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BIR FESTIVALIN ANATOMISI 
h 

Pr yıl gıdip, eknıf'9ini yiyip suyunu 

ı~tigımiz, Torkiye'nın yalnızca ilk ve

en uzun ômUrlu testıvali de(Jil, en ko 

nuksever testıvalierinden bı rı df' olan 

Antalya Altın Portakal Film Fe~tivali'nin 

Pleştirisını vıpm.ık, belki çoğu kışı tar,;ıtından 

ı•anı..Jrlük olarak tanımlanabilir. Oysa kı ben. 

nr- Antalya ne de rtiğer ulusal festivaller için 

öyle di.Jş\mnıuyorllm Içten olan konuk)everli 

g1r1 bedt>lını PIF~tiri ve onerilerle odemek ı .tı 

yorum Hem Antdty.ı'nın, hem de Turk sine· 

masının daha guzelıne, daha ınukemrnelıne 

dJhJ ku$u~uzuna erıımesı ıçi·1. 

"\onda soyleyeceqın ,ı:mı başta soylemenırı 

rahatlığıv\a sırndi fe tivale ili~kin elı:ı~tınler 

r·ıe ba$1,\y,1bi · m 
FiLM FESTİVAU Mİ , ŞENLiK Mi? 
Uh(emi.~de· t:irço~ ıestıvalin şım olsun ~en

lı olsun diye yapıldıgı bilınnıektedir. Bırçok 

testivalin yerel yonetiwler tdrafından deslt>k 

lenıp yapıldığı bı lindiğinde bu, hiç de yadırga 

naı ak bir durum değildir. Hd.ngi yerel ı.ırun 

ddına yapılırsa yapılsın ti.ıır festivaller, halkı 

butunle~t.rme J.çısından yerel yonetimler çin 

K3Çınııma:t: bır etkınliktir: Bir uıkede f~ı 1al 

l!:rın çoğ.:ılma~ı ~deoloj.k açıdan tı...:.lkın gt>r 

ı,okleoden bılıoçı; 9lar ·k "zaklaşt· · ılnıa• ı de 

Qil, ak ırP. qunun .u ıd e -~ıderek ı..ırrutuımaya 

ba~lanan birlikte e(Jience ori.:w11rın yeniden 

vantılnıasınır ve duyquiJrı. '"...evını,~er. ve qu· 

1el\ kıer· paylatı.....,anırı bir gostergf'" ıdiı 

Antalya' dak fe" val de böylt ba;lado. Arr.a 

çok kısa surede ınemamıza yonelerE'k ilk ve 

t-n .w .. , eımUr1ı..l testıvalimiz vldu 

Otuzdokuz yılı arkasında 
bırakan Antalya Altın 

Portakal Film Festivali· nin 
kapsamlı bir 

değerlendirmesini ve 
analizini yapmanın 

zamanı geldi de, geçti 
bile! 

BURÇAK EVREN 

ı,vııayıp lkelerını beli•lenıeyen festivaller ne 

denlı ılK ve uzun onıurlü olurlarset olsunlar, 

say~ıınlı§a er şemeziPr. Oysa kı ~ygınıık, fes· 

tivaHerın ı,;araL ;ığı en ust '"lOkt~dır. 

Altın Portakal şen olsun, şenlik olsun diye 

başladı ve uzun yıllar da oyle gittı. Konuklar 

Konyaalt, nın sa la~ barakalarında magazin 

muhabirieririo isteyerek malzemesi olurken, 

Sf'k""or a~ırlıklı JUrıler de tJZUn yıllar deği~ımin 

ko:.ıı iı~ırd..ı oiJn belediyenin ~rt koltuk lu, tek 

ve sozum orıJ en modern sirıemasında, onca 

dayanılmaz ca(Ja kJtŞr fedak.lrn ı,Jn, ızle

yerek değerlerıdırmeler-nı yapt,lar Ve vıııe 

uz•J, yııl..:.r .:ııiece Antcııya·da bır h..ı.tta t.Jtıl 

y1prıı.zırıtn eyfını v~;Jyanlar, !)Onuçılrli.i hiç 

3m..ı hıç lgiiPnrııe zahmetrne atlanrnadıldt 

Çunku bir yerdr 15 derece ::ıi(...Jkld fıım tL erne 

zahmet,, obur yanda Akdenız'in ailerP~ girı 

lerı mavı. erırı suları vardı. 

