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Filmcilik 
Alikinin işleri 
Bundan bir süre önce, İstanbuldan 

ayrı ayrı günlerde kalkan üç yolcu 
uçağı, birbirlerinden habersiz -aslın
da haberli- üç ayrı türk prodüktö-
rünü Atinaya indirdi. 

İlk gelen prodüktör, hava alanın
dan doğruca şehrin en rahat otelle
rinden birine yollandı. Vakit akşama 
yakındı, o yüzden hemen dışarı çıkma 
di, bir süre dinlendi, sonra akşam 
yemeğine indi. Yemeğin ardından 
da, oteline yakın bir bulvar tiyatro
suna, oynanan oyunu görmeye gitti. 

yordu. Dört adam o gece bir sonu
ca varamadılar, ertesi gün konuş
malara devam etmek üzere işi orada 
bıraktılar. 

Prodüktör, ertesi gün otelinde bu
lunamadı. Erkenden otelden çık
mış, şehrin tarihî yerlerini gezmeye 
gitmişti. Yunanlı menecer ve pro
düktör, çaresiz, otelin salonunda o-
turup, kendisini beklemeğe karar 
verdiler. Prodüktör öğleden sonra 
oteline döndü, berikiler kendisini 
hararetle karşıladılar. Oturum yeni
den açıldı, önce karşılıklı niyet ve 
nabız yoklamasına giriştiler. Pro
düktör, Aliki Vuyuklaki ile Tür-

Aliki Vuyuklaki oynuyor 
Oyun ama ne oyun! 

Tiyatro, benzerleri bütün dünyada 
"bulvar tiyatrosu" diye anılan, ha
fif, sudan komediler oynayan bir ti
yatroydu. Tiyatronun primadonna-
sı, yunanlı seyirciden çok, Türkiye-
nin pek tuttuğu bir kadın yıldız, 
Aliki Vuyuklakiydi. 

Prodüktör, kendisine ayırtılan lo-
caya girip oturdu ve piyes başladığı 
zaman yanına gelen bir menecer, bir 
yunanlı prodüktör ve rejisörle usun 
uzun konuştu. Konuşma, tiyatronun 
primadonnası Vuyuklaki üzerineydi. 
Prodüktör hemen bir karar vermiş 
değildi. Berikiler üzerine vardıkça 
kendini naza çeker gibi davranıyor, 
kesin konuşmaktan inadına kaçını-

kiyede bir film çevirmek İstiyordu. 
Sebebini de açıkladı: Türk seyircisi, 
bu yıl gösterilen Aliki filmlerine 
karşı büyük ilgi göstermişti. Türk 
prodüktörü bundan yararlanarak, 
Aliki ile bir film yapmak kararın
daydı. Şartları öğrenmek istiyordu. 

Yunanlı menecer ile prodüktör de 
durumun yabancısı değillerdi. Tür-
kiyeye. gönderilen Aliki filmleri, da
ha birincisinde -"Dayak Cennetten 
Çıkmadır"da-, önce azınlığın, sonra 
da çoğunluğun ilgisini çekmişti. 
Pazarlık ve ötesi 

pazarlık başladı. Daha doğrusu, ilk 
gelen türk prodüktörü, karşı ta

raftan, şartlarının ne olduğunu a-
çıklamalarını istedi. Şartlar bildiril
di: Aliki 300 bin türk lirası karşılı
ğı yunan parası istiyordu. İş bunun
la kalsa yine iyiydi. Çevrilecek fil
min rejisörünün, senaryo yazarının 
ve Alikinin karşısında oynayacak 
erkek oyuncuyla filmin fotoğraf di
rektörünün de mutlaka yunanlı ol
ması isteniyordu. Gerçi kendileri A-
liki kadar büyük para istemiyorlar
dı ama, açıklanan rakamlar, Tür
kiye filmciliğinde bugün alınan ve 
göze batan en büyük rakamlardan 
da yukarıydı. 

