
SİNEMA 

Filmcilik 
Vuyuklaki meselesi 

Evvelki haftanın or ta lar ında, Ç a r 
şamba günü, haftalık bir sosya

list gazetenin kapağında yunanlı si
nema ve t iyatro oyuncusu Aliki Vu-

yuklakinin resmini görenler, hayret 
ve meraklar ını gizleyemediler. Ç ü n 
kü o r t a d a , sosyalist bir gazete ile 
Vuyuklaki aras ında herhangi bir 
münasebet kurulmasını gerektirecek 
bir sebep yoktu. . 

Haftalık gazeteyi karışt ıranlar, 
sonlara doğru, çeşitli kimselerle Vu-
yuklaki üzerine yapılmış bir soruş
t u r m a ile karşılaştılar. Hikâyeye gö
re , Vuyuklaki yurdumuzda bir film 
çevirmek üzere gelecek ve buna kar
şılık da 400 bin lira a lacakt ı . Soruş
turmaya cevap verenler, hem Vu-
yuklakinin gelişi ve hem de kendisi
ne ödenecek m i k t a r üzerinde duru
yorlar ve film yapıcılarına ateş püs-
kürüyorlardı. Ama gazetenin yöneti
cileri, yunanlı yıldızın gelişinin film
ciliğimizin ekonomik yapısı bakımın
dan ne gibi zarar lar doğuracağını 
belirtmemişler, sadece, "Alikinin res
mini kapak yaparız bir de soruştur
ma düzenleriz?, olur biter.." diye dü
şünmüş olacaklardı. O yüzden de ya
pımcılarımız için yararl ı ve uyarıcı 
olabilecek bir fırsat, böylece kaçırıl
mış ve beceriksizliğe kurban edilmiş
ti. 

Madalyonun öbür yüzü 

Aslında d u r u m , türk filmciliğinin 
çöküntüye doğru hızla gidişinin 

en belirli örneklerinden biri olmak 
niteliğini t a ş ı m a k t a d ı r . İk i yıldan 
beri konu darlığı çeken sinemamız, 
bu yıl gene ayni sıkıntıyla karşılaş
mıştır. Dilimize çevrilmiş, edebi de
ğer taşıyan veya taş ımayan h e r tür
lü yabancı ve yerli r o m a n elden ge
çirilmiş, posası çıkarılmış, h a t t a ço-

cuk romanlar ına kadar inilmiştir. 
Çocuk klasikleri arasında yer alan 
bir "Küçük Lord" romanı -temeli, 
zengin bir dedenin ille de erkek t o 
r u n istemesiyle, kız t o r u n u n erkek 
kılığına girmesi esprisine dayanmak
tadır- "Küçük Hanımın Kısmeti", 
"Belâlı T o r u n " ve "Ayşecik Ateş-
Parças ı "ndan ısıtılıp ısıtılıp seyirci
ye sunulmuş ve k o n u n u n ayni olma
sı sebebiyle de adı geçen filmler bek
lenen işi yapmamıştır . 

Bu ve duygusal salon komedile
rinin de seyirci tarafından gereken 
ilgiyi görmemesi -nasıl görsün ki? 
Bir yıl içinde çevrilen 170 filmin 
165 tanesi bu duygusal salon kome
disi türündedir- yapımcıları yeniden 
melodrama itmektedir. Bu itişin ve 
ilgisizliğin yanı sıra, s tar sistemi en 
ağır ve en darbeci yoldan çalışma
sına devam etmekte , bir film için 
görülmemiş rakamlar istenmektedir. 
Yapımcı, seyircinin ilgisini ayakta 
tutabilmek için en kolay yolu seç
mektedi r : Star sistemiyle savaşta 
ya yeni, adı hiç duyulmamış oyun
cularla çalışacak -ve sistemin çark
ları arasında onları da geliştirip, ge 

lecek yıl değilse bile öbür yıl birer 
" m o n s t e r " y a p a c a k t ı r , ya da başka 
ülkelerin ün yapmış yıldızlarıyla a n 
laşmalara gidecektir. Yapımcılar 
kurtuluşu bunda aramaktadır lar , 
Vuyuklaki, hem alışveriş için yakın 
bir ülkenin oyuncusudur, hem de bu 
sinema mevsiminde yurdumuzda oy
nat ı lan filmleri önce azınlık, sonra, 
da büyük seyirci çoğunluğunca des
teklenmiş, ilgi görmüştür. 