Antalya Altı rı Portakal him Festıvali, her za 

cuiMının skandalları yer aldı. 

lıln edebiyatı bu. Ya gerçeği? 

Antalya, uzun yıllar film testivali ile ıenlik 

gerçeğini birbirine karıştırdı. Bılinçli ya da 

bılinçsı7 bir seçımdi bu. Fe5tivalin ılkf'lerinı 

koymakta yeciktı, kurumla~mayı hiç ama hiç 

dti~unmedı. 

Sınernaya ilişkin altyapı i5e bir başka sorun 

du. Ilk ve en uzun timürlü sinema festivalinin 

yapıldıgı bir kentte çağdaş bir sınenıanın var 

lujından bı le söz etmek abesti. Yazın onca sı

C<ığında halkın katılımını beklemek ~>e duıten 

oteydi. Halkın katılımı yalnızc.:ı -bugün de ol 

d uğu gıbi. Un lu sinema oyuncularının resmı 

geçıdineydi Onlan gôriıyor, alkıılıyor. hatta 

Jnlara dokunJbilme olanağını bile yakalıyor

du Ama filmlerıne gitme zahmetine kJtlan

mıyordu. 

Gerçek bir film festivalinde filmler yalnızca 

yarışıp ödüllendirilmezler. Festivalin yan et
kınlikleri de yarışan filmler denlı etkılidir. 

Açık oturumlar, söyleşiler, sergiler, sinema 

uzerine yapılan her bir etkinlik \Ok önemlidir. 

Bunlardan dana Onemlisi de halkın katılımı 

dır. Halkın katı/ınıından yoksun olan festival

Ierin başdnya ulaşması ise mümkün degildır. 

Arıtdlya bu gerçegı her zaman ~çeşitli uyarıla 

ra rağmen~ es geçmeyı tercih etti. Ü>telik hıç~ 

bir film festivalinin sahip olmadığı bir olana

ga :)Jhıp olmasına karşın. Yalnızca filmlerı 

ycırıştırdı. Sınernayı bir odak yapnıanın uste

sınden gelemedi. Onca sinema adamını bır 

Jraya getirmesine karşın, onları sinema ya da 

konferans salonlarında bir açık oturum, söy 

Am\:: bir flm festıvalı olmak kolay değıi Yı ınan do~Js•nın comertliğine yrnik düjtı.l. Sı- leşı, ~nıpozyum, sergi, tartışma ortamına Aı 

5fı 

dcı bır festıvalin ~'lygınl•ğı ılk veya ı:ı.n uzun nrmJ r.er z,_ımJn~ e~sıı quZ~"IIıktekı doqamn '50km3yarak, havuz ya da deniz kenarında gu 

.:ınıurıu olmasıyla da Olçuleme- Festival' fe> 

tıv ıl y;lpan k nı ı Krıterler v-ardır kı oniJn 

ı'--rıT,Pr-- ı• kten ·;;.:'rnek eo;. qeçrr::oJC alil :it 

~ildir 

AnWiy .. 'l Altın Portiı'"'...ıl F lt,... fr- tiv.3J ·JZLJrı 

yıııaı ve ı ~ı de ııaıa bi· \f'nl,k ~ ıv'"' ırıd.,., 

suıdut\Jiuyo: )y es k bır fes~,v-· 1 tf'· f .tı-.ıl oı 

çır- ıl ıerını lf'lırleme , ı .ha ı ....ı~ıık 

i ırJk k.uruı•ı lldjıııas· cıer• f ı ı t<·.ır>Jnı.~l 

davetk.c:.ı.rjığı lllında ezıldi. küçuldü, orıemsPn 

"'ltd ı. 

Er•ş,imeyen y•ldıziJr y;ne het zamarı dUJ ;..ı 

to! ır ntn lo~ VP ı:: ıcak .;e bunaltıc: :.Jion!Jııt.d.J 

de)ıl ..:te K.(Jnyc;ıaltı'nırı ısetlnlt"tıcı cık~mları 

nın qok.vu.ı:unde dı ındı 

;. t•.~n 'tliiJr Antalya Altın Portabi Film Fes 

~ı .:..ı i ı rııt • g.JZrt.:>len~ yan.,ıyaıı ulunlarında 

fıln.IPrden ıJt' odullerden ço~ Yf1ilçam oyun-

neşlerırııeye itti. 

