
SİNEMA 
Filmler 

İkinci Liste 

Getirtici şirketlerin en yenisi olan, 
fakat birkaç yıl içinde, yarı res

miliği sebebiyle, ithal konusunda di
ğerlerine karşılık daha geniş imti
yazlara sahip Emek Ltd. şirketi, işe 
tikin United Artists ile başlamıştır. 
United Artists'in Türkiye mümessi
lini almasından bir iki yıl sonra da 
Fitaş ile Columbia arasında çıkan 
küçük bir anlaşmazlık sonucundan 
faydalanarak Columbia ile de anlaş
mış ve kendine bağlamıştır. Emekçi
lerin öbür getirtici şirketlere olan tek 
üstünlügü -işin içine T.C. Emekli 
Sandığının da karışmasıyla-, alınan 
film bedellerinin transferinde önce» 
lik tanınması şeklidir' ki, yıllar yılı 
Merkez Bankasında uyanılmaz uy
kulara yatmış olan öbür getirtici 
şirketlere ait film bedellerinin trans
ferinde hiç bir ilerleme kaydetme
mesi, uzun bir süredir Hollywood ya-
pıcılarını telâşa düşürmüştür. Bu te
lâş, giderek film alışverişinin kesil
mesine kadar vardırılmış ve bir ara 
yabancı şirketler alacaklarının trans 
feri yapılmadan Türkiyeye film ver-
meyi bile reddetmişlerdir. Propagan
da gücünün varlığına iyiden iyiye 
inanmış bir kurum olan USIS'in ara
ya girmesiyle durum çarçabuk dü
zeltilmiş ve yine USIS'in kefaletiy
le, Hollywood şirketleri Türkiyeye 
film vermeyi kabul etmişlerdir. E-
mekçilerle işbirliğine varmış olan 
United Artists, tabii bu Hollywood 
şirketleri arasında en kârlı çıkanıdır. 
Kolaylıkla transferi yapılan parası
nı muntazam almış, iş yaptığı Türk 
şirketi, ucuzlamasını beklemeden yıl
lık prodüksiyon listesinde neyi var, 
neyi yok hepsini satın almıştır. 

İşe ilk önce sinema salonuna sa
hip olmakla başlamak isteyen Emek
çilere, bu arada imar sebebiyle Bele-
diyenin zorla boşalttırdığı ve kiracı-
larının elinden yine zorla aldığı iki 
salon, Belediye - Emekli Sandığı an
laşması gereğince, verilmiştir. Bele
diyeden borçlarına karşılık alman bu 
iki sinema salonuna önceleri iyi şart
larla kiracı aranmış, fakat Emekli 
Sandığı kendi isteklerine uygun ni
telikte bir kiracı bulamamıştır. At
san atılmaz, satsan satılmaz örneği
nin bir eşini böylece başına sardıran 
Emekli Sandığı, salonları kendisi iş-
letmeye karar vermiş, yüzde 90 E-
mekli Sandığı, yüzde 10 da özel kişi
lerin katıldığı bir şirket kurarak iş-
letmeyi üzerinden devretmiştir. Şir-
ket kurulmuş, sinema salonları dev
redilmiştir ama, iş bununla elbette 
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ki bitmemiştir. İki sinema salonu, 
yılın 62 haftasını dolduracak film
lerden yoksundurlar. Getirticilik ala
nında iş gören iki büyük şirketin 
-Fitaşçılar ve bir zamanların Lâleci-
leri- İstanbul ve Anadoluda bir çeşit 
tekel haline getirdikleri, kendi mal
ları veya kiracılıklarım yaptıkları, 
hatırı sayılır derecede çok sinema 
salonları vardır. Bu iki büyük getir-
tici şirket, yeni yeni kıpırdanmaya 
başlayan yerli, filmcilikle «uyun al
tında ceryan eden bir çekişmeyi sür
dürmektedirler. Anadolu pazarı da 
yabancı filmlerle yerli filmlerin kı
yasıya vuruştukları bir savaş mey
danı haline getirilmiştir. Bu yüzden 
getirtici şirketler daha emin ve sağ
lam gördükleri İstanbul ve benzeri 
büyük şehirlere gözlerini dikmişler, 
birbiri arkasına salon sahibi olma 
yolunu tutmuşlardır. Bu durumda 
elinde sadece iki boş sinema sal»» 
nuyla yeni kurulmuş şirket -Emekçi
ler- ortada kalakalmışdır. Bir yıl kü
çük perakendecilerin ellerindekilerle 
durumu idare eden Emekçiler, hemen 
ertesi yıl United Artists'in pek ucuz
cu bir mümessili olan Star - Mondi-
al'cilerle anlaşarak getirtme işini 
üzerlerine almışlar ve böylece salon 
sahipliğinden getirticiliğe geçmişler
dir. Diğer getirtici şirketlere karşı
lık, daha az tüccar bu* zihniyet gü
den hu yeni kuruluş, yıllık gösterme 
listelerinde -bu yüzden- aburcubur-
dan çok, kaliteli filmlere daha geniş 
bir yer ayırmaktadır. 
Bu listeye göre 

