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veda" İkinci Dünya Harbinden son
ra Japonyadaki Amerikan askerleri
nin Japon kadınlariyle evlenmelerin
den ortaya çıkan meseleleri ele alı
yor. Kore harbiyle birlikte, Japon-
yâda üslenen Amerikalıların sayısı 
artınca ve aradaki düşmanlık unu
tulmağa yüz tutunca, bu birleşme
ler Amerikan makamlarının başını 
ağrıtacak bir hale giriyor. Bu bir
leşmeden doğan, çoğu vakit annele
riyle birlikte terkedilen on binlerce 
gayri meşru çocuk, aynı zamanda 
Japonlar için de ayrı bir dert. Fa-
kat, rejisör Joshua Logan'ın iki bu
çuk saat süren filmi o kadar dağı» 
nık, bü arada esas meseleden ayrı
lan bölümler o kadar çok ki. " S a -
yanara" eninde sonunda dönüp do
laşıp modern bir "Madame Butter-
fly" haline giriveriyor. Puccini'nin 
müziğinden mahrum, bütün çekicili
ğini turistik birtakım sahnelerden 
almağa çabalıyan, alabildiğine can-
sıkıcı bir "Madame Butterfly"... 

"Sayonara"da Üç koldan gelişen 
üç ayrı hikâye var: Hava gediklisi 
Joe Kelly' nin -Red Buttons- Japon 
kızı Katsumi -Myoshi Umeki- ile ev
lenmek istemesi, gerek evlenmeden 
önce, gerek evlendikten sonra ken
disine güçlük çıkaran, hattâ mâne
vi işkenceye girişen üst makamlar
la çatışması, sonunda karısiyle bir
likte "hara - kiri" yaparak ölümü. 
İkinci hikâye, Kore' savaşlarının as 
pilotlarından binbaşı Lloyd Gruver'-
in -Marlon Brando-, ünlü Matsuba-
yâshi revüsünün başyıldızı Hana -
Ogi'ye -Miiko Taka- tutuluşu, Kelly 
gibi. Üst makamlarla mücadeleye 
girişi, rütbesi büyük, şöhreti geniş 
olduğu için Kelly'den daha talihli 
çıkışı. Üçüncü hikâye' de, Gruver'-
in, eski nişanlısı Eileen -Patricia 
Owvens- ile olan münasebetleri. Gru-
ver'den ümidi kesen Eileen'in Kabu-
ki tiyatrosu yıldızlarından Nakumu-
ra -Ricardo Montalban- ile ilgîlen-
meğe başlaması. Mamafih Logan, 
bu üçüncü hikâyeyi sonuna kadar 
götürmüyor. Hem filmi daha fazla 
uzatacağından, hem de bu seferki 
birleşmede bir Japonla evlenecek A-
merikalı kadın bahis mevzuu oldu
ğundan fcftaz çekingen davranarak, 
üçüncü hikâyenin ilerideki neticesi-
ni sadece "ihsas" etmekle kalıyor. 

Şişirme film 

Bu üç hikâyeden en ehemmiyetlisi, 
en sağlamı, anlatılmağa en de-

ğer olanı muhakkak ki birincisidir. 
Ama Logan,nedense bunu ikinci 

plana bırakıyor,bunun yerine ikinci 
ci hikaye "modern Butterfly" öne-
geçiyor.Üç ayrı hikâyeye dağılan 
dramatik yapı araya sıkıştırılan 
Japon manzaraları. bir göl bir köp-

rü, bir Japon bahçesi, bir grup man
zarası gibi şişirme sahnelerle büs
bütün dağınık bir hale giriyor. Re
jisör, işlediği cinayeti örtbas etmek 
için cesedi saklamak istiyen biri gi
bi, mevzuu oradan oraya sürükleyip 
duruyor. Japonyanın "renkli" hava
sı, şüphe yok ki Technirama ve Tec-
nicolor ile değerlendirilmiş, ama yi
ne de bunlar arasında en renklisi ol
ması gereken Kabuki tiyatrosundan 
alınma sahneler anlaşılır cinsten de
ğil; Japon kukla tiyatrosunda anla
tılan intihar hikâyesi ise, ardından 
sahici bir intihar sahnesi geldiği i-
çin pek yapmacık kalıyor. 

