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YENİ
SİNEMA

kızılırmak- 
karakoyun

Türk sineması konusunda yetersiz bilgim bu ulu
sal yapım hakkında toplu ve doğru bir fik ir ver
m eme uygun değil. Oysa, yılda çevrilen 240 ka
dar filimden yalnızca birkaçı gerekli bir uluslar
arası tanıtıma ulaştığından, aynı zamanda eleştir
menin ya da en azından Avrupa başkentlerinin 
sayılı sinema dergilerinin takdirlerini kazanı
yorsa, yalnızca sayıca önemli bu yapımda, yakın
da belki de seyircisi tarafından terkedilebilecek 
kadar bir kalite davasının varolduğunu rahatça 
söyiiyebilirim.
Sinema seyircilerinin zevki kaçınılm az bir biçim 
de gelişiyor ve bu ülkede, televizyonun gelmesi 
ile daha da gelişecek. Ülkede yakında varolacak 
yeni bir durum bu; ve yapım  ortaklıklarının bu
nu göz önünde bulundurmaları gerekir.
Gene de, görm üş olduğum filim ler arasında, de
ğer taşıyanlar eksik değil. Bunların içinde en baş
ta son yılların Türk Sinemasının en iyi, hiç kuş
kusuz gördüklerim in içinde eıı etkili film i ola
rak Ltttfi Ö. A kart'm «Kızılırmak /  Karakoyuıısu 
sayıyorum.

Kızılırmak /  Karakoyunvun değerlerinden biri 
derin bir şekilde ulusal oluşudur. Yalnızca salt 
ulusal yapıt uluslararası bir değer kazanabilir. 
Filim Anadolunun bilgeliğine, halk şiirine, sonsuz 
geleneklerine, duygularına ve özlemlerine köklü 
bir biçimde dayanıyor. Gerçek, öz folklora da da
yanması - bunu bir dejenerasyonu olan folklorizm

okurlarına 
mutlu bir 
yıl diler..

prof, mario verdone
ile karıştırmamaiı - bence ilk başta belirtilecek 
değeridir.
Filim bir halk masalı üzerinde kurulmuş ve bir 
türkü biçimi içinde götürülmüştür. Feodal düze
ni yeren bu masal, bir ağanın, ait oldukları oba 
halkının baskısına uğrayan iki gencin salt aşkın
dan hareket ediyor. Yalnızca kendi felâketiyle 
karşılaştığı anda oba halkı kıyın ve şiddete karşı 
ayaklanma gücüne kavuşuyor. Ve facia, ezenleri 
ve ezilenleri bir arada sürükleyen köprünün çök
mesi, uç noktaya varan sadeliği sayesinde makul 
görünüyor.
«Beyaz Mendil», «Hudutların Kanunu» ve son ola
rak bu çok daha yoğun «Kızılırmak» ftlimlerinin 
yönetmeni L ütfi Akad'ın en belirli değerlerinden 
biri, kolay efektlere sapmadan, ölçülü ve sade bir 
şekilde ele alınan halk yaşantısının temalarına 
karşı gösterdiği bağlılıktır. Gerek baş oyuncula
rın gerekse karakter rollerinin ölçülü ve aşırılık
tan uzak oyunlarında, koral sahnelerin çizilişin
de, hikâyenin sade temposunda, hatta tek bir 
çalgı ile halledüen fon müziğinde beliren bu sa
delik, inceliğini ve şiirsel havasını koruduğu m a
sal biçimi içinde dahi, kolay bir İyimserlikten ka
çınarak, baskının, paradan gelen iktidarın kaçı
nılmaz yenilgisi ve kurbanları İle, toplumcu ile
riciliğini kesin bir görüşle açıklıyan bu film in en 
iyi yönüdür bence.

Çev: Giovanni Scognamillo
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haberler

II hisar 
yarışması..
R obert K olej Sinema Kulübü 
yurdumuzda sinema sanatının 
gelişmesini ve yayılmasını sağ- 
lıyacak olan kısa m etrajlı film  
çalışm alarını desteklem ek am a
cı ile düzenlediği H isar Kısa 
Film  yarışmalarından İkincisi
nin kayıtlarına başlamıştır, 
K atılm a şartları:
1 —  Y arışm aya 8 veya 16 mm 
sesli veya sessiz, konulu, belge 
veya karton film ler katılabilir. 
Konulu film ler 5 Uâ 30 dak. kar
ton film ler ise en az 1 dakika 
olmalıdır.
N ot: R eklâm  film leri yarışm a
ya katılam az.
2 —  Yarışm aya son katılma ta
rihi; 25 Mayıs 1968.
3 —  23-30 Haziran tarihleri 
arasında ön eleme ve  değerlen
dirmeyi yapacak olan jüri 25 
M ayısta ilân edilecektir.
4 —  30 Haziran 1968’de düzen
lenecek kapanış gecesinde yeri
lecek olan ödüller Şubat ayın
da ilân edilecektir.
5 —  Y arışm aya katılacak olan 
film ler madeni m uhafaza için
de İA D E L İ T A A H H Ü T LÜ  ve 
- K IY M E TLİ EM TE A - ibare
si ile gönderilebileceği gibi, şah 
sen kulüp merkezine de teslim 
edilebilir. Kutunun içine k on a 
cak bir karta yarışmacının ismi, 
yaşı, m esleği ve adresi yazıla
caktır.
6 —- R obert K olej Sinema Ku- 
lübü yarışm aya katılan filmler

üzerinde herhangi bir hak iddia 
edemez, film ler sahiplerine tem 
muzun ilk haftasında ödemeli 
olarak postalanacaktır.
7 —  H er türlü bilgi edinmek 
için adres:
Robert K olej Sinema Kulübü 
P. K. 8 Bebek - İstanbul

krakovi şenliği
-— 1968 Uluslararası Kısa Filim 
ler Şenliği 4-9 Haziran tarihle
ri arasında yapılacak. H er yıl 
olduğu gibi, bu yıl da P olonya ’- 
iı yönetmenlerin yapıtları ile 
yabancı yönetmenlerinkini kar
şılaştırm a f: rsatı ortaya çıka
cak. Kısa film  şenlikleri ara
sında en başarılı ve ciddilerin
den biri olm akla tanınan bu şen
liğin teması bu yıl da değişm e
d i: Y irm inci Y üzyüım ız. Bu te
manın am acı insancıl, toplumsal 
ve sanat değerleri taşıyan film 
leri tanıtmak. Böylece yüzyılı
mızın öz ve biçim  yönünden ge
çirdiği değişiklikler, eğilimleri 
ve başarıları ortaya konmuş o- 
laeak.

Şenliğe katılm ak için en son 
başvurm a tarihi 1 N isan 1968. 
GönderileceK film  kopyaları ise 
en geç 15 Nisan 1968’e kadar 
şenlik düzenleme kurulunun 
eline geçm eli. A ncak daha ön 
ce başka uluslararası şenlikler
de ödül kazanm ış film ler yarış
m aya katılam azlar. A yrıca  ka
yıtları yapılan film lerin, bir ön 
seçim ’den geçerek yarışm aya

katılmaları için hak kazanm a
ları gerek. A ltı ödül dağıtılacak 
şenlikte: 1 büyük ödül, bir özel 
ödül ve özel bir tür film e bağ
lı olm ayan dört ödül, öd ü l k a 
zanan film ler satın alınarak bü
tün P olonya ’da gösterilecekler. 
P olonya için kısa fUimierin ta 
şıdıkları önem, bu gibi film leri
nin uluslararası şenliklerde k a 
zandıkları ödüllerin sayısı ile 
kendini belli ediyor: 1967 de P o 
lonya kısa film leri uluslararası 
şenliklerde 37 ödül kazandılar. 
Bunların 16 sı belge film leri, 10 
tanesi ise canlı resim film leri, 
ödüllerden üç tanesi Lodz Sine
m a Okulu öğrencileri tarafın 
dan yapılan film ler tarafından 
kazanılmış. (Bu arada aynı o- 
kulda okuyan Feridun E rol’un 
Cinestud 67 şenliğinde kazandı
ğı birincilik ödülünü ansıyalım ).

resnais..
Alain Resnais yeni film i Je 

t’aime, j ’aime /  Seni seviyorum, 
seni seviyorum ’un dış sahnele
rini Belçika’da çekiyor. Hayal- 
biliııı türünde olan film  yayım  
çevrelerinde geçiyor. Ancak, 
basın bütün uğraşm alarına kar
şın film  hakkında ne yönetm en
den ne öe senaryo yazarı Jac
ques Stenberg’den bu konuda 
en u fak  bir ipucu elde edeme
diler. ö y le  ki, bu sonuncusu, 
< filmin başlığının iki kez tek
rar edilmesinin nedenini büe 
açıklayam am » demiştir. BUin- 
diği gibi başrolde Resnais, Clau-
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LE SAM O U RAÏ /  J. - P. M ELVILLE /  N A T H A LIE  VE A L A IN  
DELON

de R ich ’i oynatıyordu. A y n ca  
yerel özellikler gerektiren rol
lerde yönetmen, flam an oyuncu
lar oynatıyor.

harvey..
—  Son Venedik Şenliğinde baş 
kadın oyuncusunu en iyi oyun
cu ödülünü kazandıran D utch- 
raan /  HollandalI film inin yö 
netmeni Anthony Harvey, ikin
ci film ine başladı. Konusu II. 
Henry ile karısı Eleanor ara
sında geçen olaylarla ilgili olan 
film de P eter O’T oole ile K at- 
herine H epbum  oynayacak. Eli
min aynı zam anda yapım cısı o- 
lan H epbum , yönetmenin ilk 
filmini seyrettikten hemen son
ra bu film  için onunla anlaşma
ya karar vermiş. F ilm  H olly- 
vvood'da ve dış sahneleri M arsil
ya ’da çeküecektir.

melville..
—  1966’dan bu yana sürekli ola
rak film  çeviren Jean-Pierre 
Melville yakında yeni bir filme

başlayacak (Son film leri Le 
Deuxième Souffle /  İkinci So
luk, Le Samourai’di. Filmin adı 
Le Cas Packard /  Packard Ola
yı. «Bu, Paris’te yaşayan iki 
Am erikan casusunun öyküsü
dür» diyor yönetmen. Dostluk
ları bütün dostluklar gibidir. 
Filmde casusların nasıl yaşa
dıkları görülecektir. Üstelik 
olay gerçek  bir olaydır.»

Bugünlerde Paris’te oynayan 
Le Samouraï ise Fransız bası
nın övgülerini toplamakta. Bu 
konuda Pierre Billard »Melville 
sinemamızın büyük yalnız ada
mı. H iç kimse ondan daha iyi, 
yalnızlığı gösterem iyor. Le Sa- 
mourai, yalnız adamın yırtıcı 
bir şiiri. Melville’ler durdukça, 
ayaktakımı çevresi, şiirin doru
ğunda yer alm aya devam ede
cek» diye yazarken Louis Fau- 
vet düşüncesini şöyle açıklıyor: 

Melville serüveni sanatla oy
nar g ibi düzenliyor. Kişileri az 
konuşuyor ama ender bir kesin
likle hareket ediyorlar. İşte bir 
yaratıcı, bazı tehlikeleri göze 
alm ayı bilen bir yaratıcı.»

renoir..
—  La Marsedllaise’in yeni bir 
kopyasını sunmak üzere Parise 
gelen Jean Renoir Jeanne M o- 
reau’yu oynatacağı La Clochar- 
de adlı bir film  çevirm ek niye
tinde olduğunu açıkladı, «işte 
bir oyuncu ki, durgunluğu, he
yecanların ve duyguların gün 
ışığına çıkmalarına aracı olu
yor. Michel Simon’un zamanın
da Boudu oluşu gibi, Moreau 
La Clocharde olacak». Moreau’ - 
nun canlandıracağı kişilik Re- 
noir'in özellikle ilgisini çekiyor, 
çünkü ona göre çağdaş «Hip- 
pie»lerln, şiirsel bir karşılığı 
bu. «A ncak ,onun yaşamım na-

ROBBE-GRILLET /  J.-L. TRINTIGN AN T

fi



sil sürdüreceği konusunda bir 
düşüncesi yok. Jeanne M oreau’- 
ııun tek dini, özgürlük olacak. 
K im seye herhangi bir şey borç
lu olm ak istem eyecek ve hiçbir 
jeye bağlanm ayacak. «Onun ara 
a lığ ıy la  bir öykü mü anlataca
ğım ı yoksa bir izlenim film i mi 
yapacağım ı henüz bilm iyorum; 
ama bütün herşey onun vahşi 
özgürlüğüyle, kendisi başıboş 
olm ayan bir adam a karşı duy
duğu çok  sa f bir duygu çevre
sinde gelişecek. Bu sorunu na
sıl çözeceğim i ise henüz bilm i
yorum ».

robbe-grillet..
—  Alain Robbe - Grillet, üçün
cü film i l’Homme Qui Ment /  
Yalan Söyleyen Adam'ın çeki
mini bitirdi. B ir Fransız - Çe
koslovak ortak yapımı olan ger
çekleştirilen film in çekim i altı 
hafta sürdü. Çekim  senaryosu 
film  çekilirken düzenlendi ve 
2600 m etre'ye inecek füm için 
32.000 metre film  harcandı. F il
min kurgusu 5 ay sürecek. Y ö 
netmeni film inin ilk İkisinden 
daha başarılı olacağım  ileri sü
rüyor. Bilinm ez belki de kendisi 
küçük bir rol oynadığı için. Bu
nun dışında konu müthiş hare
ketli: taklpleı, çarpışm alar, pat
lamalar, faşist üniformalar. Y a 
lan söyleyen adam Jean - Louis 
Trintignant. Karşısında ikisi 
Çek üç kadın oyuncu var: Syl
vie Bréal Fransız, Sylvla Tur- 
bova ve Suzanne K ocukirova 
Çek tarafında yer alıyorlar.

kast..
—  Pierre Kast az çok uzun ara
lıklarla sinema uğraşını sürdü
rüyor. Şimdi de R oger Vaiiland - 
ın Drôle de Jeu /  Garip Oyun 
adlı romanını füm e çekiyor. 
Kast «VaUland’m  romanım u- 
yarlarken ikinci Dünya Sava
şında Fransîzlarm  direniş ha
reketini bunu yaşamam ış olan
lara anlatmayı istemedim. Y a
şayanlara birkaç anılarını hatır
latm ayı da değil. Yalnızca o 
günlerde gençliği canlı tutan 
romantizmi görüntülem ek iste

dim. Filmde oynayan kişiler p o 
litik yelpaze'nin birer elemanı: 
Marat ( takm a ad tabiî) özgür
lüğe tapan bir kişi, Rodrigue 
bolşevik ama gerçekçi bir ihti
lâlci. Aşırı sağ'dan gelen Carac- 
cala bir m illiyetçi, Frédéric ise 
sa f bir oğlandır. Aralarında iki 
ortak yan vardır: Hepsi de ay
nı kurtuluş hareketini destekle- 
m eket ve savaşın sonucu üze
rinde yanılm aktadırlar: U ğrun
da çalıştıkları ihtilâl aslında 
«iyi yerleri kapm a yarışı» na 
dönüşecek, bu kişiler savaşsoıı- 
rasının devlet adam ları ve ba
kanları olacaklardır.» diyor.

lelouch..
—  Claude Lelouch konusu ölüm 
cezası olan yeni bir film e baş
layacak: L a  Peine de M ort. 
Film  hakkında söyledikleri ise 
şunlar: F üm  tüm üyle öznel ola
cak. Seyirciler 90 dakika sürey
le idama yargılı tutuklular ola
caklar, ister  adalet, ister has
talık tarafından olsun ölüme 
yargılı bir adamın çektiklerini 
anlatm aya çalışacağım . B ir a- 
dam öleceğini bildiği zaman, bu 
durum kendisinde öyle bir şey 
yaratıyor ki, aslında fiziksel ö- 
lünıünden çok daha önce ölüyor. 
İşte bu yüzden benim çekece
ğim  yaşayan bir ölünün yaşa
mı olacak, ö y le  üm it ediyorum 
ki seyirciler gösteriden çık tık 
tan sonra bu konuda kesin bir 
karar alma durumunda kala
caklar. Kullanacağım  oyuncu
lar tamamen tanınmamış k işi
lerden olacak. A vukatlar ger
çek avukat, gardiyanlar gerçek 
gardiyan olacaklar. Tek baş k i
şi m eslekten oyuncu olacak. 
Am a bu film e başlamadan ön
ce Grenoble'dakl Kış Olim piyat
larım renkli olarak çekeceğim ».

moullet..
—  Güçlükle sinemaya atılan 
Cahiers du Cinéma yazarların
dan Luc Moullet, ilk film i B ri
gitte et Brigitte ’ in beklediğin
den de fsızla tutulması ve k a 
zanç getirm esi üzerine ikinci 
filminin yapımını bile kendi üze

rine alabildi. Böylelikle Les Coıı- 
trebandieresi /  Kaçakçı Kızlar’
m senaryosunu yazmış, yönet
miş, ve yapımını sağlam ış olu
yor. tik  film i tepkiyle karşıla
şan Moullet, İkincisi için çok 
daha fazlasını bekliyor. «B azıla
rı film den nefret edecekler» di
yor. Halbuki M oullet tahrik edi
ci bir yönetmen değil. Filminin 
eğlendirici yanı, kişilerinin ge
lenek dışı görünüşleri bu sonu
ca hiç vardırm ıyor insanı. «A - 
m a», diyor M oullet «film in eğ
lendirici yanından öteye gidil
m ek istense, görülecektir ki, 
gerçekçilikten kaçınsam  büe, 
toplum yaşantımızın gerçekle
rine değiniyorum ».

canlı resim..
Dört karikatürcü, Oğuz Aral, 
Ferruh Doğan, Tekin Aral, E f
lâtun Nuri eski İstanbul yaşa
yışım  ve Direklerarasm ı, K an
tocuları, Kel Haşan Efendiyi, 
M anakyan Tiyatrosunu karika
tür film  olarak çizdiler. Tulûat 
tiyatrosunun son temsilcisi İs
m ail Dümbüllü o devri hem  oy 
nadı hem anlattı. M ike R afael- 
yan’m  alıcısı ile çeküen İsmail 
Dümbüllü sahneleri Ue karika
türcülerin çizdiği tulumbacılar, 
atlı tram vaylar, Kantocu Şam- 
ram, M anakyan Efendinin ti
yatrosu, Kom iki şehir Kel Ha- 
san’dan m eydana gelen bu fiim  
altı dakika sürm ektedir. R enk
li olarak hazırlanan bu belge 
film i Türkiye'de ilk defa yapıl
m aktadır. Film in m üziğini o 
devirlerde de m üzisyen olarak 
çalışm ış Fehm i E ge hazırlamış 
ve orkestrası İle çalm ıştır. K an
tocu Şam ram 'ın ünlü «yangın 
var..» kantosunu T olga  Tlğin 
Aral söyledi, Kel Hasan’ın şar 
kısım ise Ilhan Daner okudu.

Türk tarihinin ilgi çekici k işi
lerinden biri olan «E vliya Çele
bi» üç aylık bir çalışm a devre
sinden sonra renkli olarak f il
me alındı. Canlı resim tekniği 
ile hazırlanan 5 dakika uzunlu
ğundaki film K arikatürist Y al
çın Çetin ve Tonguç Y aşar ta
rafından m eydana getirildi.



İtalya mektubu

x. musa ödülü
—  U nesco ve M ilano'daki San 
Fedele kültür m erkezi (Centro 
Culturale San Fedele di M ila
no) tarafından P aris’te düzen
lenen, çok genç yöneticilere ay
rılmış «X . M usa» ödülü, onbir 
devletten katılan otuz bir film  
arasından, Leguano Franco Tosi 
(İtalya) orta okulu öğrencile
rinin ekip halinde gerçekleştir
dikleri yarışm anın «burası İtal
ya» temasına uygun «Perché 
n o ? »  (N için olm asın) isimli k o 
nulu film ine verildi.

Leguano kenti okulundaki öğ 
renciler normal ders saatleri 
dışında beş ay süreyle sinema 
eğitimi gördüler. «Perché n o ? »  
filminin yönetm eni 14 yaşında 
Luisa Seveso isimli bir kız ço
cuğu, başkadın oyuncu 15 ya
şındaki Clara M arcati. Ekibi 
meydana getiren diğer öğrenci
ler de hep o yaşlarda.

«X. Musa» ödülü bu kısa film e 
uluslararası bir jüri tarafından 
«görüntülerinin ve tekniğinin 
iyi olması, konunun tazeliği ve 
toplumsal bir belgenin iyi uy
gulanmış olm ası» gerekçesiyle 
verildi.

D iğer bir ilgi çekici deney de 
Com o’da (İta lya) ilk okul üçün
cü sınıf öğrencilerinden dokuzu
nun, öğretm enleri nezaretinde 
çektikleri on dakikalık siyah - 
beyaz bir film dir. Sessiz fakat 
müziklendirilmiş bu film in k o 
nusunun seçim i ve senaryosu
nun yazılması bu dokuz öğren
ci tarafından yapılmış, .

engin ayça

tele-sine..
—  Grenoble’da 6-19 şubat ta
rihleri arasında yapılacak kış 
olimpiyatları süresince seyirci
leri sinema salonlarından uzak
laştırm am ak için Fransa yeni 
bir teşebbüse girişecek.
Fransa televizyonu günlük gös
teriler üzerine akşam yayınla
nacak yarım  saatlik bir prog 
ram hazırlayacak. 25 sinema bu 
program ı büyük perde üzerin
de düzenli olarak gösterecek ve 
olim piyat süresince akşam g ös
terilerinde olabilecek seyirci sa
yısındaki azalmayı önleyecek. 
Fransa sinema çevrelerinde bu 
deney, halkı tekrar sinemaya 
günün en önemli olayını prog 
ram a sokarak yaklaştırmak 
açısından
M erakla beklenen bu deney iyi 
.■ionuç verdiği takdirde daha da 
genişletilecek. Fransa elektro
nik sanayii tesislerin yapılması 
konusunda şimdiden ilgilenme
ğe başlamıştır. Sonuç ayrıca 
dağıtım cılar tarafından da il
giyle bekleniyor, çünkü Fransa 
son beş yılda seyircisinin %  30 
unu yitirdi.

italya-britanya
—  Eylül ayında Sorrento’da im 
zalanan İtalya - İngiliz ortak 
yapım anlaşması yakında yü
rürlüğe girecek.
Daha çok tecimsel am açlar gü
derek yapılan bu anlaşmanın 
bir de politik bir yam  var. Avru- 
panın birinci, dünyanın ikinci 
büyük sinema endüstrisine sa
hip İtalya, İngiliz sinema en
düstrisini, gerçekte Avrupa E-

konomi Birliği (C. E. E.) en
düstrisi durumuna getiriyor. 
Yani İngiltere Ortak Pazara 
(M EC) katılıyor. Şöyle ki C.E. 
E nin dördüncü maddesinde be
lirtildiği gibi M. E. C e  dahil 
devletlerle, diğer devletler ara
sında yapılacak ortak yapım 
filmleri, M. E. C 'e dahil devlet 
film i olarak kabul edülyor, do- 
layısıyle dağıtım ve gösterim ler
de aynı avantajlardan yararla
nabiliyor.

italya-a.b.d.
İtalya sinema endüstrisi der

neği (A N İC A ) müdürü Eitel 
M onaco kasım  ayında New 
Y ork ’ta A. B. D. sinema endüst
risinin en önemli kişileriyle kar
şılaşmış ve yaptığı konuşmayı 
şöyle bitirm iştir:
«İtalya sinema endüstrisinin, 
A . B. D. sinemasıyla olan ilin
tilerinde gelecekte izliyeceği 
politikasını şu şekilde özetleye
biliriz: Am erikan filmlerinin
İtalya'da, Italyan filmlerinin de 
A . B. D. de dağıtımını geniş
letm ek; Italyan yapımevleriyle,
A. B. D. film  yapım evlerinin 
ortak füm  yapımlarını destek
lemek; yani bir bakıma Italyan 
sinemasını, A . B. D. sinemasıy- 
le C. E, E. (A vrupa Ekonomi 
birliği) sineması arasında bir 
köprü durumuna getirm ek.»

diğerleri..
- Padova'da yapılan uluslar

arası ilmi ve öğretici film ler ya
rışmasını lan Dunlop'un «Çöl 
insanları s adlı Avustralya filmi 
kazandı.

—  Cesare Zavattini S S C B ’ye 
yaptığı bir geziden dönmüş ve 
hemen yönetmenliğini De Sica’ 
nın, baş rolünü Sofia Loren'ln 
yapacağı bir filmin senaryosu
nu yazmağa başlamıştır.

—  Roberto Rosseliini yeni fil
minin çalışmalarına başladı. 
Baş rolde Lou Castel (Belloc- 
chio’nun «Cepteki yumruklar» 
filminin oyuncusu) olacak.
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skandinav mektubu

richard lester..
28 Ekim  tarihinde R ichard Les- 
ter’in savaşa kargı olduğu için 
bazı dağıtım cılar tarafından 
boykot edilen, fakat şu anda 
Londra'nın 13 salonunda birden 
gösterilm eğe başlanan HOW  I 
W ON  THE W A R  /  Savaşı N a
sıl Kazandım adlı film inin Da
nim arka’daki ilk gösterisi y a 
pıldı. Uluslararası öğ ren ci Top- 
luluğu’nda yapılan gösteri 800’e 
yakın üye tarafından izlen
di. Gösteriden sonra yönetmen 
Richard Lester ve baş oyuncu 
M ichael Crawford sorulara ce
vap verdiler. Daha sonra 15 k i
şilik öğrenci toplulukları dele
geleri, basın üyeleri ile Lester'a 
değişik sorular sorduk. A şağ ı
daki R. Lester'in genellikle Sa
vaşı Nasıl Kazandım üzerine 
verdiği karşılıkları bulacaksı
nız.
—  Savaşı Nasıl Kazandım  fil
mini, savaşların bittikten sonra 
övülmesini, çirkin yerlerinin ört
bas 6<lilip, öte yandan zaferle
rin bürütülüp bütün m illete m a- 
ledilmesini ve dünyaya reklâ
mını yerm ek için yaptım .
—  önceden söyleyim, savaşa 
karşıyım . Savaşların gerekil o l
duğu düşüncesine genel olarak 
inanmıyorum. Şunu da söyleye
yim, daha yaşlı olup savakta 
döğüşseydim, ya da savaşı daha 
iyi yaşasaydım  düşüncelerim 
değişik olurdu sanırım.
—  Savaştan dolayı herbirimiz 
sorum luyuz ve suçluyuz.

sezer türkay

—  Daha çok  öldürdükçe gele
cek savaşa daha iyi hazırlanı
yorsunuz ve geçm iş olan döğüş- 
te ya da savaşta kendinizi da
ha çok haklı çıkartm aya uğra
şıyorsunuz. D arwin’in öğretisi
ne İnanmıyorum. Biz insanlar 
doğuştan ya  da soydan, yaşa
m ak için başkalarını öldüren 
yaratıklar değiliz.
—  İkinci Dünya Savaşını bir çe
şit haçlı seferi olarak görüyo
rum.
—  Savaşlardan sonra zaferlerin 
reklâmı yapılıyor bütün dünya
ya. Bu İkinci dünya savaşında 
da yapıldı. İngiltere tarafından. 
«Propaganda* için gereğinden 
çok  döğüşülen ve büyütülen 
çarpışm alar da oldu, E l A la- 
mein’dekl gibi. Geçenlerde bu 
çarpışm a İçin B BC  T elevizyo
nunda «"İyi bir atış denem esiy
di» diye sözedlldi.
—  Peter W atk lns’in W ar Ga
me /  Savaş oyunu - çok başarı
lı bir yapıttı. O da savaşı anla
tıyor ve savaşa karşıt bir tutu
mu var. A ncak, benim film in
den değişik. W atkins’le ben bir 
konunun değişik yönlerini orta
ya  koyuyoruz.
—  Savaşlara başladığım ız ne
denler, sona erdirme nedenle
rinden başkadır.
—  (M ichael C raw ford ): ö n ce 
den hazırlanmış öldürmelerden 
tiksinti duyuyorum . T ine de 
savaş süresinde daha büyük ol
saydım savaşa giderdim. N ede
nini tam olarak bilmiyorum, a- 
ma herhalde allem ve vatanım 
için bunu yapardım . Sonradan

ise yaptıklarım ı unutam ıyaca- 
ğımı sanıyorum.

