
SİNEMA 

nin yarattığı kompozisyonun kudre
tine sinema tarihinin pek az sanatçı
sında rastlamak mümkündür. İlk de
fa büyük bir oyuncu olduğunu ispat 
eden Aşlida Valli, kontes Livia'nın bü
tün endişe ve ihtiraslarım başarıy
la yaşatır ve seyircilere duyurur. 
Amerikan yıldızı Farley Granger ise 
Franz rolünde kendisinden beklen-
miyecek kadar ölçülü ve anlayışlı 
bir oyun çıkarır. 

"Günahkâr Gönüller - Senso" ta
rihi konuları ele alış bakımından si
nema tarihinde bir dönüm noktası
dır. Luchino Visconti'nin seyircilerin 
hem aklına, hem de duygularına hi
tabede bilen üslûbu, filmi seyrine do
yum olmayan bir şaheser haline ge
tirmiştir. 

"Büyük Aşkını" 

ngiliz sinemasının en kudretli re
jisörü olarak tanınan Carol Reed, 

şövalye olup "sir" ünvanını kazanalı-
beri değerinden çok şey kaybetti. Ge
çen' haftalarda gördüğümüz "Tra
pez" tamamen ticarî maksatlarla 
çevrilmiş, duygu ve düşünce fukara
sı bir filmdi. Sinemaya "Odd Man 
Out - Ölümden de Kuvvetli", "The 
Fallen Idol - Meşum Kadın" gibi e-
serler verebilen sanatçının, bu film
de şahsiyetini keşfedebilmek imkân
sızdı. "Trapez"den bir yıl önce ya-
pılan "Büyük Aşkım - A Kid for Two 
Farthings" ise Reed'in sinemacılığa 
ilk başladığı günleri aradığını hisset
tirmektedir. 

"Büyük Aşkım" Londra'nın fakir 
yahudi mahallesinde yaşayan kü
çük insanların hayallerini ve ümitle
rini gösteriyor. Hayat şartlarım ken
di gayretleriyle yükseltemiyecekleri-
ni anlayan bu insancıklar kaderleri
ni, tesadüflere ve mucizelere bağla
mışlardır. 20 yıl önce "Laburnum 
Grove" ve "Bank Holliday" gibi 
filmlerde küçük semt halkını usta
lıkla yaşatabilen Reed, aynı işi bu 
filmde de başarıyor. Filozof tavırlı 
ihtiyar terzi David Kossoff, küçük 
Jonathan Ashmore, annesi Celia 
Johnson, mahallenin Apollon'u Joe 
Robinson, sevgilisi Diana Dors, gü
reşçi Primo Carnera hep canlı kişi-
ler. Ama kişiler ve çevrelerinin tabi
iliği yanında olaylar pek zorlama. 
Konusu, insanları, meseleleri bakı
mından Vittorio De Sica'nın "Milano 
Mucizesi"ni hatırlatan "A Kid for 
Two Farthings" söylemek istediğini 
onun kadar acık ve belirli ortaya 
koyamıyor. "Milano Mucizesi"nde İyi 
Toto'nun güvercinin mucizeler ya-
ratmasını beklediği gibi küçük Joe 
da tek boynuzlu keçisinin uğur getir
mesini bekliyor. Terzinin yakışıklı 
kalfası parasızlık yüzünden sevgili
siyle evlenemiyor. Paraya kavuşabil
mek için de tek ümidi pankreas gü
resi şampiyonunu yenip büyük mü
kâfat alabilmek. Carol Reed insan 
üstü kuvvetteki güreşçinin yenilmesi 
mucizesini meşru gösterebilmek için 
onu seyircilere kötü tanıtıyor. Hal
buki fizik kuvvetinden başka bir 

varlığı olmayan güreş şampiyonu 
da pek ala küçük insanlardan biri, 
onlar kadar sıkıntı ve ihtiyaç içinde.. 
Buna rağmen Reed tek boynuzlu ke
çinin getirdiği uğur ile yanlış gücü 
ezmekte ısrar ediyor, küçük Joe ile 
çevresindekiler bu sayede saadete 
kavuşuyorlar. 