Fakat bunlardan daha çok aksı-
yan taraf Japonyadaki Amerikalı
ları Japonyaya, Japonlara bağlıyan 
sebebin hiçbir vakit anlaşılır şekil-
de ortaya konammasıdır. Bir 
Kelly'yi Japon kadınıyla evlenmeğe, 
daha sonra birlikte intihara sevke-
den sebep, filme bakılırsa, sadece 
kimonolar giymeğe, yemeği diz çö
küp yemeğe, bir Japon evinde ya
şamağa, Japon adabımuaşeret usûl
lerinin orijinalliğine hayranlıktır. 
Yalnız Kelly'nin değil Gruver'in, 
Eileen'in Japonyaya ve Japonlara 
bağlılıkları da bu sathi anlayıştan 
ileriye geçmiyor: Renkli bir Japon 
manzarası, kahramanların ağzından 
çıkan "ne güzel!" takdiri... Hepsi 
bu kadar. 

Bir Japon revüsünden çok Ame
rikan revüsünü andıran Matsubayas-
hi için Japon kızları seçilmesine iti
na edildiği halde. Japon kültürünün 
en ehemmiyetli unsurlarından biri o-
lan Kabuki tiyatrosunun başyıldızı 
olarak Güney Amerikalı Ricardo 
Montalban'ın seçilişi ayrı bir tuhaf
lıktır. Bunun tek izah tarza, uzun 

boylu Eileen'in karşısına çıkarılabi
lecek uzun boylu bir Japon buluna
maması olacak. Bunun kadar tuhaf 
bir nokta da, Logan' in bir roman-
dan adapte ettiği "Sayonara"da. pi-
yesten adapte etmiş olduğu. "Picnic 
- Piknik" ve "Bus/Stop - Otobüs du-
rağı"ndakiyle kıyâslanamıyacak ica
dar Sinemadan uzaklaşması, sahne 
kokusu taşıyan bir çalışma göster
mesidir .Karşı karşıya geçip uzun 
konuşmalar. Sahne füzeninde dizil
miş oyuncular, yerinden güçlükle kı-
pırdıyan bir kamera... 

Bir fiyasko 
rando hayranları, iki buçuk sa-
atlik "'Sayonara"nın büyük bir 

kısmında bu oyuncuyu doya doya 
seyretmek imkanını buluyorlar, fa-
kat Brando'nun aynı doyuruculuğu 
oyununda da gösterdiği söylenemez. 
Halbuki, usta bir tiyatro - sinema 
rejisörü olan Logan ile usta bir ti
yatro • sinema oyuncusu olan Bran
do' nun birarada çalışması ne kadar 
alâka çekici olabilirdi. Oynadığı ro
le inanmıyan Brando. zaman zaman 
"Adtors Studio" metodunu hatırlı
yorsa da, sonra bunun yeri olmadı
ğını düşünerek bir boş verme ha
vası içinde baştan savma bir oyu-
na dönüveriyor. Fazla bir ustalık 
gerektirmiyen Hana - Oği rolünde
ki Miiko Taka bile daha tatmin e-
dici Bir* oyun çıkarıyor. 

"Sayonara" aynı zamanda , geç 
kalmış bir filmdir. Amerikan sine
masının bir kolu, bütün şartlara rağ
men zamanın bazı büyük cemiyet ha
diselerini dürüst bir neticeye erme
diği vakit, hiç olmazsa aktüalitesini 
kaybetmeden yapardı. Burada Ame
rikalıları çok yakından ilgilendiren 
bir mesele var fakat filmde anlatı
lan engellerin çoğu halledildikten 
sonra ele alınmış. "Sayonara"daki 
üslûp bile zaten buna yatkın değil. 
Amerikanın cemiyet meselelerini is
li yen ortahalli bir rejisör, "Sayona
ra" nın ilk. hikâyesini -Kelly ile Kat-
sumi'nin hikâyesi, ele alıp, sade ve 
sert çizgilerle işleseydi. Logan'dan 
çok daha başarı kazanırdı. Hem de 
ne Techanirama, ne Technicolor ne 
de büyük bütçeye dayanmadan. A-
ma, bütün ümidini satışı cok bir ro-
nara" Loveve is a Many Splende-
nara", "Love is a Many .-Splende-
red Thing- Aşk güzel şeydir", çeşi
di boş, "süper - prodüksiyon''lardan 
biri olmaktan ileriye gecemiyor.İ-
şin acı tarafı, bu fiyaskonun Joshua 
Logan imzasını taşımasıdır. 

