
anlayışı ile stilize ettiği güzel 
tablolar seyrettik. Grieg'in nefis mü
ziği ve bu müzikle danseden genç kız
lar ve delikanlılar dekoru tamamlı
yor ve sahneyi bir kat daha güzelleş-
tiriyordu. Sanatkârlar da üzerlerine . 
düşen vazifeyi hakkıyla yapıyorlardı. 
Yapıyorlardı ama, temsilin uzaması 
-3,5 saat kadar sürüyor- seyirciyi sı
kıyordu. 

"Peer Gynt"ün provaları sırasında 
bütün bir ay, dışarda salonda tami
rat olduğu için, sahne içinde prova 
yapmışlardı. Hem de asap bozucu bir 
prova idi bu. Dışardan çekiç sesleri 
gelirken içerde Aese'nin ölüm sahne
sini prova ediyorlardı. Tabii salondan 
görülmesi lâzım gelen ışık provaları-
da yapılamadı ve ilk gece seyirciler, 
yarı karanlıkta oynanan bir temsil 
seyrettiler. Bunda rejisörün, san'at-
kârların hiç bir kabahati yoktu. Bü
tün kabahat, mevsimin başlamasına 
bir ay kala tamirata başlanmasınday-
dı. 

"Peer Gynt" gibi 16 tabloluk dev 
bir ezeri sahneye tatbik etmek güç
tü. Meinicke bu işi başarile yapmış, 
tablo aralarında perdeyi kapatmadan, 
teknisyenler vasıtasile dekorları de-
ğiştirmişti. Grieg'in nefis müziğini 
dinleyerek bir dakika karanlıkta kal
mak ve gelecek tabloyu beklemek se
yirciler için sıkıntılı olamazdı, ama o 
döner sahnenin çıkardığı gıcırtı ol
masaydı! Piyes çok uzundu. Bazı 
yerlerinde meselâ Kahire'deki tı
marhane sahnesinde- pek âlâ çıkar
malar yapılabilirdi. 

Oyun 

Sanatkârlar rollerinin kalıbına gir
mişlerdi. Bilhassa Muzaffer Ara

lan, genç Peer'de muhayyilesi geniş, 
taşkın maceraperest bir delikanlının 
haleti nahiyesini, en ince teferruatıyla 
Verebilirdi. Bilhassa annesinin ölüm 
sahnesinde çok muvaffak oldu. Yaşlı 
Peer'e gelince,- Müfit Kiper gerçek
ten iyi bir aktör.. Kimsenin kabul et
mediği bir rolü almakta tereddüt 
göstermedi ve neticede mükemmel 
bir "Peer" gösterdi. Solveyg'i oyna
yan Nedret Güvenç'in başarısı da on
lardan aşağı değildi. İki örgülü sarı 
saçlı, masum bir Norveçli kızı sev-
gilisini hakikaten seven ve bekleyen 
Solveyg'i mükemmelen canlandırdı. 
Şehir Tiyatrosunun şimdiki kadro
cunda Aese'yi oynamak için Şükrüye 
Atay'dan iyi bir aktris bulunamazdı. 
Fakat "Masum İrene"deki ve daha 
bir iki rolünde seyrettiğimiz oyunu-
nu hatırlatmasaydı. "Peer Gynt'ün 
eşhası hayli kalabalıktı. Fakat bu 
çoğunluk içinde yeşilli kadın rolünde 
Fatma Andaç. Güvey Matz rolünde 
İsmet Ay, Helga rolünde Birsen Öz-
kara. İngrid rolünde Jeyan Ayral, 
Çin Kralında. Mahmut Morali, Baş 
cin rolünde Ferih Egemen, Anitra 
rolünde Altan Hanoğlu, Deli dokto
runda Ercüment Behzad Lav, Rezzan 
Abidin'in hazırladığı danslarda De
niz Uyguner, Suna Pekuysal, Birsen 
Özkara, Erika Hitzigrath, Leylâ Al
tın, Monika Meinicke, Özen Tutucu 
ve Arslan Altın nazarı dikkati- çeki
yorlardı. 

