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"- T <.' nıh.ııTt Antıh.ılıl.ır fc,tıv<~lkr 
V ınc ,,,Jıq ,ıkııLır. Rıı,Uill' ,ll'k 

.... ıhıpk·nnH: ık· -...ıhıplt.:nın~.·nH.· ar;ı ... md.ı ~~~.._lır 

,!.!ı:k11 \ l' gıJır ,C:l'lml'lerden Jt• 1ıldıık,.ı k.ın 

k.ııhna u~r.l\· ın t\nr;ılv.ı -\Inn Purtak.ıl him 
h._.,tı,·.ılı, nrK.ı ~~.·,mı~ith. karım. hı.:r fc,rı,,ıJ 

'onuıhl.ı v.ı~.ınJn ..,e,·ım-.ı: oLıyl:n rıtJL·niyll' 

t.ı~r.ı İl''!ıtl\',liı olm;ı kıık;uınJan çıkıp ..... ıv:.:ın 

hir ,·ı.ı:l\l' i.!dl•mt:ını~tı )~.·rd \'ıllletıınkrın, 

-.ıl:i.Jnı ıın,ı halkl.ı hlltunlı.=}TnL: k.ı)ı.:ı..,ınJ.m 

\'()Lı ,ık.ır.ık, y.ıh<ınuLırın ta~.ırnnlıı~unll.t 

'urdurııkn fntıval, hınkın lı ılkl.ı 
hutunk·tnH:rı .... inun.ımı:la Ja ı..,tı.·nılı:n ,.L' 

.ır::tı t.·dıkn Ju:~.·yJc ürtu:ıeınt'llll~tı Am.ı 

nnk·n,ı..· ht•r t..·k·~tırı)·l' kuLıkiarını tık.ıy;tn 

ıe .. rı,-;ıl ii:t.·rınl' ra:ıl.ın ht:r Pltıın..,u:: r.ıronı 

h,ı-,ır;ıltı l'den hUnıkratik :ıhnıvt.:r, 'ıonunJd 

fr..,ti\"Jlın Anraly.ı'y.l varardan \uk zı\.ın 
i!l'tır~lı,ı!inı ~lnL.ıyın~.-a; ilnce t.l~unnların hu 
ft>..,IJY;ı\ ıı:t:rındı:k ı t:gL·menlıjbne ..,on n.-rıp, 

'b:ndı y.ıi:!ı ık Ll\·rulma" kcuarını .dnı.ık 
~ınınJ.ı k ı ldı. v~ ıyı Je cttı Ama hu .ılı~ılnıı~ 

-:ıhnıyl't, ~.hh.ı i~ı..,inı ~.le y ıprı \'C fc..,ııvalı hir 
kııruın.ı dtınu~turmenın U...rc ... ınJen ~dJı 
Rıını.Luı l'ıll\·le k ... rıv.ıl yı.·nı olu~nınılan Altın 

l'ıort ık" i Kıiltllr ,.c, '>anat Vakfı t.ır.ıtınJ.ın 

dııcc·nknl'c<-k (~t-r,· ı d :ı ha one c de AK">A \' 
ı.::ıhı bir kuruınl.ı';ın:ı denl'ıne:-.ınc ı,!ifl'll'O k·-.rı; 

'.ıl. hıı kurunıl,ı~ııı;ının ılkdcrını l->dırll'yc·ıne 

ı.lıı..:ı H, ın l·unıı sıırJLirenıL·mı~. tekrar ~·,kı 

.iınuıııun.ı dnııu-, .ıpm.ık :nrunJa kJinıı}tl 

l)ikrı:-, hıı kt·=: ıılu}ıurııl.ın kurum uzun nmlir· 
lu <dur. \ t her ,..:e~yL·n yıl, fl-.;,ti\ .ıl Jnh:yıını 

Lı ınır ık ~ert. i )'Pnerımın ..,pnnsnrlııı::u 
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BURÇAK EVREN 