Zamar1 zaman yapılan tek tük açıkoturum ve 

:::.oyleiıler de gö~termelik olmanınotesinde bır 

·şlevı yerıne getirenıedı. Oysa kı her yıl deqıl~ 

se bı le iki yılda bir sınemamıza ılişkin bir so 

run ~le dlınır ve bu, senıpozyum ~eklınde fes

tıval suresınce iılenebilirdi. Çunku boylesınt 

bır senıpozyuma katılacak kı~ıler zaten konuk 

olarak orada bulunuyordu. Daha sonra bu 
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jlmpozyumdakı bildiriler kitapla?ır, böylece laycılığın ya da ınce heo::apların bir sonucu 

nerna ltterahırümüz hiç de vJbana 1tılmaya- Kendini yinf' lemekten ôte yenileyen bir festi-

~k bir önenler kUUiy,1tı ile zenginle?ebilirdi. valde ya da öyle oldugunu iddia eden bir fe>-

Amil olmadı, bundan sonra da olacağını hiç t.ıvalde yayınlanmış ya da alelacele hazırlan-
>Onmıyorunı. m ı $ kitaplar değil 1 gerçekten bir boşluğu dal 

Festıv.ılirı her yıl kapsamlı bır katalogla kitap duraok eserlerin yayınlanması gerekır 
yaymlanıa ışı ıse ancak son yıllarda gerçPkleş Festivaiın son yıll~~~rdakı ba~_rılarından biri 

tirılebildi Gaha öneekı festıv.ıl k ıtaloqları ;,ergi ler. Belk4 de testıvalin .Jttığı en olumlu 

filmle.dPrı çok Anhlva·nın turızm potansiyeli -ldın- ı lostermelik deogiı, ı:tlevsel. :ıergiler n 

ıe ljonıık ırcı.dan ı ır ı ro~ur nitelrtiindeydi. k:atılırn...: .ıı,. k yerterdl' olma~ ı ')t<>l ve sinema 

Her ,ıl ydy niJnma:ıı ptdnlaı .Jn ıot.1plara ge fuayelerindeı festıvale dyrı bir zenqınli k,;tr 

ınce, E:n llındJn llumlu btf çaba. Ama ı• e da yor. Or·1eym k ımı yıiiJr medyadaki ~rgr ha· 

h :ı: o nce yayın1Jn.·ıı 1 <l ut'i Ak :ıd' ır kıtabında berieri ~"'"al yarışdrı · !mler kadar yer tutuyor. 

111d uıu gibi kıt..ıplarla ba~lanması ı~e yı ne ko· Kı• ~ca sı fesfıv,ıl yalnızc l fihnlerın yarıştığı 

bir ortam değil, açıkoturum, sergi, söyleşi, 

yarışma dışı filmlerinin gösterimi ve daha 

bunlar gibi bir çok sinemaya ilişkin ögenin bir 

araya gelmesinden oluşan kollektıf bir etkin

liktir. Antalya'nın oncd yıl bunu es geçmesine 

ya da göstei·melik olarak yapmasına şaşma· 

mak elde degıl 

iLKESiZLİK 

Ant ly1 Altın Portakal ftlm Festivalı oin hiç 

bır zamarı ill<e~ı dmamı:rtır. Zaman zaman 

ç;ostermeliK ol,.;-lk yapılan ıl!.ele~me çalışma 

ları se yaınızo Kağıt .1Z""rınde ı .almış, ger· 

,ekle~me ılanagırı bulmamış ya da bulama

ınıştı· 
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Doğrusu bilindi4i halde yapılmamasının ıse 

tek bir nedeııi \/ardır O da ki~ı va da kJrur 

ların be fe1• va le ioıjkln çıkarlardor Eskı del 

ter er kJrı~tırıp bu çıkar' atıl" neler olduğur-u 

yazacak de~~·ırı ı.,unkJ ılkesızlik k ını J('1' ve 

kurumiJrır ~oıuna ~ıtwektedır Çunku be bo 

yut :;ı bır festival duzenlemek k mı rantlara da 

açık kapılar olujturmaktadı . llkesızll~ııı bı 

tınçli bır tavı ldu~uııu ıddıa ede ek deği lım· 

ama test v lde beli li ilkt"leriı oturtulrrasının 

bu denıı g!c. k• ır mesıne df> pek arlar. ver@-

mıyorurr. 

