
ADANA de ALTIN KOZA 
+ FiLM FESTiVALi 

3 TEMEL YANLIŞLI ADANA FiLM FESTiVAL i 

ınJı[!i gıhı AJan.ı 

ltın ho;:;ı him f~.., 

"'"'' l'i6q'J,m 1971 
yılın;ı k.1d.ır diı:cnlı 

hır l--ııçını ... li.' );!l'TÇı.:k!l:''? 

ıııklıkt\'n '-ıınrJ h.ı::ı nı:dt'nlcrk \';ıpımııu 

cın \t·rılını.tı. Bıldt:ü') yıllı~ hir r.ınhın 
ı, ın~. ı.~iımııkn y.ı d.ı unıınıl.ın ~~.:nlıl.., 1·"' 
)ıl Mınr.ı A~lın.l guyuJ...-.\.'hır Bt'kdıyt.• R.ı) 

k mı -...cl.ıh.ırtın 1... -ıLı k 'ın gırı~ıınlt:ııd~-.· n. 
nıdt:n c.ınl.tnı\ıır~.lu. lkınu P1;'lnl ... hmt· 

~----mını.; ;::ın·n k rı\· dı n ılk ı, y.ııu 6'ııu..ı ... ı 
•~,.._.·ıı ni, 7'ıncı-..ı , .. ~_ hu yıl dü:cnl~:.·ndı 

Yı.:niJ~o.·n ~·''l'ırnın;ı l...ıvu~.m ft'..,ttv.ılın 
Urlı.ın Abov h.ı~k ınlığınll.ı SHncu \.•ı 
p;ın, ( )ııwr l gıır, l ı.m ı Turho.ınlı, Su!t.:y 
nı.ın Tur.ııı, Fıd~ı~;ln Tt~k:nlı, Av·kur 
l h-t\, TunL.ı J~r .. l.m, Nt:Llf' ".ınu, Ah· 
,J urr.ıhın.ın Kı.·..,J...ını.·r, z,ıkr Doğ,m, N.ıu 

!-----( iii'\lı.ın, Nl',lıın l"1tv.ım, Oğu: Mak.~ i \'t: 

'-i~,.· lım 1 Jur.ıtı'J.ııı ,ılupn hu nlkı Jiirı iiw 

Inı k ıııl.m 12 tılmı Jt'.L:t:rlt:nJır~ .. :rd .. : (':n 
~----. ı ttlın. tn t\ı yıınnınt..rl ~.·n ıvi k.ıdın 

U\llllt...u, t·ıı ıvı uk:ı.:k vyun~...u. t'l"' ni y ır 
\ l ımu k.ıdııı nyun~o.ıı L'tı ı· 1 .,.:udırııu ~.·r 
le k, ıyıııı~o.ıı, l'n ın .cn.ıqu, en ın ı:::(lnıntıı 

'-t~ndnh:ııı, n 1\1 ti\nı mıı:iğ ı , en t\'1 kur 
cu) 10 .l.ıhh l't ı.:r ıJ.ı, g,ı.,tcr~..lı Ru ılk 

t·r ırr 111 ~~ım,ı , .. ,ı Pnın;l.ırı h·lırlı:vt·u·k 

~
i-----4. · kı~hkıı ulu ;ın ·' tl.llk .ıurı ... ı"vdı 

LERlSt (ADA "'l'\ ıl· i Kuntl'ıııı h;ıll ıiirı ı nt· .urhlııt•u 
~---- to..!. ıyi ır "ll hınıl .. :rdcn nlu-.ru· 
1\anuygur h ı 1,; rılın "H._ırlın ,;t Bt'Yiın ("ııı.m 
~tGunaı 
n Rahmi Eyut:ıoQiu 
nye Dıkmen 
JDikmen 
•n lrıan 
e Erdok 

~ ··tın), '( a~ık tf,uıım'ın (ıım,/u [)u-lı.: 

ıı llrt.ııı To:ınıı\, "/kı f...dJırt \).n·u_l.._) 

hııı), 'imı\1t.'h ,/(~'(Tıııı~.ıUkml "'"",ıl 

l...onın Kuk;ı" (\h:nh.lulılıı) 

f:n hı ),IJH.(Irll'O l\.lustıf;ı A_\q,ıkl.ır 

('f)t'lll'" H .. m~ r Dıt w) Tuıı\ l"~Lın 

1 lı \1 o.; t._ ~ J lrt.ır l ;.-ii m ( '( .ı-· ılı 

AGAH ÖZGUÇ 

Hanmı'ııı ( iıinJii .. f)Lişlaı' J, Y.ıvıı: O:k.1n 
(' lkı I<<~Jm"l ~l<md11h C•n I"Zıkkımın 
"-iikii"J 

En lv ı K:ıdın l )vuncu: HiiiH Av~.ır 

l"lkrlm ın llcrlm"). ~kral Oeu: ( L!uş 

( ;,;:gııılcri') lllh.ıl Olc.w ( 'lkı ı-:,ulm l 

Nuı '-'Lirı::r (' Uı:m;c Hun~r~r Du~mMJ H ı h: 
"'ı.ıyg.ı:-i f '( (ı~ıbc Hımım'ın (ııtnJu:: Uü le 
rı J 

