
31. Antalya Film 
•• 

Festivali Uzerine Bir Jüri 
•• 
Uyesinin Düşünceleri 
Festival sonuçlarının en çok eleştiri alan dalı Yumuşak Ten'in "ikinci film" seçilmesi oldu. Tüm 
değerlendirmeleri ay birliğiyle sonuçlandıran jüri üyeleri, ilk kez "en iyi ikinci film" seçiminde 
ikiye ayrıldı. Gerçekten de aylamasırasında uyuşmazlık Orhan Aksay'un Yumuşak Tcn'iyle Atıf 
Yılmaz'ın Gece Melek ve Bizim Çocuklar'ı arasında meydana geldi. Ve sonuçta seçici kuruldan 
Başkan Tunç Başaran, Tanju Gürsu, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Alev İdrisoğlu, 
Maımara Üniversitesi'nden, Prof. Dr. Zafer Doğan'ın toplam dört oyu ile Yumuşak Ten ikin
cifiği kazanırken, Gece Melek ve Bizim Çocuklar'ı destekleyen biz, üç oyda kaldık. Ben, Şerif 
Sezer ve Kenan Ormanlar. 

mnce Doğruluk 

Yanlışlık ve Saygı-saygısızlık ikilemi 

Türk ıye'dek ı "fil m festivallerı t;ırihı"ne bakr ı ğınıı:tlı, 

a~ağ ı yubrı tllm değerlend irmelerin, açıklan;ın sonuçLırın çc~ıtl i 

tart ı şmala r ya ramğını görürüz. Böyle bır oluıum d.ı kaçın ılmazd ır . 

Sonuç lardan zafer elde edıp ödl!llcndırılcn kiıı l e re gt1fC "Adalet 

yerıni bu lmuştur", yap ı lan iş "doğru"dur K.ıybcJ ıp yc·nık Ju~cnler 

i çın ise sonuç lar "yanlış"t ır . "Doğrular ve yanlış l.ır" bzan an ve 

kaybedeniere göre daima değişecekt ır. Ve da ıma hu hırbırıne kar

ı ı t ı k ı o lgu, ıste r Nemez b irlikte yllrllyecektır. <;unkll nynı surcç 

iç inde ikı tarafı , yanı herkesı memnun e tmek mümkün değıldir. 

Pekı yapılan her seç ım sonucu ıll e de doğrul.ıra ını daya nmaktadır! 

Seç ıc ı kurulun aldığ ı kararlarda, tümünl!ıçermese Jc bazı dallarJ:ı , 

yanılg ısı veya haksız lık payı o lmayacak mıdır ? Bu da fılm festıv.ıl

leri yle ilgili tartışma ların ıkınci boyutııdur. 

Herşeyden önc ı• şu bılınmeli: Herkesın sinemasal açıdan ken

dıne gö re "doğruları ve yanlış ları" vardır . Ve herkes dılının dündıi

ğl! bd : ır fikrıni "iyleyebilır Benim doğrum, "ze yanlış gelebılır. 

Sımıki de hentın ıçın yanlış olahilır. Bu bırbırıne k.ırşıt g<irüşlcr 

konuşarak , .ıdaın gıbı tartışarak, sonuçta urt:ık hır noktaya varılır 

veya varılma z ... Ama kııfür cdtrek, tehdit ederek, kaha kuvvet 

gosterısıyle ,leğıl Alkol duvarını aşıp ona buna çırkın bır dille 
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AGAH ÖZGÜ<,. 

saldırarak d.ı hı r yetl' v.ırı l ına:. 

Ya: ık ki T ürk sııwnı;ısı nJ. ı b ıı h ep hoy ll' olıı yor Herkes hırhırı · 

nın ,ırk,ısındım k1mu~uyo r Kıın,cnın i v ı ni vt tle yapılmı "' L' l t·~urilv 

re b ı le t:ıh.ınınııı l u vok Eikr bır fi lm l es tı v.ılıı ıde )lırt uyesı "enı ı 

oy vermeJ ığini : do~rlarını:ın düşmanlığını k;-ı:anıyorsunuz. K ;u~ ır 

göni~ ıçeren vonıı nLır, JeğerlenJırmder , kı ş ıkrın beklentılcrım· 

ne kadar ter> gdse Jc vl' \ ık .ırbrına dokun"ı d. ı, herke~ bırbırınc 

sayg ı Juyın ıl. :orıın,Lıdır. Ancık bu son Anr .ılva Film Fcstıv:ılı ne· 

den i yle bır kez J .ıha gorııyoru: kı, kımseyc (h.ızı duruml:ır lı.ıriç) 

saygı duvulıııuvnr. Rir .ınJa dlJstLırını: thJ~rn;ın \'C dıı~ nı.mLırınP 

Ja koLıycı Jnst oluyor. Bovlece, hu se<·gi.sızlık ve saygısızlık urt<ınıı 

i ç ındc her~cy yapay bıçımdc gclı~iynr 

Şimdı bu .ın.ı gırı~tcn St>nta neticeye geldim . .31 Antalya Fılm 

Fc~tivali'nin sımu~.L.ırı kunu~una .. . 

