
SANAT DÜNYASINDA 

Leylâ Gençer - İngrid Bergman 

iki büyük sanatkâr 

tediğini söylüyor ve mukavemet edil-
mez bir ısrar gösteriyordu. Bu: Maes-
tro De Ferdinando idi. Maestro De 
Ferdinando, büyük bir anlayış ve sa
bırla çalıştırdığı talebesi hakkında 
sonradan bize şunları söyledi: 

"Sanat hayatı büyük bir istikbale 
namzettir. Bunun kolay bir şey oldu
ğunu zannedenler bulunabilir. Halbu-
ki bu istikbale ancak büyük bir isti-
dadın, büyük bir sebatla ve engin bir 
imanla çalışması neticesinde varılabi
lir. Bu istikbalin çok kuvvetli namzedi 
bulunan Leylâ Gencer derin bir hassa-
siyete sahiptir. Seyirci veya dinleyici 
ile arasında kurulması elzem bağı, en 
kuvvetli kontakt ile temin etmek gibi 
ender rastlanan bir kabiliyeti vardır. 
Sahnede bütün beşeri mevcudattan ay
rılarak pür sanatın malı olur. Bütün 
bunlar büyük artist tipinin tarifini 
tamamlar ve Leylâ Gencer bir büyük 
artisttir. Ses bahsinde ise: soprano 
klâslarını tamamen içine alan klâsik 
sopranodur. Bu gün yeryüzünde vo
kal teknik bakımdan, Leylâ gibi ko-
loratur, lirik ve dramatik soprano hu-
susiyetini bir hançerede toplayabilen 
sanatkâr çok enderdir." 

Tanınmış bir musiki otoritesi olan 
Maestro'nun bu sözlerine bir şey ilâve 
etmeyi lüzumsuz buluyoruz. Bununla 
beraber, Leylâ Gencer'in evinde, müs
tesna bir köşe işgal eden gri deri çer-
çeveli bir fotoğraf var; Tullio Serafin 
imzasını taşıyor ve şu cümlelerle süs
lenmiş bulunuyor: "Üstün hassasiyet 
ve çok tatlı artistik bir sesin bütün hu-
siyetini taşıyan Leylâ Gencer! Sesi ile 
her şeye muktedir olan sanatkâra en 
iyi temennilerimle..." 

Sadece haşiye olarak Tullio Sera-
fiin'in yaşayan İtalyan orkestra şefle-

rinin en şöhretlisi ve en değerlilerin-
den biri olduğunu tebarüz ettirmeliyiz. 

** 
ecen sene İtalyan hükümeti, kültü-
rel münasebetler cümlesinden ol

mak üzere Leylâ Gencer'i İtalyadaki 
operaları görmeye davet ettiği zaman 
bu seyahati Maestro De Ferdinando 
ile birlikte yapmıştı. Napoli'de Scala 
de Milâo'nun bir eşi olan ve 3000 seyir 
ci alan muazzam San Carlo operasının 
boş salonundan geçerek çıktığı boş 
sahnesinde, mabette duyulan dinî bir 
huşu ile ürperdiğini hissetti. Maestro-
nun tuşlarına gelişigüzel dokunduğu 
piyano, muhteşem salonda akisler ya
ratmıştı. Bu sırada mihmandan, sa
lonun tannaniyetini tecrübe etmesi i-
çin bir şey söylemesini teklif etti. Bu 
teklifi Maestro ciddiye aldı ve ısrar 
etti. Operanın umum müdürü ise e-
hemmiyet dahi vermeden, salonun ni
hayetine doğru yürümüştü. Leylâ 
Gencer hocası ile mihmandarının ısra
rı üzerine Traviatta'nın meşhur arya
sını söyledi. Parçanın ortasına doğru 
o muazzam boşluğa açılan kapılardan 
sessiz bir akın başlamış, operada vazi
feli sanatkâr, teknisiyen veya idareci, 
o sırada kim varsa, büyük bir hayran-
lıkla salona koşmuşlardı. Salonun di-
binde hayret ve hayranlıkla donaka
lan umum müdür arya biter bitmez 
koşar adım sahneye gelmiş, Leylânın 
ellerine sarılarak tebriklerle bir parça 
daha söylemesini rica etmişti. Leylâ 
bu ricayı kabul etmiş ve bu defa "La 
Forza del Destino"dan bir arya söyle
mişti. 

