
Yuk-l• n Gun•ft Japonlann Amerikan ekonomisini lfCall konu ıau nda uyanlarda bulunan blr film 
ıJbl yorumtanm• .. n• rajmen, daha ~ok Japontan Amerika konusunda uyaran bir fi lm. 

Tm C';\rrcn: var. l ıııaycu çlizmek ıçın dc
ı.:h.:ktı( John ( .onnor n· W cl--ı Smıth'c yar
Jını ed~..·n hu k;ıdın, nıl.'l~z olduğu ıçın 

(h;ıhı,ının Aını.:rıkalı (}lduğunu üğrl.'ntyı'· 

nı:-) j;\J'\(mya'Jd çok s~.,·vilıncı.h~inı hdırtı 
yor Ayrıcı ~l'y.ı;;: hir .ıdatn<l .t~ık nlar.ık 

ıvıı:l.' Jı~l.mmı~ n· bir süre "'mra. da Anıı.>
rık.ı\oı yerll.'~nıı~tır. Pıu hev.r;: adam t"l.' Ja 

r~'n kulriJrünti n:unhı.:ycn \'l.' unları h·n 
dtı)l' valın hulJn Jl·dekrıt john c:ım 
Ol)r'dır . 

Fılmdl· vı.>r .tl.ın hu uç Jarcm rirlcm~..· ... ı, 
~~ıyk y.ı J.ı hoyle Anıeril.ı'ya huLı~.ır.ık 

lenJı lulttırlerınJen u:.ıll.ı~nıı~ ve Jar<m
Lır t;uafınd.-ıtı dı~l.mmı~ ın~anl.u. Film 
'Et·ı:c," d ıyı ır, "l>ı.·lkı hıtı: ekonomik anlamda 
sut·~ ~"1111} olı.ıbılınını~. r\ma unutmtı)'ın ki 
Aıncııluı 'yla ~~~-.ınak o lo.ıdur kolay ıkgil
dir (Tann'yL:ı u,ı!T~an crta.~ını ~-eker) \.ı: si

zın ~hı gc:knı:klerin~ hağlı olan bır toplum 
ıçın, Aın<llk.ı kuln<rel anluırıdu ı<hlrkdr ola
bılır Çımk.u c: konumik stw~, ht-raberinde 
kultiırd etklknmı: t't' stwa~ı da gcrinr " 

F.ılat tılın, Jın:k.t uL-ır.ıl, AıneriLı'da 

J.ıpony.ı'yı tı:nhıl ~....J~n ~ırlctı hedd ola 
r.1k go::-tt:rmt\·or Şırketın ~.ıhıbı ol.m Ja 

!"ln hı.:r nt· l..:.ıJM golt ılyna"a da holl:i. gd~..·. 
ıwklı.:rım: haglı, Jurust \'C ı~ .ıhljkı 1)Lm 
bır .ıJ,ım. <.,'ün lt. U hır j;lpon, kendı-.i e:il ... ı..· 

gunırunu \·ınr-•c hılc- (ınıpar.ıtllTUnu/pat 

rt.munu/ılr..tıJJnnı) .w nı durumda görme ı.. 
ı tl'Tnl.!'" (,.,uııL.u onl.ır ı~ıom hu kanaıul.n 
lulrurlcrınm, gek·neLiı:rının ..,inlJ.!L''iJır 

H0LVA ARe LAN.AT 

lskllipli At1f Hoca 
~.u.Ullık s .. ıl..:.ı~ l1i'ırt ınemunın .lp~ 

ı Inı h.·ııy H ~.ıranlıgın "l'"''l::lıcını 
fh_, ..;mu ıı. ılrıJ .. trHı :orh;llıgmı t~ın,il 

h 1 . hı ı nıLınurlır rır' r.ıp yunırken, yı ıl· 

fı ,.ı . ııı1 ~ ılı\erıııı~ hır ,.:ulu J~.. \ı~ni 

\.' rl n f 1rlııı.ı hı lt \.UHl.lhı:m. 
ı •u . 1 ... :- nlı ıtl\2 ınl.un~ı.ı....ı u;uıı ru 

tulnıu~ hır Jeıı~..·rigın ;m..lından hıı ,g~'ınınti.ı

krle h.ı~lıynr hkilıf>lı Arı{ Hoca. ~1t· ... ut 
u,·ak;m, \'ı.·ni fılnıınd~..·. ~·,rk.ı. Lmununa 

lar~ı \·ıktığı ı\ın iJam ~..· .. lilt•ıı Atıl l ·hı
L;ı'nın nykli,iimi .mlarıytır. 