En 1\ı Erl··k U~·unt.u: Etme -\lqılJıM 
f :ıkkımın "-ııkıt"), Fılrf't l<u<..kın ı llo

rıent•n l·dık t,..ıl J l t:m L'1:ı::r t BcT/m r 

·"'' 7. Adana Alt m Koza Film 
Festivali'nin sonuçlar• 

Ulusal Film Yarışması 
E . '1 lU· Ztkktmın Kökü 
FN , ''JfTMEII Memduh Ün (ltkklmh Kokul 
E1J Yı 1 "DIN <ll INCU luha/ 0/cay (iki Kadml 
HI IYI ERKEK OYUN' Menderes Samanct/ar (ltkkımır KökUJ 
EN IYI YARDIMCilADlN C•VUNl ıJ E/if /nci ıltkktmm Kdku) 
"IIYI ıARUIMCı FA~ EK OIUNCU Mac/t Koper (Cilltbe Hanım'In C:ıunduı DUş/eri} 

•ı ı ıl ENAı ıı Macit Koper-Memduh Ün ı.?tkkımm Kdku) 
fN IYiı,ORuNı , 'NE 'MHII Orhan Oğuz 'i' Kad11 
f'ıhiFil AMU'IGI VladimirCosma (ÇJI Me•··ea~ö) 

""''' '"' AyhanErgürsei :Cnb ll.ırı~t"r,ı rlv'D" '""' 
~N•x • 'l ,, ·ı 'ıoul Iki Kadın 

'" 'R!" .~Eıt ' ,ı f ı Safi Mersedes 
' "' i' 001 u Mevlüt Demiryay (C. '111" 'Isi• '' 

Erol Taş 

Öğrenci Filmleri Yarışması 
H ı ı fll;, Gözlerin Yeşilçam 'm Son Yangtnt/Oi KFıl/an 

'"'"' 'it··' MutfaktaBiri mi Var? /Kı dt SJt.J11 
U( UIJCl llf · Julia Sax!Sr•dar Pehltvanogl& 
ıuRI o< oouu Pay/aşabiien/er lçin/Sioem ,,. uk. Aqua-11/usion/Ka?• Şensov 
HfbE ,fe 1 ilM"·'' UK OOUll Oaylak/GO!o7an Alt/mı; ~udte/ C:ıb~ncı 
• !El , El 'll \1 , IK OOUII Fener: Şimdiki Geçmiş Zaman NU/ Ak dim 

u R t TINK ı w , ır · • Musa Admda Biri/4 ltlü ~Y N O<fıon-G Onysm-111 'qur'u 
t ,. •ı<A "' Gözlerin Yeşilçam 'm Son Yangmt/1 h k dia . 

yı uO"uı: Zekeriya Kurtuluş &ı .le• Y Sı Y "1'"' Gökhan Attlmtş-Kudret 
Sabanct ııJa1fa~ 

Gökhan Attlmtş-Kudret Sabanct t/laı ili Kudret Sabanci Mt .... a e· ' f 



Ht·rlm"l llv.ı' Salınan ("\ım 
j\lenl',ln"), ~lt·n~lı..·rt·, Sa 
m.ııh.: ı l.ır ( ":ıkkımnı l'iikıı") 

Fn ı,-, Y.ırdımcı ~.ıdın 
()yunuı: ()l'fy,ı Alahtır.ı 

( l>nncnı.·n h/ık \'cıl'') ~kr:1l ~·erınk.ıy.ı 
(' 1 ).,·m~c lltnı\·.,·r Pıt~n(') Elıf Ind (":ık 
kımııı "-cil..ıl 1'l,;\liye Rnn;ı ("Hı:rlin ın Hı.:r
lin '), ~un.ı Sl·ll'n ("( <.t-:.i11 ı.' Htutım'ın 

t lımafi~ 1 >u~krı'') 
1-:.n lvı Y.ırdımu hkd.. Uvunnı: l\Lıut 

knpl'r (''( cı-:-ihı.· Ilanını'ın (iıindı~z Dıi~f .. · 
n"), Yaman l)k..n ( "1 >cm~c Han\· lT /)ı'Q 

w"), l\kndı.·fl'' S:lın<lt1ltl:ır { "Diinı.'r~en h 
lık \-ıtl"), ~u;lt Sungur {"Ctl:ıhı? Hanını'ın 
lrundı4~ /)ıi~lı:ri ), Tunı...t Yündl·r ("lkı 
1\,dın") 