Başarılı Eastmancolor fotoğraflar
la çekilen filmin bilhassa ilk sahne
leri şiirli. Bunda Carol Reed'in çev
reyi bir çocuk gözüyle görüldüğü gi
bi verebilmesinin mühim rolü var. 
Ama bu emresionist ifade yerini ve 
şiirli hava film sonuna doğru, -Pri
mo Carnera'nın keçiyi ele ge
çirmeğe çalıştığı, Diana Dors'a sar
kıntılık yaptığı sahnelerde olduğu 
gibi - ekspresionist anlatım şekilleri
ne bırakınca eserin bütününde üslûp 
farkı doğuyor. Fakat ' akademik si
nemacı Carol Reed tekniği ile kusur
ların üstüne şal örtebiliyor ve "A 
Kid for Two Parthings in canlı in
sanları ve sürükleyici anlatışlarıyla 
güzelce bir film olmasını sağlıyor. . 

sonuna kadar kararsızlık hissedil
mektedir. Meseleler büyük bir ihti
yatla ele alınmakta, belirli bir neti
ceye bağlanmadan bırakılmamakta-
dır. Zaman zaman, çözümlenmeyen 
bir meselenin arkasından başkaları 
çıkmaktadır. Edward Dmytryk'in 
mekanik mizanseni olayların gerisin
de onları doğuran sebeblere nüfuz 
edememektedir. Müsamaha ve bilgi
yi sıkı disiplin ve kılık kıyafete ter
cih eden film, kaptan Queeg'in uzun 
yıllar denizde neden ve nasıl yıpran
dığını, niçin ruh hastası olduğunu 
açıklamaya yanaşmıyor. Anlatılan 
her yeni olay seyircide yeni şüpheler 
yaratmakla birlikte, Humphrey Bo-
gart ile Fred MacMurray'ın bilgili o-
yunları, Edward Dmytryk'in akıcı 
üslûbu "Denizde İsyan"ın sıkıcı bir 
film olmasını önlüyor. 

"Berduş" 
erduş"u yapanlar hiçbir zaman 
san'at kaygularından, ortaya at

tıkları meselelerden, sinematik biçim 

Humphrey Bogart ve Van Johnson "Denizde İsyan"da 
Sansüre isyan edemedikten sonra,. 

"Denizde İsyan" 
merikan donanması gemilerinde 
hiç isyan olmadığını bildiren bir 

açıklamayla başlayan filmde anla
tılan isyanın, ne derece samimiyet 
ve doğruluk mahsulü olacağı orta
dadır. "Belâlı Kaptan -. Mister Ro-
berts"de subaylar, terfi edebilmek 
için zujme varan disiplin tatbik eden 
kaptanlarına .isyan ediyorlardı. "De
nizde İsyan - The Caine Mutiny"de 
ise isyan edilen ruh hastası bir kap
tandır. Ayaklanmayı her iki filmde 
de böyle sudan sebeplere bağlamak 
Amerikalı sinemacıların sansürden 
ne kadar çekindiklerini ortaya koy
maktadır. Herman Wouk'un Pulitzer 
mükâfatı kazanan aynı isimli roma
nının sinema adaptasyonunda baştan 

