
Güzellik mi, kibarlık mı? 
ir iddiaya göre kadınlar daha zi
yade kadınlar için giyinirler. Şık 

kadınların herşeyden çok, iyi dikil
miş, kibar, pahalı kıyafetlere ehem
miyet verdiklerini düşünerek ileri 
sürülen bu fikir şu bakımdan haklı 
görülebilir: Erkekler pahalı kıya
fetlerden ziyade kadınların cazibesi
ni Ortaya çıkaran hafif zarif elbise
leri, kısacası kadınlara yakışan el
biseleri tercih ederler. Hattâ şunu 
da söylemek kabildir;, Erkekler çok 
zengin giyinmiş kadınlardan ürker 
ve kaçarlar. Ama bu demek değil
dir ki erkekler güzel giyimden anla
mazlar. Onların hoşlanmadıkları şey 
fazla teferruat ve kadın vücudunun 
tabii hattını bozan fuzuli süstür. 
Erkekler kibarlığa kadınların zan
nettiğinden çok daha fazla ehemmi
yet verirler. Yalnız herşeyde olduğu 
gibi, burada da her türlü mübalâğa
dan, her türlü ölçüsüzlükten kaçın
mak lâzımdır. Kibar olmak pahası
na fazla ölgün renkler seçen, çok 
fazla ciddi biçimleri tercih eden ka
dın cinsî cazibesinden mühim birşey 
kaybeder. Kibar giyinmenin ilk şar
tı yine modaya uymak, fakat göze 
çarpmıyan daha doğrusu gözü ra
hatsız etmeyen biçimleri benimse
mektir. Çünkü çok sade giyinmiş bir 
kadın da, seçtiği renklerin ahengi 
veya göze görünmez gibi duran bir 
teferruatla pekâlâ göze çarpmasını 
bilir ve göze çarpmak modanın da, 
kadının da daima en çok arzuladı
ğı birşeydir. Mesele şudur: İnsan 
ya bayağı bir süsle göze çarpar, ya 
da kibarlığı ile işte erkeklerin ter
cih ettikleri şey kibarlığı ile göze 
çarpan kadındır, kibarlığı ile silik 
ve mânâsız kalan değil!. Dümdüz 
bir tayyörün yakasına ilâve edilen 
bir küçük iğne. bir renkli eşarp, bir 
aksesuvarın yeni ve değişik bir şe
kilde kullanılması en sade kadına 
dahi, makbul olan çekici hususiyeti 
verebilir. İşte erkeklerin en çok e-
hemmiyet verdikleri birşey de bu
dur: Hususiyeti Ve şahsiyeti olan 
kadın.. Bu hususiyet ve şahsiyet so
kakta giden yabancı kadının düşü
nüşü, seviyesi ve zekâsı bakımından 
erkeklere derhal not verdirebilen 
birşeydir. Bu kanaat notu ekseriya, 
kadınların hayatında mühim bir rol 
oynar. Bunun için kadınların giyime 
ehemmiyet vermeleri, hiçbir yeni el
bise yapmıyacakları zaman bile ye
ni çıkan büyük modellere sık sık 
bakmaları lâzımdır. Çünkü güzel ve 
şık mankenlerin resimlerini seyret
mek bile kadınlara bir çok şeyler 
öğretir. Eşarpların yeni şekilde bağ
lanmaları, zinnet eşyalarının yeni 
havaya göre kullanılışı, muhtelif kı
yafetlerle kullanılan muhtelif akse-
suvarlar kadınlara birçok hususiyet
ler verir.. Moda her sene bize bir çok 
değişiklikler getirir. Fakat bu deği
şiklik yalnız hatlarda olmayıp, bir
çok eski kıyafetlerin kullanış şek
lindedir de... Yani modanın maddi 
çizgileri kadar bir de sözle kolay ko
lay ifade edilemiyen bir havası var
dır. Bu hava bilhassa görgü ile elde 
edilebilir. 

S İ N E M A 
Filmler 

Yılmaz Duru 
Yazık oluyor 

"Fakir Kızın Kısmeti" 
inemacılarımız ham madde yok
luklarından şikâyet edip durur, 

ken, filmlerimiz de olmayan değerle
rini günden güne kaybetmekte, se
yirci sayısıyla birlikte filmlerin sayı
ları da azalmaktadır. Geçen hafta in
ci Sinemasında mevsimin ilk Türk 
filmi olarak gösterilen "Fakir Kızın 
Kısmeti" bu bakımdan iyi bir örnek 
sayılabilir. "Fakir Kızın Kısmeti"nde 
sinema anlayışımızın aksaklıkları 
bütün cepheleriyle mevcuttur. Sine
mamızda ele alınacak mevzu bulunma 
dığı iddia edilemez. Bu mevzular, 
Türk cemiyetini öbür cemiyetlerden 
ayıran farkları bütün özellikleriyle 
gösterebilecek kudrette bir Türk si
nemasının kurulması için sağlam te
mellerdir. İşlenmemiş topraklar ka
dar bol olan dokunulmamış meselele
rimiz kendilerini görecek, anlıyacak 

