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Sorırrıez IP tf slivo 

dE •qerJ, rı -:i ir Jil 

t urkıye'nin en u. zun soluklu •Jiuslararas< 

t Inı feptivali olan I("tanbul Film Fest v· 

1 bu yil da al1şıyle, filmlerıyle, bilet lı 

yatlanyla sinPma gündemını 2 tıaft.alı 

ğına da oısa Hollywood fılmıer nin egemeni i 

ğinden kurtaraı-ak belirledı. Alty.ızı olarak 

biz de testıvali ilk ağızdan bilgilerle değerlerı-

dj )fL jjl 

Öncelikle bilet rakamlarıyla başlayalım? 
Geçen yıla göre bu yılki bilet satışları nasıl? 

i ler' b. ı, ıQın ız 1n ırı ıeçer 'Qplanı 

~i et ~ıtışının 96 bır. adet olduljunu bu co.,nr 

sında '\.40'1ık bir ualma oldugunu düşunlır 

>ek. bizdel bu duşuş oek onemli ,ayılmaz 

Unutmayalım bır de c-:ı.vas ..ıaı dı festıval ba~

ladığında. ftstivi!! .ırasında bitti Ol\ 

İstanbul Film Festivali (İFF) yurtdışmda 
önemli festivallerde oynayan kaliteli film 

Ierin seçkisinden oluşan bir festival. Prog

ramlama için hangi festivalleri talcip edi

yorsunuz? 

Yurtdı~ında ~urekli tfst v ıllerı takıp eden 

ı_eınsikilerimiz v<lr Uluslararısı sinema der 

gilı:ınne muhabi .... lll yapan E dna F ;w ~ru \fe 

koı ası Dan Faınar•J) lımberto Ro~.:iı ve Anı

na \tasudev gibi. Onlar bir yıl boyunca ne re-

burglı, an Sebastian ve Londra. Daha cok 

bizım fe!ıtivalın yapı!ına uygun programları 

olar te tıv3iler• yeglıyorum; tondra >1':! T) 

ronto gibı. Bu iki testıval de, JFF gibı, diğer 

festivalierin en iyi fılmlerini ('Best of thı:

Fest'l pr ıgr.:mıın[.l cı lıyor Bet C',·"nPcl ir h€ neıı 

hemen her yıl qi t_iğinı San ->ebctstian ıst> be 

niın tavari A-kategorisı festivaliın (bilgi ıçin: 

FIAPF ır A-kategorısındekı dıger fılm testı· 

va ller Clnnes, Berlin, Venedik ve K ırlovv 

Vary'dir)· hem zengin programı, hem de i nsa-

ı Z'>rl.ımayaı ku~ursuz organizasyonu ıçı

ından. Dikkat Pderc.ıniz ,on ıkı-uç yıldır bı 

ziın fe~.tıvalde Latin Amerika .ıneması çok 

ieys."' her hafta bır başka Lstıvali ız lıyor ve ağırlıklı ol =trak yer :.lıyor ve ılgı goruyor. Bu, 

bıze t vsr1e listelerı yolluyorlc.:.r: Bızım danış- biraz dı;ıı San Sebastıdn saye ınde. Hatta bu 

Oore'3.y bir duayen alcırak fe'Stivalleri iyi takip 

eden ve biz~ en fc:ı.ı "' kJtkıd" bulunan >tnema 

ele~tırnıenıniz Ayrıca yine danışma kurulu

muıda bulunan Al in T, şçıyan ıle Sevin Ok 

yay'ı da bu listeye dahıl etrnelıy._ Maale·.ef 

Alin ve "'ı:ıvın·ir plıjtıkları gazeteler anı n 

yurtdı~ı ff>~tivallenne yolla(ya>mıyor. Ec:ı.sın-

men ayrı, yan~malı bir Latin Amerika bolu

nu başlatıyor. Londr~ Fılm Festival de ozel 

likle lz.Jkdoğu filmiE'rınin )eçıını 1çı~ındar. 

