
olanlardan destel< gelmesini umuyor. Ayncı Tu yönetimi geçmişinde yer alan bu tür olumsuz 

rizm ve KUltur B~ık1nlığı'nın elinde de bazı gOr· yOnlerin. eksiklik ve akscı.klıklarm belgeseleyan 

sel malzemelerin olduğundan hareketle :ııraştır sıtılınamasını ıstemişler Ozellikle, siy.:ısi p.ırti 

yaptıgı özel hazırlıl<ların malarını sLirdtiı·üyor Ft•stival tarihinde yer et· lerin yerel uzantısı olan ve yıllar içinde seçimle 

yanında bir de belgesri miş, adı bilinerı,bilinnıeyen kişilerle çekimler değişerek tarklı eğilımlerı tf'msil eden beledıye 

çektirmel( istiyordu. Ne· yapılınası da planldnıyor. Bunldrın yapılmasına lerın faalıyetlerı ele :ılını rken, kimi sıya.sı denge 

bil OzgentUrk'Un yoneti- acilen ihtiyaç var Antalya'da yapılma proıesı lerın k'lrunmasının onemini belirtmışler. Daha 

mindel<i Bir Yudum İn· sU ren Sınem,ı Müzesı'ndeki 'Antalyd Festıvali çok son yılların One çık;ırılmasını <ırzu ettikleri 

Böhimlı'nu dUşünebiliyor musunuz? Kendi geç ni söylemişler. 

mişini bilE> t...ını olarak sergileyenı~yf>n bır festi Biz ı se ne sövleyec.r>ginıizı bilemiyor, uzüluyo 

Al tm ı rlak.kalık bir bf>lge Vd!' O geçmişte neler yok k ' SJdeı:e panltı lı ruz_ Bu şartlarda çekılecPk bı· belqe~.el ff'stiva 

sel yapılması ıonusund..-ı Şubat ayında prensip odiJI törenlerı 1 heykelciklerı havaya kaldır.ınl.ı-

.ınla~m~ısııı.:ı varıldı. Nıscm ayının üçüncü hafta rı n objektiflere yansıyan sevinç, mutluluk göste· 

~ında Aı wlva'ya qiden ekip. yetkılilerle goruş- r ler• degıl kuşkusuz Kurulduğundan beri bele-

menın yanında tPst valin :ırşıvini de q0rr'lPk [(". diye ıin orqanize ettiğı festival politik çalkdntı 

tedi ~yok dogrtl olarak bıf fe,tival hakkındaki en larla s wruldu durdu. lstaııbul'dakı produktör-

ıengin arşiv fe~tıvalin kendı~inden başka nerede lerle kurulan yakın ilişkınin olumsuz neticeleri 

ol ·bılııdi ı,., Aı '=l kazıı ıyagı oyle de9il. Bura kim[ yıllar \ldü! Jlan filmiere yJnsıdı. Jürı k,ıv-

cı Turk.ıyt> n t c::ede. Festıvalin arşıvı lQSO'de gaları polenıık er, protestolar sayısız tat• rzlık 

toplucd Se-k 'v:ı gönder lrnı.,.. Belgeler y1Ziirr.ı lar. vb. hemen hiç ebık olmJdı 

lar lh.sm dosyaları, broşurler, afişler; fotoğraf Tarihten çıkJ.rıldcak çok dersle-r olduğu hep soy· 

lar vb. Elde sadece F~BO ;onnsına ait malze lenir Altın Portakal'ın yU anda bc.~ınd~ bulu· 

meler bulunuyor k bu toplarnın yaıısı kadar nanı.ını rla kPrrdi fest.val +.arıhlerirıden ·el}er lr· 

erlıy")r anı ak. şıvlerini bulabilirleros~ tabi ı çıkaracakları rlrrs-

Peki ne ola cd k' Bir 'r11dıım Insan ekibi Aııtal ler olmalı diye du~Unuyoruz. Am<'! kazın 'Qyle ol-

va' dak yPrel basınla iliikı kurarak onların aı mayan' bir ayagı dahıı varmış ne yazık kı 1 Ouy. 

