 
m üzikal sinemaya g e tird iğ i bu yen ilik  ile başarılı ça lışm alarına b ir yen is in i daha ekle
m iş sayılır.

G. D.
KÜÇÜK DEV ADAM
nLİTTLE BIG MAN» Yönetmen /  Arthur Penn. Senaryo /  Thomas Berger'in romanından 

Calder Willingham. Görüntü yönetmeni /  Harry Stardling Jnr. (Panavision-Tecnicolor). 
Müzik yönetmeni /  John Hammond. Kurgu /  Dede Ailen. Oyuncular /  Dustin Hoffman 

(Jack Crabb) Faye Dunaway (Mrs. Pendrake), Martin Balsam (Merriweather), Richard 

Mulligen Gn. George Custer), Chief Dan George (old Lodge Skins). Yapım /  Stock- 
bridge, Hiller. Yapım yeri ve yılı /  ABD 1970. Süresi /  147 dakika (kısaltılmış kopya). 

«Penn’ in bu son film i, w este rn 'in  b ilinen ka lıp ların ı te rs ine çeviriyor, tü rünün üstüne ç ı
kan insan lık  sorun ların ı deşmeyi başarıyor.»

«KÜÇÜK DEV ADAM iç in  b ir anti-western demek yanlış o lm ayacak. Bunu ik i yönden 

saptam ak müm kün.

1—  19. yüzyılın  ik in c i ya rısındaki kız ılderili-beyaz çatışm alarını konu ed inen Penn, John 
Ford ’un -Baharda Hücum /  Cheyenne A utum ’u- dışında h iç  b ir  w este rn ’in tu tm adığı 
ezilen gen iş ye rli k itley i, tüm doğal değeri ile beyazlara karşı açıkça savunuyor. En
önem lis i de bunu ente llektüe l p landa değ il, düpedüz halka, seyirc iye  seslenen, d irekt
b ir  yo ldan ge rçek leş tir iyo r. Cheyenne’ lerin  reisi, ara larında büyüyen beyaz Jack Crabb'e 
-B iz im  ok ve m ızrağım ıza karşı beyazların s ilâh la  kazandıkları savaşlardan nasıl o lup 
da gu ru r duydukların ı an lam ıyorum - diyor. Ve Penn, filim  boyunca Am erikan ordusunun, 
yurtla rı e lle rinden  alınan C heyenne'lere karşı g ir iş tik le ri acımasız çarp ıcı görün tü le rle  
karşım ıza ç ıkarıyor. Böylece seyirc iden  kafasındaki kızılderü i, beyaz düşm anlığını te 
m ellend irm esi soruna k ız ıld e rilile r açısından bakması gereği açıkça h isse ttiriliyo r. W est
e rn ’ in k lâs ik  iyi beyaz - kötü kız ılde rili ge leneği y ıkılm ış oluyor.
2—  G iderek Beyaz Am erika, tüm düzeniyle Penn'in karşısında yer aldığı b ir asıl hedef 
ha lin i a lıyor. Penn, film inde  ya ln ızca  k ız ılde rili kıyım ından söz etm iyor. Zaman zaman 
yeniden beyazlar arasında yaşamak zorunda kalan Jack C rabb ’in serüvenin i izleyerek, 
beyaz A m erika lı’yı tüm öze llik le riy le  seyirc iye anlatıyor.
Küçük Dev Adam mevsim başından beri piyasa sinam alarında gördüğüm üz en önem li 
sinem a eserid ir.