En lvı ~l'f\,ıryn: t>.Llut kı\per ( "La~ıht: 
Hdnıın'm (JüııJüz Duşll'ri"), Tunç Ok.1n 

l.ıt.ıtııglu ( ") o~mıır Hı.·klı:rkc:n "), t kı.ıy 
t 1ğuı ( 'f >rillt'lWn h/ık \ tıl'') 

l:n lv ı ı....urı,:-u: N,·,·:,H [) ı }t.h;ık (':ıki< ı 

mın "-okı;''), -\yh.ın Ergüf'ıl' l ("( ·ı.ı:-iht.' fltı 

nımm tıımdıt: Dı;şl~!ri''), H ılmı (iün·r 

( 'IJL'ııL~I! Han\l'r 1 Jı'i}tıf"), .t-. lu illt k n, al.. 
( "lkı "ııJııı J. l )nın "'iı.:nn, ( 'Rı:rlin In 
lh/ın') 

P.t·,lı .ıdoıy !htı:k·rımk hı\- hır dı:rnı.:y..: 
gırt·ml'yl.'n '\tı,(!ım'' (l..;,l·mır ,A,J.ınvmd,) 

\ ,. """:ıJ . ../..nnın "-iikıf' dı~ ı ndoıkı ı ın \ ,ıpım 

d.ıh;ı ılnu· hır,nk ft''li\';ıll' k:ıtılını~ l''ki 
fılnılı.:r~lı. Buyuk hır \-ot.:unluğunun Ank.ı 
r,ı, l ... t.ınhııl ,.,. ,-\nt:ll,·.ı ~l·rdıkh:rinl' koıtı 

l.ın "fl',ll\'oıl .ırrıkLırı" tılnıll'Tk, (hunt:ı iyı 

nıvetl·, hunt..a p.ır.ı .... ıl ,ıl:m.ıklan k.ıf)ılık) 
111.' kad;ır ıddıoılı ıılıın,.ı da hi'ıy\~ hır )'.m 
~ın hl'\L't...ını \'l' .ı,L!ırlı{!ı hl:ık ki tcınd ı-: 

k\'ınt nrırı)nr Hcl..-. d:ıh.ı ilm ekı ~t·ıılık 
krı..lt.· .ı\ nt fılmkrı ıkııu.:ı 
h·: ı:k·ınd. :ıınında k;ı 

!.ın JÜrı ıi,clerınin n.ı~ıl 

p~ıknltıpk hir i~h·n(t' 
ı\ ındl' PIJuklarını Ju~ü 

nl·hılivı.ır mu,umı:1 l\..ıl· 

,ı, ki Jtirı (ıvdl'fll1ll1 Him 
hu tılınlt:rı, mU:dık ;ırk· 

lı (küımırlü) hir "nl·ına 
ınakın~'ıııiıı ıki~le hıı 

k:uılT.ln rrojt•k"ii\'tll111\'b 
"gık "ların ı ıtıkarnı;ıd.m 

ı kmelı.:ri ,ll· ılgınç 

lhı~unOn, A,Lın.ı'ı.b 5 
ınilv.ırlık butı.;dı hır 

( ı.ılkrı:ı, gı:nı~ hır :ır.ı:ı 

u:.cnnt" \.ı\ ılan mu i He 
lit'ln rır i~ mı.:rll·:i \'l 

giı .. tt:rını ... ;ılnnunJakı ,ı 
11l'll1il ınakını.:'ll ı .. c 
1 ~ lO'Iard.ın b lma \'e 
hPde ılkd go .. rı..:rım ku· 
~ıılları ı\ in~..k "i'ın l'kml· 
JUrı'ı ıle "lulk JUrı~i" 
('ttkli (!) h ir değl'fl'--'n 
~lırını: yapıvnr. O::i.ır Jı 

kyn ... ·k ":ıdüyııru: k i 
Ad:ın;ı Fılm ~l'nliği'nin 

ilk ıkı \'<lnlışı buııLır 
5 tane "kompleksli " 

jüri üyesi kim? 

En ivi film ödülü: Zıkkımın Kökü JsitP.I Onur ödülü sahibi Erol Taş ,al/14) 
I ı ki~ı~..~ n nlu ... m 'nn ı.:~ 

lt.·mt. Jur"ı '>ıınu,brı ;ı 

(''\an ~tı.'T.\ulc\ ), Y ı\·u: O::k.ın ("/kı ka· 

Jııı ') Ct" m. ıl ~.ın ( "Dônt'T,t'll hb.k \ <ll") 

~kmduh l~n/M.ıur Kıırı:r ( :ıkknnm k.o· 
kıi"), Uınıılln,ıl (''Hı:rUn in Herlin) 

En hı Ciinunrü Y\Hll'tmı.·nı: Ümıt Aı 

~,;ık\.ıdıkr.m 'nnr;ı ılk ter· 
lı, ·Ah (u.ırdu~ıııı .ıd lı ilk ytın'--'rınl'nlık 

ı.knl'tnl''ını v uı~m.ı,-.ı .. nkan Kcıdır ln.ı· 
nır'J:ın gl·lıynr <.,~ünkii Aı.hına\ol hüyllk 
umutbrl.ı ı,!t:len ln.mır'ın "-\h Llar~mı"ı 
ht•, himlik :ıd;ıv lhrl·,ındt• ı'mi y·nk Yenı\ 

fhHıln Aılllıhılılanı ~a:-ıı,ı:ıhırınıı 
rum 

"-ııılir Inanır' 
Bıı .ı, ıkLım ıd.m o;;onr.ı In ınır'.ı 

nı:" 

