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SİNEMATEK’İN ARALIK 1973 PROGRAMI

Sinem atek’in A ra lık 1973 programı, üye lerim izin  eline, b ir süre geç geç
m iş o lacaktır. Ancak bu gecikm enin cevabı, programın iç indedir. Sinema
tek s inem aseverlerin , —  yabancı ü lkelerde bu fırsa tı elde eden pek az 
üye dışında —  yılla rd ır görmeyi düşled ik leri b ir programı uygulayabilmek 
iç in A ra lık  ayının 4 'üne kadar zorunlu olarak bek lem iş tir. Bu göste rin in  ne 
olduğunu, programı elin ize aldığınız anda farkedeceksiniz. Gerçekten ev
rensel sinema dünyasını y ılla rd ır b ir fırtına  gibi a ltüs t eden Brezilya s i
nemasının iki büyük eserin i sizlere ülkem izde ilk  kez sunabilm ek m utlu
luğu, bu gecikm enin sıkıntısını s ilip  götürecek g ü ç te d ir : Ü lkem izde ilk
kez büyük yönetmen ROCHA ve ünlü eseri BARRAVENTO, gene ü lkem iz
de ilk  kez GUERRA ve eseri OS FUZIS...

A ra lık  ayında Sinematek, Yönetim  Kurulu 'nun aldığı b ir kararla, daha az 
sayıda (13) ama izlenm esi m utlak anlamda gerekli f il im le r  sunmayı amaç
ladı. Ö rneğin aki çağdaş sanatçının URUSEVSKİ ile  POPLAVSKAYA’nın: 
ese rle ri SERGEY YESENIN ve CEMİLE doyumsuz iki sinema şöleni olacak. 
Brezilya sineması gösteris i, ülkem izde, büyük b ir sinema akımını, CINE- 
M A NOVO’yu tanıtan Barrevento ve Os Fuzis’ in yanısıra, S inem atek ar
ş iv inde bulunan b ir başka modern k las lk ’le VIDAS SECAS ile tam am lanı
yor.

Bu ayın programında Türk sineması ve yönetm enleri, gene d ikka tli ve i l 
g inç b ir seçim le yansıtılıyor. Geçen ay, geçm işin ünlü sanatçılarına özel 
b ir gösteride ilk  kez sunduğumuz sanatçı HAZIM tarafından 1933 yılında 
çekilen ve bugüne kadar kopyasının m evcut olmadığı sanılan belge film i 
KARAGÖZ, S inem atek'in Türk sinema ta rih ine  dönük çalışm aları arasında 
övünülecek b ir olay olarak bu ayın programında MUHSİN ERTUGRUL’un 
KAHVECİ GÜZELİ f ilm iy le  b ir lik te  y e r alacak. Ve gene bu ayın program ın
da b ir Türk sinemacısının, bu kez A m erika ’da kısa fil im le r  çevirm iş bulu-
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nan genç sanatçı MUSTAFA GÜRSEL'in eserle rinden oluşan b ir gösteri 
ye ra lıyor. Ayrıca, geçen ayın programını tamamlayan ALTIN KOZA FİLİM- 
LERİ gösteris inde sunulamayan MEMDUH ÜN un TOPRAK ANA f ilm i de 
bu aya aktarıldı.

A ra lık  1973'ün b ir başka önem li gösteri d iz is i de HUKUK'LA İLGİLİ ALMAN 
FİLİMLERİ. Geçen yıl sîzlere sunduğumuz Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Enstitüsü Şenliği F ilim le r i’nden sonra bu kez de çeş itli adlî olayları konu 
edinen önem li A lm an k las ik le rin i gösteriyoruz. Bu filim le r  arasında 
UCICKY’nin KIRIK TESTİ, VERHOVEN’in GENÇ RIOHTER, KLINGER.in SÖZ 
SAVUNMANINDIR adlı eserle ri ye r almakta.

Bu ay iki Avrupa ülkesi, İta lya ve Polonya ise b ire r önem li eserle Sine
matek programını tam am lıyor. ZAM PA’nın uzun is im li f ilm i AVUSTURAL- 
YA 'DA ÇALIŞAN..., başrolünü oynayan SORDI'nın büyük başarısı dolayı
sıyla 973 BERLİN ŞENLİĞİ’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanırken 
NALECKI’nin bölüm lerden meydana gelen eseri DÖRT TANK AD A M I, çe
ş it li uluslararası TV filim le r! şen lik le rinde  övgü kazanıyor.

S inem atek'in A ra lık  programında İki sergi var. B ir in c is i, ülkem izde çalışan 
b ir Fransız b ilim  adamının, M ichel CEGRETIN’in MAGRİP adını taşıyan Ce
zayir ve Fas iz len im le ri fo toğ ra f serg is i ve Sabiha ERENGÖNÜL GÜÇLÜ’- 
nün tahta oyma, gravür ve fo toğ ra f serg is i.

Bu arada sayın üye le rim iz in , Sinematek programında zaman zaman karşı
laşılan değ iş ik lik  ve aksamalar konusunda, S inem atek’in, güç ve nesnel 
koşu lla r iç inde yapılması gerekeni sonuna kadar yaptıktan, hatta bu koşul
ları zorladıktan sonra fcazı değ iş ik lik  kararlarını istem eden aldığını, bazan 
da kısa süreyle e lim izde kalacak fil lm le r i,  kaçırmamak iç in program  dışı 
gösterd iğ in i b ilm e le rin i, bütün bunları kendi kurum lan olan S inem atek ba
kımından anlayışla karşılam alarının bizi sev ind ird iğ in i b ilm e le rin i is teriz.
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FİLİM GÖSTERİLERİ :

POLONYA SİNEMASI

DÖRT TANK ADAM VE SHARİK

«Four Tank Men And a Dog» Yönetmen : Konrad Nalecki. Senaryo : Janusz 
Pryzmanovvski .O yuncu la r: Franciszek Pleczka, Janus Gajos, Roman W il- 
he lm i. Yapım y ı lı :  1968-69. İngilizce altyazı11, Polonya yapımı.
Dört bölümden meydana gelen filim in  bö lüm leri arasında kahramanlar yö
nünden sürekli il iş k ile r  bulunduğu gib i, her bölüm kendi içinde b ir bü
tün lük taşım aktadır. F ilim  b ir savaş f ilim i olmaktan çok s ir  serüven f ili-  
m id ir. Genç PolonyalIların tarihse l b ir tem el üzerine o tu rttuk la rı günlerin 
serüveni.

