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T A R K A N

yon

lıralık. g<i-.tcrım lıcdclı olmakta. Ayrı

-.:;,ı Altın 1\.n:.ı Öğrent·ı Filmlt:>ri Yarı~m~bı,
kı ...ı fılmcilcrı yarı~ma 'iÜresince festival
konuğu ih.ın t•dcrt.'k gıdt'rlerını kar~ılavan
ülkt·nıızdckı tck kı...a mctrajh t"ilm yarı~~
ma~ ı.

Au yıl "Öğrcnı.:ı f-ılmlcri Yarışması"nJa
yer alan tilmlt'ri tcınıyJ!ıın isttr:-.cni:.
l\1k.uz Eylül Unl\·ersitt!~l, Gti:cl Sanat·
lar Fakültesi Sıncma Fkılümünün iki vıldır
ıncma eğitımi

almakta olan kı-.a
fılmcıkr, bu yıl, lO Eylül - S Ekım
tarihlı:ri Ma-.ında yine Adiina'da hu
lu~.tcttklar 7. Altın Ko:a Film Festivalı
kap-.amında hu yıl, ikincı~ı dü:t::nlenecı:k
ol.ın "Öğrcncı Filmlerı Yarı~ma,ı"n;l 29'u
konulu, 7\ı hdgoel \"t:' 1'ı deney,cJ ol
mak ü:t•rt· tnpl.1m 37 kt')a metraJiı film
kaulıvor Ilk Uç :-.ıralamay;.ı ,·erilecek ol.ın
tldüllcıın yanı..ıra, konulu filmiere \·crilmt::"i Jtı~iinülı:n dürder ınıiyon liralık iki
adet ınan-.ıyon ödülünün huyılki yarışma~

J.i

hirle~rirılerel, olu~turulan hdge,el ka~

rcgorı ... ınc aktarılma:-.tna karar n:rildı. Bu

kategorinın açılm.ı"ı ıçin,

her okuldan ka7 ht•lgc~cl film, 'd)" ı ıtıbarivle
yeterli hulunJu. Ayrıc.ı kı~a filmcileri en
çt ık mt'mnun t:dt•n ülay d <ı, \'<Hı~mcıd<.t
gtl-.tcrıın h.ıkkı ka:anmı~ oLm her kı..;ı
fılm yonı.:rml'nıne \"ert lecek olJn 1 5 ını(,
rıLın topbın

hıl~ın

K A Y N A R

kt:ndı k.ır:-o<mllnda di.i:enlediği

kı-.a

film
yarışma'ınl.b hu yıl ılk ikı sırada yt·r alan
"Mutfakcı Biri mi Var?" (Kudret Sahanu)
,.c "VıdclHil H.ı)·al" (Aytan Gdnı.il~en)
da hu Yıl Adana'da yarış;ıcak llLın kı..,,ı
tilmler ara,ınJa. 1992 yılında duı:cnlenen
Altın Ko:a Oğrcncı Filmh:ri Yarı)ma
sı'nJ;ı "Mıy" ı-.imlı fılmivle

h;ıncı'nın

hirlikte gcrçeklqtirJıklt.:rı hu

IJOk ndeo-:-.anar ürününun, Alm;ıny;ı'd
ljqıtlı dt:nı:ysı:l film festi\·allerinde gıl-.r~
rimt· -.unuiJuğunu da hdirtmt·kre fayJ
güri.ıylınım

Dnku: Eylül Ünivcrsite-.i adına karıl.m
diğer ıkı fılııı, 1993 Orlıon Murat Arıhur
nu Ödüllerı k"a film dalında ılk ıkı sır.ıd
yer alan "Madam Madama" (H;ıbın Me
ri<,lılt-r) ve "Kara Film" (Tarkan K.ıyn.ırl
H.ık.m ~terıçliler'ın ılk \'ıdeo kı-.ıt film 1ı,11
lııması olan "lo.bJ.ım Madanıa", ıkı kul
tür, ik ı y;_ı~aın ara-.ınJ;ı kahm hir ÇLH.:uğur
yıı~anı gilzlemlt:rını, ~ımJıki :aın.ıı11..Lı rı:

