
Opera ve Balesine verilmesi gereke 
cek şekil ve hüviyet. 

— Opera ve Bale bölümlerine. 
Tiyatro bölümüyle aynı çatı ve 
bütçe içinde kalmakla beraber, sağ
lanabilecek mesleki özgürlük şekli
leri. 

— Sahne ve Müzik çalışmaları
nın yeni bir düzen içinde ve mem
leket çapında geliştirilebilmesi için 
bağımsız, ya da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı olarak kurulması 
uygun görülecek idarî teşkilât. 

— Müzik ve sahne sanatların
daki yaratışların yurt içinde ve dı
şında yayılıp tanıtılabilmesi için a-
lınması gereken tedbirler. 

— Müzik ve Sahne sanatçıları
mızın kendi bünyeleri ve branşları 
içinde gelişebilmeleri için alınması 
gerekli tedbirler ile bu alanlarda 
özel teşebbüse yapılması uygun ola
cak yardımlar. 

— Müzik ve Sahne sanatları -
nın birinci derecede önemi olan 
bestecilerle yazarların daha çok sa
yıda yetişmeleri ve verimli olabil
meleri için alınman gereken ted
birler ile kendilerine sağlanman 
faydalı olacak maddî ve mânevi 
haklar. 

— Müzik ve Sahne sanatların -
da çalışanların sosyal durumlarıyla 
ilgili meseleler ve alınacak tedbir
ler. 

Toplantıya memleketimizin Mü 
Müzik ve Sahne hayatında, gerek 
yaratış ve icra, gerek idare, gerekse 
öğretim alanlarında, uzun yıllar 
çalışmış, tecrübe sahibi tanınmış 
şahsiyetler çağırılmıştır. Toplantı 
3 Ağustos Pazartesi sabahı saat 10 
da, , Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
Millî Eğitim Bakanının bir konuş
masıyla açılacak ve üç gün süre
cektir. 

Son yıllarda Müzik ve Sahne 
sanatlarında yurdumuzda görülen 
büyük gelişmeye paralel olarak ha
zırlanmış olan yeni Konservatuvar-
lar, Bölge Tiyatroları tasarılariyla 
sanat ve kültür işlerini yürütecek 
bağımsız veya Eğitim Bakanlığına 
bağlı bir teşkilât konusunun Ku
rul toplantısında konuşmaların a-
ğırlık. noktasını teşkil edeceği sa
nılmaktadır. Danışma kurulunda 
varılacak sonuçların ışığı altında 
Milli Eğitim Bakanlığının Müzik ve 
Sahne hayatımızda yeni bir merha
leye doğru, kesin ve çok önemli ka 
rarlar alacağı tahmin edilmektedir. 

S İ N E M A 

Festivaller 
Berlin 11 
Sinema sayfalarını hazırlayan 
arkadaşımız Tarık D. Kakınçın 
Berlin film festivalini takip etmek 
içini Berline gittiğini ve oradan A-
KİS için yazacağını bildirmiştik. 
Fakat Kakınçın yazılarından evvel 
bir. iyi haber yurda geldi. Bir türk 
filmi «Susuz Yaz» festivalde birin
cilik kazanmıştı. Hemen Kakınçla 
temas kurduk ve iki hafta evvel A-
KİS'te bulduğunuz Sinema kapak ya
zısını hazırlamasını istedik. Kakınç 
alelacele memlekete döner dönmez 
«Susuz Yaz» in başarısıyla ilgili ya
zıyı hazırladı. Arkasından da Ka-
kınç'ın Berlinden postaladığı yazı
lar gelmeğe başladı. Geçen hafta bu 
sütunlarda okuduğunuz ve bu hafta 
devam eden yazı serisi Kakınç'ın 
Berlin festivali ile ilgili intihaları
dır. Aşağıdaki yazıda yerinde tes
pit edilmiş ilginç izlenimler bula
caksınız. 