F ilim in baş k iş ile ri b ir  grup PolonyalI gençtir. Savaş onları Polonya sınır
larının ö tesine atm ıştır. Bütün ü lkü le ri, kendi ü lke lerine, Polonya ordusu
nun saflarına dönm ektir. Nazi lişgalc ile rine karşı ve rilen  kanlı savaş ve 
kavgalar sonunda amaçlarına e riş irle r.
F ilim  gençler arasında geçen b ir konuyu iş led iğ i İçin doğal olarak aşk ta 
vardır. Çünkü özgürlük leri iç in savaşanlar arasında, te le foncu, hemşire, 
doktor görevi yapan genç kızlar eksik değ ild ir. Bu nedenle filim e  lir ik  ve 
mizahi b ir çok bölüme rastlam ak mümkündür.
Son olarak köpek Sharlk 'ten de söz açmalıyız. Sharik filim in  kahramanla 
rından b ir id ir  ve düşmana karşı savaşta önem li görevler yük lenm iştir.

S.S.C.B :

SERGEİ YESENİN

Yönetmen : Seı-gei Urusevski, Senaryo : Sergei Urusevski, Kamera : Ser- 
gei Urusevski.

Oynayanlar : Sergei Nikonenko, Svetlana Sukhovei.

Uzun süre Rus yönetmen M ihail Kalatazov'un kemaramanlığını yapan ve 
sonra «Kopar Z inc ir le rin i Gülsarı» adlı Aytm atov uyarlaması İle yönetm en
liğe başlayan Sergei U rusevski'n in son film le rinden  «Sergei Yesenin» ün
lü Sovyet şa iri Yesenin ’in yaşantısından kes itle r verm ekte.

Yesenin ih tilâ l döneminde devrim cile rin  safında yer almış ve daha sonra 
Am erika 'ya  yerleşm iş b ir yazardır. B ir süre yurduna dönmüş ve devrim  
yıldönüm ü şen lik le rin i iz lem iş ve O slo'da kalan karısına dönm em iştir.
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Filmde Yesenin ’in anılarından bazıları anlatılm akta ve kendi ş iir le r i bu an
latıma b ir fon teşk il etm ektedir. U rusevski'n in ka lite li sinema b ilg is i ve 
onu yerinde kullanışı anlatıma ş iirse l b ir n ite lik  kazandırmış.
S inematek Üyelerin in Gülsarı film inde  iz led ik le ri gibi alıcısını olağanüstü 
b ir usta lık la  kullanan Urusevski, Gülsarı'dan da daha önem li öze llik le r ta 
şıyan bu film inde  ne b ir şa irin  yaşantısını, ne de b ir ş iir in  öyküsünü be
yaz perdeye uyarlamamış, Yesenin ’in ş iir le r in i sinema olarak yeniden ya
ratm ıştır. Bu yönüyle Yesenin film i bütün a lışılm ış uygulam aların ö tes in 
de yepyeni ve coşkunluk veric i b ir baş eser düzeyine u laşm ıştır. F ilm in 
dokusu söz olarak Yesenin ’in ş iir le r iy le  kuru lm uştur.
Aşağıda film de  geçen ş iirle rden  küçük b ir bölüm sunuyoruz :

Elveda sevg ili dostum elveda,
Sen kökleri iç im de uzanan...
A y rılık  yazılm ış alnımıza 
İlerde gene karşılaşırız inan...
Elveda dostum, el sıkışmadan 
Sessizce... Ne keder ne tasa gerek :
Ö lmek yeni b irşey değ ild ir dünyada
Ama yaşamak da yeni b ir şey olmasa gerek.

CEMİLE
Djamila —  Yönetmen : İrina Poplavskaya —  Senaryo : Cengiz Aytmatov —  
Görüntü Yönetmeni : Kadiryan Kadiraiiev —  Müzik : Nikolai Sidelnikov —  
Oynayanlar : Natalia Arinbasarova, Sııimenkul Çokmorov, Nasreddin Du- 
baçev —  kısmen renkli bir Sovyet yapımı. 1969
Cem ile, Cengiz A ytm atov ’un aynı adlı romanından uyarlanarak sinemaya 
akta rılm ış tır. Öykü savaşın patlak verd iğ i dönemde geçer. Savaşın haber
le ri büyük yankılar uyandırarak K ırg ız istan ’a ulaşm aktadır. Babalar ve ko
caların harbe g itm esi, kadınlar ve çocukların iş le rin i b ir  hayli ağırlaştır- 
m ıştır. C em ile ’nin kocası Sadık'da cepheye g itm iş tir .
Kocasının çok uzaklarda olması, Cem ile ile  savaşta iz in li dönen Danyar 
arasında b ir aşkın doğmasını sağlar. Z ira Cem ile, nikahından kısa b ir  sü
re sonra kocasını harbe yo llam ıştır. Zaten aralarındaki aşk bu beraberli
ği sürdürm eye yetecek güçte değ ild ir. A ile v i baskıla r ve çevrenin hazır
ladığı b ir e v lilik t ir  bu.
F ilmde başrolü oynayan Natalia Arinbasarova bundan önce gene b ir A y t
m atov uyarlaması «İlk Öğretm en» ile  parlam ıştır. Yönetmen Poplavskaya 
ve kameraman K ad ira liev ’in 'bu ortaklaşa çalışm aları, A y tm a tov ’un eseri
ne yeni yorum lar getirm ekte ve değiş ik boyutla r kazandırmaktadır.
Geçen yıl S inem atek’de sunulan ve Urusevski tarafından uyarlanan «Gül- 
sarı» f ilm i g ib i «C em ile 'nin de sinem aseverlerim iz tarafından, sinema d i
lindeki usta lık yönünden ilg i çekeceği açıktır. F ilmde aynı zamanda ünlü 
b ir balerin olan Arinbasarova'nın olağanüstü oyun gücünü be lirtm ek ye
rinde olacaktır.
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İTALYA :