N. C.

CEPHEDE EĞLENCE
«M.A.S.H.» Yönetmen /  Robert ALTMAN. Senatyo /  Ring LARDNER, JR. Eser /  Ri
chard HOOKER. Müzik /  Johnny MANDEL. Görüntüler /  Harold E. STİNE. Oyuncular /  
HAWKEYE - Donal SUTHERLAND, TRAPPER JOHN - Elliot GOULD, DUKE - Tom SKER- 
RITT
Cannes film  festiva linde .A ltın  Palm iye Büyük ödülünü kazanan film , gerçekten de dün
yanın en önde gelen e leştirm en le ri, en c idd i sinema ve sanat gazete leri, m ecm uaları 
tara fından, b ir sinem a olayı o larak selâm landı.
Film  Kore Savaşı sırasında b ir seyyar hastahanade ç ılg ın lık la rla  dolu b ir serüveni an
la tm aktadır.
Kore savaşı sırasında Am erikan seyyar sahra cerrah i hastanesine alışılm ışın dışında 
üç genç cerrah atanır. Hawkeye, Duke, Trapper.
Bun lardan Hawkeye ve Duke geri zekâlı binbaşıyı çileden çıkaran hareketle rle  gönül
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eğ lend irirken , b ir yandan da cepheden gelen yara lı askerleri, kısa e tek li şuh hastabakı
c ıla rla  b ir lik te  büyük b ir eğ lence iç inde  tedavi e tm ekted irle r.
Bu arada film in  ahram anları ile  hastabakıc ıla r arasında çeş itli seks iliş k ile r i değ iş ik  
esp irile r iç inde  ge liş ir.
İki askeri b ir lik  arasında b ir fu tbo l maçı düzenlen ir. Bu arada kahram anların askerlik  
h izm eti de sona e rm iştir.
M.A.S.H. savaşa b ir tepk i f ilm id ir. A yrıca  insanı gü le rken  buz g ib i yapan gerçeğ i ye ril 
ye rince  ve büyük b ir  usta lık la  ge rçek leş tirm iş  o lan ALTM A N ’ ın başarısının noksansız 
o lduğu söylenebilir.

H. B.

SAVAŞ GÜNLERİ
Yönetmen /  Nanni Loy. Senaryo /  Pratolini - Franciosa • Festa Campanile - Loy - Ber- 
narl. Oyuncular /  Charles Belmont, Jean Sorel. Gian Maria Volonti ve Napoli halkı.
Ita lyan yönetm en Loy’un, bu yılın  filim le ri arasında ye r alan ancak mevsim başında adeta 
sessiz sedasız geçen film i, gerçekte  hem Ita lyan sinem asının hem de dünya sinem a
sının önem li yap ıtla rından b ir id ir. Bütünüyle ik in c i dünya savaşı y ılla rı İta lya 's ın ın  d e rin 
lem esine b ir kes itin i ge rçekç i, belgesel b ir an la tım la  veren filim , aynı kuşak yönetm en
le rin in  yara ttık la rı "Sa lva to re  G iuliano» ya da «Main Basse sur la V il le ■> g ib i başeser
le rle  k ıyaslanab ilir. «Savaş Günleri» ih tilâ l gün le ri d e ğ ild ir  h iç kuşkusuz. Ne lid e ri vard ır 
ne de hazırlığ ı. N azile rin  işga li a ltındaki N apo li’nin y iğ it ha lkının b irdenb ire  ve kend ili
ğ inden başlayan ayaklanm ası an la tılır  filim de. Ve Napoli ha lkına yakışır iç ten lik , s ıcak
lıkla. F ilm in kahram anı yoktu r. Ya da bütün b ir kent ha lk ıd ır kahram an. Savaş gün le ri 
Pon tecorvo ’nun filim le rinden  bu yana (Cezayir Savaşı, İsyan) gördüğüm üz en ilg in ç  Ita l
yan yapım ları arasında ye r a lm aktadır.

O. K.
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DÜNYA CANLI RESİM ŞENLİĞİ
Sinem atek Temmuz ayında Çağdaş Canlı Resim Sanatının en ilg inç  ö rneklerinden bir 
araya ge tird iğ i b ir şen lik düzenlem ekted ir. Bu şen likte  A.B D. ve KANADA'dan JAPON- 
YA'ya, ALM AN Y A'dan BULGARISTAN'a ve TÜRKİYE’ye kadar canlı resim sanatında ün 
yapmış yara tıc ıla rın  eserle ri sunulacaktır.
Şen lik  do layıs iy le  yabancı can lı resim  sanatçıla rı konuk o la rak kentim ize gelecekler. 
S inem atek üye leri ile  söyleşi ve ta rtışm a la r duzenliyecek, konferanslar verecek le rd ir 
S inem atek’in «İSTANBUL CANLI RESMİM ŞENLİĞİ» yaz aylarının en önem li sinem a ola
yıdır.