,ol< yararlı oldu. Ayrıc;o bu yıl ilk defa qidip 

zteyr eyim Kdılovy V:J.ry F o;tivnlı de eskı 

Doğu Bloku Jlkelerır ir filrı le'"ine agırlll \IP 

ren programıyla fel)tıvalimiz için vermıli bır 

da bL. .ılunısuz durum Turk ye jeki butun filnı Kc;.yl ~~ ılu<;tur H ı~ diye unıi ediy<ırun· 

ele~tırmeniPrı 14.,1 ında n geçerlı. E lt"'tt.rı festı

' Jl yOrıetmenimiz Hülya Uçansu, Jen -1e bu 

, 1 yonctrrıPn y, r ·fH ı~ı olan qenç ırl":ıd;- iı 

m ız AziZ"' T..ın, uçumuz de n.ııızriıi raylf\şt• 

Festival programı nasıl oluşturuluyor? 

ıc 'ı lik oir dUşu~le 12 bin bilet atıldıgını ğınıı~ te ,tivallere gırliyoruz 

Terrı ,il( ı ı d,uıı~nıanldrıı1ltl gOrduklen film

lerle ılgili olar~ k kPrıdi öneri listelerint yollu 

torlar. Bu ı; ,tele. i bır araya qetırerek buyul 

bır havuz oluştunıyoruz Bunu gı;ınelliklt"' Ey 

lül ayından itibar"'r yapıyoruz Bu havuı:da goruyorıı.. Aı'ıa tıcaı ı pıy'*'sad,ı seyircı sayı GE rı sene ben uç test;,ıalı ızledirn: Erlin 



en faz la ilgi toplayan, en fazla kişi tarafından 

önerılen fi lmlerden b.ıjlayarak filmlerı davet 

""diyoruz. Böylece program yavaş yavaş ime

ce usulü ortaya çıkıyor. Yanı fe'~tiv~ı progra 

'Mayınlt Bölge' oldukça hoş bir fikirdi. Se

yirci rakamları nastl oldu bu bö/ümün? 

Vt- ··ilerr blkınc ı. en Ç'J~ rredilı t In ı€ 

lı· te$,nde dal a çok, bu ;ılın bır başka ye"ıl' 

rndakı d, ğıtınıt.., ;... lı d( Jr 

ben de filmımı ; 1 ı ı :!or :ıe ;apı ı 

ıç.ı: Hong ı"ong, ngap · rı F c c,. 

bır f >1 ,, 1 ypr rm 
mını n ana gövdesi yedi sekiz kısinın ort::ık gi oldn 'Turk eli C:olaiJrı' filmier•nı ·~oruyo d.y(;r. u.mi ti>Jaıın y p: rr 1 •1 ~lke. ı 
zevkiyle oluşuyor· tabii ba~kd binsinin ızle 

ınemiş olduğu kişısel favori ler de progr..J.ma 

ekleniyor. Ayrıca kişi'5el önerileri de değerlen· 

diriyoruz. Başk.l f~stivallerde faz la şans bu· 

larnam ış filmierin bize yollanan video kaset 

" ruz E rı az izlenen gata filrrıı bı le eyırci iste 

sinde 2b. sırada. Mayınlı Boige'de en 1clzı~ 

izlenen film ilginç bir ~ekilde Rus Hazine 

Sand1g1 oldu; ama o, ısmıyle ve yonetmPnı:,ne 

prim yaptı .:ısi ında, M ayınit Bolge' içındc vı 

larının ..;ıt•n alrrı'l gL -ıL n ZJ'Jı' .,ı,- ı , yu t 

1ısında~ ı bır l: r yapımcı ı 'o'f') 1 ııaçıı-ımcı 

ıı..ın bir ~ey ı fade etmıyor. 

Bıler fıyatlam 3 geıınce 'e:· v 1 proqr .. ıı 

"'.::.k yenı fıım/r ır ıJıtet fıy-:.f!.tr as dc.ı h ç 
lerini dr ızliyor ve bunlardan bazılarını da alıyorolma('ınd<lndegil. KJtiiam, ''ıç.r;yave ı-lhaıtdP.yll Buna mıı i )~c-. :ıki-- .1r 

programa alabil iyoruz. Daha sonr~ progr.:ım· 

da, bölümler arasında c;:on rötuşlar yapılıyor. 