-  (L ester): Bu film in kurgusu 
bazıları için karm aşık olabilir. 
Film lerim i çoklukla kendimi 
tatmin etmek için yaparım. 
»Absürd F arce» yapınca tara f
sızlıktan ya da akılcı düşünce
den uzaklaşm ak riskini göze a l
m ak gerek, ö t e  yandan, ger
çekle düş arasında bir bakım a 
önem li bir ayrılık olm adığını da 
unutmamalı. Onun İçin bu tü
rü seçm ekte bir sakınca görm e
dim. A ncak film in ciddi olarak 
alındığını sanıyor ve bunu um u
yorum,
—  Film de savaş film lerinin bü
tün «klişe» kişilerini göster
dim. Böylece onların kişilikleri 
ile uğraşm adım . Bu önceden b i
liniyor genel olarak.
—  «Persona» gibi bir film  be
nim film im den çok kişiseldir. 
Persona’yı beğendim  ve 4 kez 
gördüm. Dediğiniz doğrudur, 
Persona gibi bir film den her gö
rülüründe a y n  İzlenimler alına
bilir. Bunun sadece çok  İyi bir 
şey olduğunu söyleyebilirim .
—  Son film im i San F ransisco'- 
da Julle Christie ile çekiyorum . 
Bu film de de benzer bir anlatım 
şeklini deneyeceğim : Y aşadığı
mız an, geçm iş ve gelecek He 
birlikte verilecek.
—  Beatle’ları beğeniyor, Pop 
akımını benimsiyorum. A ncak 
bundan sonra onlarla çalışaca
ğımı pek sanmıyorum.
Lester’in savaşa karşı cüretli 
bir çıkışı. Sonradan büyütülen 
savaşların aslında nasıl k aza 
nıldığım  anlatıyor. Lester’a g ö 
re İkinci Dünya Savaşında k a 
zananlar saf ve budala înglllz- 
lerdi. Çünkü onlar diğerlerinden 
daha az düşünür ve öldürmeyi 
bir alışkanlık durumuna sokar
lar.

Lester ayni zamanda gösteriş 
İçin yapılan gereksiz saldırıla
rı da taşlıyor. Fantezide İleri 
giderek, örneğin, El Alanıein'de 
ki İtalyanları sadece «The Brid- 
ge  över the R lver K w al» deki 
«Colonel B ogey» marşını söyle
yen Ingilizlere tutsak düşürü
yor.
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HOW  I W ON T H E  W A R  /  SA V A ŞI NASIL, K A ZA N D IM  /  
R IC H A R D  LE STE R  /  R O Y  K IN N E AR , JOHN LENNON

Şimdiye değin olduğu gibi y i
ne «Güldürü» yapmış. A ncak a- 
rada renkli film inin arasına ba
şarılı bir kurgu İle yerleştirdiği 
tek renge çevrilm iş gerçek  sa
vaş aktüaliteleri ile düş dünya
sından ve «güldürü» den. birden 
gerçeğe ve ölüme dönüyor. Böy- 
lece savaşın korkunçluğuna da
ha iyi dikkati çekiyor.
Filmin kahramanlarının herbi- 
ri ayrı tek renkli bölümlerde ö- 
lüyorlar ve diğer bölümlerde o 
renkle boyanmış olarak görü
nüyorlar. Lester kişileri incele-

sanat 
sinemaları..
—  Danim arka'da kısa film  y a 
pımının önemli olduğundan söz 
etmiştik. B irçok  ilginç uzun 
film  yönetmeni bu yoldan g e l
mişler. Sağlam  bir düzen ve iyi 
kuruluşların varlığı bunu sağ
lıyor. Özel olarak kurulmuş 
birçok kısa film  kulüpleri var. 
Bunlar teknik bilgi ve diğer k o
nularda yapım cılara yararlı o- 
lurken, devlet de yapım sırasın
daki yardım larla ve her yıl so
nunda verdiği ödüllerle onları 
destekliyor.
Sinema kulüpleri ise 2 çeşit: 
Biri «Cinema d 'A rt» ya da 
■Art Cinema» denilen ve «Sa-

ıııiyor, onlara dışardan bakıyor. 
Herbiri zaman zaman seyirciye 
dönüp kendi öykülerini anlatı
yorlar.
Film  boyunca kriket oyunu ö- 
nemli bir yer tutuyor. Bu oyun 
İngiliz soylularının sim gesi bir 
bakıma. Savaşa «gentlem an» 
olarak başlayan İngilizlerin dö- 
ğüşürken bu geleneksel tutum 
larına yakışm ayan davranışla
rım taşlıyor.
Değişik, ilginç ve haşarılı bir 
çalışma Savaşı Nasıl Kazan
dım.

nat Sinemaları Federasyonu 
na bağlı olan sinemalar. Bun
lar haftada 2-3 değişik ve seçil
miş film ler gösteriyorlar. B a
zıları ise belirli tarihlerde özel 
gösterilerle üyelerine açık olu
yorlar. D iğer çeşiti film  okulu 
niteliğinde olanlar. Bunlar be
lirli bir yönetmeni, akımı ya da 
konuyu ele alıp bu konularda 
filmler gösteriyor ve gerekeni 
öğretiyortar. Her iki teşebbüs
te de devletin bir payı yok.

sjöman..
- İsveçli V ilgot Sjöm an ın ye 

ni film i «Jeg  ar N y g ern g  /  
Meraklıyım» N orveç’te tüm üyle

yasaklandı. Danimarka'da İte 
hiç kesilmeden önümüzdeki ay
içinde gösterilm eye ballanacak

Geçen yazımızda söz ettiği
miz Vilgot Sjönıniı'ın • 191 . î 
Lars Görling’in. İsveç’i sarsan 
kitabından alınmış. Devletin y ö 
netimi altında yaşayan gençler 
üzerine. Polis ve yöneticilerin 
yumuşak davranışları, topluma 
karşı yaşayan bu gençleri ka- 
zandıramıyor, Sjöman gençlerin 
sapık davranışlarını en kesin ve 
çarpıcı yoldan vermeyi başar
mış.

bergman..
Bergman tek renkli yapıtı 

«För Att Inte Tale om Alla De*- 
sa Kvinnor /  Biitöin İm kadınlar
üzerine» filmini daha çok ken
disi için yapmış. Tanınmış bir 
sanatçının (Peter Cowie'ye gö 
re bu Bergman'ın kendisi) ya
şantısını yazm ak üzere yedi sev
gilisinin arasında dolaşan bir 
eleştirmenin serüvenlerini anla
tan bir komedi. Renkleri, anla
tımı, Jarl Kulle'nin İyi oyunu 
film in tutarlı olmasını sağlıyor.

teşigahara..
Hiroshi Teshigahara «Suna 

\aonılîl /  Kumsalın Kadını
ile gerçek  bir başyapıt veriyor. 
Teshigahara’nm sineması her 
yönden başarılı, yeni, çarpıcı, 
güzel ve alkışlanmaya değer. 
Basit bir konusu var: Böcek 
toplamak için çölden farksız, 
ıssız kumsallarda dolaşan bir 
kentli, bir kum çukurunda kum 
doldurmak için yaşamağa zor
lanan dul bir kadınla karşılaşır 
ve istemeksizin aynı işi yapmak 
zorunda kalır. Kent yaşamına 
kavuşmak için kurtulmağa ça
lışan erkek ile herşeyi kabul
lenmiş kadının birlikte yaşan
tıları kişi üzerinde korkunç et
kisi olan kumlarla ilgili olarak 
verilmiş. Teshigahara’nın ay
rıntılara inen anlatımı çok ba
şarılı. Erotik unsurları çok iyi 
kullanmış. Kumlarla ilgili g ö 
rüntüler çok güzel ve  etkili.



penn.
—  A rthur Penn’in «The Chase 
/  K ovalam aca» adlı yapıtı A.
B. D. küçük kasaba toplumu- 
nun yaşamını geniş bir şekilde 
inceliyor. K apitalist düzenin ö r 
nek bir kasabasının kişilerini 
birçok yönleriyle, gerektiği an 
sert ve çarpıcı bir şekilde veri
yor. Çılgın bir Cum artesi günü
nün 2i saatinde cezaevinden 
kaçan bir suçlunun aranmasın
da bu toplumu çiziyor. M arlon 
Brando «S h eriff» olarak «On 
the w aterfront /  R ıhtım lar üze
rinde» kine benzer bir kişilikte 
ve iyi oynuyor. «The L eft Han
ded Gun /  Solak Silâhşor» ile 
tanıyabildiğim iz Penn «The M i
racle W orker», «M ickey One» 
ve «Bonnie and Clyde» adlı ya
pıtları ile bugün A. B, D. nin en 

BONNIE AN D  C LYD E /  BON N IE VE  CLYDE /  A R TH U R  PE N N  /  ilgi çeken yönetmenlerinden 
W A R R E N  B E A TT Y , F A Y E  D U N A W A Y  biri.

paris mektubu

gaye petek

«Yeni Sinema» tun dış muhabir
leri araşma katılan bir yenisi 
olan Gaye Petek, kiiçük yaşla
rından beri Paris’te bulunmak
ta ve lisenin felsefe bölümünü 
bitirmektedir. İleride IDHEC’- 
te öğrenimini sürdürmeyi dü
şünen Gaye Petek’in gönderdi
ği yazılan bundan böyle «Paris 
mektubu» başlığı altımla bula
caksınız. Bu sayıda yer alan ilk 
yazısı Sartre’m ayni adlı uzun 
öyküsünden uyarlanan «Duvar» 
filmiyle ilgilidir.

LE MIIB /  DUVAR. Yönetmen 
/ Serge Roullet. Senaryo /  Jean 
- Paul Sartre’ın aynı adlı uzun

hikâyesinden Serge Roullet. U- 
yarlam a /  Serge Roullet. K o
nuşmalar /  Jean - Paul Sartre. 
Görüntüler /  Denys Clerval. 
Müzik /  E dgardo Canton. Kur
gu /  Denise Baby. Oyuncular /  
Michel Del Castillo, Denis Ma- 
haffey, Matthieu Klossowski, 
Bernard Anglade, René Dar- 
nıon, Anna Pacheco. Yapım  /  
Procinex, Les film s Niepce. Sû
re /  90 dakika.

1936. Ispanya iç savağım Fran- 
co ’nun sürüleri kazandılar, 
ayaklanm aya katılanları m ah
kem eye sürüyorlar.

Filmin konusu çok yalın. Üç ki
şi: B ir Irlanda’lı TOM, uluslara
rası adam, m ateryalist, belge 
bekliyor, anlam ak istiyor. - «B il
mem lâzım, anlam ak İstiyo
rum » -. Somut düşünülere ihti
yacı var. îk i Ispanyol. JU AN  
daha çocuk, ağlıyor, uyuyor, ba
ğırıyor. İkincisi P A BL O  işçi, 
anarşist arkadaşı R am on Gris 
dolayısıyle savaşa katılmış. Hiç 
bir zaman ülkücü olmamış ve 
hayatını ülküye göre düşünmü
yor. Bu Uç adam, kader birliği 
ile aynı koğuşta bütün bir gece 
geçirecekler, sabaha kurşuna di
zilmek üzere.
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LE M UR /  DU VAR /  SERGE ROULLET /  SERGE ROULLET VE 
M ICHEL DEL CASTILLO F İLM İN  ÇEKİM İNDE

Sartre’m yapıtının en ilginç ta
rafı, geçen vakit ve bir aaatin, 
bir dakikanın, biteviyesi, yo 
ğunluğu. Serge Roullet filminde 
bu açıyı tüm olarak verebilmiş. 
Roullet, R obert Bresson’un asis
tanı idi. Ondan biraz daha in
sancıl fakat Bresson’nun etki
si filminin yalınlığında duyulu
yor.
Filmin başında tutsaklar, sor
guya çekilecekler. Bir odanın 
gerisinde m asalar arkasında, 
polisler ve yargıçlar, insanla
rın alınyazılan ile oynuyorlar, 
öbü r, uçta da on, yirm i kişi, in
san, koyun, tutsak, bekliyorlar. 
Roullet bize hemen yapıtın Uç 
kahramanını gösterm iyor; kuy
rukta bekliyorlar, biz de onlar
la bekliyoruz, kuşkulanıyoruz. 
Bu uzun beklemenin alçalm ası
nı duyuyoruz. Juan, çağırılıyor: 
îBenim suçum yok, ben anar
şist değilim ». Tüm cesini kesti
ler.
Buna tiize deniliyor!...
Tom 'un sırası. Soru: «Y abancı
sınız, uluslararası birliklerden? 
Polis'in gözleri ve bakışı yeter.. 
P ablo'ya - «R am on Gris nere
de» - «B ilm iyorum » - 
Koğuşlara uzun dönüş yolunda 
Tom ’un bir sorusu «Nereden 
çıktık usavurmadan mı, sorgu
dan m ı?.. Burada bir ayraç ge 
rekiyor, Roullet bir diktatör 
hükümetin tutsak, asker, sek
reterlerinin çok kuvvetli bir be
timini çiziyor. Onların ufaklık
larını, bilinçsizliklerini m eyda
na koymuş.
Bu çok büyük bir toplumsal so
run: Baştaki kuvvet ve onu ta
kip eden koyunlar.
Koğuşta, gece  ve bunalım başlı
yor. Umut yok ölüm  yolunda. 
Bir yaşamın son geces!nin ne 
kadar uzun ve aynı zamandi 
ne kadar kısa olduğunu biz de 
duyuyoruz. Bu adam ’arı zillete 
düşürmek için, son dakikaları
na da sahip olm ak için, bir Bel- 
ç^ a lı doktor ve iki jır.,!<» geceyi 
koğuşta geçiriyorlar 
Hava. ağır. Bitm ez b'.v üiıigin- 
lüt var. Suskuyu işitiyoru:-.,.. D ı
şarısı soğuk am a Pablr, leı için
de, korkm uyor fakat vücut ak
lı izlemiyor.

Arada Juan’mn hıçkırıkları, 
bağırm aları... Yalın tümceler, 
belki korkudan, belki geçen vak
te saygıdan,
Tom  ölümden bahsediyor... 
Pablo yaşamına bakıyor, kay
bettiği zamanları seyrediyor. 
Gözüne bir düş gibi yaşam  par
çaları, sözcükler geliyor. Y aşa
mının tiyatrosu: Katıldığı işbı- 
rakımlar, fabrika baltalam ala
rı, çocukluk, deniz, bir kilise 
itiraf dinliyen papazı ile, tram 
vay arkasından koşanlar, aşk 
ve Concha. A m a - «Concha’yı 
düşünmüyorum, ölecek ben’im »- 
Olay ve saat ilerliyor, u fak pen
ceredeki siyah perde bütün g ri’- 
lerden geçti ve beyazlaşıyor. 
Sesler... Tom  önde. Juan arka
da, baygın, askerlerle taşınarak 
ölüme dek gidiyorlar.
Pablo yalnız kaldı. Um mak mı 
gerek ?
Filimde çok büyük beş dakika, 
bir insanın yaşam a son sarılışı. 
Bu dakikaya kadar sinirlenme
yen Pablo, soğukkanlı Pablo, 
ağlam aya başlıyor.
Pablo’nun da sırası geldi. Son 
bir defa sorguya götürülüyor. 
Aynı soru - «Ram on Gris nere
de? Gris’ in saklandığı yere kar
şı senin özgürlüğün» Onbeş da
kikası var. Arkadaşını ele ver
se ne olur? Neden verm iyor? 
Ram on'a ve hiç kim seye sevgisi 
kalmadı artık. Çünkü Pablo y a 
şamda bir geçici. Yalnız inat 
için Ram on’nu ele vermiyor. 
Pablo, Franco’nun askerlerini

biraz koşturm ak için, Ramon 
mezarlıkta saklı diyor. Ram on'u 
odasında düşünüyor, ağzında 
bir gülüş haplsanenin bahçesin
de askerlerin dönüşünü ve ken
di ölümünü bekliyor. Eski bir 
arkadaşı tutulmuş. - «Pablo, bi
liyor musun, Ram on’nu öldür
düler bu sabah, m ezarlıkta...» 
Burada Sartre'ın ağlatıcı sonu
cu. Pablo yere kayıp gülüyor, 
kahkahalarla gülüyor. Bitmez 
bir gülüş. Ağlam ak için ne va
kit, ne cesaret kaldı.
Sartre’m yapıtı ölüm üzerine 
düşündürüyor, Roullet'nin film i 
üe bir insanın son dakikalarım 
yaşıyoruz, deniyoruz.
Ölüm ceazsına yeni bir görüm 
le bakıyoruz ve ne kadar küçül
tücü, nekadar insanlığa karşı 
olduğunu algılıyoruz. Bizim u- 
fak açımızda, pek soyut nitelik
te gördüğümüz o ölüm, birden 
bire somutlaşıyor.
Roullet D U VA R ’la istediği ere
ğe  gelebilmiş. Sartre’ın yapıtı
na yeni bir ölçü veriyor. Sartre 
film i gördükten sonra - «R oul
let'nin film inde kendimi tanı
yabildim » -.

Son bir nokta: Michel Del Cas- 
tillo (yazar) Pablo rolünde, ba
kışının sorulan Ue, enginliği ile 
ve zaman zaman uzaklığı ve 
saydam lığı ile film e büyük bir 
katkıda bulunuyor. Bütün bun
lara film in somut müziğinin sı
kıntısını ve çekimlerin yalınlı
ğını, inceliğini eklemek gerek...

11



sofya
notları

atillâ dorsay
14 Kasını

Öğlen 12.00 de bir saatlik rötarla Sofya ’dayız, 
Tuııcan Okan'la birlikte... Elimizde bavullar, kar
şılam aya gelenleri arıyoruz ve bulam ıyoruz. M e
ğer trenin ters tarafından inmişiz .onlar da bizi 
aram ış... Neden sonra bu Şarlo mizanseni sona 
eriyor, bir araya gelip, Bulgar Devlet Sinem ate
ğinin Müdürü Stayanov - B igor ’la tanışıyoruz. 
Sem patik bir adam B igor... «R » lerin üzerine 
basarak tipik bir slâv aksam yla konuşuyor İn
gilizceyi... Otele yerleşme ve gecikm iş bir öğle 
yem eği... Sonra şehirde bir gezin ti... İlk günkü 
rehberlerimiz, Türkçe konuşan bir Ermeni hanım 
l herhalde dil bilip bilmediğimizden emin olm a
dıkları için verm işler; ertesi günden itibaren bu 
hanım yok  oldu) ve M oskova’da 4 yıl sanat tarihi 
okumuş genç bir Bulgar eleştirm eci... Ne yazık 
ki yalnız Alm anca biliyor, yoksa konuşm ak ilginç 
olabilirdi... A kşam a doğru, şehirdeki küçük gezi
mizi tam am layarak otele dönüyoruz...
Bu arada, bizim film lerin oynatıldığı sinemaya 
uğradık... Gösteriler o gün gündüzden itibaren 
başlam ış... Günde 3 seanstan her gün bir film ... 
Daha birkaç sokak öteden bilet soranlar kesiyor 
yolum uzu... Ve sinemanın önünde, seans saatleri 
dışında bile devamlı bir kalabalık ... Tuncan O- 
kan’la otelde o geceki konuşm alarımızı hazırlıyo
ruz... (Türkçe olmasını tercih ettiler organizatör
ler, halkın büyük bir kısmı anlıyorm uş). Gece, 
sinemaya kalabalıktan güçlükle, bir hayli itişm e
den sonra girebiliyoruz... Önce B igor konuşuyor, 
sonra Tuncan gerekli nezaket konuşm asını yapı
yor ve Türk sinemasının genel durumunu kısaca 
özetliyor, ben de ilk gecenin film i olan «H udut
ların Kanunu* nu açıklıyorum ... İstanbul’da bü
yümüş bir Bulgar kızı (T ürkçeyi eksiksiz konu
şuyor) Bulgarcaya çeviriyor... Halk çok alkışlı
yor; bu arada bir de ¡protokol hatası» yapıyoruz: 
Onlar alkışlayınca, m eğer bizim de onları alkış
lam am ız gerekirm iş... F ilm i balkonda, Türk Se
fareti mensupları ve Bulgar sineması kişileri ara
sında seyrediyoruz... Film oynarken. Kurtuluşlu 
kız süratle ve cümle kaçırm adan hoparlörden

Bulgarcaya çeviriyor... «Hudutların K an u m » 
her görüşte hataları da sevapları da daha ortaya 
çıkan bir film ... İnsan «ah, şu şu kusurlar da ol
m asaydı...» diyor, iyi film , çok iyi film  çünkü as
lında... H alkın tepkisi olumlu, bundan sonraki 
fitillilerde de olduğu gibi, belli sahnelerde, bekle
nebilecek tepkiyi gösteriyorlar... Film bir hayli 
alkışlanıyor. Gece hayatı pek yok  S ofya ’da, her 
yer kapanıyor 12'de... Tuncan'la otele dönerken 
insansız yollardan geçiyoruz...

15 Kasını

Devlet sinematekine resmi ziyaret, B igor'la  2 si
nematek! ilgilendiren konularda uzun bir söyleşi.. 
Bu arada, Bulgaristanda daha önce 3 Türk film i
nin oynadığını (A ğaçlar A yakta Ölür, A şk ve 
Kin ve hatırlayam adığım  b ir i...) , bunları eleştir
mecilerin tutmadığım, am a filnüerin çok iyi iş 
yaptığını anlatıyor B igor... Bulgar sinemasının 
durumunu kurcalıyoruz: Yılda 12-14 film  yaptık
larını çoğu sosyalist ülkelerden 150 kadar da ge 
tirdiklerini öğreniyoruz... Aynı zamanda Film 
Seçme K om itesi Başkanı olan B igor, filim leri ne
ye göre seçtiklerini anlatıyor .. B igor, filim leri- 
mizi gördüğünü ve genellikle beğendiğini, 5 film 
den 4'ünü satın alınmak üzere kom iteye sunaca
ğını söylüyor... öğ leden  sonra, yeni bir rehberi
miz var: A neta  K ovaçeva - B igor ’un sekreteri, 
kültürlü bir Bulgar kızı... A tatürk 'ün S ofya ’da 
iken sevdiği Bulgar kızının da akrabası oluyor
m uş... Bulgar Sinema M erkezini ziyaret ediyo
ruz ve platoların genişliği ve teknik donanımı 
karşısında hayran kalıyoruz... Akşam  bir kok 
teyl, bazı yönetmen ve sanatçılarla tanışma, gece 
A tıf Y ılm azın  -Muradın Türküsü* gösteriliyor...

16 Kasını

Sabah, yine sinematekte, 3 gazeteci bizimle bir 
röportaj yapıyorlar... Sonra, sinematek arşivini 
ziyaret: Arşiv sorumlusu Nikolas K aftanciev ’le 
tanışm a... Filmlerin saklanma ve korunm a şart
ları konuşuluyor, Türk elçiliğini ziyaret ve sayın 
elçi ile uzunca bir konuşma izliyor... ö ğ le  ye-
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ineğinde, K aftanciev ve Tuncan, «Y eni Dalga» 
üzerinde tartışıyorlar... K aftanciev Alain R es- 
nais'ye hayran, Resnais’yi öyle bir hayranlıkla 
savunuyor ki... Tuncan, Resnais’ye kargı Truffa- 
ut’yu çıkarıyor... K aftanciev basit bir memur 
görünüşü altında gerçekten kültürlü ve zeki bir 
üısan... özellik le «Yeni-Dalgas- tutkunu ve hay
ranı... Sosyalist ülkelerin «sanat toplum içindir, 
sloganına halâ pek sıkı bağlı olduğunu sanırsa
nız, bu biraz şaşırtıcı olabilir... Am a hayır, ar
tık bu ülkeler sinemasında da, estetik kaygular- 
da ön plânda yer tutuyor... Bizde, yaptıkları film 
leri eleştirenlere - sanat toplum içindir, biz bunu 
yapıyoruz, çünkü toplum bunu istiyor» tekerle
meleriyle karşı çıkanların kulakları çınlasın... 
öğleden sonra, turistik gezi yapıyoruz. Gece, Hal
dun Dormen'in «Güzel bir gün için» i seyiedili- 
y o r ... Dormen'in bu statik film i bile, konusunun 
sevimliliği, »küçük insan»ı verm ekteki duygulu 
samimiyeti ile bir hayli beğeniliyor... Kaftanciev 
de tutuyor filmi, bazı yönlerden...

17 Kasını

Sinemalarda ne var ne yok diye bakıyoruz... B i
rinde Bondarçuk’un Harp ve Sulh»u oynuyor... 
Bir diğerinde M ustafa Başir galiba, bir Cezayir
li yönetmenin film i... (Bu sinemada gelecek prog 
ram, «Keşanlı A li D estan ı»), Bir sinemada y ıl
lanmış bir «Büyük K aruzo» bir diğerinde, ismini 
sökem ediğim iz AlbertO Sordi ve M onica V itti’ll 
bir İtalyan film i oynuyor... A kşam a doğru, yine 
sinematekte, yıllardır merak ettiğim iz bir k lâ
siği, Rosselini'nin «Rom a, A çık  Şehirlini seyre
diyoruz... Gece, Duygu Sağıroğlu ’nun «Bitmiyen

Yol u, bütün teknik yetersizliğine rağmen, bü
yük İlgi uyandırıyor... Hele İstanbul’u verişi, se
yirci arasında adeta bir heyecan dalgası estiri
yor... Halk sinemadan memnun ayrılıyor... T a
bii biz de...

18 Ka.sım

Sabah, radyodan gelen bir ekiple banda alınan 
bir konuşm a... Sonra yine sinematek'te Felllni’- 
nin daha önce görem ediğim iz 8 1/2» şaheserini 
seyrediyoruz... D efalarca görülmesi gereken bir 
film  bu. Öğle Sinem atekte bir kabul veriliyor... 
Hemen herkes orada... Türk filmleri ve genel 
olarak sinema sorunları tartışılıyor... Leipzig'e 
gitm ekte olan Metin Erksan’ia karşılaşmak, bi
zim için sürpriz oluyor...