""ı ın hu lornfıleb ll c; Jlm inl sı 
• \k tı ırun v.ınttı "ı: .ı\'nl'n ~~ı) ll' 
•· 1\.iı• gl'TL'J!I t'ur, ı m kır kenılilt.Tinı/ ı 

L)\',.1 J.....ıdir ln,\11\T JIITI U)t:J..:rmı 1 glf ' 

~ı yk 'ınırl.ınd ı rın.ı kııntt .ıınd,ı ~.M l!t ·k 
nılıvor t,;unkıı hır Ji.ırı UH·,ııııh .ıçı 

ın.ı gılTl', P\'Lım.ıd..ı ı...:.1dir lrı;.:ııı ı r . ııı 
hırtt·k l'l'\'\ıkmı~.UJ.ıtılmınt·de ~ \ t· t , lı ıı 
( iın<Lı~mı \L ı k ı n\'III'Ku l ugıın.-t. [kı .ı( dt 
k;ıdır ln.ınır'ııı "kııml'lt:blı" ıurı ı ıl ıl 
1-ıı.·~ dt•gil t.llll "14 t.mı:" . 

ll.ılk Juri't \'l' ,)U\'.L!II'.ı\ 'on ı H, !.ır 
~ınıJı ıkınt..ı .l),llltaJal..ı ~~~nu\! ,r 

ııw .. h n ılnn· -\~Lın:ılıl.ır'-lan (ılıı~ ı!o) 'fLh• 1 

ıurı,ı" lnnu,unJ,ı fıkrıını~ı 'ıı\·lı.: ı . ı, 

';ıı\'lt- kı ı..i,l,lı \l' ı'-ldı.ılı hır c•lrıını.ı ' 1 ~ <l\lll\ 

)..ın hır ıc ... ıl\,ıluı )'.lfl~ın,ı tılnılt-rını 1 

ınrı,ı"nın Jt·ğl·rkndırme•.ı -\J,ı "l 1 

U\-tiııt..u vanlı~ıdır l..;,ını..:ın.ı hr .1\ 1 '>ıı n.l 

kun ... t·rı dt·u;ildır Sını:ın~\ Jı~t.ııı M rım, 
~ll\' lt• m· k.ıd.ır rııpıili .. ı l'ğıliın ln tı· ~~ 1 

ı,tı.:n ı,:nk (-..nvurlu \'t.' ını..:diklı hır ll ,'\·n 

dalıdır. Hıı nl~dt·nlı: "h<llk jllrı.,i", -\ı w t·ıı: ınnı 
Ft'"iti\~.ıli'nde, , .. ın bırl_;ıç \'II_Jdn hrı ·~·i., ı ~:~t·~~' 
l.ını.ııgı gıhı fl''mı :-.ı:çım)crın dı~ ITh ~ · r j \ 

oLır.ık k..-ndı lılınlt:rin_i 'eçı::hıl ı rlu .·:r:~~'\'.' 
tl\UI1CULın, ynnı:tmı:nı, 'I..'OM)'d}'U, r ll l 
rıj yılıwtım·ııını •. ı~ıhıyı, mnıik\-1\ , ,l~~ · anı. 
kurı.::uvu hı\ dı.:!!ıl .. \\.· dun\.lntıı uycu 

lt·,tı\·.ılindt· gılnılmcmı~tir ki h ı 'nın deı 
olu~turuLm hır ıurı AJ.ma'J:ı oklıı r . ıl \.q.:; 
rı.·knık ,,-ıd,ln hir dt·ger\cnJirmı.: 
Rüdt: hır dı:ğı:rlenJımıt:, lb:llıklt• \ •. hn.l Fı 
luluk n· cıdJıy~..·r .ıçı.,ından "t.-'1,--kın r h, mJı: Tl 
mn i)ıdir. l.1 

... rı.:lik A~,.l;ın;ı hır "halk ro ııw ll t·r , 
rı fc"t"·,ılı'_' tle_ Jegıldıı. Oln~;_ıdıcı b . ıJ..ı ~r.l h 
"h.ılk jtırı"ii", him d,ılınd.1 lrhın Tıı·· riir Mıyle 
bunalım ~m~m.ı ... ı ürLinlı:rındt'ıı ı ç ıınd ı: yı 
Hanım ın ( ;ıındıtt Duşlt-rı''nı. vım T . ırrı ~m;ı 
,bltnlh "/Jenı:l' Hıtnrer f>ti}tü' nur. ka lı p unu 
n:jl ... tlflinü ... c,rne~i dht'([t: JuğJidır !.ır hu r•u 
kurul, hu tilmı , .... bu yi-lnı:rnıt·nı dı.:nl ~ Jt: 
lı:r'' nLır.ık ,ı .. lay )!thlı:rmt:'l' dt>. kt"' iyor, 