KURUMSALLAŞMAKTAKİ GECiKME 
Bdındıljı gıbı Antalta Altın Port.ıkll F lm 

yapıldı. c raı rı bu .ırdı 

tk ekle,dı 

nlı~ı 11 

kadroiMI de!)ııınce lesiıvalin de rengı değış· 

t Festivali surekl: değişen vapısından kurta 

racak bır k.ırumsallaşmanın çine ıtr"ek ıse 

neden e hı~ kırsenın dkılına ya da ı 1 ıne. 

geımedı. B rkaç kez bu do/ırultuda çabaiJr 

olduysa da, bu çabalar pek netıceye ul ;tırı 

l~madı. Yapay olarak oluşturulan kurumlar, 

eskisınden daha fazla ~orunlar reden oldu 

aı ÇUnku yapay olar!lk olu~tur'UiıJH l'ler ku

rum. _tNe\ y(.ne• mın yerını dimayı 't'rrmek 

ten çok kanrmJy tercıh ettı Sonc,ıa bu ku 

nımlann cluı suz etkılerı ql)rulunı.:e y~m

IJrı d pek czun olmadı. 

Bu~cm ıse AntJiyJ Al tır Portak 1 f ılnı Fe .tı 

lftıli n n bır kJrurıı 11ar Aı 3 bu kururnur y 

re ı yvı tım "-.. r V!' cr n k w um ı dı ıı 11 ı--

~ ındar Yl 

lı ba~ı IZ 

k.JI Jr C~u:~nJı ı r'-ı.n ne d 

'dı ~u da tart•,ıl.ı .ık bır koo• 

Son yıllardd y.ı~.1nan bir dizi sevimsız olay da 

bunu qbstermiyor mu? 

Ant.llya Altın Portakal Fılnı Festivali'nın ıy 

gın ve dah,J uzun omurlu olması içm yerr.l ya 

netınılrrin etkısınden. KultUr B.ıkanlııJı'nın 

kar~ılı~lı y.ndım arılayışından ve ôzl'likle de 

Yeşilç~ı.m'ın Oemokle<..'in kılırı gibi her d.ıim 

başının u~tunde duran güncel, çıkan·ı telıdtt 

lerinden kurtulması gerekir 

8ugu11 festival birkaç olumsuz denPyden l)fl 

r.;:ı qer., kterı kurumsalla~mıittr. Amtt hu k 

rıınıun da ozgurluquııu festivalden y<1na ... n 

na dek kullandığım soylemek çok zor. Mc1dd. 

açıdan yerel yonetınıeJ malzeme açısından da 

Ye~ilçdnı'a ba()lılık bu özqürlüğü zedele~ıj ı 

başlıca etkenlerdır. Geçtiğinıız yıllarrl, f 

valden pay isteyPn sinema kurıJiu~lc rının ~ h 

ditlrr ~nun ~rıdığında. neyi kastettıgırnlz da 

h,ı da koi.J aniasılacak tır. 

JÜRİNİN OLUŞUMU 
Antaly,ı Altın Portakal Film Festivali'nin b< 

laııgıcından gunünıUze dek ı;,ığlıklı bir çozt.ime 

ulaitırm.ıdığı bir lunu da iE'Çitıleı kJrulunun 

yani juririn olu~umudur: lik yılla rj geliiıquı 1 

bır şek lde 'fçilnıiş çok sayıd.ı kijıden olw.ır 

JUrile-r, 1deta sektöre mavi boncuk dagıtma \'e 

hıç kırnseyi dışlamama mantığı ile me-ydana 

getirihni}tir. Jurıye gtrPn kışderin !::lyısı da 

son yıllar kadar hıçbir ılkeye baglı kalmad.n 

sürekli değı:itirilmiştir. Orneğin, 1 qQ4'f B • 

şıden olu:r=tn JUr• .ı er 'lederıse tek ~ayı Ccqi ı 

l9bt>da 14 kışıye bır yıl 'oma ıs·e çık.r 

kım, 1 Qb8'de q· ~ ındirilmij, ama 1 qb'f v~ 

19/0'de lo'ya çıkartılarak en kalabalık fe;tı 

val jürileri oluşturulmuştur 

Jurınin ıluşumunda her zaman ek to ı dek k 

şiiere a~ırhk verılrrıi~tir. BUyük bır çogunlult 

ğunu ektörden kışllerın oluşturduğu uı ler 

ise testıvalı, kım ı zaman aralanndak ı rekab 

te gudümlıı dağıtılan odüllerle h.:ıksı bir t1' 