Saçları alnına yakın yerlerden 
hafifçe dökülmeye başlamış 

Albert Finney, Karel Reisz'ın "Gece Bitecek"inde 
Hayal Kırıklığı 
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genç adam, sorunun geldiği yana 
baktı ve mikrofonu ağzına daha çok 
yaklaştırarak, almanca. : 

— Önce soruyu soran gazeteci-
ye teşekkür ederim, dedi. «Susuz 
Yaz» ın -festival adıyla Almancası 
«Trockener Sommer» di - rejisörü 
İsmail Metindir ve kendisi Türkiye 
deki iyi rejisörler arasında önemli 
bir yere sahiptir. Şimdiye kadar on-
dörde yakın sayıda film çevirmiş-
tir, uluslararası bir film festiyali 
ne de, İlk olarak «Susuz Yaz» ıyla 
katılmaktadır. 

Durdu, soruyu soran gazeteci 
ye doğru yeniden baktı, yeterlilik 
üzerinde karşılıklı anlaşmış olacakı 
lar ki, diliyle dudaklarını ıslattıktan 
sonra, yine almanca olarak : 

— Ich danke!. dedi. 

Olay, geride bıraktığımız hafi 
tanın başlarında, doğu ile batı Al-
manya devletleri arasında sıkışı] 
kalmış «bir garip ada» cık olan Ber-
ünde geçiyordu ve konuşan türk 
film yapımcısı ve festivale gelen 
türk filmi «Susuz Yaz» in üç oyunu 

cusundan biri Ulvi Doğandı. Türki 
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kadın, çocuksuzluk ve çocuk sevgi
si yüzünden gecekondu temsilcisi 
yaşlı bir adama yakınlık duyuyor ve 
elinden gelen yardımı yapmak için 
çır çır çırpmıyordu. Hani'nin en bü
yük özelliği senima diliydi. Cesur 
ve gözüpek bir kamera, kahraman
ları gerçek hayatta bir göz nasıl 
izlerse, o denli izliyor, belirli kalıp
ların kamerası olmaktan da çıkı-
veriyordu. 

Eski sinema kuramcısı ve düşü
nürü İngiliz Karel Reisz, ilk filmi 
«Satur day Night And Sunday Mor-
ning - Sevişme Günleri»nde sağla
dığı başarıyı, ikinci filmi «Night 
Must Fail - Gece Bitecek"de de sağ
layacaktır diye bekleyenleri düş kı
rıklığına uğratmıştır. Oyuncu Al-
bert Finney ile ortaklaşama kendi 
adlarına yaptıkları «Night Mus Fail 

Gece Bitecek», polisiye bir tiyatro 
oyununun sinema uyarlamasıdır. 
Yaşlı kadınların düşkünlüğüne uğ
rayan yakışıklı garson Danny, bi
rinci cinayetinden sonra kapılandı
ğı aristokrat bir ailede bir başka 
yaşlı kadını daha öldürerek ikinci 
cinayetini de işler. Sonu, herhangi 
bir çözüme bağlamamak - en ucu
zundan işi delilikle geçiştirmek -
Karel Reisz'den çok, olsa olsa bir 
Alfred Hitchoock'a yaraşırdı. Çün
kü Hitchcock'ın nasıl olsa söyleye
cek bir sözü yoktur ve bir Karel Re-
isz değildir. «Night Must Fail - Ge
ce Bitecek» in tek özelliği, katıldığı 
memleketinin ikinci filmi Ken Hug-
hes'un sudan «Of Human Bondage -
Şeytanın Kurbanları» ndan bir göm
lek daha ileri' olmasından öte de
ğildir. 
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filmi «Susuz Yaz», bir gün öncesi 
gösterilmiş ve gelenek gereğince de 
ertesi günü, filmle gelen bir basın 
toplantısı düzenlemişti. 

Yapımcı Ulvi Doğan, filmini 
Berlin film festivaline resmen soka-
mamıştı. Türkiyedeki ilgililer, filmi 
beğenmemişler ve bizi gereğince tem 
sil etmekten uzaktır - bunun daha 
doğrucası bizi kötü gösteriyordur -
gerekçesiyle, katılmasını engelle
mişlerdi. Fakat yapımcı Doğan, ne 
bahasına olursa olsun, filmini ulus
lararası bir yarışmaya götürmek ve 
dolayısıyla da dış pazara satmak is
tiyordu. «Susuz Yaz» gergi Türki-
yede sanat çevrelerince gerekli il
giyi görmüştü ama, seyirci çoğun
luğu filme pek yakınlık gösterme
mişti. Doğanın en azından bir 150 
bin Türk lirası iç pazara borcu var
dı ve rejisörüyle çıkan bir anlaş
mazlık yüzünden filme üstelik haciz 
de konmuştu. 