SONUÇ

Bulgaristan'da, gerçekten kültürlü ve ilginç bir 
sinema ortamı ve halkın da çok yakın ilgisi ve 
sevgisi ile karşılaştık... Türk Film Haftasının 
yankıları büyük, izlenimleri olumlu oldu... Beş 
yüz yıl bir arada yaşamanın sonucu, halkın Türk- 
lere büyük ilgisi var... Türk film leri bu yüzden 
Bulgaristan'da çok iyi iş yapabilir... Böyle bir 
pazarın açılması Türk sinemasına yararlı olabi
lir... Bu yüzden bu tür haftaların düzenlemesi 
her bakımdan olum lu... Bunun için ilgili herke
sin birleşerek daha iyi ve geniş düzenlemelere g it
meleri, ilgili bakanlıkların da bunun nihayet bir 
kültürel temas ve ulusal tanıtma konusu olduğu
nu gözönüne alarak düzenleyici kuruluşlara ge
rekli yardımı yapması dilenir...

SOFYA TÜRK FİLM LERİ H A FTASIN IN  Y APILD IĞ I SİNEM A
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sinema 
eleştirmesi 
üzerine 
öneriler

altan yalçın
Sinemanın arddan gelen yaratıcısı «sinema eleş
tirm esi», sinema severlerin yakından ilgilendik
leri ve zaman zaman etkisinde kaldıkları bir si
nema öğesidir. D iğer bütün sanatların belli bir 
çizgiye ulaşan eleştirmelerine karşılık ülkemizde 
sinema eleştirm esi de eleştirdiği «şey» le yakın
dan ilgili olarak gelişm e olanakları bulamamıştır. 
Yayım ların eksikliği gelişm eyi engelliyen ana et
menler arasındadır, ik i üç yıl öncesine kadar Tür- 
kiyede ancak ikindi sonrası toplantılarında ve 
meslekten sinemacıların sohbetlerinde konuşu
lan, çoğun ağız kavgalarının ve kişisel çekişm e
lerin ötesine geçm eyen sinema konusu, ülkenin 
aydınlanmasına paralel bir hızla günlük tartışm a
lara kadar girebilmiştir. Yine de yayım ların do
yurucu olduğu sinema eleştirisinin belli bir raya 
oturduğu pek söylenemez. Genellikle dağınık, ü l
kemizin koşullarına uygun bir eleştiri kuram ın
dan yoksun sinema eleştirm em iz kişilerin yete
neklerine ve deneylerine bağlı bulunarak günü
müze kadar gelm iştir. T ürk sinema eleştirm esi
nin tarihine bakanlar, övgülerinde ve yergilerin
de sözü edilen eleştirm elerin herhangi bir kuram a 
dayanmadıklarım rahatlıkla göreceklerdir. A m a
cım  Türk sinema eleştirm esinin - ki doğrudan bu 
konuyla uğraşıldığını ya da bu konuda incelem e
ler yapıldığım  sanm ıyorum  - başarıları ya da ek
sikliklerini araştırm ak incelemek değildir. Ü ze
rinde tartışm akta yarar gördüğüm  bazı kuramsal 
düşünceleri okura ve eleştirm ecilere aktarm ak, 
kullanılabilir ve etkin olan ilkeleri ayıklam ak, ve 
kurulması gereken Ulusal Sinema Eleştirm esi 
için bazı önerilerde bulunmak.

İşe yeni başlayan eleştirm eci elbette «ben şu ilkeyi 
yerine getiriyorum » türünden bir şey yazm ıya- 
caktır. İlkeleri tartışılıp kabul edildiğinde, bütün 
diğer sanatların eleştirmelerindeki işlevsel görevi

yerine getirecektir. Ve bu ilkelerin bütünüyle öne
ri olduklarını, üzerinde konuşup tartışm anın U lu
sal Sinema Eleştirm esi yönünden yararlılığına 
inandığımı tekrar belirtm eliyim.

Sinema eieştirm ecisi'nin ülkem izde iki yazm a yeri 
ve olanağı vardır. Bunlardan ilki günlük gazete
lerde, diğeri ise doğrudan sinema dergilerinde, ya 
da sanat sayfalarında sinem aya yer veren bazı 
aylıklarda. Yine ülkem izde bu olanakların çok  sı
nırlı olduğu düzenli yayınlanan «Yeni Sinema» 
dışında bir sinema dergisinin bulunmadığı da bir 
gerçektir. Günlük gazeteler de ise eleştirm eciler 
gerekli yeri her zaman bulam amaktadırlar. F a 
kat bunlar gerçek  bir sinema eleştirm ecisi için 
bazı yan sorular olmanın ötesine geçem ez. V e bu 
sorular-da eleştirinin etkinliği ya da işlevi sorusu 
içinde incelenebilir. Nerede yazarsa yazsın eleş
tirmenin birinci ve beiklde en önemli sorusu «özel
liği olan bir dili» günlük dille anlatm a ve yarg ı
lama güçlüğüdür.

Bu film in sadece görüntülerini saptam ak için yazı 
dili yeterlidir.

Görüntülerin anlam bütünlüğünü, film in organik 
bütünlüğünü anlatma konusunda ise dilin günlük 
kullanılışı yine yetersiz kalacaktır.

Yeni Sinemanın 12. sayısında «A klın  Penceresin
den Bakarken» adım taşıyan bir söyleşi yayınlan
dı. Belçika'lı yönetmen Andre Delvaux «K afası 
Kazınmış A dam » üzerine yapılan söyleşide şu il
g i çek ici düşünceleri ileri sürüyor. «Ben bugüne 
kadar özünü kaçırmadan bir iki dakika içerisinde 
film i düzgün olarak anlatabilmiş değilim . Belki 
bölüm başları olarak anlatmak mümkün olabilir 
ama hiçbir şey söylenm iş olm az bu kez.»
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Size söyledim, film i iki dakika içinde anlatıver- 
menln imkânı yok. İsterseniz anlatırım ama o za
man da anlamım verem em .»

Günlük dilin bir sanat eleştirmesinde zaman zaman 
yetersiz kaldığı hatta bütün sanatlar için aynı ye 
tersizliğin söz konusu olduğu söylenebilir. Fakat 
bu yetersizlik sinema sanatının eleştirmesinde bü
tün diğer sanatlardan daha belirgin bir biçimde 
karşımıza çıkar. Eleştirm eci bu güçlüğü nasıl gide
recektir. Bu açıdan bir film in en iyi eleştirmesi bel- 
kide o film  üzerine yapılmış bir başka filmdir. Bu 
öneriden bütün eleştirmecilerin aynı zamanda, y ö 
netmen olmaları gerektiği sonucu çıkarılm am alı
dır. Gerçi başka hiçbir sanat eleştirmecisi, eleştir
diği alana sinemadaki kadar girm em iştir. Pek çok 
sinema eleştirm ecisi sonunda yönetmenlikte karar 
kılmıştır. A m a bu olgular sinema eleştirmecisinin 
aynı zamanda yönetmen olması gerektiği sonucunu 
bütünüyle doğrulam aktan uzaktır. O halde güçlü
ğe başka bir açıdan çözüm  aramalıdır. ('Eleştirme
ci günlük dili eleştirilen film in özüne uygun bir b i
çimde kullanmalıdır. Her eleştirm e çabasının son 
amacının «Görüntü bütünlüğünün ardındakini» an
latmak olduğu söylenebilir. Bu da film in anlam bü
tünlüğüdür. İşte eleştirmenin yaratm ak zorunda 
bulunduğu dil de bu am açla ilgilidir.

Ve bu amacın gerçekleşebilm esi de belli bir an
lamda kullanılan dilin sistematize bir biçimde kul
lanılmasına bağlı görünüyor. «Eleştirm eci film  üze
rine olan değerlendirmesini aşamalı olarak yap
malıdır.» Bu ilke yazının başında belirtilen güçlü
ğün çözümünde ve eleştirme dilinin sistem atik uy
gulanmasındaki yoldur.

İlkeyi uygulamada seçim eleştirmecinindir. Ve a n 
latımın yalnız belli bir sırayı uygulaması söz konu
su değildir. Eleştirm eci kendi önemlilik görüşüne 
göre konudan, görüntülerden, müzikten ya da oyun
dan başlayabilir.

Eleştirmenin işi bir bakım a yeniden kurm ak ol
duğuna göre, istediği öğeden başlıyarak hem ken
disinin hem de seyirci - okur'un her zaman yeni bir 
yaratm ada bulunmasına yol açabilecek bağlantılar 
açığa çıkarılmalıdır. Filmin özüne bağlı olarak film 
den çıkarılacak ve film in yeniden bütünlenmesini 
sağlayacak bu bağlantıların açığa çıkarılması da 
film in anlam bütünlüğüne paralel bir dilin yaratıl
ması ile mümkündür. Böylece eleştirm eci dil güç
lüğünü de çözümlem iş olur.

Filmin kendi içinde değerlendirmesini yorumu ve 
çözümlemesini bitirdikten sonra bir başka konuyu 
gözden geçirebiliriz. Çoğu zaman ülkemizdeki sine
ma eleştirmelerinde şu iki ayrı yargı eşdeğer ola
rak kullanılmıştır: «Bu iyi bir western'dir» «Bu İyi 
bir sinema eseridir» burada önem li bir kavram  k a 
rıştırması daha da önemlisi bir öz karıştırm ası ya
pılmaktadır.

Birinci değerlendirme filmin bir tür içindeki yeri
nin belirlenmesi, o  belli türe neler getirdiğinin tar
tışılması, İkincisi ise çok daha genel bir değerlen
dirmenin yansıtılmasıdır. Aynı durum bir ülkenin 
kendi sinemasının değerlendirilmesi ile sinema sa
natı açısından değerlendirilmesi için de geçerlidir. 
Burada diğer bütün ülkelerde çok öncelerden sonu
ca bağlanmış bir kavram tartışmasının da "sözünü 
etmeliyim: İy i ve kötü ahlâk, etik kavramlarıdır. 
Sanatla ilgili olan bütün değerlem eler güzel ve çir
kin kavramlarında yoğunlaşır ya da ifade edilirler. 
İyi ve kötü, estetik yargılardan daha çok göreli, 
zamana bağlı ve yanıltıcıdır. Bir sinema eserinin 
iyi olması ne dem ektir? Seyirci çoğu zaman bir 
film  konusundaki düşüncesi sorulduğunda kendi dü 
alışkanlığı ile «iyi bir film » ya da «kötü bir fUm» 
der. Burada seyirci estetik bir alanı kendi ahlâk 
görüşünün doğrulanması ya da yanlışlanması ola
rak görmektedir, örneğin  yetişme çağında çocuk
ları bulunan ana ve baba için içinde sevişme sah
neleri bulunan onların deyimi ile «açık saçık» film 
ler isterlerse bir başeser olsun kötü filmlerdir. Bir 
politikacı için inandığı doktrini ya da doktirinsizli- 
ği yansıtan filmlerin ona göre «iyi film » olabilece
ği gibi.

İşte eleştirmeci bu tarz değerlendirmelerin yanıl- 
tıcılığından kendisini ve eleştirmesini kurtarm alı
dır. İki tarz değerlendirmenin kullanıma göre ara
larında belli bazı bağlantılardan ayrılmazlıklardan 
söz edilebilir. Örneğin bir film  hem iyi hem güzel 
olabildiği gibi hem iyi hem de çirkin olabilir. Fakat 
kötü bir film  çirkin olabileceği gibi aynı zamanda 
güzel olamaz. Kötü çirkin, bazı filmlerin değerlen
dirmelerinde bileşik bir kavram  olarak kullanılabi
lir. Bunun dışında bazı uygun birleştirmeler de bel
ki yapılabilir.

Bu sorun sonuçlarıyla birlikte 'Eleştirm eci füm  
üzerine olan değerlendirmesini aşamalı olarak yap
malıdır, İlkesine ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. E- 
leştirm eci eleştirmesinin birinci aşamasında ise 
yani ülkenin koşulları açısından film i değerlendi- 
riyorsa burada iyi - güzel, ya da çirkin - kötü kav
ramlarını bileşik olarak ve etkimesinde yardımcı 
olarak kullanabilir. Fakat bir film in genel sinema 
sanatı açısından değerlemesini yaptığı ikinci aşa
mada ise yanlızca estetik kavram lar «Güzel, çir
kin» i kullanmak zorundadır.

Bu kavram  yanılgısından kurtulmak sinema eleş
tirmesini kendine uzmanlık alanı olarak seçen e- 
leştirm eciler için kaçınılm az bir zorunluluktur. Bu 
zorunluluk aynı zamanda önüne gelenin ilgisiz bir 
biçimde değerlendirme yapabilmesi olanağını or
tadan kaldırmaktadır. Günlük yaşam bunun sayı
sız örnekleriyle doludur. Başta da sözünü ettiğim 
gibi her alanda yayınların artışı sosyal yapı dal
galanmaları ve ülkenin aydınlanması, hangi alan
da olursa olsun her işi yapan her konuda bilgili 
görülen insanları itmekte, onların yerlerini gerçek
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anlamda uzmanların aranır olmasını sağlam akta
dır. Böylece gelişen bir ortamda sinema eleştirm e
cisinin görev ve sorumlulukları daha da artm akta
dır.
Bir ülkede iyi bir sinemanın kurulması (burada 
«iyiyi bilerek ve istlyerek kullanıyorum çünkü bir 
sinemanın iyi olması o ülkenin tek tek insanları
nın inanç ve ahlâk anlayışlarıyla, dünya görüşle
riyle, politik eğilim leri ile yakından ilgilidir) İyi 
sinema eleştirmecilerinin, sorumlu sinema eleştir
mecilerinin yetişmesine bağlıdır. Burada klasik 
bir soru daha doğrusu bir güçlük ortaya çıkm ak
tadır: Durup dururken ve ülkede henüz sinema
adına yaraşır eserler olm adan sinema eleştirm eci
si gökten zembille mi İnecektir? Kaynak eserler 
yoksa, ve tek bilgi edinme kaynağı da kaynak 
eserlerin çok görülmesine bağlı bulunuyorsa eleş
tirm eci nasıl yetişecektir. Bu diyalektik ilişki na
sıl dengelenecektir?

Türk sinema eleştirmesinin karşısına dikilen ve 
çözülmez gibi görünen bu engel yum uşatılablllr ve 
ortadan kaldırılabilir de. Elbette sözü edilen eleş
tirm eci gökten zem bille inm eyecektir. Sosyal k o 
şullar, konuya İlgi duyan genç ve aydın kafalar 
inanılmaz bir sağlam lıkta kendilerini hazırlama 
yolundadırlar. Gelecek eleştirme kuşağı kendilerin
den önce gelenlerin bırakamadıkları mirası ken
dilerinden sonra gelenlere bırakacaklardır. Yalnız

ca sinema konusunda ülkenin sınırlarına kadar 
yayılan sinema kulüpleri, sinematek gibi kaynak 
eserleri seyirciye sunan çeşitli kurum lar yetişm e
si gereken sinemacı ve eleştirm eci kuşağını biri
kimle donatm aktadır. Ve ürünler kısa olm asa bile 
gelecekte devşirilm eye başlanacaktır, O halde si
nema eleştirm ecisi nereden gelecektir sorusuna 
bir yanıt böylece verilm iş olm aktadır. Sinemaya 
olan ilginin artması, sinemanın gücü ve bu g ü 
cün karşısında uzman olm ayanların barm am ıya- 
cakları gerçeği.
Bu gerçek kendi kavgacılarını yetiştirebilecek bir 
birikimdir. Yetişenlere bu konuda önem li bir gö 
rev daha düşmektedir. «İlkin değerlendirmede bu
lunmaksızın Türk sineması adına yapılagelm iş bü
tün verileri araştırm ak ve tanım ak sonra da ül
kenin sosyal gelişmesine paralel olarak bu verile' 
rin yaptıkları ve yapam adıklarını ortaya koym ak, 
son olarak da gelecek İçin kötü de olsa gelenekten 
çıkabilecek olanları değerlendirmek.».

Daha sonra izlenebilecek yol bunların sinema sa
natı açısından değerlendirilip değerlendlrllemiye- 
ceğinin aydınlatılmasıdır.
Geleceğin Türk sinema eleştirm esi konusunda tar
tışm ayı içtenlikle İstediğim bazı ilkeleri burada 
yansıtm ış bulunuyorum. E lbetteki geleneksiz bir 
alanda tartışılm ası gereken ilkeler bu kadar de
ğildir.

BÜKREŞ'TE TÜRK FtLMI.ERt HAFTASI
Türk Sinematek Derneği ile R om anya Sinem ateki’nin birlikte düzenledikleri Türk Filmleri H afta
sı, 11 - 17 Aralık  tarihleri arasında Bükreşte yapıldı. Bitm iyen Yol, Hudutların Kanunu ve 5 kısa 
film in gösterildikleri haftaya Türk Sinem atek Derneği adına bir heyet katıldı. Resimde, B itm e
yen Y ol’un galasında Tuncan Okan açılış konuşmasını yaparken soldan sağa R om anya Sinemateki 
Yönetmeni Marius Teotloreseu, Türk Sinem atek Derneği Genel Sekreteri Tuncaıı Okan, Romen çe 
virmen, oyuncu Pervin Par ve eleştirm eci Atillâ Dorsay görülm ektedir. Bu haftaya ait geniş bilgiyi 
gelecek sayım ızda vereceğiz.
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gerçekliğin 
içinden : 
çek sineması

derleyen : 
giovanni scognamillo

1966 da Çekoslovak sineması çeşitli uluslararası 
şenliklerde 25’i uzun, 41'i de kısa m etrajlı filim ler 
için 66 ödül kazandı; son üç yılda 20 Çekoslovak y ö 
netmeninden her biri olağanüstü sayılan bir, iki 
hatta üç filim  yönetti; kısacası, 14 milyonluk bir 
ülkenin sineması beklenilmeyen bir çıkışla sinema 
dünyasını şaşırttı, nedenleri kesinlikle çözülemi- 
yen bir sorunu, «Çekoslovak m ucizesi»ni ortaya 
attı...

Bugün bir «olay» yaratan Çekoslovak sineması as
lında uzun bir geçm işi olan, çeşitli devrelerden ge
çen, değişiklikler, sarsıntılar geçiren bir sinema
dır. Daha önce çıkışlar deniyen, 1930 larda, 1940 
larda uluslararası şenliklerde ödüller kazanan bir 
sinema.

Çekoslovak sinemasından önce bir Bohem ya sine
ması vardı, 1898’de P rag'da Mühendisler Sergisin
de mühendis K rizenecky’nin sunduğu, aralarında 
bir güldürü de bulunan (M oldava’da bir banyo), 
dört filim le başlıyan, 1910 larda «Satılm ış Gelin» 
ler, «P rag ’da V eba» 1ar veren, 1917 de yerini Çe
koslovak sinemasına terkeden bir sinema bu B o
hemya sineması. 1917/22 yılları arasında Çekos
lovak sinemasının başlıca kişisi Jan Kolar oluyor. 
Kolar «P olybar» dizisini yönetiyor, sonradan A l
manya’da çalışacak olan oyuncu Anny Ondra’yı 
keşfediyor, Karel Lam ac ve J. Revensky gibi yö 
netmenleri yetiştiriyor.

İlk kıpırdam alar 1930 larda başlıyor: 1933 te Bar- 
randov stüdyoları kuruluyor, 1934 te Venedik Şen
liğinde iki yönetmen ödül kazanıyor, Gustav Ma- 
chaty «Esirme» (E cstacy) ile ve J. Rovensky «Ne
hir» ile. Sonraki yıllarda Martin Fric, K rael Ca- 
pek'ten uyguladığı, «Hordubal’lar»ı, Hugo Hass, 
antifaşist tutumlu, «Beyaz. Hastalık», Otakar Vav- 
ra «Bekâret» ve «Kutııa Hora kızlarının şurası» 
ile ilgi çekiyorlar. Sonra, savaş yılları g iriyor ara
ya, Naziler Baraııdov sütdyolarım . işgal ediyorlar 
- ve Veit Harlan «ünlü» Altın Şehir’ini çeviriyor

Prag'da -, Çekoslovak sinemasının karanlık yılları 
başlıyor. Oysa Nazilerin denetlemesi altında Mart 
1939 dan M ayıs 1945 e kadar 100 den fazla filim 
çevriliyor, Vavra ve Cap ve Martin Fric gibi yö
netmenler çalışmalarını sürdürüyorlar, çoğunluk
la Çekoslovak edebiyatının sayılı yapıtlarını uy
gulayarak.

Mayıs 1945 ten sonra Çekoslovak Cumhuriyeti ku
rulduğunda Çek ve Slovak Filim Em ekçüeri Dev
rimci Ulusal Komitesi tüm filim  endüstrisinin dev
letleştirilmesini karar altına alıyor. Orta kuşak
tan Vavra, Fric, V aclav Kubasek ve Valdimir Sla- 
vlnsky, İngiltere’den dönmüş olan J in  Weiss, 
senaryo yazarları Karel Stekly ve Josef Mach, 
belgesel filimlerden gelen Jiri Krejcik, Elmar 
Klos, Jan Kadar, Jiri Lehovec ve Vladim ir Cech 
devletleştirilmiş yeni çekovlovak sinemasının kad
rolarına giriyorlar.

Çok kısa bir süre sonra yeni düzenin doğurduğu 
yapıtlar Uluslararası Şenliklerin kapılarım  zor
luyor: 1946 da Birinci Cannes Şenliğinde Franti- 
sek Cap’ın Mu/i bez kritlel /  Kanatsız İnsanlar ı 
bir ödül alıyor, bir yıl sonra Venedik’te Karel 
Stekly'nin - Marie M ajerova'nm  romanından uy
guladığı - «Sirena» A ltın Arslan’ı kazanıyor. Dev
leştirilmiş, ve herhangi ticari am aç ve endişeden 
uzak, Çekoslovak sineması artık siyasal temalara 
yöneliyor, geçm iş dönemlerin toplum - sal kavga
larım ele alıyor, önceki yıllarda Nazüere karşı yü
rütülen mukavemet hareketlerini konu ediyor. Bü
yük fabrikalardaki em ekçilerin direnmesi, grev 
olayları Martin F ric ’in Zoceleni /  Çelik İnsanlar, 
(1950) ve Miroslav Cikan'ın Boj so skonci zajtra 
/  Savaş yarın sona erecek (1951) te anlatılıyor. 
Bunların yanmda Jiri W eiss in Vstanou novi bo- 
jovıüei /  Savaşçılar ayaklanacak ve Anna prole- 
tarka /  Proleter Anna, 1921 den, Komünist Parti
sinin kuruluşundan önce cereyan esen gerçek olay
ları izliyor, Otakar V avra’nm Nema barikada /  
Sessiz set, Martin F ric ’ in Past /  Tuzak ve Paolo
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D EM A N TI NOCI /  GECENİN E L M A SL A R I / 
JA N  NEM EC /  L. JA N SK Y , A . KTJMBERA

B ielik'in ilk film i olan VIcle diery /  Kart kapanı
1944-48 y ıllan  arasında yer alan karşı koym a ha
reketlerini ele alıyor.

1950 lerde b iyografik  filim lerin bolluğu İlgiyi çe
k iyor; Vaclav Krska, besteci Bedrich Smetana, 
yazar A lols Jirasek, ressam  M ikolas Ales, ilk bu
harlı arabayı denlyen bilgin Josef B ozek ’in hayat 
hikâyelerini beyaz perdeye aktarıyor, Otakar V av- 
ra ise üç yıllık bir çalışm adan sonra ünlü Çekoslo
vak din devrim cisi Jan Hass üzerinde bir filim  
m eydana getiriyor.

Yıldan yıla Çekoslovak sineması yeni sanatçılara, 
genç elemanlara kavuşuyor, ve bunların çoğu 1947 
de kurulan P ra g ’daki Filim  Fakültesinden çıkı
yor. Bunların arasında V ojzeoh  Jasny Touha /  
Arzu (1958i ve Proeesi k  Panence /  Meryem Ana’- 
ya ziyaret (1961) ile, Kachyna da bir küçük k ız
la bir at arasındaki arkadaşlığı canlandıran Lenka 
(1962) ile ilgi çekiyorlar. 1958/62 yılları arasında 
sinem aya geçip  genç kuşağın kısa bir süre sonra 
getireceği yeni ve, biçim i ile, özü İle, çarpıcı ha
vayı belirtenler arasında da ressam  Frantlsek 
V lacirin  Holubice /  Güvercin’!, ve Dablova rokle /  
Şeytanın tuzağı ile genç kuşağı eleştiren Zbynek 
B rynych ’in Zizkovska ronıance /  Yerli bir aşk'ını 
hatırlatm ak gerek.

1945-1960 dönemi içinde Çekoslovak sinemasını 
dünyaya tanıtan, gene çeşitli uluslararası şenlik
lerde öldüller kazandıran, sanatçılar arasında canlı 
resim ve özellikle canlandırm a filim leri ile dünya 
çapında bir ün kazanan Jirl T m ka, Karel Zeman,

H erm ina T yrlova ve T rnka’nın yetiştirdiği Bretis- 
lav P o ja r ’ın üzerinde durmamız gerekiyor.

Çekoslovak canlı resim yapımının kurucusu sayı
lan Jirl Trnka 1947 de çevirdiği Spalicek Çekoslo
vak yılı’ndan, 1960 ta meydann getird iği Bir yaz 
gt'cosinln düşü ne kadar, Andersen’den, Çekoslo
vak folklorundan, B occaccio ’dan ilhanı alarak can
landırma sinemasına, kukla filim lerine yalnızca 
yeni bir biçim  ve teknik değil, gerçekken değişik, 
m izahi olduğu kadar eleştirici, devrim ci bir öz ge
tirm iştir. Kukla filim ler! ile yola çıkan, savaştan 
sonra Dobrodrıızstvi Pana Prokouka/Bay Prokuk’- 
un serüvenleri adlı diziyi hazırlayan Karel Ze
man sonraki yıllarda canlı resim, canlandırm a ve 
gerçek  çekim  tekniklerini bir araya getirerek yeni 
bir tür yaratarak, hileli filim lerin baş yapıtları 
arasında yer alan Vynalez zkazy /  Şeytanın keşfi, 
(1950) ve Baron Prasil /  Baron Munchausen (1962) 
ı vermiştir.

1960 ların başlarında Çekoslovak sineması sağlam  
temellere dayanan, her geçen yıl yeni kişilerle güç 
kazanan, zaman zaman dış ülkelerde sesini duyu
ran, savaş yıllarının, yeni düzenin getirdiği da
vaları kendi açısından sonuçlandıran .geçmişini 
eleştiren, var olan değerlerine belirli b ir yer ayı
ran bir sinema olarak karşım ıza çıkıyor. 1956 -
1961 döneminde Çekoslovak sineması nihayet g e ç 
miş yıllardan kopuyor, devletleştirm enin getirdiği 
yapısal temellerden yararlanarak, yeni ufuklara, 
biçim ciliği aşan bir estetiğe - ve bu estetik 1920 
lerin, 1930’ların gerçeküstücülüğüne yönelse dahi

K A ZD Y  DEN O D VAH U  /  H ERGÜ N  fÇ ÎN  
C E SA R E T  /  E V A LD  SCHORM  /  JA N  K A C E R
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INTIM NI OSVETLEN I /  LOŞ IŞIK LAN D IRM A  
/  IV A N  P A SSE R  /  V E R A  K R E SA D LO VA

- açılıyor. Sonra 1963 Cannes Şenliğinde Jasny’ - 
nin «Kedi» si jürinin özel ödülünü alıyor, Brynch’ - 
İB «Cennet nakllyeSi» Locarno'da bir olay yaratı
yor, Kadar ve K los’un «Ölümün adı Engelchen’- 
dir» M oskova’da Jürinin özel ödülünü kazanıyor...