S İ N E M A 
Filmler 

"Johnny Guitar" 

H ikâyesinin kuruluşundaki aksak
lıklara rağmen, "Johnny Guitar"! 

seyretmek, alışılmış western hikâye
lerinden, meselelerinden bıkanlar i-
çin zevkli bir değişiklik oluyor. A-
vare kovboy, bar kadını, haydutlar, 
soygunculuk, linç, tabanca düellosu 
gibi standart kahramanlar ve olaylar 
filmin insan karakterindeki düşkün
lük temayüllerini kuvvetle işlemesine 
mani olmuyor. Zaman zaman "Vadi
ler Aslanı - Shane", "Kahraman Şe
rif High Noon" ve "Yaylalar Fahişe
si - Rancho Notorious" gibi en iyi 
western örneklerini hatırlatan sahne
leri olmakla birlikte, kendine mahsus 
bir dünya görüşü, "Johnny Guitar"ı 
bu klâsiklerin mutlak tesiri altında 
kalmaktan kurtarıyor. 

İçinden demiryolu geçecek olan bir 
kasabanın halkı telâşa düşmüştür. 
Demiryolu ile yeni göçmenlerin gel
mesi, topraklarının elden gitmesi ih
timalleri onları endişelendirir. Emma 
(Mercedes McCambridge), tatmin 
edilmemiş bir aşk yüzünden kıskan
dığı Vienna'yı (Joan Crawford) ka
sabadan uzaklaştırmak, yahut orta
dan kaldırmak için bu huzursuzluk
tan istifade, etmeye gazabı Vienna'-
nın üzerine yöneltmeye çalışır. Ka
sabada çıkan karışıklıklar hiç de su
çu olmadığı halde Vienna'nın hayatı
na mal olacakken, eski sevgilisi 
Johnny Guitar'ın (Sterling Hayden) 
müdahalesi onu kurtarır. 

Philip Yordan'ın senaryosu Vienna 
ile Emma arasındaki geçimsizliğin 
sebebim apaçık belirtemiyor. Hikâ
yede karanlık kalan, neticeye bağ-
lanmıyan noktalar var. Ama bunun 

yanında ustalıkla tertiplenmiş konuş
malar, keskin hatlarla çizilmiş ka
rakterler, kahramanlar arasındaki 
bağlantılar, Philip Yordan'ın aslında 
bir tiyatro yazarı olduğunu ortaya 
çıkarıyor. Zaten filmin üçte biri tek 
dekor içinde tamamen tiyatro hare
keti esasına göre kurulmuş. Hikâye 
olaylarla değil lâflarla anlatılıyor. 
Bnaka soygunculuğu sahnesinden iti
baren paralel gelişmelerin çoğalması, 
sözlerin yerini hareketlerin alması-
senaryoya sinematik değer kazandı-
rabiliyor. 

Filmin gözden kaçmayan bazı se
naryo kusurlarına rağmen başarıya 
ulaşmasını sağlayan bir elin varlığı
nı hissetmemek imkânsız. Bunun 
kahramanı şüphesiz filmin prodüktör 
ve rejisörü Nicholas Ray'dir. Cemi
yet meseleleri üzerinde duruşu, insan
ları ela alışı ile Hollywood'da harpten 
sonra yetişen en mühim rejisörlerden 
biri olan Ray, Amerikanın muayyen 
meseleler üzerinde duran, dünya gö
rüşüne sahip sayılı sinemacılarından-
dır. Nicholas Ray'e göre zayıf irade
li insanlar ve gençler çıkmaza gir
dikleri zaman kötü davranışların kur 
banı olurlar. Bu ana fikre bütün film 
lerinde rastlamak mümkündür. "Joh
nny Guitar"da Turkey ile Vienna ara 
sında geçenler Nicholas Ray'in acı 
bir gerçekçiliğe ulaştığı en güzel sah
nelerdir. Turkey'in (Ben Cooper) ö-
lümle karşı karşıya geldiği zaman, 
kendisine ana şefkati ile yakınlaşan 
Vienna'ya ihanet etmesi, ölümden kur 
tulmak için aleyhinde yalancı şahitlik 
etmesi, insanların zor karşısında ma
nevi değerlerini kaybetmekten sakın
mayacaklarını gayet tesirli olarak 
gösteriyor. 