Aıı .u.hi.l "h.ılk juri,ı"nin "::ıkknn k <tr...ı L..ınl 

ku" mi "ı:ıı t)·ı fılın" 'e\me,ı ~ıl' g.dı .1.1 Jol ;ıd 
ğ.ıldır <,:unku, :\J.ma Dı! T.ırıh l ~c-m· .ılı 

l-.ıliılrt·'ı Tiprrn Rüli.imii l )ğrftım \. ıı .ır-. 1 : , 

Nurh.m T d-.ı:rı:k'ın b.t~Lınlıı.:ını tcm Nl'H 

4S k i~ıdı:n nlu~.ın ''h;ı)k jurı.;ı" ~ Bu ,ır. ı 

nıındt: Ju)gu,.ıl ~.l.ın.ınını:o:tır Y H y.n·a~ y,ı 

çnk ,J.ıh.l ıyi tılmkr okl Ja "Zıkkı-r.: ıuıı ı r ı lJ 

kü A~Lın.ı )'Ornınd~· ~,ykil\lığı n· m i:ı çt·kf 
numm bu vliredt.: ge1,.ını.:~i ncJl·nı\' kt' n v.mı 

..\ı ( Jv,; 
J nt...ıLırı 
mındc k,ı 

~u. ıı Jı Jr 

1111 dırılı\ 

l a rJ. ılı ı~ 

l ı .. ınt'\1)'\ 
1\ıc;:,,ı.: 



a sa~gılıırımı 
ıı.hıllv11 rnpLıın.ı·.ı lıır yJıu, '\:n ıvı y<.tr 

ı ın~. ı ııvun~..ııl.ır" knnıı ... ıınd;ı y;ıpıLın h.ık 
onr.ı ln;ınır'.1 dıbLırı d;ı lıclırırne~ j!t:rı.:k. On~..t· kırn-.t 

lınrn:]'>IO. Bı: ht·rkı:~lc, :ı-.cl.ıın vt·rınt?vcn 

'lı ) jı'1ri iiw~ı.' ·rlt n: \ crınt:ktı·u kork.uıLırb d,ı do.,tu: 

ıynt'ıı )iıylt' \nu hı ı dıı .. tlukl.lr, h.ı::ı gt.'r\c\...lcrın altını 
ır knılilt:nnıl'tlrı ı·nı{:ını:ı Jc cılgdkrt·nw:. 
, jim ü)dcrıı11 Lgcr "3ıkkımın lı..:ı.ikt('ııun o)Unt:uL.ırınJ 
~ıınıı-.,ıın~Lı !!.ılı~ !lt: -.Ic ılJül ,.t·rılc._,.k.,c hu Mt"ndı.:n·s "-ı,ı 
m Un·,ıınn .ı~ ık n,mcılar dl·gıl, ttimin hd'kcını}iuıı ı)luıtıı· 
J ı...:.1dir Inanır .ıu ~.rııı..uk oyunrıJ Emn• AkyılJız'Jır. 
ı Ja til m ı nt· Jl'l!l :' t·t, lıu \ıu.:uk olnıJ..,aydı "Zıkkımm Kô
ıculugıınrt. fıl'ır·tf" d1.. tılın ıllınol:~Jı. Akyıhlı:, pwfc!)yund 
1111'\cblı" Jllrı IJ ığ ılwylerı gıhı nt: rnl Ç(tlıvor, nt: de rol 

H:" e' ıvnr . 
!11,, 1] , 11nw,:br E l l~ettl:" ~1t!nJen.:~ ~am,mcıLır d;l dene 

1aJJki ::ıuııu~l.ır ınılı u-.r;ı hir oyunnı. KiitLi uvmıyvr de~ 
lıLırJ;m {lluşıı.ı niynnı:. Aı.n.ı "San Mencde~"re rck h,ı~ı 
Fikrimı:ı ,iiylı~ u, de-;rt·k:.;.ı: \'t: h;ı1tan 'lınc.ı ıııukemmel 
.k ılı hır gilnınu ''~u\ un "'t:rgıicyl'n hır 1\y;ı, '>alman \·;ır 

rı~ın<1 tılmlt'rını '1 

ıdirme.;ı AJ.ın '"l rı ıbe l-Ianımın ( nimlu:- Du~lcrı"nde 
.; 111 ı.::ın.ı hır ''\'i .;;u n;-1 -~ı..·l_::n \·arkt'n, Elı~ foo'nın "Zıkkı
tll..:ına ...lı~t.ın ~~· nın l\ııku nJc çnk a: gnrunm~·,ın~ koır~ı
i't t·ğılıınkr t·ı ık "ıımur vcrıt.:ı gen\ oyuncu'' -.eçıll'ct'ğJ~ 
'\." ınccliklı hır 1c,_"t·n ıyi r:ırJımn kadın oyuncu" oJülü 