"Hasret şarkısı" 
ir varmış bir yokmuş. evvel za-
man içinde kalbur saman içinde 

Amerika adında bir ülkede yüzü se
vimli, sesi tatlıca, kimseye . zararı 
dokunmaz Gloria Jean adlı bir kız
cağız varmış. Harika" çocuklar keş-
fetmiye meraklı prodüktörlerden bi-
ri bir gün bu kıza rastlamış, sesin
den faydalanarak saf seyircilerin; 
parasıyla kesesini doldurmağa ka
rar vermiş. Böylece içinde bir sürü 
piyasa şarkısı bulunan, mevzuu bu 
şarkılar etrafında dönen filmler yap
mış. Bunlar arasında "You Are Al* 
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Marlon Brando "Sayonara"da 

Filmler 
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ames A. Michener'ln "best - sel-
ler"ine dayanan "Sayonara - El-
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way in My Heart - Daima kalbim
desin" bu saf seyirciler arasında pek 
tutunmuş. Zararsız kızcağız bu film
de, bir adlî hata yüzünden hapse dü-
şen bir bestecinin kızı rolündeymiş. 
Baba hapishanede şarkılar besteler, 
ailesinden uzak kalmanın acısını 
böylelikle dile getirmeğe çalışır, kı
zı bu besteleri okuyup babasının 
hasretini gidermeğe uğraşır, saf se-
yirtilerse bunları görüp bol bol göz
yaşı dökerlermiş. Sonra baba hapis
ten çıkar, çoluk çocuğuna kavuşur, 
Seyirciler de gözyaşlarını silip per
dedeki mesut sahneye katılırlarmış. 
Gel zaman git zaman, aradan yıl
lan, geçmiş, Amerika adındaki ülke
de sinemacılık öğrenmeğe çalışan 
bir . Türk genci -Turgut Demirağ-
yurduna dönüp bir film şirketi .And 
Film- kurmuş, prodüktörlüğe başla
mış. Ama bir gözü hep Amerika a-
dındşki ülkedeymiş. Oyuncu sıkıntı
sına düşse oradan oyuncu getirir, 
kameract bulamazsa oraya başvu
rur, mevzu bulamazsa oradaki' film
lerden aktarmağa çalışırmış. Yine 

böyle bir sıkıntı çektiği günlerden 
birinde düşünüp dururken, Gloria Je-
an gibi zararsız bir kızcağıza rast
lamış "Seni bana Allah gönderdi" 
diye dört elle "keşfine" sarılmış, bir 
yandan da "You Are Always in My 
Heart,''- hikayesinin Türkiye adlı ül
keye adapte edilmesi için çalışmış. 
Gloria Jean olmuş Özen ' Tutucu, 

"You Are Always in My Heart" ol-
muş "Hasret şarkısı'', caz şarkıları. 
olmuş, alaturka şarkı... Yerli baba 
-Suavi Tedü- gene adil bir hatadan 
dolayı hapse düşmüş, şarkılar beste
leyip orkestra kurabilmesi için pro
düktör ' ve senaryocunun tensibivle 
İmralı hapishanesins nakledilmiş 
-Türkiyede çevrilen filmlerde senar-
yocunun istediği gibi kalem yürüte
bilmesi, içte mahpuslar hep İmralı-
ya nakledilirlermiş-. Yerli baba ha
pishanede şarkılar bestelerken ço
cuklarını yetiştirmeğe çalışan yerli 
anaya, -Şaime Bekbay- talipler çı-
k a r m ı ş . Kızı da bir yandan şarkı 
söyler, bir yandan da annesinin bas-
kasiyle evlenmesine engel olmağa 
çalışırmış. Babanın baskısından u-
ziik kalan oğlu ise tehlikeli yollara 
Sapmak istidadındaymıs. Böylece 
yıllar gecmis, baba hapisten çıkmıs, 
hüvryetini gizliyerek evinin etrafın
da dolaşmağa başlamış. Sonra Tür
kiye adlı Ülkede çevrilen bütün film
lerdeki gibi araya olmadık tesadüf
ler girmiş, kıl payı ile tehlikeler at
latılmış seyircinin gözyaşı bezleri 
alabildiğine mıncıklanmış, ama so
nunda baba ailesine kavuşmuş, göz
yaşları silinmiş, ağlayan gözler gül
meğe başlamış. Prodüktörle beraber, 
onler ermiş muradına... 

