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Gençlik 
Başarılı adımlar 

G alatasaray Lisesi "Sinema Der-
neği"nin bu yıl tertiplediği film 

gösterilerinin ilk ikisinde seyirciler 
okulun konferans salonunu tamamen 
doldurmuştu. Geçen yılki toplantı
ları hatırlayanlar, gençlerin o za
mandan beri çalışmalarını geliştir
miş olduklarım farketmişlerdi. Cu
martesi ve Pazar günleri üst üste 
gösterilen iki Fransız filmine rağ
bet, bunu ortaya koyuyordu. Bir o-
kul çerçevesi içinde ancak öğrenci 
imkânlarıyla çalışmak, buna rağ
men özel bir sinema teşekkülüne 
çok ihtiyacı olan İstanbulun bu ihti
yacının hiç olmazsa bir kısmını kar
şılayabilmek doğrusu hiç de küçüm
senmeyecek birşeydi. Gerçi gençler 
çalışmalarında zaman zaman büyük 
zorluklarla'- karşılaşıyorlardı. Film 

rinin memlekette bir kültür hizmeti' 
gerçekleştirdiklerini görüyor ve bu
nunla iftihar ediyordu. 

Cumartesi günü yapılan ilk top
lantı, okulun eski mezunlarından, 
"Milliyet'in film tenkidcisi Tuncan 
Okanın bir konuşmasıyla açıldı. 
Lumiere kardeşlerin sinematografı 
bulmaları ve Georges Melies'nin fan
tastik filmleriyle temelleri atılan 
Fransız sinema endüstrisi hakkında 
bir konuşma yapan Tuncan Okanın 
sesi, mikrofon olmadığı için geniş sa
lona dağılıyor, ön sıralara güç yeti
şiyordu. Ama bu vesile ile salondaki 
sinemaseverler, gazetesindeki de
vamlı ve muntazam yazılarıyla bü
yük bir seyirci kütlesinde, filmleri 
sadece seyretmek değil, değerlendir
mek itiyadını da yerleştiren, "yıldız" 
lariyle meşhur, sevimli ve kibar 
tenkidciyi yakından tanımak fırsatı
nı bulmuşlardı. 

Programdaki filmlerin ilki Chris-
tian-Jaque'in "Si Tous Les Gars du 
Monde - İnsanlık Uğrunda", öbürü 
Andre, Cayatte'ın "Nous sommes To
us Des Assassins . Hepimiz Katiliz" 
adlı eserleriydi, "İnsanlık Uğrunda", 
insanların karşılıklı yardımlaşmala
rını, adeta ütopik bir tutum içinde, 
büyük bir iyimserlikle ileri sü
rüyordu. Onun aksine, "Hepimiz 
Katiliz", temelleri çatırdayan bir ce
miyette bunalan bir sanatçının ese
riydi. Cayatte, yaşadığı cemiyetin 
bozuk düzenini, aksıyan, yanlış işle
yen sosyal müesseselerini şiddetli bir 
karamsarlıkla ortaya kokuyordu. De
ğerleri hakkında değişik hükümlere 

Beyazperdede hukuk tezleri 
Cayatte 'Hepimiz Katiliz' i çeviriyor 

şirketlerinin, işlerini onlar kadar cid
diye almamaları yüzünden çok kere 
ilan ettikleri filmin yerine bir baş
kasını oynatmak zorunda kalmışlar
dı. Ama, başta kuruculardan Erdo
ğan Güçbilmez ve Erdoğan Tokatlı 
olduğu halde, dernek üyeleri zorluk-
ları âltetmek için büyük gayret saf-
fediyor, sonunda da başarıyorlardı. 
Bu samimî, dürüst ve Çalışkan iki 
gencin gayretleri bilhassa övülme
ye değerdi. Onlara yardım edenlerin, 
destek olanların daha küçük sınıftan 
gelmeleri, Galatasaray Lisesi Sine
ma Derneğinin gelecekte emin ellere 
geçeceğinin delilleriydi. Okulun de
ğerli müdürü Macit Saner, verdiği 