"h;llk ıüri.,i", -\, ~·L"n l mt·:-ı_ı Jt' hır garıp gelty\)r. Yanı fılmın 
:Lı~r \· ılJ.m ht..'ri ·t:çılmesı ıçın ılk Jı..• konı!' .. ıı AJ;ına'Ja gı::
·çimlcrin dıştOtı ~·r hu yureJt: nu Çt'kılmc-;ı .~' gerckıym? 
inı ..,eçehılırltr Ye~ J.ı nyııncuların "Ad;:ınalı olın~ı:>ı ve hu 

nı, ,cn~uyll\'U, ynn:Je tı)'<.ıtro n~·unculuğu nıu yapmcl'iı 
k. kn~ulLınJırılıyod 

' 1y" ıyı ,Jmıı:ı 1"' l1ııygu>Jilı~, yalnız Adan.ı H.ılk J.ıırı-
~ unyaıunr . . ~· . . . . .. 

ncnıı~tir ki h~ ~ ı nın Jegıl, ı;t·pımııın v;ı:g~çeıneJıgı or· 
, t. ı k. y<~z.ı.:ı~ı galıha .. 

Ad.ııı""Jia oldu Paneller, söyleşiler ve 
t'ger en ırmt 

.. Ilki samsonetli bir yıldız 
nnde, o:t: kı· ı! .\J;ln(ı Film ~t-nliğı'nın y~n~ın,ı çer~re,·e::ıı 
;ın un scç ·ın f' J T , 1 1 1 .. 1 1 l· 

1 
. "! ıç m e urt~.. ~ınema'::ııy a ı gı ı ı;.ov qı t•r \.'{' 

\ ,ın;ı)~ır ;a_lk poıni . .'lkr di.izenlenme::ıı kültürel a\ıJan ilk 
·
1 

ı ı. ~ 1 ınJtll'I '· h.ikt~ta bır harı:krt 'iağlıyPr. Ne var kı hu 
ınd .l rt:'ln Tı\:ı rür ,,ıvle~ilerin ve pancllerın hı~shır bı
r~nle:.ınJeıı "C çıınJt' y~rarlı olduğuna manınıyorum 
~uşlt.• rı nı. \'l)flt T.ırrı~m;.ılar ve üneriler y·alnızca ur.ılarJa 
ll(l'T f)il~tU " mırı ka\ ıp unutuluyot .. (Jı;,telik 0(' de snr);..'l!CU• 

bettt' Juğaldır. lar hu panellerde :-iaıı1ırnı Jt:ğıllı::r ... Bu ne-

u y(inennl'ni denle de k,mu;.mru.:ıl.:mn rekçnğu ahkanı 
:rnı.e\e llt'.. kniyor, sorgu.. .. ı.ıl.ır da Türk. ~ınellld'itnJ 
·i.,ı"nin "Zıkkım kar~ı kinlcrıni ku,uyorlar. Ftf"\;ıt htıldukç;:ı 
\t.-,· ıne:-.i de ı::alıl ~b ... lohwlı nl~ır~ık , .. ıiJırıyorl.ır. l~tt: AJana 

ıa Dı! Tarıh C Fc"-tı\·ali'ndı.· i:lediğinıız hu "üyleşilı::-r dl.· 

llümi'ı ( )J!retını \·; ır .ır,ı: ve hırcr "güvJe ı.;tı-.tt'ri~ı'' olmak.

ba~'kJn!ıQını \ tan öreye geçmiyor va:tk ki .. 

h ;ılk jüri•;.ı" hı: Bu ;.ır,ı ~t:nlikte ~ührd ınerJıvcnlcrinı 
ranını'}tır Yarı y:w:ı~ yava~ tırmandığı gö:lcnen lıir hıı 
ols.~ Ja " Zıkkım nuıı yı\Jız.ımı.:: J;.ı g.uır hıçıınde dtkkao ~ 
l.' \'l'k ildığı ve nıi:"i çektı. Bu iXIi.ıllü yıldı:ın, dıkLırı Çl'

\-IOc:-.i ncJt:nıvl kt'n V.lnınJ.ı ta~ıJığı ~t::\'gllı ::ı..tm~undı)'-
di ~ \·..,a, hi:::irn hildiğımi: hıı tür mcıky;ıj 

Çllltdlarımn Jrrık pan'un Jı\bcrlt:rı Jöne~ 

mındc kal,hğıydı Onlar ıçin il: ... · i hir ak w~ 

... u.ırJı artık ... Yub;.ı bu "ımıda" \·cnıdcn 
nıı ~lırılıvermı-:tı 1 !:kiki tk hu, l'ntd h.\\'a 

lardak ı ıddıah vı!Jı:ımı.:.ın birden ar:ıhe,.k~ 

lı·1ım··iydi. Olur ycı. 1 

Ne\~~ bu Ja ı~ın \.kJıkodu yanı .. 