Jı ırh.lı h ır h ı~k ı "t.'~ lt:rl' C:t:rd~_5inım ı.hı,m.ı~.ı 
cık bır dunıın.ı '-!dır 

F~.·...rı,·alın kımı rırıltıl.ırını hu ~ıl 

ı.::nrnu·ın~ likten ,!.!dnıt·k ol.ınak ı~tlı ( )n(t..· 

ukınlikiL·rın nıu~lık \'C' nıtdık .ı, ı•.ııhhn 

:t.·nı..:ınlıı..:ı hunun ılk ıru\hrını vcrdı bı:L 

l ıcn;l'ktcn Jl' !:>ugüne Jek Altın l'<•rtak ıl'.l.ı 
v.ı~.ınm ı\.ın hir l'tkınlıl hc-llııQıı ,·.ırdı 

Ant.ıly ı'J,ı. '-ııneın(ıını:-ın tund sorıınl.ırını 

ı rddı.:' l'll 3Ç ık~>tıırurnl.ır O\ Ic ılı.:r \nk 
k uılıınlı, p.ıntl .ı~ırlıklı t ırıı~rıı~ılıı. 
-;;ın.ıt\ıhrı J,)hılt?rden ;ıi.Hıık ku\ıik ııtLı 

W\'lllllı ..,.ıJonLır;ı t;ışıınay·ı yettigı ,gihi kstı 

,·,ılın cıgırlıl!ını \T dıkk~trını k· y.ırı~m;ılı tılın 
ler bd ;ır hu etkınlık ler~ dl' yondttı. 1' ı ne k 
katıltmLırın ylJk'ıll u(Il)<);o.,J \'t; r_.ogunun o.;jnL 
ınaını:ın -;orunlarına ort.ık olm.ık i..,tl'Vt:ll 

ı:t.:n~lı..'rdcn Plu~ma..,ı, ı'? ın hır ~lı~er "L'' ındırıu 
v.ınıvJı. {Jt·r~ı. çoi!u pandler, p.ın.ılı-.dcrın 
edılgın ~ınl·mau nlnıasınJan k.ıynJkl.ın ın 

ü:dlı(!ındt?n JoLıyı, hir v.ıkının.ı, Jı:rr \.ınma, 

,.,kıyc· duyul.ın n:lcını çılelı hır ~ekıldc dılc 
~l'tırıne gıbı ... ınJen hir .ı~Lım.ı ,.c et' unııı ı 

çızgi..,ını.: f.!L·IJı)"t: dı:; yınt· dt· gt.:n\ ızh·vt:n•. 'L· 

..,ıncm.H.ıLır:ı ~l'Çillı~ın )L·~ıl,.ıın ınJ~ın hır 

)l')krı "kLır:ıhılJı. 

Kurumb~ın<ının ,L!etırdıi!ı hır \"t.:nılıl. ı-.l, 
JUrının olı.ı~umunJakı titı;:lıktı. Hu ~ıl ııırı, 

kımı k~rıv.ıllcriıı htıla ın;ıtLı -.ıır~..lurLiti~ı_i 
.ılı~ılmı) ~l'lc..'nl'~ın dı~ın.ı çıkılar.ık, !'.t·ktorun 
lın kıınıınunJ.ın hır kııı ıl><"ıJ,. de~ıl ,lc, 

h.ıı.:ıın ... ı: h ır ~~..·kıllk~ nlııiturulınu), u"fL lık ... -k 
rıırılt etkınlığı ..ıbn kı·ık-rt.: ,ıJllugıırH ,ı u.: \'t'r 

\Lrılnıı-t. ~t·ktıır .ığırlıklı ~~ıın.ıydn ıurinın 

dn . .:ı.:rlt·ııdırrneo;,i dl hıını.l.ın llO(t. kılt:rdL 
lılı.luJ.!ıı cıbı e~-JI),t Ll\ırın.ıLırı, ~~.·\nH-.tLlı hır 

hl· .... ırl.ı~nunın odulkrt r;ın ırıllll.l'-1, y.ı d.ı 

kt..'lllli ır.-ıl.ırın.Lıkı ~crtk~ı \t.' ~.ır,ır ... ı'! 
t.ını,nı...ıl.ırın Jııın ı r.ı ır ık, ııl\.lıık~,.ı ı•:nt:l 

