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ama kendisini göremedigimiz fi lmler- Ancak başrol oyuncuları jenerikte verilmiş. Bizim kata loğumuzda da yal<ın 

den biriydi Kara La/e Bayramt. zamana kadar (Alman kaynaklara dayanarak) yönetmen ismi olarak asi ın 

Çünkü kopyası yoktu, Türk sinemasının ka- da senaristlerden biri olan Marie Louise Droop görünüyordu. 

1 NU R DEN ROM4N VAN Al UANORE DUMAS yıp filmlerinden biri olarak biliniyordu. Konusu Hollanda tarihi ile yakından ilgili olan Alexandre Duınas'nın "La 
ı:tf uLA TULIPE NOIRE" 
ss: 

f ·R50NEN 
oh a n de Witt 

Theodor Becker 
Cornelis de Wltt 

Otto Sommerstortt 
Adria an de Witt 

Cari de Vogt 
Overste de Tllly 

Tenler Tudor 
D e P r ins van Oranje 

Erich Toremskı 

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli 

isimlerinden Muhsin Ertuğrul'un Alınan

ya'dakı günlerinde çektiği filmin Hollanda 

Tulipe Noıre" romanından alındığı için olsa gerek, benden önce film kolek 

siyonunda çalışan Peter Delpeut, filmi 1990'da seyredip hemen restore edi i· 

ınesi için rapor vermiş. Gerçekten de film renklendirmeyi de koruyacak şe-

Film Arşivi'nde bir kopyasının olduğunu kilde restore edilmiş ve o tarihten beri elimizde. Ne var kı sonradan bizim 

ise arşiv göreviisı E lif Rongen-Kaynakçı'nn elimizde de pek kullanılınaınış. Ancak ben üstüne düşüp bilgi arpmak için 

Haziran sonundaki Türkiye ziyaretiyle öğ- internete çıktığıında Almanya'da !ilmin başoyuncularından Cari de Vogt'a 

rendik. Henüz kesin değil ama istanbul'da adanmış bir vakıf olduğunu görduın. Sitelerinde bu filmin kayıp olduğunu 

Bir Facia-i Aşk filminin de kopyasının ol tahmin ettikleri ya da en azından hiçbir yerde varolduğuna dair bir bı lgilerı 

1-------------' duğu duyumlarını iletiyor E lif Rongen- olmadığı yazıyordu. Ben de bunun üzerine kendilerine e-mail gönderdim. Ta-

Kaynakçı. Kara Lale Bayramı'nın bulunması hakkında bizzat E lif Rongen- bii çok sevindiler ve bir referans video kaseti yaptırmak için başvurdular. Bu 

Kaynakçı'nın Altyazı'ya yazdıklarını aktarıyoruz: sene de 'Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler' konferansıyla Türki-

Bu film Jolıan En Come/is De Witt başlığı altında (ki Hollanda'da bu isim- ye'ye duyurmuş olduk. 

le dağıtıma girmiş) 1967'de arşivimize gelmiş. Kopya gerçekten de 1920'1e

rin bir kopyası. Bize bunu bağışlayan şahıs bir zamanlar Hollanda'nın en bü· 

yük ticari dağttı ın şirketlerinden biri olan Centra Film'in kurucusu Sn. D. J. 
Van Leen. Tam emin değilim ama bu film sanki onun kişisel arşivinden gel

miş gibi. Kendisi bize 1960'1arın ortalarından başlayarak yavaş yavaş tüm 

şirketinin arşivinı devretti, ki ondan gelen koleksiyon elimizdeki en büyük 

bagışiardan bi ri dir. 

Filme gelince: filnıin nitrat kopyasının uzunluğu 1703 metre <Alman kay

naklar gerçek uzunluğunu 2425 m. olarak veriyor). Film 'tinting' adını ver

diğimiz bir teknikle renklendirilmiş. Yani Hollanda gösterinı kopyası böyle. 

Tinting, siyah/beyaz pozitif üstüne uygulandığından gösterim yapılan ülke

lerde bu renkler (yerel dildeki ara yazılar gibi) filme ekleniyordu. 

AMERiKAN EKONOMiSiNE HOLLYWOOD KATKlSI... ALTIN PORTAKAL UMDUGUNU BULDU MU? 
... Hiç de azımsanacak gibi değil! Amaç Altın Portakal' a katılımı ve Türk sinemasına desteği arttırma kt ı . Bu neden
Hürriyet Gazetesi'nden Safter Yılmaz'ın 'Hollywood Not- le ~artnamede yer alan 'bir ba~l<a festivale katılmam ı~ olma ~art ı ' 40. y ıla özel ol-
ları'nda, gerilerde kalmış bir tarihte (27 Nisan 2003) bil malı üzere kaldırıldı. 
dirdiğine göre "Hollywood, yabanct ülkelerdeki kazanet ile Önce şunu söylemeli ki festivalcilerin, şartnarneyi geçici bile olsa değiştirme niyetleri yoktu. 

