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Filmler 
" B ü y ü k M i s a f i r " 
Erkekle aşağı yukan aynı hakla

ra sahip kadınların sayısının gün-
den güne arttığı toplumlar da -çok-
luk tedirgin, rahatsız toplumlarda-
aşk da, kendine göre değişik bir a-
çıda biçimlenmektedir. Bu biçimle
nişte normal olarak tedirginliğin, 
rahatsızlığın da katılmacıyla garip, 
anlaşılması insanı yoran bir aşk or
taya çıkmaktadır ki, arada kadın-
erkek münasebeti de zorunlu olarak 
bu anormalliğe ayak uydurmakta
dır. 

Rejisör Jean Valere'in filmi "Les 
Grandes Personnes-Büyük Misafir", 
bu tür bir münasebet üzerine ku
rulmuştur. Yaşlıca ve başarılı bir iş 
hayatının kadım Micheline Presle 
ile iflâs etmiş bir otomobil fabrika-
sının varisi Maurice Ronet arasında-
daki aşk, son derece tedirgin. Za-
man zaman her ikisini de acıya, bö
lüntüye götürecek şekilde yön değiş
tiriyor. Her iki yan da, bu yenile
ten yöne karşı çıkmıyorlar, değişi
mi önlemeyi düşünmüyorlar. Kişilik
lerini öylesine kabullenmeleri, onla
rı bu çeşit bir zorlama kabullenişe 
itmiş de olaibilir. Gerçekte de bu 
böyle oluyor. Asıl sebep, dönüp do
laşıp sonunda buna dayanıyor. Ro
mancı Roger Nimier'in filme güç ve
ren başarısını bunda aramalıdır. Es
kimiş, kaybolmuş, çözülmüş aristok
rat bir Ronet ile iş hayatı arasında 
kadınlığını ancak - o da arada bir-
hatırlayan Presle'in aşkları, araya 
giren Françoise Prevost ile birinci, 
Jean Seberg ile da ikinci defa ola
rak bozuluyor. Hem Ronet - erkek o-
larak- hem de Presle -kadın ola
rak- karşılıklı bir takım kayıplara 
uğruyorlar. Ama çokluk, kaybeden 
kadın oluyor. 

Öyle kî, bir ara kendini öldürme
ye bile kalkıyor. Sevdiği erkek en 
iyi arkadaşı tarafından âyartılıp elin-
den alınınca, kurtuluşu ölümde arı
yor. Sonradan bunun yanlış yol oldu
ğunu anlıyor ya, yine de savaşmak, 
çekişmek, sahip olmak için herhan
gi bir güç harcamıyor. 

Üç kadın arasındaki çekişme sü
rekli olarak hep suyun altında geç
mektedir. Bir türlü bu çekişme orta
ya çıkmıyor, açığa vurulmuyor. Kişi-
ler birbirlerinden çekiniyorlar. Pre-
vost ile Presle hiç birşey olmamış 

gibi davranıyorlar ama, yine de bir
birlerini suçlamaktan geri kalmıyor
lar. Araya giren dördüncü ve genç 
kişi -Jean Seberg- öbür iki kadına 
karşı daha güçlüdür. Hiç değilse aş
kım açıklıyor, diter iki kadının yap
madığını yapıyor. Erkeğinin ardına 
düşüyor, ona - herşeye rağmen- sa
hip olmaya çalışıyor. Kopmuş bir 
kişi olan Ronet, akıntıdan kendini 
kurtaramıyor. Çünkü onda öyle bir 
direnme gücü yok, güvensiz. Fakat 
değişik bir kadın niteliği taşıyan Se-
berg'e de daytanılmaz bir yakınlık 
duyuyor. 

Nimier ve Jean Valere, buradan 
yola çıktıklarında gerçek bir ka
dın -erkek arası aşka ulaşıyorlar. 
İki sevgili bütün korkuları dışında, 

aşkla bir defa da olsa karşıkarşıya 
gelmiş bu iki kişi, yaşama serüven
leri içinde mutlu olabilecekler midir ? 
Nimier ile Valere'in ileri sürdükleri-
ne bakılırsa., hayır!.. 