(no,m·l <kcı!) hır şekıi,Jc niJıı juıının '"'r,Jı~ı 
H.lullcnn nerllk\ C' tumiml \ ık mıııın- ıı) 

hırlıgı ıılm.ı ı b ıurı (,lu ıımtın~..lıkı netk-n 

krın h.ıklılıgını J,ır kc-: d.ıh,ı k ınıtl.ı.lı 
A.m.t hıı yıli.: ı fc,tı\,ılın t ırtı~ın.ı gururmt:_ 

en hü\uk ıtılımı ı..,c ılk kc~ dıızeıılı..nen 1 
llııo.;Lır ın't Kı"a hi ın \·kil'' Fc..,tt\ .ılı'nı ''-er 
ınc ııdı c,_, sı ılı ıılıı>l.ırJ ın lOO'c yıkın 
l.ı 1 nırunun y.ırıklı~ı hıı te tı\'.tlık on pırı 35 
kt..,il fılm, 14 ,·ıJeo y.ıpınıını y.m.nı;ı\ı h'ılıinll 
,~,.·-.mı,, hır u k ıı..Lırını d.ı y.ırı~ın.ı dı'ın\J.ı 

gD--.terın~.:yı terLıh dmı~ <~ ogunlııgıınu 

~·ıh.mt.ı kı .... ı fılm( ık·rın olu~rur\.lugu hu t:tkın
lık, oıJt.:t J k-. ri' ıl ıçın,lı.- hır h,ı k. ı tcqı, ıl 

ıroninumun.h.: ılı:ı J.!orcr~..·k. ıkrkı vılLır ı\-ııı 

ı\gılıh.:rl· )CŞıl ışık ~.lkın.ı\.l \-Ttrı. "'·mırı: hun
d.ıı• hoılc· Anı.ılı ı Jı ı ılnı:c,ı Yqıl\.ını'ın 
n.ıb~ı dı:gıl. ~~~nı :.ım.ınd.ı ıılu l.ır.ır.J\1 k h. ı 

tılınuh:rk· vıdL·ocııtırın J.ı n ıkı ~If ILcık 

l2 Ant"!) .ı Alı ııı Purıuk ıl Fılnı 

h '>ll\';ıit'nın l'O Ol1l'nlfl !->.lJfi'riZI ise, llt.fL'Jt.·y~L' 

"t)yJcnL -.lı\-'JL'I1t: yıJ.ın hık.I)'L'"illL: llıın\ıp 

}..!t'l\t.:klıguıı yıtın·n hiltiu ıncrkl':ının lıiP\ lcn

tıdLn sprnur h ır gı.:-ı\egL' Jı )nı ı llll' t,.Jı. Yırını 

\ıldır Aııı.ılv.ı\ı hır kıılııır -.ın.ıt kcntı h.ılınl' 

dııl\u~rürıılL" "l') knrılt~rı, dcgı~{·ıı \l'rt: 1 ytınL 
tıııılı·rın Lırklı h.ıkıs ~ıç darı \t: l.ıhıi idcolnJt~ 

IL rı nı.:Jeııı) lı.:- ı·nııçsu. k ıl mı~. '"'ır.ıkın 
kulıur·sc~rıat ffil rkc: ını '"'ir~ ın.ı, veni h ir sı nt:-



restianmayacak wlftl"'·"' 
kötOydoam-. 

sinernamaz attartan 
diyenleri de en 
azından nlcetlk 

açısından yanıltacak 

bir dOzeydeyc;il. 