çok ilgi çekici oldukları muhakkaktı . 
"İnsanlık Uğrunda" 

Norveç kıyılarından iki gün uzakta, 
küçük bir Fransız balıkçı gemi

sinde hastalık çıkar. Gemi telsizle 
civardan yardım istemeye baslar. 
Haberi ilk önce Afrikada Togo'da 
bir Fransız sağlık istasyonu alır. Bo
zuk bir jambondan zehirlenen gemici
lere on iki saat içinde serum yapılması 
lâzımdır. Haber, Afrikadan Parise 
amatör bir telsizciye ulaştırılır. Pa-
riste satın alınan serum bir Polonya 
uçağıyla Almanyaya, oradan da A-
merikalıların ve Rusların yardımıy
la Norvece yetiştirilir. Norveçliler u-
çakla, serumu gemiye atarlar. Müslü
man olduğu için jambon yemiyen, bu 
yüzden de hastalanmıyan gemi mü
rettebatından bir Cezayirlinin yardı
mıyle gemiciler kurtulur... 

Görüldüğü gibi, hikâyenin, man
tığın dışında fazla idealist, bir kuru
luşu var. Çeşitli millet,. din, dil, ırk 
ve ideolojiden insanların, ölüm tehli
kesiyle karşıkarşıya bir avuç deniz
ciye yardımları gerçekte olabilecek 
bir olaydan çok, filmi çevirenlerin iyi 
niyetlerini, temennilerini, olması ge
rekeni aksettiriyor. Önce H. G. Cl<>-
uzot'nun yapmayı tasarladığı, sonra 
onun senaryosunu geliştirerek Chris-
tian-Jaque'm çevirdiği film, Birleş
miş Milletler idealini, insanlar ara
sındaki karşılıklı yardımlaşmayı 
böyle örnek bir şekilde gösterdiği i-
çindir ki, başta Karlovy-Vary Festi
valinde kazandığı büyük mükâfat ol
mak üzere, gösterildiği bir çok 
memlekette "iyi niyet" mükâfatları
na lâyık görüldü. 

"İnsanlık Uğrunda"nın inanılmaz 
gelen plâtonik bir iyimserliği var. 
Bu sefer oldukça değişik bir. mevzuu 
işlemesine rağmen Christian-Jaque-
m tutumu, öbür. filmlerden pek fark-
lı değil. Hareketli, hafif, fantastik 
bir anlatış; süratli bir tempo; fırsat 
düştükçe kadınlara dair birkaç nük
te; seyircinin dikkatini daima uya
nık tutan oynak bir kamera,' filmin 
ilgiyle seyredilmesini sağlıyor. "İn
sanlık Uğrunda" belki, idealleri nis-
betinde büyük bir film değil. Anlat
tığı iyi niyet seviyesini pek aşmıyor. 
Bazan teferruatla çok uğraşıp, asri 
maksadından uzaklaşıyor. Buna rağ
men böyle filmlerin çevrilmesinde ve 
gösterilmesinde, uyuşturucu olma
maları şartıyla, her zaman büyük 
fayda olduğu kabul edilen bir ger
çektir. 

p 
"Hepimiz Katiliz" 

rogramın ikinci filmi, son yıllar
da hakkında çok münakaşa edilen 

bir Fransız rejisörünün en karakte
ristik eserlerinden biri olması bakı
mından çok mühimdi. "Hepimiz Ka
tiliz", sinemacılıktan önce avukatlık 
ve, gazetecilik yapan Andre Cayatte'-
ın tezli üç hukuk filminin ikincisiy-
di. Bunların birincisi "Justice Est Fa-
ite-Hak Yerini Buldu", adalet sistemi
nin çalışmasındaki aksaklıkları gös
termeye çalışmıştı. "Hepimiz Katiliz" 
ise, ceza ve infaz sisteminin yanlış 
yolda işlemesi üzerinde duruyor. Se-
rinin üçüncü filmi, aynı meseleleri 
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bir kere daha ileri süren "Dossier 
Noir . Kara Dosya'nın ilk ikisinin 
gücünde olmadığı işaret edilebilir. 

