
S İ N E M A 

Filmcilik 
Türkiyede festival 

nce bıyıklı, saçları hafifçe döküldü
ğü için Alnı fazlaca açılmış genç 

adam, sözlerine şöyle devam etti: 
"— Geçen yıllarda önce İstanbul 

Gazeteciler Cemiyetinin, bir yıl ara
dan sonra da İstanbul Belediyesinin 
düzenledikleri Birinci ve İkinci Türk 

Film Festivalleri, sinemamızın gelece
ği bakımından pek faydasız olmuştur 
denilemez. Hiç olmazsa, ertesi yılın 
yarışmasında derece alabilmek ama
cıyla filmcilerimizi daha iyi, daha 
titizce hazırlanmış filmler yapmaya 
Adeta zorladı. Fakat sonraki yı l lar 
da ne Gazeteciler Cemiyeti ve ne de 
İstanbul Belediyesi yeni bir festival 

yapma yoluna gitmedi ve iş, sürün
cemede kaldı. Bu defa festival ko
nusunda federasyon olarak yeni bir 
deneme yapma yolunda çalışmalara 
bağlamış bulunuyoruz." 

Konuşan, Türkiye Gazeteciler 
Sendikaları Federasyonu Genel Sek
reteri Cengiz Tuncerdi. 

Federasyonun bir film festivali 
düzenlemesi fikri yeni bir şey değil
di ve sinema yazarlarınca daha mev
sim başından bu yana biliniyordu. 
Federasyon bir süre önce sinema ya
zarlarını davet etmiş, bir festival 
düzenlemek istediğini açıklamış ve 
yazarların bu konudaki fikirlerinin 
neler olduğunu öğrenmek istemişti. 
Federasyon her şeyden önce sinema
mızın üzerine gerekli dış ilginin de 

çekilmesinin yerinde olacağı fikrin
den yola çıkmış ve yapılacak festiva
lin uluslararası bir nitelik taşımasını 
istemişti. Buna göre, yeni festivalin 
hiç olmazsa Yakın Doğu ve Balkan 
ülkelerini bir araya getiren değişik 
bir festival olmasında fayda görülü
yordu. İstanbul Film Festivalinin 
başka ülkelerin festivalleri gibi bi
rinci veya ikinci sınıf bir festival 
olmasına başlangıçta imkân yoktu. 
Fakat iyi bir organizasyonla Balkan
ları ve Yakın Doğuyu içine alan ve 
bu ülkeler için eksikliği duyulan ya
ni bir. festivalin düzenlenmesi yerin
de bir davranış olurdu. 

Yeni "İstanbul Film Festivali" 

apılan hazırlıklara göre, Ekim a-
yında başlaması 'düşünülen yeni 

"İstanbul Film Festivali", sadece 
Balkan, ülkeleriyle Yakın Doğu ül
kelerinin o yıl içinde yaptıkları film
leri içine alan bir festival niteliğini 
taşıyacaktır. Katılması için başvu
rulacak dâvetli ülkeler arasında Yu
goslavya, Yunanistan, -belki. Bulga
ristan, Arnavutluk, Balkan ülkele
rini; Irak, Suriye, Birleşik Arap 
Cumhuriyetini; bir anlaşmazlık çık
mazsa, İsrael, Lübnan, İran, Afga-
nistan ve Pakistan da Yakın Doğu 
ülkelerini temsil edecekler ve festi
vale katılacaklardır. 

Festival için hazırlanan yönet-
meliğe göre, her ülke 35 mm. lik bir 
konulu ve iki kısa metrajlı döküman-
ter veya kültür filmiyle katılacak, 
yarışma filmleri İstanbulun iki bü
yük sinemasında halka ve seçilen -u-
luslararası jüriyle gösterilecektir. Jü
ri, bu ülkelerle bu ülkeler dışındaki 
ünlü sinema adamlarından, sinema 
eleştirmecilerinden, yazarlardan Ve 
çeşitli dallardaki sanatçılardan kuru
lacaktır. Jüriye Türkiyeden de dört 
kişi katılacaktır. Çağrılması düşünü
len jüri üyeleri arasında yunanlı re
jisörlerden Kunduras ile Kakoyan-
nis ve sinema - tiyatro oyuncusu İ-
rene Pappas da vardır. 