Bu düzen içinde Valere'in "Lea 
Grandes Personnes - Büyük Misa
fir"i gerçekten bu mevsimin en ilgi 
çekici aşk filmi niteliğini taşımak
tadır. Konu, oyun ve fotoğraf bakı-
mından da sağlam temellere otur-
tulmuştur. "Büyük Misafir "de aşkın 
bitiminden sonra gelen bir bölüm 
var; Valere, başarısını o bölümle 

daha da pekiştiriyor. Bütün yıkıl-
mışlığı içinde Seberg'in anılarına dö
nüşü - bu artık, bir çeşit sığıntıdır. 
karşısında duygusuz nişanlısının at-
lardan, yemek yemekten söz açın 
gülünülecek bir oluştur. Ama, bu gü
lünçlük altında yatan Seberg ile Ro-
net'in koyultulmuş dramı da görmez
likten gelinemez. 

M. R o n e t ve J . Seberg " B ü y ü k Misa f i r " de 
Bir genç kız kadınlığa dönüyor 

çevreyi de çiğneyip, arı- duru bir 
aşka yöneliyorlar. 

Presle, öç adına Seberg'i yem o 
larak kullanıyor. Ama bu kullanışta 
kârlı çıkan yine de Seberg'dir. Kü 
çüçük, daha yeni kadınlaşmaya dön 
müş Seberg'in aşkı ve erkeği yavaş 
yavaş öğrenişi, Valere ve Nimier çif 
tinin elinde o çağın ve o tutkuları 
inişli çıkışlı grafiğine uygun bir ge-
lişme gösteriyor. 

Sonra ne oluyor? 

Sonra bu aşk da dağılıyor, tuzla 
buz oluyor. Dış etkiler, ayırıcı rolle
rini oynuyorlar. Mutluluk kısa sürü 
yor. Ronet, yine eski sevgilisi katı 
iş kadını Presle'e, Seberg de duy
gusuz- Amerikalı nişanlısına dönü
yorlar. Bundan sonrasında gerçek 

" T a t l ı B e l â " 

Rejisör Atıf Yılmaz, Türk sinema-
sında son yılların getirdiği ne 

yaptığını ve ne yapacağını bilmeme
ce en canlı, an elle tutulur örnekleri 
birbiri arkasına vermeye devam edi-
yor, Oysa, aynı rejisörün filmografi-
inde kendini temize çıkaran pir 
Yaşamak Hakkımdır", bir "Karaca-
oğlan", bir "Suçlu" ve hatta bir 
Dolandırıcılar Şahı" gibi filmler 

le yok değildir. Fakat bütün bu iyi-
niyet gösterileri, gittikçe birbirinden 
ayrılan 'gereksiz halkalara bağlana
rak kötüye, gereksize doğru gidişi 
hızlandırmaktadır. 
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SAĞAN, CHABROL İÇİN SENARYO yazıyor — Fransız edebiyatının 
"Harika Kız"ı Françoise Sagan, roman, tiyatro ve bale 
denemelerinden sonra bu kes de sinemaya yöneldi. Daha 
önce romanları filme alınan Sagan, bunların hiç birini be
ğenmemektedir. Son piyesi "Les Violons parfois'nın başarı 
kazanması yakarla Yeni Dalyadan Claude Chabrol'ü karşı 
karşıya getirdi. Varılan anlaşmaya göre Sagan, Chabrol 
için "Landru'nun Hayatı'nı yazıyor. 

POLİSİYE FİLMLERE İLGİ — YENİ Dalga rejisörleri başlangıçtan 
bu yana hem ilgiyi çekme, hem de yayılma alanı olarak 
kendilerine "Serie - Noir"ı kaynak seçtiler. "Suspence" 
gerilimi içinde yapacaklarını yapıyorlar, söyleyeceklerini 
söylüyorlar. Bu tür filmler yeni akımın rejisörlerine büyük 
rahatlık sağlıyor. Eski kuşak rejisörleri de "Serie - Noir"a 
karşı yakınlaşma gereğini duydular. Julien Duvibier'nin 
»on filmi John Dickson Carr'ın bir cinayet romanından 
alınma: "La Chambre Ardente". Senaryosu Duvivier ile 
Charles Spaak tarafından yazılan bu yeni filmin başrolle
rinde Nedja Tiller, Claude Rich ve Jean - Claude Brialy oy
nuyorlar. 

RETTOİR'IN. YENİ FİLMİ — JEAN - Pierre Cassel ile Viyanada çeki
mini tamamlamak üzere. "Le Caporal epingle - Mutlu On
başı", bu mevsime yetişecek. 