denemelerinden, iyi niyetten, imkân
sızlıklardan ve benzeri bahanelerden 
söz açamazlar. Bu filmin yapılışında 
tek ve biricik gaye seyircinin zayıf 
noktalarından istifade edip kazanç 
temin etmek. Hindli "Avare" İstan
bullu "Berduş"un en yakın akraba
sı. Soya çekme kanunundan kaçıla-
mıyacağı için kahramanlar birbirle
rinin benzeri oluyorlar. Raci-Bedri, 
Nergis,.- Filiz, Kaya - Berduşun ağa
beyi kılığında seyircilerin karşısına 
çıkıyor. Bu çeşit hikâyelerin dedesi, 
Victor Hugo'nun "Sefiller"i de unu
tulmuyor, çifte şamdan çalma mo-
tiflyje birlikte, rahip, din ve cinsiyet" 
değiştirerek günün 24 saati namaz 
kılan kör ve yaşlı bir kadın olarak 
senaryoda yerini alıyor. "Sefiller"in 
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böylece uzak akrabalık hakkı tanın
dıktan sonra "Âvare" sahne sahne 
kopya edilmeğe başlanıyor. Öyle ya, 
meydanda iş yapmış bir film durur
ken, kendimizi Şorlamaya, aynı ko
nuda bile olsa başka şeyler yapma 
sıkıntısına katlanmaya ne lüzum 
var ? İnsan hayatta pratik olmamalı 
mı? İşte bu film de kesin zekânın, 
kurnazlıkların, kolaya kaçmanın en 
tipik örneklerden biri. Kaderini oldu
ğu gibi başkalarının yarattığı bir fil
min başarısına bağlıyor. Pek tabiî 
bütün taklidler gibi modelinin sevi
yesine yaklaşamıyor. "Avare" bü
tün hafifliklerine rağmen bazı insa
nî noktalara sahipti. Kahramanı Ra-
ci aslında iyi olduğu halde çaresizlik 
yüzünden kendi isteğiyle hırsızlık 
yapıyordu. Halbuki Berduş'umuz bü-
tün sıkıntılarına rağmen doğru yol
dan çıkmayan bir masal kahramanı, 
bir namus abidesi. Ne olur ne olmaz, 
yanlış anlaşılmasın diye siyah ve be
yaz karakterlerin arasına gölgeler, 
griler katmaktan dikkatle kaçınan 
sinemacılarımızın seyirciyi alık yeri
ne koydukları müddetçe canlı tipler 
yaratmaları imkânsızdır. "Berduş"ta 
-kipsin iyi kimin kötü olduğu daha 
sarf ettikleri iliç cümleden belli olu
yor. Bu kaidenin dışında kalan cilâlı 
İbo ele alınışındaki bütün olumsuz
luğa, temsil edilişindeki hokkabaz 
şakşakçılığı usullerine rağmen ger
çeğe yaklaşan yegâne şahıs. 

Berduş'u Zeki Mürenin temsil et
mesi de ayrı bir felâket. Boyacı ço
cuğu tipine uymayan fizik görünüşü 
yanında, rolünün karakteriyle ilgisi 
olayan göz süzmeler, gerdan kır-
malar, nazlı cilveli hareketler Zeki 
Mürenin beyaz perdemizde şimdiye 
kadar görülen en kötü, aktör oldu
ğunu ortaya koyuyor. "İntikam Ale-
vi"nde bazı sinematik endişeler duy-
duğunu hissettiren rejisör Osman F. 
Seden nefes almadan birbirini ta
kip eden şarkılar arasında herhangi 
bir marifet göstermek fırsatım bu
lamıyor. Filmin dikkati çeken tek 
noktası Kriton İlyadis'in usta bir ka
meraman olduğunu ispat eden fotoğ
raflar.. "Berduş"un sefaleti, zorla-
ması, yalancılığı, aidatıcılığı ilyadis'
in temiz, net, aydınlık fotoğrafların 
da apaçık olarak meydana çıkıyor. 