(Bunlardan birincisi koloratur, i-
kincisi ise dramatik sopranodur ve an-
cak akrobasiye müsait, müstesna han-

çereler cesaret edebilir.) 
O gün Leylâ Gencer saat 11.30 da 

Napoli garında trenden inmişti. 12.00 
de San Carlo operasında tesadüfen 
şarkı söylemişti ve 12.30 da ise "9 a-
ğustosta 12.000 seyirci önünde Teatro 
Arena Flegrea'de La Traviâlta'yı oy
namak üzere" opera umum müdürü-
nün odasında kontrot imzaladı. 

* "** 
eylâ Gencer geçen sene İtalyada La 
Traviatta ve Buttefly'dan başka şef 

Tullio Serafin'in idaresinde Çaykovs-
ki'nin Eugene Oneguine operasını oy-
nadı. Önümüzdeki şubatta da Romada 
Mascanini'nin "İris" operasında dra-
matik tamperamanlı, dramatik sesli bir 
Japon kızını temsi1 edecek. 

Leylâ Gencer'in harikulade mace
rası devam ediyor. —T.D. 

Sinema 
Ber l in d ö r d ü n c ü m i l l e t l e r a r a s ı 
fes t iva l ine i ş t i rak ediyoruz 

u satarları okurken, Berlinde ya-
pılmakta olan dördüncü milletler

arası film festivalinde bir Türk filmi 
de gösterilmektedir. Yahut biz böyle 
biliyoruz. Çünkü İstanbul gazetelerine 
verilen malûmat neticesi yapılan neş
riyattan bunu öğrendik. İhtiyat kayıt-
ları ileri sürüşümüzün bir çok sebebi 
var. Evvelâ 18 hazirandan 29 a kadar 
yapılacak festivale iştirâk için filmin 
10 mayısta gönderilmiş olması lâzımdı. 
Fakat memnuniyetle öğrendiğimize 
göre, Türkiye için istisnaî muamele 
yapılarak filmin festivale alınması ka
bul edilmiş. Öyle sanıyoruz ki, diğer 
şartlar üzerinde de, festival komitesi, 
aynı müsamahayı gösterecektir. Yok-
sa, "Bir şehrin hikâyesi" nin Berlin 
dördüncü milletlerarası festivalinde 
gösterilmesine imkân yoktur. 

Bu şartlar nelerdir? 
estivale 35 milimetrelik, uzun met-
rajlı filmler olduğu gibi uzun 

veya kısa, kültürel ve dokümanter 
filmler girebiliyor. Öğretici ve reklâm 
mahiyetinde olanlar kabul edilmiyor. 
Her filmin kendi ana dilinde konuşul-
muş olması da lâzım. Öylece de gös
terilecek. Festivale iştirak edecek film
lerin, festivale takaddüm eden oniki 
ay içinde yapılmış ve yapıldığı mem
leketten başka bir yerde gösterilmemiş 
olması da şart. Bunlara ilâve olarak, 
milletlerarası bir festivale girecek e-
serlerin, salahiyetli bir makam veya 
bir sinemacılık teşklatı tarafından 
takdim edilmiş olmaları da arzu edili
yor. 