Ornec}in, 'Aile Kutsa l dır' bölürmi, geçen yıl iz 

!ediğim filmlerde qözlemlediğım ortak bır te· 

ınanedeniyle son anlarda çıktı ortay; ı 

Bu ytl testiva/e yeni bölümler katarak bir 

anlamda klasik yaptyı değiştirdiniz. 

Evet, festivalimiz ı n her yı l ufa~ tefek değrşik 

liklerle zengınleştirdiğimiz belirli bir ıablonu 

vardı. Bu yıl ise epeyce yenilik içeren bir proçı 

ram hazırladık Biz bu ;tandart bölümleri yıl 

lar önce festivallerde henUz böllım kavramı 

ortada yokken oluşturınuştuk. Buna, daha ko· 

lay ve daha fazla spansor bulma düşüncesiyle 

baş l aınııt ı k, fi lmleri belli başlıklaı· altında 

toplayınca hem izleyiciye ko l aylık sağlam ı ş ol 

Htçkmk da ilk kır~ fdm at.:.ısınd-1 yer aıdı 

Dikkat ederserı Mayrnlı Belge'den çok fozla 

film yok listede. Asirnda bunlardar uç.rJort 

tanesinin bile en fazla illenerı filmierin :ırası· 

na girm'; olma:.ı cak evınılf· el' bir ."'Y t.tbi 

Bu ytlki program son ytl/arın en iyi seçkile

rinden biriydi. Ama yine de festival olarak 

eleştiriler aldınız. 

Gözlem l ediğim ~adarıyla, bilinçli seyin·ı k t 

lesı bu yılki programdan çok memnundu; seç 

kiyi festival tarihindeki en zengin proyrdın 

lardan biri oiJrdk değerlendirdiler. Bazı ızle

yıciler çok fazla film olmasından ~ik .yett,:'J 

diler. Ama tabii kı her yıl Jlduğu qibı, ha::ı 

programın zavıf olduğundan. 'odak noktası 

bulunmadığından' söz edenler de var. Sanıyo-

ti·. du~ un< enır arkı.Lında duı UJ\ rvz. Ge.., .. n 

·ene bızım Jm bı et fı 1 atl rımııo 1 --ıı f· ('; li· 

raydı bı, sene <;ı rııt 1 or oldu. Kirı "-~ ullı:P .:~kı 

JO'Iul·· entıa!>yona ıtıra~ · t"l"tıyor, "ma bi"7u ı 

festiv"' ofarak tam bı!._ .. Jr etind~ yJpt.qı ıız 

-li~' ık artış rııye fJhı~ :ton.i!uyor ben r; .nu 

mtamıi' deqi im. (·qı rı bıı· ·.ter• ı('e ı.ı ıık 

bir artışla 5 milyon ıir...:.dan & mıl;ona çıktı 

rJ oruluyor kı, bilet tıyatlarırır': festıvaı yone 

t.inıi olarak fahı~ bı,· art 1 yapn adı k ft ·in• 

oğrrn< ıler bu yıl haftasonu 1unıen de g1mdu· 

se~nslarına ındi• imi ı I;,IPtler e Jı· .:ıbı'dilf"• ~ ... 

Zf"rvc.ı .yanda ı . .e bı!t4 fi 1 ,ıt mız Jynı gı ~e, 

St'nek· gibı S r.ıııyon vr. 7 ıı yrınou~ 

Geleı:ek seneyle ılgil; planl.::ınmın ge ırr , ne 

yazık k: yenı filmleri bu fıyatlardaı daı w: .. r•ı 

du k, hem de bunları ay rı ayn spansariara Sa· rum, belliba~ l ı fe')tivallerı uzaktan da olsa t.'t Zr• gösterrnemize lmk:Jr ynk Ama eskı fijr 

tabılıne ıansıınız dogdu. Arkamızdan b,ı~ka kip edenlerin de onaylayacağı gibı, bu yıl kı lerde, ı·lasiklerde bır eyl.• fapabıl r z ÇJ 
pek çok festival bunu uygulamaya başladı. Bu programım ı z nitelikli ~eşıtlili<}iyle olabılece zumlerderı b; ri, d.,h ~.: ılgı çekecı=qrıı du 4 