ve anlatabilecek sanatçıları beklemek 
tedir. Ayni şeyi bekleyen seyirciler 
aradıklarını bulamadıkça Türk film
ciliğinden ümitlerini kesmekte, sine
mada başka cemiyetlerin dertlerine 
yahut eğlencelerine ortak olmayı ter
cih etmektedirler. 

"Fakir Kızın Kısmeti" küçük kar
deşiyle hayatta yapayalnız kalan bir 
genç kızın başına gelecekleri sena
rist - rejisör Çetin Karamanbey'in 
hayal ettiği şekilde gösteriyor. Kara-
manbey'e göre babası ölünce kardeşi
ne ve kendisine bakmak zorunda ka
lan Türkân'a önce mahallenin koda
manları göz koyar, kızcağız bir müd
det iş bulamama sıkıntısı geçirir, ça
lıştığı müessesenin patronundan ken
dini korumaya mecbur olur, hapse 
girer, suçsuz olduğu anlaşılıp hürri
yetine kavuşunca felâketler gene bir
birini takip eder, filmin sonu dökü
len kanlardan, göz yaşlarından cıvık 
cıvık hale gelir. Ama... iyi mükâfatı
na ergeç kavuşur, yirminci asır Kül-
kedisi Türkân sevdiği zengin gençle 
evlenir. 

Filmde belki gayri şuuri olarak çok 
önemli bir noktaya parmak basılıyor: 
Türk cemiyetinde yalnız genç bir kı
za -üstelik güzel de olursa- hangi 
gözlerle bakılır? Bu noktayı ele alıp 
işlemek seyircileri birçok sosyal ger
çeklerle karşıkarşıya getirecek, filme 
derinlik ve değer kazandıracaktı. 
Karamanbey zaman zaman bunu yap 
maya kalkışıyor, zayıflığından istifa
de ederek Türkân'ı ele geçirmeye ça
lışan, tipler, ona sadece et olarak ba
kan erkekler gösteriyor. Fakat gay
retlerini acı gerçekleri teşhir etmek 
yerine gözyaşı döktürmek için tüke
tiyor. Bu arada Türkan'ın sık sık söy 
lediği nutuklar sınıf meselelerine te
mas ediyor. Ama çeşitli sınıfların 
gerçek bağlantıları, davranışları ü-
zerinde düşünmeden, Karamanbey 
Türkan'ın sosyete dediği burjuva ha
yatına çatıyor. Bu çatışta asıl maksa
dın orta sınıf halkın duygularına te
sir edip müşteri toplamak olduğuna 
şüphe yok. Türkân bir Donna Quixot-
te gibi kendisini ezmeğe kalkan bü-
tün kuvvetlere karşı geliyor, içinde 
yaşadığımız hayatın talihsiz bir insa
nı olmaktan çok masal kahramanla
rım andıran bir güçle savaşıyor. 

Çok önemli bir sosyal hadiseyi a-
yağa düşüren, gerçekle en ufak bir il-
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SİNEMA 

gisi olmayan filmin senaryosu çocuk 
elinden çıkmış kadar zayıf. Akıcı bir 
hikaye anlatmak . yerine, aralarında 
kıldan bağlar olan bir takım olaylar 
gösteriliyor. Olaylardan bir kısmının 
neden bahsettiklerini, filmle ilgilerini 
kavramaya imkân yok. Meselâ, Zihni 
beyin hizmetçisi niçin Türkân'ın çan
tasına mücevver koyup hırsızlık dam
gası yemesine sebeb oluyor? Sonra 
durup dururken neden suçunu itiraf 
ediyor. 

"Fakir Kısın Kısmeti"nin mantık
sız, marazî hikayesi yanında en ra
hatsız edici tarafı, muhakkak ki se
yirciye takdim ediliş şekli, yani mi
zansenidir. En akıl almaz, gerçek 
dışı, fantastik konulardan bile usta 
sinemacıların sıkıntısız seyredilen 
meydana getirebildikleri bilinir. Tek
niği Karamanbey'in en zayıf tarafı.. 
Bu. Türk sineması irin tecrübeli sayı
labilecek bir rejisörde affedilmeyen bir 
kusurdur. Amatör sinemacıların bile 
kaçınmayı başardıkları hatalar "Fa
kir Kızın Kısmeti"nde bitmek bilme
den devam ediyor. 