kabete; kınıı z.tnıan ı~e mavi boncuk dağıtrr: 1 

dnlayı~ı ile gerek~ız bi"' uzlaşma vP d.l~anı 

maya suruklemı~tir. Boylesıne nes ,')Jiiıctı 

uzak tavırlar da festıvalın saygınlığını yıli r 

boyunc3 etkılemiştir 

'SektOr a(Jırlık!ı jurılerin nıavi boncuk daQı:m 

anlayışına tlı~kın en belırqin örnek J46C 

yılıdır Bu yıl 'En ivı Birincı F flm Haldur 

Oormen n Bozuk Ouz En Jyı lkintı f lm 

Atıf Yıınıaz ın Topragın K nı Er i yı Uçurıc 
Fılf"" ise yine At•f Yılm ·z ın Mu -3dm Tur 

'.:i/J filmlerı se~ilmiŞ1 anıJ En Jyı 'l'onetı ;. 

Odulu , fl lıer nedense bu filmierin yonet.rne, 

1 rı· d ğfl de !VJmı..: um 1· n f lı ıındf'n otu 

M mdııh Un e~.~. nlmr~tır. L•stPiı' F 1 E 

kek Cvuncu' ve 'En y• 1<. :uıırı 0~1 ne u .:ıı.ııı 

r vi En lyı V:r:Jı ll E.r k fyunı:J V,. ı 



Iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ildullerl de lik Oç 

fılmin dı~ındakl kışilere vertlm!Jtlr. Yani sek 

tör ağırlıklı jürl Antalya ya gelen hıç kımsayı 

bo~ çevırmeme mantıQıyla, mantık dı~ı bir 
ödullendlrme yapmakta bir sakınca görme

miştir. Buna benzer örnekler diğer yıllarda da 

yine aynı anlayışla sOrdurulmüt, örneOin en 
iyi filmler seçllml~, ama en Iyi yönetmen ada 

yı bulunmamış n 'lb9l; ya da blrlnciiiQe layık 

film bulunmamış, ama en iyı yönetmen seçil
miştir. 

Antalya'da jürilerın oluşumunda sektörden 

sonra ağırlıklı olan bir kurum da belediye ol 

muştur. İlk yıllar bizzat belediye başkanları 
jüriye eşlik etmiş, sonra onların yakınları ve 
giderek de temsilcileri jurllerde oldukça ağır
lıklı sayılarda yer almıştır. 

Elbette ki sponsorluğunu yerel yıinetlmlerln 

yaptığı bir festivalde yerel yönetimden bir ya 

da iki kişinin yer alması doğaldır. Ama bu do

ğallık, festival ya~landıkça ve yerel yönetimler 

değiştikçe yerini bu değişiklikten kaynaklanan 

siyasi eğilimiere bırakmış, bu eğilimler de fes

tovali n rengini değiştirmiştir. Farklı siyasi 

partilere mensup belediye başkanları ister is

temez lama çoğu kez de isteyerekı sonuçları 

ve ödullendirmeleri büyiJk ölçüde değlştınnl~

ledir. Bunun en bariz örneği ise l'ISI'de ya

ıanmıştır. Türk sinemasının atağa kalktığı ve 

birçok ba~ yapıt dıizeyinde tilmin katıldığı bu 

festivalde, bilinen kaygılarla en iyı film seçti 

rilmemiş ve festival adeta buyük bir fiyasko 
ile neticelendirilmişti. 