Form an olsun, Passer olsun, Jires ya  da Juracek 
olsun, Çekoslovak sinemasının genç kuşak yönet
menleri geleneksel kahramandan, geleneksel 
dramdan kaçıyor, «m esaj» lardan, tarihsel bağlan
tılardan kaçıyor. Filimlerinde olağan insanların 
gündelik yaşamlarından kısa anlar önem kazanı
yor. Aslında bu gerçekçi röportajlar sürekli ve bi
linçli bir polemiğin, bir karşı koym anın örnekleri
dir. Y ıllarca süren zorunlu bir acımanın, bir liriz
min değişm ez kalıplarına karşı bir direnmenin 
örnekleri. V e bu gençlerin fiümlerlndeki yaşam 
cehennemden olduğu kadar cennetten de uzak, 
dramdan da, geleneksel ve zorunlu kahramanlık
tan da uzak. Konu, başlıca konu ve amaç, günlük 
yaşamın renksizliği, insanın karşıt eğilimleridir. 
Üstelik Çekoslovak sinemasının bu son yıllardaki 
patlaması ne bir kader oyunu, ne de olağanüstü 
nedenlere bağlı bir olaydır. Karm aşık bir evrimin 
kaçınılm az sonucudur, uygun zamanı bulan ve 
ürünlerini veren bir evrimin. Bugün, geçm işteki 
tutumu ne olursa olsun, Çekoslovak sineması bun
dan böyle ne «Bir sarışının aşkları» nı, ne «Maça 
Ası» nı, ne «Gecenin Elmasları» nı, ne de «Kedi» yi 
görm em ezlikten gelemez, unutamaz. 20-25 sinema 
sanatçısının ortaya attığı bu sinema, ve bu sine
manın getirdiği anlatım ve öz özgürlüğü, artık bir

L.ASKY JEDNE PLA VO V LASK Y  /  BİR SA R IŞI
N IN  A Ş K L A R I /  M. FO RM AN  /  H. BREJCHOVA

gelenek halini almıştır. Gerçi Çekoslovak seyirci
lerinin geniş bir kısmı ülkelerini dünyaya tanıtan 
yapıtlardan habersiz, gerçi yeni Çekoslovak sine
ması sürekli bir tehlikenin İçindedir, siyasi, İkti
sadi ve pek tabiî artistik nedenlerden doğan bir 
tehlike. Bazen hükümet çevreleri bu toplumdan 
kaçma, bireye dayanma tutkunluğundan rahatsız 
oluyor, bazen güvenilen filim ler dış pazarlarda 
beklenilen karşılığı bulmuyor, bazen de umut ve
rici bir çıkışın arkası gelmiyor.
Çekoslovak «yeni dalgası» nın bu davaları, çeşit
li sorunları hiç kuşkusuz eski bağlarını koparan, 
tümü ile özgür olmayı deniyen başkaca ülke si
nemalarına da özgüdür. Bugün gerçek şu k i son 
beş-altı yılda Çekoslovak sineması varlığım  ispat 
etmiş, gerçek bir olay yaratmıştır, bir «m uclze»yl. 
Ve bu m ucizeyi yaratanlar Form an'lar, Nem ec’ler, 
Chytilova’lar, Juracek, Jires, Passer, Uher’ler ya
pıtları, denemeleri, araştırmaları ile var oluyorlar.

•
Yönetmenlere ve başlıca yapıtlara kısa bir bakış

Vera CHYTÎLOVA —  2 Şubat 1929 da Ostrava’- 
da doğdu. 1957-62 döneminde Filim Fakültesinde 
okuduktan sonra bir süre figüranlık yaptı, sonra 
yönetmen yardım cılığı. 1960 ta bir belge filmi 
çekiyor, «Yeşil Sokak». 1961 de Tours Şenliğinde 
ıslıklanan, «ciném a - vérité» ye bağlı, genç bir 
manken’ni yaşamım  izliyen, «Strop» (Tavan) ı 
yönetiyor, sonraki filimlerinde de belli olan ka
ramsarlığını, profesyonel oyuncu kullanmamak 
tutkusunu, sofistike biçim ciliğini açıklıyor. 1963
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te «O Necern •liııem» (Başka bir şey) ile yeni
den kadınlar dünyasına yöneliyor, iki değişik ka
dın kişiliklerini amansız bir dikkatle inceliyor. 
1965 te «Perlicky na dne» (Küçük inciler) in bir 
bölümünde (Evrenin Self - Servis'i) karam sar
lığı gene galip geliyor, bir meyhanenin hava
sını, müşterilerini, meyhanede yapılan bir düğünü 
azap verici bir şekilde işliyor. B ir yıl sonra «Sed- 
nıi Krasky» (Küçük papatyalar, 1966) karşım ı
za değişik bir Chytilova’yı çıkartıyor: deli dolu, 
yaşlı erkeklerin sırtından geçinen iki kızın serü
venlerini izliyen, M arx kardeşleri hatırlatan, is
yan dolu, törelere, geleneklere, toplum a isyan 
bayrağım  çeken, karm aşık bir güldürüye geçen 
bir Ohytilova bu.

Milos FORMAN —  12 şubat 1932 de Caslav’da 
doğdu, Filim  Fakültesinde okudu. İlkin senaryo 
yazarlığını yaptı (Bu meseleyi halledeceğim, 955; 
Beyinsizler, 1957), sonra R adok ’un yönetmen yar
dımcılığını. 1963 te iki orta  uzunlukta filim  yö
netti (sonradan «Y arışm a» adı altında bir ara
ya getirilen «Yarışma» ve «BUtün bıı müzikler 
olmasaydı»), 1963 te «Maça Ası» ile kişiliğini be
lirtiyor, m izahla karışık acı bir toplumsal eleşti
riyi başarıyor, dürüstlükle, içtenlikle bir self - 
servis'te çalışan olgun insanların iki yüzlülüğünü 
keşfeden delikanlının duygulu çilesini anlatıyor. 
1965 te «Bir Sarışııun aşkları»: Form an en bü
yük başarısını kazanıyor, büyük şehirden çok 
sevdiği kasabaya dönüyor, «M aça A sı» ndaki de
likanlı ile benzer tarafları olan sarışın Andula’- 
yı anlatıyor. Deli dolu, duygulu, fabrikanın balo
sunda P rag ’lı bir piyaniste gönlünü kaptıran An- 
dula'yı. H er çeşit seyirciyi çok  iyi etkilemesini 
bilen Form an yüzlerce genç kızı barındıran koca 
ayakkabı fabrikasının çevresini, kolayca kandırı
lan Andula'yı, genç piyanistin ailesini incelikle 
canlandırıyor, duygulu bir m izahla hicvediyor.

Jarom il JİRES —  10 Aralık  1935 te B ratislava’- 
da doğdu. Filim  Fakültesinde okudu. 1958 de ilk 
kısa uzunluktaki film ini (K aybolan adımların 
salonu), 1963 te ise «İlk çığlık» ı yönetiyor. «İlk 
çığlık» ta Prag'da yaşıyan bir em ekçi çiftinin 
bir gününü anlatıyor. Erkek televizyon tamircisi, 
kadın ise doğum  için o günün sabahında kliniğe 
giriyor. Jires, şiirsel gerçekçilik  açısından, geri
ye dönüşlerle bu iki kişiyi ve büyük şehre sığman 
«parias- lan, soyut sanatçıları, çingeneleri, yeni- 
burjuvaları anlatıyor. 1965 te «K üçük İnciler» in 
bir bölümünü im zaladıktan sonra 1966 da yeni
den kısa m etrajlara dönmüştür.

Pavel JU R AC EK  —  2 A ğustos 1935 te Pribram ’- 
da doğdu. Edebiyat Fakültesinden sonra bir silre 
gazetecilik yaptı, sonra Filim Fakültesine girdi. 
1963 e kadar senaryo yazarlığını yaptı (Dinam it 
bekçisi; lkarie X B  I ; Ozon Otelinde ağustos so
nu; Küçük papatyalar), aynı yıl Jan Schm idt’le 
birlikte «Josef Kilian» i yönetti. Otuz dakika sü

ren bu filim le Çekoslovak sineması K afka  ile 
M ayakovski karışımı bir evrene kavuşuyor. B a
rok, kara, sem bolik bir sarayda film in kahram a
nı Herold yoldaş Josef Kilian'ı arıyor. Juracek’in 
sonraki film i (H er delikanlı, 1965) senaryosuz 
bir füim dir. Birinci yarısında şehirde dolaşan İki 
askeri izliyor, ikinci yansında ise Çekoslovak or 
dusunun manevraları esnasında çekilen değişik, 
çeşitli, bağlantısız anları, olayları, fıkraları bir
leştiriyor.

Jaıı NEM EC —  12 temmuz 1936 da P rag 'da doğ
du. Filim  Fakültesinden sonra Fric, K rska ve 
Kachlik gibi yönetmenlerin yardım cılığını yaptı. 
1960 ta Fakülteyi bitirdiğinde A rnost Lustig ’in 
bir hikâyesinden uyguladığı «Bir lokma ekmek» i 
çevirdi, 1963 te de Kurtuluş hareketile İlgili bir 
kurgu film i olan «Yaşantım ızın belleği» ni hazır
ladı. N em ec’in ilk uzun m etrajlı konulu film i ge 
niş seyirci kütlelerinin benimsem edikleri oysa, 
altm ış dakikalık bir süre içinde, genç sanatçının 
gücünü tanıklıyan «Gecenin Elmasları» (1964) 
dır. Konu bir kez daha L ustig ’in bir kısa hikâye
sinden alınm ıştır: bir «ölüm  treni» nden kaçan 
iki genç çocuk bir orm ana sığınıyor, A lm an bir 
ç iftçi kadından yardım  görüyor, sonunda «V olks- 
turn>> un yaşlı askerlerinin eline düşüp öldürülü
yor. Hikâyenin gerçekten bu şekilde cereyan edip 
etmediği kesinlikle belli değü, belki de iki çocuk 
vagonlarından kurtulm ayıp böyle bir sonucu düş
lerinde kuruyorlar. N em ec’in, zaman zaman bir 
Bunuel’ in zalim  sertliğini andıran, anlatımı m ü
ziğe yakın bir kurgunun çarpıcılığı yapıta ayrı 
bir özellik kazandırıyor. Nem ec sonraki yıllarda 

Küçük İnciler» in bir bölümü olan «H ilekârlar» ı, 
on değişik kişiy i derin b ir  psikolojik  açıdan ince- 
liyen «Ç ağrı ve konuklar» (1960) ı ve «A şk ’ın 
kurbanları» (1967) ile yeni Çekoslovak sinema
sının en tutarlı temsilcilerinden biri oldğunu is
patlıyor.

Ivan P A SSE R  —  11 temmuz 1933 te P rag 'da  
doğdu. 1954 - 1959 yılları arasında Filim  F akül
tesinde okuduktan sonra Helge, Brynych, Jasny 
ve Form an’m yanında yönetm en yardım cısı o la 
rak çalıştı, Form an’ın senaryo çalışm alanna ka
tıldı. 1964 te, sonradan filim e dahil edilmiyen, 
«Küçiik İnciler» in bir bölümünü yönetiyor, iki 
yıl sonra da ilk uzun m etrajlı film ini çeviriyor: 
:<Loş İşıklandırm a».

Evald SCHORM —  15 Tem m uz 1931 de P rag'da 
doğdu. Filim  Fakültesinde okudu, yönetm en yar
dımcılığını yaptı. 1960 - 1963 yıllarında belge fl- 
lim leri yönetti, nihayet 1964 te gerçek  b ir  devrim 
ci sinemanın ürünü olan «Her gün için  cesaret» i 
veriyor, bir kasaba çevresinde siyasi, iktisadi ve 
tinsel çöküntüye karşı gelen bir m ilitan'm  hikâ
yesini anlatıyor, ciddiyetle, ulusal geleneklere 
bağlı kalm akla, yeni biçim ler arıyor.
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sovyet 
sinemasında 
uyarlama

Ekim  devriminden bu yana geçen elli yıl İçinde 
Sovyet sinemasının evreleri kısaca şöyle özetlene
bilir: yeryüzünün gelm iş geçm iş en büyük sinema 
ustalarının, sinema sanatının başeserleri olarak 
kabul edilen birtakım  füim leri çevirdiği, devrim 
sonrasının o dinamik havasının sürdürüldüğü 1920 
- 30’ların «altın çağ»ı, birbirinin benzeri Alim ler
den geçilm eyen, salt propagandadan öteye gide
m eyen kısır Stalin dönemi ve bugünkü tbuz çözü
mü» kuşağı.. Bu geçm işi içinde boyuna toplumsal 
gerçekçilik  öğretileriyle, öz ’le, içerik ’le uğraşan 
Rus sineması, kendine özgü politik, töresel ve es
tetik ölçüleri kullanarak insana yönelmeye, basit 
olanı verm eye çalışırken edebiyattan da alabildi
ğine yararlanıyordu. Sovyet sinemasının en başarı
lı filim ler verdiği alan genellikle edebi uyarlam a
lardır.

H attâ denebilir ki sinema ile edebiyat ilişkilerinin 
Rus sinemasındaki kadar sıkı fık ı olduğu başka 
bir ülke sineması düşünülemez. Son yıllarda çağ 
daş sinemada hayli ilginç ürünler veren bir işbir
liğine yol açan roman - sinema yakınlığı, sinema
nın bulunuşundan beri, Meltes’den beri bilinmekte
dir. Çok zengin bir edebiyat geleneğine sahip olan 
Rusyada ünlü romancıların, canlı, işlek bir edebi
yat ortamının varlığı, Rus sinemasındaki en belir
gin özelliklerden biri olan bu yoğun sinema ile ede
biyat alışverişini kolaylaştırm ıştır. Rus sineması
nın devrim öncesi döneminde Dostoyevski, T ols
toy, Puşkin, gibi Rus klasiklerinin yanısıra Sha- 
kespeare, Scott, Dickens ve H ugo gibi yabancı ya
zarların yapıtları da sinemaya uygulandı. Bu dö
nemde Rus sinemasında sadece Tolstoy 'dan 25-30, 
Çehov’dan 40-50 uyarlam a yapıldı beyaz perdeye. 
Devrimden sonra sinema devletleştirildiğinde Ver- 
tov, Kuleşov, Ayzenştayn, Pudovkin, Dovçenko gi- 
gi gençlerden oluşan büyük sinemacılar kuşağı ye
tişiyordu. Sovyet sinemasının bu sinemacılar elin
de altın çağına ulaştığı bu dönemde A yzenştayn’- 
ın Potem kin Zırhlısı'ndan (1925) sonra en önemli

sungu çapan

filim Pudovkln'tn Gorki'den sinemaya uyarladığı 
Mat /  Ana (1926) oldu. 1919'da kurulan Devlet 
Yüksek Sinema Teknik Okulu’nun (VG IK ) başın
daki Lev Kuleşov’un öğrencisi olan Pudovkin bu 
Gorki uyarlamasıyla bütün zamanların en İyi flllm- 
lerinden birini veriyordu. îlk  büyük Sovyet senar
yocularından genç Natan Zarkhi’nin Gorki’nin ün
lü romanını başarıyla senaryo haline getirmişti 
ama film in Gorki’nin soluğunu ikinci planda bıra
kan kusursuz bir sinema değeri vardı. Pudovkin 
A. Golovnia’nın parlak görüntülerinde eserin iyim 
serliğini, insancıllığını derinlemesine hissettiriyor
du. Pudovkin Ayzenştayn’ın tersine tipleştirmeden 
kaçınm ıyor, filimlerinin insancıl temelini canlı, s ı
cak kahramanlarla meydana getiriyordu. Ayzenş
tayn halkı, yığınları baş kişi olarak kullanırken 
Pudovkin düzen adına yapılan birtakım  karşı çı
kışlara karşın çeşitli olumlu tilperle yeni düzenin 
gerçeklerini sinemaya uygulam a çabasına katılı
yordu.

M A T /  A N A  /  V. PUDOVKİN /  1926
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Aua'da oyuncular da özellikle V. Baranovskaya ve 
N. Batalov, film in başarısına yardım  eden bir oyun 
veriyorlardı. A nayla sarhoş baba arasındaki bö
lümler, polisin yoksul evde yaptığı araştırma, 
oğullarının anaya ihaneti ve yargılanm aları gibi 
bölümler ve unutulmaz son film in başarılı sahne
leriydi. Pudovkin biçim  yönünden gözüpek bir si
nema anlatımına başvurmuştu, çarpıcı bir sinema 
dili için çeşitli yardım  kaynaklarından bolca yarar
landı. Dinamik bir kurgu, hareketli plan grafiki, 
dışavurumcu gölgeler, şiirsel söz oyunları, atak bir 
ahcı çalışması, vb. A na’nın üstün anlatım nitelik
leriydi.

Çağdaş sinema gittikçe arı sinema anlayışına yö 
nelirken Sovyet filim  yapım ında edebiyat ve ti
yatro alanlarından yararlam şın ağır basışı sürm ek
tedir. Pudovkin'in uyarlamasından yıllar sonra 
Goı-ki’nin Ana'sı Donskoy eliyle bir kez daha si
nem aya aktarılmıştır.

DETSTVO GORKOGO /  GO RK İ’NİN 
ÇOCUKLUĞU /  M. DON SK O l /  1938

Edebiyat yapıtlarını sinemaya uygulam akta hay
li usta sayılan M ark Donskoy, savaştan önce bü
yük yazarın sağlığında başladığı D ietstvo G orkogo 
/ Gorki'nin çocukluğu (1937), V  Lioudiakh /  İn
sanlar arasında (E km eğim i kazanırken) (1938), 
M oi Üniversiteti /  Üniversitelerim  (1939) adlı ün
lü Gorki üçlem esi ve 1956’da Pudovkin’den sonra 
ikinci kez yaptığı A na uyarlam asından başka 960 
da da Fom a G ordeyev’i çevirerek her fırsatta G or
ki tutkunluğunu ortaya koydu. D onskoy’un bütün 
filimlerinde Gorki'nin derin etkisi kendini belli et
mektedir.

Devrim  çağının şiirsel döneminin ardından sesin 
sinemaya girm esiyle bir süre bocalayan Sovyet si
neması, Potem kin Zırhlısı kadar ünlenen, Sovyet 
sanatının köşe taşı olacak toplumsal gerçekçilik  
kurallarının ilk pratik uygulaması niteliğindeki 
Vasilyev kardeşlerin Furm anov’dan uyarladıkları

Çapayev (1934) örneği ile yeniden «popülerliğine» 
kavuşurken, şiirsel sinemamn ustaları olan A y- 
zenştayn, Dovçenko gibi «orijinal senaryo» sine
m acıları da çalışm aya koyuluyorlardı.

Ç A P A Y E V  /  S. ve G. V A S İL İB V  /  1934

Talihsiz bir Am erika serüveninden sonra yurduna 
dönen Ayzenştayn 1935’te Bejin çayırı adlı yeni 
bir film in ön hazırlıklarına başladı. İncil vari bir 
genelleştirme geçirecek film in teması karanlık ile 
aydınlığın, kötü ile iyinin savaşı olacaktı. R je- 
chevski’nin senaryosu üzerinde yazar Isaac Babel 
ile birlikte çalışan A yzenştayn tam  anlam ıyla b i
tirilm emiş film in ilk gösterilişinden sonraki sert 
eleştirm elere karşı eserini kurtarabilm ek için 
mümkün olanı yaptı, senaryoyu, film e verdiği y o 
rumu azbuçuk değiştirm ek istedi am a Sovyet si
nemasının genel yapım yönetm eni B oris Şomiatski 
film in tamamlanmasını durdurdu. Ayzenştayn bir 
özür yazısı niteliğindeki «B ejin  Ç ay ın ’nın yanıl
gıları» adlı yazısında aşırı entellektüel ve birey
sel olm a suçlamalarını kabule m ecbur oldu. Sov
yet sinemasındaki bu «-Bejin Ç ayın  olayı», film in 
tamamen bitirilm em iş biricik kopyasının M osfilm 
raflarına kaldırılm asıyla sonlandı.

BEJİN  LUG /  BEJİN  Ç A Y IR I /  S. M. 
A Y Z E N ŞT A Y N  /  1935-36
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Sovyet sinemasında yoğun dram atik örgüiil f i 
limler yapan Ayzenştayn’ın yanısıra başka bir 
«orijinal senaryo» sinemacısı da, bıkıp usanmaksı- 
zm fil imlerinde insanın yaşama, aşk, ölüm gibi 
ana temalarını çoşkun lirizm iyle katıştırarak ve
ren Aleksandır D ovçenko’dur. Bu «sinemanın en 
biiyük şairi»nin kim i tasarıları ölümünden sonra 
eşi Yulia Solntzeva tarafından gerçekleştirildi. 
Poem a o M ore /  Deniz şiiri (1956 - 58) , ve Povest 
Plamennykh Let /  A teş Y ılları’ndan (1960) sonra 
Solntzeva’nm çevirdiği üçüncü D ovçenko tasarısı 
Zatcharovanaia Desna /  Büyüleyici Desna (1964) 
oldu. Dovçenko'nun 1950 - 53 yılları arasında se
naryosunu yazdığı Büyüleyici Desna D ovçenko’ 
nun çocukluk anıları üzerine kurulu, «şairin ço 
cukluk şiiri»dir.

ZA Ç A R O V A N A Y A  D E SN A  /  BÜ YÜ LE YİCİ 
DESN A /  I. SO LN TZE VA  /  1964
Rus sinemasının bellibaşlı yönetmenleri çeşitli ta
rihlerde uyarlam a geleneğine uydular. Sergey Ge- 
rasimov Lerm ontov'dan La M ascarade'ı (1941) 
sinemaya uyguladıktan sonra 1957 - 58’de Şolo- 
hov’un üç bölümlük Durgun Don adlı ırmak ro
manını ve Ostrovski'nin insanlar ve Hayvanlar’ını 
(1962) perdeye aktardı. İvan P iryev Budala ve 
Beyaz Geceler gibi Dostoyevski uyarlam aları yap
tı. Sergey Y utkeviç Shakespeare’den Othello’yu 
(1956) ve M ayakovski’nin oyunundan Banyolar’ı 
(1962) çevirdi. Grigori K ozintzev Lenoid Trau- 
berg ’le birlikte G ogol’ün Palto'sunu (1926) görün
tüledi, T rauberg ’den ayrılıp yalnız çalışm aya k o 
yulduğunda Cervantes’in ölümsüz kitabından Don 
K işot’u (1957) sinemaya uyguladı. Kozintzev 
1964’te de bugüne değin yapılm ış en iyi Shakespe- 
are film i olduğu ileri sürülebilir, son derece kişi
sel, değişik yorum lu Shakespeare uyarlamasını, 
Hamlet’i m eydana getirdi. Şostakoviç’ in m üzikle- 
diği bu uyarlam a büyük bir başarı kazandı. Y an
kılar uyandıran başka bir uyarlam a çalışması da 
H eifetz’in Çehov’un bir hikâyesinden aldığı, ağır 
bir melankoli havasının hüküm sürdüğü Küçük 
köpekli Kadın (1960) oldu.

Edebiyattan epeyce yararlanan Sovyet sinema
sında genellikle her dönemde yaygın olan uyarla
ma akıntısına, 1954'lerden sonra ortaya çıkan genç 
kuşak sinemacıları arasında da kapılanlar görü
lür. Bu yeni kuşağın uluslararası ilk yüz akı, olan 
Sergey Sam sonov’un Poprigunya /  Ağustos böce
ği (1955) adlı film i duyarlı bir Çehov uyarlam a
sıydı. On yıldan beri sabırla filim  çevirme ola
naklarım bekleyen Mıhail Şvaytzer T olstoy ’dan 
uyarladığı iki bölümlük Diriliş’le (1962) en başa
rılı yapıtını veriyordu. Oyunculuğuyla yönetmen
liğini birarada sürdüren Sergey Bondarçuk Şolo- 
hov'dan uyarladığı Soudba Tcheloviek /  Bir insa
nın alınyazısından (1959) sonra 1965’te King Vi- 
dor'un on yıl önceki ilk renkli «cinem ascope» A m e
rikan işi Savaşla Barış çeviriminin ardından T ols
toy'un bu üânlü yapıtını 7 mm. lik renkli geniş 
perde sistemiyle bir kez daha sinemaya uyguladı 
ve Bir insanın Alınyazısı'nda olduğu gibi yine 
M oskova uluslararası filim  şenliğinde büyük ar
mağanı kazandı.

Genç kuşağın uyarlama dışında kalan sinemacıla
rı arasında Çukray'la beraber en önemli yere sa
hip olan Marlen Kutziyev M oskova sokaklarında 
bir aktüalite film i gibi çekilmiş Y irm i Yaşındayım 
(1964) adlı film i, iki gencin aşkını ele alan çarpı 
cı, modern bir gençlik filmiydi. Sovyet sineması
nın her döneminde ağırlığım  duyurmuş olan uyar
lama tutkunluğunun çağdaş Sovyet sinemasında 
gittikçe geri plana atıldığı söylenebilir ama bu ya
vaş yavaş olmaktadır. Bugün Kııkray’m, Kutzi- 
yev ’in, daha başkalarının ve en yenilerin «a n  si
nema» peşindeki taşkın filim leriyle Sovyet sinema
sının değişmez uyarlama geleneği sarsılmaktadır 
artık.

V O İN A  1 M İR /  SA VA Ş VE B A RIŞ /  
S. BONDARÇUK /  1965
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sinema
kulüpleri

Dergi baskıda olduğu sırada Bursa Sinema 
Derneği’nin çalışmaları bazı çevrelerce en
gellenmiş ve dernek gösteri yapamaz duru
ma getirilmiştir. Bu çirkin ve ard düşünce
li olayı önümüzdeki sayıda ele alacağımızı 
duyururuz.

Yeni Sinema

Kulüp Sinema 7’nin salonunda François Truffaut’- 
yu dinleyenler akıllarından geçirirlermiydi, 1967 
de Türkiye'deki sinema kulüplerinin sayısının on’- 
lan aşmak üzere olacağını. Bu rakam gülünç ge
lebilir Fransa'da 500 sinema kulübünü bünye
sinde bulunduran Sinema Kulüpleri Federasyonu
nun varlığı duyulduğunda. Ama unutmamak gere
kir ki yirıni yıldan uzun bir geçmişi olan bu ku
lüplerle, doğru dürüst bir sinema alt yapısı oluş
mamış bulunan Türkiye'deki durumu birbiriyle 
karşılaştırmaktır aslında gülünç olan. İlk yılların
da tek başına çalışan Kulüp Sinema Tden sonra 
Robert Kolej Sinema Kulübü ve 1965'ten bu yana 
artan bir hızla kurulan diğerleri, yakında İzmit’
ten Gaziantep’e, Burdur’dan Trabzon’a kadar si
nema kulüplerini içine alan bir Türkiye Sinema 
Kulüpleri Federasyonunun kuruluşunu müjdeli
yorlar. «Yeni Sinema», çalışmalarıyla Türkiye'de 
bir sinema bilincinin oluşmasına en büyiik etken 
ıdan bu kulüp ve dernekleri, çabalarını, karşılaş
tıkları güçlükleri, en önemlisi varlıklarım duyur - 
ıııalarma yardımcı olabilmek için bu sayıdan baş
layarak derginin birkaç sayfasını kendilerine ayır
mış bulunuyor. Aşağıda, gönderdikleri ilk yazıla
rı bulacaksınra.

