
· A YlN DOSYASI · 

Geçen ay, 
Antalya ve ardından Adana'da 

gerçekleştirilen festivaller hakkında, 
Sadi Çilingir, Cenıal Şan ve Burçak Evren 

izienimlerini anlatıyorlar. 

''Adana'll Kardesler'' 

"Sen ın le Ilk Defa" 
"-'inı:ınaını:ın 'ıl lO yıllarJakı gt1:Jc oyuncu 4 

larından Ilcrhan Şım~ek Adana'ya ılk defa hıı 

ni gdmi~. Rcrhan 1 Türk sinemasının çOkii~ 
:amanında ortaya çıkınakla heraher yel · 
pa:cnın her tarafında oynavarak uğr.ı~ını 

ha)arıyla 'ürdurmektedir. Bılindığı gıhı 

"~1ınydı Ahdullah"larda Ja, en 'on yapılan 

cmekçı fılmı "!)"te de o \ardır. Yan" Özkan 

.t!ıhi ... ınemaını:ın geleceğinın parlak oLıcağı 

kanaarındeki oyuncumu: yerel TV'dckı hır 

açık oturumd.ı "hanı hir )C\' hı:la dü)tüktcn 

... onra ... ıçrar ya, ben sinemamı:ın durumunu 

on,ı hcn:etıyoruın" )eklinde konuıtu 

Sıncmamı:dan umut kcsilmediğinı \'~tkin 

ağı:lardan duymak imana moral kayn ,ıgı 

oluyor . Son karakter oyuncularımızı.lan 

<;eiahattın Fır.ır'ın Ja Altın Ko:a\a ılk dda 

gcldığını ha,·aalanında T\: kameral.ırı 

<>nunde yaptığı konu)madan öğrendık . 

Bendenızın de hu yıl ılk defa ınillı olduğumu 

\'C Adana'yı ılk defa ıerdlendirdığımı "pat" 

dııc "'Yic"cın, "şımdıye kadar aklın nerdcydı 
efcndı" den ıl me" n dıye, Adana 9. Altın Koza 

Külıür \'t' Sanat Festivali'nin film gö~terim ve 

yarıımaları bölümundekı kıymetli i:lenımlerı· 
mı anlatmaya hö\'lecc başlam ı) oluyorum. 

"Yolcu" 
"10 Ekım ~alı gunü, "lar lO'da Atarürk 

H,l\ ~lıınanı'nda bul unun" denıldiğınden n 

,,wıı· orada bulundum. Ortalık gayet ne)dıy

dı Çoğunluğu ~ıncma ~anatçılarımı:dan 

. du ı•• n topluluk hı ler alına ve v8lı: verme 

td.ı~ıd;ı gürevlilı.::rin ha~ına tnpLlnmı~tı. 

::-.ınatçılar.ı "ı)gımlık olma>ın dıye kenua 

çekılıp hekkdıın, o sıra fe,tıval gürevlı>ı elin· 

dl'kı hır !"tı·ıkn gelen konukların isıınlerinı 

,,,ıretlıyıırJu. Yand.ın hakıp, kendi i'mımi 

gı m.:ntl.'\'iOCL' ~ırcı:~ nh ınumak la heraber adımı 
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l~>teye v.ı:dırdıın Sanatçıl.mLın heklqen 

kalma\ ı nca hılctımı alır, gereklı kıınırollar· 

dan sonra ~alnna }!l'\tik 

Fe,ll\·al bımıte,ınin 'aat ı 1 'de ka!Lı

c.ığını 'öylt-Jıgı uçak l l,lS'tc paLım.ırı çil:ııp 

hav.1lanJı. Fe:-.ti\·alc ı~tırak eden "ılnt·mamı:m 

değl·rlı 'anatçılarını not ct[l[:ım sıcw;ı gı'ın: 

~öylect: ya:ayım: Hülya KllÇyıgn, YücL'I 
Çakınaklı, Etl<ın Efckan, Umıt Tokc:ın, 

Gıizın Özıpek, Yılma: Duru, Selda Alhır, 
Muzaffer Hıçdurın.ız, Eıref Kolçak, Tuncer 

NecmJ<>glu, Yılına: Köbal, Ekn·ın Rıır.ı, 

fü,un Dcmırel, Cııkun llıiğen, Ymuf Sc:gın, 

Murat Soydan, Atıila Ergun, !lhan ~aıan, 

Tuncı Yönder, Anegul Aldınç, ' erıf 5e:n, 

Rcrhan Şımıek, Münır Ö:kul, Rülent Rilgı~. 
Selahaırın Fırat, LeHnt ln.ınır, Tııncd 