Genelim ıçcrıne.se de b;uı Jeğcrlendırrnelerle ılgi lı olar3k gelen 

eleştirilere w tepkılerc '''\W duprak hır açıklık getırnwk :onıncl.ı 

yı m. 

Ve bu nokt,ıd.ı ılıını çıccrek sovlüynrum, dcğcrknclırınc·lc·riııı 

ve yorumlarını Antalp Fesm·alı ıun llyesı olar.ık kendı adımadır 

Kım i içındcn gizlıce, kım i ,ırkamızdan kalleşçc kus;ır.ık, kınıı yuzti· 

müıc kar§t nıcrtçe knnuı.ırak kiı"el eleştirılerını Jile gctırse de, bıı 

konudak ı dü.~llncelerım yalnızc:ı henı bağlar 



Ya YanCeç Sepetl 
0 ....... ,.., 

Anı ıly,ı Fılm Fe tıvalı'nin sonuçları 
konu,unda hızla repk.ı almayan (değerlen 
dırmc dı~ı bırakılan Ralkan Balkan, uçun
cu se.,ılen Manısa Tarzanı ve ılk uç dere 
cqc l{ırcnıeycn h: adlı fılmlerın yapınıcı
ları ya da yonetmenlerı Jı~ında) en olum
lu seçimı, kuşkusuz Yengeç Scpen'nin "en 
ıyı fılm" ödülünü kazanmasıydı. Büyıik bir 
i>zvcrıylc ve de sabırla izlenen fılmlerin 
içindt• ıuri üyelerinın yiızünü güldüren tek 
y.ıpıt Yavuz Özkan'ın bu ilginç denemesı 
oldu. Ozkan, konunun geçtığı Sapan
ca'daki vıllayı ıç ve dış çekim alanı olarak 
üç mekana böl up (villa, bahçe ve ahır) 
kalabalık oyuncu kadrosuna ka~ılık böyle 
•orlu bir çalışmanın üstesinden gelmiş. 
Hem de bir orkestra şefı inceliğiyle ... Son 
yıllarda izlcdığimiz içtenlik duygusunu yi
men filmierin bolluğu kar~ısında böylesi
ne sıcak bir çalışmanın ortaya çıkması 
gerçekten büyiık bir sürpriıdi. Hiçbir film
de görmediğimiz uzun soluklu, şiirsel yağ
mur sahneleriyle, ustalıklı gerılimiyle, 
akıcı anlanmıyla sinema kokan bır çalq- · 

Antalya FIIli Festivali'nin 
...... klllusunda fazla 
tepki ..,. (değertendlıme 
dıfl bırakılan Balkan Balkan, 
üçüncü seçilen Manlsa Tarzatli 
ve lik üç dereceye 'N1118Jift 
Iz adh filmierin ,.,. ..... ya 
da yÖMtiHnlell dlflnda) en 
oluldu IIÇI .. , kufluiiUI 
Yengeç Sepeti'nln "en Iyi fllın" 
ödülünü kazannı111ydı. Büyük 
bir özverlyle ve de sabırla 
Izlenen filmierin içinde jürl 
üyelerinin yüzünü güldüren tek 
yapit Yavuz Özkan'ın bu l.,nç 
denemeli oldu. Ö&kan, 

Festivalln denpelnl bonn 
Yumufak Ten mi? 

Bu arada f tıval sonuc, lırının n \ k 
el~ıirı alan dalı Yum"l"k Tm ın ıkın·ı 
tılm" eçılnıe-;ı uldu. Tum d 6 rl ndırm<· 
leri u~ birliğiyle nuçhndır~n ıurı u le 
ri, ilk kez "en i yı ı kın~ ı fılm" ı.e~ ımınJ 
ıki ye ayrıldı. Gerçekten de o~ lama ıra
~ ında uyuşma•lık Orhan .'\k,zy, 'un Yımıu
ıak Tm'iyle Atıf Yılma='ın l.ieu Melek • 
Bizim Çocuklar' ı ar:ısınd 1 me J ı na g ldı 
Ve sonuçl' seçıcı kun3ldan & kan Tıınç 
Başardn, Tanı u Gursu, ~lım :ır ın.ın ı_· nı

ver ıtesi'nden YrJ. Doç. Alev Idrıso lu, 
Marmara Unıversuesı'nden. Pr f. Dr. Lı 
fer Doean'ın toplam dört oyu ıle Yumıq.ık 
T tn ikincıliği kazanırken, Gect Mt~k l't 

