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Oscar'lara doğru 
Nisan ayının dördüncü akşamı özel 

. bir törenle kazananlarına dağı
tılacak olan ünlü "Akademi Arma
ğanı"nın bu yıla ait Oscar adayları, 
Mart ayı içinde belli olup bütün 
dünyaya yayınlandığı halde -veril-
niesihe daha bir ay gibi uzun bir za
man kala- Türkiyenin tek -ve Al-
lahlık- büyük ajansı A.A., kazanan
ları çoktan ilân etmiş ve armağan
larını vermişti bile. Buna göre Me-
lina Mercouri birinci armağanı alı
yor, onun arkasından . da Elizabeth 
Taylor'lar, Greer Garson'lar, Debo-
rah Kerr ' ler geliyordu. Haber, AA 
bültenlerinde gazetelere geldiğinde 
sinemayla uzak yakın bir münase
beti olan sekreterlerce biraz şüp
heyle karşılandı. Oscar armağanla
rının dağıtılmasına hem daha vakit 
vardı, hem de birbiri arkasına dört 
beş kadına birden heykelciğin veril
diği şimdiye kadar ne duyulmuş, ne 
de görülmüştü. Bununla beraber ba
zı büyük ve muteber gazeteler A.A. 
ile birlikte Oscariı Meline Mercouri'-
ye vermekte bir mahzur görmediler 
ve gazetelerinin birinci sayfalarım 
boy boy Oscar haberiyle süslediler.. 

Adaylar 

1960-61 Oscar'ına bu yıl onyedi 
film aday gösterilmektedir Ve bun

lar arasında bir United Artiste yedi 
film ve kırkbir adayla şimdiye ka-
darki adaylık rekorunu kırmakta, o-
nu onüçer adayhkla "Warner Bros ve 
"20 th Century Fox" takip etmek
tedir. Bu onyedi film içinde yalnız 
bir tanesi yurdumuzda bu mevsim 
gösterilmiştir: "The Apartment -
Garsoniyer". Bu filmle Billy Wilder 
en iyi rejisör, Jack Lemmon en iyi 
erkek oyuncu, Shirley MacLaine en 
iyi kadın oyuncu, Jack Kruschen en 
iyi yardıma erkek oyuncu; en iyi 
film hikâyesi ve senaryoda yine Billy 
Wilder ve A. L. Daimond, en iyi mon
taj Daniel Mandell. en iyi fotoğraf 
-siyah beyaz- Joseph Lashelle ve en 
iyi seslendirme ile en başarılı ar di
rektörlüğü dallarına aday gösteril
mektedir." 

"The Apartment - Garsoniyer", 
Wilder'in çevirdikleri içinde en ba
şarılı filmlerinden biridir ve iş ve ça
lışma düzeniyle açıktan açığa bu fil
miyle alay etmektedir. 

"Garsoniyer"den sonra yine bir 
United Artist prodüksiyonu olan 
"The Alamo" -yedi adaylıkla- gel
mektedir. Önce sinema oyuncusu, 

Elizabeth Taylor 
En iyi kadına aday 

sonra prodüktör ve şimdi de rejisör 
John Wayne'in ilk deneme filmi olan 
"The Alamo", konu olarak resimli 
roman ve televizyon filmleri kahra
manı Davy Crocettln serüvenlerini 
işlemekte ve film boyunca da pro
düktör - rejisör John Wayne'e gere
ğinden çok yer vermektedir. Film; en 
iyi filme, Chill Wills ile en iyi yar
dımcı erkek oyuncu, Dimitri Tiom-
kin'le en iyi fon müziği ve en iyi 
film şarkısına, en iyi güfte ve sıra
sıyla en iyi seslendirme, en iyi mon
taj armağanlarına aday gösterilmek
tedir. 

Savaş yıllarından beri irili ufaklı 
rollere ünlü yıldızların doldurulduğu 

Burt Lancaster 
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filmlere pek yer vermeyen Holly-
wood, Meksikalı komik Cantiflas'ın 
başrolünü oynadığı "Pepe" filminde 
yeniden bu tür filmlere dönüyor. Pro
düktörlüğünü ve rejisörlüğünü Ge-
orge Sidney'in yaptığı T e p e " de 
Cantiflas'dan başka Hollywood'un 
bütün ünlü yıldızları bir geçit töre
ni yapmaktadırlar, . Bu çeşitli ünlü 
kişilerle doldurulan "Pepe" türlü 
sululuklarla yoksul bir Meksikalının 
sinemanın başkentindeki akıl almaz 
serüvenlerini hikâye etmektedir. 