Kurtız 

Dcğerlı yöneticder bu yıl fc,tl\ 'al yel· 

pa:e .. ını genişleterek ayni günlere konser, 

açık oturuN, defıle, vs yerleıtırdıklerınJcn 

palaınarı ç<lzl'n uçağa gü:l·l hanım ,.\.: hay 

mankt-nlcriını: Je tqrıf ettile-r Daha önce 

uçağa hinmiş yılların "ıtnema sanat~rııLırının 

ara"ndan geçerken takındıkları kurum n 

çalımlarını gürünce hıç hırının adını 

ara~tırm<lyı ve ~uraya ya:mayı ~erek lı g(umeJ

ıın Sadece Yusuf Azu:\ı diğerlerinden 

ayırayım, çunku hem annesı Romalı Perıh.ın 

sınema fılınlcrınde de oynadığınJan bi, "ne· 

masevcrlcrc yakındır, hem Je yaptığımı: 

kıınııımalarda daha öneekı kan.ıatıını mushcı 
olarak değıırırdı. 

"Şehirdekı Yabancı" 

Ra~arılı hır yolculuktan sonra 12, lO 

'ularında Adana'ya ındık. Uçakla vapılını~ 
seyahaı aJı·dım a: olduğundan, uç<ırken her 

sar:-.ıntıda hoJümün "Hook''uma karı~tığını 

\'e sınemn sanatında ne kadar "h,n·aabnı" \'t' 

"airport" fılmı ,·ar-~tı gü:ümün önundcn ... ıne 

, 

llLl ~l.'ftdi gıht C't'ÇtlğlOI llıraf edcrım 

K.ırııl.ıma o kadar ı.ır.ıfatlı ıılın.ıdı, ha ların'la 
Ruyllkıehır Reledıv< R.ıık.ını Aytaç Durak 

ıılm.ık üzere 40-'i(' kı}ılık h ır gurur merdivcn

lerın haıına toplandı Sclıl.ı Alkıır'ıııı 
;HJınJan 01 Pıodv~u~ırd"ı gıhi ınJım. 

Sanatçılara demet demet kırmı:ı k.ır.ınfıllcr 

vnıldı . Çıkı)t.ı korıcı ııplerı h.ı:ır hcklıyı>rdu. 

Oğrcnildıgine göre 'aha h Ant.ılı ,ı 'dan gerır

ıle n jirl ... ·r, Jk~am gcrı günJerı!t..·u:kını}. 
Sanaıçıların çoğu Ad.ına'nın tek hq yı!Jdı 

otdı ':;cyhan'J~ı mısafır l'Jıldi. Ra .... ın mcn...,u~ 

pLırı, :-,inema okulları öğn. .. ncılcrı, y<ıptmlı 

Z.ıter Por ıle "Soğuk Gecdcr" fılmının çocuk 

oyuncuları SeJd Otdı'ndc k.ıldıl.ır Kıın,l'r 

ıiın .~elen Fatıh Kı"ıparmak d.ı guruhunJan 

.ıyrılma\'.ırak 5eJd ıle kalılı ve h<"ta ha,ta, 

ığnc olarak konserını t.ıın.ımLıdı Fatıh, 

Ad.ın.ı'ya her gddııiınde ha,ta olurmuı. Bı:ım 

Je ha}ımıza gelt:n "motor hu:ıılm;ı ... ı ha ... talığı" 

dedıklcrıne göre ya hav,ıJ.ın \'eı.ı yağıl.ın 

oluyıırımıı. Erk ın Koray'ın "muh.ıhhetıml! illa 

kı ıalg,ımlı o!,un" n.ık.ır.ıtı yerel tekvı:yıın· 

hın.h "ıingıl olarak ç<.ılınıyor. Ne ilgi."ıi v.u.,a? 

"KaJerin Cilvesi" 
Yerlı filınleriını:ın ortalığı k<hıp k.ınır· 

ıluJiu yıllarda Adana'nın Ye;il.;.ım pıyasNnd.ı 

çıık ağırlığı vardı. Çıığıı filmın Aıl.ın" hiıl 
gc..,ının keyfine göre Y<lrıldığını hılmcycnımız 

yok Ancak gl\rünen o ki hunJ,ın h<lyk 

Adana'da rck umut kalmaınıı. Ci«,en yıl fe,. 
tı\·.ı!Jc gll>terılen Yılmaz (Hıne\"ın "Arkada{ 

