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Yabancı basının seçtiği 

eçen hafta, yabancı basının Hol-
lywood'taki yüzden fazla muha

biri, hazırladıkları ananevi yıllık ba
loda, geçen yılın en başarılı sinema 
çalışmaları için "Altın küre" mükâ
fatlarını dağıttılar. Yabancı basın 
temsilcilerinin mükâfatlandırdıkları 
filmler ve sinemacılar, geçenlerde 
Oscar namzedi olarak ilân edilen 
film ve sinemacıları yakından 
takibetmekteydi. Bu arada Stanley 
Kramer'in "The Defiant Ones - Ser
keşler"i en iyi film, Vincente Minnel-
li'nin "Gigi"si en iyi müzikal, Mor-
ton DaCosta'nın "Auntie Mame . Ma
ma Hala"sı en iyi komedi olarak se
çildi. Bilindiği gibi bu filmlerin üçü 
de aynı zamanda Oscar namzetleri 
arasında bulunmaktadır. Yine yılın 
en iyi kadın ve erkek oyuncusu ola
rak Oscar namzetleri arasında yer 
alan Susan Hayward "I Want to Li-
ve - Yaşamak istiyorum", David Ni-
ven "Seperate Tables - Ayrı masa-
lar"daki oyunları için, yabancı basın 
temsilcileri tarafından en iyi kadın 
ve erkek oyuncu olarak mükâfatlan
dırıldılar. Ayrıca Danny Kaye "Me 
and the Colonel . Ben ve albay"deki 

oyunu için, Rosalind Russell de "A-
untie Mame" için en iyi komedi o-
yuncuları olarak seçilmişlerdir. "Gi-
gi"deki Hermione Gingold ile "The 
Big Country . Büyük ülke"deki Burl 
Ives de, en iyi yardımcı kadın ve er
kek oyunculara verilen "altın küre"-
leri almışlardır. Yabancı basının 
temsilcileri, Rock Hudson ile Deborah 

"Serkeşler"den bir sahne 
En iyi film 
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Kerr'i sinema dünyasının en sevilen 
oyuncuları olarak ilân etmişlerdir. 
Vincente Minnelli'ye "Gigi"den dola
yı en iyi rejisör mükâfatını yeren ga
zeteciler, ayrıca sinemaya yaptığı 
yardımdan dolayı ünlü Fransız şar-
kıcısı Maurice Chevalier'ye Cecil B. 
De Mille mükâfatım . Vermişlerdir. 
Sesli filmin ilk çıktığı zamanlarda 
bütün dünyanın gözde oyuncuların
dan biri olan Chevalier, geçen yıl 
"Gigi" ile yeniden ön plâna geçmişti. 
Yabancı basının temsilcileri, bundan 
başka, geçen yıl Birleşik Amerikada 
gösterilen en iyi yabancı filmler ola
rak "Bir yıllık yol" (Yugoslav), "A 
Night to Remember - Hatırlanacak 
bir gece" (İngiliz), "La Jeune Fille 
et le Fleuve - Genç kız ile ırmak" 
(Fransız) ve "Das Maedschen Rose-
marie - Rosemarie"yi seçmişlerdir. 
Bu filmler aynı zamanda Oscar nam
zedidirler. 