Beledıye yetkililerinin ya da gelişigüzel öneri

len Antalya temsilcilerınin jüride yer alması

nın bir diğer sakıncası da değerlendirmelerde 

su yüzılne çıkmıştır. Bırakın slnemayı bilmesı, 
sinema seyircisi bile olduğu kuşkulu bu kişiler 

çoğu zaman oylamaya bile katılma gereksın

mesi duymamışlar, yalnızca dengelerı koru

mak ıçın hep bilinen tarafta yer almayı tercih 

etmışlerdir. Bu bilinen taraf ise her zaman, ıu

rilerde üçüncu ağırlık noktasını oluşturan 

Kultur Bakanlığı temsılcilerinin yanı olmuş

tur. <Benim lurilerde bulunduğum dilnemiertte 

gun batımını çekmiş bir kamerarnana 'En iyi 

Göruntü Yönetıneni ÖdOiu verilmesi, ya da 

uyarlama senaryoya 'Özgün Senaryo Ödıilü' 

verılmesı 1 teği hep bu kışllerden gelmıştırl 

Jürılerln bır dı§er aOırlık nokta$ı da söıünu 

ettıQim Kultür BakanlıOı temsileıleri olmu' 
lur. Belediyeler her geçen yıl buyuyen testıva

ı n yuku altında ezlllp de Killwr Bakanlı 
ı'ndan yardım almaya başlayınca ortaya çı

ır.n bu kişıier verdikleri katkınm bedelini hep 

Odüiiendırmelerde gerı almaya çalışmı1lardı. 
ı yıllarda filmler arasındakı yarışma. blli-

ntn kriterlerin dı1ına çıkarak ~;ana 

olan ftlmlerle almayanlar arasıntlalıl garip bir 
ftOarlendtrilmaye dtlı: varmıttı .. Kimi yıllarıla 
KilltOr Balıaniılı nın f!mslldlerı arı ldlfHk ıo 
rıde bfll k şlyl dek çılıartılmıfiJr. lunların 
hangi yıllar oldutunu aıılamak tpıı de lıattian 
fllmlerle 6d01 alan f Imftre I!Jkmak yeterlidir. 
Sektilre ba§ımtı )Qrıferfn olU§Iıırulması 11/c yıl 
larda bir iyi niyetten kayrıaklanmıt, ama san 

raları festival orııanfıasyonu tamilyle sektOre 
teslım olma ap.ıııasına getfrılmiJ!i~ Klıııl yıl 

larda "bizi iDriye 58Ç171R51mlz film f{iltdsmıe 

ylz ya da fe5tlvalı tilmilyle bilfl mrıanet etmez

seniz o festirale lratJ/mayız' giblsınden teh 

dilierin olması da bu nedenden kaynaklan
maktadır. 

70'Iı yılların ortalarında hazırlanan bır tOzOk

te jurlnin oluşumuna Ilişkın şu maddeler yer 
almıştır: 

"al Anulya Festivali Altın Portakal Film Y.ı

rışması'nın jürl üyeleri Antii/ya Beledıye Baş 

k•m liirafından seçıl/r. 

bl Yapımcılık, da~ıtımcılık ya da herhangı bir 

ticari işle llişkısi olan kişiler, yapımcılar ya 

da da~ıtımcılarca kurulmuş dernekler ve sen

dikalarla llışklsı bulunanlar jüri uyesi ola
maz/arn 
Son yıllarda ise jurlnin oluşumunda dünyanın 

hıçbir festivalinde görülmeyen bir yöntem uy

gulanmaktadır. Bu, her kurum, demek ve or

gütten birer temsilci alma yöntemidir. Her ku

ruluş da bu yönteme göre uyelerinı sıraya koy

makta ya da festlvalın yapıldığı tarihte uygun 

olan bir ilyesıni göndermektedir. Yani tam an
lamıyla memur zihniyetli bir jüri. 

Böylesine devşirme jiırinin ise çeşitli sakınca

ları vardır. Örneğin kimi zaman üçuncıi sınıf 

rollerde oynayan bir oyuncu Oyuncular Deme

ğı adına, yaşamı boyunca çizgi üstu hiçbir fil

me imzasını atmamı~ bır yönetmen de Yönet

menler Derneğı adına jüriye girmektedir. Bu 

da nesnel değerlendirmeleri büyük ölçüde et

kilemektedir. Benim bulunduğum jürilerde 

üçüneO sınıf bir yönetmenin, yarışmaya katı· 

lan adı ustaya çıkmış bir yönetmenin filmin

deki kimi sahnelere takılarak, "Bu da oyle çe
kilir mı ... " dedi§ Inı defalarca duymuşumdur. 