Asıl çekişecekler 
Wilder'in Oscar'da söz sahibi filmi 

"Garsoniyer"inin karşısına en 
aşağı kendisi kadar güçlü filmler ve 
dolayısıyla adaylar çıkmaktadır» -
Bunlar içinde bir Jules Dassin'in 
"Never on Sunday - Pazarları Ol-
maz"ı, Richard Brooks'un "Elmer 
Gantry"si ve bir Stanley Kramer'in 
"Inherit the Wind - Rüzgârda Ka
lan"ı Wilder'ln hatun sayılır rakip-
leridirler.. 

Sinemaya gazetecilikten geçme 
senaryo yazarı ve rejisör Richard 
Brooks, yenileşme çabası gösteren 
Hollywood sinemasının geçen yıl
lara kadar en güvenilir rejisörleri 
arasında sayılmaktaydı. Brooks, 
"Deadline U.S.A. - Gazetecilik Sa
vaşı"yla bas ın imparatorlukları, k u -
rulmuş bir ülkede bağımsız çalışma-
nın savaşım söz konusu etmekte ve 
bunu da geçmişindeki görgülerinden 
aldığı güçle inanılır gerçeklere da
yandırmaktaydı. Film yapıcılarını 
kıyasıya tenkit eden "The Producer 
- Prodüktör" adlı romanıyla da ilgi-
yi üzerine çeken Brooks, daha sonra 
çevirdiği T h e Blackboard Jungle -
Karatahta Cehennemi" yle günü-
müzdeki Amerikan eğitim sisteminin 
acı fakat kara bir açıklamasını da 
yapmıştır. Ama Brooks'un "The Catte 
red Affair - Düğün Evi"nden öte ba
rutu yoktu ve endüstrinin içine iyice 
girip yerleşen rejisör, kişiliğini ya
vaş yavaş kaybedecek, "The Last 
Hunt - Kanlı A v " l a western, "The 
Brothers Karamazov - Karamazov 
Kardeşler"le de-sözde- Dostoyevski 
uygulamalarına kalkışarak kendisi
ne bağlanılan umutlan büsbütün 
yok edecekti. "Elmer Gantry" işte 
bu Rlchard Brooks'un filmidir ve ro
mancı Sinclair Lewis'in aynı adlı bir 
romanından sinemaya aktarılmıştır.. 
Lewis bu romanında bugünün 
maddeci hayatında katılaşan, dar 
kalıplar içinde kasılıp kalan insanın 
daha geniş dünyalara, mânevi de
ğerlere ve huzur içindeki yaşayışa 
can atışım anlatmakta ve filmin baş 
rollerinde Burt Lancaster, Jean Sim-
mons, Dean Jagger, Arthur Kennedy 
ve Shirley Jones oynamaktadır. "El
. Gantry" en iyi film, en iyi erkek 
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oyuncu -Burt Lancaster ile-, en iyi 
kadın yardımcı oyuncu -Shirley Jo-
nes ile-, en iyi müzik -Andre Previn 
ile- ve Richard Brooks'la da tür iyi 
senaryo armağanına adaydır. 