' T e nıhayet Antalyalılar feen t!İer 
V ine ahıp çıktılar Bugün d k 

sahiplenme ile sahıplenmeıne ıuuında lid 
gelen ve gıdıp gelmelerden de oldukça ~ 
kaybına uğrayan Antalya Akın ~ Eilm 
Fesııvali, onca geçmıtıne kaqın. her uval 
sonunda yaşanan sevımsız olaylar nalenıyle 
taşra festıvali olma kulvarınılan ~ıkıp, •YIID 
bir çızgiye gelememıttı Yerel yönetiıtılcrift, 
sözüm ona halkla bütunlefme kaygı ıa.Oft 
y<>la çıkarak, yabancıların tSfllronb.ıjıırıda 
sürdüriilen fe tıval, bırakın haUr.l 
huıünle1meyı, ınemamııla da ıı.teniJ n v 
arzu edilen düzeyde örtiifememi rı Am 
nedense her eleştirıye kulııklanm tıkayan. 
festival i.ııerıne yazılan her olurnıuı rapo 
ha ıraltı eden bıirokratık zıbnıyer, ----~•~··· · 
fesııvalın Antalya'ya yarardıılı ç k ıyan 
geıırdığıni anlayınca; önce tateiOitlazııt ~ 
festıval ıizerındekı egemenliiJ.ne 
"kendi yağı ile kavrulma" kararını almak 
zorunda kaldı. Ve ıyı de ettı. Ama bu alıtılmq 
:ihniyet, daha iyisıni de yapu ve festıvalı bl( 
kuruma döni.ı rürmenın ıi te ınden ııeldı. 
Bundan boyle festival yenı olutturulan Altın 
Portakal Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 
düzenlenecek. Gerçi daha önce de AKSAV 
gibi bir kurumlatma denemuıne Qlrıte fe.ttl
val, bu kurumlaşmanın ilkelerinı belirlcj~t~pe 
dıği için bunu ürdiıremem tekra,t ııUı 
durumuna döruq yapmak ~ blııı 
Dılerıı, bu kez olutturulıın ~ ~ öıııllr 
liı olur. Ve her geçen yıl, faaıt al 
kazanarak yerel y M~ 
dıtında bır batka FYJ-~ 
cak bir duruma ııelit

Festıvah~ , ,......"""''~'"" 

an tçıları I bilerden alarak küçük ama 
sevimli salonlara taşımaya yetn~ gıbi faıı 
valm ııjırlıcım ve dildıatinı de yar .. malı film· 
ler kadar bu etldnlikleıe de yönelm Panele 
lıetdıııılıırm yüUelı. ol111111ı ve çoğunun ıne· 

ınemı ın orunlarına ortak olmak ı teyen 
aençlerden olııtması, ışın bir diAer sevındıncı 
yanıyclı. Gerçı, çoğu paneller, panal .. derın 
edilgin nnemaeı lm ından kaynaklanan 

Jlilbıden dolayı, bir yakınma, dert yanına. 
eskl,e duyulan lemı çılelı bir tekılde dı le 

tırme Ib nden bir ağlama v savunma 
plı:liyR dtr. yme de genç ııleyene ve 

11i1wma ılıını eçmı In Yeşilçam'ından bir 

lett ııkwablldl. 
Kuıumlııtmaıurt gerird~ı bır yenılık ı , 

jllrimn olllf'llllurulaki urulıktı Bu yıl )Ürt, 

lı!fıld'1uritvııltlerirı h 1 In tla ürdürdüğu 
çıkılarak, sektörün 
ılke yle değıl de, 

fııtturiılmur üstelık se k. 
kitlfere ldı.ıjunca az yer 

•erılmı kror ajiırlıklı lm , n ıurının 
del!erlendırme ı de. !-undan <n kıl rd 
uklujlu gıbı ~.J r kayınnal.m, m'l[eki bır 
hesaplatmanın ,iJullere an ıtılm.ı ı, ~· d 
kendı aralarındak ı gerek ı .e y ır dr ı. 

urrı~maların Jı ına ra arak. lduk a o•n 1 
(ne nel değıl) bır tekılde ,IJu Jurının ,-enJı/ıı 
ödullerın nerede~ e ıumune 1akınının· ' 
birlığı olması da, ıun ,ılu umıınJ ıkı neden· 
lerın haklılığını bır kc: daha kanıtiadı 