"Hepimiz Katiliz", büyük sosyal 
kaygılar üzerine kurulmuş. Fakat 
hemen hemen bütün teali filmlerin 
bâşına gelebilecek bazı esaslı aksak
lıklardan kurtulamıyor. Cayatte, tezi
ni çeşitli yünlerden ispat etmek için 
bîr film çerçevesini aşacak kadar çok 
örnek veriyor. Böylelikle film, mev-
zuunu sürükliyecek belli bir olaydan, 
bir ana hattan mahrum kalıyor. Se
naryonun dramatik yapısı oldukça 
muvazenesiz ve dağınık. Film, önce, 
savaş ve sefalet yüzünden adam öl
dürmeye başlıyan, savaş bittikten 
sonra da öldürmeye devam eden bir 
gencin (Marcel Mouloudji) hikaye
siyle başlıyor. Tamamiyle kötü sos
yal şartların meydana getirdiği bu 
tipin hapishaneye girmesiyle çevre
sindeki yeni tipler tanıtılıyor. Örf ve 
âdetler, toprak ve kan dâvaları yü
zünden katil olan bir Korsikalı 
(Raymond Pellegrin), adlî hataya 
kurban giden bir doktor, '"aklî bir 
hastalık yüzünden katil olan biri, 
kötü hayat şartları ve cehaletten ka
til olan birbaşkası.... Bu arada hu
kukçular, doktorlar, papazlar; katil
lerin yetişmesi, kurtarılması, ceza
landırılması hakkında uzun boylu 
münakaşalara girişiyorlar. Cayatte, 
hapishane şartlarım, ölüm mahkûm
larının psikolojik durumlarını mah
kûmlara yapılan muameleleri dehşet 
veren, seyircinin sinirleriyle oynıyan 
sahnelerle ortaya koyuyor. Film ne
tice olarak şunu söylüyor: Katilleri, 
cemiyetin kötü şartları yetiştirir; 
bir cemiyetin mensupları olarak- ka
tilleri biz yetiştiriyoruz; durum dü-
zelmedikçe, katillere, doğru yaşıyı-
bilecekleri hayat şartları temin edil
medikçe, onları ölüme göndermek 
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Ders Almak veya Almamak 
Adnan UFUK 

isiklet Hırsızları" sinemacılarımızın gözünü açacak mı, onlara iyi 
bir misal olacak mı? Bu, filmden çok sinemacılarımıza kalmış 

bir iştir. Zira "Bisiklet Hırsızları", imtihanını iyi vermiştir. Geri kal
mış, kalmamış millî sinemaların çoğunda uyandırıcı, hayırlı tesirler 
göstermiştir. İspanyadan Japonyaya kadar çeşitli memleketlerde "Bi-
siklet Hırsızları'' öbür neo-realist filmler arasında en tesirlisi, en ay
dınlatıcısı olmuştur. Aklı başında hiçbir sinemacı da, hattâ bahis mev
zuu kendi eseri bile. olsa, bu tesiri inkâra kalkışmamıştır. Bu da tabii 
bir şeydir. Sanat alışverişinin son derece yaygın olduğu bu asırda, 
bunun utanılacak, gizlenecek hiçbir tarafı yoktur. Bütün mesele alı
nan dersin şekline bağlıdır. 