Robert Kolej Sinema Kulübü

çalışmış ve bu am acına elinden geldiğince katkıda 
bulunmuştur.
Son senelere kadar faaliyetlerim iz, genellikle, gös
teri, açık oturum ve konferanslar üzerine toplan
mıştı. Aıııa belirli bir aşamadan sonra bir sinema 
kulübünün yapması gereken başka görevlerinde 
bulunduğunu biliyorduk. Geri kalm ış bir Türk si
neması vardı ve bu geri kalmış sinemanın geliş
mesine katkıda bulunmak gerekliydi.
Bu düşüncelerden hareket eden kulübümüz, 1967 
senesi Haziran ayında, Türkiye’de ilk defa olmak 
üzere, 8 veya 16 m m  sesli ya  da sessiz, konulu, 
belge veya karton film lerin katılabileceği am a- 
törlerarası bir kısa film  yarışm ası düzenledi. Y a 
rışmanın amacı açıktı: yurdum uzda sinema sana
tının gelişmesini ve yayılmasını sağlıyacak kısa 
m etrajlı film  çalışmalarını teşvik etmek, genç yö 
netmen adaylarına fırsat tanımak.
I. Hisar Kısa Film  Yarışması umulandan çok  ilgi 
gördü, ve başarıyla neticelendi. 1968 yılı Haziran 
ayında İkincisi yapılacak olan Hisar Kısa Film 
Yarışm aları, artık geleneksel bir düzene oturm uş
tur ve bundan böyle her yıl belirli zamanlarda y a 
pılacaktır. Her bir yarışm ayla am acımıza bir adım 
daha yaklaşacağım ıza inamyoruz.

ROBERT KOLEJ SİNEMA KULÜBÜ

Robert Kolej Sinema Kulübü, 1962 senesinden bu 
yana, faaliyette bulunan en eski sinema kulüple
rinden biridir. Sinema kulüplerinin genellikle son 
bir kaç yıl içersinde yayılm aya başladıkları göz 
önüne alınırsa, R obert Kolej Sinema Kulübü’nün 
beş yıllık geçmişinin ne denli önem taşıdığı daha 
iyi anlaşılır. Kulübümüzün düzenlediği gösteri, 
açık oturum ve konferanslarla, içinde bulunduğu 
topluma sinemayı yedinci sanat olarak tanıtmaya

Darüşşafaka Sinema Kulübü Çalışmaları

Yüz yıla yakın bir geçm işe sahip Darüşşafaka’da, 
birçok kültür çalışm aları arasında, son yıllarda Si- 
nem atek'in kuruluşu ile harekete geçirilen ve si
nema san'atı anlayışını tanıtacak bir kulübün ku
rulması çok olağandı. Bu am açla «D arüşşafaka Si
nema Kulübü» okul yöneticilerinin olumlu ilgi ve 
anlayışları ve kurucu üyeler olarak Atilla Uras,
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Erkan Ongun, Talha Çamaş ve Erol Tüfekçioğ- 
lu'nun çalışm aları ile 8 Eylül 1966 da kurulmuş
tur. Daha sonra iki kurucu üyenin ayrılmaları ile, 
Atilla Uras ve Erkan Ongun kulüp çalışmalarım 
yönetm eye başladılar. İlk dönemde okulunn sağ
ladığı 16 mm. lik bir sinema makinesi ile göste
rilere başlandı. Program da Jean Becker'ln Un 
Nomme La R occa  /  Parm aklıklar Arasında, A lf
red H iteheock’un «P sycho /  Sapık», Valerio Zur- 
lini’nin «La Fille â la Valise /  Genç Aşıklar» ve 
Georges Franju'nun «Spotlight On Murder /  Es
rarlı Cinayet» adlı yapıtları yer aldı. Bu arada Si
nem atek yönetm eni Onat Kutlar ile bir sohbet top
lantısı yapıldı. Kulüp bundan sonra Türkiye’de ilk 
kez olarak, yedi ülkenin katılm ası ile bir Uluslar
arası Belgesel Filim ler Şenliği düzenledi.

DARÜŞŞAFAKA SİNEMA KULÜBÜ

İzmit Sinema Derneği

Bir yıl kadar önce Sinematek gösterilerinin bi
rinde - zannederim filim  Zoltan Fabri’nin unuta
madığım yapıtı P rofesör Hannibal idi- yönetmen 
Onat K utlar’la tanışmış, İstanbul ve A nkara’da 
yapılm akta olan Sinematek gösterilerinin yurdun 
diğer yerlerinde de yapılması üzerine konuşuyor
duk. Bu faaliyeti kendi vilayetim  olan İzm it’ten 
başlıyabiîeceğini söylediğim  zaman sayın Onat 
Kutlar bu düşünceyi büyük bir olumlulukla kar
şıladı ve elindeki bütün im kânlarla bize yardım 
edeceklerini söyledi.

Kısa bir sürede kuruluş çalışmalarını tamamla
dık ve 20 Ocak 1967 de, eleştirm eci Tuncan Okan 
ve Sinematek Yönetm eni Onat Kutlar İstanbul 
ve Ankara dışında kurulan ilk Sinema Derneği
nin birinci gösterisinde bulundular. Bu bir baş
langıçtı ve devam edecekti.

İzm it Sinema Derneği 30. filim  gösterisini yap
tığı şu günlerde 10’a yakın Sinem a Derneğinin 
daha kurulmuş olmasının sevincini duymaktadır. 
Şimdi ikinci adım, kuruluş hazırlıkları yapılm ak
ta olan «Türk Sinema Dernekleri Federasyonu» 
dur.

İnanıyoruz ki. Sinema Dernekleri gösterileriyle 
yetişmiş binlerce sinemasever arasından birer - 
ikişer yarının genç yönetmenleri çıkacak ve Türk 
Sinemasının bu sahipsiz gidişini durduracaklar
dır.

Birkaç yıl önce bom boş bir ortam, ilk kez Sine
matek, sonra Sinema Dem ekleri, şimdi sıra 
bu derneklerin içinden çıkacak genç yönetm en
lerde. Bu harekete bir isim  verm ek gerekirse ben 
«P A R L A Y IŞ » demek istiyorum.

M. SABKİ YALIM  
İzmit Sinema Demeği 

Yönetmeni

Bursa Sinema Derneği

Kentimizde bir sinema derneğinin kurulması için 
gerekli hazırlıklar haşlamış bulunmaktadır. Der
neğin ...» Bahar aylarından birinde bir gün Bur- 
sa’daki yöresel üç gazetenin üçünde de çıkan bu 
küçük haber, kentlilere artık sinema isletmeci
lerinin elinde olmadıklarım müjdeliyordu. Sinema
severler derneğe üye olacaklar, kendi görm ek is
tedikleri film leri kendileri seçecekler, kendi ara
larından seçtikleri yönetim kurulu da üyelerin is
teklerini göz önüne alarak bulabüdikleri iyi film 
leri onlara sunmaya çalışacaklardı. Bu gazete ha
berinden sonra uzunca bir süre geçti aradan, Eylü
le kadar yeni bir hareket olmadı.

Eylül ayında bir akşam  onbeş kişi toplandılar. 
Aynı amaçla kurulmuş başka bir derneğinkinden 
yararlanılarak tüzük hazırlandı, aralarından bir 
yürütme kurulu seçüdi. O günden sonra Yürütme 
Kurulu, kuruluşla ilgili işlemleri tamamladı. Ve 
dernek kuruldu.

İnceden inceye hesaplar yapılıyor: «Sinemacı
salonunu bu kadara verecek, film leri de ortalama 
şu kadara alsak, bu kadar da taşıt harcamaları 
için ayır, tam olarak şu kadar parayı bulmamız ge
rekir. Bu para ancak üye sayısı şu çizgiye erişti
ğinde elimizde bulunur.» deniyordu. Heyecanla iz
lenen üye kayıtları başladı sonra da. İlgüenen her
kes hemen hergün geliyor, «Bugün kaç yeni üye
miz var ?»  diye soruyordu, önceleri üye olm ak is
teyen oldukça azdı, üm itler tam kırılm aya yüz tu
tacakken kuruluşun haberini daha çok kişinin al
m asıyla kayıt işlemlerine üç kişi yetişemez hale 
geldi. Yavaş yavaş derneğin yaşıyabilmesi için ge 
rekil üye sayısına erişildi, geçüdi. Belediye’den, 
gösterilerimiz için rüsum alınmıyacağm ı belirten 
bir belge alındı, gösterilere başlandı. İlk füm , «A ç 
lık», herkese açıktı. Arkadan «Sporcunun H ayatı» 
gösterildi.

O güne kadar herşey yolunda gitmişti, ama Bele
diye’den gelen bir yazıda bize verilen iznin kal
dırıldığı, gösteriye katılan her kişi için belli bir 
eğlence resminin alınması gerektiği Ueri sürülü
yordu. Bu durumu düzeltmek için bugüne kadar 
uğraşıldı ama henüz bir sonuç alınamadı. Ve der
nek, her gösteride her kişi için 1 T.L. Belediye’ye 
vermeye bugüne kadar devam etti, hâlâ da ediyor. 
Bu gösteriler sırasında, tüzüğe göre yapılması ge 
reken, kongre yapıldı, eski Yürütme Kurulu ye
rini yeni Yönetim  Kurulu’na bıraktı, ve herşey 
aynı düzende sürüp gitti bugünedek.

BURSA SİNEMA DERNEĞİ

Yz. İşi. Notu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Si
nema Kulübünün yazısı elimize geç geçtiği için 
önümüzdeki sayıda yayımlanacaktır.
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anarşist
sinema
III

alan lovell
tki sayıdır yayımladığımız Anarşist Sinema kitap
çığının çevirisi bu sayıda Bunuel’in son yapıtları
nı ele alan bölümle sonuçlanmaktadır. Bu kitap
çığın yönetmenin sonraki filmlerini inceleyeme- 
miş olmasının nedeni 1963'te yayımlanmış olma
sıdır.

«Los Olvidados» özellikle P edro ’nun kişiliğinde 
Açıklanan bir saflık ve soysuzlaşm a çatışmasını 
geliştirir. P edıo  ilk bakışta sevimlidir. O chitos’- 
un babası ölünce onunla arkadaşça ilk ilgilenen 
Pedro olur. Pedro'nun bir akşam  geç vakit gidip 
Ochitos'u bir süre barınmak üzere MecheUerin 
ahırına götürmesi çok dokunaklı bir bölümdür. 
A m a bir yandan annesinin ilgisizliği, öbür yan
dan da Jaibo'nun etkisiyle ahlâkça soysuzlaşır ve 
en sonunda yokolup gider. Bunuel Pedro'nun alın- 
yazısım hayvan simgelerinden yararlanarak ba
şarıyla çizer. Hayvanlar filim  boyunca saflığı 
temsil eder. Hayvanlarla M eche'nin ailesi arasın
daki ilişkiye daha önce değinmiştik. M echelerin  
evindeki samanlık çocukların korkusuzca sakla
nabilecekleri tek yerdir. Filmin başında Pedro 
hayvanlara karşı çok  yum uşak davranır. Kendi
sinin ne denli bozulduğu ise, islâhevinde tavukla
ra büyük bir hışımla saldırıp bir kaç tanesini öl
dürmesiyle iyice belirir. En sonunda da Jaibo Ped- 
ro'yu öldürürken küm esteki hayvanlar çırpınıp 
acı acı sesler çıkarm aktadır.

Pedro ile annesi arasındaki ilişki de aynı başarıy
la çizilmiştir. Pedro'nun başına gelenlerden biraz 
da annesi sorumlu olsa bile, Bunuel, bütün gücü
nü ailedeki öbür çocuklarla uğraşm aya adayan ve 
kendini başıboş bir hayata kaptıran Pedro ile ge 
rektiği gibi ilgilenem eyen bu kadını seyircinin da
ha anlayışla karşılayacağı bir sevim lilikte ver
mektedir. Padro’nun annesine duyduğu özlem, iki
sinin koca bir et parçası için kavga ettiklerini g ös
teren gerçeküstü düş bölümünde açıkça belirlenir.

Pedro ile Jaibo arasındaki ilişki daha az başarıy
la verilm iştir. Çocuklar arasındaki bağ başlangıç
ta inandırıcıdır. K ötü ve suçlu çocuğun saf arka
daşını yoldan çıkarm a İsteğini anlam ak güç de
ğildir. Jaibo da Julian’ı öldürmek için Pedro’nun 
çalıştığı dükkândan bir bıçak çalarak P edro ’yu 
kendisine suç ortağı yapar. Şu da var ki, film in 
doruk noktası bu ilişkiye değil, İki raslantıya da
yanm aktadır. Pedro islâhevinden parayla çıktığı 
zaman Jaibo nasılsa kapının önündedir. Pedro 
ondan kaçıp saklanm ak için sam anlığa girince 
Jaibo da oradadır. Jaibo konusunda duyduğumuz 
kararsızlık karşım ıza bir güçlük daha çıkarır. Bu 
çocuğun kim liği, neden böyle yozlaşm ış ve acım a
sız olduğu konusunda hiçbir şey bilm iyoruz. A n
cak film in sonunda bir ipucuyla karşılaşıyoruz: 
Jaibo ölmek üzereyken bir sokak köpeği ona d oğ
ru yaklaşm aktadır. Geride, annesinin olduğu sa
nısını veren bir sesin «Dinlen, yavrum ,» dediği 
duyulur. A caba  bu, Jaibo'nun da Pedro g ib i an
nesi tarafından önceleri istenm emiş olduğu anla
mına mı gelm ektedir? Jaibo'nun yaptığı korkunç 
işler için çok basit ve inandırıcı olm aktan uzak 
bir açıklam adır bu.

Filimdeki önemli kişilerin hepsi üzerinde bir etki
si olan Jaibo büyük önem taşıdığı için, dünyanın 
da Jaibo gibi acım asız olduğu izlenimini verir f i 
lim. Bu yargıyla «L os Olvidados» un Bunuel’l k ö 
tümser bir sanatçı olarak gösterdiğini İleri sür
m ek güç değildir. A m a bence yanlış bir yargıdır 
bu. Pedro ile Jaibo ölseler bile, M eche ile! Ochito 
yaşam aktadırlar. Saflık pek o kadar kolayca yol 
edilemez. A yrıca, eğer Bunuel bu film i çevirirken 
tam bir özgürlüğe sahip olsaydı Jaibo'nun sertli
ğini değiştiren bir takım  öğeler ekleyebilirdi. Söz 
gelimi, çocukların kör dilenciye saldırdıkları bö
lümde, dilenci ayağa kalkınca bir tavukla karşı
laşır. Bu durumun saçm alığı biraz önce tanık ol
duğumuz sertliği yumuşatır, ve P edro'yu sam an

26



lıkta bir tavuğu okşarken gösteren bir sonraki 
çekim e doğal bir geçiş sağlar. Bunuel filmine bu
na benzer bir çok us dışı öğeler sokm ak istediğini 
açıklam ıştır: «E lbette Dancigers filme sokmak 
istediğim  bir takım şeyleri çıkarmamı söyledi, 
ama bana da belli ölçüde bir özgürlük tamdı... çı
kardığı her şeyin özellikle simgesel bir anlamı 
vardı. En gerçekçi sah nelered ir takım çılgın, ipe 
sapa gelmez öğeler katm ak istiyordum. Söz ge- 
llmi, Jaibo Julian'ı döverek öldürmeye gittiğ i za
man, alıcı uzakta yapılm akta olan on bir katlı k o 
ca bir binayı gösterir. O binaya yüz kişilik bir or 
kestra koym ak istiyordum . Seyirci şöyle bir g ö 
rüp geçecekti bu orkestrayı. Buna benzer bir çok 
öğeler koym ak istiyordum. Am a kesinlikle ya
saktı böyle bir şey yapmanı. Bu tutumun filmi 
nasıl etkileyeceği kolayca kestirilemez. Filmin 
gücü daha çok gerçekçi yüzeyle ruhbillmsel alt - 
anlam arasındaki gerilim e dayandığına göre, fil
min bu durumdaki uzlaşm asız sertliğini değiştire
ceğini söylem ek akla yakın olur.

«Los Olvidados» Bunuel’in sinemaya dönüşünün 
güçlü bir habercisiydi. Bundan sonra Bunuel’den 
büyük şeyler bekliyebilirdi insan. Oysa sekiz yıl 
boyunca bütün umutlar boşa çıktı. Yaptığı filim - 
lerin hepsinde kişUiğinin izi görülse bile genellik
le büyük kusurları olan filim lerdi bunlar. Bunun 
nedenleri açıkça ortadaydı. M eksika (ve daha 
sonra Fransız) filim  - endüstrisi konu seçiminde 
Bunuel’e hiç özgürlük tanım ıyor ve konuların iş
lenişinde bile kısıtlayıcı kayıtlar koyuyordu. A y 
rıca hemen hemen bütün filim leri çok kısa bir za
manda çevrilm işti. Bunlardan «ElBruto» nun çe
kimi, Bunuel'in açıkladığına göre on sekiz gün 
sürmüştü.

Bunuel'in bu döneminde çevirdiği filimlerden g ö 
rebildiklerim içinde yalnız ikisinin, «Robinson 
Crusoe» ile «La vida criminal de Archibaldo de 
la Cruz /  Archibaldo de la Cruzun suç hayatı» nın
sözü edilmeğe değer. ( «E l», «Cumbres Borrasco- 
sas /  R üzgârlı Bayır» ve «Cela s’appele l ’aurore /  
Buna şafak derler» i göremedim. Her üçünün de 
başarılı yanlan olduğu söyleniyor.) «Robinson 
Crusoe» da Bunuel Robinson'un doğa üzerinde g it 
tikçe artan üstünlüğü ile kendi üzerindeki denet
leme gücünün gittikçe azalışının karşıtlığını ç i
zer. Robinson'un evini yapıp, yiyeceğini elde et
mesini, toprağı işlemesini, ekmek pişirmesini, 
hayvanları evcilleştirm esini öğrenmesini Bunuel 
R obinson’a duyduğu hayranlığı belirten yalın bir 
belge film i üslubuyla saptar. Robinson’un ruhsal 
sorunları çağrışım  zenginliği olan bir takını ger
çeküstü görüntülerle verilir. Bunlardan ikisi özel
likle önemlidir. A teş ve susuzluk içinde hasta y a 
tan Robinson düşünde babasını görür. Babası ko
ca kırmızı şapkasıyla (burjuva ve püriten çağrı
şımları olan bir sim ge) şakacı bir ihtiyardır. Teh
likesiz bir hayatı bırakıp denize açıldığı için oğ 

luna çıkışır ve Robinson’a istediği suyu vermez. 
İstenilen suyun verilmemesi hem Robinson’un çek
tiği sıkıntıyı, hem de babayla oğul arasında uzun- 
boylu bir sevgi alışverişi olmadığını gösterir. 
Filmin daha sonraki bir bölümünde, insan yüzüne 
hasret olan Robinson yankı yapan bir vadiye k o 
şar, çaresizlik içinde ve yüksek sesle yirmi üçün
cü inezmunı söylem eye başlar, «Rab çobanımdır. 
benim eksiğim olmaz» sözleri vadinin karşı ya
macına çarpıp geri gelirken yalnız Robinson’un 
kötü durumunu değil, Tanrısız ve umutsuz kalan 
insanın acısını duyanz. Bunuel’e özgü bir çözüm 
le Robinson Cuma ile karşılaştığı zaman yeniden 
ruh sağlığına kavuşur. Bunuel açıkladığına göre 
Robinson Cuma ile kurduğu ilişkinin yardımıyla 
büyük insanlık ailesine yeniden katılmış olur. 
Bunuel'in filimierinde karam sarlığa karşı yönel
tilen suçlamaların en sağlam dayanaklanndan bi
ri, bu filimlerin önemli ve vazgeçilm ez bir özelli
ği olan mizah duygusudur. «La vida criminal de 
Archibaldo de la Cruz» Bunuel’in yeteneğinin bu 
yanını en iyi yansıtan füimdlr. Buradaki güldürü 
Bunuel'in Archibalde ile onun bir parçası olduğu 
çevre arasında yaptığı çok  ince bir karşılaştırm a
ya dayanır. Çocukluğunda geçen bir takını olay
lar yüzünden Archibaldo ölümle cinsellik arasın
da sıkı bir bağ kurar —  kendisine çekici gelen 
her kadım hemen öldürmek ister. Kurduğu ölüm 
cül düşlere rağmen saf bir ülkücüdür Archibaldo. 
Utangaç davranışları ve kadınlara gösterdiği say
gı bu saflığın kanıtıdır. İşleyeceği cinayetleri bü
yük bir özenle plânlaması, her ayrıntı üzerinde 
uzun uzun durması ise ülkücülüğünü gösterir. 
Burjuva toplumu olarak somutlaşan gerçeklikte 
ise böyleci bir saflığa ve ülkücülüğe yer yoktur. 
Öldürmeyi tasarladığı bir «sosyete» kadınını bir
den ortaya çıkan yaşlı ve kıskanç aşığı öldürür. 
Evlenmek üzere olduğu nişanlısını öldürme plânı 
da düğün sırasında kızın sevgilisi tarafından vu
rulmasıyla suya düşer. Öldürmeyi kurduğu bir 
rahibe ise kazayla asansör boşluğuna düşerek 
ölür. En sonunda, Archibaldo kurduğu düşleri 
gerçekleştirm ek için arkadaşlık ettiği bir kadının 
mankenini yakm aktan öteye gidemez.
«Robinson Crusoe» ile «Archibaldo de la Cruz» 
Bunuel'in yeni konulara yönelişinin habercisidir- 
ler. Daha sonraki filmlerinin hemen hemen hepsi 
genellikle ülkücü olan bir adamla gerçeklik ara
sındaki çatışma üzerine kurulmuştur. «Guııah Ül
kesi» adlı filimde bu çatışm a özgürlük ilkelerine 
bağlı bi rinsanııı bu düşüncelerini zorbalıkla yö 
netilen bir ülkede uygulam aya çalışmasından do
ğar. «N azarin» ile «Viridiana» da ise bir rahiple 
bir rahibenm inançları sınanır. Çok güçlü bir f i 
lim olan «Nazarin» Bunuel’in «Los Olvidados» la 
uyandırdığı um utlan boşa çıkarmayan ilk yapı
tıdır. Ne yazık ki, «Nazarin»! ancak dört yıl ön
ce ve yalnız bir kere görebildim. Bilgimin bu sı
nırlılığı yüzünden bir açıklam aya girişmek iste
miyorum.
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EN SAYO DE UN CRIM EN  /  A R CH IB ALD O  DE 
L A  CRU Z'U N  SUÇLU H A Y A T I /  1955

Bunuel, »Nazarin» ile «Viridiana» filim leri ara
sında «T he Youııg Oıı»» film ini yaptı. Hemen t,Na- 
zarin»den sonra yapıldığı İçin The Y oung One* 
onunla karşılaştırıldı ve pek o kadar da başarılı 
sayılmadı. Gerçekten de öbür büyük Alimlerinde 
görülen özelliklerden yoksun, oyunculuğun çok 
başarılı sayılam ayacağı küçük bir filim dir, «The 
Young One». Am a bazı yönlerden de şim diye k a 
dar yaptığı en başarılı filim dir. Bunuel filim  bo
yunca birbirine bağladığı iki tem ayı işler; olgun
laşan bir genç kız ve ırkçılık. Filimdeki Ewie ad
lı genç kız, Bunııel’ in saf tlplerindendir, tıpkı 
Los Olvidados» daki M eche gibi. Saflığı film in 

belirli bölümlerinde saptanmıştır. Başlangıç bö
lümünde Evvie'nin adada birlikte oturduğu babası 
Pee Wee ölmüş, göm ülm ektedir. Korucu Miller 
ile M iller’ in kasabadaki arkadaşlarından Jackson 
Ehvie’ye babasının mezarının başına bir viski şi
şesi koym ak istediği için kızarlar. O da öfkeyle 
karşılık verir, Evet ama kendisi viskiyi sever
di». Aynı saflık M iller kızı dizinin üzerine otu
runca Ewie’nin kendi cinselliğinin farkına var
mamasında ya da Zenci'nin kendisini duş yapar
ken gördüğü sahnede ortaya çıkar.

Bu saflık başına gelen çok önemli bir takım olay
larda büyük bir sinemadan geçer. Filim  boyun
ca  ölüm ü öğrenir (babası ölür,) cinselliği öğre
nir (M iller onunla sevişir), ırkçılığı öğrenir (Z en
ci, M iller ve Jackson arasındaki çatışm a), dinin 
ne olduğunu öğrenir (P apaz), En önemli yaşan
tısı cinsel yaşantıdır. Bunuel’in büyük ustalığı 
ve inceliği bu sahneyi düzenlemesiyle açıkça be
lirlenir. Miller Ewie ile ilk olarak sevişirken (bu

N A ZA R IN  /  1958

na kolayca ırza geçm e diyem eyiz çünkü o biçim 
de gösterilm em iştir) Bunuel olanları bugünkü sa
nat ve kültür anlayışı içinde kızlığın yitirilmesi 
karşısında olağan sayılan isteriden uzak, çok do
ğal ve dolayısız bir biçimde gösterir. Ç ifti bir 
pencereden seyrederiz. Sadece yüzleri ışıklandı- 
rılmıştır. Bu ışık cinsel yum uşaklığı belirleyen 
bir hava yaratır. M iller'in davranışına duyduğu
muz tepki Evvie'nin bu olay için henüz olgunlaş
mamış olduğunu ve M iller ile aynı yaşantıyı pay
laşam ayacağını düşünmemizden üeri gelir. Ger
çekten de, Evvie'nin bu durumda M iller’ iıı kendi
sine aldığı elbiseyi giym em esi, onun yerine inat
la kendi elbiselerini giyip, saçlarım  toplam adan 
bırakm akta direnmesi yanılm adığım ızı gösterir. 
Filim  boyunca Evvie'nin hem saf bir çocuk, hem 
de olgunlaşm akta olan bir genç kız olarak g ös
terilm esiyle olaylar karm aşık bir nitelik kazanır. 
Bu durum en sonunda Bunuel’ in bütün yapıtları 
içinde en güzel görüntülerden biriyle saptanır.