yılkı konuklarıınrzdan Londra 1 «En çok seyredilen filmler listesinde daha çok, bu yılın. bir başka yeniliği 
Film Festivali'nın sanat yonetme· 

ni Sandra Hebron'ın bize ilettıgi· olan 'Turkcell Golaları'nda yer alan filmleri görüyoruz.' 
ne göre, onlar da bazı şeylerı bizden esinlene

rek uygulamışlar. Yani karşılıklı bir iletişim ve 

fıkır alııveriıı de oluyor gidip ızlediğiniz fes t ı 

,.ıaller Masında. Biz de mesela 'gala filmlerı 

kavramını Toronto ve Londra'dan aldık So 

nuçta u l uslararası festivalierir yapısı ve prog 

ramla rı hep birbirine benzerneye başladı Bu 

biraz da festival piyasasında dolaşan film so 

yısının her yıl azalına~ından kaynaklanıyor 

kimi festivallerde bazı bolürnlerin programla· 

rının 3:yrı küratôrler tarafından yapıldığını gO 

n.iyoruz. Taranto'nun her ~ıl .300 filmi d}an 

zengin programı yedi ~rkiz kişım bir ekip ç j 

lışmasının uninü. Orneğin programlarındil 

Latin Amerika sinern~sınııı ayrı bir kliratöni 

var: saclece Latin Ameri kc.ı. filmlerını seyredı 

tor Onların arasından 'jeçimini yapıyor 1e c.. 

bolumden sorumlu oluyor Bence biz de ilPrı 

de bu tip uygulami\1 11 npahiliriz Bu yıl fe· 

tıval prograınındakı ikı yenı bcilunıden 'Aıle 

Kutsaldır temaxıl bır ortaklık içeren filmleri, 

Mayınlı Bölqe' ise ı..ı;ellikle ::ıinefil l erP. belli 

oncu özellıği olan filmleri vurqul:ıma kaygı 

sındar kavn : ~ landı. 

ğinin en iyisiydi bence. Zaten isteyip de :ıla 

madığımız veya programımııda olduğu hal· 

de IF Bağımsız Fılnı Fı·)tıvali·nin gösterdiğı 

film ayısı lO'ıı geı.meı. Am~ genel olarck 

eskı festivJIIerdekı filr1.leı in daha etkileyıci 

'llduğuna dair bir qöriJj' de dile getıriliyor Ar 

tık dunyada eskısı kadar güzel ve çarpıcı 

filmler yapılınıyor olabilir. Programı na;ıl 

o!uşturduğumuzu dü 1unUrsenız var olarıın 

içinden en ıyilerıni c;eçtiğimizi kabul etmek 

gen:·· ır. 

Bilet fiyatları bu ytl her yıl olduğundan da

ha çok tepki topladı? Gelecek ytl bu lı onu

da bir adtm atmayt düşünüyor musunuz? 

Festival bütçesinin ne kadarı spansorlar

dan karştlanıyor? 

Bııt. ~~mızin .sn ırıden ta;"l.ı,ını spansorlar 

kJr-sırlıyor. Hiçbir vıl ..,ı:ıC'ı asmıvor bııet qe· 

Lnmiz Bizim dfızPyimizdNı festivJIIerııı bPı 

li :i tandartları var. Bu :)tandartlar içinde diın 

ya Lizerinde gerçekleştirilen onemli testiveli 

lerle aynı ·nasrafları vapıyoruz Ornegin, bir 

tilmin kırası ıçin londrd'dan bin doıar ısteni 

voı _J bızden de bın dolar ıstenıyl'lr: Yurtdı· 

1undıjğümüz filmlenn fıyatlarını dü§ürm"'k 

olabılır. Yani bir tuı dı! LJier dengesıne d.:.. 