SİNEMANIN HIRÇIN YÖNETMENİ
JOSEPH LOSEY GÖSTERİSİ
Harp sonrası Am erikan sinem asının en o lum lu yönetm enlerinden b iri o lan Losey, 14 
O cak 1909’da (A.B.D. W isconsin) doğdu. Harward Sanat ve B ilim le r Akadem isinden me
zun o ldu. 1928-30 y ılla rında  sinema, tiya tro  ve edebiyat e leş tirm en liğ i yaptı. New-York 
tiya tro la rında  sahne am irliğ i ve oyunculuk yaptıktan sonra Teatre G u ild ’de tiya tro  yö
netm en liğ ine  başladı. 1937’de de sinem a yönetm en liğ ine  başlıyarak 9 yılda  100'e yakın 
kısa filim  çevird i. 1946’da M.G.M. s tüdyolarına kısa filim  yönetm eni o larak g ird i ve 
1947’de «A Gun in Hand» adlı kısa film iy le  Oscar kazandı.
Losey, kısa filim le rle  kend in i tanıttık tan sonra 1948’de konusu ırk ayrımı a leyhtarı olan, 
Yeşil Saçlı Ç ocuk adlı ilk  uzun film in i çev ird i. 1949'da ırkç ıla rla  M eksika işç ile ri arasın
daki çatışm ayı anlatan Kanun Tanımaz /  The Law les ve 1950'de po lis iye  b ir filim  olan 
A vc ı/T h e  Pover adlı f illm le ri çev ird i. Losey’ in Am erikan sinem asındaki ş idd it ve sosyal 
e leş tiri devrine rastlıyan bu üç film i ve H o llyw ood ’da çev ird iğ i d iğe r filim le r yapım cılar 
ta ra fıhdan kesin tile re  uğram ıştır. 1951'de Mac Carthysm ’ in düzenbazlık ları ile çatışan 
Losey, önce İta lya ’ya, daha sonra da Ing ilte re 'ye  geçti. Burada çev ird iğ i b irçok  film e 
siyasi neden lerle  başka im zalar attı. F ilim lerinde  sahne düzenine de büyük önem veren 
Losey, k iş iy le  çevresi arasındaki ilişk iy i sağ lam ca kuran, ş idde t öğesine geniş yer ve
ren her şeyi önceden tasarlanm ış b ilin ç li s inema yapma kavgasındadır.
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SİNEMATEK DERNEĞİ HAZİRAN 1973 PROGRAMI

12 Salı 16.30 / SAVAŞ GÜNLERİ /  4 DAYS OF NAPOLİ
N. Loy

19.00 / CEPHEDE EĞLENCE /  M.A.S.H. /  R. Alt
man

13 Çarşamba 16.30 / CEPHEDE EĞLENCE /  M.A.S.H. /  R. Alt
man

19.00 / KAMBUR /  Atıf Yılmaz
14 Perşembe 16.30-19.00 / SAVAŞ GÜNLERİ /  4 Days of Napoli /

N. Loy
15 Cuma 16.30 / YABANDAN GELEN ADAM /  Duck You

Suckes /  Sergio Leone
19.00 / KOVBOYLAR /  Culpepper Cattle Co. /

Dick Richards
16 Cumartesi 16.30 / KOVBOYLAR /  Culpepper Cattle Co. /

Dick Richards
19.00 / GELİN /  L. Akad

19 Salı 16.30-19.00 / CEMO /  A. Yılmaz
20 Çarşamba 16.30 / FATMA BACI /  H. Refig

19.00 / YABANDAN GELEN ADAM /  Duck You
Suckes /  Sergio Leone

21 Perşembe 16.30-19.00 / KANUNUN KUVVETİ /  French Connec
tion /  W. Friedkin

22 Cuma 16.30 / GELİN /  L. Akad
19.00 / KANUNUN KUVVETİ /  French Connec

tion /  W. Friedkin
23 Cumartesi 16.30-19.00 / KANLI SALTANAT /  Macbeth 7 Roman

Polanski
26 Salı 16.30 - 19.00 / DÖNÜŞ /  T. Şoray
27 Çarşamba 16.30-19.00 / DEKAMERON’UN AŞK HİKÂYELERİ /

İL DECAMERONE /  P. P. Pasolini
28 Perşembe 16.30 / KABARE /  ELVEDA BERLİN /  CABARET

/  Bob Fosse
19.00 / FATMA BACI /  H. Refiğ

29 Cuma 16.30 / ARABULUCU /  Go Between /  Joseph
Losey

19.00 / KABARE /  Eeveda Berlin /  Cabaret /
Bob Fosse

30 Cumartesi 16.30-19.00 / KÜÇÜK DEV ADAM /  Little Big Man /
Arthur Penn

TEMMUZ 1973

3 Salı 16.30-19.00 / YARALI KURT /  L. Akad

4 Çarşamba 16.30-19.00 / UTANÇ /  Atıf Yılmaz
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5 Perşembe 16.30 / YARALI KURT /  Lütfü Akad
19.00 / CANIM KARDEŞİM /  E. Eğilmez