Bir genel çekimde öğle güneşi altında, pırıl pırıl 
bir denize doğru uzanmış iskelenin üzerinde M il
ler'!, Jackson'u ve Papazı görürüz. Ewie topuklu 
papuçları yüzünden güçlükle yürüyerek ilerlem ek
tedir. Birden durur ve um ursamazcasına tek aya
ğının üstünde zıplam aya başlar. Yenien çocuklaş- 
m ıştır ve bir an için bu görünüşü, çok  güzel ışık 
landırılmış çekimle, Bıınuel’in görüntüyü düzen
lemesi birlenerek kızın geride bırakm akta olduğu 
fiziksel ve ruhsal saflığı hatırlatır,

The Young One» film inin en başarılı yanların
dan biri de ana temaların film in, biçimsel yapısı
na büyük bir yetkinlikle uymasıdır. Filmin ağır-
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Uk merkezi Evvie'dlr, öbür kişilerin tepkileri de 
ona göre değerlendirilir. Papazın uzun zamandır 
sözünü ettiği hediyenin soğuk suyun altında va f
tiz edilmek oluğu anlaşılınca onunla birlikte biz 
de hayal kırıklığına uğrarız. Irkçılık teması hak
kında onun aracılığıyla bir yargıya varırız. MU- 
ler, Zenci'nin aynı masada yem ek yemesine kar
şı çıkınca Ewie, herhangi bir insanın bir başka
sına neden böyle insanca olm ayan bir şekilde 
davranmak isteyebileceğini bir türlü anlayamaz. 
Her iki erkek de kıza karşı cinsel istek duyarlar. 
Miller bu isteğine boyun eğer. Zenci İse kızın bu 
yaşantıya henüz hazır olmadığını gördüğü için 
kendini tutuar.

Zencinin bu gibi ince ve insanca yargıları onun 
M iller’e olan üstünlüğünü ve ırkçılığın anlamsız
lığını gösterir. Filmin en güçlü yönlerinden biri 
de Bunuel'in Zenci’y i ele alışındaki ustalıktır. Zen
ci burada «The Defiant Ones /  Kader Bağlayın- 
eanlaki ülküleştirilmiş ilkel tip değildir. Kendi ken
dine yetm esi kayığı kolayca tam ir etmesiyle, ince
liği başka ırktan olmasının doğurduğu durumlara 
karşı gösterdiği anlayışla, özgürlük duygusu da 
Miller kendisine hakaret ettiği zaman ona karşı 
takındığı tavırla saptanır. Irkçılık  üzerine yapıl
mış bütün öbür filim lerin tersine «The Young One» 
Zenei’yi ele aldığı kişiler içinde en «uygar» insan 
olarak gösterir.

Filim boyunca ırkçılılj temasının yarattığı şiddet 
ve gerilim  film in dokusunda da ortaya çıkar. Bu 
en çok Zenci ile Miller arasında, biri Zenci’nin ka
yığının yanında, öbürü M iller’ in evinin önünde ge 
çen iki uzun karşılaşmada görülür. Her iki karşı
laşmada da Miller ile Zenci birbirlerinden belirli 
bir uzaklıkta durmuş küfretm ektedirler. Bu sert

sözleri birden şiddetli hareketler izler. Filmin geç
tiği yerin bir ada olması ve buradaki ormanlar, ba
taklıklar, insanı tedirgin eden sesler ve hayvanlar 
için kurulmuş tuzaklar da aynı havayı yaratır. 
(Burada Gabriel Figueroa'ntn alıcı yönetmenliği
nin ne kadar önemli olduğunu söylemeliyiz. Ne var 
ki, bütün çalışmalarında olduğu gibi bu filminde 
de Figueı-oa'nın ışıklandırma ve yerleştirme düze
ni gerektiğinden fazla güzel.)
Bunuel'in bütün filimlerinde olduğu gibi The 
Young One» dakl gerçeklik de durağan değildir. 
Filmin dokusunda görülen gerilim  ve şiddet duy
gusu değişken bir durumda karşı karşıya olduğu
muzu gösterir. Filmin sonunda Miller'le Zenci ara
sında bir dostluk başlam ıştır; son görüntüde de 
MUleı oradan kaçması için Zenci'ye yardım etmek
tedir. Miller'deki bu değişiklik duygusal bir takım 
nedenler yerine çok daha doğal ve önüne geçüm ez 
bir yoldan ortaya çıkar. Bu değişme E\vie ile olan 
ilişkisinin bir sonucudur. Miller'in kızla ilk seviş
mesinden sonra ona karşı olan tutumunda bir yu
muşaklık belirir. Böylece ilk olarak yumuşak in
sancıl bir biçimde duygulanmaya başlar. Bu da ırk
çılık duygusunu etkileyecektir elbette. Jackson, 
Zenci’nin kaçmasına yardım ettiği için Ewie'yi to
katlam aya kalkınca Miller onu hemen durdurur, 
Jackson bu davranışın neden ileri geldiğini anlar. 
Miller’le Ewie'nin aralarında neler geçtiğini bil
m ektedir - bir gece önce birlikte yattıklarım  g ör
müştür. Bütün bu olaylar, Miller'le Ewie'nin ara
sındaki ilişkinin derecesini merak eden Papazın 
önünde geçer. Papaz, Miller’le ilgili kuşkuları doğ
ru çıkınca Zenci'ye yardım etmesi için onu zorlar. 
I Bunuel’in din düşmanlığını kaba bulan eleştir
menler papazın kişiliğini gözden geçirmelidirler. 
Başarısız oyunculuğa rağmen papazın kişüiğiyle
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karm aşık bir tip yaratılm ıştır. Papaz bir bakıma 
Zenci'nin yattığı yatağa kendisi yatmadan önce 
ters-yüz çevirm elerini isteyerek ırkçılık gütse bile 
suçsuz olduğuna inandığı aynı insana yardım  et
mesi için M iller’a baskı yaparken bayağı kararlı
dır.) Miller, hem Papazın Ew ie'ye karşı kötü dav
ranan Jackson'a kızdığından (çünkü Jackson Mil- 
ler'den çok daha yobaz bir ırkçıdır) Zenci’ye yar
dım etm eyi kabul eder.
Miller'in ırkçılığı Nazarin ya da Viridiana'mn din
darlıkları gibi yaşantıya karşı bir duvardır. Ewie 
ile sevişmesi bu duvarı ortadan kaldırır ve M iller'i 
yeni yaşantılara açık bir insan yapar, Nazarin ve 
Viridiana gibi or.un da inançları sarsılır, sapık ül
kücülüğü (ırkçılık) değişm eye oaşlar. Jackson bile 
aynı devinimin etkisi altında kalır. M illerin değiş
mesi onu şaşırtır; Zenci ile döğüşürlerken Zenci
nin kendisini öldürebilecekken öldürmemesini ise 
hiç anlayamaz. Filmin sonunda ırkçılıktan kurtu- 
lunmamış da olsa içine belli bir kuşku düşmüştür. 
Aslında, «The Young One» m sınırlı ama gene de 
başarılı bir*filim  olmasının nedeni bu insanların 
yaşantıya açık bir duruma gelebileceklerini sapta
masıdır.
«Vlridiana»nm  tanıtma yazıları bölümündeki bir 
İspanyol köyünün ayrıntılı görüntüsüyle birlikte 
Handel'in Halleluyah Korosunun çalm ışı «Viridia- 
na nın Bunuel'in önemli bir film i olduğunu hemen 
haber verir. Franco'nun Bunuel’ i Ispanya 'ya na
sıl davet ettiğini, Bunuel'in de bu fırsattan yarar
lanarak «Viridiana»yı nasıl yaptığını artık herkes 
biliyor. Bu hikâyenin büinm esi film e katolikliğe 
ve faşizm e karşı çıkan bir filim m iş gözüyle ba
kılmasına yol açtığından bir bakım a da zararlı o l
muştur. «Viridiana» bir anlamda katolikliğe ve fa 
şizme karşı sayılabilir, ama film i sadece bu açı
dan görm ek asıl inceliğini ve derinliğini görm em i
zi engeller. Bunuel burada yaşamdan korkmanın 
nasıl diktatörlüğü desteklemek demek olduğunu 
gösterir. Bu korkunun aynı zamanda kendini yok 
eden bir devinim yarattığına da tanık oluruz.

Viridiana'mn kendini her türlü yaşantıya kapalı 
tuttuğu rahibelik görevini seçmiş olm asıyla belir
lenir. Rahibelik hayatının ne olduğu, başta, k ısa
ca, baş rahibenin V iridiana'ya son törenler yapılıp 
kesin olarak m anastıra kapanmadan önce enişte
sinin kendisini görm ek istediğini bildirmesiyle sap
tanır. Viridiana'mn korkusunun cinsel nedenler
den ileri geldiği ahırda geçen geçen bir sahnede 
açıkça görülür. Em ektar yardım cılardan biri V i
ridiana'ya ineği sağmasını önerir. Sinemanın en 
açıkça erotik görüntülerinden biri olan bu bölüm 
de Viridiana’mn eli titreyerek ineğin sarkan m e
mesine dokunur, sinirli bir hareketle memenin ucu
nu avucunun içine alır ve gene sinirli bir gülüşle 
çeker. Bunuel, filmin büyük bir bölümünde Viridi- 
ana'nın inançlarının nasıl yıkıldığını açıklasa bile 
Viridiana'ya karşı her zaman büyük bir anlayış 
gösterm ekten de geri kalmaz.

Genç kızın cinsel çekiciliğini çoraplarını çıkarır
ken bacaklarının çok güzel bir görüntüsüyle sap
tar. Bunuel, Viridiana'mn inançlarına ne den'.i bağ
lı olduğunu hayranlıkla izler: dilencilerin kendisi
ne sataşmalarım  nasıl güler yüzle karşıladığını, 
öbür dilencilerin frengili olduğu için yanm a yaklaş
m adıkları adam a bile yardım elini uzatm aktan çe 
kinm ediğini gösterir.

Viridiana'm n inançları film e ustaca yerleştirilmiş 
iki ayrı bölümde yıkılır: bunlardan biri eniştesi ile 
arasındaki ilişki öbürü ise dilencilere karşı olan 
tutumudur. Enişte film in anlayışla çizilm iş başka 
bir kişisidir. Karısının evlendikleri gece ölm esiyle 
geçirdiği sarsıntı Viridiana gibi onun da dünyadan 
elini eteğini çekm esiyle sonuçlanmıştır. Eniştenin 
evi de Viridiana'mn m anastırı ile aynı işi görm ek
tedir. Bunuel buradaki hayatın niteliğini gösteriş
siz bir takım görüntüler dizisiyle verir; karanlık, 
küf kokan ev, bakımsız bahçe, her yanda bir yaşa- 
masızlık. Bu yaşam asızlık havası evin boğuntusu
nu ve gilziUk Örtüsü altındaki düzenini saptayan 
sayısız ayak görüntüleriyle elde edilir. Eniştenin 
içinde bulunduğu cinsel bunalımı ağacın altında ip 
atlayan kızı seyredişinden, ya  da ölmüş karısının 
papucunu giym eye çalışm asında duyanz. Bu cin
sel bunalımın müzik sevgisine dönüştüğünü de g ö 
rürüz - Viridiananın çıplak bacaklarından Enişte
nin kendinden geçm iş bir halde org  çalışına ve bu 
arada hizmetçinin Viridiana'yı gözetlemesine g e 
çen görüntü durumu açıklar, (ve «L ’age d 'or» da 
da aynı noktaya değinilmiş olduğunu hatırlatır.) 
Eniştenin bunalımı Viridiana'yı karısının gelin liği
ni giym esine razı etmesi, sonra da kızı ilâçla uyu
tarak sevişm ek istem esiyle açığa vurulur, iş i bu
raya kadar getirdikten sonra bile tutukluktan ken
disini kurtaram az, insanı şaşırtan bir görüntüde 
Bunuel baygın uyuyan Viridiana'mn eniştesi için 
hem ölen karısını hatırlatan biri, hem de bir çeşit 
donmuş, merm erden kutsal bir heykel olduğunu 
gösterir. Filim  böylece saflığın ve kızlığın kutsal
laştırılmasının kaçınılm az sonucunu da hazırla
m aktadır. Bu olaylardan sonra enişte kendini ö l
dürür. Vasiyetini yazarken yüzünde beliren gülüm 
seme sonucun bundan başka birşey olam ayacağı
nın bir kanıtıdır.

Viridiana bütün bu olanlardan son derecede sarsıl
mış olmasına rağmen, m anastıra dönmez. Hayata 
karışarak eniştesinin evini köydeki dilenciler için 
bir düşkünler evi yapm aya karar verir. Bunuel’in 
dilencilere karşı olan tutumu hayata ne denli ola
ğanüstü bir saygıyla baktığını gösterir. Dilenciler 
her türlü k o f duygululuktan uzak bir gözle ele alı
nır. Bu insanlar aralarında kavga ederler, pis ve 
acım asızdırlar, V iridiana'ya hiçbir gerçek saygıla
rı yoktur, onu sadece söm ürmek isterler. V iridia
na'mn yaptığı iyiliklere karşılık olarak onun ev
den uzaklaştığı bir gün eve girerek kendilerine 
korkunç bir şölen hazırlarlar. Bu arada dilencile
rin gülünç yanları da gösterilir. Örneğin, Viridiana
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kendilerine çalışmalarını önerince, hayretler için
de kalırlar. Viridiana ile eniştesinin gayrimeşru 
oğlu Jorge eve dönüp eğlenen dilencilerle karşılaş
tıklarında kör ihtiyarın birden elinden birşey gel
meyen dilenci rolüne girm esi de bu tutumun bir 
örneğidir.

Bunuel dilencileri kullanarak kiliseye karşı köklü 
bir eleştiriye girişir. Bu insanların pisliğini ve kö
tülüğünü kilisenin kendini beğenmiş saflık ve gü 
nahsızlık iddialarının kaçınılm az bir tepkisi ola
rak görür. Dilenciler ve kilise madalyonun birbi
rinden ayrılm az iki yüzü gibidir. Bütün filim  bo
yunca dilenciler kiliseyle sıkı sıkıya sağlıdır. Per
dede ilk göründükleri zaman köyün kilisesinin 
önünde dilenmektedirler. Konuşmalarında sık sık 
kilisenin sözü geçer. Frengili adamın yaralı elini 
kilisedeki kutsal suya sokup suyu nasıl kirlettiği 
anlatırlar birbirlerine. En sonunda, dilenciler şö
len bölümünde filim  boyunca gördüğüm üz bütün 
saflık  ve günahsızlık simgelerine saldırırlar. K a
dınlar ve erkekler çirkin bir biçim de dans ederler 
ve Handel’ in Mesih Oratoryosundaki Koronun eş
liğinde hayvanlar g ibi çiftleşirler. Leonardo da 
V inci’nin «Son Y em ek» tablosunun gülünç ve müs
tehcen bir örneğini çizercesine m asaya otururlar. 
Plâktan «Ve o hep başımızda olacak» sözleri du
yulurken kör adam eline geçirdiği herşeyi kırıp dö
ker. Düğün elbiselerinin üstünde tepinilir. Viridi- 
ana’nın ırzına geçilmesiylev de olaylar korkunç bir 
sonuca ulaşır. «O lacağı buydu zaten» diye m ırıl
danır frengili dilenci. Bunuel şölenin patlayıcı ni
teliğini, tutumlu ve yoğun biçim ciliği içinde par
lak bir başarıyla yakalar.

Şölen bölümü genellikle Bunuel’in kiliseye karşı 
küfür dolu tutumunun bir örneği olarak yorum 
landı. Oldukça yanlış bir yargıdır bu. Bunuel kili
senin tutumunun böyle önüne geçilm ez bir sonuç 
doğurduğunu söylemektedir. Şölen bölümünün ö- 
nemli bir ayrıntısı Bunuel'in dilencilerin yaptıkla
rını hiç de desteklemediğini gösterir. Bölüm bo
yunca ses bandında dilencilerin çocuklarından iki
sinin ağlam a ve bağırmaları duyulur. Dilencilerden 
bir çift kanepenin arkasında sevişirlerken aynı g ö 
rüntü içinde çocukların korku dolu yüzleri belirir. 
Çocukların bu ilgisizce bırakılmışlığı karşısında 
dizginlenmiş bir öfke sezilir. Bunuel böylece dilen
cilerden uzaklaştırmış olur kendini. (Başka bir ör
nek de evdeki hizmetçi kadının küçük kızının bü
tün önemli olayları izlemesidir. B it  yorumcu gibi
dir bu kız, bu sapıklar dünyasında sağlığın bir 
temsilcisi gibidir.)
«Viridiana»nm en şüphe uyandıran yanı film in so
nunun ne anlama geldiğidir. Viridiana Jorge üe 
metresinin yanma onlarla kâğıt oynam aya girince 
bu davranışı karşısında nasıl bir tutumumuz olm a
sı gerektiği açıklanmamıştır. Bu Viridiana’nm ol
gunlaşmasının ilk belirtisi m idir? Viridiana’nın 
aynaya bakıp saçlarını çözmesini gösteren bölüm 
le, küçük kızın Viridiana’nm dikenli tacım ve ra
hibeliğinden kalm a öbür eşyalarını yakmasını g ös
teren bölüm bu düşünceyi doğrulayan öğelerdir. 
Bu son bölümdeki «rock  and roll» müziğinin, Hal- 
leluyah korosunun soğukluğu yanında daha insan
ca bir yanı vardır. Oysa, Viridiana’nm kâğıt oy 
namak üzere dans müziği eşliğinde sorumsuz bir 
çapkınla metresinin yanma oturması bunun karşı
tı olan bir etki yaratır.
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Filmin sonundaki belirsizlik film in bütünündeki 
daha derin bir takım  belirsizliklerden ileri gelm ek
tedir. örneğin , Jorge hakkında ne düşünmemiz ge 
rektiği hiçbir zaman açıkça anlaşılmaz. Bir bakı
ma, Viridlana ve eniştesinin yarattıkları suçluluk 
dolu havaya karşı Jorge’nin açıksözlülüğü ve bu 
çiftliği işler bir duruma getirm ekteki kararı sağ 
lıklı bir karşıtlık olarak görünür. A m a kendisi de 
seı-t bir eleştiriden kurtulamaz. Kadınlarla olan 
ilişkilerinde sevimsiz bir üstünlük kurduğu göste
rilir; ilk metresini çizm elerini temizlemek zorunda 
bırakır; hizmetçi kadınla sevişirken bir kedi olay
ların altını çizercesine bir farenin üstüne atlar. 
Bunuel'in Jorge'den yana olduğu, bir yanda dua 
eden dilencileri öbür yanda da. Jorge ile işçileri 
evde bir takım değişiklikler yaparken gördüğüm üz 
bölümde bile bir belirsizlik vardır. Çalışan işçilerin 
hemen hemen her görüntüsü ya yıkıcı ya  da son 
derece sert hareketlerle doludur; bir çekiç hızla 
iner; uzun tahtalar yere atılır; sıva yapılırken 
harç hızla duvara çarpar; bir kam yon yere toprak 
yığar, çakıllar elekten geçirilir. Bu görüntülerde 
büyük bir canlılık vardır, ama yapıcı bir canlılık 
değildir bu. Filim  boyunca Jorge'nın evde bir ta
kını değişiklikler yaptığı söylenip dursa bile, bu 
değişikliklerin hiçbirini görm eyiz. «V iridiana» f il
mini modern endüstrileşmiş düzenin ortaçağ de
rebeylik düzeninden daha iyi olduğunu öne süren 
bir filim  olarak tanım lam ak güçtür. Aslında Jor- 
ge'nin filim deki yerinin en elle tutulur yorum u k i
lisenin baskısı altında bulunan bir toplumun yarat
tığı bir tip olmasıdır. Kilisenin ruhsal sertliğine 
bir tepki olarak Jorge g ibi kendini beğenmiş, yı
kıcılıkla karışık bir canlılıkları olan insanlar or
taya çıkar, ( katoliklikten sonra tatlı hayat gelir 
zaten.) Tam  bir açıklıkla belirtilm ese bile, fUmin 
ortaya koyduğu en önemli gerçeklerden biridir bu. 
Filmin sonunda Viridiana’nın durumu karşısındaki 
kararsızlığım ız, aslında, kendisinin filim  boyunca 
geçirdiği gelişme konusundaki kararsızlığım ızdan 
doğar. Kurbanı olduğu olaylara gösterdiği dış tep
kiyi görürüz am a bu olayların onun için dünyasın
da ne gibi tepkileri olduğunu bilem eyiz. Dünyanın 
yalnız kendi sandığı g ibi bir dünya olm adığının ilk 
belirtisi eniştesinin V iridiana’dan ölm üş karısının 
gelinliğini giym esini istemesiyle ortaya çıkar. B ir
den insanın aklına bir rahibenin böyle bir durumda 
nasıl tepki göstereceği soruları gelir. N e var ki, 
Bunuel, bu soruları cevaplandırm az. Vlridiana'nın 
ilk tepkisinin ne olduğunu görm eyiz. Eniştenin is
teğinden sonra Bunuel evin bahçeden alınmış bir 
görüntüsüne geçer. İçerde bir ışık dolaşm aktadır.

Evin içine döndüğümüz zaman Viridiana’yı gelin
liği giym iş olarak görürüz. Gene kızın cevabının 
ne olduğunu böylece öğreniriz, ama bunun nedeni
ni bilemeyiz. Elimizde, konuşm alarda geçen bir 
cümleden başka ipucu yoktur; «Bunu seni sevdi
ğim  için yapıyorum , Enişte,» der. V iridiana’nın 
bundan sonraki gelişmesini anlayabilm ek için ak-

THE YOUNG ONE /  GENÇ K IZ /  1960

lından geçenleri daha yakından izlememiz gere
kir. Kısa bir süre sonra Enişte kendisini asar. P o
lisler Viridiana'yı sallanan cesedi görm esi için ora 
ya getirirler. Onu bir daha gördüğüm üzde odasın
da yerleri silm ektedir. Baş Rahibe içeri girince, 
ona manastıra dönm eyip bu evde kalm aya ve ora 
da elinden geldiğince iyilik yapm aya karar verdi
ğini söyler. Gene, eniştesinin intiharına karşı ne
den böyle bir tepki gösterdiğini bilem eyiz. Bundan 
sonra dilenciler ırzına geçer. Olaydan sonra dal
gın bir bakışla kanepenin üstünde oturmaktadır. 
A yağa kalkar, aynada kendine bakar, saçlarını 
açıp omuzlarına döker ve kâğıt oynayanlara katı
lır. İnsan, gene, sorm ak ister, böyle bir saldırıya 
karşı gösterilen doğal tepki bu m udur?
Bunuel, yaptığı bir açıklam ada Viridiana’nın- 
yenilm ediğini film in sonunda sevdiği adamın yanı
na gittiğini söylem iştir. Bir bakıma insan fUmin 
önceden kararlaştırılm ış böyle bir sonu olacağını 
sezinliyor. Bunuel, Viridiana'yı bu sona hazırla
mak için gerçekleri, yani başından geçen olayları 
bir çekiç gibi kullanır. (Burada, «L os Olvidados» 
ta Jaibo'nun P edro'yu ayartm asına karşı duydu
ğumuz olumsuz tepkiyle bir benzerlik vardır.) V i- 
ridiana kural dışı bir kişi değilse (filim de Bunu- 
el'in bir genellem e yapm ak istediği anlaşılm akta
dır) olaylara sadece böyle bir tepki göstereceğini
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düşünmek fazla iyimserlik olur. Olanları kabul et
memiz için Viridiana’nın duygularının çok daha 
yakından incelenmesi gerekm ektedir. Ama unut
mayalım ki Bunuel heı zaman büyük bir iyimser 
olduğunu söylem iştir!

DÖRT

Bir takım karm aşık sanat eserlerini belli bir eti
ket altına toplam akta büyük bir tehlike vardır. 
Gene de V ig o ’nun, Franju'nun ve Bunuel'in Alim 
lerini neden anarşist olarak nitelediğimizin bir 
açıklamasını yapm ak zorundayız. Böyle bir nite
lemeyi doğrulayan başlıca neden bütün filimlerin 
özündeki çatışmadır. Bu çatışm a kurulu düzenin 
yerleşmiş güçleri olan kilise, ordu, burjuva sını
fı gibi kuram larla özgürlük, aşk, içtenlik ve o l
gunlaşma gibi bireysel insan değerleri arasında 
olur. Bütün bu değerler birbiriyle çatışma halin
de gösterilir ve bu çatışm alar klâsik anarşist du
rumlar içinde ortaya konur; öğrenciler okul yö 
netimine karşı ayaklanırlar, bir akıl hastası has
taneden kaçm aya çalışır; bir papazın inançları 
sarsılır.

Dünya bu çatışm alar yüzünden bir devinim ve de
ğişim  içindedir. Filimlerin hiçbirinde kişileri be
lirleyen ve yerli yerine koyan donmuş bir toplum 
ele alınmamıştır. Toplum ve bu toplumdaki k i
şiler yarım yam alak anlayabildikleri ve denetle
nem edikleri bir takun baskılar altındadırlar. Bu 
devinimin sonucu olarak Vigo'nun, Franju'nun 
ve Bunuel'in yarattıkları dünyanın zengin bir 
dokusu vardır. A na çatışm a herkesi etkiler. Dün
ya bu çatışm ayı yaratanlar ve onun kurbanları 
ile; hastalar, cinsel sapıklar, ermişler ve günah
kârlar, iyiler ve kötülerle doludur.

Bununla birlikte, üç sanatçı arasında bir ayırım 
yapm am ız gerekiyor. V igo ’nun ve Franju ’nun sa
natları üzerinde söylenecek son söz, tutarlı bir 
bütünlüğe erişememiş olmalarıdır. Bu, gösterm ek 
istedikleri çatışmanın eşit güçte bir çatışm a ol
madığına, özlemini duydukları şeylerin bu çirkin 
ve sert dünyada yaşayam ayacağına inanmaların
dan ileri gelmektedir. «Le Sang des Bêtes» deki 
bir görüntü bu söylenenleri özetleyebilir. K oyun
lar zavallı bir şekilde sırt üstü yatm ışlar kesil
melerini ebklem ektedirler. V igo ’da ise bir düş 
dünyasına kaçış vardır; L’Atalante düşü, saf ve 
mutlu bir dünya. Franju böyle bir kaçışı aynı ra
hatlıkla yapam az. (N e de olsa ik inci Dünya Sa
vaşında bütün dünyanın yok olması tehlikesi Fran- 
ju ’da izlerini bırakm ıştır.) Kolay bir çıkış yolu 
olm ayınca, «Les Y eux sans visage» da Chris- 
tine’in delirmesi kaçınılm az bir sonuç olarak be
lirir.