Zira "ders almak", kendini çeşitli yollarda gösterebilir. Meselâ 
İtalyan neo-realistlerinin yaptıkları gibi Fransız, İngiliz, Rus, Ameri
kan gerçekçi .sinemalarından "ders alınıp"' milli bir sinema okulu, can
lı bir sinema cereyanı yaratılabilir. Yahut bir zamanların "Amerikan 
neo-realizmi" gibi, İtalyan neorealizminin sadece dışa ait hususiyetle
ri alınıp kısa zamanda kaybolup giden bir saman alevine yol açabilir. 
Yahut da bizim sinemamız gibi kötü ustalar, kötü misaller seçilip, 
bunları körü körüne taklidederek köksüz, temelsiz bir sinema kuru
labilir. Zira kopyacılık da bir etkilenmeyi, ders almayı gösterir ama, 
bunların en kötü şeklidir, hem de utanılacak şeklidir. 

Fakat asıl mesele, bir sinemanın ders alabilecek erginliğe varıp 
varmadığıdır. Ders almak veya almamak, daha sonra gelir. Bir sinema 
ki, rejisörüne, senaryocusuna meselâ "Bisiklet Hırsızlarından aldık
ları derse göre bir film hazırlamalarını istediğiniz vakit, çalınan bisik-
let yerine çalınan boya sandığını, Roma yerine İstanbulu,, kilise yerine 
camiyi geçirip önümüze sürecek zihniyettedir, o sinema henüz ergin-
leşmemiş, ders alacak çağa gelmemiş demektir. 

"Hepimiz Katiliz"den bir şahne 
Müşterek suçumuz 

da paralel montajlardan meydana 
geliyor. Rejisör, dramatik tesir ya
ratacak bir mevzu birliği sağlayama 
dığı için sık sık dehşet verici sahne
ler düzenlemeye mecbur kalıyor. 
Tipler, derinlemesine islenmiş, canlı 
karakterler haline getirilemiyor. Bu 
arada küçük Georges Poujouly'nin 
oynadığı rol, tiplerin arasında en faz
la sivrileni. Tokluk ve sefalet içinde 
yetişen, küçük yaşta büyük zorluk
larla mücadele etmeye mecbur olan, 
keserle ördek keserek cana kıymaya 
alıştırılan, rahat yaşıyan insanların 
arasına girdiği zaman ürkek bir vah 
şi hayvan yavrusunu andıran bu ço
cuk, filmin anlatmak istediğini en iyi 
ifade eden elemanlardan biri... İçin
de bulunduğu durum, çevresiyle mü
nasebetleri, naturalizme varan bir 
doğruluk içinde canlandırılıyor. Se
yirci, cemiyetin nasıl yeni bir katil 
yetiştirmekte olduğunu, meselenin 
bütün çıplaklığıyla görüyor. Tele
fonla ağabeyinin durumunu öğrenme
ye çalışan avukatı camlı bir kapının 
arkasından, çok çapraşık duygular 
içinde seyreden çocuğun son derece 
ifadeli yüzüne Cayatte, kamerasını 
ağır ağır yaklaştırıyor. Mevzuu çok 
dağıtılmış bir eser, ancak böyle iyi 
düzenlenmiş, tesirli bir sahne ile bir 
neticeye bağlanabilirdi. "Hepim4» 
Katiliz", bir sinema eseri olarak 
mutlak başarıya ulaşmış sayılamaz. 
Fakat Cayatte, insanlara insanca 
şartlar temin edilmesi ve insanca 
muamele edilmesi gerektiğini, seyir
ciye film boyunca çok kere sarsıcı bir 

hiçbir şeyi değiştirmez, halletmez; 
bu, dolayısiyle hepimizin katil olma
sından başka neticeye varmaz. 

Cayatte'ın, bu tezi ispat etmek 1-
çin filmine soktuğu örnekler o kadar 
çok- ki, film zaman zaman, araların
da münasebet kurulması, takibi çok 
müşkül olan, küçük küçük sahneler
den, değişik tipler ve vakalar arasın-

pe
cy

a