Emekçilerin 1961-62 yeni sinema 
mevsiminde gösterilecek filmle* 

rinin sayısı otuzun üzerinde değildir. 
Ama bu otuz filmlik liste, meselâ Fi-
taşın altmış filmi içine alan "birinci 
liste"sinden (Bk. AKİS, sayı: 377) 
çok daha yüksek sayıda iyi füme sa
hiptir ve Jules Dassin -"Never on 
Sunday - Pazarları Asla"-, Otto Pre-
minger -"Exodus" vs "Anatomy of 
A Murder - Bir Cinayet Tahlili"-
John Huston -"The Misfits - Uygun
suzlar" ve "The Unforgiven - Affe-
dilmeyen''-, Fred Zinnemann -"The 
Nun's Story . İnsanlık Uğruna"-, J. 
Lee Thomson -"The Guns of Navaro-
ne - Navarone Toplan"-, Frank Cap-
ra -"A Hole in the Head - Miami Mâ-

ceraları"-, Anatole Litvak -"Goodbye 
Again - Bahms'ı Sever misiniz?"-, 
Stanley Kramer -"Inherit the Wind 
Rüzgârın Mirası"-, John Ford -"The 
Horse Soldiers - Kahraman Süvari
ler"-, Carol Reed -"Our Man Hava-
na - Havana Casusu"-, Claude Au-
tand - Lara -"En cas de Malheur -
Talihsiz Kız"-, Henri - George Clou-
zot -"La Verité - Hakikat"-, Alex-
andre Astruc -"Une Vie - Bir Ha-
yat"-, Daniel Mann -"The Last Angry 
Man • Son Kızgın Adam"-, King Vi-
dor -"Salomon And Sheba - Hazreti 
Süleyman'ın Hazineleri"-, John Stur-
ges -"Magnificent Seven - Yedi Si-
lâhşörler"- ve ünlü sinema oyuncusu 
John Wayne'in ilk rejisörlük dene-
mesi -"The Alamo - Alamo Fedaile-
r i"- listenin hemen haslarında yer 
almaktadır. Bu usta işi filmlerin ya-; 
nısıra listede, meselâ bir Richard 
Quine, bir Delmer Davis, bir Robert 
Rossen, bir Peter Olenville ve eşitle-
ri de, tabii diğerlerinden daha geniş 
bir yer tutmaktadırlar. 

Birinci kategoriye giren filmlerin 
başında gelen ve Hollywood'da çalış
tığı sıralar filmleri yurdumuzda sü-
rekli olarak gösterilen -"Brute For-
ce - Vahşi Kuvvet", "The Naked 
City - New-York E s r e n " ve T h i e -
ves Highway - Cehennem Yolcuları" 
gibi- Jules Dassin'in Yunanistanda 
çevirdiği ve bas rollerinde Melina 
Mercouri ile kendisinin oynadığı "Ne-
ver on Sunday - Pazarları Asla" 
Dassin'in filmografisinde orta kırat-
ta filmleri arasında sayılabilecek bir 
niteliğe sahiptir. Dassin, bu filminde 
Atinalı küçük bir sokak kadınıma 
-bütün bir hafta sürten, fakat pazar 
günleri, çalışan normal insanlar gibi 
tati l yapan- yaşama serüveniyle, 
rastgele karşılaştığı aşk karşısında-
ki davranışım anlatmaktadır. 