HÜR CEZAYİR 

Fiyatı 3 l i r a 
Cezayir'in İstiklal Savaşı 

ve Fransız zulmünü anlatıyor. 
P. K. 890 - Ankara 
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Fransız gazetecisidir. Cezayir sa
vaklarında milliyetçilerin dâvasını 
savunduğu için 1955 eylülünde ga
zetesi polisçe kapatılıyor. Alleg bir 
yandan gazetesini yeniden çıkarmak 
için uğraşırken, bir yandan da Ce-
zayirdeki Fransız makamlarının eli
ne düşmemek için iki yıl kadar giz
leniyor. Fakat 1956 haziranında Ge
neral Massünün paraşütçüleri Al
leg'i yakalayıp El - Biar'daki "Te
mizleme Merkezi" ne götürüyorlar. 
"La Question -Sorgu". Alleg'in bu 
temizleme merkezindeki bir aylık ce
hennem hayatının hikâyesidir. Ağ
zından birkaç kelime koparabilmek 
için ıslak vücudundan elektrik cere
yanı geçirilen, tabanı, meme uçları 
yakılan, başına sarılan beze dökülen 
sularla boğulmanın sınırlarında çır-
pınan ilk günkü sorgudan sonra 
hücresine götürüldüğü vakit üzerine 
yığıldığı şilteye oaraşütçülerin "şa
ka" olsun diye yerleştirdikleri diken
li tellerle dalanan Alleg'in korkunç 
macerası tıpkı bir kâbusu andırıyor. 
Ama gerçek, üstelik münferit bir 
hâdise de değil. "La Question" yir
minci asrın ikinci yarısında Cezayir-
de yüz kızartıcı bir müstemleke sa
vaşını sürdüren Fransızların her gün 
düzinelerle Cezayir milliyetçisine 
tatbik edegeldikleri iğrenç işkence 
metodlarından birkaçını ortaya ko
yuyor. 

A l l e g ' i n gördüğü en büyük hiz
metlerden biri, her şeyi göze alarak 
Cezayirdeki utanç verici olayları 
büyük bir cesaretle açıklaması, 
Fransız umumi efkârında büyük bir 
heyecan yaratmazıdır. Fransada Ce
zayir olayları karşısında utanç ve
rici bir sessizliğe gömülen aydınlar, 
"La Question"la birlikte derin bir 
nefes almışlardır. Bunu kitabın ya
yımlanmasını takibeden olaylardan 
anlamak mümkündür. Alleg'in Ceza-
yirdeki bir sivil hapishaneden yazıp 
yolladığı "La Question", Alman iş
gali altında Fransız vatanseverleri
nin kitaplarını gizlice basmakla Un 
kazanan "Les Editions de Minuit" 
tarafından 1958 şubatında satışa çı
karılınca, iki hafta içinde 60 binlik 
ilk baskı tamamiyle tükenmişti. Je-
an - Paul Sartre ile Francois Ma-
uriac'ın, kitabı tanıtan yazılarım 
basan "LExpresse" ile kitaptan ba
zı parçalar alan "France - Observa-
teur"ün toplatılmasına rağmen, "La 
Question" Mart sonuna kadar ser
bestçe satılıyordu. Fakat Cezayirde-
ki savaşın uyandırdığı huzursuzluk
la gittikçe- sinirli bir bal âlan hükü
met nihâyet kitabın toplatılmasına 