Jüri ve armağanların dağıtımı, 
öbür uluslararası festivallerde oldu
ğu gibi düzenlenecek ve bir hafta 
sürecek olan "İstanbul Film Festi-
vali"nin sonuncu gününün gecesi so
nuçlar açıklanacak, kazananlara al
tın ve gümüş "Hitit Güneşi" verile-
cektir. Yarışmada en iyi film, reji
sör, kadın ve erkek oyuncu, sonra 
yardımcı oyuncular, müzikçi ye fo
toğraf direktörü seçilecek ve kısa 
metrajlı filmler de ayrı bir jürü ta
rafından değerlendirilecektir. 

Zararı yok, faydası var 

erçekten de bu çeşit bir festivalin 
Türkiye ve bilhassa İstanbul sen-(AKİS - 209) 
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ri bakımından faydaları sayılamaya
cak kadar çok olacaktır. Başka ülke
lerde düzenlenen festivaller gibi, 
"İstanbul Film Festivali"de herşey-
den önce yurdumuza olan ilgiyi art
tıracak, turist çekecek, -tabii bu, za
manla olacak iştir- ve beceriksiz ta-
nıtıcılarımızın elinde bir türlü tanı
namayan ülkemizi biraz olsun tanıt
mamıza yarayacaktır. 

İşin bir başka cephesi, filmciliği
mizle yakından ilgilidir. Bilindiği gi
bi, bütün film festivalleri prodüktör
ler tarafından bir sinema alışverişi 
için kurulmuş bir çeşit pazar niteli
ği taşımaktadır. Prodüktörler festi-
vallerde bir araya gelmekte ve kendi
leri için yabancı olan ülkelerin sinema 
çılarıyla yakından tanışmaktadırlar. 

Türk sineması bugün için bütün gü
cünü kendi iç pazarına teksif etmiş, 
bu yüzden de pazar tıkanmış durum
dadır. Bu tıkanıklığın önüne ise an
cak dış pazarlara çıkmak ve açıl
makla, o pazarlarda alıcı ve seyirci 
bulmakla geçmek mümkün olacak
tır. Türk film yapıcıları, dış pazar 
olarak ancak Kıbrısı, biraz da Yuna-
nistan, İsrael ve Pakistanı biliyor
lar. Bu sayılanların dışında türk 
filmlerinin alıcıları yoktur. Yapıla
cak yeni bir komşu ülkeler festivali 
böylelikle prodüktörleri ve dağıtım-
cüarı bir araya getirecek ve filmle
rimiz büyük bir ihtimalle bu arada 
alıcı bulabilecektir. ' 

Bir başka özellik de, bu yeni alış
verişin ve festivalin kendi film yapı
cılarımızın hiç değilse yılda beş-on 
filmi daha iyi, daha titizce hazırlan
mış olarak gün ışığına çıkarmaları
nı sağlıyacağıdır. Birinci ve ikinci 
festivallerin senaryocu, yapımcı, re
jisör, fotoğraf direktörü ve oyuncu
larımızı bu titizliğe âdeta zorla itti
ği görülmüştür. 

Federasyon bu konuda Türk Film 
Prodüktörleri Cemiyeti, Türkiye Si
nema İşçileri Sendikası ve İstan
bul Belediyesi ile işbirliğine gidecek 
Ve başarı yolunda ortak bir çalışma 
sarfedecektir. Her üç kurulusun da 

bu konuda Federasyona yardımcı o-
lacağından şüphe edilmemektedir. 
Belediye sinema salonu Bağlıyacak, 
gelecekleri ağırlamada ev sahipliği 
edecek ve gösterilecek filmler için 
Vergi almamak gibi bir kolaylığa gi
decektir. Geri kalan işlerin organi
zasyonu da öbür kurumlar arasın
da halledilecektir. 

Herhangi bir gecikme veya aksa
mada festival 1961 ilkbaharında ya
pılacaktır. 

