
buse" filmidir ve "Dr. Mabuse'ün 
Maceraları" adını taşımaktadır. Bu 
yeni Dr. Mabuse'ün eski Dr. Mabuse 
filmleriyle tek münasebeti adı ve 
filmin kahramanının Dr. Mabuse'-
ün oğlu olduğunu iddia etmesidir. 
Fritz Lang, yetmişiki yaşın verdiği 
yeniden çocuklaşmayla filmine seri-
yal filmlerin saçmalıklarının hepsini 
tıkabasa doldurmuştur. Kahramanlar 
bir korku ve heyecan dalgasıyla bir
birlerini kovalamakta, çelik iğne a-
tan tabancalarla öldürülmekte, Flash 
Gordon filmlerinden kapma televiz-
yon ve ayna numaraları Lang'ın adı
na yakışmayacak bir yoldan tekrar
lanmakta, kişiler kendilerinin de ya
dırgadıkları bir dünyada ordan ora
ya dolaşmaktadırlar. Bu defa orta-

lıkta Nazizm de olmadığı için yaşlı 
usta, kahramanı Dr. Mabuse'ü nasıl 
ve nereye dayandıracağını da bileme
mektedir. Filmin oyuncu kadrosu da 
-polis müfettişi Kleihaus'u oynayan 
Gert Froebe hariç- Peter Van Eyck 
ve Dawn Addams gibi göstermelik 
kişilerden seçilmiştir. 

"Dr. Mabuse'ün Maceraları" yaş-
lı ve saygıdeğer bir sinema ustasını 
son çırpınışlarını ve bu çırpınışları 
içinde nasıl daha da batağa gömüldü
ğünü gösteren bir filmdir ve seyre-
dildik ten sonra da Lang'a acımamak 
elde değildir. 

"Centilmenler Birliği" 
Basil Dearden ve Michael Relph 
çiftinin ortak filmleri "The Lea-

Biliyor muydunuz? 

gue of Gentelmen-Centilmenler Bir
liği", ince İngiliz mizahına canlı bir 
örnek teşkil etmektedir. Türk se 
yircisinin kolaylıkla sindiremeyeceği 
bir espriyi işleyen "Centilmenler Bir-
liği"nde bir banka soygunu-büyük bir 
ciddiyetle-anlatılmaktadır. Albaylığa 
kadar yükselmiş, kendine güveni 
fazla bir subay-Jack Hawkins-işe 
yaramadığı düşüncesiyle ordudan çı
karılır. Hawkins, bunu bir türlü ka
bul edemez. Halbuki kendini genç say 
makta ve daha yıllarca orduya hizmet 
edebileceğine inanmaktadır. Bunun 
yanlış bir davranış olduğunu ortaya 
koyabilmek ve zekâsını Genel Kur
maya yeniden ispat edebilmek için 
zekice ve inceden inceye hesaplanmış 
bir banka soygunu plânı kurar, Ken-
disi gibi ordudan uzaklaştırılmış çe-
şitli subaylarla temasa geçer ve 
onları başına toplar. Bir romanda 
başarıyla denenmiş bir banka soy
gununu gerçekleştirme yolunu tu tar-
lar. Herşey öylesine bir kurmay kafa
sıyla hesaplanır ki, işin başarılma-
ması için ortada hiç bir sebep yok
tur. Albay Hawkins ve çevresine top
ladığı öbür subaylar t a m bir askeri 
disiplin altında çakşırlar. Bu arada 
düzenledikleri bir askeri birlik tef
tişi ve silâh kaçırımı bölümleri fil
min en can alıcı bölümlerini teşkil 
etmektedir. Banka, herşeyi hesaplan
mış bir şekilde gayet güzel soyulur 
ve soygundan sonra bütün çete teker 
teker polis tarafından yakalanır. 