Bu kadar mı? Daha bir takım 
şartlar var ise de teknik ve teferruata 
ait olduğu iç n saymıyoruz. Peki, öte-
kilerini neden saydık? Berlin millet-
lerarâsı festivaline gönderilen filmimi-
zin bu şartlara uygun olup olmadığını 
bilmediğimiz ve salahiyetli bir makam 
veya bir film teşkilâtından da öğrene-
mediğimiz için. O halde filmi festivale 
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SANAT DÜNYASINDA 
kim gönderdi? diye soracaksınız. Söy-
liyelim: "Film Dostları Derneği" adı-
na hareket eden başkanları. "Film 
Dostları Derneği" nedir? İsminden ko-
layca anlaşılıyor. Gayesi, her yıl Türk 
film festivali tertip edip en başardı beş 
Türk filmini tesbit etmektir. Sonra 
bunları milletlerarası festivallere tak-
dim de eder. Demek ki "Bir şehrin hi-
kâyesi" ni Berline göndermek huşu-
sunda sarf ettiği gayretleri tebrik duru-
mundayız: Yalnız bir küçük nokta 
vardır. Bu yıl tertip ettiği festivalde, 
jüri heyeti — ki dernek haricindeki 
şahsiyetlerden teşekkül etmişti — hiç 
bir Türk filmini mükâfata lâyık gör
memişti. Kısa metrajlı olarak da, festi-
vale bir tek film iştirâk etmişti. Bu 
da, Denizcilik Bankası tarafından İn-
gilizce yaptırılıp Amerika 
ve Avrupanın muhtelif memleketlerin-
de, uzun müddet vapurlarının reklâmı 
için gösterilmiş bir renkli filmdi. Hat-
tâ bu film, Deniz lokantasında, ge-
çen sene, davetlilere İngilizce olarak 
gösterildi idi. Eğer o ise, "Film Dost-
ları Derneği" Başkanı milletlerarası 
bir festivale iştirak şartlarının ya ga-
filidir, yahut da yerli film yapanların 
"halk böyle istiyor" demagojisi ile i-
çinde göbek havaları, mezarlık sah-
neleri olmadan film yapılamıyacağı 
yutturmacasiyle hareket etmiş ve bir 
sıkandal pahasına, milletlerarası bir 

festivale, şartlarına uymayan bir eser 
sevketmek mesuliyetini almıştır. Te-
menni edelim ki, dördüncü milletler 
arası festivali tertip eden Berlin şehri 
senatosu ile Alman sinema endüstrisi 
teşkilâtları, "Film Dostları Derneği" 
Başkanının sözüne itimat ederek mese
leyi fazla kurcalamasınlar. 

Musiki 
H e r yer k a r a n l ı k ! . 

Radyoda "Batı enstrümanları ile 
Türk müziği" programını tertip 

eden Mithat Akaltan, Millî Kütüpha-

O P E R A A L B Ü M Ü 

A N D R E C H E N İ E R 
Bestekâr 

Şahıslar 

Umberto Giordano (27 
Ağustos 1867 de Foggia'-
da doğdu. 12 Kasım 1948 
de Milânoda öldü.) 
"Andre Chenier" O-
pera dört tablo. Metin: 
İllica. İlk defa 1896 
martında Milânoda oy
nandı. Giordano "Veris-
mo" ekolünün hemen 
hemen son temsilcisi, 
"Adre Chenier" operası 
ise en güzel eseridir. 
Andre Chinier (Dra

matik tenor). Charles 
Gerard (lirik bariton). 
Kontes Coigny (drama-

(lirik 
(bas). 
(bas). 

Mahal 

tik soprano). Madelaine 
de Coigny ( soprano ) 
Bersi (lirik soprano). 
Roucher (bas). Mathieu 
(bas). Madelon (alto) 
Dumas, başkan 
bariton). Tinville 
Pierre Fleville 
Papaz (tenor). 
Paris. Zaman:. Fransız 
ihtilâli devri. Bale yok. 
Koro. Büyük orkestra 
(66 enstrüman). Orkes
trada 3 klarinet ve fagot 
eksiktir. Eserin devamı 
2.5 saat. 