AVUSTURALYA'YA GÖÇETMİŞ DÜRÜST YAKIŞIKLI BİR GENCİM HEMŞE- 
RİM OLAN NAMUSLU BİR KIZLA EVLENMEK İSTİYORUM

Yönetmen /  Luigi Zampa —  Senaryo /  Rodolfo Sonege —  Görüntüler /  
Aldo Tonti —  Oyuncular /  Alberto Sordi, Claudia Cardinale —  Yapım /  
1971 —  İtalya.
Giuseppe y ılla r önce Avusturalya 'ya göç etm iş b ir işç id ir. Kendi m em le
ke tlis i olan b ir kızla evlenm ek is tem ektedir. Derdin i, İta lya'dan m ektup
la, göç etmeye hazır kızlara iş bulan b ir İtalyan papaz’a açar. Giuseppe, 
İtalya'ya b ir arkadaşının fotoğrafın ı yo lla r çünkü kendisi çok ç irk in  ve çar
pıktır. Öbür yandan mektuba cevap veren m üstakbel nişanlı Carmela, as
lında b ir fahişe olduğunu ve «dost» unun zulmünden kurtulm ak iç in Avus
tura lya 'ya kaçmayı düşündüğünü gizler. Sydney havaalanında Giuseppe, 
Carm ela’yı karşılar. Genç kadına, kendis in i, asıl mektup sahib inin arkada
şı olarak tan ıtır. Arkadaşının hasta olduğunu bu yüzden alana gelem edi
ğ in i söyler. Avusturalya 'da, sözde gerçek nişanlının oturduğu şehre ge
linceye kadar Giuseppe, genç kadını elde etm ek için b ir sürü beceriksiz 
ve gülünç manevralara g ir iş ir. Ama boşuna. Genç kadın oralı b ile  değ ild ir. 
Böylece fo toğ ra fın  sahibi Am adeo’nun yanına ulaşıncaya kadar sürer. 
Amadeo, parazit, serseri b ir t ip t ir .  Genç kadının geçm işin i öğren ir öğren
mez Carm ela’nın kendisi için mükemmel b ir g e lir kaynağı o lab ileceğin i 
anlar ve onu yeniden orospuluk yapmaya zorlar. Carmela, b irdenbire  ev
lenmek üzere b in lerce k ilom etre  yol tep tiğ i bu ülkede kendis in i bekleyen 
alınyazısının İta lya ’dakinden hiç de fa rk lı olmadığını görür. Dehşete kapı 
larak bu yeni «dost» tan kurtulm anın çare le rin i arar. Yeniden Giuseppe'- 
nin peşine düşer. G iuseppe'nin de kendisine kurulan bu tuzağın suç or
taklarından 'biri olduğunu sanmaktadır. Bu yüzden bütün amacı ondan in
tikam  almaktan iba re ttir. Ancak, sonunda G iusseppe’nin iy i n iye tli b ir i o l
duğuna inanır. n nun yanında kalmaya karar ve rir. Giuseppe yakışıklı de
ğ ild ir, hasta lıkları her tü rlü  arzusundan vazgeçmeye zorlam aktadır onu. 
Ama ne de olsa yürekli b ir adamdır, Carm ela'nın bütün geçm işine b ir 
sünger çekmeyi kabul etm ektedir.

ALMAN HUKUK FİLİMLERİ GÖSTERİSİ 
GENÇ RİCHTER

«Der Jugend Richter» Yönetmen : Paul Verhoeven. Oynayanlar : Heinz
Rühmann, Karin Baal Yapım yılı : 1959, Almanya.

SÖZ SAVUNMANINDIR
«Der Verteidiger Hat Des Wort» Yönetmen : Warner Klinger. Oyuncular : 
Heinrich George, Rudolf Fernau, Carla Rust. Siyah-beyaz, 89 dakika. Ya
pım yılı : 1943
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Gerçekte suç iş lem em iş b ir sanığı savunmakta olan b ir avukat giderek 
k rim ina lis t (cinai konularda ih tisas sahibi) o lur. Ç eş itli dolambaçlı yo lla r
dan sonra gerçek suçluyu bulur. F ilim  sanat gücünü en başta oyuncusu 
Helnrich G eorge’un üstün oyunu dolayısıyla kazanmaktadır.

KIRIK TESTİ
«Der Zerbrochene Krug» Yönetmen : Gustav Ucicky. Oyuncular : Emil
Jannings, Frederic Kaysler, Elisabeth Flickensclüt, Paul Dahlke. Siyah-be- 
yaz, 85 dakika. Yapım yılı : 1937
Heinrich Von K le is t'in  anyı adlı kom edisinden, esere tam bağlı kalınarak 
çek ilm iş  olan bu film , bugün de gerçekten görülm eye değer yapıtlardan 
b irid ir. Emli Jannings'in kaba ve kurnaz köy hakim i Adam ’ı canlandırışın- 
Ja gösterd iğ i üstün oyun gücü filim in  önem ini artırm aktadır.
Adam, b ir genç kıza g iz lice saldırm ış, olay dava konusu olmuş, kendisi de 
,ıynı davanın hakim i olm uştur. Bu daleveresinden sıyrılm aya çalışırsa da, 
sonunda gerçek anlaşılır. Adam, hakim lik görevini kaybeder.

BREZİLYA SİNEMASI

KURU HAYATLAR

Sefa leti film e  almak iç in çok hüner gerek : se fa le t yazınından ve boş duy
gusallıktan kaçınmak iç in yoksu lluk ve alçakgönüllü lük ruhuyla zengin ol 
ıııak gerek. Bunlar bazı İtalyan f ilim le rin in ; Vİ'DAS SECAS’la karşılaştırın 
ca gerçek yerin i bulan, yalancı b ir se fa le t ş iir in in  ik iyüzlü lüğü ile y iten  
b ir yapıt n ite liğ in i alan ÇIPLAK A D A ’nın yan lış la rıd ır. Nelson Pereira Dos 
Santos'un kesin süssüzlüğü, nerdeyse belgesel yalınçlığı, k iş ile re  göster
diği sonsuz saygı yapıta oldukça olağanüstü b ir insancıllık  veriyor.