"Inherit th« Wind - Rüzgârdan 
Kalan", aşağı yukarı Books'unkine 
eş değerli bir başka prodüktör • re
jisörün, Stanley Kramer'in filmidir. 
Kramer, savaş sonrasının en başarı
lı prodüktörleri 'arasında sayılmak
tadır. Kramer, senaryocu olarak 
Cari Foreman'ı, rejisör olarak Ed-
ward Dmytryk'i, Fred Zinnemann'ı, 
Mark Robson'u . ve Laszlo Benedek'i 
kendilerine büyük, bir bağımsızlık 
tanıyarak çalıştırmıştır. "The Men -
Erkekler", "Champion - Şampiyon", 
"Death. of A Salesman - Satıcının 
Ölümü", "Hig-h Noon - Kahraman 
Şerif", "The Wild One - Kanlı Hü-
cum" ve "The Sniper - Katil Ruh
lar", prodüktör Stanley Kramer'in; 
en başarılı . filmlerindendir. Dmy-
tryk'le, yaptığı son, filmi "The 
Caine Mutiny - Denizde . İsyan" la 
prodüktörlüğü bırakıp rejisörlüğe 
başlayan Kramer'in bu alandaki se
rüvenleri -İlk İki filmine deneme bile 
denemez- pek de iç açıcı değüdir. 
"Not As A Stranger -Bir Yabancı 
Gibi" bütün gürültüsüne rağmen cılk 
çıkmış, ikincisi olan "Pride And the 
Passion - Aşk ve Gurur" tam bir fi
yasko ile sonuçlanmıştır. Fakat 
Kramer. yılacağa benzemiyordu. 
İkinci defa yenilgiye uğrayan Kra-
mer'den umutlarım kesenler onun. 
bir yanım unutmuşlardı. Kramer, si-
nemaya doğrudan doğruya rejisör 
olarak gelmemişti. Yıllarca prodük
törlük etmiş, seyircinin ne istediği
ni, ne verilmesi , gerektiğini iyiden 
iyiye kavramıştı, biliyordu. "Best -
seller" den roman sinema uygulama
sı Kramer'i beklenene götürmemiş
ti, spectacle denemesi, de seyirciyi 
soğuk bir duş altında bırakmıştı. De
mek ki bu iki türü bir yana komak, 
başka ve daha çok göze batan ve 
çarpıcı niteliğe sahip bir konu bulup 
onu işlemek gerekiyordu. Kramer'in. 
yenilgi günlerinde Amerikada yine 
siyah beyaz problemi günün konusu 
olmuştu. Güneyli bir senatör, siyah
ların okullardan çıkartılmalarını, be
yazlarla yanyana aynı sınıflarda o-
kumalarının yasaklanmasını istiyor
du. Ortalık birbirine girmişti. Kra
mer, işi prodüktör yanıyla buradan 
yakalamasını bildi ve havası geçme
den, konu tazeliğini . kaybetmeden o 
hızla "The Defiant One - Kader Bağ
layınca" yi çevirmeye koyuldu. 

Filmin konusu, kürekten kaçan, 
birbirlerine zincirlerle bağlı biri si
yah, öbürü beyaz iki mahkumun se-

rüvenini anlatmaktadır. Yalnızca 
zincirlerle bağlı, fakat tek bir kade
rin çizgisinde yürüyen bu iki mah
kûmun ikisi de renklerinden dolayı 
birbirlerinden nefret etmekte, kar
şılıklı düşmanlık beslemektedirler. 
Ama giderek -Kramer'in sayesinde-
anlayış göstermekte, ıslak bir ro
mantizmle sonunda herşeyden önce 
insan olduklarını kabullenmektedir
ler. Kramer, bu kez dâvayı kazan
mış ve ilgiyi üzerine -ister istemez-
çekmiştir. 

Gerçi filmdeki çözümlemesine bi
raz hayalci bir açıdan varmaktaydı 
ama, ne de olsa dumanı üstünde ta
ze bir konuydu ve sinemanın aydın
ları bellenen tenkitçilerin, bu filmin 
üzerine öbür talihsiz iki filmden da
ha çok ilgiyle eğilecekleri muhak
kaktı. Gerçekten; de öyle oldu. Kra
mer'in adından uzun uzun söz edil
di, kırılan umutlar yeniden ucuca 
getirilip eklendi, rejisör Kramer, 
prodüktör Kramer'in sanatçı onu
runu doğrulamaya koyuldu. 