ydndınlaı....ık bile1 f''yc.tı Bunu Jırndili 1 .ıde· 

ce e~ filrıle• ı~ın ..ıygLılar· Jyı dLı~Uill 10r•JZ 

Ama belkı de ; ıha ziyade ~•nrt Ilere hıt. p 

eden filmlerde de oıneı:.ıin ·Mcwınlı i:solgt Cl"' 

kiler içın de, bu dıı~unulebi ır. Arr bunun 

bel! ı bir kesimden geler- tepkileri azalt'"caqı 

na ınanmı;orum· Çlink tPpk lrn :ıL. tıir flr 

lere yönelik deği ı. ılet tiyat.ar na tıra~ PUt 

ızleyı~:lerı yenı ye 'p rJ~ lrı~en or i;Jıı 

Hol'rwoodvari B•r )on ..ı weva Aşk :; .. rh 

şu nu bir hJft.ısom . .:J€" P<;i 21 K seansırıda "i 

mılyo, liraya seyretmek istiyorıaı Ama :~t 

bu. bizim stdndardımızd, bır festıv d ıçı" im 

kaı ~ız bir sev. lyı filmin mal'yetı oe yı.:' :~ı 

fazı· ilgi g6rrnryen filmı bedav-3ıya da ı.erır er 

51Zf'. 

Bu yıl testiva/de klasikler ne kadar seyirci 

topladı? 

UJUn bir >t.ıredir Ulkernizde 'ı.iineındtek kı. 

rur·ıl.; olmadıgı çin gene ı<U1::tk ar-=3. y~ctin<. 

Jnatır ı lar,ıklerını ~') nnı kJpy1i ır ,_n ı 

i'"' tti· me k" de fe-st valimı:-iı~ t mel amaç'Jııı 
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rlaıı biri; ancak her qeçen yıl bu tür filnılere 

olt1n ilgi azalıyor. Bu yıl 'Elveda' böhinıüni.ın· 

dek ı Willıaın Wyleı filmlerini ortalama 118 

ki~i izlemiş, Ozu'lan ise ı 1 q kişı; göruyarsun 

çok tutarlı qirliyonız' 'Ustal~ra Sayqı' bölu· 

münrlrl~i filmler, ... eans başına ortalanıa 1 bO 

kişi. E stel"ı Bl'avo belgeselleri seans başına 

126 ki~ı. Claude Clıabrol Türkiye'de hal5 po 

puler 18b kişi! GPnç vt" modern bir usta SJ 

yılabilecek Brian dr Palnıa'nın filmlerinrle 

ortalama J74 >işi ve Zeki Ö>ten'lerde ise to· 

pu topu 25 kiji. Bu yılın keıfi olarak ilgi 

uyandıraragına inandıgınuz Edward Yanq'ın 

filmlerinde ortalama m~:ıalesef sade{ e 144 ki 

i'· Gelecek sene Edward Yang benzerı bir ıs· 

me veva usta retrospektifine :mkitn kalmıyor 

bıı durumda. Andy Warhol'lcn ise se.1ns bası 

r ~ 2t.1 ı..ı!ı 

En çok izlenen filmiere baktığımızda ge· 

ne/de popüler filmler/e karşılaşıyoruz. Fes· 

t i val seyircisi degişiyor mu? 

E kiden billnçlı festıval ııteyıcisuıin tutarlı 

bir srçki zevlı \lardı B ız her yıl geniş bir yel 

paz~ oluştur ın prograınınııza her tür iLieyiı ı 

nin keyif "ıangı fılmleri k1tnı.ıyı hedelliyo

ruz. Bu sene i:-leyicinin t..eçimlen bakımından 

bir~yler ,arıştı qibime geliyor. Belkı prog 

r~1.mda çok film vardı, onların arasından dağ· 

ru filmlerı se~emediler. Yanı en fcHia ızlenen 

filmierin listcsıne- baktığımzaman bir-1z iJ.it· 

rıvorun~. Mesela Telefon Açı .lı 1\ ·wnLa 3dh 

film bize Tdnnke•ıt'in produktOrleri tarafın 

dan onerildi. Sevretti k. proqranıda bir k omE'· 

di filmi de bultınsun diye aldık Sonuçta bak ı· 

yorum Teleton A(ık k.almca O • .udenne l<ar 

deıler ın Ogul adlı filminden daha fazla ha sı 

/at yapını~. ~imdi bu durumda f.J'""Qram açı 

sından gelecek sene, mantıklı olmak gerekır 

se Telefon Açık /\alınca tarzındak filnılerın 

sayısını arttınnaınız gerek O anlamda hem 

belli bir ke im eyircıde heın de bızlerde ha 

yat kınklıgı ar Ç·lk sey edilen filmlenn !ıs 

tes.ıne baktığınız 'Jman ..,ok yı filnılerııı bu 

lı(t.edfl ye, alı ıadıgını qoruyor unuz Orneqın 

jzırı dergi Jlaraı< d" vurquladığınız yurt dı 

şında es getiren pek \Ok tılm bu lıstede yok. 