Ama bu yı !kı fesmalın tanı ma tumıe· 

en buvuk atılımı ı e, ılk ke. Ju.enlen n ı 

Uluslaramsı Kısa Fılm \ ıde • F malı nı ıçer· 
me ıyJı. Çe~ıtlı ulu !ard n J · ~akın 
l:oııtvunınun vapıldı~ı i-u fe tl'aiJe <-'" )Urt 3'i 
kı ahim, 14 vıdeu ~.ıpımını 1arı m lı bolume 
eçmış, bir o kadarını da 1 rı~m ı dı ında 

gö tcrmeyı ıerLih eımış. Çugunluğunu 

yabancı kısa tılm<ılerın ulıqturdugu ru etkın
lık, adeta fe ııval içinde !-ır ha kı te "'al 
ııörünumiınJe ılgı g rerek il rkı ~ıllar ı,ın 
ılgilılere 1 ıl ~ık yakmaya 'em. _anın: hın 
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ı 

Zuh.ıl Gcnn:r, "R. S<t<tt"le En Iyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 

,Lın i:>oyk Ant.ılya\Lı y;ılnı:ca Yqıl1 ını'ın 

n:ıb::ı lk·J;;'ıl, oıynı z·ım.ln~.la ulu-.larar.ı~ı kt'ia 

fılnh:ıkrlt.• n~kotııLuın ltı n.ıh:ı ,ıtac.ık. 

l2 nr:ıln Altın Portakal hlııı 

E:,tı\'dlı'nın l'l1 imemlı sürprı:ı ı-..c, nnl·d~,.·,..,t.. 

't"'vlull !'ı,'ıy\t.•ı'll.~ vıl1n hik:nt.>,ın..._. donup 
1-!l'r\·-klıc:ini yıtırt.·n kültür lllL'fkL".:ınln oylcn 

tı~.k·n "'l)ınul hır gt.·rçl:.'ğ~..· dl"'ınüşmt.·-.iydi. Yınnı 

yıldır -\nt.ıly.ı\ı hır kültür ,anat kenti halıne 

dıH'nı~turınl· '\\Wit.•nrik·-rı, Jeği~en yl'Td ycınt· 

tımk·rın Lırklı h,ıkı~ .ı\ıları n: t:ıhii ıJePioJi 

lt>rı r11..·Jt.·nivlc spnuç:.u: Lılmı~. lıır;ıkın 

kültür ..,,ın,ır ıncrkc:ini hir \ana, yeni hır ... ine 

m.ı s.ıl~ıı1u dahi dçılmaması ~ihı gülün~ıı hır 

h.ılL' gcıınnı~tı. Ama hu kı::, çoğu ~t'Y ·ıhi hu 

-.ôrll.'ntınııı Jr <1mıyane hir dt'\'t}k ha ... a~ı 

kırıldı -\nt.ıln ReleJıy~ R.ı~bnı Ha,.ın 

'"'uh.ı~ı'nın .ı\ ık.Lıına ... ın<l göre, vakınJ,ı hl.'ın 

de \.\,l V<tk ınd,ı, h ir kültür 'anat ıncrkt.:ını.· 

Lınııuyor. 700.L100 m~trckardık l-u.1r alanı 

i\ in~o.ll' ver ab n külrlu mcrkc:indL ıkı ... alım 

\ t'r .ılıynr r .. :rgc S.ılonu adı vcrilı..'tl kliçuk 

s~1lon l lk ı ı~ılil, A ... pl.'ndl" ~~ı lt mu ;ıJı 'er~ 

ılcn hiyuk ..,,lltll1 i:-.ı.· t100 ki~ılik kapasıtı.·~.h: 