Bitim Çoaılclar'ı destekleyen hıı, üç oyda 

~J.~,~~~;!!"K-ı~ 



ılını " 
ııf Yılnu:' ı n !ılını, h ızden hır öyküyü 

.mlıtıyor, am ı bazı sahndude ltaly.ın sı· 
lll'ıtl.l(ı Tıntn 1-\r.ı~~\Lın etkilenJ ı,l!ı g,,z ... 
den b\·mıynnlu. Etkıknınese J~ Rr.ı,s'Lı 
ıl~ılı b.ı:ı ht•n:qıncler vok dt•ğıiJı 

Balkan Balkan ve Hangi 
Skandal 

Yarı~mada ılk uç film arasına gıreme

ycn Jı~cr fi lmiere gelınce Babam Askerde 
ll.ından lpckçi'nın, lz Yqım Ustaoğ
lu'nun, Bi~c Nmıl Kıydınız Metin Çamur· 
cu'nun "ılk uzun metraılı sıncına deneme· 
lerı"ydı. Ku~kusuz üç yenı yönetmen Je 
"genç ~ınem;.t" adına, ılerısı ıçın umut va~ 

ıJcdıvorlardı. Özellıkle de Yeşıın Ust.lOğ· 
lu, hiçıme thy.ılı dcnemesıvle "ıürı <,.cl 
ödülü" .ılrn.ı ş.msı v,ırJı. Ne var kı festival 

yönetmelığınde büylc bır madde yoktu. 
Ols.ı da olmasa Ja, Iz 'in t<lrtı~m:ılı yanı, 
gcr\-cktt' b,ıylc hır ödüle engeldı 

Iz kınlin filmiydi? Yqiın Ustaog 
lu'nun mu~ Gı>rııntll yönetıneni Uğur Iç· 
bak'ın ını' Gt'fçeğı söylemek gerekirse ya
r:ıtı~ısı Ustaoğlu olmasma karşılık, öne çı· 

bn Ui;ur İçbak'm görüntü çalışmasıydı 
Eğer Yeşım Ustaoğlu daha ılk fılminde 

kendini "')'ut bır öyküye w bıçım .ığırlık
lı ~t-k ı le ı hır ç<ılı~may.ı te>lım etmeyir y:ı
lın bır <>yküyu, ıçtt·nlıklı bır akıcılığı tcr
cıh l'tscyJı, işte o ::.ıman ·ısıl ba~tırısı llnl' 
çık.ıhılınlı. Nt· t':ır kı ,I:ıha ılk fılmiyle hı· 

çimc d.ıralı acelecılığıyle bi:ı tuzağa du 

ıtınıwk ısterken, kendı kendinın tuzağına 
du~uyor Usr.wğlu. Man11a Tarzanı 'nın 
"Oscır'a ;ıd01y" gosterılmcsı gıbı f,'ındc 
Koln Film Fc<rıvalı'nJe "en ıyı fılm" scçıl · 

mt•sı h-ndı ıdım.ı bu dü~üncelerıını çıinıt· 
m ez .. 

H:ından lrckçı, İz"ın tersıne çok ya
lın H' sınısıc.ık bır tiykıi yakabm ı~. Y.ı:ık, 
onun J.ı derınliğı nLın tiykunün altınd.ın 
nhatlıkla blktığı süvlcnemez. ldetın <,:a. 
murcu'nun :-ıınt·ma:-ı.ıl anLttımı tllm .1ce~ 

ınılığine karşılık Jikkat çekmıyor Je~ıl. 
Ama çok pnlı kuiLınımıyla ~erçckleri 
tahrif ederek, Bızc Nemi Kıydınız'ı "Y·"' 
.ını.ıçlı dınsd bır gösteriye dönüştürme,! 
en buyük yanlı~ı. Ve Rt·ha Muhtar'ın Ateş 
Hattı prnram ında, ÇJmurcu'nun yakın ta· 
rihımizdekı olayları nasıl sarmdığını hel 
gderle göstermesı ıse gerçekten ılginçtı. 