Değerli rejisör filmin ilk yarısında 

Sterling Hayden ve Joan Crawford "Johnny Guitar"da 
Kovboylu lirizm 
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ki tek dekorlu sahnenin tiyatroya 
meyilli senaryosuna rağmen, montaj
daki ustalıklar ye sinematik geçişler
le seyircinin merakını ve heyecanını 
daima uyanık tutuyor. Hadiselerin 
çoğaldığı son sahneleri ise sinema-
nın icaplarım tamamen kavramış bir 
sanatçının temkini ile gösterişe kas
madan rahatlıkla idare ediyor. 

Johnny Guitar'ı canlandıran Ster
ling Hayden, John Huston'un "Elmas 
Hırsızları - The Asphalt Jungle" adlı 
filminden beri en iyi rolünde. Geor-
ge Stevens'in "Shane"nini hatırla
tan tipe fizik yapısıyla kolayca uyu
yor. Joan Crawford kompozisyon ba-
kımından iyi bir Vienna olmakla bir
likte geçkin yaşı seyircileri erkekler 
tarafından özlendiğine inandırmakta,n 
uşak kalıyor. Bu rolde Marlene Diet-
rich'in "Yaylalar Fahişesi - Rancho 
Notorious"taki rolü ile büyük ben
zerlikler bulmak mümkündür. Merce
des McCambridge tatmin edilmemiş 
bir kadının psikolojik patlamalarını 
seyircilere başarıyla aktarıyor. Scott 
Brady ise aktörlük istemeyen rolünü 
kalıbıyla doldurabiliyor. 

Trucolor azizlik etmediği zaman 
film sanki pastel boyayla renklendi-
rilmiş hissini verir. Victor Young'ın 
romantik fon musikisi umumi sert 
dramatik havaya gizli bir hassasi
yet, filme bir aşk buutu katar. Vien
na ile Johnny'nin gösterilmeyen es
ki aşkları bu yoldan işlenir. 

Nicholas Ray'in orta halli bir se
naryodan ilgiyle seyredilen bir film 
meydana getirmesi, senaryosunu da 
kendisinin hazırladığı ve James De-
an'in baş rolünü oynadığı "Asi Genç
lik - Rebel Without A Cause" adlı 
eseri merakla bekleyenlerin sayısını 
Arttırmıştır. 

"Doyulmayan Aşk" 

E lia Kazan İstanbul'dayken Emilio 
Fernandez hakkında şöyle demiş

ti : "İyi hoş, ama, bütün kadınları 
Meryem, bütün erkekleri İsa gibi
dir". Kazan'ın bu düşüncesi Fernan-
dez'in filmleri arasında belki de en 
çok "Doyulmayan Aşk - Un Dia Vi-
da"ya uygundur. 

Fernandez adı Türkiye'de ilk ola
rak John Steinbeck'in uzun hikâye
sinden 3inemaya adapte ettiği "İnci" 
ile duyulmuş, daha sonra Rossana Po 
desta'nın oynadığı "Ağa Düşen Kadın 
- La Red" ile yayılmıştı. Bu iki film
den başka Fernandez'in Türk Melod
ramlarından az farklı birkaç melod
ramı sinemalarımızdan geçmişti. Böy 
lelikle belli olmuştu ki Fernandez is
tikrarsız bir sinemacıdır, dikkati çe
ken eserler yanında basit ticarî film
ler de çevirmekten geri kalmaz. 

Kahramanları bütün film boyun
ca gözyaşı dökmesine rağmen, gü
cünü özlü bir muhtevadan alan, va
tanseverlik, cesaret, doğruluk ve fa
zilet gibi asil temaları işleyen "Do
yulmayan Aşk" trajedi sayılmağa 
hak kazanıyor. 

Film Meksika ihtilâlinin son yılın-
kûm edilen bir albayın eline fırsat 
da (1919), kurşuna dizilmeye mah-
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''Yeşil Gözlü Esire"den bir sahne 
"Esire"yi boş yere aramayınız 

seçtiği halde kaçmamasını, inandığı 
dâvadan hayatını kurtarmak pahası
na bile olsa vazgeçmemesini gösteri
yor. Sevdiği adamın ve oğlunun ölü
müne ağlayan iki kadın aslında neti
ce Vermemiş bir ihtilâl için ağlayan 
bütün Meksika'yı temsil ediyorlar. 
İdam duvarına ilerleyen subay hüs
ranla biten dâvanın Zapata yahut 
Pancho Villa gibi kayıp kahramanla
rının, sembolü oluyor. 