Bırhırin~..· poırald lıl.u.ıl !.!cli~t'n ikı C:ı) 

ki.ı-;u var fılınin: ıqzo·ı...·rın Türkıp:\ındl' 

'\rıt H~ı~.t'nın b.ı~ınJan cı.·ç.t:nler ,.l.' gu 

ni.ımu;:llı:-, nmın i;ıdı.· · ı ıtıh;u ı..bv~'ını ü-.r
knı..·n .wuk.uın öyJ...ü..,i.ı. lkı n,·L..ü J~· cdı 
~ırkı.·n, ,ıvuL..ırın .n.ı~rırm<l v.ıpmal arn.ı 

ı.:ıyl.ı l!mı};!t l,kılır'rcli yJ~.mu. oranın ... a 
kın. a)!ırh,ı~lı, hı:ıLuı nur yu:lll ıno;;anLı.rı 

nı, Sl..'\'ltnlı ıhtl\.ırl.ırı n: İsLmbul'J.ıkı v.ı 
~.ımı, "'\''l"l'ttl..' yuk,t·lınt·k içın ,·aLm .-.tl'ı' 

lq~..·nlcrı n· \'Mlbkçılarını. yo:la~nll~ ~dı 
Lıllcrı , tlılı..·ıHni~ umurları, hırçınlık v~ 
;Kıyı gllnt\'tlfU::, 

Hemen h,·lırıclını. hkilrplı Allf I-Inea, 
"hı..·~a-:. \inı:ma"nın dtğl.·r Urlinlerın~. ürn~· 

gm Uç.ık,ın'ın ı.laha ilnı.:t"~ı çalı~m;ıların

d;m Yalnı-:. Dc,l!ihini~'ı: hıç bcn:emıyur 
Onl.ırJan ;<'l J.ıha gdı;mıı, daha olgun 
hır in~..·nM Jiliylt· kar~ı k.rrşıyJvı: bu kez. 

DlıJ!ru ... u, Y~lnı~ Drğılmuz'Jen bu ı,-an.ı 
epe\· yni .tlmı~ Uç ll an 
Am.ı m.ıJ.1lyunun o[d.t \'ü:üne h.ıkılJı

ğınJ.ı, Uıınıın lııı k;ıJ.u p<trlak. dı.:tııl. Gdı 
~l n Ju:q·ı, nınetıneııın, kayıt:..ı: k~ ~111\u: 
(ılunıLw.ıbıl~·u·ğımi: hır him varmc~'ıı'l.l 
yl'tmı..·mt} n~.· ya; ık kı 

F ı lının ı.·n oncmlı olum,u-zluğu <..ı.·n.irv~>· 

su. 1 \ıgnt"U, ılı ı ırkunun p.ır.ild vt·rılmc~ ı 

gıhi Jah;ı "ç.ı~Ja~" hır "l'nouvn yonr~..·mını.. 
h ı~nınılm.ı"ı h \ının nluınlu hır raraf ı ; .ıın.ı 
hu H·rnıı\·or l.) ıkı ovkü fılmde, hır rllr\U 
hiaunk~mıv~ır Dt\' ıhıgLır .ih.ınılı, lur,ıl 
ıulum \lıt:u rı.:!.. h·lımcvk ~·karron" (.A_ı. 

{:u 'h.·)-.ıt \ffi('mtın'nın rL·md h..ındılapın· 

J.ın h.ıLı ~uıtui.J ı n.ı ıı n~ ~ksııt U\ ık.ın· 
f.mırn ıdtğı (,'Pk h.: ll ı oıf.-tn hır Çe\"f~\C ha· 
l.ı ('ll\ ırı.: t ) Lı \aU.ı~I\IH h.ıb o n larla ı lf ı lı 
s,ıhnden \.ı ... ırıl'n . )Ium,.ıı: Ju,·gularını 

orr.ıya ..,erıytıt 

T.ıh11 li \1 \n· red~.· U\:1l ın'ın 
1 1 

ıılıım~u:luLl.tr, y.ıl.ınl.ır. rhabrlı~J 
1 

h.ırcın.m y,ı~.ıml. ı r v~ır, t.ıhn lı bu 
m;ıl.ır do)!ru; :ıma ıı dıy.ıln 1 •br ~ 1:. 

J.!lll. 