Türkân patronu Zihni beyin evin-
dedir. Zihni bey ona bu güzelliğiyle 
sosyetenin kraliçesi olacağını söyle
diği zaman, Türkân daima namuslu 
bir halk kızı olarak kalmak istediği
ni, sosyete denilen çirkefe girmiyece-
ğini ifade eder. Burada bir kesimle 
(cutting) plân ve sahne değişir: Tür
kân'la Zihni bey Hilton'da danset-
mektedirler. Gene bir kesimle plân 
değişir; Türkân'la Zihni bey bir ma
sada içerler, kızın başı dönmeye baş
lamıştır. Arada karanlık bir kısım 
geçer,tekrar Zihni beyin evi gösteri
lir: Bir koltukta Zihni bey sarhoş o-
lan Türkân'a tecavüze hazırlanmak
tadır.. Filmin diğer sahneleri gibi bu 
sahne de hem fikir, hem işleniş bakı
mından felâkettir. Rejisör birkaç sa
niye önce namus nutukları atan, sos
yete hayatından nefretle bahseden 
Türkân'ı bir erkeğin kolları arasın
da çakır keyif göstermekle söylemek 
istediğinin tesirini bir anda yok edi-
veriyor. Evden dans pistine, dans pis
tinden içki sofrasına geçilirken en 
basit usul olan zincirleme geçiş (dis
solve) kullanılmayıp kesim yapılınca 
rejisörün sinematik zaman bilgisinin 
derecesi ortaya çıkıyor. 

Sosyete nedir? Bir fırsatta seyir
cilere bu da öğretiliyor. Türkân'ın 
tüylerini diken diken eden korkunç 
canavar meğer dans edip eğlenen bir 
takım gençlermiş! Rejisör sosyete 
diye. Boğaziçi kıyılarında bir lokal
de yaşları otuza varmamış, üstleri 
başları perişan delikanlılarla genç 
kızları kastediyormuş! 

Rejisör, 110 dakika süren filminin 
hor sahnesinde sinemada geçen yılla 
rının ona birşey kazandırmadığını, 
başladığı yerden bir âdım ileri git
mediğini ısrarla ispat eder. Karaman
bey'in kamerası hiçbir şey araştır-
maz, keşfetmez, açıklamaya çalış
maz. Ancak ışığın tesadüfen uygun 
düştüğü birkaç yerde süjeleri tespit 
eder, o kadar.. Sinema sanatının esası 
olan montaj (editing) ona göre sı-
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Sanatçı ve Tenkitçi 

S inemacılığımızın yürüdüğü yo
lun yanlışlığını gösteren Türk 

sinema tenkitçisi umumiyetle sine
ma sanatını, filmciliğimizin dertleri 
ni bilmemek, endüstrinin içine gi
rememekle suçlandırılır. Sinema 
sanatını bilmek yahut bilmemek 
tamamen izafi bir meseledir. Bil
ginin nerede başlayıp nerede bitti
ğini tesbit eden sınırlar olmadığı 
için tenkitçinin bu alanda kendi
ni savunmaya kalkması bilgisizlik 
ithamı kadar gülünç olur. Maama-
fih sanatçı, bilgisizlik damgası 
vurmadan da bazı noktalar üze
rinde sarabilir. Meselâ, tenkitçi
nin ele aldığı meselelerin, söyledi
ği fikirlerin hangi bakımlardan 
yanlış olduğunu cevabında izah e-
debildi mi, bilgisiz yazarın cehale
ti kendiliğinden ortaya dökülüve-
rir. 

Sanatçı ve tenkitçi münasebet
lerinde en önemli ve temel gerçek 
basit bir alış-veriş olayının küçüm-
senmesidir. Sanatçı, hem yaratıcı, 
hem de satıcıdır. Tenkitçi ise alı
cıdır. Öbür alıcılardan farkı belli 
bir alanda daha analitik olarak 
düşünebilmesidir. O herhangi bir 
alıcı gibi yalnız iyi-kötü yahut 
beğendim - beğenmedim hükümle
rini vermez: sanatçının no demek 
istediğini, nasıl diyebildiğini araş-
tırır. Tenkitçi suçlandırılmak ge
rekiyorsa araştırmada düştüğü 
yanlışlıklarla itham edilmelidir. 