Üstelik kurumlardan ad yoluyla seçilen ya da 

Istenen )Orllerde iki yönetmenin, iki sınema 

yazarının ya da i~l sınema ö§retim görevlisi

nin bir •rada olması da mumkun değildir. Bu 

da jürılerln zenginlığinı büyuk ölçude etkile

mektedk 

Oysa ki saygın festivallerde juriler ada göre 

ça.Orıtırlar. Bu kı1ilerın tilmünOn sektörden 

olmasına da hiç gerek yoktur. Bir mımar. res

sam veya yazar da olabil rleı Çünkü böylesi 

ne l'arldo flllliek ve Uenlln ol\llbJrulaıı ta-

bil bu kflllerln say ı n Jiirıy at~ k 
ferlrı ~ rttından az olması gereklı1 ıurıtıı. bu 
tür testıvııle ~ ız yarar &a§fayabll rler. An 

tal)ıl Altın Portakal Fılm Festfvah'nln kimı 
yollannda bu yantenıle seçılen jürlierin ver 

dilderi karartara bakıldıOmda, en nesnel seçi

mın onlar tarafından yapıldığını kolaylıkla 

girebiliriz 

UWSLARARASI OLMA 0nEMi 
Ulusal her festivalln özlemı elbette ki ilerde 
uluslararası olmaktır. Antalya da defalarca 

bu özlemini dile getlrmıt hatta birkaç cılız 

çalıpna lle bunu gerçekleştirmeye yonelmıştı. 
Antalya'nın bu ozlemi bu yıl da depreşti. 

Oysa ki Antalya Altın Portakal Fılm Festiva

li'ni festival yapan ulusaflığı ve Turk sinema

sını kucaklamasıdır. Daha ulusal olmanın ge

reklerini tiimiJyle yerine getıremezken ulusla
rarası olmaya soyunması son kertede gerek

sizdir. Uluslararası olmak, yalnızca olanak ya 

da organizasyon becerisi değil, bir anlayı~. bir 

ilke, bir hedef sorunudur. Ulusal filmiere hal

kın katılımını istenilen ölçtide sağlayamayan 

bir festivalın uluslararası bir çizgide neleri 

başarıp neleri başaramayatağı da ortadadır. 

Film ya da daveUi sayısını arttırmak, jiirilere 

yabancı bir sinema adamını koymak değil 

uluslararası, bir ulusal film festivali için bile 
yeterli çabalar değildir. 

Antalya ününü ve devamlılığını ulusal özelliğı 

ile kazanmııtır ve oyle de devam etmelidir. 

Uluslararası olma özlemi korkarım ulusal ya

nını da zedeleyerek Antalya Film Festivali'ni 

gostermelik bir ta~ra panayrrı ya da üçüncü 

sınıf bir film fuarına dönü~türebilir. 

VE FESlİVAUN OWMW YANLARI 

Son yıllarda Antalya Altın Portakal Film Fes

tivali'nde olumlu adımlar da atılmıyor değ ıl. 

Kapsamlı katalogların çıkarılması, sergilerin 

bilinçli olarak ve kıtlelere uıaıabilecek ania

yııla düzenlenmesi, kısa filmiere ve belgesel

Iere verilen dnem, genç sinemacıların ve özel

likle de öğrencilerin konuklar arasına katıl

ması, yarışma filmlerinden sonra yaratıcıla

rıyla yapılan söyleşi ve sohbetler, geç de olsa 

kitap yayıniarına glrlşilmesi, festival süresin

ce mahallelerde kurulan açıkhava sinemaları 

ve tabıi alt,yapı sorununun kökten değilse bile 

büyük ölçüde çözume ul~tırılması gibi .. 

Bunların hepsi, ama hepsi Antalya Film Fes

tivalı n daha da zenglnlf!1tirıp büyütüyor. 

O lemımı Antalya Altın Portakal Film fes. 
tıvalı nın Irendini yineieyen d!Qıl, yenıleyen bir 

ulusal fııııtıval ofmas dıT. Bundan yalnızca An· 

talya d!QII, TOrk sineması da kArlı çıkacaktır 

kUfkuauz .a 
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