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Stevens'in yeni filmi 
957 nin sonlarına doğru George 
Stevens "The Diary of Anne 

Frank - Anne Frank'ın hatıra def-
teri"ni çevirmeğe karar verdiği va
kit, son yılların en büyük Amerikan 
rejisörünün varacağı netice merak
la beklenmeğe başlandı. 88 yıllık si
nema tecrübesi olan, "Anne Frank" a 
gelinceye kadar 22 uzun film çevi
ren Stevens, ancak son üç filmi ile 
birdenbire ün kazanmıştı. Bu Uç 
film, "A Place in the Sun - İnsanlık 
suçu", "Shane - Vadiler aslanı", 
"Giant - Devlerin aşkı", İlk bakışta 
mevzu, çevre ve çağ bakımından 
gösterdiği bütün ayrılıklara rağmen, 
aslında bir bütünün bölümleri, Ste
vens'in görüşüyle "Amerikan efsa
nes in in gelişmesini veren bir "üç
lü eser"di. "Anne Frank"ın ise bun
larla hiçbir ilişiği yoktu. Hollandanın 
nâziler tarafından işgali üzerine iki 
Yahudi ailesinin gizlendikleri tavan 
arasında iki yıl süren korkunç ha
yatları, bu "deliğe" girdikleri sıra
da 13 yaşında olan canlı, ele avuca 
sığmaz, neşeli ve geveze Anne 
Frank'ın gözüyle anlatılıyordu. Bu 
değişmiyen mekân tiyatro için ne 
kadar elverişliyse, sinema için o ka
dar güç meseleler ortaya çıkarıyor
du. Bundan başka Stevens, senaryo
nun hazırlanmasını. Hatıra defterini 
piyes haline getiren Frances Good-
rich ile Albert Hackett'e vermiş, on
lar da kendi piyeslerini adapte et
mişlerdi. Halbuki, asıl hatıra defte
rinin yanında piyes oldukça zayıftı 
Ve gördüğü rağbetin büyük bir kıs
mı, ele alınan durumdaki olağanüs
tülükten ileri geliyordu. Bununla 
beraber, Stevens'in, hazırlanan se
naryo üzerinde kendi başına ayrıca 
altı ay çalıştığı ve büyük değişik
likler yaptığı da bildirilmekteydi. 
Esasen Stevens'in senaryosu son 
şekliyle gerek hatıra defterinden, 
gerekse piyesten daha hacimli ol
muştu, film piyesten 39 dakika da-

ha uzun sürüyordu -2 saat 50 daki
ka- Stevers'in filmi çevirmive baş
lamadan önce uzun müddet çeşitli 
ülkelerde Anne Frank rolünü oyna
yacak oyuncuyu araması, birkaç ke
re fikir değiştirmesi, bunun için on 
bine yakın namzedi elemesi de, bir
çokları tarafından daha ziyade bir 

"reklâm" olarak kabul edildi. Ama 
Stevens, filmin temelinin Anne oldu-

ğuna inanıyordu ve herşeyden önce 
bu role en uygun kimseyi arıyordu. 
Hattâ, filmdeki diğer rollerin hemen 
hepsini. Broadway'deki 1086 temsil-

1de oynıyan kimselere tekrarlattığı 
halde, yine aynı sahnede son derece 
başarı kazanan Anne rolündeki Su
san Strasberg'e bu rolü vermemişti. 
Fakat gene bir manken olan Millie 
Perkins'i gördüğü vakit Stevens a-
radığını bulmuştu. O vakit verdiği 
bir beyanatta "Hangi milletten olur-

"Anne Frank"tan bir sahne 
Stevens'in yeni şaheseri 

sa olsun. Anne Frank'ın canlılığını 
verebilecek bir genç kız istiyorduk; 
bunu Millie Perkins'te bulduğumu 
zannediyorum." diyordu. 