«KURU» GERÇEK
G erçeklik : Kuzey-doğu Brezilya’nın çorak ve uçsuz-bucaksız yaylaları. Y ıl
da düşen yağmur b ir m etreyi geçmez. Cılız, iğri büğrü ağaçlarıyla bozul
muş b ir orman bö lgesid ir Caatinga. Bu «kuraklı çokgeninde» melez, beyaz 
ve yerli karışımı b ir halk verim siz b ir hayvan y e tiş tir im in e  adamış ken 
dini.
Korkunç sefa le t koşullarında yaşayan tarım sal b ir a lt-pro le tarya meydana 
getiren y irm i yedi m ilyon kiş i onlar. Fabiano ve küçük a ilesi (karısı, ik i ço
cuğu ve küçük köpekleri Baleia) g ib i yaşayan y irm i yed i m ilyon k iş i. Be
lir li konutları, sürekli b ir iş le riyok, bütün zeng in lik le ri esk im iş g iys ile r, 
m utfak eşyaları ve dinsel nesneler. Çevre lerinde kuru, aydınlık, sonsuz, 
düşman b ir doğa.
Anlatılan özel n ite lik ten  pek uzak ortak olguyu anlamak için bu k iş ile re  ya
şarken bakmak yeter. Film in gerçek değeri ve büyük başarısı burada : ge
nel olanı kavramak için Dos Santos se fa le ti özel olanda gösteriyo r. Ger
çek liğ in  be lirm esi iç in bunu y irm i yedi m ilyon kez çoğul yapmak ye te rli.
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Sözünün aşırı arılığını amaçlayarak Dos Santos dram laştırm ayı yadsıyor. 
Belleği zorlayabilecek ayrıcalıklı b ir kaç olgu bırakıyor yalnızca. 1940 ve 
1941 yılla rın ın  önemli anları ne ler o la b ilir  ? (B rezilya lılar aynı şeylerin  
1964 65 yılla rında da olab ileceğ in i söyerer s ize ...) Yeni b ir eve yerleşm e, 
karakolda haksız b ir dayak, b ir yatak satın almanın özdeksel (maddî) ola
naksızlığı ve küçük b ir köpeğin ölümü.
Bu yaşam parçası üçlü b ir bakışa sunulmuş : nesnel b ir alıcının, küçük 
b ir çocuğun ve yönetm enin kendi bakışı. Kesin ya tutm azlığını bazen unu
tan, göste rd iğ i se fa le ti yargılamaktan kendini alamayan b ir yönetm en. 
F ilm in birkaç zayıf ve saf yanı üç bakış arasında kesin b ir b ir lik  yoklu
ğundan doğuyor belki de.
A lıcı nesnel olduğu zaman her şey iy i. f i l im  Caatinga'da b itm ek bilmez 
b ir yürüyüşle açılıyor. Kurgu oyunlarına başvurulmadan an latılm ış uzunt, 
zorlu b ir yürüyüş. Sinemalık arayış yorgunluğu bize ile tm eye, fiz ikse l o la
rak duyurmaya dayanıyor. Ana babanın konuşmaya ne güçleri, ne de is tek
le ri var. Ç ocuklar sefa le tin  doğurduğu cesarete alışkın, sızıldamaksızın 
onları iz liyor. Durduklarında en küçükleri yorgun b ir hayvan gib i hemen 
yere yatıyor, hepsi bu.. Acındırma, altı ç iz ilm iş  ayrın tıla r yok. Dos San
tos k iş ile ri için acıma dilenm iyor. Uyanık ve soğuk b ir bakışla ye tin iyo r. 
Film in başlangıcı anlatım ın arılığı, açıklığı, il im liliğ i ve kolay coşkuyu yad
sıması ile  m utlak b ir başarı oluyor.

Sonra köylü a iles in in  yaşantısını görüyoruz. Dos Santos, dö rt k iş in in  ya
lınç olgusunu aşarak, se fa le tin  geniş alanının top lum sal n ite lik le r in i be
lir tiy o r. Fabiano'nun inek çobanı olarak işe alınma b iç im i, durumun gü
vensiz liğ i üstüne çok şey söylüyor. Koruduğu sürüdeki doğum ların rast
lantısına göre her d ö rt danadan b ir i onun olacaktır. Önceki iş in in  ge liri 
de aynıydı aslında. Pazar g iys ile ri ve öze llik le , sabırlı a rttırım la r sonun
da b ir deri yatak alınmasını sağlayacak pek küçük b ir ge lir. En yüksek kon
fo r bu... Ya da durmadan çıplak ayak yürüyen çocuklar iç in yeni kundura
lar alınacak.