Filmcilik 
Amerikada İtalyanlar 

950 yılında 31 yaşındaki Dino de 
Laurentiis ile 87 yaşındaki Carlo 

Ponti, güçbirliği yaparak "Ponti 
- De Laurentiis" şirketini kurdukları 
vakit İtalyanın en canlı, en başarılı 
prodüksiyon ekiplerinden biri mey
dana gelmişti. "Ponti . De Lauren
tiis" aynı zamanda büyük Amerikan 
şirketleriyle de işbirliği yaparak, 
bütün dünya pazarlarında gıpta u-
yandıran bir çalışmaya girişmişti. 
Küçük bütçeli filmlerden süper-pro-
düksiyonlara, sanat filimlerinden iş 
filmlerine kadar çeşitli sinema eser
leri meydana getiren birlik 1957 son
larına kadar devam etti. Bu arada 
"Anna"dan "Ulisse - Kral Ulis'in 
maceraları"na, "La Lupa - Dişi 
Kurf ' tan "Guerra e Pace - Harb ve 
sulh"a, "Mambo"dan "Europa '51 
. 1951 Avrupası"na, "Sensualita"dan 
"Notti di Cabiria - Cabiria'nın ge
celeri" ne yahut "La Diga sul Pacifi-
co - Pasifik bend"ne kadar son dere
ce değişik, fakat hepsi iş gören film
ler meydana getirdiler. Ne var ki. Di
no de Laurentiis, kendi keşfedip "Ki-
so amaro . Acı Pirinç"le tanıttığı 
Silvana Mangona'yla evlenip mesut 
bir hayat sürerken, ortağı Ponti'nin 
başı dertteydi. Ponti de yine kendisi
nin keşfettiği Sophia Loren ile evlen
mişti ve görünüşte mesut bir hayat 
sürüyorlardı, ama İtalya dışında. 
Zira Ponti, İtalyan kanunlarına göre 
"iki karılı" sayılıyordu. Bundan do
layı iki yıldanberi Punti ile Sophia 
Loren Amerika'da çalışmağa başla
dılar. Loren Hollywood'ta çevirdiği 
"Desire Under the Elims"-Karaağaç
lar altında", "Huuseboat" gibi film
lerle şöhret kazandı ama,. Ponti'nin 
işleri bozulmuştu. İtalya ile temasını 
kaybetmişti. Bununla beraber geçen 
yıl Amerikada bir başka İtalyanla, 
Marcello Girosi ile "Ponti - Girosi" 

Rosalind Russell 
En iyi komedi oyuncusu 

şirketini kurdu ve geçen yılki Vene
dik Festivalinde Sophia Loren'e en 
iyi kadın oyuncu mükâfatını kazandı
ran "The Black Orchid - Kara orki-
de"yi hazırladı. Ponti'yi "Ulisse", 
"Harb ve Sulh" gibi İtalyan . Ame
rikan filmlerinden tanıyıp kendisine 
güvenen Hollywood prodüktörleri de 
bu yeni şirketi desteklediler. Böyle
likle "Ponti-Girosi" bağımsız şirketi, 
Paramount'un büyük ölçüde destek
lediği yeni bir prodüksiyon programı 
hazırladı. 1691 yılına kadar tamamla
nacak bu programa göre, "Ponti Gi
rosi" şirketi Birleşik Amerikada ve 
yabancı ülkelerde olmak üzere tuta
rı 20 milyon doları aşan 10 film ha-
zırlıyacaktır. Filmlerin çoğunda Sop
hia Loren rol alacaktır. Maamafih 
daha başka tanınmış oyunculara da 
yer verilecektir. "Ponti-Girosi" eki
binin hazırladığı filmlerin başında 
renkli ve geniş perdeli yeni bir "Car-
men" versiyonu gelmektedir. George 
Cukor tarafından çevrilecek olan 
bu yeni "Carmen" öbür versiyonların 
aksine, orijinal "Carmen"e daha çok 
yaklaşacak, Carmen rolünü Sophia 
Loren canlandıracaktır. Programın 
İkinci eseri de, İtalyan rejisörü Al-
berto Lattuada'mn çevireceği "This 
Too I Saw - Bunu da gördüm" adlı 
filmdir ve İkinci Dünya Harbine ait 
bir hikâyeyi anlatmaktadır. 