Geçen hafta, New York'ta Birleş
miş Milletler Amerika Derneği ya
rarına tertiplenen bir gala gecesinde, 
Stevens'in filmi seçkin bir davetli 
bunlar arasında bayan Eleanor Ro-

osevelt, Birleşmiş Milletler genel 
sekreter yardımcısı Andrew Cordier, 
İsrail büyükelçisi Abba Eban ile 
Hollywood'un hemen bütün taranmış 
simaları vardı- ve tenkidçi toplulu
ğuna gösterildiği vakit, hemen herkes 
"Anne Frank'ın Hatıra Defteri"nin 
Stevens'in en iyi eseri ve büyük bir 
film olduğunda müttefikti. New 
York Herald Tribune'in tenkidçisi 
filmi "Stevens'in şaheseri" olarak 
vasıflandırıyor, Times'ın tenkidçisi 
de film için yine "şaheser" kelimesi
ni kullanıyordu. Stevens'in öbür üç 
filmini tanıyanlar için, "Anne Frank" 
ın bu başarısı büyük bir ehemmiyet 
kazanıyordu. Tenkidçilerin üzerinde 
bunun kadar birleştikleri ve elbirli
ğiyle övdükleri ikinci birşey de, genç 
oyuncu Millie Perkins'in başarısıydı. 
Perkins için en çok kullanılan söz, 
en iyi oyunlarını Stevens'in "İnsan
lık suçu" ve "Devlerin aşkı"nda ve
ren Elizabeth Taylor'u andırışıydı; 
fakat "genç ve yepyeni" bir Eliza
beth Taylor... 

Senaryocular mükâfatı 
ollywood Senaryocular Derneği, 
geçen hafta 11 inci yıllık balola

rında 1938 yılının en iyi senaryo ba
şarılarını mükâfatlandırırken herke
sin en fazla merak ettiği nokta, "The 
Defiant Ones - Serkeşler"in mükâ
fat alıp almıyacağı idi. Bilindiği gi-
bi "Serkeşler" bu yılın senaryo Os-
car'ına da namzet gösterilmişti. Ya
zarlarından biri -Nathan E. Doug-
las- Hollywood'un kara listesinde 
bulunduğu, bu listede yer alanlara 

ise Oscar verilmediği için, bu durum 
hayli münakaşalara yol açmıştı. 
Bundan başka senaryonun öbür ya-
zarı Harold Smith karalistede bu
lunmadığı için, bir yandan da ken
disi mağdur duruma düşürülmüş o-
luyordu. Bu yüzden Sinema Akade
misi, karalistede yer alan kimsele
rin Oscar alamıyacaklarına ait kay
dı kaldırdı. Simdi herkes bunun tat
bikatını görmek istiyordu ki. Senar
yocular Derneğinin yıllık balosunda 
"Serkeşler"in 1958 yılının en iyi 
dramatik senaryo mükâfatını kazan
dığının bildirilmesi yüreklere şu 
serpti. Böylece "Serkeşler" aynı za
manda 1958 senaryo Oscar'ı için de 
en kuvvetli namzet olarak ortaya 
çıkmakta ve N. E. Douglas, Oscar'a 
giden yolun yarıdan fazlasını almış 
bulunmaktadır. 

Senaryocular balosunda açıkla
nan diğer mükâfatlar şunlardı: S. 
N. Behrman ile George Froeschel, 
"Me and the Colonel - Ben ve albay" 
filmi için en iyi komedi senaryosu 
mükâfatı; Ailen Jay L e m e r "Gigi" 
için en iyi müzikal senaryosu müka
fatı. Bundan başka, senaryo yazar
lığına en çok hizmeti geçen, kimse
lere her yıl verilmesi âdet olan şeref 
armağanı da bu yıl Nunnally John-
son'a verilmişti. 