Türk prodüktörü, ileri sürülen 
şartlara hiç bir şey demedi, düşün
mek istediğini belirtti. 

Ertesi gün de görüşmeler, konuş
malar devam etti. Türk prodüktörü 
hep sustu, yunanlılar da hep konuş
tular. Fakat kesin bir sonuç elde et
mek yine mümkün olmadı. Türk 
prodüktörü ne evet, ne de hayır di
yordu. Fakat üçüncü gün işin ren
gi değişti. Zira, ikinci türk prodük
törü de Atinaya gelmişti. İkinci türk 
prodüktörü, birinci türk prodüktö
rüne nazaran daha aceleciydi. Ace
leciydi, çünkü birincinin gelişinden 
ve pazarlık için masaya oturduğun
dan haberliydi. Arada zaten öteden 
beri normal bir rekabet vardı ve bu 
işte de önce davranan kazanacaktı. 
Bu düşünceyle hareket eden ikinci 
türk prodüktörü paçaları sıvadı ve 
vakit geçirmeden ilgilileri buldu, he
men pazarlığa girişti. 

Ne var ki, rekabetin ticaret haya
tının can damarı olduğuna ina
nanların başında asıl, yunanlılar 
geliyorlardı. İkinci ve yeni bir tali
bin daha çıkması demek, işlerin kı
zışması ve fiyatların artması demek
ti. Onlar da bu kurula uyarak 
derhal fiyatları arttırdılar ve A-
likinin değeri 300 bin türk lira-
sı karşılığından 400 bin türk li
rası karşılığına yükseliverdi. Sebep 
olarak da, ilk gelen türk prodüktö-
rü ve isteği öne sürüldü. Mademki 
Aliki Türkiyede alıcısı ve seyir-
si bol bir yıldızdı, parayı veren dil 
düğü çalardı. 

Yunanlılar, ikinci türk prodük-
törüne, birincinin bütün şartları ka
bul ettiğini, hattâ hemen anlaşma
yı imzaya da hazır olduğunu söyle-
diler. Bu, ikincinin eteklerini tutuş
turmaya kâfi geldi. Otelinden acele 
olarak İstanbulu aradı, ortaklarıyla 
konuştu, bilgi verdi, bilgi aldı ve bi
rinciye işi ve yıldızı kaptırmamak i-
çin, gece yarısı alelacele anlaşmayı 
karşılıklı imzaladılar. 

Bütün bunlar olup biterken, her-
şeyden haberli birinci türk prodük
törü, son durum karşısında kıskıs 
gülüyordu. Yunanlılarla karşılıklı 
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Film seyrettim 

T. KAKINÇ 

Fi lm: "Breakfast At Tiffany's - Çılgınlar Kral içesi" . 

Rejisör: Blake E d w a r d s . 
Senaryo: George Axelrod ( T r u m a n Capote'nin aynı adlı romanından 
alınmıştır), 