Bu yıl iki filmi gösterilecek olan 
Otto Preminger'in birinci filmi "A-
natomy of A Murder - Bir Cinayet 
Tahlili", geçen yılın listesinden bu 
yıla aktarılmıştır. Baş rollerinde J a 
mes Stewart, Ben Gazzara, Eve Ar-
den ve Lee Remick'in oynadıkları 
"Bir Cinayet Tahlili", Preminger'in 
ikinci filmi, "Exodus"a göre daha ba-
şarılı bir filmdir. Küçük bir Ameri
kan kasabasında karısına tecavüz e-
dildiğini ileri sürerek birini öldüren 
genç bir teğmenin cinayet suçundan' 
dolayı yargılanmasında savunmasını 
üzerine alan avukatının olağanüstü 
mücadelesini konu edinen "Bir Cina-
yet Tahlili" ile Preminger, 1960 yılı| 
Oscar'ına da aday gösterilmiştir. 

Preminger'in ikinci filmi "Exo-
dus," İkinci Dünya Savaşından son-
ra Filistinde yeni yahudi devletinin 
kuruluş yıllanma acılı hikâyesinii 
yahudi bir yazar olan Leon Uris'in 
aynı adlı bir best-seller romanına 
dayanarak kalabalık bir oyuncu kad-
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rosuyla -Paul Newman, Eva Marie 
Saint, John Derek, Lee J. Cobb, Sal 
Mineo ve Jill Haworth-, biraz da ta
raf tutaraktan anlatıyor. Rejisör 
Preminger, roman yazarı Uris'in bu 
taraf tutucu davranışına bir o kadar 
kör k ö r parmağım gözüne katılmış 
ve "Ewodus," geçen yılın Cannes fes
tivalinde de "sevimsiz" karşılanmış
tır. 

Diğerlerine gelince 

Meselâ, John Huston'un gösterilmek 
için sıraya girmiş iki filminin 

"The Misfits- Uygunsuzlar" ve "The 
Unforgiven-Affedilmeyen"- ikisi de 
rejisörünün iki yıl önceki "Heaven 
Know9 Mr. Allison-Beyaz Rahibe" 
çelmesinden kat kat başarılı film
lerdir. Huston baş rollerinde Clark 
Gable, Marilyn Monroe ve Montgo-
mery Clift'in oynadıkları "Uygun-
suzlar"ı, ünlü oyun yazarı Arthur 
Miller'in orijinal bir uzun hikâyesin
den çevirmiş, "Uygunsuzlar"ın çağ
daş bir hikâyesine karşılık, "Unfor-
given - Affedilmeyen"le western tü
ründe de geçmiş günlerin serüvenle-
rine dönmüştür. "Affedilmeyen'in 
oyuncuları Burt Lancaster, Audrey 
Hepburn, Audy Murphy ve Char-
lie Bickford'dur. 

"Highnoon - Kahraman Şerif in 
usta rejisörü Fred Zinnemann, bu yıl 
hayli eski bir film, " T h e Nun's Story 
- İnsanlık Uğruna" ile seyircimizin 
karşısına çıkıyor. Yazar Kathryn 
C. Hulme, senaryocu Robert Ander-
son ve rejisör Fred Zinnemann, "İh-
sanlık Uğruna"da ortak yönlerini; 
insancıl tutumlarım açıklıyorlar. 

Zinnemann'dan sonra sıraya giren 
"The Guns of Navarone-Navarone'un 
Toplan," ünlü yıldızlan -Gregory 
Peck, Anthony Quinn, David Niven, 
Stanley Baker, Anthony Quayle, 1-
rene Papas, Gia Scala ve James Dar-
ren- bir araya toplamasının yanısıra, 
Türk seyircisine yeni bir İngiliz reji
sörünü, J. Lee Thomson'ı tanıtacak
tır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Rodos adasında Almanlara karşı sa
botaj hareketine girişmiş milliyet
çilerin savaş hikâyesi olan "Nava-
rone'un Toplan"nın prodüktörü se-
naryocu-prodüktör Carl Foreman'-
dir. 