F ilm in en ilg inç anlarından biri pazar g iys ile ri g iym iş a ilen in sokağa çıkışı 
besbelli. S inem alık anlatım ın tansığı; sey irc in in  yarım saat boyunca dola
şırken gördüğü ve alıştığı k iş ile ri tanıması iç in biraz toparlanm ası gere
kiyor. Fabiano ve a iles i yeni g iys ile rle  düşünülem iyor çünkü.
(Yeni g iys ile rle  sokağa çıkmanın nedeni olan) D insel bayram güçlü b ir po
lis örgütünün gücünü kötüye kullanma olasılığını gösterm ke için fırsa t 
o lur. Papaya bağlı, kato lik  roman K ilise s i tem s ilc is in in  aşağılık yardım cı
lığı ile, yere l po lis in  kararlarını pa tronların iy i n iyetine bağlı kılan top lum 
sal düzenin sorum suzluğu. Her tü rlü  başkaldırıyı yasaklayan, yoksulları 
Tanrının karışacağı umuduna bel bağlatan dinsel boyuneğmeden yararla
nan b ir baskının açık yüzü. Ve bütün bunlar gevezelik etmeden birkaç ke
sin görüntüde. Bir
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Bu gerçekliğe ik inc i bakış b ir çocuğun, önem siz sanılan bazı görüntü leri 
değerlendiren arı b ir bakış. Bunun sonucu, alıcının uzun uzun iz lediğ i ba
zı olaylara bağlılık : b in ic i g iys ile ri g iym iş babaya öykünme ve hayranlık; 
filim d e  yaşama sevincin in  tek  d illen im i (expression) : küçük köpeğin 
ereksiz koşusu. Baleia’nın g id iş ge liş i zorlu b ir yürüyüşü unutturur bazen. 
Fareleri avlaması, beleşten b ir yemeğe konan ana babaya sevinç li b ir eğ
lence, güç lend iric i b ir m utlu luk olur.
D iğerlerine oranla önem sizliğ i ve uzunluğu öne sürülen Baleia'nın ölümü 
ayrımını (séquence) bu çocuk bakışı doğru lar ancak. Gelecekte uzun b ir 
sefa lete ya da film in  çevrim sel (cyclique) yapısının düşündürdüğü gibi 
yakın b ir ölüme — başlangıçta kes ilip  yenen papağan ve küçük köpekten 
sonra—  adanmış bu çocuklar iç in köpeğin ölümü önem li b ir olay olur. 
Paleia'nın ölümünü veren ayrım gerçekten hayranlık verecek gib i çe v ril
m iş. Bir yandan köylü duruşunu ve nişan ç izg is in i değ iş tirirken , alıcı do
laşan sakat hayvanı yeniden ve yeniden çerçeve liyor. Uzun, acı ve ric i bir 
ge rçeklik te  bu görüntü ler. Sonra sıçanlar önünden geçtiğ inde artık hiç 
tınmayan, donuk gözlü köpeğin yakın çekim den unutulmaz görüntüsü. Ya
şama sevincin in  sonu bu; gösterm elik  b ir duygusallıktan uzak, babalarının 
davranışını n ite lenm ez ve acımasız b ir haksızlık olarak yorum layan ço
cukların çığ lık la rıy la  noktalanan yeğin (ş id de tli) b ir  acıya tanık oluyoruz. 
Duyarlılık gerçekliğe yeni b ir anlam veriyor.
Y ine de bu başyapıtın genel arılığını solduran, yönetm enin çok b e lir li ka
rışmasını gösteren başı es te tik  araştırm aların hiç olmamasını özlüyor in
san. Sonunda b ir barnak bulmanın rahatlığında ik i monoloğun üstüste 
b ind irilm es i g ib i. Kuruluğu ve bayalığı ile  gerçekliğ i tam konuşmaya kar
ş ıt b ir etk i yara tıyor bu. F ilm in sonuna doğru çok güzel b ir buluş var : 
b ir çocuk yeni öğrendiğ i «cehennem» sözcüğü ile  oynuyor. Çevresine ba
karak sözcüğü y in e liy o r : «Cehennem... kötü 'bir ye r... kızgın ş iş le r... 
ateş». Bu k iş ile r iç in «cehennem» yaşama kavgasıdır. Ama direnen kur
gu senaryonun bu güzel buluşunu zayıfla tıyor. «Yalancı son» görünüşü sim- 
gese lliğ i ile  göze batıyor.
1964 Cannes şenliğ inde ödüllenm iş bu hayranlık veric i f i l im  önünde saygı 
ile  eğ iliyoruz. (G ençlik için en iyi f il im  ödülü, sanat ve deneme sinem ala
rı ödülü). Bu f il im  bize y irm i yedi m ilyon yoksulun m utlu luk ülküsünün da
ha rahat uyumak olduğunu öğre tiyo r. Uykunun verd iğ i geçic i b ilin çs iz lik 
le özgür, deri b ir yatakta uyumak.

Raymond Lefevre'den çeviren  : 
Engin Özden

N.P. DOS SANTOS

Brezilya Cinema Nôvô akımının en önem li is im lerinden b iri olan Nelson 
Pereira dos Santos 928 yılında Sao Paulo’da doğdu. İlk f il im  denem esini 
1950 yılında «Juventude» adlı belge film iy le  yaptı. 1951 -53  arasında yö
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netmen yardım cısı olarak çalıştı. Bu arada katıldığı fillm le rden  en önem 
lis i A lex V iany'nin «Agulha no Palheiro» sudur. 1954-55 yılla rında kurucu
larından b iri olarak katıldığı Cinema Nôvô (Yeni Sinema) akımına ilk  ve 
e tk is i en fazla olan filim le rinde n  b irin i verdi : «Rio, 40 Graus». Daha son
raki yılla rda da hem Brezilya ulusal sinemasının hem de çağdaş ese rle ri
ni b irb ir i ardındna yarattı : «Rio, Zona Norte» (1957), «Mandacaru Ver- 
melho» 1961) ve «Vidas Secas) (1963). Daha sonraki yıllarda yaptığı filim - 
lerden bazıları bütün dürüstlük lerine  rağmen tica rî düzeyle kalmaktan 
kurtulamadı. F ilim  çalışm aları arasında, gazetec ilik  ve kısa f il im  yapımcı
lığı ile  ilg ilend i. Dos Santos ayrıca kendisin in is im  babası olduğu Cinema 
Nôvô akımının öbür ünlü yönetm enleri ile  de işb ir liğ i yaptı. Onların f ilim  
çalışm alarına çe ş itli b iç im le rde katıldı. Ö rneğin G lauber Rocha'nın «Bar- 
ravento» suna, Leon Hirzman'nın «Pedreira de Saô Diego» suna ve «Ma- 
ioria» sına.

BARRAVENTO
Yönetmen : G laubre Rocha, Senaryo : Luiz Paulino Dos Santos, Görüntü : 
Tony Rabatoni, Müzik : W ashington Bruno de Silva, Kurgu : Nelson P. dos 
Santos. Oynayanlar : A ldo Texeria, Antonio Luiz Sampaio, Luiza Maranho. 
Siyah-beyaz, 90 dakika, Brezilya, 1961.

OS FUZİS
Yönetmen : Roy Guerra. Senaryo : Roy Guerra. Yapım yılı : 1963. 1964 Ber
lin f il im  fes tiva li İk inc is i.

