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iBRAHIM TÜRK 
ALTIN PORTAKAL ÖZEL 

Bu yıl39.su gerçekleştirilen 

Antalya Altın Portakal Film 

Festivali az sayıda film 

katılmasına rağmen çok 

sayıda anekdot 

içeriyordu Bunların en 

azından bir bölümünü 

verebilmek amacıyla bu 

ayki Fuaye yi 

öncekilerden farklı bir 

yapıda düzenledik. 

işte "Fuaye 

Altın Portakal Özel '. 

• Yarı~nıaya katılan yedi tilmin ikısinin yönet 

menlerı Turk degildi. Ydptmcıları Türk olan bu 

tılmlerden Sart Gunler Irak ~sıllı Alman vatcm

d.ı}t Ravin Asaf, Gonlumdekı Köşk 0/m~ud t'>e 

önce uzun nıetra.j TV dramaları ve Almanya'da için göze batıyordu. 

çektıği bir uzun metraj sinema filmi olduğunu pPk 

çok basın mensubu Antalya'da ögrendi. Alman

ya rla çekmiı olduğu filmde teknik problemler oldu

ğunu belirterı BUienl Pelıt, filmı kurtarmak konu· 

~ Yedi film arasında Kültür Bakanlığı'ndan par 

desteği aldn tek film S1r Çocuk/,m idi. 

• Yedi filmin ikisi Eurimages destegi almışlardı: 

Sır Çocuk1.1r1 ve Gönlümdeki Köşk Olrrusa. 

Danınıarkalı yonetmerı Elisabeth Rygiud tarafın sunda. girı~ımlerı olduğunu da söyledı. 

d.ln yoneUimı~tı. 

» Sewcmin en sıcak ilişki kurduğu 
ikı fı/m Oeli Yürek ve Sır 

Çocuklan 'ydı. En çok alkışı da onlar 
aldılar. özellikle Oelı Yürek'in fina! 

sahnelerinde salondan 
yükselen alk1şfar eski sinemalarm 
atmosferini hatlflatlf nitelikteydi. 

• T.lmamr Kurtçe olan San Gunler TUrk seyırcısi

nın karıısın Turkçe 1ltyazılı olarak çıktı 

• Almanya'da yaşayan T.Jrk yonetmen Seyhan De

rin'ın Türk oyuncUların ba~r.ıloe 'Jiduğu ilgi Çf'lıcı 

filmı Yıldızlar AriJ.S.Inda Altın Portakal'ın yarı~ma

h bolunuıne gonderılm~ ine r;ğmer yapı mc ısı Al· 

ınan olduğundan yarı~maya kabul edilmedi. Fılm 

Su da Yanar ve H1~biryerdetıin bulunduğu Ozel gös· 

terim böllimünde yer .ılabildi. 

» B.:ızı sinemacılar ulusal yarışmalara bu ti.Jr çok 

uluslu yapımiarın k.ıtılımı konusunda fısıltı halinde 

dr olsa ele~tırilerde bulundular. Sarı Gunledn g<ı. 

!ası sonrası yapılan k s.a soyleşıde Alin Ta~ç.ıyan 

dunyadakı uygulamalarda tilmin milliyetinin pro

duktOrun mıllıyetı olarak kabul edildiğinı soyleye 

rt~ k:ınuya açıklık getırdi 

• Yedı fılrrıın JÇU yor tınenter nin ılk -ıdll~a· ı idi 

le .ır Gunler: ~If '~' .. ık lar ... e YeşilljJk 

• Jik fılmır: ,_el\tıgı annedilen Bulent Pelı .. 'ın daha 
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• Filınlerın uçu 1 b mm. çekilip 35 e 'blow up' ya

pılmı~tı. Sır Çocukla.r Marl.ıfar Açkenve Gonlum· 

rlf>k, l<oşk Olmasd Çok esk ı zamanlarda da Ttirk ;i

nemasında lb mm. film kullanılıyor dncak 35'e ak 

tanlmadan o formatta gösteriliyordu. Uıun za

mandır ise bu form~ü daha çok klip çekimleri için 

tercıh ediliyor ve dijitale aklarılarak bu dijital kop

ya TV'IPre veriliyor. 

~ Katilan film azftgma çare olarak. 
Istanbul'daki top/anttda Nur Sürer 

taratmdan ortaya altlan 'daha önce 
başka blf testiva/e kattlmamtş olma • 

şartmm kaldmlmast konusu 
Antalya 'da da dile ge/dt. Fakat 

görilştü[Jümüz vaktf yöneticileri bu 
öneriye pek stcak bakmadtklartm 

açtkça belirtttler. 
• Sır Çocukları ve Martılar Açken~n kopyaları fes· 

tivale son anda yeti~tirme ~abasından dolayı hem 

se-; hem de görUntU açısından problemlıydiler Mar

ttlar Aç~ı:en~ıı lb'dan dijitale, orddan 35'e aktarı 

lırken yalt'dığı .orunların goruntüye yansıyan etkı

lerı ve dublajı, yapaylığını fazlasıyla hıssettiren 

• Hem E.urimages hem de Bakanlığa başvurdulda

r. halde de<;tek bulamayan ve filmi kendi imkanla 

rıyla kotaran M.ırlılar Açken'ın ekibi bu duruma 

duydukları tepkiyi çeşitli vesilelerle dile getirdiler. 

• Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Uzak ise Ratterdam 

Fılm Festivali tarafından desteklenmi~. 

Festival konukları filmleri bUyük ölçüde, galalarrn 

yapıldığı KUltur Parktaki salonda ızlediler. Şehir sı· 

nemalarındaki halkın ilgisini görmek i!lteyen fılmci

ler sinemalara kendi filmleri dahi oiSit parayla gir 

mek durumunda kaldılar. 

• Ucretli ~hir sinemalarındaki gösterimlerı bılmi· 

yoruz ama Ant.:ılyalılar'ın galalar'a ilgisi oldlıkç.:ı 

yuk,.,ktı. 

lk ı tılmde 'Salondan çıkanlar oldu· M.ırtllilr Açke' 

mono seslerı beltrqm bır rahatsızlık verıyordu. Str ve Uz.ık. 

ı,.ocuk .arı se 'dolby' 1 ekıldi9i halde kopya 'stereo· Osman Sınav filminin qalasından sonra yapılan 

basılabilmı~tı. Ayrıca ba) ve sorıda yer alan Jenerik konu~Jda bu 1ılmı fPStival duygusuyla yapmadık· 

altında :~kan qöruntuler dtjıtaldeıı ak·.arıldıklar• larını o nedenle hıç.bir festivale ba~vurmadıklarını 
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F U AV E 
•ncak Tur k sinemasına destek olan Antalya'nı n bu t ı ıılac•ğı ı l k platform olma özelliğini t<ıııyan pane odul •lan ç, Ço. Jkları'nın yönetm.nle" Uzak H 

s.ne kendisınin destege ihtıyacı ol duğunu qördukle- le ilgi yeterli decjildi. T uın f•sUvalin en aHil üye le- minio aldıgı lldullere •epki gosterdiler Benzer bır 
rini ve ek ıp olarak yenıden bi r değerlendirme yapa- ri OYUNC UBIR dernegine mensup olanlardı, tepki Ma,oıfar Açken'ın ekibinde de vardı. Özellik 
r,ık katılma kararı a l dık larını söyiPdi. Bizim du

yumlarımJT da festivalfn kat ıl ımı çogaıtmak ad ına 

y.1pımcı ve Sesam başkanı Kadri Yurdatap aracıl ı 

gıyla Deli Yı.irek'e de katılma'lı yön ı..inde tekli f go 

türdligU yonünde. 

• Galalar son r.;ısı filmierin ekıplerinin katı l ımıy l a 
salonda yapılan söy leşiierin soru cevap bOiümlerı n-

" Artik kapamş gecesi gelmişken 
Radikal'in Cumartesi ekinde ç1kan 
'Ekşi Portakal' başlik/i imzasJZ yaz1 
festival komitesinin can1111 sJkll, 

Basm ve Halkla ilişkilerden sorumlu 
Mustafa Koç, radikal muhabiri O/kan 

Özyurt'a yazmm sahibini sordu, 

de, kayda değer pek soru sorulmadı. Iraklı ve Da 

ni markalı yönPtmen/erin İngilizce yaptı kları konuş.. 

maları Alin Taşçıyan çevirdi. 

Festivali başlatanAvni Tolunay ile festivalin ku

rucularından ve isim babası Behlül Dal'ın Atatürk 

Kültür Merkezi'nde yan yana yerleştirilen büstleri 

torenle açıldı. Yönetmen Mehmet Güleryüz'ün 

BehiUI Dal anısına çektigi belgesel ise gösterileme

di. Bu ikı değerli insanın aileleri arasındaki bileme

diğırniz bir anlaşmazlığın. buna neden oldugu duyu 

munu aldık. 

» Festivalin iyi niyeti ve konuksevediği belirgin ola

rak hissediliyordu. Ancak özellikle, sanat ve basın 

" M Emm Toprak tilmin ga!as1 
sonras1 yapilan soyleşide "Her filmde 

bu defa ballik diyorum Ama Nuri 
Abi'nin bir bildiği var demek ki" diye 

konuştu. 

camiasından davetlllerin bir arada olsunlar dü~un· 

cesiyle ağırlandıkları otelin festıval etk i nliklerinın 

yapıldığı merkeıe uzaklığı ~ikayet konusu oldu. 

Festival süresince görevlendırilen genç elemanların 

inisiyatif sahibi olmamaldrı nedeniyle küçi.Jk koor 

dinasyon sorunlan yaşandı. 