ERNIE KOVACS ÖLDÜ — AMERİKAN sinemasının bu ünlü komedye
ni, geçen hafta içinde öldü. Bu mevsim oyuncu, Richard 
Quine'nin "It Happened to Jane" ve "Bell, Book And the 
Candle" ile Carol Reed'in "Our Man in Havana" adlı film
lerinde seyredilmişti. 

MAMGANO, FLEICHER'İN FİLMİNDE — AMERİKALI rejisör Ric-
hard Fleicher, uzun bir süredir İtalyada film çeviriyor. 
Romadan Sicilyaya kadar olan bir yolculuğun hikâyesini 
anlatan son filmi "Barabbus Express"deki oyuncuları Sil-
vana Mangano, Anthony Quinn ve Vittorio Gassman. 

1956 MACAR AYAKLANMASI OLAYINI rejisör Camillo Mastrocinaue 
"La ragazze bruciate verdi" adı altında sinemaya uygula-
dı. Gian Paolo Callegari'pin bir oyuncundan alman bu fil-

min başrollerinde Alida Valli, Sergio Fantoni, Cristina Ga-
joni ve Paolo Stoppa oynuyorlar. 

REJİSÖRLER — SİNEMADA BABASI ROBERTO Rosselini'nin yolu
nu, izleyen Renzo Rosselini Buenos Aires'de ilk filmini çe
viriyor: "II mondo sulla spiaggia" Konu, denizle savaşan
ların günlük hikâyesi. 

LORCA SİNEMADA — OYUNLARI YA DA şiirleri değil. İtalyanlar 
bu ünlü şairin hayat hikâyesini filme alıyorlar. Şimdiye 
kadar denenenler pek başarılı olmadı. Bu tür filmlerde İtal
yan sinemasının Hollywood sinemasından daha değişik ,bir 
hava getirmesi heklenebilir. 

"Kızıl Vazo", doğrusu istenilirse, 
şaşkın bir filmdi. Adları gişe şam
piyonuna çıkmış iki ünlü Türk yıldı
zı bütün film boyunca karşıkarşıya 
geliyorlar, yine karşıkarşıya, gözle
rinin içlerine baygın baygın bakarak 
sayfalar dolusu lâf ediyorlardı. Ara
da, konu dışı bir yığın olay da ardı 
Ardına kovalanıyor ve sonunda orta
ya bir dirhemlik de olsa bal çıkmı
yordu. 

"Tatlı Belâ", Atıf Yılmazın birin
ci filmi "Kızıl Vazo"dan da boş ve 
"lüzumsuz" bir filmdir. Aynı reji-
sörle senaryocusunun birinci ortak 
çalışmaları sayılan "Dolandırıcılar 
Şahı" başarılı, ya da başarısız bir 

filmdi ama, yine de birşeyler yapma 
ve birşeyler söyleme çabası içindey-
di. Haydi ikinci çalışmaları olan "Kı
zıl Vazo"da, ille de romana ve yaza
rı Peride Celâle sâdık kalma yüzün
den başarıya ulaşılamadı denilsin 
-gerçekte o da değildir ya- peki, bu 
"Tatlı Belâ" ne çeşit bir filmdir, na
sıl bir filmdir ve en önemlisi, film 
midir? 

Filmlerinin ticari açıdan uğradığı 
dengesizlikler - iyi niyetle yola çıka
rak - rejisörü, prodüktörün istediği 
türde filmler yapmağa zorlamıştır. 
Nihayet bir yerden sonra da rejisör 
prodüktörüne bağlı kalabilir ve is
teklerinin sınırından dışarı çıkamaz. 
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Biliyor muydunuz? 
Ama "Dolandırıcılar Şahı" ve "Oto
büs Yolcuları" filmleriyle iddialı ve 
Türk sinemasına "sosyal açıdan ba-
kış"ı getirdiği ileri sürülen senaryo
cusunun "Tatlı Belâ"ama ne deme
li? Nedir, ne anlatıyor, ne biçim 
hikâye düzenidir, olayları nasıl man
tık çizgisinin altına ve Üstüne çıka
rarak sıralıyor? Bu, "Tatlı Belâ" 
sonuna kadar, sabırla Seyredilmesine 
rağmen, yine de bulunup çıkarılamı-
yor. 
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