Tum \·ıgd,ı~ t..:kniklt:rle donatılmıs ..,Jionl,ır, 

her tilrlu lııltıırd-,anat>.ıl etkınlık )ap.ıhıle 

u;·k Jnnanııntı ,ahiplcr S.lnırı:: Ant.ıly;ı 

Altın Pllnak.ıl Film Fc,tıYalı'nın tüm etkın 

lıklerı Jc, !'uar 1l.ını ıçinJe \cr n lan hu kültiır 
, . ._ • ..,,mat ınt·rke:.indı.· gcrçekle~tirill:'~ck 

fc,tl\';1lm hep t)lumlu taratlarınJ.ın so: 

ettık. Hiç ını ohnn'u' tar<~fı yoktu' Elhc·tte 

,·ardı L;t·çnıi> nlhrJ<~n kutu bır geleııt'k 

daha J~,ı.:ru ... u mır.ıs olarak sürduruh.'n \'l' 

nedt.·n"r Pnünt· hir türlü gt.:c.;ılmı.~)en 
.ık,,ıklıkl,ır, hıı yıl da org.ını:;ı>\on ,ı~ncn çuk 

h1)lı ı. ın.ı\' n goruni...ımünı.lı.: kar~ımı:a çıktı. 
t..)rnt·gın ,,,n ıt\-ıluın A.nt::ıl).ı'y.t ııt·lı~ 

gıdı~IL·rın~o1l' )~t~anan sı.:vımsi:: ~amanLım,ı 

ho, k s ın.: h ır kstı\ .dı Jü:cnlt.'ven lı~ıkr \'t 

kıırıııııl.ır ''ın gt·r,ektcn kolay koLI\ 

h.ıgı~lıın.tı.aı hır lı.lta degildı Rt'ı\·lesıne hır 

lun ııedt:nkrı hılınu1 kiını kı,kırtmal:ırın 

k•)flıkk·mc'ı\ Ic rcı:.rı\.ılın L'dul get"t:sııu ~ık 

t hlıkCH' Pk 11 ... ık hoyutl.ır.ı ul.tırı. RL·n:-kı.:ı 

\~r ııı kı ı ın hılır,cını.:h nl.tnlır. ıırel 
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lı)hbındt.· pqi...Tindl:' Jııb~;ın k.mH.·ral.uın L ız

iht·~inı: Lıpılnı;ı gihı hir y;ınJı~lığ;ı ~.hı~ınL·~o.len 

\ıHlliHI \PZlllHk-tnL'Otn Ü\t(',l11lkl1 gt•Jdıit'f 

AYtıt:ı fılııılerin açıkh,n·,ıd.ı ,,!Jııkç ı -.ıpık 

.ıltınd.ı ı·lı.:nınl''ı kımıleri ı::lcnınt ı )JHının ı 

"Sekizinci Saat", 

Zuhal Gencer'in dışında 

ne yaptığının farkında 

olmayan -hele hele çevre 

kirliliğine getirdiği o 

absürd yorumuyla

oyuncuların varlığı ile film, 

zorlama bir ödeşmenin 

peşinde gereksiz gerilim 

öğelerinin bir bakıma 

tutsağı olmuş. 

hılc crı~ı:meJı- tötiv.tl ıle uz;tktan v(ıkın~.lan 

ıl~ı..,ı o)ın;ıyan g;ırır ctkınlıkk-rin ,-~ırolın.ı~ı 

gıhı olaylar, ne p:ık kı hu yıll..ı testı' ılın 

lıluınslı:luklar hancc-.mdc yt·r ·ı ldı 

Filmler 
Rıı yıl Ant.ılya'da yarışacak fılm bulunma: 

Jıycnlere ni,hct, tanıı taııı:ıının:ı 1 1 yc·nı film 

Altın Portakal iiJülkrı ıçin v ırııtı (ıerçi 

fılmkrin nıtcliklerı, hclkı Jc hugum bcbr 

en .t;;ınd.ul henım hulunduğum ft.·,ııvallcr~l~.·~ 

qınL' ra>tLınmay.ıuk denlı çok k.ıti.ıyJu .ıma, 

'ınemamı:ı. 'iıfırL~nJı Jı).t=nlerı Jl' L'O wınd.m 

nıtclık açı>ınJan \'ınıltnc,ık hır düzcyJc1dı. 