K İ T A P L A R 
karar verdi. İçişleri Bakanlığının bu 
kararından daha iyi bir reklâm ola
mazdı. Ondan sonraki iki hafta i-
çinde, bu sefer gazete şeklinde giz
lice basılan bir ikinci 60 bin de kı
sa zamanda tükendi, kitap İngiliz
ce, Almanca, İtalyanca ve daha bir 
çok dillere çevrildi. "Alleg mesele
si", "Dreyfus meselesi" kadar dal 
budak sardı. Sartre'ın "La Questi-
on"a yazdığı önsöz de Zolâ'nıri " J ' -
Accuse" adlı makalesi kadar meş
hur oldu.' 

Alleg "La Question"da, başından 
geçen bütün korkunç işkenceleri şa
şılacak bir sadelik ve serinkanlılık-
la anlatıyor. İşkencecilerini büyük 
bir ustalıkla tanıtıyor. İşkencecilerin 
insanlık haysiyetini ayaklar altına 
alışı, insanın kendi cinsinden olanla
ra karşı yapabileceği en vahşi dav-
ranışlar nasıl tüyler ürpertiyor, u-
tanç veriyorsa, Alleg'in herşeye rağ-
men dayanması, cellâtlarının bütün 
gayretlerini boşa çıkarması da in
sana o kadar ümit veriyor, İşkence
ciler bütün üstünlüklerine rağmen 
sonunda partiyi . kaybediyorlar. Al-
leg'in bu zaferi, bir ordunun zafe
rinden daha mühim. Çırılçıplak so
yulmuş, daha önce işkence görenle
rin kusmuklarıyla örtülü işkence 
masasına uzatılmış, gecenin ayazın
da elektrik cereyanı daha iyi geçsin 
diye ıslatılan vücudu titriyen," cellat
lardan başka, seyircilerin alaycı ba
kışları altında hakaret gören, elek
trik şoklarıyle ümitsizce çırpınan bu 
adam haklı bir dâvanın mağlûp edi-
lemiyeceğini müstemlekecilere gi
riştikleri silâhlı çarpışmadan daha i-
yi anlatıyor. 

"La Question" aynı zamanda Ce
zayir savaşının Fransızlar için nasıl 
mânevi bir yıkım olduğunu da orta
ya koyuyor. Hiçbir şeyden haberi ol-
miyan. askerlik vazifesini yapmak 
üzere Cezayire gelen delikanlılardan 
"Temizleme Merkezi" nde vazife gör
mek talihsizliğine uğrayanlar, sinir
li, kuşkulu, kendi üstünlüklerine i-
nanmış aslında zavallı birer sinir 
hastası olup çıkıyorlar. 13 Mayıs hâ
diselerinden çok önce yazılmış olma
sına rağmen, bu küçük kitap aynı 
zamanda meseleyi, meydana çıkma
dan önce bildiriyor. Gittikçe "faslet" 
bir kılığa bürünen paraşütçüler. Ce
zayirde yaptıklarını yakında Fran
sada da yapacaklarından, oradakile-
re de sıra geleceğinden "o orospu 
cumhuriyeti" yerle bir edeceklerin
den bahsederlerken, 18 Mayıs hâdi
sesinin esas felsefesi, Sartre'ın dedi
ği gibi "faşizmin o korkunç maske
siyle oynanan komedi" bütün çıp-
laklığıyla ortaya çıkıyor. Bütün 
bunlar aynı zamanda. 18 Mayıs hâ
disesinden sonra "ehven-i şer" ola
rak başa geçirilen De Gaulle hükü
metinin, Cezayir meselesi halledil-
medikçe, çatışmanın evvelkinden 
daha da keskin bir şekil almasına, 
yol açmaktan "başka birşey yapamı-
yacağini ortaya koyuyor. 
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H enri Alleg, Cezayirde "Alger Re-
publicain" gazetesini çıkaran bir 

LA QUESTİON 

(Yazan: Henri Alleg; Jean - Pa
ul Sartte'ın önsözü ile, Çeviren: A-
lâettin Bilgi, Ankara, Açık Oturum 
Yayınları, 1959. 48 sayfa, 250 kuruş) 
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