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VIZYON DEGERLENDIRME 
2002 yılın.ı gi rerken Oc .ık s.ıyısmda Içinde dot,lchığumuz bi Hollywood ödUIIerlni ve C.:ırınes, Venrdlk, Surıdancf:', 

yılın genel bir portresini çlznıek i~tedlk. Vizyon degerlerı· Berlin gibi büyük festivalierin sonuçlarını bOlümde bula 

dirınP dosyasını hazırlarken anınemlll dergimize çizdi~ i· bilirsiniz. 'Kaybettiklerimiz' bölümünde ise 200l'de yi 

miz çızginin paralelinde bir ~t>yler ortaya çıkarmaktı . Bu tirdiğimiz yerli ve yabancı sineınacdar, kısa biyografilcri 

yUzden dunya sinemasını hem de Türkiye gundemini kap· ile beraber yer alıyor. Ol~er yandem ABD ve Turkiye gl~e 

sayan bir dosya oldu bizınıkisi. Milhat Alanı'ın hazırla hasılatlan listeleri, 2001 yılındalq slnenıcL>eyircı ili~kisi 

dığı 'OUnya Vizyonuna Bakı~· ülkemizde her zaman ya· ne dair ufak da olsa bir fikir vermeyi amaçlıyor. 

kdlama imkanımız olmayan dünya filmlerini de çerçeve· Tum bunların dışında, Altyazı yayın kurulu Uyelerinin 

mizin içine kattı. 2001 senesi boyunca vizyona giren fimler arasından seç· 

'ÖdUIIer' bölümünde senenin farklı zamanlarında verilen miş oldukları kişisel 'ilk on' listeleri ve kısa vizyon değer· 

ve de sinema dünyasının sene içindeki tavrını belirleyen lendirmeleri, dosya kapsamında yer alıyor. Aşağıdaki ilk 

festival sonuçlarını biraraya getirdik. Türkiye'de gerçek· on listesi de bunların ortalamaları alınarak oluşturul· 

leştirilen festivalierin yanısıra, Oscar ve Alt m Küreler gl· muştur. 

1. Aşk Zamam 

2. Piyanist 

3. Yüzük/erin Efendisi: Yüzük Kardeşfiği 

4. Moııfin Rouge 

5. f<apfan ve Ejderha 

6. Akli Defteri 

7. Amefie 

8. Nerdesin Be Birader 

9. Paramparça 'Aşkfar·Köpekfer' 

10. Amerikan Sapığı 