Vigo'nun ve Franju'nun filimlerindeki olumlu 
güçlerin yenilmesinin nedeni ele alman güçlerin 
niteliğiyle açıklanabilir. Franju'nun ve V igo ’nun

kullandıkları simgeler çocuklar, sevgililer, hay
vanlar ve doğadır. Bütün bu simgeler göz alıcı 
olmakla birlikte yeterince güçlü değildir. Sonuı; 
olarak insan V igo ile Franju'nun en eski düşler
den birinin kurbanı oldukları kuşkusuna kapılı
yor - sonsuz bir gençlik ve suçsuzluk düşünün. 
Bunule'in tutumu ise bambaşkadır, «L ’âge d‘or • 
da M odot yumuşak bir aşık değildir - buradaki 
çatışma sadece güçlüyle güçsüz arasında değil
dir. Daha sonraki filimlerinde de tutumu gittlkçr 
daha ince ve karmaşık bir nitelik kazanır. Bu- 
nuel'de dünya saf ve bozulmuşlar diye kabatas
lak bir bölünmeye uğramaz. Biçimsel olarak bu
nu Bunuel'in filinderinin gerçekçi yapısında ve 
hayattaki akıldışı ve bilinçaltı güçlerin yarattık
ları gerilimlerle bu yapıyı nasıl etkilediklerinde 
görebiliriz. Bunuel’ le göre gerçeklik «anarşist 
tir. Yargılarında ince ayrıntılar yapmasını da bi
lir. Bunuel. Örneğin, gerçek saflıkla düzmece sa f
lık arasındaki ayırımı açıkça görür. Bu, sinirli eli 
ineğin memesine uzanan Viridiana'mn saflığı ile 
Enişte’nin az önce kendini astığı ağacın altında, 
ölen adam onun ip atlamasını seyretm ekten hoş
lanıyor diye, ip atlayan küçük kızın saflığı ara
sındaki ayırımdır. Bu ikinci çeşit saflığın kolay 
kolay yıpranmayan dayanıklılığı vardır. Am a 
düzmece saflığın yok olması saf olan insanın da 
yok olmasını zorurilu kılmaz. Bunuel’ in dünya
sında insanlar öğrenm eye hazırlarsa, ayakta dur
mayı da başarabilirler'.
Anarşist sinemanın nitelikleri bu sinema gelene
ğini çağdaş sinemanın ana akımından ayırır. A- 
narşistleri bu ana akımın en usta temsilcisi olan 
Jean Renoir’la karşılaştırırsak, aradaki ayrımlar 
daha da açıkça ortaya çıkar. On dokuzuncu yüz
yıl romanının değerlerini ve sanat anlayışını be
nimseyen Renoir sağlam  gözlem e dayanan ve ay
rıntıları iyice belirlenmiş bir dünya yaratır. Bir 
çözülmenin ve yıkılmanın belirtileri görülse büe 
ana çizgiler açıkça ortadadır. Kişiler herşeyden 
önce aralarındaki toplumsal ilişkilerle belirlenir. 
Sınıflarla, törelerle, kişinin toplum içindeki yeriy
le tanımlanan bir dünyadır bu. Eğer bir benzerlik 
aramak gerekirse, bu benzerliği Anarşistlerle 
Jean Renoir’m büyük bir başarıyla temsü ettiği 
sinema arasında değil, daha çok Robert Bresson 
ve Ingm ar Beı-gman gibi sinemanın dinsel sanat
çıları arasında aram ak gerekir.
Anarşist sinema üstüne söylenecek son bir söz 
daha var. Jean Vigo'nun, George Franju'nun ve 
Luis Bunuel’in görüşleri, şiddet, gizlilik, saflık, 
tedirginlik ve soysuzlaşma duygularıyla açıkça 
çağdaş bir görüşü yansıtır. Bu görüşle içinde ya
şadığımız güçlü kam plara bölüHjııüş, yığınların 
yok edildiği, işkenceye sokulduğu, karşı koyma 
ve başkaldırma dünyası arasında çok yakın bir 
bağ vardır. Anarşist sinema geleneği günümüz
deki en yaratıcı, ve bizim en çok ders alacağımız 
sinema geleneğidir.

Çeviren: G. ç .



kaynaklar
1 k a s ım ’dan 8 

aralık’a kadar 

çevrilen türk 

filmleri listesi

agâh özgüç
K ASIM

184) A ŞK IN  M ERH A M ETİ Y O K TU R —  Yön. ve 
Sen. Haşim Turyan /  Gör. Sami Acun /  Oy. 
Tanju Korel, M eltem M ete / Yap. Kayabalı 
Film.

185) ZEH İR Lİ H A Y A T  —  Yön. Tiirker İnanoğ- 
lu /  Sen. Fuat Özlüer /  Gör. Çetin Gür- 
top /  Oy. Cüneyt Arkın, Semiram is Pek- 
kan, Önder Somer, Çolpan İlhan /  Yap. E r
ler Film.

SON GECE /  MEMDUH ÜN  /  K. TİBET, 
C. IRGAT, F. GtRİK

186) K U R B A N LIK  K A T IL  —- Yön ve Sen. L üt
fü Akad /  Gör. A li U ğur / Oy. Y ılm az Gü
ney, Hülya Darcan, H ayati Hamzaoğlu, Ca
hit Irgat /  Yap. Şeref Film.

K U R B A N LIK  K A T İL  /  L Ü TF İ ö .  A K A D  /  
Y. GÜNEY

187) Y A N IK  K A L P L E R  —  Yön ve Sen. Duygu 
Sağıroğlu /  Gör. Orhan Kapkı /  Oy. Hülya 
K oçyiğit, Kuzey Vargın, Tanju Korel, Suzan 
Avcı, Feridun Çölgeçen, Yüksel A lkaya /  
Yap. E fes Film.

188) ŞOFÖR P A R Ç A S I —  Yön. M ehm et Aslan 
/  Sen. Vecdi U ygun /  Gör. R afet şiriner / 
Oy. Fikret Hakan, Pervin Par, Y ılm az K ok 
sal, A li Şen, Baki Tam er /  Yap. Şafak Film.

189) A C I GÜNLER —  Yön. Ertem  Göreç. /  Sen. 
Safa ön a l /  Gör. A li U ğur /  Oy. Ayhan 
Işık, N ilüfer K oçyiğit, Sevinç Pekin, A ltan 
Günbay /  Yap. Metin Film.

190) Y A Ş L I GÖZLER —  Yön. E rtem  Eğilm ez /  
Sen. Sadık Şendil /  Gör. K riton İlyadis /  
Oy. Cüneyt Gökçer, Y ıldız Kenter, ön d er 
Somer, Münür özku l, Senih Orkan, Talât 
Gözbak, İlhan Hemşeri, Funda Postacı, 
Nedret Güvenç /  Yap. Arzu Film.

191) M ARK O  P A Ş A  (R enkli) —  Y ön ve Sen. 
Hulki Saner /  Gör. M anası Film eridis /  Oy. 
Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Nurlan San, Mu- 
allâ Sürer /  Yap. Saner Film.

192) T A P IL A C A K  K A D IN  —  Yön ve Sen. N ejat 
Saydam  /  Gör. M elih Sertesen /  Oy. T ür
kân Şoray, Murat Soydan, M uzaffer Tema, 
A li Şen /  Yap. A car Film.

193) K A R A  K A R T A L  —  Y ön Nişan Hançer /  
Sen. Suavl Sualp /  Gör. N ejat Okçugil /  Oy. 
İzzet Günay, N ilüfer K oçyiğit, Suzan A v 
cı, Ali Şen /  Yap. Nl-Va Film.
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194) Y A R IN  ÇOK GEÇ O LAC AK  Yön. Meh
met Dinler /  Sen. Osman Seden /  Gör. N e
cati İlktaç /  Oy. Ediz Hun, Selda Alkor, 
Tanju Gilrsu, Tugay Toksöz, Sezer Güve- 
nirgil, Tunç Oral, Sevinç Pekin, Yıldırım 
Gencer, Devlet Devrim, Sevda Nur, Süley
man Turan, M üm taz Ener /  Yap. Kemâl 
Film.

195) B E K Â R  ODASI —  Yön. Türker İnan- 
oğlu Sen. Safa Önal /  Gör. Çetin Gürtop 
/  Oy. Sadri Alışık, Filiz Akın, Vahi Öz, Fe
ridun Çölgeçen, Muallâ Sürer, Nubar Ter- 
ziyan /  yap. Erler Film.

196) H A Y A T A  DÖNÜŞ —  Yön. Süreyya Duru 
/  Sen. Ahm et Üstel /  Gör. Cengiz Tacer /  
Oy. Cüneyt Arkın, Tülây Erdeniz, Kenan 
Pars, Leman öztü rk , A yton Sert /  Yap. Du
lu  Film.

Y A N IK  K A L P L E R  /  DUYGU SAĞIROGLU /  
H. KOÇYÎGÎT, S. AVCI

A R A L IK

197) A L L A H  R A Z I OLSUN OSM AN B E Y —  
Yön. Aram  Gülyüz /  Sen. Safa ön a l /  Gör. 
Cengiz Batuhan /  Oy. Ayhan Işık, Figen 
Say, Aysel Tanju, Birsen Ayda, Oktar Du- 
rukan, M uzaffer Nebloğlu /  Yap. Metro 
Film.

198) A N JE L İK  OSM AN LI S A R A Y L A R IN D A  
- -  Yön. Ülkü Erakalın /  Sen. Bülent Oran

Gör. Cahit Engin /  Oy. Tam er Y iğit, Sev
da Ferdağ, Turgut Özatay, Kadir Savun, 
Vahi ö z . Süha Doğan, Nevin Nuray, A til
lâ Ergün, Feridun Çölgeçen /  Yap. Fatih 
FUm.

199) B A Y T E K İN  F E ZA D A  Ç A R PIŞA N L A R  —  
Y ön ve Sen. Şinasi özon u k  /  Gör. Fevzi Er- 
yılnıaz /  Oy. Haşan Demirtaş, Meltem Me
te, Aşkın Dilek, Sevgi San /  Yap. Onuk 
Film.

Y A ŞL I GÖZLER /  ERTEM  EĞİLMEZ /
C. GÖKÇER, Y. K EN TER

200) KEDERLİ GÜNLERİM  (Renkli) —  Yön. 
Orhan A ksoy /  Sen. Burhan Bolan /  Gör. 
Ilhan Arakon /  Oy. Behiye Aksoy, İzzet 
Günay, Sezer Güveniıgil /  Yap. Erman Film

201) B AL ATLI A R İF  —  Yön. A tıf Yılm az /  Sen. 
Ayşe Şasa /  Gör. R afet Şiriner /  Oy. Y ıl
maz Güney, Nebahat Çehre, Meral Küçük- 
erol, Danyal Topatan, Ersun Kazançel /  
Yap. Şafak Film.

202) DEM İREL’E SÖYLERİM  —  Yön. Hulki Sa- 
ner / Sen. Muammer Karaca /  Gör. Men- 
gü Yeğin /  Oy. Muammer Karaca, Sevda 
Ferdağ, Zeki Alpan ve Karaca Tiyatrosu 
artistleri /  Yap. Saner Film.

B AYTEK İN  F E ZA D A  Ç A R PIŞA N L A R  /  
ŞİNASİ ÖZONUK
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sinematek 
haberleri

Geçtiğim iz ay ile içinde bulun
duğumuz Ocak ayı Sinematek'- 
in yoğun çalışm alarına sahne 
oluyorlar. Yapımın değersizlik
te birbirleri ile yarışan film le
ri arasında çeşitli nitelikleri 
ile kendilerini gösteren film le
rin yurt dışında da tanıtılması 
konusunda bir süredir yapılan 
çalışm alar sonuçlanmış ve K a
sım ayında yjırt dışındaki ilk 
Türk Film leri H aftası S ofya ’da 
yapılmıştı. K arşılıklılık esasına 
dayanılarak düzenlenen bu haf
taların İkincisi geçtiğim iz haf
talarda bu kez Bükreş’ te yapıl
dı. 11-18 A ra lık ’ tarihler' ara
sında, S ofya ’da gösterilm iş olan 
film ler R om anya Sinem ateki'- 
nin düzenlediği program la hal
ka sunuldu. Filmleri tanıtmak 
am acıyla üç kişilik bir heyeti
miz Bükreş’e gitti. Pervin Par, 
A tilla Dorsay ve Tııncan Okan’
ın bulunduğu heyet gönderdik
leri ilk haberlerde, hafta'nın ba
şarılı sonuçlarım  bildiriyorlardı. 
Derginizin baskıda olduğu gün

lerde alman geniş bilgileri önü
müzdeki sayıda okuyabilecek
siniz.
Aralık  ayında, Sinem atek’Sn, 
düzenlediği Toplu Gösterileri 
çeşitli araçlarla desteklemek 
konusunda aldığı karara uygun 
olarak, davet edilen sinema k i
şilerinden ilki İstanbul ve A n
kara’da beraberinde getirdiği 
film leri üyelere sundu, konfe
ranslar verdi. A vrupa’nın ünlü 
sinema tarihçisi ve yazarların
dan, R om a Üniversitesi Sinema 
Tarihi ve Eleştirm esi Doçenti, 
Rom a Deneysel Sinema M erkezi 
ikinci müdürü Prof. M ario Ver- 
done, İtalyan Yenigerçekçilik 
Sonrası Toplu Gösterisi’ni üye
lerimize sunabilecek en yetkili 
kişi idi kuşkusuz. Geçen sayı
mızda, İtalya'da bulunan arka
daşlarım ız Engin A y ça  ve Üstün 
Barışta'nın kendisiyle yaptık la
rı söyleşide düşüncelerini oku
m ak fırsatını bulan okuyucu 
ve üyelerimiz, gösterilerden ön
ce yaptığı konuşm alarda ger

çek kişiliğini tanımış oldular. 
P rof. Verdone’nin yaptığı basın 
toplantısında Türk sineması k o 
nusunda ileri sürdüğü düşünce
leri ayrı bir yazım ızda ele ala
cağız.

içinde bulunduğumuz ay İçinde 
ik i toplu gösteri birden gösteri
lerimizde yer alacak. 8-14 Ocak 
tarihleri arasında yapılacak o- 
lan Sovyet Klâsikleri Toplu Gös- 
terisi'nde çağrılan, bir eleştir
m eci ile bir kadın oyuncu
nun İstanbul ve A nkara’da 
film leri üyelerimize sunmalarını 
bekliyoruz. 22-28 Ocak tarihle
ri arasında ise m erakla bekle
nen Yeni Çekoslovak Sineması 
Toplu Gösterisi, Çekoslovak 
Film  Enstitüsü'nün iki üyesinin 
de katılm ası ile yapılacaktır. 
Yeni Çek Sinemasını oluşturan 
film lerin yanında geçen yılki 
gösterilerde iki film ini izleme 
fırsatını bulduğumuz Jiri Trn- 
ka ’nın kukla filmlerinden der
lenmiş iki ayrı program  üyele
re sunulacaktır.

Bu yüklü gösteri program ının 
yanısıra, geçen yıl birincisi ya
pılan Uluslararası Sinema A fiş 
leri Sergisi’nin İkincisinin ha
zırlıkları da sonuçlanmak üze
redir. Pek yakın bir tarihte ser
g i tarihlerini ilân edebileceği:, 
mizi umuyoruz.

Üyelerimizin ilk ödentilerinin 
süresi Ocak ayı başında dolmuş 
bulunmaktadır. Gösterileri izle
yebilm ek ve üyelik durumları
nın devam  edebilmesini sağla
m ak için ödpntllerin ikinci tak 
sitlerinin bit an önce yatırıl
ması gerekm ektedir. Üyelerim i
zin bu konuda bize yardım cı ola
caklarına inanıyoruz.
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filimler

KORKUNUN BEDELİ

«  K AV A  I D A  N »  —  Yön. /  M a- 
saki Kobayashi -  Senaryo /  L af- 
cadio H eara’m  aynı adlı hikâ
ye dizisinden, Y oko Mizuki - Gö
rüntü Yön. /  Yoshio Miyajirrıa (T o- 
hoscope - Eastm ancolor) - Müzik 
/  Toru Takem itsu - Oyuncular: 
(Siyah Saç) - M ichiyo Aratam a, 
M isako W atanabe, R entro Mlkuni
- (M im i - Nash) - H oichi’nin hikâ
yesi) - Katsruo Nakamura, Takashl 
Shimura, R entro Mikuni, Joichi 
Hayashi - (B ir çay fincanı içinde)
- Kanyem on Nakamura, N obom  
N akaya - Yapım  /  Toho 1964.

K obayashi’nden önce L afcadio 
H eam  (Y akum o Koizum i) üzerin
de durmak gerek, «Kw aidan» m  İl
ginçliğini, değerini, özelliğini kav- 
rıyaıbiimek, benimsemek için. Ja
pon E dgar Allan P oe ’su H eam  as
lında Ingiliz Yunan karışım ı bir 
aileden gelen, bir süre A . B. D. de 
gazetecilik yapan, sonradan Japon
ya ’ya yerleşip, «Kwaidan» dahil 
olm ak üzere, yirm i cilt uzun ve  k ı
sa hikâye yazan, H. B. L ovecraft’ - 
m deyim i ile «Japonya’nın gizli 
korkularını ve kulaktan kulağa 
dolaşan masallarını benzeri olmı- 
yan bir başarı ile billûrlaştıran «bir 
sanatçı. Batıdan kopup, doğunun 
edebiyatında bir iz bırakan, Japon 
geleneklerini, korkulu masallarını 
kendine özgü bir incelikle veren 
bir yazar, özellik le  hortlaklarla 
ilgileniyor H eam , «K\vaidan» adı 
altında topladığı hikâyelerinde ve 
de hortlakların varoluşuna değer 
vermiyen, inanmayan, daha kötü
sü hortlaklara saygı duymayan in
sanlara. ö y le  ki sonunda Japon 
hortlakları sanki ayrı bir kişilik 
kazanıyorlar, a y n  bir renk. Ger
çekten değişik bir evrenin, değişik 
yaşıyan ölüleri oluyorlar.
Ve bu hortlaklar K obayashi’nin e- 
linde bir kat daha canlanıyor, bir

kat daha heyecan verici, çarpıcı 
oluyorlar da. «Kwaidan* ı (şata
fatlı ve teatral bir «spectacle») ola
rak tanımlamak, yapıtın kendi tü
rü içindeki değerini, yeniliğini k ı
sıtlamak gibi geliyor. Yönetmenin 
- özellikle ikinci bölümde - salt 
«spectacle* a, göz  alıcı sahne dü
zenine önem verdiği bir gerçek, 
oysa bir bale gibi düzenlenen, bo
yalı fonların önünde halledilen de
niz savaşının ve savaşı izliyen, ya
nık, buruk türkü, sonraki esrarlı, 
dehşet verici olayların hazırlığını 
yapan, havasını kuran, kusursuz 
bir buluştur. Filmin en başarılı bö
lümü olm akla beraber «H oichi’nin 
H ikâyesi» Kobayashi'nin, H eam ’m 
korku hikâyeleri meraklılarına pek 
yabancı gelm iyen malzemesini kul
lanmakla, gösterdiği görel zevkin, 
etkileyici olan bir havanın yaratı
lışındaki ölçülü kuruluşun tüm 
özelliklerini yalnız başına açıkla
m ıyor. «H oichi’nin Hikâyesi.» nde- 
ki zamanı, boyutları aşan fantas
tik öğeler bu kez ayn  bir burukluk 
ev duygululukla (Siyah Saç) ta da 
var oluyor. Üstelik (Siyah Saç) bir

aşk hikâyesi, «-ölmeyeni, bir aşkın 
hikâyesi. V e de filmin şok etkisi 
yaratan bölümü: öyle sanıyorum 
ki korku sinemasında (Siyah Saç) 
in son dakikalanna benzer «ma- 
eabre» bir sonuca rastlamak ade
ta imkânsız.
«Kw aidan» m  son ve gerek özü ge
rek anlatımı ile, Poe'ya en yakın 
bölümü gerçek bir «grotesk k or
ku* denemesidir: «Am ontillado
Fıçısı» nın, <?Hop-Frog» un ayann- 
da «düşündürücü* ve asap bozucu 
bir deneme. Bir neden eksikliği 
varoluyor, pek tabiî, oysa tümü Ue 
açıklanması güç - üstelik herhangi 
bir açıklamayı gerektirmiyen - ti
pik bir «necrom ancie» hikâyesidir, 
fincandaki yüz, fıçıdaki yazan ile. 
«Kwaidan» alışılagelmiş korku ve 
dehşet fiiimlerin çok ötesinde ka
lan bir yapıt, hiç kuşkusuz, oysa - 
öyle sanıyorum - gene de özellikle 
bu tür sinemaya ve pek tabii, g e 
nellikle fantastiğe yatkın seyircile
re uygun bir yapıt. Gerçekten ken
di türünde bir aşama kaydeden ben
zersiz bir başarı.

Giovanni Scognamillo

K W A ID A N ’D A  SİY A H  SAÇ H İKÂYESİ



AN N E  B A N C RO FT /  P A T T Y  DUKE

KARANLIĞIN DIŞINDAN

THE MIRACLE WORKER /  K A 
RANLIĞIN İÇİNDEN. Yönetmen 
/  Arthur Penn. Senaryo /  Kendi 
oyunundun William Gibson. Görün
tü Yönetmeni /  Ernest Caparros. 
Dekor /  George Jenkins. Kurgu /  
Aram  Avakian. Müzik /  Laurence 
Rosenthal. Giysi /  Ruth M orley, 
Oyuncular /  Anne B ancroft ( Annie 
Sullivan), P atty Duke (Helen 
K eller), V ictor Jory (Yüzbaşı Kel
ler), Inga Swenson (K ate K eller), 
Andrew Prine (James K eller). Y a 
pını /  Fred Coe, United Artists 
adına (P layfilm s' yapım ı). 1962. 
Bu yazıyı okuyabilecek ya da size 
söylenen bir şeye cevap verem eye
cek durumda olduğunuzu düşünün. 
K ısaca kör ve sağır olduğunuzu 
düşünün. Düşünemezsiniz ya  tam 
olarak, bir deneyin yine de. Düşü
nememeniz şundan: bir kere duyu
yor ve görüyorsunuz. Bu duyuları
nızdan düşüncenizde, bir an için 
olsun vazgeçm eniz olanak dışı. 
Belli bir durumun içine girdikten 
sonra ondan arınmanın, ama tünı 
olarak arınmanın olanak dışı ol
duğu gibi. Demek oluyor k i Helen 
K eller’in öyküsünü anlatmayı üze
rine alan ve bunu sinema gib i özel
likle İşltsel-görsel bir anlatım ara
cından yararlanarak yapm ayı ta
sarlayan bir insan, daha baştan 
oyun dışı kalm ayı kabul etmek zo 
runluluğundadır. (Burada sinema 
nedir, ne değüdir konusuna girm i- 
yelim am a) Sinema ile biraz yakın
dan ilgilenen herkesin düşünebile
ceği gibi, bir yaratıcı - sözcüğün 
içerdiği anlamda da bu var ya - y a 
ratacağı kişilerin kalıplarına, tasa
rısında, taslağında belli bir yere 
değin girm ek gerekliliğini duyar 
ve buna zorunludur. D oğaç'tan ya- 
ratm a’nın da bugün hiçbir g iz 'i kal
mamıştır. Doğaç, öncesel bir biri- 
kim 'in, bu birikim ’! çözüm leyen ele
manların dışında bulunanlara su
nulmasına, bu sonuncular tarafın
dan verilen ad’dır. Am a yine de 
kabul etmek gerekir ki bu yaratı
cılık daha çapraşık ve dışa kapa- 
l'dır. A rthur Penn, bütün yanlarıy
la duyam ayacağı bir durumu, ken
disiyle aynı durumda olan başka

kişilerle canlandırm ak istemiştir. 
Burada m utlak olan tek şey belir
gin bir şartianm a'dır. Helen K el- 
ler’i oynayan P atty  Duke, onun 
duyduklarına, dıştan ortak olm ak 
durumundadır. Gören ve duyan bir 
insan durumundayken, bu nitelik
lerden yoksun olan bir İnsan gibi 
düşünmek zorundadır. G erçeğe en 
çok yaklaşabildiği bir optimum 
noktası vardır ötesine geçem lyece- 
ği. Biz seyircilerin de bu film i sey
rederken ötesine geçem eyeceğim iz 
optim um  noktam ızın olduğu gibi. 
Şartlanm a kesin’dir. Varılacak yar
gılar ancak bu şartlanm anın bir 
işlev i, şart’ın neden bölüğünü o- 
luşturduğu bir neden-sonuç ilişki
sinin sonucu olabilir. Burada sine
manın çok özel bir durumunu da 
gözleyelim . Bütün film ler, konula
rım çeşitli aracı elemanlarla seyir
cilere kabul ettirebilirlerken - bir 
savaş film i, hiç savaşmayanlara, 
içerdiği duyguları günlük yaşantı
yı bir ayıraç g ibi kullanarak ilete
bilir. Seyirci bunu kabıri etmeye 
hazırdır. Günlük yaşantısı onu bu
na hazırlamıştır. B ir aşk film i 
(film leri bu gibi saçm a sınıflandır
m alara sokm am  hoşgörülsün) se
yirci ile arasındaki iletişmeyi, du
rumların benzerliklerinden yarar
lanarak sağlar. Bu, bütün film ler 
için aynıdır. - Penn’in füm i tü tü 
nüyle seyircinin dışımla bir füm dir. 
Gören ve duyan kişi film e belli bir 
uzaklıktan bakmak zorunda oldu

ğunu bilm ektedir - bilm elidir -. Gör
meyen ve duymayan kişiler İse - fil
mi kabul etm eye (recevoir) en uy
gun kişüerdlr bunlar - film i seyre- 
demeyip işitem eyecekleri için onun 
yine dışında kalırlar.
Peki nasıl oluyor da ben, film in 
süresinin her saniyesini, bu giril- 
m ezlik çeperini tırm alayarak, He
len K eller’in kapısına dayanarak 
izledim ? Nasıl oluyor da beni on
dan ayıran sının geçer g ibi oldum 
zaman zam an? Hiç kuşkusuz bu 
film  son yılların en kudretli oyun
cu yönetimini ve oyununu taşıyor 
kendinde. Godard’ın Çılgın P ierrot’ 
sundan sonra karşım ıza maddeyi 
duygu yapan bir film  çıkmamıştı 
Penn’in filmini görünceye dek. 
R uh ’u m addeleştiren Bresson’un 
tersine Penn maddenin taşıyabile
ceği en yüksek duygu potansiye
lini, erişem eyeceğini bildiği yerin 
en yakınlarına ulaştırıyor. Küçük 
Helen’in kollarının boşluktaki de* 
vinimine ölü bir ses yolunun eşlik 
ettiği sessiz senfoniye, maddenin 
yere düşerken çıkarm ak zorunda 
olduğu sesi bize duyurm amayı ba
şaran bir duygu gerilim ine kaç 
yerde rastlayabüdik ? Çocukluğun
da, kapatıldığı akıl hastanesinde 
farelerle oynayan eğitm en’in kara
basanlarını saniye saniye yaşam a
dık mı ? Sorarım  bu film e «tiyatro, 
canım » diyenlere. Sorarım  onlara 
«tiyatro» ne dem ek? Neden duru
luk ve sessizliğin egemen oldukla
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rı başyapıtlara «tiyatro » deniyor 
da, devinim ve gürültünün yer al
dığı tiyatro yapıtlarına «sinem a: 
denm iyor? Ionesco'nun Kel Şarkı- 
cı'sımn son sahnesine «sinema, ca 
nım» diyene rastladınız mı siz hiç ? 
SİN EM A NEDEN  T İY A T R O  ÖL
ÇÜ TLERİN E GÖRE D EĞ ERLEN 
D İR İL SİN ? Devinim '! bu iki sa
natı birbirinden ayıran bir belirti 
sayan bu biçim saçm alığı savunu
cuları bilgisizlik inlerinden burun
larını dışarı çıkarm aya ne zaman 
karar verecekler? «Ordet» tiyat
ro m udur? Şaşarım akıllarına. «P o- 
tem kin» deki çekim  sayısı kadar 
tablosu olan bir tiyatro yapıtı mı 
»sinema» olacaktı? Sanatları her- 
blrine önceden hazırlanmış k ılıfla
ra sokm ak çabası, V isconti gibi 
- sahi bir tarih öğretm eni midir 
acaba Visconti -, Godard gibi, Penn 
g ibi yaratıcıların çalışm asında bo
ğulm ağa yargılıdır, Aragon, Go- 
dard’m Çılgın P ierrot’su için şun
ları yazıyordu: «Pierrot'nun g ös
terisini izlerken, söylendiğine g ö 
re, Godard hakkında düşünmek ve 
söylem ek zorunda olduğum  şeyleri 
unutmuştum: tek bir şeyi, yalnız 
o şeyi görüyordum : gözel olduğu
nu. İnsanüstü bir güzellikte... Bu 
görüntü sıralanmasına güzel sözcü
ğü yeterli değil, yüce demeli onla
ra». Helen’in ilk kez bir şeyi an
ladığı an’a, direniş’in acım a’yı yen
diği an’a, yüce demesek ne diyebi
liriz? Kitaptan okuyup, sahnede 
seyretseydik, aynı duyguyu duya
cak m ıydık acaba?
Arthur Penn'le tanıştık. Sinema 
büyük bir ozan kazandı.