Jııri tı\ı.· ... i Llbnk hen \L' \lıgl:'r li\·t·lc:r, ıın 

Jıırinin \ ırlığı \'l.' ı}lt'vıni :ınm<llhın elkım.~Jık. 
Çekikn her fılın, katılım rayı ıl.ıı,ık helır

kncn 100 milynnu .ılnıak i\ ın ~ım~.krılını . 
Hu ,la ·ıkçdı iıdıilkrin s.ıy~>al ;dığı i\ın,lc hıç 
J\.' kw,;um~l'lllnL:)'CCCJ.. hır tL'~\' lk pırınıı oJınu~. 
S.ıııırım hımJ:ın 'onra y;ırı~mııy:ı kıtılan him 

lı:rı hL·IIı s.ıyhh tutmak, hır Lızl.ı<ını d.ıhı ck

mı.l gelt:nek h.ıline gt:tirıbın. Çunkıı 'tıllll\ 

ı.ı, lıl:ın iürıve uluvor. him J.ıhi dcınL·k l'~q.!u 

.... ıyıl.ın kımi ılkdlıklcrı, sıncınava Vl' Jiırlye 

.... ıy~ı nı.·~.knıylc ı: k• me k rnnınJ" k ılıvcır 
Bu yıllı fe,m·alın lıı1 kıııkıı \"k kı en ıyı

krııı,kn hırı Umıt Elçı·nın Erh.ııı BcnL·r'ın 
.ı) nı .ıd lı y.ıpıtınJan !'ıitllt>m.ıya uy.ul.ı\lığı 

"Pınn.·k'' tılmıydı. Eın-.·klı pıılıs nll'munı Rcı.:ai 

RL'\''ın bıı n•IJe H.ılıl Ergun hir h.ıkıma 

hay.ıtının r~ıhıni...ı oynııyoır h.·ndi'i \'l.' \L'\'rc

"iyk· ıidt:}ntl'!-oı Çt'TÇI..'\'t:'indt: J!l'\cn film. ,t.!t:rek 
tıkıcı \ l' ak .... ıın;ıy.m "ınL·ın.t dılı~·h: H' gl'rl'kse 

tüm nyunnıLırıvLı ku ... ursu~ dcnl·hılel'ck hir 

'ıyı fılın' oodliğini taııvorJıı. (1 ınıt Elçı, hir 

y:.ınJ.ın L'"l'rt· ..,<Jdık ııy.ul;ım;tıtın "i.H.l.tk<ıtini 

ıaıırken, bir Jıgcr y.ınd.ın d.ı hıı s.ıdıklığı 

:l'nı,!irdc~tırl'Lel kıını ;ıyrınııl.ırl.ı ı.· ert· 

ıh;lnt-ıın ..,ıncına~.l.ı }JJ-smm.ıy.tı.ak t ır.ıtlarını 

d.ı gıl~tcrınen ıhm.ıl etınıycrdu. Slıtlll\t.ı 

"Bnct·k" y ılnı:ca Aııtalv.ı'nııı g;ılıhı ,\,·gıl, hır 

~;ıkım.ı ... oluk"u~ ''l' yu:-.u:::- kal.ln .. ınem,unı:ın 
Ja gllnumı..ı:Jt.! v.-ırJıı!ı \ı::gınin .ılı ını \ı:!'ıyur~ 

du R.ııLıl.ırıııı hılnıcnı ıııı.ı, hen H.ılıl 

Erı,:ıın'lin llcği~ik Dm.1nlı c.;ift t.u.ıtlı ovunun~ 

J:ı )'<T .ıl.ın R~c:ıı Rcy'dc·, n, Sıt.ı'nın unutul

maz tılmı "Uınbcrt<> [)"dL·kı k.ılıcılıgı \'C 

<:tkivi ,.!nrdüm. U:un '-lırr hellt·.L!ımt.lı.· Rt·cai 

Bt'\ 'ın y ııaınınd:ıki ~ırdapl.ır diinllp ,\ol:ııtı. 