Filmciliğimizin dertlerini bil
memek, endüstrinin içine girme
mek tenkitçi için bir suç sayılmaz. 
Oyuncularımız ve rejisörlerimiz 
fırsat düştükçe tenkitçilere lâf ye
tiştirmeye gayret ediyorlar. Eser
lerini savunma yerine doğrudan 
doğruya tenkitçinin şahsiyetine 
yöneltilen hücumlar boşuna vakit 
kaybıdır. Endüstride eli kalem tu
tanlar olduğuna göre dertlerini 
neden ortaya dökmüyorlar? Ten
kitçi endüstri'nin içine girdiği an 
alası olmaktan çıkar, satıcı olur. O 
zaman filmleri hangi gözle göre
cektir? Hanki kuzgun, yavrusuna 
çirkin der? 

rası geldiği zaman konuşan şahısla
rın yüzlerini göstermekten ibarettir. 
"Fakir Kızın Kısmeti"nin tek bir sah
nesinde yapıcı montajdan (construc
tive editing) istifade edilmemiştir. 

Filmin mantık ve fikir hataları gi
bi sinematik hataları da saymakla 
tükenmez. Her sahne, her plân bu ku
surlardan nasiplerini almıştır. Filmin 
tek müspet tarafı Türkân Sülün adlı 
bir genç kızı tanıtmasıdır. Türkân 
Sülün mantıksız rolü,kötü makyajı 
ve ilk defa kamera karşısında bulun
manın acemiliklerine rağmen "Fakir 
Kızın Kısmeti"nde bütün elemanlar 

Tenkitçi endüstrinin içine gir
medikçe bir alıcı olarak kalacak 
ve perde arkasında değil perdede 
geçenlerle ilgilenecektir. Eserin 
kötü oluşunu imkânsızlıklara yo
rarak merhamet tuzaklarına dü
erse öbür alıcılara ve kendi sanat 
anlayışına ihanet etmiş olur. Yok
luklar ve imkânsızlıklar şüphesiz 
üzerinde durulması gereken mese
lelerdir. Ama alıcılar tarafından de 
ğil satıcılar tarafından düşünül
melidir. 1056 Cannes Festivalinden 
sonra toplanıp, sinemanın ilerle
mesini önleyen unsurları tespit 
edip, yaratıcılık ve ifade serbest
liği için savaşmaya karar verenler 
tenkitçiler değil bizzat sinemacı
lardı. Gene bu yıl Venedik'te türlü 
sansür müdahalelerini, teknik im
kânsızlıkları hiçe sayarak yalnız 
sanat değeri olan filmleri festiva
le kabul etmeyi kararlaştıranlar i-
se tenkitçilerdi. 

Hak kişinin kendisi tarafından 
kazanılmaya çalışılır. Hakkın güç 
elde edildiği bir zamanda hakkı 
olmayanları beklemek sanatçıla
rın içinde yüzdüğü büyük Mr iyim
serliktir. Kendi haklarını savuna
mayan sinemacılar bu görevi ten
kitçilerden umamazlar. Kaldı ki, 
misalimizi gene batıdan alalım, 
ünlü tenkitçilerin hiçbiri endüstri
ye girmemiştir. Bu halde Georges 
Sadoul yahut Gayin Lambert'i bir 
kenara mı atalım? 

Maamafih Türkiye'de sinema 
yazarı olmak için endüstrinin içi
ne de girmek yetmez. Endüstri i-
çinde olan birinin öbürleri hakkın
da yazması derhal mesleki reka
bete, anlaşmazlıklara bağlanır; 
pek tabii -endüstrinin içinde ol
masına rağmen- derhal bilgisizli
ği, kabiliyetsizliği ortaya dökülür. 

En iyisi endüstrinin içine gir
mek bir yana. filmcilerin yanma 
hiç yaklaşmamaktır. Tenkitçi alı
cı kalmalı, alıcının dertlerine çare 
aramaya çalışmalıdır. Satıcı da 
artık kendi dertlerini bizzat hal
letmeye alışmalıdır. 

arasından sivriliyor. Sinemamızın iş-
vesiz, cilvesiz, fizik yapısı itibariyle 
tipik Türk olan, rol kesmeden tabii 
olmaya gayret eden bir yıldıza kavuş 
masının yakın olduğunu müjdeliyor. 
Öbür yanda yapmacık halli Yılmaz 
Duru sinemamızın ithal malı gibi du
ran jönlere ihtiyacı olmadığını bir 
kere daha kuvvetle hatırlatıyor. Di
ğer oyuncuların ise hiçbiri melodra
ma yakışmıyan tuhaflıkları yapmak
tan geri kalmıyorlar. 

Seyirci sinemacılardan büyük lâ
kırdılar değil, iyi filmler beklemekte
dir. 

Halit REFİĞ 
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