fılmınc ı 'i-20 kişi ık ilııfat edc·n Aıl.ın.ı'lılar 

hu yıl nercdey:-.c Yılmaz lJtmcy cıdını fl·stı~ 

\·alık hiç anmayacaklardı. Ncv>c kı Oğrencı 

Filmlerı Y.ırı~n""ı'na Yılmaz Ciiınc•y i\dulll 

kondu da ayıp bira: hafıflcrılılı. Rir de 

AJ.ın:ı'nın Gallerıa\ında fcstı\',ıl tilınlcrinın 

gli"ıtl.'rtldiği 'ıJll)nd :-.anatçının aJının knn~ 

nıa.ını t:ıkdirle br}ılıynrum Kapanıj 



ge<tO'ınde T uncel Kunız'in Alıın Koıa'da her 
yıl mutlaka Yılmaz Güney ıoplu gosıerılerı 
ulnusı isteğınc de her Adana'lı ve her ııır 
m,ıscverın katılmaması dıışunulemez. 

"Acı Hayat" 
6-14 Ekim tarıhleri arasında yapılan 

Kültur \'C S.ınaı Fesıi,ali kapsamında 

Mirkcl.ıın, Necla Akbcn, Çelik, Ebru Gundc, 

\'L' F.ıııh K ısa parmak. Adana'nın Açık Hava 
Tıyarn>su'nJ.ı konserler \'C:rcrek ~t!nlıgın "fes~ 

t "·"!" holümünii pekala randımanlı bır 
~L·kıiJc gerçekleştirdiler. Yeımışbeşbın !ıra 

hı kıl ı k""'crlere 15-20 hin kı~t ile tezahürat 
g<>,tcren AJ.ına'lılar şenliğin "kultür ve 
s;ın.ıı" bi,Jıımumi tqkil eden ellibın (yanı 

knmcrkrdcn uuı:) t(>rkiş lira biletlı film gru

tcrıkrınc nedense 40-50 kişi ıle destek verdil
n S.ıJece Galleria Sineması ıle Sun 

Sincm:ı...;ı'nJa ·gümrüktt:n geçemeyen 

A!erhcy\.tın himlerinin yerine~ gösterilen 

"R"iu:k" ve '~Bir KaJının Anahınıisı" fılm~ 

lcrınJt "ılonları doldurdular. Adana'da daha 
C:inLc ı.,:llStcrilmcycn Kicslnwski'nin 
"1\1.1\ ı"<ınt -hakımı ihmal edilm ış ve 
fuayc,ındc ılaç içın bır tane hile atiş bulun

ııı,ıv:ııı· Arı Siııema>~'nJa 40-50 kişiyle, 
"ln-.an Yürt:[!ının Haritası''nı Özen 

Sıııcnı.l'ı'nd.ı 5 kişıylc izleyen AJana'lılara 

henelen kocaman hır aferın. Özen'deki he~ 
kışıdt·n ıkhı. erkcğı viinetmen olan lıir çitr 
y.ıb.ıncı, hirı:-,ı sın~ma pt:rSl)neli. birisi 

Anırakt nldıığıınJan, haşka ne Jiyeyım, 
:o.lır.uıın si:e? 

()y,a ılk dda gitıığım ALlana'yı hdki 

bı.ınhııi'Jan t-ılc Jaha modern buldum. Dört 
ı.:ün ora~,Lın or;ıya koştururken hir tane hile 

kara ~·lf}aflıy" rasıLımadım. Sadece yerel 
ıah .ır. ı ort.ı yaşlılarda tek tuk rasılanıyor. Biz 
6h ~u~a~ı Koz:;t'nın memleketini, şarkıcı 

ŞaJ.ın AJ;m.ılı'yı bütün Türkiye'ye tanıtan 
''Adan;ı'nın yolları t.ı~tan" türktisuyle 

h.ıtırl.ırı:. Adana'da yollar taş falan değil, her 

ı.ır.ıi g.ıyct ıcmi: ve hakımlı asfalt ilc 

k.ırLınmış. Sadece Seyhan nehri üzerındeki 
taş ki•rniyu, taşlı hırakmışlar, o Ja :aten 
.ıdından menkul olsa gerek. (Medy.ıda 68 

kuşağı Jcndığindc hep Paris'teki i'ğrcnci olay· 
ları, Rcatlc,, Cliff Richard, Tom Jones anılır, 

cıvsa yukarıdaki gıhi hoşluklar da vardır, hıı 

ve'! le ıle hatırlatayı m dedim). 