Semir Arslanyürek: 
"ipin ucunu yakalamak istiyorum" 

A 
dana Altın Moza Film Festivali'ne katılan ve Semir Anılanyürek'in Moskova 'da 
çektiği bir yerli yapım olan "Vagon"un ilk gösteriminin bu festivalıle yapılma 
sı bekleniyordu. Ancak ön jürlnin Ilimi hiç bir dalda aday göstennemesi üzeri · 
ne tilmin gösterilemlyeceği öğrenildi. Filmin yönetmeni Arslanyürelc , Ada
na'da kendisiyle yaptığımız söylqido, yapımcının lllmine müdahale ett iğini , 

ancak lllmin son şe klini görernediğini açıklıyordu . Festival'In son gününde ml
safirler Için yapılan özel gösterlm sırasında yönetımon , filmine müdahale edilmesini ' " gösteıim 
koşullarının elverişsizliğ ini protesto ederek salonu terkedlyordu. A.şağıdaki söyl,.i, bu geliş · 

me lerden önce yapıldı. 

" Vagon " adlı filminiz Adana Alim Koza 
Film Şenliği'ne çağrrldr . Siz de konuk 
olarak davet edildiniz. Ancak yarrşmaya 
kiltr/an film, gdslerim şansr bulamadan 
ön jüri kararıyla yarrşma drşt kaldı. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuL? 
Bunu dcqaf kar 111., 1rwr H ·ıar gı br lı.. n; 
sal .raJoaşımmı yok Ldltn burada dışardar 
mıqfir gıbJyim vaqon ·.m. ki r1:lf'4 wnr~ kn 
nuşutcıu . .rur• tarJtmdan .ırılaşlfamamc• k~ ,ı 
Ya da belltı 1'Jfl. f stıvafm d1şmda yer alma( 
gm <en blf him ıw.ık ge, au Bu da an "JI 
Gerçekten bu testıvalin 011 sinemanrn drş nda 
/)If yapıt buna Turk flimı ı/P.mek. ~r.k Jf 

Frlmde Turkiye)lle rlgilr hrçbrr ;ey yok Krsac.ısr alrşrtagelmış bil smemadegi/ .. lkmosı. y;p1mc'n n D n1en "!· 
bersiı, fl/min mtJziğini de(pştırmesr. montajwla oynamas1 da ayr1 bır konu Ben hemJl fıJmm s • kl'n' gorme
dlm. yap1mcımn ne yapt1!}mı bilmworum Fılmı gordukten Sf)nra. ne kayDe/m oe wnmış Entayacagı: FakJr 
kaza mm ş da olsa. bana damşılmadan. habe11m olmadan de<)ışıklik yapılma" ma k af' ıyım 
" Vagon "u diğer Türk filmlerinden ayıran özgün yanlarını biraz açabllii misin/L? 
Bemm gelııtmnek istedıgim bir ;inema yon/emi var Bunu ilerde çoı dene yı .eğım Bu da /ip K montıtta ıoa 
kamera· yöntemi ·vagon· ,ıslındateı plan hatrnde duşunu/muş/u Yam95 daf<rkJilk tılm. tek b•r çeAımm·y zte, 
mmıni verecekti. Olamadı. ama li/mm bilçok yerinde bu ytintem kullanıldı. Aynı yontern/e 5ahneden sahner·e 
mandan zamana. bir yerden bil yere geçtım Devamlı blf !Jmer.ı hareketı "' Bu yöntemı ılk olarak Je;mLuc Go
dard kul/anm•şlrr Daha sonra. s;rmyorum Uzermde pek durmadi. sonraki fılmlermde yollu Bu tarz. Hllciıc" k m 
blf tek The Rope-/p' filminde vardil Ama onun slop kamera yöntemıyle ya111!flıgını sanmıyorum KJ1r.eranm Onu-
ne b11 oyuncunun amzu g11ıyor. başka omuz .ıçryor. rlo!ay!sıyla başka bir yere geçmış oluyor l!f!ıı 
'Vagan· benim smemaya allı(pm ılk adım Bu adımı geliştirme< zorundayım iyr ile otSJ !otu de ntJ n ç "fmJ- W 
dan. hayal k11ıklığma ugramadan yurumek. kendı ayak!a11m uzerınde durmak zorunday•m Duşuncelerim' hem 
pralıkte. hem teoride geliştirmeye çatışryorum. Bu çalışmalall ö(jrencılerfe blflık/e okulda denemeye ı,Jfış.wgı. 
Yani, yenı bır sinema anlayıŞI getirmek isliyorum Belki. Dana yardımc1 olacak drger yonetmen arkaoaş!ar da "'af-

