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Filmler 
"Karanlıkta Uyananlar" 
Bir film aylardan beridir, tıpkı "Yı 

lanların Öcü" olayında olduğu gibi 
bir sağ-sol, ilericilik-gericilik çatış
ması çerçevesinde ele alınmak talih
sizliğine uğramaktadır. Bu film, yönet 
men Ertem Göreçin "Karanlıkta Uya-
nanlar"ıdır. Yersiz kararlan dillere 
destan olan sansürümüzden beklenmi-
yecek bir olgunlukla gösterme izni a~ 
lan "Karanlıkta Uyananlar" önce sa
lon bulmakta güçlük çekti. Sonra 
"Türk-İş", "Türkiye Milli Gençlik Teş 
kilâtı "Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliği" gibi kuruluşların himayesinde 
özel gösterilerde basına, davetlilere 
tanıtıldı, İstanbulda beş sinemada bir
den gösterilmek imkânına kavuştu. 
Solcu basında çıkan övgüler, "otoma-
tikman" sağcı basının şimşeklerini 
"Karanlıkta Uyananlar"ın üzerine 
çekti. Antalya Film Festivalinde işler 
daha da kızıştı: Hitlerin "hücum kı-
taları''nı andıran bir "milliyetçi, mu
kaddesatçı" gençlik topluluğu, bir za
manlar amerikan yönetmeni Lewis 

Milestone'un "Ali Qulet in the Wes-
tern Front - Batı Cephesinde Yeni Bir 
şey Yok'' filminin gösterilişinde oldu
ğu gibi etrafa bir baskı ve yıldırma 
havası vermeğe çalıştı. Festivalin jü
risinde yer alan -DP'nin. "sanat uz
manı"- ünlü Dr. Burhanettin Onat, 
"Karanlıkta Uyananlar'" için "bunun 
yarısı Moskovada mı çevrilmiş?" di
yerek, sanattan da, sinemadan da, si
yasetten de, jüri üyeliğinden de ne 
anladığını, aynı zamanda Yassıada 
öncesi uykusundan hâlâ uyanmadığı
nı ortaya koydu. "Karanlıkta Uyanan
lar" uluslararası festivallere katılmak 
üzere müracaat ettiği vakit ilgililer. 
bu yılki protokollerde festivallere ka
tılmak diye birşeyin olmadığını, ancak 
filmi seyrettikten sonra "hatırladılar". 
Son olarak da Adana sinemalarında 
gösterilmeğe başlanan filmin her se
ansında yine "milliyetçi, mukaddesat
çı" gençlerin hadise çıkardıkları, sine
macıları dövdükleri gündelik gazete
lerin sürekli haberi haline geldi. 

"Karanlıkta Uyananlar"ın mace
rası henüz bitmiş değildir, önümüz
deki günlerde Varna Festivali, taşra 

sinemalanndaki ilk gösterimler, önü
müzdeki mevsimde İstanbul dışındaki 
büyük şehirlerde yapılacak ilk göste
rimler yeni olaylara gebedir. 
Beyazperdede işçi 
Bütün bunlar bir bakıma filmin iş 

yapma imkânını da arttırmaktadır, 
ama bu arada kaleme alman aşırı öv
güler de, aşırı yergiler de filmin ger
çek değerinin anlaşılmasına engel ol
maktadır, öküz altında buzağı arama 
uzmanları ile heyecanlarına gem vura-
mıyanlar karşı karşıya gelince, tozdan 
dumandan göz gözü görmemektedir. Bu 
nunla birlikte, yurdumuzun içinde bu
lunduğu şartlarda böyle bir durum bek 
lenmedik birşey de değildir. 

"Karanlıkta Uyananlar" toplumsal 
bir konuyu ele almaktadır, bu konu 
perdemizde ilk defa işlenmektedir. Ko 
nu da, yeni yeni çözülmesine uğraşı
lan işçi - işveren münasebetleridir. 
Böyle olunca, çözüm yolları aranan 

bu toplumsal meseleyi ele alan "Ka
ranlıkta Uyananlar"ı sinema özellik
lerinin ötesinde herkesin kendi dünya 
görüşüne göre yorumlamasına, yön 
tutmasına şaşmamak gerekir. 