Yarı~manın nLıylı fılmlerinden hırı de 
Macar Yönetmm uyula Maar'ın Balkan 
Balkan adlı yarıtıydı. Yapırncı Zafer P:ır, 
Balkan Balkan'ın bır Turk fılmi tılmaması 
ncdenıy!t- değerlendırme Jı~ı hırakılm<lSI· 
nı prott·sto eJır. olayı da hır "sk.ınd:ıl'' 
obr.ık yorum !adı. 

fkılkmı Balkan'ın Türk filmi olur ,,ı. 
mırn:ı>ı, elbette kı ıuri uyclerını bğl.ıy.ın 
hır ol.ıydı Ve gtrt•kı.elcrı de t.ırtı~ın.ıya 
•\ıktı. Aın:t Zatcr P·ır' ı n iddia e t tiğ ı ~ ıhı 
hır ">kanda !" değıiJ ı. E~c r urt.ıJ a b ır 
kındal \' ır<.ı, o J.ı !ılın ın ıeneriğıne h,ı~e 

r<>l <•vuncul.ırı ulJr<~ k H.ı lıl Ergun ' le Le· 
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Balkan Balkan 

Balkan Balkan değerlendirme 
dışı bıraklimasaydı "üç film 
arasına" girebilir miydi? Ben 
sanmıyorum. Macar yönetmen 
Gyula Maar, yetenekli bir 
yönetmendi. Tek planla uzun 
soluklu sahneler konusundaki 
başarısı ortadaydı . Oyun 
yönetimi oldukça abartılı olan 
Balkan Balkan bir sinema filmi 
olarak değil de, bir TV dizisi 
mantığıyla çekilmişti. Tıpkı 

diğer bir yarışma filmi olan 
Tunca Yönder'in Bir Aşk 
Uğruna'sı gibi ... Gerçekte de 
bir dizi olup, gerekli revizyon 
ve senaryo düzenlemesi 
yapılmadan tek filme 
dönüştürülerek yanfmaya 
gönderilen Bir Aşk Uğruna, bu 
nedenlerle t~nsını yitirmemit 
miydi? 

vent Inanır isimlerının y . .,ılınasıydı. Ovs.ı 
Ergün Je, Inanır da yalnı!c.ı k.ıhveh.ıne 
hiiluınlerinde gnruntuve gırcn ıkı (ıgıır.ın· 

Jı. Film ı ha~toln sonı1 gotün.:n hı}roluyun 
cuLırı 1-.Lıcar Frıı::ves Funtt•s, lliınıtru l'o

pesuı, Alına Ncdel·ı, Olg.ı Tudor ıdıt· 
dörtlusuydu Ei:er Zafer P.ır, Türk oyuncu

l.ırına .s.ıvJ.:ı gtr.;tl'r-ıeydı, Jl'nerığe "nııs.~fır 

oyuncul.ır" Jıyc y:ızank nnl.ırı -or durum
J.ı hır.ıkmazdı 

Pek ı Balkım Balkan dcğtrlt·ndırnıt· , l ı~ı 

hır:ıkılına,,ıH1ı "uç fılm .ır.ısın.ı" ~ırcbıl ı r 

ıniydı 1 Ren .,~tnnııvllruın l\1-ıL;ır yiırwı 

ıııt·n (jyuh 1\!.ı:ır, vcıcııcklı hır yi•ııd· 

ıncndı. Tek planLı ının s<>luklu •. ılınekr 
kı>nusunJ.ıkı ha~<ımı nrt.ıd,ıv,lı Onın yö

netımı oldıık~.ı .ıhırtıl ı ui.ın Balkan llııl 

kan hır 'incın.ı tilını ol.ır.ık de~ıl de. hır 
TV dı:ısı nı.ınıığıyl.ı çckılını,ıı. Tıpkı J ı 

f!Cr hır y.ırı~rn~l tılmı oLuı Tuncıı Ynn
dn'ın Bır Aşk L .ı!nına'<ı ~ı b ı L;crçckte 
dl' h ı r dı:ı o lup, g:ı.: rL·klı n:v ı :ytın \'l' sen. ır ~ 

vn ,1\J:cnkme" y<ırılın.ıd.ı n tc k t ılın c dii· 
nu~türıı l t rek y.-ır ı ~ ın :ıy. ı .~onLkr ıl c n Bir 
Aşk Ut;rıı11<1, bu n edenierk ,, ım ı n ı y ıt i r 

nıt ın i~ ın ıydi! 