Daha önce de soyledigıın qıbı bel kı filmierin 

tanıtımı yerek iği kcıdar ıyı yapılmıyor An

ak ldnıtımıntn ,yı yapılması ıdece V'ıkıf ın 

e· nd~ n!ı.ıvatıfınc.ıe lt .. uı bır kum degi 10· 

ır; yı ı ıncesırıe qoıe 9unluk ıJJzetelerde \:eya 

Tv k:ınJtların{LJ fe"itival iilmlerıne utık faz 

la yl"r verılmiyör. 5ektönm testivale en ·yakın 
ierqt·ı oıJr k rz qenış yPr lvınyorsunu.l 

ma jt:\1 k k sızin okurunı.ıı -ı bel k• daı 3. 

çok nıad ı enierden dol yı ıuıel filmle 

r{' qıdenııv Y~nı 1 r k ırdongı 

Önırğin Caı·los Saur.ı'nın son fi lmi Salome Ben bunu an l amı~ değilim. Listf'ye bakt ı ğ ı · 

listede beş num,lrada, ı 562 ki~ı seyretrniş. mıı zaman, farklı şeyler söyleyen festival 

Bence artık bu tlır filmlerinde Saura'nm söy filmlerini hep a~ğıl arda bir yerlerde gönıyo· 

ledi(Jı yeni bir şey ya~. Neden h.llil ınstınlar, rum: A.ş1k 612 ki~i, Annemin Ulkesirıin Şar 

özellikle festival gösterimlerinde Salome'ye ki/arı blO ki~ı, Hıçkmk b79 kişı 1 Jcıponya 

gidiyorlar da, çok ilginç bir deneyım olan ve 705 kişi, Her GıinTann Dudaldarmu.·d.ı Oper 

büyuk bir olasılıkla bir daha görıııe şansı bu· 706 ki~ i Edward Yang'ın Bir i kı gıbı dunya 

lamayacakları Hıçkmk'a veya bence Benim çapında ı/ne kuvuşmus, ~ok düzeyli bir filmi 

Cici Sil.ıtmn'dan sonra bu yılın en iyi belgeıe maalesef sadece 77b kişi tarafından i71enrni~. 

li olan Olmak ve Sahip 0/nıak'a qitnııyorlar? Sinema yazarlarının festivale olan ilgisı 

)Q•~s te ı tanbuı.ıa doğdu. Sinemayl.1 t.:J 

nışrnası. b ·pşınctayken arırıeannesıyle bercı 

bet K ldıkoy·cleki yazlık :ıınemalardzı (JOrcliJ· 

ğu TUrk fı\mıeri arJcılığıyla 'lldu Ortc~okul 

ve li yıllarında ~.:J.ft.ıda "'·b tilrrı ızlerdi. 

'7Q'Iı yıilard.ı ine ı.1tek uvesı olarak .. ,nat 

... iremasıyla tanıitı. c; ı int Jc ptı Lı~ 

·ı ndP.n VP. Boljazi.,ı Universitesı nil" Endust· 

ri M lıherıdısltgi bölurnunden nı~~un n ldu. 