Emilio Fernandez için senaryoyu de
ğil de diyalogları yazan demek daha 
doğru olur. Film uzun konuşmalara da 
yanıyor. Sözler görüntülere tercih e-
diliyor. Hem özü hem senaryosu ba
kımından "Doyulmayan Aşk" "Ağa 
Düşen Kadın"la ayrı bir kutup teş
kil etmektedir. Aralarındaki benzer
lik her ikisinin de güzel fotoğrafla 
hikâye anlatma hususiyetidir. Alex 
Philips'in "Ağa Düşen Kadın"da yap 
tığı gibi burada da Gabriel Figueroa 
Fernandez'in yazdıklarım resimliyor. 
Bu resimleme bilhassa idam sahne
sinde trajik bir derinliğe ulaşıyor. 

" İ n c i " n i n gerçekçi, "Ağa Düşen 
Kadın"ın sensualist Emilio Fernan-
dez'i "Doyulmayan Aşk"ta romantik 
olarak- seyircilerin karşısına çıkıyor. 
Üç ayrı karakterdeki filmlerinin ara
larındaki ortak bağ açığa vurulama-
yan bir lirizmdir. Meksika'ya bakış, 
halkını ele alış bu lirizmin esas kay
nağım teşkil etmektedir. 

"Yeşil Gözlü Esire" 

Alkazar sinemasından çıkan genç
ler gülmekten kendilerini alamı-

yorlardı. Büyük duvar resimleriyle 
reklam edilen Howard Hawks'ın "The 
Big Sky - Büyük Gök" adlı filmine 
yeşil gözlü bir esireyi görmeğe git
mişlerdi. Esirenin yeşil gözlerine ba
kılırsa film herhalde renkli olmalıy-

dı, aksi takdirde göz rengi herhalde 
filmin adına tesir etmiyecekti. Genç
ler işte bu iyimserlik gafletine düş
tükleri için gülüyorlardı. Türkiye'de 
filmlerin isim babalarının marifetle
rini bir an unutmuşlardı. Renksiz o-
lan filmde esirenin gözleri bir yana, 
kendisini bile görmek tesadüflere 
bağlıydı. 

Bu mevsim acayip ad takılan film 
yalnız "The Big Sky" değildi. Son yıl 
ların en güzel filmlerinden biri ola-
cak "Senso - Duygu"yu "Kurşuna Di 
zilen Subay" diye vaftiz etmişlerdi. 
İlgi çekici bir Amerikan filmi olan 
"The Big Knife - Büyük Bıçak" ise 
"Kan Asla Kurumaz" gibi tuhaf bir 
ad sahibi olmuştu. Böyle garip isim
ler doğrusu aranmakla kolay kolay 
bulunamazdı, buluşlarından dolayı 
filmlerin isim babalarına hayran ol
mamak imkânsızdı. 

"The Big Sky" Amerika'ya ilk 
yerleşenlerin maceralarım göstermek 
maksadıyla yapılmış. "Shane"nin se
naryosunu yazan A.B. Gunthrie'nin 
romanından, John Ford'un iyi filmle
rinin senaristliğini yapmış olan Dub-
ley Nichols'un adapte ettiği senaryo, 
Amerika'nın dışındaki seyirciler için 
pek birşey ifade etmiyor. Konu Wil-
liam A. Wellman'ın "Zehirli Ok - Ac-
ross the Wide Missouri" adlı filmini 
hatırlatıyor. Gene ilk yerleşme devir
lerinde dost kızıl derililerle ticaret ya 
pan, düşman olanlarıyla savaşan be
yazlar gösteriliyor. Bunların arasın
da kızılderili kızlarıyla evlenenler de 
var. Ama rejisör Howard Hawks hiç
bir çıkış ve düğümlenme noktası ol
mayan hikâyeye bir ağırlık merkezi 
veremiyor, böylelikle film 'birkaç be
yaz ve daha çok sayıda kızıl derili 
öldükten sonra başladığı gibi mak
satsız ve kararsız bitiyor. 
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