Türk Gölge Oyunu Karagöz Üzerine
Bugün adına Karagöz dediğ im iz Türk Gölge Oyununun, Türklerin  eski 
d in i olan Şam anîlikle çok yakın ilg is i omduğu artık  açıkça görü lm ekte. 
Hatta daha da ge rile re  giderek bundan ik ib in  dörtyüz sene evveline a it 
bu luntula rda b ile  bu oyunun izlerine tesadüf e d iliyo r : Osmanlı padişah
larının atalarının tü red iğ i Kayı boyunun yurdu olan A ltay  dağlarındaki 
Pazyryk -Mağarasında bulunan ve İsa ’dan önceki dördüncü, beşinc i asırla
ra a it olduğu ile ri sürülen ka lın tıla r arasında, dö rt ayaklı, ir i kanatlı ve in
san başlı b ir ta sv ir iç in Londra’daki B ritish  Museum 'un Doğu uzmanları 
R.D. Barnett'le  W. W atson, «Askı üstündeki hayalî Sphynx ve d iğerle rin in  
garip ve hayalî üslubu, herşeyden ziyade, Türklerin  gölge oyunu fig ü r le r i
nin atalarından b iri olduğu inancını v e r ir  (1)» diyor.
Selçuk Padişahı B irinci A laaddin Keykubadın Konya civarında Beyşehir'de 
1222'de yaptırdığı Kubadabat sarayı duvar ç in ile ri kalın tıları arasında da 
dö rt ayaklı, kanatlı b ir insan başlı ç in i levhaları var.
Bizim Karagöz oyunumuzda da H int ve Bal i gölge oyunlarında olduğu gibi, 
Türlü tü r lü  cadılar, sih irbazlar, küpe binm iş yılan kam çılı, yılan saçlı, alev- 
d illi cadılar, ifr ite  b inm iş c in le r vard ır .Bütün bunlar Şamanî ve Budist 
top lum ların  dinî gö s te rile rid ir.
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Hindistan, Malezya, indonezya, Japonya ve Çin gibi Şamanizmin ve Bu- 
dızmin yaygın olduğu bütün Asya ülke lerinde, d inî m ahiyette gölge oyun
ları vardır. Asya ve Pasifik adaları Şam anîlerinin, öze llik le  Bali Adası hal
kının d inî ge leneklerine göre, ta rih in  çok eski zamanlarında, iki Şaman, 
büyük, keten b ir perde kurup arkasına geçerek, konuştukça hareket eden 
kendi gö lge le rin i akse ttirm ek sure tiy le , «Biz s izin atalarınızın ruhl/arıyız, 
siz yeni kuşakları aydınlatmaya geldik.» d iyerek dinî ve ahlakî muhavere
lere g irm iş le r. G it gide bu m uhavedeler dinî ay in le r haline gelm iş ve per
de ardından insan yerine, deriden insan fig ü rle ri yaparak onları oynatma
ya başlam ışlar; bundan da b ild iğ im iz  gölge oyunu doğmuş. Bugün hâlâ o 
m em leketlerde, öze llik le  küçük Bali adasında din adamları tarafından ay
nı maksatla gölge oyunu oynatılm aktadır (2).

Selçuk Türkleri de onb irinc i Asra kadar Şamanî, hatta Budist oldukları 
için, Bir şemanı Türk geleneği olan Gölge Oyununu Anadoluya ge tirm iş 
le rd ir. Bir onyedinci asır Osmanlı b ilg in i olan Evliya Çelebi D evlet adam
larını ye tiş tire n  Enderun M ektebi öğrencisiyken, Saray Musahibi ve Dön- 
düncü Muradın Hayal (yani Karagöz) oyuncusu olan M ehm et Ç e leb i’den 
din led iğ i bu gerçeği açıkça be lirtm ek te d ir :

Sulteın A laaddin Keykubadın (1219 —  1237) sa'¡si (habercisi) olan Hacı 
Ivad Yörkçe Halil, Bizans im paratorunun Habercisi Kıptî Karagöz Bâli ile 
Selçuk sarayında buluştukları zaman şakalaşırlarm ış. B ir gün Hacı Ivadın, 
M ekkeyle M edine arasında, haydutlar tarafından öldürü lüp Huneyn Vadi
sinde gömüldüğü haberi Selçuk sarayına ge lince, herkes üzülmüş ve 
«Hacivatla Karagözün b iri b ir iy le  mübahase ve m ücade lelerin i o zamanın 
pehlivanları hayal-i Z ille  koyup oynatırlardı.» diyen M ehm et Z illî Evliya Çe
lebi, Onüçüncü asır Türk padişahı Selçuklu A laaddin Keykubattan evvel 
de gölge oyununun Türk iye ’ye g e tir ilm iş  olduğunu açıkça be lirtiyo r. 
Oyunun bu iki esas k iş is in in  ka rakte rle rin i anlatırken Hacı Ivad için 
«Peyk-i Resul-ûl-lah» (yani Peygamber Ulağı); Karagöz iç in de, «İstanbul 
Tekfurunun Sâîsi» (yani postacısı) «bir m ir-i sahip-kelam, ayyar-ı Cihan b ir 
Kıptî idi (yani bol sözlü b ir k iş i ve dünyanın h iy lec is i b ir Kıptî id i).» diyor. 
Karagözcü esnafınca P irleri sayılan Şeyh Küşterî (Ölümü 1398) -bu kayda 
göre- Karagözle Hacivadı görmüş olamaz, faka t onları perdenin ik i esas

(1) Illustrated London News, January 1, 1955.

(2) Out of an ancient shamanistic performance in which the ancestors 
were brought to this world in the form of shadows t communicate 
with their descendants came the shadow - play; a performance by 
marionettes that cast their shadow on a scfeen andare manipulated 
by a mystic story - teller
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karakteri haline ge tirip  Şamanîlikten kalma bu Türk oyununa İslâmî b ir 
hüviye t verm iş o lab ilir.

Nureddin Sevin.
As the popularity of the shadovv - play grew, it became stylized theatre 
witre a moral lesson, but it has never lost its mystic function. «Theatre 
in Bali, by Miguel Covarrubias, Theatre Arts Monthly, August 1936, p. 630.