6 Cuma 16.30-19.00 / GÖKÇE ÇİÇEK /  L. Akad
7 Cumartesi 16.30 / CANIM KARDEŞİM /  Ertem Eğilmez

19.00 / ARABULUCU /  Go Between /  Joseph 
Losey

10 Salı 16.30-19.00 / IRMAK /  L. Akad
11 Çarşamba 16.30 / GÖKÇE ÇİÇEK /  L. Akad

19.00 / YILIN EN İYİ ON YABANCI FİLMİNİN 
TOPLU TARTIŞMASI

12 Perşembe 16.30 1 IRMAK /  L. Akad
19.00 / YILIN EN İYİ ON TÜRK FİLMİNİN TOPLU 

TARTIŞMASI

SERGİLER :

6 -1 4  HAZİRAN «ARA* GÜLER’in GÖZÜYLE ORHAN KEMAL 
Fotoğraf Sergisi.

* r 15-30  HAZİRAN KÂMİL ŞÜKÛN - REBİİ YETİŞ BAZI FOTOĞRAF
LAR» Fotoğraf Sergisi.

Türk Sinematek Derneği 
sunar
BAZI FOTOĞRAFLAR
Kâmil Şükûn - Rebii Yetiş 
14-30  Haziran 1973
«Türkiye’de fotoğraf olayı diğer olaylar gibi, ilk uğraşıları veren gö
nüllülerin çabaları ile bugüne dek süregelmiştir.
Tüm saygılarımızla.
Şimdi bizden bazı denemeler 

bazı fotoğraflar.»
Kâmil Şükûn (25)
Beş yıldır fotoğrafla uğraşıyor.
Bunun dışında İ.T.I.A. de öğrenim görmektedir.
1966-70 Popüler Müzikle meşgul oldu. Ulusal yarışmalarda ödül- 

lemelere girdi.
1970 Hisar Kısa Film Yarışması Darüşşafaka ödülü 

-E ren Dosdoğru’nun «Kendine Doğru» yapıtı i le - 
(Fotoğraf Yönetmeni)

1971 I. Türkiye Fotoğraf Sergisi (Ankara, İstanbul, İzmir)
1971 VII. Enternasyonal Fotoğraf Biyenali (Zadar - Yugoslavya) 

Diploma Ödülü
1971 T.M.M.O.B. Şehirde İnsan Fotoğraf Sergisi (Ankara)
1972 Kişisel Sergi Türk-A lm an Kültür Merkezi (İstanbul)
1973 Türkiye - Yugoslavya Kültür Mübadele Programı çerçevesinde 

Belgrad Ulusal Müzesinin davetlisi olarak inceleme gezisi.
1973 «Fotoğraf gibi bir şeyler» Kişisel Sergi (Belgrad)
Halen bir mimarlık bürosunda fotoğraf bölümünü yönetmektedir. 
Rebii Yetiş (26)
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Üç yıldır fotoğrafla uğraşıyor.
Bunun dışında D.G.S.A. İç Mimari - Endüstri Tasarımı 
bölümünde öğrenim görmektedir.

İç Mimari Çalışmaları :

1971 Butik (İstanbul)
1971 Ev (Viyana)
1972 Sana Sergisi Renault pavyonu düzenlemesi (İstanbul)
1972 Enternasyonal Deri Fuarı Türk Pavyonu düzenlemesi (Paris)
1972 Mobilya Mağazası (İstanbul)
1972 Ev (İstanbul)
1973 Konfeksiyon Mağazası (İstanbul)
Halen bir mobilya mağazası dizayn danışmanlığını yapmaktadır.

PANTOMİM TİYATROSU

G eçenlerde ilk  gös te rile rin i S inam atek 'te  yapan TANER BARLAS PANTOMİM TOPLU
LUĞU, b ir süreden beri Yapı Endüstri ve B oğaz iç i Ü n ive rs ites i’nde oyun ların ı sahnele
d ik ten  sonra bu kez S inem atek 'te  b ir başka anlam ka tılm ış ik i p rogram  d iz is i sundu.
1. ORHAN KEM AL'İN  Anısına saygı :
Top lu luğun oyun ları iç inde  O rhan K em al'in  «Ekmek Kavgası» ve «Odacı» adlı ik i öyküsü 
yer a lıyordu.
1. Pantom im ci ERGİN KO LB EK 'in  anısına saygı adlı p rogram  uygulandı.
Bu arada K o lbek ’ in eski a rkadaşlarından Oktay An ılanm ert de b ir oyun sundu.
Taner Barlas pantom im  top lu luğu  ge lecek sezona yeni yap ıtla rla  g irm ek is tiyor. A raş
tırm a la rın ı sürdürm ekte  o lan top lu lu k  bu konuda ça lışm ak isteyen genç a rkadaşları açı
lacak kursa çağ ırm aktad ır.
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Teknik çalınm a -  Üstün Kalite