Emekçiler, listelerine, bir vakitle-
in Hollywood'unu Hollywood yapan 
bir kaç ustadan en büyüğü Frank 
Capra'nın, oyuncu-şarkıcı Frank Si-
natra ile ortaklaşa yaptıkları son 
filmi "A Hole in the Head-Miami Mâ
ceralar ını da almışlardır. Yeni ku
şaktan seyircinin pek tanımadığı 
Frank Capra ve eseri listenin içinde 
en ilgi çekici film olmak niteliğini 
haizdir. 

Preminger ve Jean Negulesco' 
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dan sonra bir başka eski kuşak reji
sörü, Anatole Litvak da artık ünü so-
ğumakta olan yazar Françoise Sa-
gan'la şans denemektedir. Baş rolle
rinde Ingrid Bergman, Anthony Per-
kins ve Yves Montand'ın oynadıkları 
"Goodbye Again-Brahms'ı Sever 
misiniz?", üç iyi oyuncusunun dışın
da seyirciye pek birşey verememek
tedir. Anatole Litvak'ın bu başarı
sızlığına karşılık, Stanley Kramer, 
aynı listede kendi filmografisinin de 
en iyi filmlerinden biri bilmen "In-
herit the Wind-Rüzgânn Mirası" ve 
"The Defiant One-Kader Bağlayın-
ca" ile yer almaktadır. Bunlardan 
"The Defiant One-Kader Bağlayın
ca", içinde siyah-beyaz çekişmesinin 
fazla ileri bir görüşle sözkonusu e-
dildiği ileri sürülerek, Hollywood 
filmleri üzerinde bizde tek söz sahi
bi bir kurum tarafından yurda so
kulması men edilmiştir. Geriye ka
lan "Rüzgârın Mirası", 1925 yılla
rında Amerikayı altüst eden bir dâ
vayı ele almakta ve baş rollerini 
iki iyi oyuncu, Spencer Tracy ile 
Fredric March canlandırmaktadır. 
Hikâyeye göre, genç bir öğretmen 
olan Gates -Dick York- içinde yaşa
dığı eyaletin kanunlarına aykırı ola
rak öğrencilerine Darwin'in gelişme 
teorisini anlatmıştır. Halbuki Dar
vin'in bu teorisi hıristiyanların kut
sal kitabında yazılanlarla bağdaşma-

maktadır. Çok dinci olan eyalet hal
kı, genç öğretmeni yargılanıp cezalan 
dırılmak üzere adaletin karşısına çı-
karır. Öğretmen suçu kabul etmez ve 
direnir. Dâvada tiraj kokusu alan 
gazeteci Harnbeck -Gene Kelly- avu
kat Drummond'ı -Spencer Tracy- öğ
retmene vekil tutar. Drummond'ın 
rakibi, üç defa başkanlık seçimlerine 
katılmış, fakat kaybetmiş Matthew 
Brady -Fredric March- dir. Brady, 
tanıkları öyle bir ustalıkla sorguya 
çeker ki, dâva boyunca tanıklar, zor 
neticesi, sevdikleri öğretmenin aley
hine konuşurlar. Drummond umut
suzluğa düşer, fakat bezirgan gaze
teci Harnbeck'in verdiği akıl üzerine 
Savcıyı kutsal kitap hakkında sorgu
ya çeker. Sonunda da kutsal kitapta 
yazılan herşeye körükörüne inan
manın doğru olmadığını itiraf etti
rip. Öğretmen de para cezasıyla kur-
tulur. 

Stanley Kramer'in iyi anlatılmış, 
orjinal hikâyeli filminden sonra John 
Ford, "The Horse Soldiers-Kahra-
man Süvariler"le yine o usta işi wes-
tern'lerinden birini daha vermekte-
dir. Oyuncuları John Wayne ve Wil-
liam Holden'dir. "Qur Man in Hava-
na-Havana Casusu", ortadan yukarı 
çıkamıyan ve rejisörünün "The 
Key-Anahtar"la iyiden iyiye durak
lama çağına girdiğini daha da belir
ten bir Carol Reed filmidir. 
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