dil birlikte ~apablleceg1mız şeyler olur. Nasil olur bilmiyorum ama bu konurfa kar<rlryım 
Son dönem Türk filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
MdJiesel çok azuNyorum Ama geçen sene gordiJgum 'Gizli Yuz"u çak ~ieşf;rmiştim t'JZdı(J1m t:/P,.Ş/Ifı y .·'JSmı 
biiÇOk dergiye gô/Urdüm ve yayımlamak ısternedi/er SJm11m eteştirılenmde haktıydım ÇunkU. smemJnHl pren
sıplenne ters düşen bırtakım şeyter vardı, Şunu da soyleyeyım. sanarın formUlu olmaz Smerna prensipterine tc· 
duşüyor derken. mutlaka şöyle bir formül vardır ve ancak şu şekı/de yapılır şehlinde blf şey lıJstelimyorum Insan 
her zaman prensiplerili dışına çıkmak zowndadll. Fakat çık1şla çık1ş arasında Iili' vardlf Turkiye smerna<mda yen 
arayıştar göztemyor.lakat Dence bu smemamn konu sıkmltsı vilf Hala. bugun 'Gizf: Yu;·dr: bı/e. mefOI)ramJf:, Olf 
yapı var. Tuhaf/If. Metodrama karşı de(Jifım Am.ı nun/ai kt1şe olmuş, kalipiaşmış amk. TurKıye smeması 011 fqlı 
bı m kilabi/rneli. onun dışrruı Çlkabilme/ı, Bu olmadikça bil şey beklenemez T Orktye smema>ımn bilmesap y,wuc 
Rahmet/ı Yılmaz Guneyin birkaç li/mı haneinde başlallgıcmdan Ou ya/JJ, {urk sınei/JJSI yabancı sinemayı taklit 
e/miştir. ama kendi ko11usunu ışleyerek. Ben. kendı filmierirnde ve i!erkı pro,eferimde. 011 /Jklıtçihğı ıırmıyı du 
şUnüyorum, Kultur ithaline lıJrşıyım Küf/Urümüıü nerede bilaklıysak. 11aya dönup oradan !Mşlamak ısi''IOrulT' 
Çünku ıthai kültilrle /azla bil yere vaulamaz 
Yen/ projelerinizı/en bahsedebilir miyiz? 
Hazır iki üç projem var Dört beş yıldlf uzerfermde .:allştı[Jim proıeler. Bırineisı altı ay11 öykilden oluşın Olf ''""" 
ma lı/mı Öykü/en bilbiline baglayan bir gezgin var, Diinyamn en tulıal ölümUnu Jrayan bır adam . Fumın a01 
·KJrgaŞJ Tavianılenn Kaosunun blf tur deyamı olacak O tıtmde.<ı karga Turkiye ve geliycr ve oorada paçayı 
kap/myar Onu dunyamn en tuhaf Olumuyle o/durmek isteyen birı. !arqay; diyar dıya1 geıdii!YO' 'Kaos ra oldugu 
grbı. her lıJsabaya varışmda 011 öykli anlalwowz Bundan /Mşka Sunyey/e ortak vaomavı duşunouğurn 'Eve G:, 
den Yar adir. üzeone çok 1/tredıgrm 011 senaryom var şu anda Hem metalc rik bir ?zellıijı. hem de şursei Dlf at
mosterı var Konusu oldukça degişik IJunun yankı qet11er.ei;ıne :IJJnıyorum 
Dünya sinemasrnm halihazrrdakl durumu hakkında ne düşünüyorsunur? 
ŞunJ mamyorum fıl onumuzdeki ylilarda. bütü(IZOrluklar<~ tJğmen UçUncu Dı.; rıya SinEması one çıkac2k Çijr.kü 
Batı, konu y!Jnul/den tükenmış durumda Çekilkieli bil 11/mı. ı!inc •. uçuncu. dördünw kez çelınıeye başradtiJI 
Yenı bir şey bıriJmryorlar Ben buna şaşıyorum Gerçekle yeni çok şeyler VJI Ore yanda. 4meni.an smemısı. 
owasayr yedi brllldi; başkaSina lle/es aldlllll/YOl Gerçei/en iyı profe/erin para bulması rı:ık ;;aba ve i31113n Jlı)OI 
Ama ortaya çok güzelitimler çıkryor Buna. Abdu/lalif AlxJulhamıt adlı b11 Surıyefı yonetmenr ome\ vere/Jılmm 
Kendısı okul arkadaşımız. Moskov:ıdan mezun B!'ş .ıltı sene ugraşlıkt;ın sonra ancak yaptmcı burab:ldi •~ 
Ça!al Gecefer: dıye bır lı/m yap/ı. B11 sui/J rJdıii/er aldı. çok güzel blf Itim Bence Du /Ilm/er BaP.dal<ılerden çok 
aa/ıd ıtgmç Ve Balt. eQer /ukenmeı ıs/emiyorsa. Uçüncu D/Inya ile ışblflifJı yapmak zorunda Eurimages var 
Turkiye'de Eurimages·ın )Wdımıyta çekilen ba..o li/mler var Ama adam kayımıa orada da geçer/1 Eurırmges q 
yardımın.t müracaat edebilme< için en az 30-40. lıa/tJ 50 milyon llklSrat gerekr;or Elimde iyi blf SI'IJJIYO ''<.i 
dahi ben başvuramıyorum ZJten 50 mityon bursam. bununla /ilm katannaya çalışaca(jtm 
Sö y le şi: NECAT i S ÖN M E Z 