"Karanlıkta Uyananlar", bir boya 
fabrikasında toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması çevresinde gelişen olay-
ları işlemektedir. Göreç, bu olaya da
yanarak çeşitli temaları öne sürmek, 

"Karanlıkta Uyananlar"da Beklan ve Ayla Algan 
Aydınlıkta uyuyanları ürküttü 
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bunları dâr veya geniş ölçüde ele al
mak fırsatını bulmuştur. İşçi - işveren 
münasebetleri, sendikâcilik- sarı sen
dikacılık, grev, iişçilerin bilinçlenmesi, 
yerli sanayi ile ithalatçılık arasındaki 
çatışma, içinde yaşadığı toplumun 
meseleleri karşısında aydınların ilgisi 
veya ilgisizliği, bu temaların başlıcala-
rıdir. 

Göreç, doğrudan doğruya işçi - iş
veren münasebetlerine, sendikacılığa, 
grevle ilgili konulara yöneldiği vakit 
daha başarılı olmaktadır. Bunda, fil
min asıl konusunun bu olması kadar, 
Göreçin kendi tecrübelerine dayanma 
sının, bunlardan geniş ölçüde yarar -
lanmasının da herhalde büyük payı 
bulunmaktadır. Yönetmen Göreç aynı 
zamanda bir sendika yöneticisidir ve 
"Karanlıkta Uyananların yapımcıla
rından Lütfü Ö. Akadla birlikte sine
ma endüstrimizdeki ilk grevin başarıy 
la yürütülmesinde önemli bir rol oy-
namıştır. Göreçi toplumumuzun bir 
başka önemli meselesi olan toprak ko
nusunu ele aldığı bir önceki filmi "Kız 
gın Delikanlı"nın başarısızlığına düş
mekten alıkoyan en önemli hususun 
bu olduğu yanılmaksızın ileri sürüle
bilir "Kızgın Delikanlı"nın iptidaî, 
"şematik", kutu yapısı, kovboy filmle
rini andıran kuruluşu, komedi ile 
dram arasında bocahyan, sık sık da 
vodvile kayan tutumu, karikatürleşti-
rilmiş tipleri, toprak meselesini sadece 
iri iri lâflarla çözme çabası "Karan
lıkta Uyananlar''da yoktur. -Karanlık 
ta uyananlar'ın insanları, "Kızgın 
Delikanlı"da olduğu gibi Amerikadan 
boksör olarak dönüp işlerini yumruk 
gücüyle çözmeğe ugraşmâmakta, tek 
başlarına bütün bir kasabayı dize ge-
tirmemekte, beklenmedik kaynakların 
beklenmedik yardımlarıyla işlerini yo 
luna koymamaktadırlar. "Karanlıkta 

kötüye gitmesinin tek sebebi gibi gö
rünmekte ve sonunu fabrika sahibi 
ile oğlunun, bu kötü, dalavereci akıl 
hocası olmasa bütün işler yolunda gi
decekmiş düşüncesine yol açmakta-
dır. Bu iki gereksiz yön bir yana bı-
rakılsaydı hem filmin düz, sade yapı
sı aksamaz, hem de sendika yöneticisi 
Ekremin (B. Algan) ve öbür işçilerin 
bilinçlenip greve yönelmeleri gibi fil
min temasının en önemli yönünü mey
dana getiren nokta daha rahat, daha 
derinliğine işlenmiş olurdu. 