Kazanç hırsı 

Y a p ı m c ı için kazanç herseyin üs
t ü n d e tutu lmaktadı r . İyi film 

yapma veya iyi konu a r a m a diye bir 
endişe sinemamızda henüz duyulma
maktadır , İyi konulu ve gerçekleri
mizi yansıtan bir t ü r k filmiyle dış 
pazar lara çıkma imkânına sahip o
lunacağının hiç bir yapımcı farkın
da değildir. Oysa t ü r k filmleri ken
di iç pazarında t ıkanıp kalmış ve ü
ret im fazlalığı gitgide artmışt ı r . Si
nema salonları sayısı ve seyirci gü
cü, çevrilen ters orantılı film sayısı
nı karş ı lamaktan çok uzaktır . Dış 
pazara ç ıkmaktansa, dış pazardan 
oyuncu ithaline giden yapımcı, üste
lik kendisini de ticarî uçurumun e
şiğine götürecek ödemelere giriş
m e k t e n k a t i y e n çekinmemektedir. 
Ayrıca, karşı tarafın ağır şartlarına 
-senaryocunun, rejisörün, fotoğraf 

Yönde Aliki Vuyuklaki 
Bir su! Patlıcansız olsun! 

direktörünün ve ikinci sınıf oyuncu
ların da onlardan olması şartına- da 
peki denmiştir. Batı ülkelerinde ise, 
ortak prodüksiyonlar bu çeşit ağır 
şartlarla yapılmamakta, sinema işçi
leri sendikaları d u r u m a gerektiği 
şekilde karışabilmektedirler. 

Gidiş, gerçekleştiği takdirde, i
kinci bir Sammy Halfon olayı ya
ratacağa benzemektedir. Birinci d e 
nemede, t ü r k sinema işçisinin sendi
ka karışımı yoluyla emek katmasını 
önlemişti. Bütünüyle fransız , emek 
mahsulü olan "L'Immortelle - Öl-
mezler"in yabancı festivallere t ü r k 
filmi olarak girmesiyle pat lak veren 
Sine-İş - Halfon çatışması, yepyeni 
bir mecburiyeti ortaya koydu: Bun
dan böyle yabancı yatırımlarla yur
dumuzda çevrilecek herhangi bir 
filmde mutlaka ve mutlaka türk si-

AKİS/29 

pe
cy

a



nema işçileri de emeklerini koyacak
lar ve görev alacaklardır. Vuyukla-
ki filmi ise, iki yeni problemi birlik
te getirmektedir: Birincisi, çevrile, 
cek film yabancı yatırımlı veya or
tak prodüksiyon değildir ve şartlar 
ne olursa olsun, yerli yapımcıyı il
gilendirmektedir. İkincisi de, yerli 
film niteliği taşıyan bir Vuyuklaki 

filminde, Sine-İş'in Halfon olayı do
layısıyla ileri sürdüğü "türk işçisi
ni çalıştırma mecburiyeti"yle, ya
bancı yatırımlarda uygulanması 
beklenen ve istenen bu mecburiye
tin -bir yerli filmde- hiç bir zaman 
uygulanmıyacağının bilindiğidir. 

Sine-iş ve sorumluları, gelecek 
günlerde kendilerini bekleyen bu 
yeni durum karşısında nasıl bir tu
tum ve çözüm yolu tutacaklardır? 
Şimdilik işin bu yanı bilinmemekte-
dir. Ayrıca, başka bir problem de 
teknik işçi - senaryocu, rejisör, fo
toğraf direktörü, ışıkçılar, asistan
lar ve çeşitli ayak işçileri, konusun
da direnen ve hak savunuculuğu ya
pan sendikanın, tüzük yüzünden ara
larına almadıkları sinema oyuncula
rının bu gibi ve yabancı yatırımlı 
ortak prodüksiyonlarda emeklerinin 
korunmasında elinin kolunun bağ
lanmasıdır. İkinci bir Halfon olayın
da Sine-iş, teknikerlerinin haklarını 
savunur ve onların da mutlaka gö
rev almaları mecburiyetini koyarken, 
sinema oyuncularının -ki onların da 
sinema emekçileri olmadıklarını id
dia etmek herhalde gülünç olur- dı-
şarda kalmaları, ilerde sendikayı 
zor durumlarda bırakacağa benze
mektedir. 

F i l m : "L' Amant de cinq Jours - Tatlı Günler" 