Yayınlar 
İki dergi 

inemamızın en büyük boşlukla
rından birinin de, sinemacılarla 

seyirciler arasındaki bağı sağlıyacak 
sinema dergilerinin bulunmaması ol
duğu çok kere tekrarlanmıştır. Bun
dan başka sinema tenkidçiliğinin ge
lişmesi için de sinema dergilerinin 
büyük bir rol oynıyacağı sık sık i-
leri sürülmüştür; hemen herkes si
nema dergilerinin lüzumunda mütte-
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fiktir, ama iş tatbikata gelince orta
ya birşey çıkmamaktadır. Maddi 
güçlükler, yayın alanında hüküm sü
ren darlık, memleketimizde ciddi bir 
sinema dergisinin yayımlanmasını 
imkânsız kılmasa bile oldukça güç
leştirmektedir. Nitekim 1956 sonla
sında Ankarada çıkan "Sinema" der-
gisiyle bu yolda yapılan ilk teşebbüs 
pek uzun sürmedi, dergi sekiz ay 
sonra yayınım kesmeğe mecbur kal
dı. O zamandan beri şartların daha 
da ağırlaşmış olmasına rağmen on 
beş gün ara ile biri Ankarada öbü
rü İstanbulda iki sinema dergisi ya
yınlanmağa başladı. Ankarada çıkan 
"Sinema - Tiyatro", yine aynı adla 
1958 şubatında Ankarada kurulan 
derneğin yayım organıdır. Tiyatro i-
le sinema bahislerinin yanyana yer 
aldığı "Sinema - Tiyatro" dergisi iyi 
kâğıda, temiz bir şekilde basılmış. 
İkinci dergi "Sinema 59" da olduğu 
gibi "Sinema . Tiyatro"da da, bu 
çeşit dergilerin kaçınılmaz olarak 
başvurduğu tercüme yazıların seçil
mesinde biraz daha dikkatli davran
mak yerinde olurdu. Bununla bera
ber, son derece büyük bir ihtiyacı 
karşılayan derginin sadece yayım
lanmış olması bile başlı başına bir 
hâdise sayılabilir. İlerdeki sayıları
nın daha da iyi hazırlanmaması için 
bir sebep yoktur. İstanbul'da yayın
lanan "Sinema 59". dört yapraklı 
bir gazete. Dış görünüşü bakımından 
"Sinema"yı hatırlatıyor, Onun gibi, 
hacminin dar oluşundan sıkıntı çek
tiği belli. Fakat dört yaprağa, çeşit
li yazılar serpiştirmesi yine de müm
kün olmuş. Büyük sermaye istiyen 
çok sayfalı, bol resimli sinema der-
gileri bizde yalnız "magazin" anlayı
şıyla hazırlandığına, sağlam bir ya
yınevinin sinemayı iyi bilen kimse
leri destekliyerek büyük ve ciddi bir 
sinema dergisinin yayınlanması şim
dilik uzak bir ihtimal olduğuna göre, 
aradaki uzun devrede, "Sinema", 
"Sinema . Tiyatro" ve "Sinema 59" 
gibi küçük hacimli dergilerden en 
uygun şekilde faydalanmak zorunda 
kalacağımız anlaşılmaktadır. 

S P O R 
Güreş 

G i t t i n bu g id i ş ... 
üreş Federasyonu Başkanı Seyfi 
Cenap Berksoy ilk defa bir habe

ri tekzip edemedi: Güreş Federasyo
nu Başkanlığından azledildiğini. 

Ne garip tesadüftür ki; tekzipçi 
başkana idarecilik hayatının bu en 
hazin haberini tekziplerle donattığı 
ve telefonlarına cevap vermediği 
Milliyet gazetesi verdi. Ankaraya 
öğle saatlerinde gelen Milliyeti oku-
yuncaya kadar tekzipçi başkanın a-
zilden haberi yoktu. Berksoy, geçen 
hafta Perşembe günü masası başın
da oturmuş, güreşçilerimizin Akde
niz Oyunları ve Olimpiyad hazırlık
ları programı ile meşgul oluyordu. 
Yeni yeni seyahatler vardı ve hepsi 
de devlerin mücadelesi halinde geçe
cekti. Kuvvetli takım, ehil antrenör... 
Başkan bunları bilmiyor değildi. A-
ma, ipin ucunu bir kere elinden ka
çırmıştı. Teşkilâttaki otoritesinin 
sarsıldığını, havadan seziyordu. Ne 
olursa olsun, şu büyük seyahatleri 
çıkarmak arzusunda görünüyordu. 
Başkan bunları düşünürken gazeteyi 
eline tutuşturdular. Tekzibe kaçan 
bir hareketle yerinden doğruldu. Si
nirlenmişti. Bu ağır şakaya en ağır 
şekilde mukabeleye hazırlanıyordu. 
Haber doğru olamazdı. Çünkü ken
disine her hangi bir tebligatta bulu
nulmamıştı. Birden aklına basından, 
teşkilâttan sakladığı Savona skan
dali geldi. Demek ki Millî Eğitim 
Bakanlığı son hâdiselerdeki tutumu
nu affetmemişti. Melbourn Olimpi-
yadlarından sonra devraldığı Güreş 
Federasyonu Başkanlığında geçen 
günlerde ağır davranmıştı. Hâdise
ler birbirini kovalamış, her hâdisede 
müsebbiplerin tecziyesini isteyen ba
sını yetkisiz bir adam. olduğu fikri
ne inandırmak istemişti. Federasyo
nunu hizipler sarmış, güreşçiler iki
ye bölünmüş, iki eski dünya şampi
yonundan büyükler huzurunda itiba
rı kuvvetli olanına teveccüh göster
mişti. Hâdiseler karşısında otorite
sini kullanamamış. teşkilâtta "Çok 
iyi çok temiz kalbli" bir başkan in
tibaı bırakmıştı. Etrafı, doğrusu a-
ranılırsa Seyfi Cenap Berksoyu son 
derece dürüst, fakat güreş işlerinin 
muhtaç olduğu otoriteden mahrum 
bir başkan olarak tanıyordu. 
Savona'dan bu yana 