~ıının \df\trıın şıı~ K.ıh;ı hır .ıll.ı ur 
!ılının o !'>,ıhnt:luındı..· \,nı.· ın~,~ 
l.ınm;ı;·.ın hir ı~ı.· ı.:irı~rıı.:ı '\lll\ ılnı ~ 
kıLm ,ıJ.ıınııı dun;ıı ... ıı vchrirıtl ı.:t\ 
ht:l'. () \I..'Hı:nın ıınıı n;l'ıı l plnı. hıp 
ınLdıJ..Iı: ınlatılmıynr, hır \qU "k,.1 
mağım g1l:iınl·" t.ıvrı v ır tılınin ,. h 
lnındl: 

•\ynı koıh.ı y.ıkb-:ıııı, :ıktırJıı,:ım 'lı' 
nı.:ınt: s.ıhnt·,ııı.k d~.· v.ır ·\nık.ıtın 
ğu ı ı Ju~tl' dl· iılum h.ıhı.rıııı ~ıJ; 
td,ı...:r.lf l.ıgıdmın p.ırnı.ıkl.ıtınm ,ır 1 

\'ı.' Tl.' k.l'., nı.ı ... ı gihı klı~dt:rJt Ic , 
v.ıkb~mı 

Yonı.·rıncn n ..,. evrenın ın .m\.ınnı 1 

1111\l\l, hıı yıi:d~..·n .. k· .ml. ır 1mı\or ~1 
k;ula 'ıl'Vgılı,ınııı ılı~lı:-.ı 'ı't.'termu 
hı\iyur, ne J~..· ,ınıwı-;ıylL· tck y.mlt ~ 
m.ıl:ırının hilmı.:u çü.:ulı:hılıvıır hın 
l1rtalılt<ı ıhlLınqı dııruytır .ınıbt 

<\ \Tll ~~.·k ı kk·, m.: ı..iı..:rnck JcmtiJt n 
v<ıst p:uı ı t1ıpLıntı'\t parrı ctkınlı~ını: ~ 
ii)"Pf; tlJmi.J y,ıp,ty JUJU\'IIf 

F\u .ı\·ılLtn hakıldığınJ.ı n!Jukçd ıJ .. ., .. ı;_:. _ _..... 

hır durırın v.ır hkiliplr Aııj Huw\1., h 
t,kı\ıp'tl..' gı.·,~..·n hillumlcrındı:: nt~ 
h.ı~.uılıy .... ı, lst.ınbui'J.ıkı bi.ıh.ıınh:rın 
k:ıd.ır di'ıku\tıynr. Iki ayrı dtınv.ıyı ın 
k en, huncl f.ırldı Ju:q·lt:rl1l~ ... unuç 
nwnın 'ırn, \"ÔOl'tmenm kişi~ı.: ll iğı\1, 

li hır ~ey olsd gerek... Aın.ı J1ı(!ru~u ı 
ı'ıyİl' hır y;m't\·Pr kı, Uçak.ın'a, ''k, 
bilJıgınız n Juny.-ının Jı~ın:ı ~ı k ıu 
ürwri ... ı gcrırmdat· yar;ır vat. Çık.ıl 
nı:, ~..·ntdektud y..J J.ı huquvcı ı,.t:ndtı 

girı.'l"t'bl'ni~. J,ıh;ı sıkı ;ıra~rırma \arın.: 

daha ll7.t'nh olmak. ~J.rt. 
1\:ıklı kı oı;,<,·n;ırynmın d::ıh:ı rcınd ~~ 

l.uı J.ı \"dT. ltı,· lı ünt'mlı bır 1ıLw 11 
'\ouığun ıllunıu" gıhi hir ıiğl tı lmc lll.

konımı~ anl.ı~ılmıyı.ır 
him ın hir h.t~la ı;.nnınu d~ı. kmgu lı' 

ları. But.!unJı.::n ~cçını~t:: gıJı~ dvnu.,k. 
o~unlıık Lı gen· bı:: hır glminrU, lııtl 

man dılımınt:: .ııt ~.ı.lınt')C cırıvor, dık 
Jağırıyıır 

Adlı hır ... .ıvı oLm ~.ın;uçıların -kı W 
Lm'J.ı hunbr, l .ın hi r ı hı..·nı..t· 1 h·ndı Jı 
rmı, h·ndi .tnlcitıııı hıçımlı:ıını ~dı:ıın 
ket\, kla-.ıl... Yt·~ıl,.ıın ii ... \ uhuntLın .-.ınıtJ 
..,.a l->c~1.uılı ııl.<thi l l'll:Ucrını lıır k~ı J 
du~uııJum fılııu ı:lı.•rh- n . "l'cııJ ı dil rı! 
k:ıhvl.." ıkr:lm nrı(:i ım.ml ar r::ın tı nJ.ın 
turuiJu" gıl't Jip\ughırJakı Ju~'gtı 
nı...ıi, y,1 ıLı n ı'ı)Urn rd,.,-.1tı ~ıhnöı,) 
\ ım'ııı v~.·rlı.::}t ı rJıgı ı lkel \....ılıplard;ın \ 
ku 

..,n r uç ra, w mu~ k kı~ar ı b (11.ıın. 

aııı.ı t:n 'ınıl.ın '' ı :: l ı.ru·hı lı r" di.i::t:'l" 
rıH) hır fılın '.ır ı.tr~ımı;d .. -ı. 
TANI:. IIA .. AN 

ını 

ıırıı 