R e j i s ö r : Philippe de Broca 

S e n a r y o : Daniel Boulanger - P. de Broca 
O y u n c u l a r ı Jean Seberg. Micheline Presle, Jean - Pierre Cassel ve 
François Perier 
Siyah - Beyaz bir fransız (Ariane - Pilmsonor) filmi. 
K o n u : "Tatlı Günler"in hikayesi dört kişi üzerine kurulu. Françoise Pa-
turier'nin romanından alınan senaryoya göre, olaylar, yaşlanmaya yüztut-
muş, fakat son derece zengin Madeleine (M. Presle), genç jigolosu Anto-
ine (J. P. Cassel) ve yine yaşlanmış ve erkeklik gücü eksilmiş Georges 
(F. Perier) ile genç, taze ve güzel karısı Claire (J.Seberg) arasında ge
çiyor. Modaevi sahibesi Madeleine'in bir defilesine gelen arkadaşı Claire 
ile jigolosu Antoine karşılaşıyorlar ve hemencecik birbirlerine karşı bir 
yakınlık duyuyorlar. Her ikisi de gençtir ve yaşlı kişilerle yaşamaktan 
usanmışlardır. Karşılıklı yakınlık hızla gelişiyor. Bu yakınlıkla birlikte, 
geri kalan öbür iki kişinin -Madeleine ile Georges'un- de hikâyeleri ve ha
yatları asıl hikâyeye paralel olarak sürdürülüyor, sonra ustaca birleştiri
liyor. Zamanla Madeleine, jigolosu ile arkadaşı arasındaki bu aşkı öğre
necek, kötü ve çirkin bir burjuva oyununa getirerek öbür üç kişiden söz
de intikamını alacaktır. 
O y n ı y a n l a r : Başlangıcından bugüne çevirdiği üç filmde de Jean - Pierre 
Cassel ile çalışan rejisör De Broca, oyuncusunun fiziksel yapısına uygun 
düşürdüğü rollerle, gerektiğinde bundan yararlanarak, taşlama yoluna 
rahatlıkla sapabiliyor. Zavallı, fakat çevrenin zorlamasıyla Jigolo olarak 
hayatını sağlamak zorunda olan Antoine'da J. P. Cassel, Antonio Pietran-
geli'nin "Souvenir di İtalia - İtalya Hatıraları'nda, Alberto Sordi'nin jı-
golo'sundaki oyununa eş bir başarıya erişiyor. Yanı sıra Jean Seberg, ya-
sadığı erkeğini seven, fakat cinsel tutkularına boyun eğen, doyumsuzluğu
nu başka erkeklerde arayan genç Claire'de öteki oyunculardan Micheline 
Presle veya François Perier kadar rolünün kişiliğine giremiyor. Yıllanmış 
iki oyuncu Seberg'i yer yer eziyorlar. De Broca'nın en iyi oyuncuları, Fran
çois Perier ile Micheline Presle'dir. İkisi de yaşlanmış ama, cinsel ha
yatları bakımından birbirinin tam zıttı iki ayrı kişiyi canlandırıyorlar. 
Claire'in kocası Georges'da kanıksamış ve tükenmiş, Madeleine'de hâlâ 
jigololarla gününü gün eden iki ayrı kişidir. Çatışma da onların elinde 
oyuncaklaşmış Claire ile Antoine'ın birbirlerini tamamlamaları sonucundan 
doğuyor. 

B e ğ e n d i ğ i m : Yeni Dalga rejisörleri arasında ısrarla komedi türünü seç
miş, olan Philippe De Broca, Boisrond ile şimdilik bu dalın gençler ara-
sında en başarılı rejisörlerinden sayılıyor. Yurdumuzda biri özel olarak 
gösterilen. "Farceur . Şakacı" ile "L'Amant de cinq jours - Tatlı Günler" 
de De Broca'nın işlediği tema birleşiktir: Fransız toplumunun cinsel ya
şayışına duygusal, fakat bir o kadar da taşlamacı ve alaycı bir açıdan 
ışık tutuyor. Yaşlı kadınlar, tükenmiş erkekler, doyumsuz genç insanlar 
ve bütün bu kişilerin gerçeklere dayanan hikâyelerinin anlatımında sırtını 
yaslandırdığı Paris şehri, Kişilerinin dünyalarına rahatlıkla inen ve çatış
mayı yüzeyden derinlere de indirmesini bilen çalışmasıyla De Broca, "Şa
k a c ı y a karşılık, "Tatlı Günler"inde espri bakımından daha güçsüz, fakat 
gerçekçilik anlayış ve tutumu bakımından daha ileridir. "Şakacı" espri 
gücünü, çokluk, dış görüntülü davranışlardan alıyordu. "Tatlı Günler", 
konu yönünden beylik bir hikâyeyi işlemesine karşılık -yani. yaşlı kadın, 
jigolosu, yaşlı erkek ve genç karısı-, "Şakacı"ya bakarak, daha az Paris-
siz, fakat daha çok fransız insanın ele almaktadır. De Broca, filmin ağır
lık noktasını Madeleine'nin düzenlediği oyunla Antoine'ın, Claire'in ve ko
cası Georges'un gerçekle karşı karşıya gelmesi anına toplamıştır. O bö
lümden sonra De Broca, başlangıçtan beri gelen alaycı, hafif meşrep fran-
sız esprili havasını bir kenara bırakır ve kişilerinin gerçekler karşısındaki 
davranışlarım -iç ve dış- işlemeye başlar. 

Sonuç:: Genç Philippe de Broca'nın üçüncü filmi "L'Amant de cinq Jours 
-Tatlı Günler"fransız sinemasının gerçek sakinlerinin Yeni Dalgacılar 
olduğunu seyirciye bir kere daha doğruluyor. Beğeneceksiniz 
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