M E V Z U 
Birinci Tablo; 

Kontes Coigny'nin konağında ba-
lo. Davetliler arasında şair Andre 
Chenier de vardır. Kontes Coigny 
ve kızı Madelaine ona bir şiir oku-
ması için ısrar ederler. Şair okuduğu 
şiirinde halkın sefalet ve ıstırabını 
terennüm eder ve asilzadelere karşı 
ağır hücumlarda bulunur. Bu sırada 
konağın eski uşağı Gerard'ın başın-
da bulunduğu aç bir halk topluluğu 
konağa hücum eder. Topluluk güç 
belâ geri çevrilir ve A n d r e 
Chenier de bunlarla beraber gider. 
İkinci tablo: 

Parisin sokak kahvelerinden biri-
sinin terası. Halk, Marat'yı dinlemek 
için toplanmıştır. Sokakta arabalar, 
giyotine giden kurbanları taşımakta-
dır. Bu terrör idaresinden nefret e-
den şair Andre Chenier, kalabalığın 
arasında dostu Roucher ile karşılaşır. 
Roucher ona derhal kaçmasını, ihti

lâl şeflerinin onu göz hapsine aldık-
larını söyler. Fakat şair, Madelaine'e 
olan aşkından dolayı bir yere gidemi-
yeceğini anlatır. 
Üçüncü tablo; 

İhtilâl mahkemesinin salonu. Dış 
düşmanlara karşı halkın silâha sarıl
ması ilân edilir. Kadınlar ziynetleri-
ni ve oğullarım bu harp için kurban 
etmeye hazırdırlar. Ayni zamanda i-
ceride de o kanlı mücadele devam 
etmektedir. Gerard, Andre Chenier-
nin ismini kara listeye yazar. Ma-
delaine beyhude yere sevgilisini kur-
tarmak için çabalar, fakat buna mu
vaffak olamaz. 
Dördüncü tablo; 

Hapishane,. Gerard, Madeleine'in 
yalvarşlarına dayanamıyarak onu 
hapishanede bulunan Andre Chenier' 
in yanına getirir. Madelaine hapiste 
kalır ve daha sonra sevgilisi ile bir-
likte giyotine gider. 

Muâlla Mukadder Atakan 
Bir Güzel Mahalleli 

nede yeni mevzuda münakaşalı bir 
konser vermiş. Gidemedik bu konse
re. Gitmek de isterdik. Mithat Akal-
tanın değerli bir sanatkâr olduğunu 
işitmiştik. Kendisi ile orada bu husus-
ta epeyce konuşabilirdik. Olmadı. Ev-
velâ Mithat Akaltanı radyoda böyle 
orijinal bir program meydana getir-
diği için tebrik edelim. Yalnız bu proğ-
ramın ismi üzerinde durmak lâzımdır. 
"Batı enstrümanları ile Türk müziği" 
dendiğine göre, seçilecek olan parça-
ların tamamen yerli motiflerden yani 
halk müziğinden alınması icap eder. 
Halbuki bu programda "alaturka" mu
sikiye daha çok yer verilmiştir. Ge-
çenlerde bir baritonumuz ayni proğ-
ram sırasında avaz avaz "Her yer ka-
ranlık" diye haykırıyordu, daha son
raları peşrevler, semailer dinledik, 
bunların arkasından da "Adalar sahi
linde" ile şu mahut "Kâtibim" şarkı-
ları sökün etti. İkisinin de bayalığını 

ve Türk müziği ile zerre kadar alâkası 
olmadığını burada belirtmek isteriz. 
Üstelik sanki bir matahmış gibi kati-
bim şarkısını fransızcaya çevirip öyle 
terennüm eylediler. — Bütün bu arap 
havalarına "Türk" sıfatım nasd ve-
rebiliriz? Mithat Akaltan radyodaki 
bu programına "Batı enstrümanlarıyla 
alaturka musiki" ismini koysa daha 
iyi olacak. 

ithat Akaltan bu program ile bize 
alaturkanın zafiyetini, kısırlığını, 

boşluğunu bütün açıklığı ile bir defa 
daha göstermiş oldu. Bu program bize 
sanki şöyle demektedir: "İşte ben ala-
turkayım. Benden hiç bir şey bekle-
meyin. Cansızım, fikir ve muhteva na
mına, yaratıcı unsurlar namına bende 
hiçbir şey yoktur. Muayyen bir kütle-
nin zevkini tatmin etmekten başka bir 
şey yapamam. Eski asaletim kalmadı, 
yerim artık meyhanedir. Beni şimdi 
"tek sesliliğimden" çıkarıp "çok sesli" 
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