Doğrusu istenilirse, şans da dön
müştü. Kramer yine günün konu-, 
sunu aradı, ve buldu. Bu, silâhsızlan
ma, ya da silâhlanma yarışıdır. İn-
sanı yok etme yolunda dünya ulus
ları karşılıklı olarak bilimi savaş a-
raçları yapımında kullanmaya baş
lamışlardır. Atom, Hidrojen ve daha 
başka bombaların deneme patlatma
larından sonra, dünyanın .tabii, duru
mu son derece değişmiş ve insanla
rı müthiş bir korku almıştır, öyle 
ki patlatılacak bir bombanın, dünya
yı kökünden yoketmeye yeteceği sa
nılmaktadır. İşte "On the Beach -
Kumsalda"nın asıl çıkış noktası bu
dur. Savaş olmuş, günün en etkili 
bombası patlatılmış ve sile süpüre 
yeryüzünü kaplamakta olan radyo -
aktivite dalgalarının kurtuluşsuz ge
lişi karşısındaki insanın davranışı 
ele alınmıştır. Kramer, yine ün yap
mış oyuncularıyla -Astaire, Gardner, 
Peck ve Perkins gibi- bunu işlemiş
tir. Bu defa da yine sırtım hem gü
nün olayına, hem çok satışlı bir ro
mana dayamıştır. 

"Rüzgardan Kalan" işte bu Kra-
mer'in filmidir ve Spencer Tracy ile 
en iyi erkek oyuncu, Nathan Doug-
las ve Harold Smith ile en iyi senar
yo, Ernest Laszlo ile en iyi renkli 
fotoğraf ve Frederic Knutaon'la da 
en iyi montaj armağanlarına adaylı
ım koymuştur. 

Yunanistanda bir Amerikalı 
Kadın oyuncu armağanlarına aday

lığı konanların en tehlikeli raki
bi, Jules Dassin'in son filmi "Never 
on Sunday - Pazarları Olmaz"ın iyi 
oyuncusu Melina Mercouri'dir. Das
sin, savaş sırasında başgösteren 
McCarthysme akımının talihsiz 
kurbanlarından biridir ve Dmytryk' 
ler, Loseyler, Foremanler ve Enfi-
eldlerle birlikte Hollywood'dan sü
rülerek Avrupa yollarına düşmüşler
dir. Birincilerin İngilteredeki film 
şirketlerine kapılanmalarına karşı
lık Dassin, karargah olarak Fransa.-
yı seçmiş fakat orada da dikiş tuttu-
ramayarak ülke ülke dolaşmıştır. 

"Pazarları Olmaz" Yunanistanda 
çevrilmiştir ve çoğunlukla Mercou-
ri'nin oyunu ile Yunanistanm turis
tik propagandasınıtaşıyan bir film
dir. Tatlı bir komedi havasında sür
dürülen, fakat bütünüyle de Dassin'
in insanı etkileyen gerçeklerinden 
kurulu "Pazarları Olmaz"ın adayla
rı: Melina Mercouri en iyi kadın o-
yuncu, Jules Dassin en iyi rejisör ve 
en. iyi sinema hikayesiyle en.iyi se
naryo, Manoe Radjidak, en iyi film 
şarkısı ve Deni Vachiolotu ile de en 
iyi kostümdür. 

Bunun dışında genç kuşak rejisö
rü Stanley Kubrick'in oyuncu pro
düktör Kirk Douglas adına çevirdiği 
"Spartacus" adlı spectacle'ı da "Rüz 
gardan Kalan"ın adayı Spencer 
Tracy'nin karşısına Marcus Crassus 
rolündeki başarısıyla Laurence Oli-
vterll getirmiştir. Howard Fast'ın bir 
romamndan çıkarılan senaryosuyla 
Hollywood'lu ünlü "Onlari'dan Dal-
ton Trumbo da senaryocu adaylar 
arasında Wilder - A. L. Dalmond çif-
tiyle Brooks'un ve Douglas - Smith 
çiftinin en korkulu rakibidir. 

Melina Mercouri'nin çekişecekleri 
ise, Daniel Mann'in "Butterfield 8" 
ile Elizabeth Taylor, Fred Zinne-
mann'ın "Sundowners"ıyla Deborah 
Kerr ve "Sunrise at Campobello"yla 
Greer Garson'dur. Bu filmdeki Ma-
dame Roosvelt rolündeki canlı oyu
nuyla Greer Garson'in öbür kadın o-
yuncuları saf dışı bırakması da bek
lenebilir. Yine erkeklerden bir Tre-
vor Howard da "Sons And Lovers-
Oğullar ve Sevgililer'le Tracy'nin, 
Olivier ve Lemmon'm karşısına di
kilmiştir. 
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