MUSTAFA GÜRSEL /  KISA FİLİMLER

1944 yılında İs tanbul’da doğmuş olan film  yapımcısı M ustafa Rasim Gür
sel, orta ve yüksek öğren im in i Robert K o le j’de Edebiyat Dalında tamam
lamış, sonra g itt iğ i A m erika ’da ise Ohio State Üniversitesinde T iyatro ve 
Televizyon Y önetm enliğ i ve U n ivers ity  o f Southern C a liforn ia 'da da Sine
ma Yönetm enliğ i üzerine iki ayrı «M aster of Fine Arts» diplom ası alm ış
tır.
İlk defa 1960'da oyuncu olarak sahneye çıkan Gürsel, 1964'den itibaren 
yönetm en olarak çalışm ış; K o le j’deki son yılla rında öze llik le  Türk yazar
larının başka tiya tro larda oynanmayan oyunlarını sahneye koymakla d ik
kati çekm iş tir. Bunlar arasında Aziz Nesin ’in Bir Şey Yap Met, Vüsat O. 
Berner’in Ihlamur Ağacı adlı oyunları ve Türk fo lk lorunu sahneye uygula
ma çalışm aları ye r alır.
Yönetmen ve öğretim  görevlis i olarak Ohio'ya giden Gürsel iki yıl içinde 
ondört oyun yönetm iş, sonra geçtiğ i C a liforn ia 'da ise Film Endrüstrisinde 
çalışm alarına devam e tm iş tir. 1971'de genç film  yapımcıları arasında ya
pılan b ir yarışmada b ir in c ilik  kazanarak «Cinema C irculus» armağanını ka
zanm ıştır. Ö ze llik le  yönetmen ve m ontajcı olarak görev aldığı f ilm le r  çe
ş it li fes tiva lle rde  derece alm ıştır. Film  yapımcılığına m em leketinde devam 
amacıyla Türkiye 'ye dönen Gürsel ev li ve b ir çocuk babasıdır.

Gösterilecek f ilm le r:

1. The Lift (Asansör) Siyah Beyaz ... 8 dakika

Am erikan toplum unda makine ve insan arasındaki m ücadeleyi hicveden 
bu film  1972 yılın ın  en başarılı film le rin de n  b iri olarak seçile rek «Cine» 
Gümüş Ödülünü kazanmış ve A m erika ’yı tem silen  Edinburg, Cannes, ve 
M oskova'da gö s te rilm iş tir. Senaryoyu yönetm en Robert Zem eckis ile  be
raber yazan Gürsel f ilm in  montajını yapm ıştır.

2. Ribbons in Space (Uzayda Kordelalar) Renkli ... 10 dakika
Los A nge les ’lı heykeltraş David H ersch le r'in  paslanmaz çe lik le  yaptığı 
çalışm alarını tanıtm ak üzere W exle r Film  Ş irke ti tarafından yapılan bu 
belgesel f ilm  öze llik le  montaj yönünden dikkati çekm iş, ç e ş itli Sanat Fes
tiva lle rind e  derece alm ıştır.
3. Fire and Rain (Yangın ve Yağmur) Renkli... 30 dakika
Her yıl İndianapolis 'de yapılan 500 m illi o tom obil yarışını belgeleyen bu
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film  Am erikan televizyonu iç in yapılm ıştır. W.A. Blanchard'ın yönettiğ i 
film in  görüntü ve ses m ontajlarını Gürsel yapm ıştır.
4. A Field of Honor (Şeref Sahası) Renkli ... 15 dakika
Vietnam savaşı neticesi s in ir hastası olan b ir gencin öyküsünü anlatan 
bu film  Am erikan toplum unu h icvetm ekted ir. Senaryoyu yönetmen Robert 
Zem eckis ile beraber yazan Gürsel film in  oyuncu kadrosunu kurmuş, asis
tan yönetm enliğ i ve montajını yapm ıştır. Broadway Film  Festivalinde ik in 
c ilik  alan film  ayrıca Edinbourgh, A tlan ta  ve Chicago fes tiva lle rind e  gös
te r ilm iş tir . Kısa m etra jlı Konulu Film dalında bu yılk i O scar’a aday olarak 
göste rilecektir.

SERGİLER :
FOTOĞRAF SERGİSİ :
MAĞRİP /  MİCHEL CEGRETİN /  10 —  24 ARALIK
MİCHEL CEGRETİN
«Mağrip» fo toğ ra f serg is in in  sanatçısı M ichel Cegretin, 1929 yılında Fran
sa ’nın Seincaize kentinde doğm uştur. Yüksek öğren im in i D ijon, Lyon ve 
Paris Ü n ivers ite le rin in  Edebiyat fakü lte le rinde  yapan C egre tin , D ijon  Li- 
se s i’nde Ecole Norm ale 'e Hazırlık sınıfı öğretim  üyesi olarak görev a lm ış
tır. Bu yıl, İstanbul Ü n ivers ite  Edebiyat Fakültesi Fransız D ili ve Edebi
yatı Bölümü'ne öğretim  üyesi olarak atanan Cegretin, 1970 yılından bu ya
na fo toğ ra fla  uğraşmaktadır. İlk serg is in i geçen yıl D ijon (Fransa) da 130 
eserle açm ıştır.

TAHTA BASKI —  GRAVÜR VE FOTOĞRAF SERGİSİ /  SABİHA ERENGÖNÜL 
GÜÇLÜ
24 ARALIK —  12 OCAK 
Scbiha Erengönül Güçlü
943 yılında İs tanbul’da doğdu. İlk, orta ve liseden sonra Tatbiki Güzel Sa
natlar Yüksek Okulu 'nu b itird i. Güzel Sanatlar eğ itim i sırasında A vustu r
ya'da fan tastik  Realizm okulunu kuranlardan Anton Lehinden’ in öğrencisi 
oldu.
1967 yılında Türk halı ve k ilim  etüd le ri yaptı. 1968-69 öğretim  yılını İspan
ya D ışiş leri bakanlığının bursuyla Ispanya'da geçird i. Bu arada İspanya 
halk el sanatları ve fo lk lo runu izledi. Aynı zamanda El Parado müzesinde 
Goya etüd le ri yaptı. Ayrıca A lm anya ’da bulunan R —  B —  K grubunun ak
t i f  üyesi seçilerek se rg ile r düzenledi. Grubun derled iğ i se rg ile rle  ya p ıtla 
rı dünyanın b ir çok ü lke lerinde gös te rild i.
Almanya, Ankara, Antalya, İspanya, İzm ir ve İs tanbu l’da k iş ise l se rg ile r 
açtı.