Festivalin ilk günü akşam saatlerinde canlı yayın 

aracınr Kültıjr Park içine konu~landıran CUneyt Öz 

dPmir yakla~ık 45 dakika uzaklıktakı otellerine ak· 

şam yrmeğine yeti~mek durumundaki konukları 

" En 1yi erkek oyuncu ddülünü alan 
F1rat Tamş 'a herkes şapka 

Çikartirken yardimCI erkek oyuncu 
ddü/ünün Uzak'taki rolü yard1mc1 hir 
karakterden daha öte olan Mehmet 
Emin Toprak ile Deliyürek 'teki Oktay 

Kaynarca 'mn bölüşülmesJ farkli 
yorumlara sehep oldu, 

~ Bu senekı filmlerde çocuk oyuncuların aQırlıQı 

dikkat çekiyordu. Su· Çocukları'nın zaten konusu 

nedeniyle bolca çocuk oyuncu içermesinin yanı sıra 

Sarı Gı.inler v~ GönlümdekJ Köjk Olmasa filmlerin

de de çocukların önemli rollerde ıyi performanslar 

sergiledikleri görüldü. Jüri de bunu es geçmediQini 

göstPrmek istercesine çocuklara özel ödüller verdi. 

SN lK proqramına çıkartmak için ikna Ptmekte ral oguz dışında, ~gırlığı yoktu. Pek çekişmelı go-

zorlandı. runmeyen bu dalda jürinin Once ôdul verme'Tleyı 
• 'SırıPmatogrdfilc E.~erlerdekr Kom}u Hakların Ta- düşünrlügu duyumları alınırken sonuçta en iyi ola 

nımı ve Uygu lamuları' ba~lığı ile dUzenlenPr vf' rak Mer.-ıl Oguz'u tercih etmesı normal karşılandı. 
Turkiye'd~ oyuncu haklarının kamuoyu önunde tar » En lyı Erkek ve En iyı Ikinci Film de dahil beş 

n n 

le Uzak'a verıfen SP.naryo oduiU, tepkilerin hal ne 
deniydi. 

En Iyi Film Ödülüm, Uzak'a kclptıran amil hdlk 

jıırısiııin Fn iyi Film Ödı.ih.inü alan 5,,.. Çocukla

rı'nın yonetmenlerinden ! mıt Guven sUrekli Jlarak 

bu odule verdiği önemı belırtti 

Ravin Asaf odül alırkeıı lnqılızce yaptığı ıma ka

nu~mada S.-m Günlerı Kurt Filmi' olarak nıte-ledi. 

Konuşmasının ırasına KUrtçe sozler de s-ıkıştıran 
A;,af'ın bu sözlerı aniaşı lamadı 

Tören ;unuculdrı Volkan .)everwn ve Gül Er

da'nın perform.ınsları pek parlak de9ildi Özellık/e 
Gül Erda tarifi imkansız potlar kırdı. 

" TOrende ödıil llan bazı kıSd filmciler yoktu. En ı 

iyi kısa film dalında Jüri Özel Ödü/U alan Dalgalar 

filminin yönetmeni Belmin Söylemez de bunlardan 

biriydi. Billndigl gibi Belmin Sotlemez ıidül ka 

zandıgı h.ılde /ırendısine haber verilmediğim ve 

çağnlmadıgını, konuya ilışkin yetkililerle konu~

maya çalışırken kendisine ve aldığı ödüle saygısız-

lık yapıldığını belirten bir e-postayı basma dağıt 

mıştı. Kıs,ı metraj duzenleme komitesi bu durum

dan hayli rahatsızdı ve bir basırı açıklama~ ı yap

mayı dü}iindüklerini söylüyorlardı. Ama bu açıkla 

ma hfıl.i yapılmış değil 

" En iyileri toplayan Nuri Bilge 
Ceylan, yurtdişmda o/masm1 bahane 

ederek törene gelmedi, Böylece 
geçen sene ödül alan/ann. !örene 

gelmemesi üzerine yaşanan SlkmfJYI 
aşmak 1çm bu sene başvurulan, 
sonuclan törenden hir gün önce 
aç1kfama yöntem! işe yaramadl, 

Aynca sonuçlarm erken aÇJklanmas! 
tören heyecamm da azaltti, 

JUrı Uye'ii olan Reis Çelik'in Nuri Bilge 'nin ödü 

/ünü alması bazı hornurdanma/ara neden oldu. 

• Bir süredir sinema kitclpları basmaya da başla 

yan Altın Portakal bu sene Osman Dlkici'nin 'Arzu 

Film Ekolü' adlı çatı~masını kitaplaştırdı. Ne var 

ki kitap, taleplere rağmen son güne kadar da9ıtıl

madı. işini bilen gazetecilerin edinebildiği çalışma 
son gün yapılan piknikte yazarının ve honsı Oğuz 

Makal ' ın girişımleriyle bir kol i ıçinde getin/ip ek: 

gıtrldı 86ylec e Osman Dikici piknikte bir imza 

gt.inıJ yapmış oldu. 'Ttirk Sinemasında Film 

MuziklerP adir Akın Ok imza/ı ç.ılışma ise basrlma 

kararı verilnıı~ olduğu h.llde ortada gozükıne-di . 
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