Ç b u t o ı ia #

mamullerinde

-  Kauçuktan mamul her nevi imalat
-  Çeşit li  sanayi y a p ış t ır ıc ı la r ı
- Durulaks V inilasbest ve kauçuk yer karo ları
-  Eberhard FA BER  yazı s ilg ile r i
-  Her nevi madeni satıh ların  korozyona karşı  

kauçuk ve ebonitle kaplanması
-  SİPARİŞ ÜZERİNE İMALAT

Vedat Durusel ve Ortağı K o ll .Ş t i .
Talimhane Şehit Muhtar cad. No. 2 6 /2  TAKSİM 
Santra l:  45 05 65

Q ) u h u iw r

K İ C .
(J )t ı'u d c v r
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cebinizde
daima
OPON

bulundurunuz...

OPON,
baş, diş, sinir, 
romatizma, 
lumbago, siyatik 
ve soğuk 
algınlığından 
ileri gelen 
ağnları keser 
OPON, 
günde 6 tablet 
alınabilir

■ i p »

TV.
• - - •-<+¥»+» A
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ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

GULOK 
elektrik  sanayii anonim  şirketi 

fabrikalarında im al ed ilm ekted ir

25
70
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Yurdumuzda, günün modasını 
kadın, erkek ve çocuk giyiminde 

kumaşta 
giyimle ilgili aksesuarda 

Vakko yansıtır.

Moda Vakko’dur
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MEVSİMİN EN İYİ YİRM İ FİLMİ TOPLU GÖSTERİSİ

TÜRK FİLİMLERİ :

GELİN /  AKAD (ERMAN)
IRM AK /  AK AD  (SALTUK)
DÖNÜŞ /  ŞORAY (AKÜN)
CEMO /  Y ILM AZ (AKÜN)
YARALI KURT /  AKAD (ERMAN) 
KAMBUR /  Y ILM AZ (AKÜN) 
GÖKÇEÇİÇEK /  AK A D  (ERMAN) 
FATMA BACI /  REFİĞ (ERMAN) 
UTANÇ /  Y ILM AZ (AKÜN)
CANIM KARDEŞİM /  EĞİLMEZ (ARZU)

YABANCI FİLİMLER :

ARABULUCU /  LOSEY (EKRAN-SINTEL) 
SAVAŞ GÜNLERİ /  LOY (AKÜN)
KANLI SALTANAT /  POLANSKI( ULUS) 
KÜÇÜK DEV ADAM /  PENN (AKÜN) 
KABARE /  FOSSE (SİNEVİZYON) 
KOVBOYLAR /  RICHARDS (SİNEVİZYON) 
KANUNUN KUVVETİ /  FRIEDKIN 
(SİNEVİZYON)
YABANDAN GELEN ADAM  /  LEONE (ULUS) 
CEPHEDE EĞLENCE /  ALTMANN 
(SİNEVİZYON)
DEKAMERON UN AŞ K HİKAYELERİ /
PASOLINI (BATI)

c ■ . .
(BU PROGRAM BOYUNCA TÜRK FİLIM LERINİN GÖSTERİSİNE FİLM İN YAPIM CI, YÖ
NETMEN VE ÖBÜR SANATÇILARI ÇAĞRILIDIRLAR. YABANCI FİLİM LERİ İSE HERBIRINI 
Y IL İÇİNDE EN ÇOK BEĞENEN SİNEMA YAZARI TARTIŞMA SIRASINDA SAVUNACAKTIR)

SERGİLER :

ARA GOLER'İN GÖZÜYLE ORHAN KEMAL /  FOTOĞRAF SERGİSİ /  6 - 14 HAZİRAN 
BAZI FOTOĞRAFLAR - KA M İL ŞÜKÛN - REBİİ YETİŞ /  1 5 - 3 0  HAZİRAN
11 TEM MUZ Ç AR ŞAM BA 19.00 - YILIN  EN İYİ YABANCI FİLMİ TOPLU TARTIŞMASI
12 TEM M UZ PERŞEMBE 19.00 -  Y ILIN  EN İYİ TÜRK FİLMİ TOPLU TARTIŞMASI
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