Filmler 
"Bu vatanın çocukları" 

öy filmlerinin alabildiğine moda 
olduğu bir sırada rejisör Atıf Yıl

maz da "Gelinin Muradı" ile ayni sa
haya el atıyor, fakat tutumu ile bu 
modanın dışında kalıyordu. Başkaları 
en ağdalı melodramları köy çevre
sinde tekrarlayıp dururken. Atıf Yıl-
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maz aynı çevrede bir komedi filmi 
vermeğe çalışıyordu. Gerçi "Gelinin 
muradı" sonunda t i r komediden çok 
bir vodvile dönüyorsa da, yine de 
bütünüyle sevimli bir havaya bürü-
nüyordu. Şimdi Kurtuluş Savaşının 
sinemamızda yeni bir salgın olarak 
belirdiği bir sırada, Atıf Yılmaz da 
aynı temaya el atıyor, fakat tutu
muyla yine öbürlerinden ayrılıyor. 
Başkalarının yaptığı, yakın tarihimi
zin en heyecan verici, en iftihar edi
lecek bir sayfasını ticarî bir zihniyet
ten zerre kadar sıyrılmaksızın sömür 
mekten ibaret. Bunun için de, sağ
lam birer "ticari- unsur" saydıkları, 
İri lâfları, kahramanlık sahnelerini 
gerçek vatanseverlikle hiçbir ilgisi 
olmıyan en korkunç şovenizmi, İlko
kul öğrencilerinin tahrir vazifeleri
ne taş çıkaracak bir anlayışla "se-
naryo" diye hazırladıkları metne dol
duruyorlar. Aynı zamanda büyük 
bir zevk düşkünlüğüne bulanarak 
ortaya çıkarılan bu filmlerin faydası 
şöyle dursun, büyük zararları var. 
Atıf Yılmaz ise "Bu vatanın çocuk-
ları"na tamamiyle aksi yönden giriş
miş. Ne büyük kahramanlık sahnele
ri, ne iri lâflar, ne de insan-üstü 
kahramanlıklar var. Atıf Yılmasın 
baş kahramanları biri erkek, öbürü 
kız iki küçük çocuk, yaptıkları işin 
önemini anlıyamıyacak kadar küçük 
İki çocuk. Hatta yaşça daha küçük 
olan kız, Gaziantepten Ankaraya 
kadar uzanması gereken yolculuğa 
oyun olsun diye katılıyor. Nitekim 
daha ilk güçlüklerde de . mızıkçılık 
yapıyor. Öbürü, 911 onbir yaşlarında 
olan erkek çocuk ise, iyi birşey yap
tığını "hayal meyal" sezinliyor; ba
basına verilen vazifeyi, Yani Gazian-
tepteki millî cephenin kuruluşuna 
a i t evrakı, Ankaraya götürmek işini, 
babası ölürken tenbihlediği için üze
rine alıyor. İki padişah taraflısının 
-Talât Gözbak ile Bilge Zobu- peşle
rine takılması, iki küçüğü daha çok 
korku zoruyla Ankara istikametinde 
yol almıya zorluyor. Böylelikle Atıf 
Yılmazın filmi, bir istismar mevzuu 
olması gereken "vatan", "millet" lâf-
larından geçilmiyen, her sahnesine 
bir kahramanlık hâdisesi yamanan, 
alkış toplamak için sık sık kurtuluş 
savaşı büyüklerinin veya Türk bayra
ğının kullanıldığı diğer filmlerin ak
sine, son derece sade, iddiasız ye tabii 
bir tutumla işe girişiyor. Filmin he
men hepsi, iki küçük çocuğun -Attilâ 
Engin ile Nesrin Gökkaya- kaçmala
rı, iki kötü adamın bunları kovala
maları, Ölen adamın vazifesi kendine 
devredilen diğer bir milliyetçinin 
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Sophia Loren 
Bir yeni Karmen 