"Gece, Melek ve Bizim Çocuklar" 
K.ınaaıımce Adana festivalinin en 

Lı:ançlı yiimı öğrenci iilmlerine destek ver· 

mL''ı ve ~österim imkanı yaratması. İımir 
Oııkıı: Eylül Ünıwrsıtesi'nin ödüllerinı silip 

iipürdüğli yarışmaya katılan filmlerden, 
"çagdaş sınema dili, konusu, görüntüleri, kur· 

gu<u ilc ulaştığı bütünlük nedeniyle" en iyi 
film, görüntü yönetmeni, senaryo ve kurgu 
iidüllerini alan "Kovboylar ve Melekler" 

özgün, değişik ve çok ilginç bir filmdi. 

Verilen Koza'ları taşımakta zorluk çeken -tam 
teçhizatlı sinemacı adayı· Gürcan Keltek ödül 
almak içın son gün Adana'ya geldi. En iyi 

belge el ödülünü İpelı: Elif Çakır'ın "Nazar'ın 

Tutku u" ıle payla n Yikel Ak u n 
"UnderRround Kadi~ ve ın ıııa 
ba lıba ına nefu r Rttı p 
çenuilıde laınılilirıl .......a olınalr. lanaım 
haata lılr ~çdcili &Imi ve filmın 
çeluırunl aniarıyor Mm. sı-ı Univeıstt 
ı'nden Eyup Boı'un batr lllnde Halı! 

Ergün'ün oynadıtı "Eti Senin Kemiji 8miııl 
fı(mi Jeime 51Reıt1Ktlımı laf çıkanacak ll}rel 
ltiete Eyüp halen asi tan larak pıyaaada 
çalı~ıyor. Halil Erııun'ü nasıl ikna ettiKını 
sordııiumuıda, ödnl kazanan sanatçının !usa 
fılmcılere çok yardımcı oldujunu, hıç bir 
maddı ve manevi ı tektt bulunmadığını 
çekımler sımında çok mlltevazi dııvrandılını 
anlattı Üğıeru:ıler, yapaldarı filmlerı ııörm 
Berhan Şı"*lc'ın de kmdılenne "bana nıve 
gelmıyonunuz" dıye ser..eni,te bulunduj;'Unu, 
her tilrlu yardımı yapmaya ham olduğunu 
anlattılar. 

"Şaşkın Vatandaş" 
Festıvalin organızesınde doğal ularak tek 

tük olumsuzluklar da ,·ardı. Bunlardan en 
önemlisi festival yoneııminın "meJya"yı 

"basın" olarak değil, "g<'nin" olarak 

algılamasıydı. Yanı yazılı basın garıp bırakılıp, 
dınde TV kamerası olanlara fa;laca ılgi gös· 
tcrildi. İsmail ve Bulent'ın harıcinde 
görevlendırilm ış latii hanımlar ve kıbar hay 

ların, sanaıçılan yakından görmek w bır kaç 

kııruer ızlemek içın göreve talip olmıı~lar gıhı 
halleri vardı. Sinemalarda onbın liraya, utel 

lobılerinde beJava ıstifadeye sunulan 22 
sahildik broşür ile sonuçların yazılı olduğu iki 

sahife kağıııan başka evdallah elimize 
başkaca hir kitapçık, risale, ceriJe, bülten, ~u, 

bu vermediler. Yola çıkacağımız gun dahi 

koza kitapçığı hasına ula~tıralamamı~ıı. 

Ödul töreninin yapıldığı gece~c ozel Jav· 
cıiyc ile girildi. Adet olduğu ıı;ere cl.ıv· 

etlilerın çoğunluğu festival sır.ısında film gös

terilerınde hiç giiııikmeyen kı~ılerJen 

muıeşekkildi. Kokıeylde bol bol rakı, pr.ır 

ıükeıildi, sanatçılada karşılıklı giılucuk ıcaıı· 

lerınde bulunuldu. 
Gece için ocel lnhi:)lnd~ oğrencılere 

dağıtılan numamlı davetiyeler ncLlense hep 

salonun en arka sıralarından sc.;ilınıştı. 
Öğrenci filmleri ödülleri dağıtımı sırasınch 

alkı~ın çoğunluğunun arka sıralardan gclme;ı

ni merak edenler kafalarını nı<ehuren 180 
derece çevirmek durumunda kaldılar. Ön 

koltuklara Adana sosyere" yerle~ ı ığınJcn 
ünlerde yer bulamayan Gülsen T unc<r, En~ın 
Ayça, Tunca Y~>nder önce salonun ark.ı 
bölümüne oturdu. neyse kı birileri gelıp une 

davet etti. Basının giri~ ,hn·etı~elerinin ;.ılon 
kapısında verileceği söylenJı, ancak sal.ına 
gittiğimizde ne kapıda, ne de başka hir ycr,lc 

veren olmadı. Ortalık bal'.ı·an.ı gunu 
olduğundan az daha gtremivorJuk "-';,'ğu k 