Amerikan ekonomisine büyük katkt sağltyor." Hep duyar, Bu yöndeki teklifler geçen sene de yapılmış ancak yetkililer yüzyüze konuşmalarda konuya sı

söyleriz ama elimizde somut bir veri olmadığı için rakam cak bakmadıklarını ifade etmişlerdi. Bu sene ise Ulusal Sinema Platformu'yla yapılan hazır

telaffuz edemeyiz. İşte Safter Yılmaz'ın yazısının önemi lık toplantılarında bu yönde 'ikna edilmiş' görünüyorlar. Ama buna kerhen evet dedikleri de 

bunları da içeriyor olmasında: "Geçen ytl yabanct ülkeler- uygulamanın sadece bu seneye özel olmak kaydıyla kaldırılmış olmasından belli. 

den 14.9 milyar dolar gelir elde eden Hollywood stüdyola- Doğrusu, Türk sinemasının, festival şartnamesi değişince 40. yılda film üretim sayısını bir

rmmen büyük pazamun 425 milyon dolar ile Japonya ol- denbire arttıracağı iyimserliğine kapılmak zaten gerçekçi değildi. Çok sayıda film üretmek 

dugu aÇJklandt. Bu ülkeyi 366 milyon dolar ile Almanya, festivalden öte her yönüyle bütün sinema sektörünün sorunu. Dolayısıyla, şartnamenin değiş-

327 milyon dolar ile Ingiltere izliyor. En çok gelir sağlanan mesi, sadece bazı eski filmierin de katılımının önünü açtı. Demek ki asıl etken, 40. yılını kul

diğer ülkeler ise s~rast ile İspanya, Fransa, Meksika, ftal

ya, Avustralya, Gımey Kore ve Brezilya. Hollywood'un 

layacak olan festival in bu önemli yıldönümünü sonük geçirmek istememesi. Oysa festivali n ön· 

celikli amacı, renkli ve şaşaalı geçsin diye, nasıl olursa olsun çok sayıda tilmin katılmasını 

sağlamak değil, az da olsa katılanlarda belli bir niteliğin ödüllendirmek olmalı. Üstelik yo-Amerika'da ıse 22.4 milyar dolar gelir sağladığt ve yaban
Ct ülkelerle birlikte 2002 ytlında toplam gelirinin bir yıl ön- netmelik değişikliğine rağmen, şu ana kadar başvuru yapan film sayısı ancak 12'yi buluyor 

cesif'e göre yüzde 18 artışla 37_3 milyar dolar olduğu bil- ve bunların sadece ikisi !Kolay Para ve O Şimdi Askeri, bu uygulama sonucu katılıyor. Umu
lan katılını bu muydu, emin değiliz açıkçası. 

Bizim asıl korkumuz bu geçici uygulamanın kalıcı hale gelmesi. Başka festivalde yarışınaınış 

olmak maddesi Antalya'ya katılıını azaltıyordu belki aına bu, festival in bir özelliği idi. Bu se
gili rakamlar verebılse 'kaymaklı ekmek kadayıfı ' tadında 

ne Altın Portakal'ın teması olarak seçilen 'kent kimliği ve festival ler' konseptinde adı geçen, 

diriliyor. " 

Safter Bey bır de kaynağını belirtse, özellikle Türkiye ile il 

oıumu y..ızıs, Ne oe olsa haberin kaynağı olan ABD'de bu-

IL nuyor kecdilerı . Biz aramamıza karşın bu konuda sağ -

ı klı bı kayraga ..ıı3ş.:ımadık . B der ve bu 'kaymağı ' bizim

le paylaşmak ı~teyen biri varsa çok mutlu oluruz doğrusu ... 

lO 

ideal olarak görülen Cannes, Venedik gibi 'A: sınıfı festivaller tam da Antalya'nın tersini 

yapıyorlar. Onlara katılmak istiyorsanız başka bir yere katılamazsınız, bu o festivalin kim

liğinin bir parçası. Antalya şimdi bu özellikten -geçici de olsa vazgeçmek le- kimliğinin de bir 

parçasını bırakmış oluyor Bir de bu açıdan bakmakta yarar var. 
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