-Yılmaz Güney de çocukları bulmağa 
çalışması ile geçmektedir. Görüldüğü 
gibi, film oldukça Ford'vari bir ku
ruluştadır ve böyle bir temanın al
tından da ancak "Three Godfatherâ -
Çöl yavrusu" veya "The Searchhers -
Çöl aslanı"nı çeviren Ford hakkıyla 
kalkabilir. Zira bu yapıdaki filmler
de rejisör daima yeni durumlar bul
mak, bu durumların birbirinden ilgi 
çekici Ve değişik olmasını sağlamak 
zorundadır. Atıf Yılmaz ile Yılmaz 
Güneyin hazırladıkları çekim senar
yosu bunu ancak bir dereceye kadar 
yapabiliyor. Kendilerini saklıyan Ço
banın öldürülmesiyle yalnız kalan 
kuzuyu yanlarına alan çocukların, 
biraz sonra aynı kuzunun kendilerini 
kovalıyanlar tarafından kızartılması
nı Seyrettikleri Sahne, bataklık ve 
sazlık yerdeki takip sahnesi, iki ço
cuğun düşman tarafından köylerin-
den kaçan kafileler arasına saklan
ması, peşlerine düşenlerin yine aynı 
kafilelerde çocukları araması, ku
lakları ağır işiten kadınla geçen ko
nuşma bu başarının sağlandığı kısım
lardır. Fakat bunun dışında kalan 
yerler dümdüz bir kovalamacadan 
ileriye geçemiyor, hatta birçok im
kânlar sağlıyabilecek olan Göreme-
deki peribacaları sahnesi sıkıcı bir 
saklambaç oyununa dönüyor. 

Yetersiz çıkış 
u vatanın çocukları"nda aksı-
yan taraf, senaryonun bu boş

luklarına, iki kahramanın çocuk ol-

masından doğan güçlüklerin katıl
masıyla artıyor. Sinemada çocuklar 
kadar birbirine zıt-oyun çıkaran var-
lığa rastlanmaz. Ya son derece tabii 
oynarlar, ya da her davranışlarında 
bir sunilik vardır. Sinemada çocuk 
psikolojisini verebilmek ve küçük o-
yunculardan tabii bir oyun alabilmek 
için rejisörün onlarla tamamiyle 
kaynaşması, onların güvenini kazan
ması» çocukları çok iyi tanıması, ay
nı zamanda, senaryonun tabiilikten 
uzaklaşmaması gerekir. "Bu vatanın 
çocukları"nda bu duruma erişildiği 
söylenemez. 

"Bu vatanın çocukları" bütün de
ğerini, herşeyden önce hikâyesi ile 
bu hikâyenin bütün yükünü taşıyan 
iki küçük kahramanından alabilecek 
yapıda bir filmdir. Bundan dolayı, 
rejisörün bütün gücünü herşeyden 
önce bu iki nokta üzerine teksif et
mesi, bir vandan hikâyenin işlenme
sine gayret sarfetmesi, değişik du
rumlar, devamlı buluşlarla bu hikâ
yeyi zenginleştirmesi, bir yandan da 
iki küçük kahramanın bütün bu de
ğişik durumlarda tabii bir oyun çı-
karabilmelerini sağlamağa çalışması 
gerekirdi. Halbuki hikâyenin dikkate 
değer buluşları, yukarıda sayılan bir
kaç sahnenin dışında aynı başarıya 
erişemiyor. İki küçük kahramanın ü-
zerlerine aldıkları vazifenin ağırlığı, 
karşılaştıkları güç şartlar, atlattık
ları tehlikeler ile yaptıkları isi her
hangi bir "oyun" olarak görmeleri, 
bütün bu şartlar altında çocukça dav
ranışlarım devam ettirmelerinden 
doğacak ve rejisörün tutumuna göre 
ya çok acı ya da oldukça mizahi ve
ya ikisinin karışmasıyla seyirciye 
duyurulması gereken tezat, "Bu va
tanın çocukları" nda lâyıkiyle belire-
miyor. 

"Bu vatanın çocukları" kendisini 
ayakta tutabilecek en sağlam temel
leri çürük olarak kurmuş. Atıf Yıl
maz, aynı temayı ele alan filmlerin 
en zayıf noktalarına doğru cephe
den bir çıkış yapıyor, ama bu cesur 
çıkışın, hikâyede ve oyundaki başa
rılarla sonuna kadar destekleneme-
mesi yazık olmuş. 

AKİS, 14 MART 1959 
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