S P O R 

Futbol 
Birinci devrenin sonunda 

eçen hafta Pazar günü Mithat 
paşa stadı gene tarihî günlerin-

den birini yaşadı. Tribünler tıklım 
tıklım dolu idi. Taraflı tarafsız pek 
çok sporsever bir hafta evvel Gala-
tasaraya 2-0 mağlup olan Fenerbah
çelim, Beşiktaş, karşısında nasıl bir 
netice alacağını merakla bekliyorlar
dı. Vakıa kuvvet ölçülerine dayana
rak maçın tahminini yazan spor o-
toriteleri Fenerbahçeyi şanslı görü
yorlardı. ama kâğıt üzerinde veril
miş olan hükümler sahada kaç defa 
bozulmuştu. Futbolumuzun istikrar
sız oluşu, takımların bir hafta ara ile 
birbirini nakzeden oyunları, tahmin 
yapanlara karşı halkta bir itimatsız 

ğuk bir duş tesiri yapmıştı. Fener
bahçe - Beşiktaş karşılaşmasının bu 
sebeble elektrikli bir atmosferde ya
pılacağı fikrinin hâkim olduğu bir 
sırada Liman Lokantasında iki klü-
bün temsilcileri buluşmuşlar, bera
berce öğle yemeği yemişler, hattâ 
kendilerini kovalayan foto muhabir
lerine tebessümle poz. vermişlerdi, 
ertesi gün gazetelerde çıkan resimle
re bir göz atanlar toplantıda Fener
bahçe Klübü İkinci Başkam Osman 
Kavrakoğlunun bulunmadığını gör
düler. Acaba Kavrakoğlu niçin lo
kantaya katılmamıştı? Bunun tek 
sebebi Ankaradaki vazifesinden ay
rılamamış olması mıydı? Kavrakoğ
lu ile Beşiktaş Umumi Kaptanı Usu-
oğlu arasında geçen sert münakaşa
lar, bu iki idareciyi karşı karşıya ge-
tiremiyecek kadar ağırdı. Nitekim di-

Antrenör Gündüz Kılıç ve evlâtları 
Tılsımın Sırrı: Renk aşkı 

lık uyandırmıştı. Bu sebeble verilen 
peşin hükümlere itibar edilmiyordu. 
Fakat Fenerbahçe, Beşiktaşı 2-0 ye
nerek ona şans tanıyanları mahcup 
etmedi. Eğer maçı kaybetmiş olsay
dı, lider Galatasarayla aradaki pu-
van farkı 4'e çıkacaktı. Bunu ka
patmak elbette kolay değildi. Sarı-
Lâcivertlerin kazanmak istemelerinin 
bir başka sebebi de Beşiktaşla ara
larındaki amansız rekabetti. Ahmet 
Bermanın transferi ile başlayan ger
ginlik, zaman zaman kuvvet deneme
leri haline dökülmüş, hattâ mahke
meye dahi intikal etmişti. Galatasa
ray mağlubiyetinden sonra bir sabah 
gazetesinde Beşiktaş Klübü Umumi 
Kaptanı Sadri Usuoğlu "Fenerbah-
çenin yenilmesi normal karşılanma
lıdır" şeklinde bir beyanat vermişti. 
Bu sözler Fenerbahçe camiasında so-

ğer Fenerbahçeli idarecilerin anî bir 
kararla bu toplantıyı yapmalarının 
sebebi de buydu, ihzari mahiyetteki 
görüşmelerde alınan kararlar her iki 
kulübün, menfaatlerini korumak ve 
eski dostluğu ihya etmek bakımın
dan mühimdi. İdarecilerin birbirleri
ne dostluk eli uzatmaları memnunluk 
yarattı ve Pazar günü yapılacak o-
lan maçın elektrikli havasım yatış
tırdı. 
Ankaradan yükselen ses 

am bu sırada Ankaradan İkinci 
Başkanının sesi yükseldi. Kavrak

oğlu sinirlenmişti. Fenerbahçe antre
nörü Szekelly'nin bir sabah gazetesine 
Galatasaray mağlûbiyeti hakkında 
beyanatta bulunması, buna sebeb 
teşkil ediyordu. Kavrakoğlu "Fener
bahçe nizamlarla, talimatlarla yürü
tülen bir klüptür. Antrenörün beya-
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