Gcceld' filminin çocuk oyuncularını müJ.ı
hale ederek içeri sokabildik. sok.ıınasaydık 
kazandıkları "halk jürisi üzel udültı"nu her· 
halde kapıda görevli esmer gü;dı zabıt.ı)a 

vermek zorunda kalacaklardı. 

yapımc:ı ı Kadır Yılmaı ın ııahne çıkarak 

ödülün y nermene mı ~apımcı mı 
vaılıJ~ sonnaıı uzenne ~ın ıkı ı 

lıır pahuca -aynen· gırdı Yıne Gur 1 
Yontan'a verılecek en i)ı naı ~ n ımenı 
ödulünu almak ıçın de •ahne e e ı ~ıkınca 

ayın •unucu, "he he, ·aten her baıarılı 
erkeğin arkasında ... " dıvc haşlaJıgınJa ha~an 
Yontan. "birlıkte çaltıttk efendım. zaten 
kı rumlerı de ben vaprım" Jcdıı:ınde unu.; u 

gıtecek delik arada ama 1-ubmadı Dığer 
bayan unucunun ı>e Derhan ımşek'ı "idul 
\'ermek iç m "ahne\t" .. ..,mcm ımı•tn Jcgerlı 

aktristt" diye da \Ct etme i kc nu k ları 
guldurdu. 

Gece haılaJığınJ.ı l·mır [)..,ler CJrer ı H 

Balesi'nden hay ve hayan ıkı sınaı ı tılml ·r· 
den şarkılar sovle\erek ı:le1 ıcılerı me ı eıııl

er. "Tıffany'Je Kah'"lıı , • ı ıh Orle 
"BoJyguard" gıbı ttimlerden eç ıle n m r 

eJıcı şarkıları dinledıkçe. "nıve • 1a~ında 
kundura'yı, 'mavı ınavı'yı. 'heklcnen ırkı\ı, 

'manolyam'ı sovlemtY<'I' unu:' Jı1·c ı:..·ırır 

ıuuzurluk yarayını Jedım, Jma •>turaklı 
ro:i~yonum ağır b,l tıfrından '>(' ... ı.:.um ı~ ır 

uslu uslu oturJuın. 

"Oyun Bitti" 
Buvüksehir Bdedl\·c Eh.k ını ık sık ıhn · 

eve çıkarak >anatçıLırla tL•kalı';ır. ,>Jullerını 
v~rdı. Gee~, n.ht rr ıpag.1ndJy~ k nu 

olmadan hı recek Jcrhn <L nunJ.ı .ı ın 

!->aşkan dayanamadı, kısaCJ "fcsrıv.ıl u.·ı 

nı:esınde ~.ıltıan sol coruşlu elemanlım 
Jcıkunmadığını. mcml\:"k4;:tın h n~, ~\·oc 

J.,stluk. kardeşltk. vt-.ıır< gıbı ,cvl re çık 
ıhııy.ıcı oiJu~unu'' helırttı. Ve bu '"ne kendı 
oncrisıyle yenı konulan "A.ktıı.ılıı Te V<k 

OJulu"nun btrtsınırı ATV "ıra,+-> n ı 
mııhcıhırı ·.:nf T urj!u{'.ı, dı~erının ·'KJrupn 

Yara Bosna" tılmı ndcııı\·le TGRTyc verı! 
dığını bclırterek >.ıhnedcn ındı G ç n vıl ~ 
tıval hıtımınJe. bırıncı "den fılme "venı bır 
tılmı tın.ınse edecek m ıkı ırJ ı" rdtd udu!u 
tid~nme·q one n vi ır dk lrt.ı~a ınlmı~ \'e 
m.ıkııl bulıının~nı. Bu yılısc ~ m ıle oıu:bq 
mıh.ır !ıra ayrıiJıgı c>vlennıekle her.ıher 

geçen yılkı YJad ncJL•n c unurulJu '>JJ ce 

yerel hır tclcvı:ıı •nJ.ı \'·if'ıl.ın açık vturumd.l 
testival k0mıte" hoşk.ınt, Alı d:gcnhlrkun 
"At" ıle Jaroma'J,ı kaı.ın.lıgt 'dııiJen 
hahs<.,lcn·k kunuı u cl..ıl.l\ lt ol.ı.r:ık .ınmı, o(J., 
Kı a<;"ı hir k<tıvJl daha gehlı ge.,.ıı. l'>c de ;u 
.ın,la kere\ etme çıkmış bulunuı ru:. 
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