Takam oyunculuğunun 
büyük zaferi 

Yav uz Özkan, Yenge~ Sepeıı 'ndekı ba
ş.ırısı y la , t a rtı şma.ız "en ı y ı yon etme n 
<idulü" hakkıydı. Ve 7 nyla bu hakkını .ıl 

dı d a... Uönin tü yönctme nı o lar a k ıkı 
ıs ıın .ıgırlığın ı koruyordu : Yengeç Sepeıi'y le 

Ertunç Şcnby , h 'lc Uğur İçhak.. . Aın.1 
hangi s iydı ! Bu şan• İçbak ', ı ~tilınüştü so 
nu nda. 

Izlence süresı boytınc.ı oyuncu la r ko
nusunda ilginç durumlarla karş ılaştık . Or
neğin başrol oyuncusu o la rak, özeltıkle de 
tek başına bır filmı götürebılen bır ,ınat

ç ının varlığından sü: edilc lıilır miyd i! Ya· 

-



-

rı~ııı.ıya ı:ıreıı on fılme topluca baktı ı

nıı·d.ı, tek h~ına ezıcı bır .1gırlık sergıle
\'t'n kadın oyuncu hemen heııwn yok gı
lııydı. Am.ı bırhırlerı~ le p.ı,laş ırak one çı
k.ın hır "tak ını oyuncu" baprı ı nd 111 nı 
edebitırdik l~tc bır ı.ıkımı oluşturan 
Pyuncular Y<n.ı::cç Seperı'ndeki. b~ta S,ıdrı 
Alışık, Macı,lt- Tanır ve Mehmet Asl.ın
tuğ olnı.1k üz~rc Derye Al.ıbora, Oktay 
K.ıynarc.1, Metin Fldı:ın, Şahik,ı Tekand 
,.,. de iki küçük çocuk oynamıyur adeı.ı 
y.ı~ıyorlardı. Ancak hiçbiri tam anlamıyla 
ha~rul oyuncuları sayılmazlardı. Ya da çok 
k.ıhramanlı bir öykü içinde hepsi, tek tek 
b.ı~rı ıllerı paylaşıyorlardı. 

O halde tümüne bır "t.1kını oyunu ha
şansı" nedentyle bu kural dışı bir davranış 
da olsa neden ödül verilmesindı? Bu oyla
ma sır.ısında tarafıından boyle bit ödül 
öneriidi de ... Tabii sunuçta Sadri Alışık'la 
Mehmet Aslantuğ "en iyi erkek oyuncu" 
iıdlllü paylaşıırılarak bir "b~rol denge"" 
kurulmuş oldu. Flu konudaki tek risk ise, 
son iki yıldan beri üstliste çeşitli festival
lerde başarı kazanan Aslantuğ'un bir kez 
daha ödüllendirilmesi "kabaktadı" gerek
çesiyle antipatik hava yaraıma düşünce
sıydi. Iyi ama Aslantuğ başarılıysa JÜrı 
liyeleri ne yapsındı? Evet Yengeç Sepeti ta
kımına böyle bir ödul verılınedi ama, aynı 
filmdekı Sadrı Alı~ık ve Mehmet Aslan
ıufun yanısıra Derya Alabora ıle Oktay 

Bir filmi battin sona ıötüren 
yalnızca Türkin foray'dı. 
Şorly'ın biHnen killik oyununa 
karfllık, bir filmi sonuna dek 
aynı ağiriıkta ıötürebllen 
raldbell yoktu. Ne var ki 
Şorly'ın Anna Karenlna 
uyarlamlll olan lllmin bazi 
sabnelertnde, özelllkle yllun 
plan ıörüntülerde, arada bir 
kaçırdıjı ıöz süzmelerl, baygan 
balotl•, 1960'1ı yıliann 
filmlerini anımsatıyor ve eski 
alıfkanlığlndan vazgeçemediğ1 
gösteriyordu. 
Acaba Şoray'ı bazı sahnelerde 
yönetmen Tunca Yönder kendi 
haline mi bırakmlfb? Yoksa 

rakmışıı' Yoksa bellı bir denetırnın dqın 
da böyle oynaması, Yonder ıar.ı~ndan mı 
isıenmıştı~ Yonder'c hu ruyu rduğu

muzda net hır yanıt alamamıştık. 
Bu oylamada , leral Oğuz, Ses ı Çı -

lık'da abartılı bır oyun"' Yu~ Tm'd 
"c ı:crçck dışı bır tıpierne rgılcdiğındcn. 
şam wnınlu olarak Turbn ~ray' ı ~ul
mlıtıi. 

Eksiklik gerekçede mi? 
Şımdı gerı~e kalan ncydı' 
Bu yılın ortalarında yııırdiğimız Nuray 

Oğuz'a verilen "en iyi senaryo (ıJulu" ıle, 
ılk kez bu yarışınada ıürınin aldığı bır ka 