Fotoğraf Direktörü: F r a n z P l a n e r . 
Oyuncular: Audrey Hepburn, George Peppard, Patr ic ia Neal , Buddy 
Ebsen ve Mickey Rooney. 
Renkli (Technicolor) bir P a r a m o u n t (Amerikan) filmi. 
Konu: Holly Golightly (A. H e p b u r n ) , New York'un doğu kesimindeki 
bir apar tmanda yalnız başına yaşıyan bir gençkız. Birgün bir vesile ile 
tanıştığı a p a r t m a n komşusu romancı Pau l Varjak ( G . Peppard) ile a r a 
larında ince, duygulu bir aşk başlıyor. Holly'nin kimliği belli değildir. 
Buna karşılık P a u l , yaşlıca bir kadına ( P . Neal) jigololuk etmektedir . 
Yaşlı kadın genç adama aynı apar tmanda bir daire t u t m u ş , dayamış, d ö -
şemiştir. Önce komşuluk yakınlaşmalarıyla başlayan Paul-Holly aşkı, 
sonradan, Holly'nin kimliğinin ortaya çıkmasıyla bir a r a kesiliyor. Holly-
nin Güneydeki kocası çıkageliyor ve genç karısını evine, çocuklarına dön
mesi için iknada Paul 'ün yardımını istiyor. Evinden, çocuklarından ve 
kocasından kopmuş olan Holly, tabii buna yanaşmıyor. Çaresiz kalan ko
cası geri dönüyor. Hapisanedeki bir eski sabıkalı gangstere haber götü
rüp getirmekle görevlendirilen Holly -bunu gayet masumane ve habersiz 
bir şekilde yapmaktadır- suçüstü yakalanıyor, kıyametler kopuyor. Ama 
Holly, bir kolayını bulup, bu işten yakasını kurtarıyor, Paul 'e dönüyor. 
Oynıyanlar: Delifişek genç kadınlığının altında acılı ve kaçak bir ki
şiliği canlandıran Holly'nin Audrey Hepburn 'ü, senaryo yazan Axelrod'-
un ve rejisör Edwards'ın da yardımıyla, rolünü kendine rahatlıkla .uy
durmuş . Capote'nin Holly'si yerine, önceki filmlerin -çokluk Wilder'in 
"Love in the Afternoon - öğleden Sonra Ask"ının Arien'i- kişilerine, o 
filmlerin Audrey Hepburn 'üne benziyor. Karşısında oynayan George 
Peppard yeni bir oyuncu, kendisini ilk olarak bu filmde tanıyoruz. "Ya
kışıklı a d a m ' ı n dışında bir kişilik peşinde. Üç eski oyuncu -yaşlı, aşksız 
kadında Patr icia Neal , japon komşuda Mickey Rooney Ve terkedilmiş ko
cada Buddy Ebsen. İki başrol oyuncusundan daha iyi oynuyor, rollerinin 
yüzeyinde kalmıyorlar. 

Beğendiğim: Çağdaş amerikan romancıları arasında genç kuşak tem
silcilerinden Truman Capote'nin bu yeni romanını, yine Hollywood'un 
gençlerinden biri, Blake Edwards, sinemaya aktarıyor. Gerçi, roman ile 
film arasındaki münasebet, çokluk, romanın adı ile filmin adı arasında
ki bağıntıdan öteye geçmiyor, fakat Edwards, Capote'nin k a h r a m a n ı 
Holly'ye, çevresi bakımından sadık kalmıya çalışmaktadır. Evinden, ç o 
cuklarından ve kocasından kopmuş, kendi başına yaşamak için her t ü r 
lü korkuyu gözüne almış Holly, yeni gençliği bir başka açıdan ele alıyor. 
Bu, öz çevresinden ayrılmış, büyük şehre gelmiş yeni "ayrıkotu insan"ın 
serüvenidir. Senaryo yazarı Axelrod, bu serüveni gerçekçilikten ayrılan, 
duygu yönü ağır bir mizah havası içinde veriyor. 

Beğenmediğim: Capote ile senaryocu Axelrod, birbirlerine zıt düşen iki 
yazar. R o m a n yazarının senaryo yazarına yenilmesini ve ikincinin birin
ciyi kendi kalıbına uydurmasını olağan karşılamak gerek. Axelrod, C a -
pote'nin çizgisinden uzaklaşarak, bilinen komedi kalıpları içinde hikâye
yi kuruyor. Büyük şehre gelmiş taşralı bir genç kadının, büyük şehrin 
gürültülü ve hızlı akışı içinde tutunabilmek için başvurduğu iyi - kötü 
kurtuluş çarelerini, üzerinde durmaksızın, geçiştiriyor. Axelrod'a gerekli 
olan, gerçek değildir; komedi olacak, seyircisini güldürmeye götürecek 
unsurlardır. Bunları ya gerçeği süngerliyerek çıkarıyor, ya da yeni kat
malar yaparak. 