lrrır rler yar 1 ı,mrr ıyı elinde bilgı bf'lge dl ğunıu go re b!'lqeseıı sıparı eden festıval 

lın tarihini yansız ve eksik ;iz olarak yansıtabi

lecek mı' Altın Portakal, kendi geçnıijırıe ol 

gıınlukla bakabilmPnın ve geleceğe alnı açık bir 

ıekilde yonelmenın tırwtını bir kez daha kaçı

racak gibi görünüyor Elbette geçnıı~ı kar.:ıla 

mak, yeçmi~e dOnük olmak, oraya saplanıp kal 

mak gereginden söz etmiyoruz. Ama insanlar 

gibi kurum ve kuruluşiM da sevapiarı kadar glı

nahlarıyla da yüzle~nıeden, ıleriye nasıl saıjlıldı 

bir ~ekilrle yürüyebilirler? Festivalin 40. yıla 

rağnıerı hala devarn eden kimi yapı~:aal sorunla

rınır :~rkasında asıl Kendi ar~ivine sahip ola 

rııayan ve tJrihleriyle ilgılı yapılacak bir belge

ele bile çekinceler, sınırlamalar, on şartlar ge

tiren bir zihniyetin olduğunu düşünmekten ken· 

dimizi c.lanııyoruz! 

iŞLETME BElGESi iSTANBUl'DA VAR ANTALYA'DA VDK!u <orular geliyor. USP'nin boyle bir onay verebilme yetkisi neye dayanıyor' 
BiLMECESi. .. USP'nin onayı Denetleme Alt Kurulu'nun vereceği eser işletme belgesinin 

iızellikll son ikı sentdır kımı Türk filmlerınin tam da Istanbul Film yerıne mi geçiyor> Eğer USP böyle bir onay verebiliyor ve o onayla bir 

Festivali zamanı denetlenıeye taktimaları adetten olmaya ba~ladı. Ge- 'ıl"' festıvalde e er ışletl'ıe belge$ı almasa da sorunsuz yarışabiliyorsa ay-

çen sene Bıiyüh Adam Küçıih Aştı, Dokuz ve Hiçbiryerde filmlerinin 

başına gelenler bu sene de Sarı Günler \n b~ına geldi ve film yarış

malı bölümde olduğu halde eser işletme belgesi alamadıgı için göste
rilemedı. Çünkü festival yönetmeliğinde yerlı filmiere bu belgeyi şart 

koşan bir madde var. 

Elbette sor ur- herkesi ilgilendiriyor ve her k sir bir şeyler yapması gerek ı· 

yor ama Istanbul Film Fe ,tivali yöneticilerinin ne yapıp edip, Türkiye'nin 

olduğu kddar kendi ifl'l~jlanr 3. da z1:rar vermeye b~layan bu durumdan 

sıyr manın yollarını ~ramalarında bUyuk faydalar var. 

1• tanbul qibı ıluslararası ol n ıdığr halde Anta.lya Festivalı bu sorunu çöze· 

cek bir açık kapı bulmu; görunuyor Nilekim Nisan 2003'\e istanbul'da 
yarışamayan Sau Giınler filmi Ekim 2002'de Arıwlya'da hiçbir sorun ol

madar yarı~:1bilmışti. Aldıgımız bilgiye göre bu durum, yönetmeliklerınde 

olM bir ıadde ile saijlanınış durumda. O maddede eser ışletme belı;ıesı al
mış ve vevii Ulu;al Sire:""la Platformu'nun <U~Pı or ;~y belge• ıııe sahıp 

filmler' iban" i yer alıyor. Oyle anlaşılıyor k genellikle yaz aylarında çekı

l n Wmltrır ..,:st produksıyon ~lemlerinı yeti~tırme tPla~ıyla denetle·me

cıer ~eçm y• ~ kleyeCPk nı anlarının kahrayı~ı sorununu a~ma~ ıç.in boy 

bile ıiyoru1. ln~anın aklına şu 
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nı onay ıedeı istanbul Film Fe tivali'nde geçmiyor? İstanbul'dakilerin 

bundan haberleri ""'mı' Yoksa Altın Laleciler kraldan çok kralcı olup bu 

orıay belgesinı dikkate almıyorlar, ille de işletme belgesi diye mi tutturu 

yorlar' BOyle bır açık kapı onlar içın söz konusu deği i mi? 

Bit soru da fılmlerın ~hiplerine, Fdmler yeti~me gayesi ile belge 3.1ama 

dar da Antalya'da y:ınşmış ol~llar bile Ekim ayından Nisan·a kadar niye 

beklenıyor? Işletme belgesi 31mak içın ille de lswnbul Film Festivali'nın 

ba$ının ağrıyac.ağı bır zamanı ını seçmeniz gerekıyor? 