GERÇEK SİNEMA
A ralık sayısı çıktı. B ir sinema olayını açıklıyoruz : Taşkesti Çalışmaları 
.lapon Sinamasında Yeni Sol Fotoğrafçılık L iteratürüne kısa b ir bakış.
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ARALIK AYI PROGRAMI

5 A ra lık Perşembe Bütün Seanslar Sergey Yesenin /  Serguei Yesenin /
Sergey Urusevski

6 A ra lık  Perşembe 14.00 —  19.00 

16.30

D ört Tank Adamı I /  Four Men And 
Dog /  Konrad Nalecki 
Dört Tank Adamı II /  Four Tank 
Men And Dog /  Konrad Nalecki

7 A ra lık Cuma Bütün Seanslar Kuru Hayatlar /  Vidas Cecas /  N. 
P. Dos Santos

8 A ra lık Cum artesi Bütün Seanslar D ört Tank Adamı I ve II /  For Tank 
Men And Dog /  Konrad Nalecki

9 A ra lık Pazar 14.00 Çocuk F ilim ler!

11 A ra lık Salı 14.00 —  19.00 

16.30

Dört Tank Adamı I I /  Four Tank 
Men And And Do g /  Konrad Nalec-
r«i
D ört Tank Adamı I /  Four Tank Men 
And Dog /  Konrad Nalecki

12 A ra lık  Çarşamba Bütün Seanslar Sergey Yesenin /  Serguei Yesenin 
/  Sergey Urusevski

13 A ra lık  Perşembe Bütün Seanslar A vusturalya 'da çalışan, dürüst yakı
şıklı b ir gencim , M em leke tlim  olan 
b ir kızla evlenm ek is tiyo rum . Bello, 
O nesto, Emigrato A ustra lia , Spose- 
rebbe Compaesana İlliba ta  /  Luigi 
Zampa

14 A ra lık Cuma 14.00 —  16.30 

16.30

Kuru Hayatlar /  Vidas Secas /  N.P. 
Dos Santos
Karagöz (Hazım Körmükçü 1933) —  
Kahveci Güzeli /  M uhsin Ertuğrul

15 A ra lık Cum artesi Bütün Seanslar Karagöz (Hazım Körmükçü 1933) —  
Kahveci Güzeli /  M uhsin Ertuğrul
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16 A ra lık  Pazar 14.06 Çocuk F illm lerl

18 A ra lık  Salı Bütün Seanslar Kısa F ilim le r /  M ustafa Gürsel

19 A ra lık  Çarşamba 14.00 —  16.30 

19.00

Kırık Testi /  Der Zerbrochene Krug/

Gustav Ucicky

Toprak Ana /  Memduh Ün

20 A ra lık  Perşembe 14.00 —  16.30 

19.00

Söz Savunmanındır /  Der V erte id i

ger Hat Das W ert /  W arner K llnger 

Kırık Testi /  Der Zerbrochene K rug / 
Gustav Uucicky

21 A ra lık  Cuma 14.00 —  13.30 

19.00

Genç R ichter /D e r Jugend R ichter 

/  Paul Verhoven

Bahar Rüzgârı /  Pookie /  A lan J. 
Pakula

22 A ra lık  Cum artesi 14.00 

16.30 —  19.00

Genç R ichter /  Der Jugend R ichter 

/  Paul Verhoven

Cem ile /  D jam ila /  ¡rina Poplavska
ya

23 A ra lık  Pazar 14.00 Çocuk F ilim le ri

25 A ra lık  Salı Bütün Seanslar Cem ile /  D jam ila /  ¡rina Poplavs

kaya

26 A ra lık  Çarşamba Bütün Seanslar Barravento /  G lauber Rocha

27 A ra lık  Perşembe Bütün Seanslar Barravento /  G lauber Rocha

28 A ra lık  Cuma 14.00 —  16.30 

19.00

Os Fuzis /  Roy Guerra

Ulzana /  Ulzana's Raid /  Robert

A ld rich

29 A ra lık  Cum artesi Bütün Seanslar Os Fuzis /  Roy Guerra

30 A ra lık  Pazar 14.00 Çocuk F ilim le ri
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Yurdumuzda, günün modasını 
kadın, erkek ve çocuk giyiminde 

kumaşta 
giyimle ilgili aksesuarda 

Vakko yansıtır.

Moda Vakko’dur

sinematek.tv



telefon santradan 
seri telefon cihazları 
şef-sekreter cihazları 
telefon apareyleri 

yanaın ihbar santralları 
sinema makineleri 

projeksiyon cihazları 
sinema ark kömürleri 

jeneratörler 
her cins boş sinema filmi

türktelefon a$. 
darfilm as.

Yeni Çarşı Darfilm Han 40 Galatasaray 
İSTANBUL Tel : 4 4 7 5 0 0

Yenişehir Zafer Meydanı Adil Han 
ANKARA Tel : 175080

ilgilendiğiniz mamullerimiz hak 
kında lütfen bilgi,broşür ve teklif 
isteyiniz.

sinematek.tv



sunar film'le altın yılınızı yaşayın AHWAIU BOlUSSI

DOĞAN »İlM 
ANKARA t ‘11 fan  Bulvifı ilUr Af. No 48 
Film T«U,f«A M  I »  - Sl> IS ADAMA

1*MIH HÖiGtt» WDtMH
W*SAR FilM
On/ı ÇmiUhi Geneli itlimi 
t*  ■ ,** *9 SAMSUN

SUNAR FİLM

SUNAR FİLM

v/ahrİ n oatesfc Cl̂ i UKhra»

k s R İık a lta /
kIUSxx iıi Har

umty CQHCN
TOK*; CUflTtS HASRVWCTOW 

MARK USTtfı 
^  SHEUEY wrtWTEftS

sen ve ben
CLaoue Sautet
TVES MONTANO 
BOMT SCHNtiDER

sinematek.tv