zlin, satıhta yüzen ilk sebebi mil
lî güreş takımımızın İtalya, seya

hatiydi. Savona'da yapılan greko -
romen turnuvası sırasında 57 kiloluk 
dünya şampiyonumuz Hüseyin Ak
başın ismi bir skandala, bir kaçak
çılık hâdisesine karışmıştı. İtalyan 
polisine göre, Hüseyin Akbaş bir 
İtalyana külliyetli miktarda Büyük 
Kulüp sigarası satmıştı. Aynı ma
kamların verdiği malûmata göre; 
Akbaş İtalyan alıcıya, bütün İtal
yanların hayranı olduğu Büyük Ku
lüp sigaralarının beherini 150 lirete 
satmış ve bedelini aldıktan sonra 

muhatabından -hangi dille anlaştık
ları öğrenilememiştir- 40 bin liret 
daha istemişti. Skandal işte bu aşırı 
itimaddan doğuyor ve İtalyan alıcı 
diğer sigaraları biraz sonra kendi
sine getireceğini söyleyerek otele gi-
den Türk güreşçiyi sırra kadem bas
tığı için polise ihbar ediyor. Bu ih
bar üzerine İtalyan polisi millî gü
reş takımımızın kaldığı otelde Ak
başın odasında yaptığı aramada kül
liyetli miktarda sigara buldu. Ele 
geçen sigaralar ve Hüseyin Akbaş 
emniyet, makamlarına teslim edildi. 
İdareciler bu durumdan haberdar ol
dukları zaman Akbaş kaçakçılıktan 
zanlı durumda bulunmaktaydı. Her 
zamanki gibi idarei maslahatçılık 
zihniyeti burada da hâkim oldu ve 
başta kafile başkanı Berksoy olmak 
üzere himaye kanatlarını hâdise 
kahramanının üzerine germişlerdi. 
Akbaşı kurtarmak için ne gayretler 
sarfedilmemişti ki... Hattâ Akbaşı 
kurtarmak için 40.000 lireti de ken
di aralarından toplamışlardı. Aynı 
günün gecesi Akbaş güçlükle müsa
bakalara veriştirilmiş ve zayıf ra
kibi karşısında tuş olmuştu. 

Hâdise, en az İsveçteki saat hır
sızlığı kadar mühimdi. Mesul şahıs
lar hâdiseyi yaratanları adlî ma
kamlara teslim etmek veyahut da en 
seri vasıtayla memlekete iade etmek 
mevkiindeydiler. Bunu yapsaydılar, 
vazifelerini de yapmış olacaklardı. 
Bunu yapsaydılar, her hangi bir ka
filede bundan sonra bu nevi suçların 
işlenmesine de mâni olacaklardı. A-
ma bu yapılmamıştı. Hattâ, bu hâ
diseyi duyurmamak için orada bulu
nan bir gazete muhabiri dahi muh
telif vasıtalarla iknâ edilmişti. Baş
kan memlekete döndüğü zaman alâ
kalı makamlara bu hususta bir ra
por da vermemişti. Yok, hiç bir şey 
yoktu! Takım şampiyon olmuştu 
ya... 

Filibe hâdiseleri Futbol Federas
yonu Başkanı Orhan Şerefin, aynı 
şekilde gizlenmek istenen Savona 
hâdiseleri ise Güreş Federasyonu 
Başkam Seyfi Cenap Berksoyun as
line sebep oluyordu. İşte azil karan 
bu bakımdan memnuniyet uyandır-
mıştı. 
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