Gerçekte Albay Hawkins ve ar-
kadaşlarının ördek avlanır gibi bu
dalaca bir yoldan yakalanmalarına 
-filmin akışı ve hikâyenin düzeni ba
kımından- kafiyen bir sebep yok
tur. F a k a t Dearden ve Relph çifti
nin kargısında aşılması imkânsız bir 
Sansür perdesi vardır. Buna göre 
soyguncular -yâni kötüler- ne yapar
larsa yapsınlar, sonunda kanunun 
eline düşmeye ve cezalarım çekmeye 
mecburdurlar. Sansür için önemli o-
lan filmin ne başı, ne ortasıdır. So-
nunda "adalet tecelli etsin" de, ne 
olursa olsun! "Centilmenler Birli-
ği"nde de -elhak- adalet tecelli edi
yor ama bu, gülünç bir tecellidir. 
Banka soygunu sırasında kapıcının 
oğlu, Hawkins ve arkadaşlarının ara
balarının numarasını almışmış da, 
numara toplamaya çok meraklıymıs 

da, polis soyguncuları oradan bul-
muşmuş. Bu, tabii gülünç bir iddia
dır. Dearden ve Relph çiftinin de is
tedikleri aslında bundan başka bir-
sey. değildir. Böylelikle Sansürün 
sakat işleyişi, seyircinin Sansür yo
luyla kötü eğitilmişliği ve her olup 
bittiyi çâresiz kabullenişi "Centil
menler Birliği"nde bir güzel alaya 
alınmaktadır. 
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Bunları 
UZUN YILLAR KÖTÜ HİKÂYELİ kötü senaryolardan aktarılma film-

lerde oynayan şarkıcı • oyuncu Zeki Müren, bu yıl yeni 
film çevirmedi. Buna sebep de, garkta - oyuncunun bir-
türlü senaryo beğenmemesi. Son filmi "Aşk Hırsızi"yla 
ününü hayli gölgeleyen Mürenin, gelecek mevsim çevire-
ceği filminin senaryosunu üç yazar birden hazırlıyormuş 
ve ortaya çıkarılan da beğenilmezse, Müren, yurt ölçüsün
de bir yarışma açarak kendisi için -mutlaka- "güzel" bir 
senaryo bulacakmış. Bu, Türk sinemasında bir oyuncunun, 
senaryonun önemini kavraması yönünden ilgi çekici bir 
oluştur. 

OYUNCU ORHAN GÜNŞİRAY İLE ortaklaşa kurdukları "Yerli Film" 
şirketti adına üçüncü filmin rejisörlüğünü yine Atıf Yılmaz 
yapacaktır. Bu yeni filmde ilk defa olarak birinci ortak 
Günşiray, "jön" rolünü oynamıyor. Baş roller, Göksel Ar-
soy ile Nurhan Nur arasında paylaşılmaktadır. 

BU YIL BÜYÜR BİR ÜNE erişen üç oyuncu -Göksel Arsoy, Orhan 
Günşiray ve Belgin Doruk- film çevirme sırasına daha altı 
ay gibi uzun bir süre olmasına rağmen, şimdiden 1962-63 
mevsimi filmleri için anlaşmalarını imzaya başladılar bile. 
Bu mevsim ayni oyunculardan gösterilecek film sayısı on-
beşten aşağı olmamakla beraber, prodüktörler, seyircinin 
bu oyunculara karşı ilgisinin azalmıyacağı, tam tersine ar-
tacağı fikrindedirler. 

TÜRKİYEDE "ÖFKE" ADIYLA GÖSTERİLEN "Look Back in Anger 
adlı oyunun yasarı John Osborne ile "Kızgın Kuşak" reji
sörlerinden Tony Richardson birleşerek bir film şirketi 
kurdulardı. Yazarlı rejisörlü şirket önce Osborne'un "Öf-
ke"si, ikinci film olarak da yine ayni yazar - patronun 

"The Entertainer"ini beyaz perdeye aktarmışlardı. Ric
hardson, üçüncü filmi bu defa Osborne'dan seçmemiş. "A 
Taste of Honey - Bir Parmak Bal" henüz ondokuzunu sür
düren genç bir kadın yazarın ayni adlı oyunundan alın-
madır. Ayrıca, "Bir Parmak Bal"da rejisöründen başka 
tanınmış tek ad da yoktur, 

30 KASIM İLE 10 ARALIK TARİHLERİ arasında yapılacak olan Los 
Angeles Film Festivalinde Yugoslavya iki uzun metrajlı 
ve. konulu filmle temsil edilecektir. Bunlar: Bulajic'in 
"Programsız Tren"iyle, Skubonja'nın "Kaybolan Kalem"i-
dir. Skubonja'nın bu filmi 1961 Venedik Festivalinde de 
ilgiyi üzerine çekmesini bilmiştir. Dokümanter ve kısa 
filmler bölümünde ise Djordjevic'in "O" su ile Starbac'ın 
"Bütün Çocuklar ' Yolculara El Sallar"ı festivale katıl-
maktadır. pe
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