T. KAKINÇ 

F i l m : "Divorzio all'italiana-İtalyan Nikâhı" 

R e j i s ö r : Pietro Germi 

Senaryo: De Concini-Giannetti-Gerni 

F o t o ğ r a f D i r e k t ö r ü : Leonida Barboni 

M ü z i k : Carlo Rustichelli 

O y u n c u l a r ı : Marcello Mastroianni, Daniella Rocca, Stefania Sandrelli 

Siyah-beyaz bir İtalyan (Lux-Vides-Galatea) filmi. 

K o n u : Ferdinando Cefalu (M. Mastroianni) Sicilyalı bir asilzade. Eski 
geleneklerine sıkısıkıya bağlı bir aile çevresinde yasıyor. Yağlı saçlı, bı
yıklı ve evli. Karısı Rosalia'yı (D. Rocca) sevmiyor. Yeğeni Angela'ya 
(S. Sandrelli) âşık. Başka bir Ülkede olsa, kont Cefalu'nun yapacağı en 
kestirme iş, sevmediği karısını boşamak, yerine yeğeniyle evlenmek ola
cak. Ne var ki hem din, hem de medenî kanun boşanmayı italyada yasak
ladığından, Cefalu, iki arada bir derede kalır. Karısından ayrılmak -daha 
doğrusu kurtulmak-, gerçek sevgilisi Angela ile evlenmek için önünde 
tek yol var: Rosalia'yı ortadan kaldırmak, yani öldürmek. Cefalu bu yo
lu seçiyor, fakat işi öylesine ince eleyip sik dokuyor ki, sonunda çok ucuz 
bir ceza ile hapsi boyluyor, hapisliği sırasında yayınlanan bir genel af 
ile de çarçabuk hapisten çıkıyor, sevgilisiyle o saat evleniyor ve.... 

O y n ı y a n l a r : "Divorzio all'italiana - İtalyan Nikâhı" çokluk, Marcello 
Mastroianni üzerine kurulu bir senaryoyu işliyor. Mastroianni de bu es
kimiş, kokmuş asilzadeyi bütün inceliklerine kadar ustalıkla canlandırı
yor. Hem insan, hem de hayvan yanlarıyla. Çevresi de kendisine yardım
cıdır. Fakat rolüne iyice oturan Mastroianni, yardımcıları zaman zaman 
bir yana itiyor ve solo bir oyuna gidiyor. Gerçekte güzel bir pin-up olan 
Daniela Rocca, kontun çirkin ve yapışkan karısı Rosalia'da, Mastroiahni'-
ye yetişme çabasında, Ayrıca, Rejisör Pietro Germi, oyuncuları arasında 
gerekli dengeyi de sağlamış. 

B e ğ e n d i ğ i m : İkinci Dünya Savaşından sonraki İtalyan Yeni Gerçekçi
liğinde önemli yeri olan Pietro Germi'den ilk olarak bir komedi seyrediyo
ruz. Germi, tutumuna uygun düşen bir konuda toplumsal bir eleştirme ya
pıyor. İtalyan toplumuna hâkim geleneksel ve dinsel baskının, günümüz 
yaşayışındaki yersizliğinin, gülünçlüğünün acı bir taşlaması. Toplumların 
bu konuda kişiyi nelere sürüklediğinin, nelere sürüklemek gücüne sahip 
olduğunun bir çeşit toplamını ve açıklamasını yapıyor. Burada italyan 
sansürünün hoşgörüsü de ortaya çıkıyor ki, bu davranış en âz Germi'nin 
filmi kadar önemli. "İtalyan Nikâlu"ndaki açıklanan gerçeklerin değil 
bütünü, yüzde biri bile türk filmlerinde gösterilmesi imkânsız şeylerdir. 

Germi, kont Cefalu'nun ve kont Cefalu'larin düzendeki gereksizlikle
rini de bir çeşit teşhir ediyor. Tufeyli kont Cefalu ile öbür katların müna
sebetleri başarıyla ortaya konmakta. 

S o n u ç : Klâsik bir sinema anlatımında usta lal bir film. Görünüz. 
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