"Karanlıkta Uyananlar''in oyuncu 
kadrosu -gerek perdeden, gerek sah-
neden gelenler, gerekse alıcı karşısına 
ilk defa çıkanlar- topluca başarıya u-
Iahmaktadırlar. Hattâ Fikret Hakanın 
öbür filmlerindekinin aksine burada 
biraz daha tutuk oyununa karşılık, 
ilk defa beyazperdede görünen Bek-
lân ve Ayla Algan çiftinin daha rahat 
bir oyun çıkardıkları söylenebilir,İki 
görüntü yönetmeniyle çalışmanın da do-
ğurabileceği olumsuz etki korkulduğu 
kadar değildir. Filmin bazı bölümle-
rinde görüntü, çerçeveleme ve tempo 
bakımından Akadm etkisi kendini 
duyurmaktadır. Fakat "Karanlıkta 
Uyananlar"ın en büyük başarısı hiç 
şüphesiz, "Kızgın Delikanlı"daki ba
şarısızlığından yılmayarak. aksine bu 
başarısızlıktan yararlı sonuçlar çıka-
rarak sade içten, dürüst ve heyecan 
verici bir film meydana getiren Gö-
reçindir. Bu filmin, geride bıraktığı 
miz mevsimin, 160 filmlik yapımının 
karanlığında uyanan tek eser olması 
ona ayrı bir önem kazandırmaktadır. 
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Uyananlar'ın insanları iyi ve kötü, 
güçm ve zayıf yönleriyle karşımıza 
çıkmakta, korku ve cesaretleri, umut 
ve kuşkularıyla yollarını adamakta, 
kararsızlıktan kurtulup yavaş yavaş 
bilinçlenmekte, sonra elbirliğiyle dert
lerine çare aramağa çalışmaktâdırlar. 
zaman, zaman "Kızgın Delikanlı"da 
olduğu gibi kuru bir didaktiznie kaçan 
sahnelere, bir takım "slogan"lara rast 
lanması "Karanlıkta uyananlar"da 
pek yadırganmaktadır, Çünkü bü
tün bunlar, kendileri de "işin elifbe-
sinde'' olan sendika yöneticilerinin 
kendilerinden pek farklı olmayan ar
kadaşlarıyla münasebetlerinde ortaya 
çıkmaktadır. Göreç düz, sade bir an
latımla, ölçülü bir tutumla, bir grev 
arefesinden greve kadar bir fabrika 
işçilerinin geçirdiği gelişmeyi başarıy
la yansıtmaktadır. 

Başarılar ve aksaklıklar 
Grev kararıyla birlikte birdenbire 

başgösteren sevinci, heyecanı, da 
yanışmayı anlatan kalabalık sahne 
lerde bu başarı, pedemizde pek az rast 
lanır çeşittendir. Göreç bu toplumsal 
olayların yanısıra. Beklan - Ayla çif 
tinin canlandırdığı işçi çevresinden 
sevgililerin macerasını da yine bu tab 
loyu zenginleştiren bir unsur olarak 
başarıyla kullanmaktadır. Ama Göre 
çin aynı başarıyı Tülin Elgin - Fikret 
Hakanla canlandırdığı sevgililerde de 
gösterdiği söylenemez.. Gerçekte bu 
ilişki filme hiçbir şey kazandırmayan 
aksine dikkati asil konudan başka 
yönlere-çeken, bu yönleri de hakkıyla 
veremeyen bir "yan hikâye" olarak 

yersiz ve gereksizdir, Bu hikâye bir 
yandan da asıl konunun kuruluşunda
ki sadeliği bozan bir unsurdur. Res
sam kız (T. Elgin) ve onun arkadaş 
çevresiyle verilmeğe çalışılan tema 
yaşadığı topluumun meselelerine sırt 

çevirmiş teması- bu bakımdan filmde 
bir yama gibi durmaktadır. 

Filmin sade yapısını bozan ve ona 
bir bakıma iş fîlmlerinde yapıldığı gi
bi "entrikâyı kuvvetlendirmek için" 
katılmış gibî görünen bir unsur da, 
fabrika sahibinin ve oğlunun akıl ho
casıdır. Kenan Parsın canlandırdığı 
bu tip giderek hemen filmde rast
lanan bir "kötü adam" kalıbına dö-
külmekte ve fîlmi amacına aykırı bir 
yöne sürüklemek tehlîkesi taşımakta
dır: "Karanlıkta Uyananlar''da işlenen 
fikirlerden biri, bütün aksaklıkların 
insanların iyilik veya kötülüklerinden 
değil, toplum düzenindeki bozukluklar 
dan ileri geldiği fikridir. Oysa, Parsın 
canlandırdığı ikiyüzlü adam, işlerin 
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