S o n u ç : "Breakfast At Tiffany's - Çılgınlar Kraliçesi" seyredilmez bir 
film değildir. Ancak iyi olması için gerekli bütün unsurları toplamasına 
karşılık, senaryo yazarının budalalıkları ve aynı budalalığa rejisörün de 
ayak uydurması sonucu, tat l ı , uyuşturucu bir gönül serüvenini ya lanlar
la bezeyerek anlatan bir film olup çıkmıştır. 
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özürler dilendi. Birinci prodüktör, 
kaderci bir tavır takınarak: 

"— Ne yapalım, kısmet!.." dedi 
ve bavullarını toplayıp, ilk uçağa 
binerek İstanbula döndü. Onun İs-
tanbula dönüşünden bir hafta sonra 
Atinaya ayni niyetle, bir üçüncü 
türk prodüktörü daha geldi! 

Alikinin fendi 

y u n a n l ı l a r , üçüncü geleni de hoş 
karşıladılar. İş kızıştı, h a t t â çı

ğırından çıkma raddelerine de gel
di . Yine, oturuldu, yine karşılıklı 
şartlar ileri sürüldü, anlaşma zemi
ni arandı ve -hayrettir- bulundu 
da! . . Yalnız, üçüncü gelen, yerli 
filmcilikte daha az bir ticari kişili
ğe sahipti, ama daha da akıllıydı. 
Kendi başına iş çevirmektense ortak 
yapımı teklif et t i ve bu. yunanlıla
rın da işine geldi. Alikiyi yalnız ba-
---a türklere kapt ırmaktansa ortak 
yapıma gitmek ve gelecek kazancı 
da bölüşmek işlerine geliyordu. Yal
nız, bir tek noktayı, ikinci gelen 
türk prodüktörüyle varılan anlaş
mayı, üçüncü türk prodüktöründen 
sakladılar. İkinci gelenle hem Ali-
ki üzerinde, hem de Alikinin, tiyat
rosunda oynadığı hava-civa bir pi
yesin filme çekme hakkında bir a n 
laşma imzalamışlardı. Üçüncü ge
lenle de ayni şekilde anlaştılar: 
H e m Aliki ve hem de piyesin filme 
çekme hakkı üzerinde.. Karşılıklı 
kâğıtlar imzalandı, el sıkışıldı ve ü
çüncü gelen t ü r k prodüktörü de 
memleketine döndü. Alan m e m n u n , 
satan m e m n u n d u . 

F a k a t geçen haftanın sonlarında 
birgün, bir İstanbul gazetesinin bi-
-inci sayfasındaki bir haber, hem 
prodüktörleri -numara sırası 2 ve 
3'tür-, hem de okuyucu-seyirciyi 
önce şaşkınlığa, sonra da kızgınlığa 
düşürdü. Alikinin maskesi düşmüş, 
iki kocalı kadın gibi, iki anlaşma-
-ı olduğu, hem kendisini ve hem de 
oynamakta olduğu piyesin filme çek

me hakkını iki t ü r k prodüktörüne 
birden sattığı anlaşılmıştı!.. 

Durum üzücü ve biraz da yüz kı
zartıcıdır. Ticaret kurallarına aykı
rılık bir yana, anlaşmaya imza koy
muş iki türk prodüktörü de Aliki ü
zerinde eşit hak iddia etmektedir
ler. Arada kalan, yunanlı fettan A-
liki değil, t ü r k film prodüktörleri
dir. Bak sahibi iki prodüktör de bu
günlerde Atinaya gitmişler ve kesin 
bir sonuca varmak için karşılıklı çe
kişmeye başlamışlardır. Bu işten ki
min galip, kimin mağlûp çıkacağı 
henüz bilinmemektedir. Ortada olan, 
prodüktörlerimizin Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan da ol
duklarıdır. 
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