ABD de lPorqi" T :h' te Endustrı vt:' C:, ı li'rt' 

Mut Pr ji~lı~ı nde rrtJstcr yJptı. Aynı ok;lda 

d•)kton ç.tlış; :ılarını ~urdUnirıo"n Atlar 

t~'nıı art· holl~ lar ndd iııı:>rna. kul up le 

rinde c ı tutku">unu qPii)tirdı. 8 yıllık ABD 

seruveninın aniından, l qsS'de i K , Vrye 

qirdi vt:ı Istanbul Film Ff ,tiv:llı Yonetmerı 

v~rdımcı ı olar ık huqune kadar sur:gelen 

gÖI'PVIfıe ba;ladı 10 yıldır TRT Rady 3 

y yınlar 311 .JU r (17: Ord i !en pı 1rt.~nunın 

ydpırn(ı~ı VP ı u rh•rgı_,iııdekı .:ıynı adlı :.u· 

?k lı ko~ rı ın t.Jtarıdır. TU k AK ın kururu 

uyelerındenrtir. lshnbul Cll Fe.tr..,.:.ı.lı'nın 

Oaııı~ma K. ır llı ıjyf'Sırlir . .,ınem:ı ıte ll 

ı.;-~·ı ın'"" ı ı 'lkdiPirr çe ı tl i b~ sı n orqaniJrırl 

oa y,_,..miJn ıı 1tır 

nasıl? Yazıları ve öneri listeleriyle tamtıma 

yeterli katkıda bulunuyorlar mı sizce? 

Torkiye'de sinema yazarı kımliği taşıyan, Si 
YAD uyesi olan 30-40 kişi var diyelim; bun· 

lardan 10·15 tanesı aktif, geri kalanlarıaten 

medyanıızın bilinen ~oşulları içinde bır şey 

yap(ahnıyorldr. Aralarından bir tek Atilla 

Oorsay surekli festivalleri izleyebiliyor; o da 

SIYAD'ın ba~karıı ve uzun yıllardır Türki· 

ye'nın en tanınmış eleştirmeni konumuyla 

festivallerde ve gazetesinde bel l i bir guce s., 

hip olduğundan. Bizim testivalin kuruculan n· 

dan Vecdi 'ıayar da ne yazık kı ilrtık eskısi 

kadar dış festivaliere gıdemiyor bildiğim ka 

darıyla. Gençlerden Al in Taıçıyan biraz olsun 

takıp etmeye çalışıyor· Esin Küçüktepep ı nar 

da oyle. Çabasını çok takdir ettigim Necati 

SOnmez tamamen kendi i mkJ.nlarıyla ve bU

yuk fedak)rlı klarla festivalleri dolaşıyor, ama 

izlenimlerini, eleştirilerini yansıtacağı bır ya

yın orqarıı bulamıyor. Turkıye'nin erı sevilen 

sinema yazarlarından biri olan St>vin Okyay 

yurt dışında yılda tek bir festival bı le ızleye· 

rniyor mesela. Bu durumda, Festival öncesi 

eleştirmenlerden alınan öneri listeleri de1 he

men herkesin bildıği 20·30 film etrafında dö· 

nüyor ve gerçekten ılginç filmler maalesef ız· 

leyiciye ular,aınıyor. Baktık başka çıkı~ yolu 

yok; danışma kurulu üyemiz oldukları için1 bu 

yıl festıval olarak gerek Alin'i, gerekse Se· 

..ıin\ biz birer Avrupa festivalini izlemeye 

yol/uyoruz 

Festival filmlerınin tanıtımının en <ll birkaç 

iJ.Y önceden gazetelerde dergilerde eleştirı 

yazılarıyl.:ı, TV programlarında t.:ırtışmalarla 

başlaması ve eleştirmenlerimizin de bunlar 

hakkında sOyJPyecek farklı bir sözü o l ması lo 

zıın. Bunu biraz olsun -;ağlamak için, festiv.-tl 

filmleı inin ~a<-,.,.tlerini ~ok önceden ~inern.ı 

yazarlafıımza sunuyoruz· bcızııarı gerçekten 

ilgi cıostPnp l0·30 filmi k.:l':-etten izliyor lmfl 

ı_;ogu ko~elerıni 1 herhalde şartlar gereıjı 1 daha 

çok gUnrel, ticarı tilmlerc ayınyor!ar. baliba 

bu rla. bir Hır arz-talep dıt-ngesi! a 
" Translırip_iyandakl h1rdıml,mnıJ.ın ıloi.IVI E:te 

Tımale 1 tt> kkm- edt!rim. Sayleşmin tcnı metnini 

W\...W.Mty • .,, net .1dr sinde olwyıbilir mı 