Rejisörüyle aralarında çıkan ki
şisel anlaşmazlık, yapımcı Doğanı, 
Berlin gibi - görünüşte birinci, ger
çekte ikinci sınıf - bir film festi
valinde yapamaması gereken bir 
işleme götürmüştür. Bu, rejisörünün 
gerçek adını silerek yerine rejisörün 
soyadı dışında yalnızca göbek adını 
yazdırması, yine filmin estetik yapı 
sorumlusu rejisörüne sormadan «Su
suz Yaz»ı, Almanyada dilediği bir 
biçimde montaj ettirip yeni ve de
ğişik bir yapıda festival yarışması
na kattırmasıdır. «Susuz Yaz», 14 
ncü Berlin film festivalinde rejisörü 
Metin Erksan'ın adıyla değil, yeni 
bir rejisörün, İsmail Metin adında 
birinin, eseri imiş gibi gösterilmiştir. 
Yapımcı Doğan, ayrıca, filmin sun
ma yazılarında da rejisörünün, se
naryocusunun ve fotoğraf direktörü 
ile müzikçisinin de adlarını siktir
miş, onların da göbek adlarını olsun 
yazdırma gerekliliğini duymamıştır. 
«Susuz Yaz», Berlinde rejisörsüz, se-
naryocusuz, fotoğraf direktörsüz ve 
müzikçisiz kalmıştır. 
... Ve Festival Filmleri 

Berlin festivalinde önemsenen 
filmler, Satyajit Ray'ın «Maha-

nagar - Büyük Şehir» i, Susumu Ha-
al'nin «Kanajo to Kare - O've O» 
su, Karel Reisz'ın «Night Must Fail 
- Gece Bitecek» i, Antonio Pietran-
geli'nin «La Visita - Ziyaret»!, Lu-
igi Comencini'nin «La Ragazza di 
Bube - Bube'nin Sevgilisi», Wolf-

Beansr Staudte'nin «HerrenDartie -

Erkekler Partisi» ve Sidney Lumet-
nin "The Pawnbroker - Rehinci" si 

Hindistan adına katılan Satya-
Jit Ray, «Mahanagar - Büyük Şe
hir» inde, orta sınıftan bir ailenin 
büyük şehirdeki yaşama ve geçinme 
kavgasını, sade, yalın fakat her za
manki alışılan duygululuğu içinde 
anlatıyordu. Büyükbaba, büyükana, 
kızkardeş, karı koca ve küçük ço
cuktan kurulu ailenin geçimi uğru
na, kocadan sonra kadın da çalış
mak zorunluğunu duyuyordu. Bu, 
ailenin bölünmesine yol açacak, sa
vaş kızışacak, yeni bir dünyaya gi
ren eski ev kadını, kocasının da des 
teğiyle düşüncelerinden olsun feda
kârlık etmemeyi öğrenecekti. «Ma
hanagar - Büyük Şehir» in senaryo
su ve müzik direktörlüğü de Satya-
jit Ray'ınd». Büyük armağanlardan 
birini alması beklenen Ray, filmin
de tek kusur olarak konuşmalara 
gereğinden çok yer vermişti. Bunun 
yanı sıra, özü ve bunu dayanakla -
yan klâsik sinema biçimliği, muha
fazakâr görünüşteki jüriyi mutlaka 
etkileyecekti. 

Japon sinemasının genç kuşak 
rejisörlerinden Susumu Hani, filmi 
"Kanajo to Kare - O ve O" da, Ray 
gibi büyük şehiri ve büyük şehir ya
şayışını kendine konu edinmişti. «O 
ve O» iki sınıf insanları - burjuva 
ile gecekonducuları - karşı karşıya 
getiriyordu. Hani, bu karşılaştırma-
sında son derece ılımlı ve hatta faz
la utopistti. Apartman insanı genç-
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