R,·J~ ı de hu tirinen hclirgın o:cllıgı, >ey ırcı yı 

edılgın olın.ıkt;ın 1ık.ırıp etkın hir lı.ıle 

,::curını.·,ııh:k, kendı y,t~i:lmınJali kımı 

,,J ıycıkl.ırh h:ıglantı kurup k.ırar 

ı~.ıma ... ın~.blı scçenckllri \oğalrınasından 
cdiyı,rdtL 

Altın Port ık.ıl\L.ı cri~L·ınt·~.lığının, 

gcrd!ınJcn f:ı:b,ını Altın Knza'J,ı elde ~Jcn 

K;dır Süzen'in "'ınguk Geı.dn"ı ''L', llt' ya:ık 

ki ı~lc~.lığı konunun o:undı.·n gdı.•n Juy~u..,al 

ronunıı ra;imen ı\tcnliğı V( s~t.:.ıklığı 

yakal:ıy;ımaınıı gihı gdJı hı:L· Olduk~a naıi 

l'ıt .,ıncm.ı Jıliyle, yPk,ul ç<ılgıcı çocukların 

durumları ü:crinc ın~a~t cdılt·n tilm, kimı :-.ah· 
nder ı\ Ic naıflıgın de tltcsındt· y.ır.ıy, rnrLıma, 

h.ıru ığrctı olmanın iltc ıne pek gt:\·cmiror

Ju. Run.ı brıılık Tul.ıy Erat.ıl•y'ııı "O:lcııı 

1 lu ne, Rugüne Yarın"ı l'C hırhırınJ~n farklı 

u\ lJ.;,a \1ykuyd ı:lcmesine k.ır~ılık, lt.Jtl'nlı~ı. 

>ıc:ıklıgı, ılk hölümJ,- olduğu gıhı gcçmııc 

Juyul.ın özlcmın h.ıın telını yak.ıl.ıııı.ınııı 

ıi,re~inden ı::clmı~tı. H;ılıl Ergün'Jcn Ln·cn 
lnanır'.ı, Fikret Ku~bn'J,ın Aıı!Lı Erguıı't· w 

ht'ie hde Şehnenı T ıç:ıl'a kadar h.-r oyuncu, 

övkünım ruhuna inchilmıı. bır fılın k.ıhr,ı

ın;ıtunın ...,ınırlarını zorLıy.ır:-ık ı:k~'l'nJL·n hır 

~cvkr odünç alma Juruınuna ~dmı~ ı:lt·nııni· 

nı hır.ıktı hclerde Dc·ınck kı iyı ı>ykııJcn 

yalnızca iyi til m Jc~ıl, q ı ynnt.·tıncn dt• 

çıbnıııı. 

Oldukça i>ti,mar ~Jılen bır k~>nuyu -renis 

kt 'mc <.Lı ıç~rcn Cerıı.ıl ( ltizııruk'ıın 

"~ı.kı .. ıncı ":'ı~ıat"ı ı ... c, ıyı dü}tınulınuş ·ıma 

ktHU .ınl.ıtılmı} 1--.ir fılnı. ?ııh.ıl ( ıcnu·r'in 

dışıııd.ı llL' yaptığının iarkında olmay.ın ·hde 

hck çevre kırlıliğıne gctırdıgı u ah,ıırd yoru· 

muvla nyunculttrın v;ırlığı ill.' tilm. ::nrlama 
hir o~.h:şmcnin pc~inJc gcrt·ksu: ı,:crılım 

ogdt·rınin t-.ir hakım(ı tııt~<t~ı olmu~. 

{·:.ınan GercJ~'nin A\·tup.ı mdo ... unun 

avrık ı yorumlayıcıs.ı ~ger~ ı o Ja tarih oldu 

ıın.ı- F ı>sl>ınJcr'c gonJcrıııclcr \·ır,ın "Aşk 