•lak Şalom

H A LK  D Ü ŞM A N L A R I

«LE  DEU XIEM E  SO U FFLE» /  
İK İN C İ SOLUK -  Yönetm en /  Je
an - P ierre M elville - Sen. /  José 
Giovanni'nin romanından J. P. M el
ville - Görüntü Yön. /  M arcel C om 
bes - Oyuncular /  Lino Ventura, 
Paul Meurisse, Reym ond Pellegrin, 
M arcel Bozzufi, Christine Fabrega, 
Paul Frankeur, Pierre Zimmer, 
Michel Constantin, Denis Manuel, 
Jean N egronl - Yapım  /  Fransa 
1966.
Bir kez daha Melville yalnızlıktan
söz ediyor, ilk film i olan «Le Si

lence de la Mer> (Denizin Sessiz
liği) den son filmi olan ïL e Samou
raï» ya değin kişinin yalnızlığı ile 
ilgileniyor, bu yalnızlığı inceliyor, 
her çeşit insanın (A lm an subayı
nın, papazın, halk düşmanının), az 
çok her çevrede yalnızlığa mahkûm 
olan insanın yalnızlığı. Ve M elville’- 
in ele aldığı kişiler de, yaşamla- 
ım dan dolayı, aktif kişilerdir. A k 
tif oysa içlerine kapanmak zorun- 
luğunda olan kişiler, rahip Leon 
Morin gibi, ha!k düşmanı Gu gibi. 
Bir an bu kişilerin karşısına on
ları destekliyecek, belki de onları 
yalnızlıklarından kurtaracak bir 
insan, ya da insanlar, çıkıyor. Böy- 
lece «ik in ci Soluk» ta bir an gelir 
Gu, Manouche ve A lban’dan çok, 
O rloff'un desteği sayesinde, güveni 
•sayesinde bir imkân bulur. Oysa 
O rloff da yalnız yaşıyan, dâvaları
nı yalnız halleden bir insan, fakat 
bir dost, gerçek  bir arkadaş. 
Orman kanununun uygulandığı bir 
çevrede, sekiz yıl hapishanede ya 
tan, öldürmeği adeta meslek edi
nen Gu son kozunu oynuyor. M el
ville bu çevreyi, daha önce «Le 
Doulos» ta olduğu gibi bütün ay
rıntıları ile veriyor. - José Giovan
ni'nin soluk kesici romamna daya
narak -, klinik bir bakışla adeta, 
yer yer yumuşaklıkla. Lokantalar, 
gece kulüpleri, birer moda manke-

ni gibi giyinen sayılı çete reisleri, 
kiralık katiller, ve bunların etra
fında dönen, çoğunlukla gölgede 
kalan kadınlar. Olağan dünyaya 
benzer bir dünya, dıştan bir ben
zeyiş bu, yüzeyde bir benzeyiş. 
Gangsterler İçin olsun, hak ve ada
leti koruyan - çoğu zaman aynı 
yöntemlere başvuran - polisler için 
olsun. Ve bu dünyanın içinde yal
nızlık şart gibi konulmuştur; ka
pana kıstırılmış bir hayvan gibi 
direnen Gu kadar, ölçülü, şaşmaz 
adımlarla tehlike dolu bir dünya
da ilerliyen O rloff kadar. Komiser 
Blot da yalnız. Kemirici, tüketici 
bir yalnızlık çemberinin içinde, g ö 
revine, am acına rağmen. Ve yal
nızlık sonunda bu kişileri birleşti
riyor: son savaşını veren halk düş
manının, işin raconuna göre dürüst 
hareket eden Blot’nun karşısında 
iiçüncü bir düşman belirince - ka
nunsuz kanun koruyucuları - Blot 
Gu'nun son dileğini yerine getire
cek, dürüstlüğüne uygun bir şekil
de.
Bir kez daha Melville yalnızlığın 
çaresini gerçek  dostlukta buluyor, 
erkekçe bir dostlukta, engelleri y ı
kan bir dostlukta, bir anlayışta. 
Sakin bir anlatımla, kayan bir ka
mera ile, ölçü ile, anlayışla, dost
ça.

Giovanni Scognamillo

LINO V EN TU R A

VE STEBN’LE 
M A TR A K  GEÇME

C AT BALLOU  /  KANUNSUZ 
SİLAH ŞÖR. E LLIO T SILVERS- 
T E IN  yönetiminde çevrilmiş bir 
Am erikan (Columbia) film i 1965. 
Senaryo /  R oy Chanslor’un rom a
nından W alter Newman, Frank R.

Plerson. Görüntüler /  Jack Marta. 
Müzik /  De Vol. Kurgu /  Charles 
Nelson. Oyuncular /  Jane Fonda, 
Lee Marvin, Michael Callan, Nat 
K ing Cole, Stubby Kaye, Dwayne 
Hickman,
Evet, W estern türü sinemada hâ
lâ geçerliğini koruyan ve bir türlü 
kuramayıp sık sık yararlanılan bir

39



kaynak. Gün geçm iyor ki, sinema 
dünyasında yeni bir W estern çev 
rilmesin,.. Am erikalı Elliot Silvers- 
tein’in Cat Ballou’su da sinemada 
western parodisi olarak ortaya k o 
nulan filim lere katılan yeni bir 
örnek. 1965 Berlin filim  şenliğin
de de başarı kazanan Cat Ballou 
«parodi» esprisinin bütün nitelikle
rini bir araya getiren bir filim , de
lidolu akışıyla, tumturaklı konuş
maları ve alayla sululuğun ara sı
nırındaki o ince alaycılığıyla, ken
dine özgü sevim liliğiyle. A lışılagel
miş western geleneğini kim i yer
de zekice taşlamalar, alabildiğine 
hareketli döğüşler, kovalam aca 
sahneleri, tren soygunu bölümü, 
kavgaya çevrilen eğlenti, araya sı- 
kıştırılamadan edüemez aşka oyun
ları, çeşitli western hileleri, b irbi
rini izleyen heyecanlı ve gülünç 
anlardan oluşan bir serüven. Nat 
K in Cole ve  Stubby K aye’in an
tik çağın hem çalıp hem söyliyen 
destan ozanları gibi çalarak ve şar
kı söyliyerek anlattıkları bir efsa
ne biçiminde sunulan Cat Ballou’- 
da eski batının artık nesli tüken
miş en yam an silâhşörlerinden biri 
rolündeki Lee M arvin film i sürük
leyip götürüyor.

Giysileri, dekoru ve m üziğiyle bir 
çeşit «belle epoques havasında g e 
lişen Cat Ballou /  Kanunsuz Silâh- 
şöı-’de Catherine Ballou efsanesin
den alman konu yalm  ve sade. Bir 
toprak sorunu yüzünden babasını 
öldürtenlerden öc alm aya karar ve
ren Cat Ballou (Jane F onda), y a 
nına topladığı kendisine tutkun 
erkeklerle kanun dışı işler yapar. 
Zaman zaman alttan alta bir dü
zen taşlaması kanısını da uyandı
ran füim, bu çeşit H ollywood filim - 
lerlnin kaçınılm az ortak son’uyla 
bitiyor, Cat Ballou tutkunları ara
sından sevdiği erkeği seçiyor ve 
öcünü aldığı için artık ağlıyabili- 
yor.

Elliot SUverstein'm Cat Ballou’su 
başarılı bir birinci bölümden sonra 
ikinci yarıda sona doğru gittikçe 
tekliyor am a sonuçta eğlencelik 
bir filim  olduğundan bunun pek 
önemi yok. Silverstein’in daha çok 
oyuncuların yardım ıyla derleyip to 
parladığı filim  özellikle tren soy

gunu sahnesinden sonra gitgide a- 
ğırlaşan bir gerilim e bürünüyor 
ama gene de bu film in sürükleyici 
olm adığını söylem ek değil. Elliot 
Silverstein Cat Ballou’da, hareket
li sayılabilecek bir sinema anlatı
mıyla, çocuklar için çizilm iş bir 
resimli roman havasında, R ed  Kit 
tonu içinde, birtakım kalıplarla sı
kı sıkıya dondurulmuş olan wes- 
tern’e ayrı bir tad kazandırıyor, 
western olanaklarının elverdiği öl
çüde yeni bir şeyler araştırıyor, re
simli rom ancılık oynuyor. Bir yere 
kadar bir şeyler bulabildiği de ile
ri sürülebilir.

Cat Ballou yer yer parlak «m izahi • 
bir anlayışın belirtileriyle, zengin
ce buluşlarla örülü eğlendirici bir 
filim  olarak, ortaya çıkıyor, sonuç
ta, eğer bu bir başarı olarak alı
nırsa Jack M arta’nm görüntüleri
ni ve ilgi çekici tanıtm a yazılarını 
da anmak gerek. Ne var ki, hepsi o 
kadar işte.

Sungu Çapan

A N L A M IN  AN L A M SIZL IĞ I

THE SA N D P IP E R  /  ÜM İTSİZ
A ŞK . Yönetm en /  Vincente M in
nelli. Senaryo /  M artin Ranso- 
h o ff ’un bir konusundan Dalton 
Trum bo ve M ichael Wilson, Görün
tüler /  M ilton Krasner, Panavisi- 
on, M etrocolor. M üzik /  Johny 
Mandel. D ekor /  H enry Grace, 
K eogh Gleason. Giysi /  Irene Sha- 
raff. Oyuncular /  E lisabeth T ay
lor, R ichard Burton, E va M arie 
Saint, Charles Bronson, R obert 
W ebber, M organ Mason. Yapım  /  
M artin R ansohoff, M. G. M. ve 
Film ways. 1965

Hani elinden gelse film i yalnızca 
Elizabeth Taylor - R ichard Bur
ton çiftinin kartpostalvari fo to ğ 
raflarını karşılıklı gösteren bir p ro 
jeksiyon gösterisi haline getirecek
miş M inelli... Beyaz perdenin san
sasyonel olaylarının bir numaralı 
kahramanlarına film  çevirtm ek 
için ne lüzum var «The Sandpiper* 
örneği çetrefilli konulara elatma- 
ğ a ? . . .  H ollyw ood ’un kökleşm iş ta
bularının üstüne üstüne giden bir

hikâyeye bulaşan Minelli, aslında 
bir kaza yapıp da olan biteni sak
lam ak için aklagelen hertürlü saç
malığı deneyen yaram az çocuklara 
benziyor. Böyle bir duruma düşm e
sinde şüphesiz beceriksiz, yetenek
siz bir yönetmen olmasının da pa
yı var. Y oksa nice ünlü meslekda- 
şı düştükleri benzer durumlardan 
tereyağdan kıl çeker gibi sıyrılm a
ğı, teknik canbazlıklarla işi örtbas 
etm eği becermişler, bir anlamda 
«zevahiri» kurtarm ışlardır.

Kadın - erkek ilişkilerine Am erikan 
sinemasında bugünedek süregelen 
bakış açısı belirli kalıplar içinde 
donup kalm ış, bir kısır çem ber bo
yu devinip durmuştur. W estern, 
gangster g ibi geleneksel füm  tür
lerinde kategorüeşen kadın tipleri 
başka film lerde de beş aşağı beş 
yukarı aynı çizgilerde beyazperde
deki yerlerini doldurmuşlardır. A - 
merikan İnsanının yeni bir düzen 
kurm a yolundaki uğraşı sırasında 
kadın - erkek ilişküeri Ukel, doğal 
olmanın tem izliğine özdeş bir sa f
lık, tekdüzenlilik içinde gelişir. 
Düzenin kurulup gelişm esiyle or
taya çıkan üstyapısal sorunlar a- 
rasm da tek yanlılıktan kurtulmuş 
kadın-erkek ilişkileri de önem li bir 
yer tutar. H ollyw ood kadın - erkek 
ilişkileriyle ilgili sorunlara daha 
bir geniş açıdan, daha bir eleştirici 
bakar görünür. Ancak bir danışık
lı döğüşten öteye geçen bir tutum 
değildir bu. Sonunda hâkim  olan 
gene «H om e, sweet hom e» fe lsefe
sidir.

Elizabeth Taylor’un «The Sandpi
per» da canlandırdığı kadın tipi 
H ollyw ood geleneğini yıkacak gü ç
te görünür. Sahte, aldatıcı buldu
ğu toplum ca konm uş değerlere baş- 
kaldırışı giderek sert bir düzen 
eleştirisine varır. E vlüik dışı ve 
ğurduğu çocuğunu toplumun tüm 
önyargılarından uzak yetiştirm ek 
isteği «yeni bir insan» yaratm a ça
basıyla özdeşir. H ikâye sonra bu 
çıkış noktasını ik inci plâna İtip 
T aylor ’un evli bir erkekle kurduğu 
ilişkiyi anlatm ağa yönelir. Mlnel- 
li’nin çevirm ek zorunda kaldığı 
film  kum çulluğu m otifi, yeni bir 
insan yaratm a çabası, gerek aşk 
kavramının gerek evlilik kurumu- 
nun değişik bir açıdan ele alınması
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gibi dağınık kopuk duran aslmda 
aralarında sıkı bir organik bag bu
lunan olgulardan kurulu güçlü bir 
yapıya sahiptir. N e var ki Minelli 
bu yapıyı sinem atografik düzende 
geliştirecek yetenekten yoksundur. 
Yoksun olması bir yana Hollywood 
tabularına toslam amak için elin
den geldiğince sorunları anlamsız,

belirsiz kılmağa çalışmaktadır. Bü
tün yaptığı iş Elizabeth Taylor - 
R lchard Burton - Eva Marie Saint 
üçlüsüne bol bol kestirm ek, kaine- 
racı Milton Krasner’e kartpostal- 
viiri m anzara fotoğrafları çektir
mekten ibarettir.

Tanju Akerson

MARLON’LU WESTERN

THE APPALOOSA ya da SOUTH
WEST TO SONORA /  BATIDA  
VURU ŞANLAR. SID N EY  J. F U 
RIE yönetiminde çevrilm iş bir A - 
m erikan (U niversal) yapımı 1966. 
Senaryo /  James Bridges ve R o 
land Klbbee. Görüntüler /  Russeli 
M ety. M üzik /  Frank Skinner, 
Kurgu /  Ted J. Kent. Oynucular 
/  M arlon Brando, Anjanette Co
mer, John Saxon, Em ilio Fernan
dez.

C liff R ichard’li Alimlerinden bu ya 
na sinemada bir hayli yol alan Sid
ney J. Furie, çeşitli iplerde yürü
yen cam balzar gibi değişik türlere 
el atm aktan geri durm uyor bir 
türlü. Bu «KanadalI» genç İngiliz 
The A ppaloosa’da western 'i deni
yor. Son yıllarda dünya sinema p i
yasasını kaplayan A vrupa malı «lâ- 
tin westernleri» ne karşısında, bu

türün vatanı H ollyw ood’da çevril
miş olan The Appaloosa’da Furie, 
Sergio Leone, Duccio Tessari, Ser
gio Corbueci, v.b. ne «nazire» ya
pıyor. Am a Furie'nin kahramanı 
bir Giuliano Gemma ya da bir Fran
co Nero değil, Marión Brando. Y aş
lanmış, kasıldıkça kasılan bir M ar
ión Brando.

Furie, son derece yalın ve düz bir 
öc alma ve cesaret gösterisi hikâ
yesini, western kalıplarına uydura
rak, kendine özgü çarpıcı bir sine
ma diliyle anlatıyor. The Appaloo- 
sa, Hollywood yapımları içinde ko
layca çizgi dışına çıkabilen bir f i 
lim. Am a o kadar.

Furie, Marlon Brando’nun oynadı
ğı Matt /  M ateo’nun serüvenini g ö 
rüntüleyen filim  başlar başlamaz 
gerçekçi bir anlayışla ele aldığı 
bütün kişilerini ardarda gözler ö- 
nüne çıkarıyor. İyiler kötüler be
lirleniyor. Çağdaş, yeni bir yoru
mun azbuçuk sindiği bir tutum

İçinde tek tek tiplerin çizilmesi, 
alışılagelmiş bir western ustasının 
tipleştirmesinden örneğin bir Ford' 
un, bir Daves’in tipleştirmesinden 
öyle uzunboylu olmasa da farklı, 
kovboy film i türünün o geleneksel 
destansı havasından çok uzak, ala
bildiğine olağan. M ateo’yla çiftlik 
ağası Chuy Medina (John Saxon) 
arasındaki konuyu oluşturan çatış
manın verümesinden sonra Furie, 
çeşitli western öğelerinden başa
rıyla yararlanarak o sağlam geri
limle film i sonuna değin götürüyor. 
Klasik kuruluştaki hikâyenin sonu 
önceden belli, Mateo bir punduna 
getirip kötü» Chuy Medlna’yı ö l
dürüyor, kendisine yapılanların 
öcünü alıyor böylece. H ollywood’un 
yeni dilberlerinden Anjanette Co
mer de ona kalıyor «mutlu son» 
gereği.

Sonuçta Furie’nin kurduğu The 
A ppaloosa /  Batıda Vuruşanlar, 
saat gibi işleyen, sağlam oyuncu 
kadrosuyla, zevkli görüntüleriyle, 
müziğiyle, türü içinde yeni bir şey
ler getirm ek isteyen, yeni bir üslûp 
araştıran değişik anlatım ıyla başa
rılı sayılabilecek «psikolojik w es
tern» niteliğinde düzgün bir çalış
ma. Ipcress File ve The Appaloosa 
örneklerinden sonra, sinemada bir
birinden çok farklı türleri deneyen 
Sidney J. Furie’nin sadece cesare
tiyle kalmayıp her yeni filminde 
aaha bir geliştiği, her yeni eserine 
kendi kişisel damgasını vurmayı 
başardığı ve böylelikle ilgi çekici 
filim ler ortaya koyduğu ileri sü
rülebilir. Am a Furie’nin kendine 
özgü değişik anlatımını, biraz fa z 
la özentili sinema dilini klişe hali
ne getirm ekte olduğu da unutulma
malı. Artık Furie’nin yavaştan ya
vaştan kendini yenileştirme yolla
rını aram aya başlamasının zam a
nı. Çünkü Ipcress File’da başarıyla 
kullanıp aynen sürdürerek The A p 
paloosa’da da uyguladığı, aşın  bi- 
çimci bir anlayışın, büyük bir öze
nin ürünü olan görüntü düzenle
melerine, büyük yüz çekimlerine, 
oynak alıcı hareketlerine ve kimi 
zaman soluk kesici güzellikteki 
kusursuz plânlara dayanan çarpı
cı sinema dili, bu kez pek o kadar 
etkili ve geçen i olamıyor.

Sungu Çapan

M ARLON BRAN DO

.  afry.
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AN N  M ARG RET, M ICH AEL P A R K S

HOLLY WOOD'DA YEN t BİR 
ŞEY' YOK!..

RUS RİLEY’S BACK IN TOWN /  
EŞİMİ ARIYORUM. H arvey Hart 
yönetiminde bir Am erikan filmi. 
Senaryo . W illiam Inge. Görüntü
ler Russell M etty. Oyuncular /  
Ann M argret, Michael Parks, Ja
net M argolin, Brad Dexter, Jocelyn 
Brando, M imsy Farm er. Yapım  
Yılı /  1965

Capra nın m irasçılarının pek yapa
cakları blrşey yok  anlaşılan. Wall 
Street in tutulduğu periodik kriz
lerin en şiddetlisinde, 1930’lardan 
savaşa dek uzanan günlerde H olly
wood Capra ya da Preston Stur- 
ges aracılığıyla ünlü «N ew  Deal» 
politikasına ayak uydurm a yönün
den görevini yapm ış sayılabilirdi.

Capra’lar, Sturges’iar ekonomik 
buhranın Am erikan toplumundaki 
izlerini, sım flararası dengesizliği 
sinemada sosyal taşlamanın hatırı 
sayılır örneklerini verecek adeta 
didik didik etmişler, öteyandan ge
tirdikleri moral değerlerle pekâla 
iyim ser bir tavır takınm ağa dek 
vardırınışlardı işi... O dönem  sine
macıları Capra olsun Sturges ol
sun sosyal taşlam aya yönelirken 
belirli bir şeıııatizme dayanm ak

taydılar. Orta halli Am erikan yurt
taşı, «sokaktaki adam » ı Harold 
Lloyd ’ların, Buster K eaton’lann 
çağlarından arınmış olarak endüst
rileşmiş toplum düzeniyle karşı- 
karşıya kalıyor, bu karşıkarşıya 
kalışın biryandan ekonom ik buh
ranın şiddeti öbür yandan «New 
Deal» politikasının stratejisi yü
zünden daha geniş bir açıdan ele 
alınması zorunluğu doğuruyordu.

Yoksul ancak temiz türekli insan
ların oluşturduğu iyilikler dünyası 
çatıştığı düzenle öyle bir duruma 
giriyordu ki karşı taraf iyülkler 
dünyasının olumlu niteliklerine 
kendisiyle anlaşıyordu. Capra’nın 
kom edilerinde yoksul insanların 
tem iz dünyalan karşısır.da ezilip 
dayanam ıyor, belirli b ir ortamda 
büzüien, sınıf farkı yüzünden ha
yatın çirkinleşmem esi kamışına 
varan kapitalistlere, Robin Hood 
geleneğini sürdüren gangsterlere, 
tesislerinin hisse senetlerini işçi
lerine dağıtan fabrikatörlere sık 
sık rastlanmasını olaya bu açıdan 
bakıldığında olağan karşılam ak 
gerekirdi. Ekonom ik buhranın do
ğurduğu moral çöküntü İçersinde 
yeni değerler aram a çabası Capra 
ve benzerlerinin kom edilerinde dra
m atik oluşumu gizliden gizliye İş
leten başlıca dramatik unsur olu
yordu.

1960 sonrası Am erikan toplumu- 
nun değişen koşullan altında, Cap- 
ra’dan sosyal eleştiriye dayanan 
komedi film i yapm a görevini dev
ralan genç sinemacılardan bekle
nen herhalde H arvey H art’ın «E şi
mi A rıyorum » film inde ortaya k oy 
duğundan daha başka şeylerdi. 
Y oksa Capra’dan direkt günümüz 
A m erika’sına bağlanan bir eleştiri 
anlayışıyla «Eşim i A rıyorum »un a- 
na temini oluşturan «insanın ken
disine saygısını kaybetm esi» olayı
nın sağlam, inandıncı temeller üs
tünde anlatılacağını sanmak pek 
olacak iş değildi. W all Street’in 
1930'lardaki gibi başı belâya g ir
memişti, bir «N ew  Deal* politika
sının tekrarlatılmasın] gerektiren 
bir durum da yoktu ortada. A m e
rikan inşam günüm üzde çok daha 
başka sorunlar yüzünden bir değer 
yitiriminin, m oral çöküntüsünün 
altında eziliyordu. Kendisine kar
şı kaybettiği saygısını tekrar bu
labilm ek için fUmin kahramanına 
evli olan eski sevgilisini terkettir- 
i’ iekle hallolacak dâva değildi bu.

(T ipik bir Am erikan şehri... Gözü 
zenginlikte olan sevgilisi evlenm e
ğe yanaşm ayınca askere giden bir 
genç yıllar sonra evine, ailesinin 
yanına dönüyor. Bu arada eski sev
gilisi aklına koyduğu üzere zengin 
biriyle evlenmiştir. Genç adam iş 
ararken sevgüisi de peşinden koşu
yor. Bu arada şehirli Am erikan ev 
kadının sosyal eleştirisi yapılıyor. 
Sonunda genç adam eski sevgilisi
ni terkedecek, beğenmediği tam ir
cilik m esleğine dönecek, kendisine 
bir eş bulacaktır.)

H arvey H art'ın el attığı hikâye ö- 
züyle kuruluşuyla pek m odası geç
miş duruyordu. Capra’nın evrensel 
sesleniş gücü yanında Hart olduk
ça  cılız kalm aktaydı. Oysa iyi n i
yetli, giderek kabiliyetli bir y ö 
netmendi. Düzgün bir sinema dili, 
usta bir oyuncu yönetim i vardı. 
A m a gerekli aşamayı yapacak gü ç
ten yoksundu. «Eşim i A rıyorum » 
1930 larda çevrilseydi bayağı iyi 
bir film  olurdu. Ancak Hollywood 
ne denli takvim  yapraklarına sırt 
çevirirse çevirsin sinema 1968 yılı
na giriyordu.

Tanju Akerson
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A t il la
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Tercüman Yeni
Sinema

Cumhuriyet Yeni
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M illiyet Yeni
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Yeni
Sinema
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Sinema

Ses

Karanlığın îçinden/The Miracle Worker • •• • • • ■• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • •

3 Sükut A ltm dır/L e S ilence est d 'or • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3 Bir Kır Gezintisi/Une Partie de Campagne • • • • • • • • • • • • • • • •
3 Zossia • • • • • • • ••• • • • •

Kanunsuz Silahşör/Cat Ballou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3 İk in ci Soluk/Le Deuxierae Souı'fle • • • • • •• • • • •

Batıda Vuruşanlar/Southwe3t to Sonora • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
Şeytan Tuzağı/'ïarie Chantai contre dr.Kha • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Karanlıkta bir Ç ıg lık /A  Shot in the i'iark • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Um t s iz  Aşk/Tne .landpıoer • • • • • • • • • • • • • • • •

K arm ızı nasıl oldürürsünüz?/How to nurd er.. • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dun, Buğun, îa r in /I e r ı , Oggi, Donar*! • • • • • • • • • • • • • • •

Caniler akspresi/Conpertıment Tueurs • • • • • • • • • • • •

S Othello • • • • • • • • • •

S Şehvet Kurbanı • • • • • • •

S Kahveci Güzeli • • • • • • •
Londra Yanij or/Operatıon 2r jsobow • • • •
Serseri Turıst/La Grande Sauterelle • • • •
Kız Kolunda Dajnga Var • • • •

S K ıvırcık  Par?a • • •
S K aldırın  Çiçeği • •