Javi gürmektc olan eri1kinliğinin anıları
n;ı Jonü~ :-.ürct..i hi,ıminde kar~ımı:a gı::lı
riyor Film, ilzdlikle nıck:lnları, mti:ıklerı

")';1\·u:er Çe·
<lhın Avtan (Jil·

n· mdodr.ıınık .ınl..ıtıın t<ır:ı ılt', ı:lennıt·
yı...• dt·ğcr, avru.:alıklı hir nıtclıl t.ışıyM

nül~en,"Vıdeo-ül H.ıyJ.I" Jt:, vok olma)'<l
yüz rurmu~ hır halk sanatının teknolojtyt•
kar~ı oloın soı,·a~ımını anlatıyor. Kudret
Stıhancı'nın ''Mutfakt<l Biri mi Var 7 "
i:-.ınılı ah:-.llrJ aniarım tar:ındakı filmi
özdliklt: kı:-.a film vapımları ıçcri~ınJt· Jc-

"Kıra Filın"in he ba~t•m 'iüyleycyim·"K.ı

ğı~ik hır anlarıma 'iahıp. Pıir karı-koı...:anın,

ki ınu:ıkkrJen h:ıtırl.ıyabilır-.ıni::.-.

get·c hoyunc\, hula~ık vıkama konu-.unJJ~
kı kavgalarının Jıyalogo.u: ve c-.pritücl hı
\tmJe anlatıldığı fılm, Jeğı~ik ..,i.Jrpri:lt·
rındt· .ırJard.l -.ıral.ındığı hir "gond~rmdt:r
bütünü" Aytan Uüni.ıl~en \"t' Kudrt·t S.ı

fılnllk dı...· nni:ıklttrmı kendı:-.ı

tınk.ıya Ü:d Ödülü'' nü

'"L',

r.ı Kit.ıp" ile hitJ bir ılghı yok

"Monoloc"

(Tarkan Elhingil) se "Zamanın Lıhıren
tınJe" (Yühd Abu), her ıkı gen\ yoıı.ı.:r
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.. ı ı~l.ırı ı~...t:lqı:n ·ır 1 ı..ı. ıx" _ r rd
hv~ııııglıı nu hr \ll ı m 1
r r . ,ı
1JI1 Jı t ~IIIL k .1 J !ını 1 n '(JI ltr r
Yı.~ılı.. ıın'ırı
n 'LınJ!wı \k hnııJı r
:-.ını h\" ı ııılm hr J l..uuııı ~1ıın lı ı y
hı~ık,. ıp.ırı ~'If ı~n nu~ı ıı.: . . urm hıntn
ırJınd.1n . . ıu.,.Jut;ıı ıli' t •.e g~ııu 1 ıı..
Jı~ı h,ıpl ırıtılı l•ır ıl. ı~ ı ~ı~ ıl ıyı •r ..,l · c~r
>\"·dır1'1Tl "o\ll.ıh Kahrı~f~ln"ı Jt :ırı-ın Jd
\ :r :ıLın hr h.!~k. "en ıı:un kı tılnı '\(
J,ık ık ı lık t--.ıı ç -1lı -ma uı , .... ,ctıı n " re kle·
rH•lkkı ı~kı •' 1 4 f,ı.,Jı· m.ıJ. 101 t.>Jı
.ılıv ıı "'Pıl·nı hd \, ... ' ·L::ıhattın -, ıı c ık
lı'nın ılk k. .ı tılmı Pt\ ın ınıdıvatı t 1
1

m,ıı

Maan Şe n soy'un " lllusfon " u Adana'd a ya u ~cak ogre ncl filmlerinden bi ri (yan sayfada).
Abdülkadir Eda, "En Büyük Numa ra" film ini n setlnde, ekibiyle birlikte (üstte).
J~,." ı,ı.: \·.:ıkl.l~ık fıır ı11;lık rıtı:-

hir ç:nlı~nı.ı

nın ıırunu.

"\\.'.ıJ,!o ":ıt·n

Nt· ..k·n P.urada l l~ğıl .. ın 1"
ç;ılı~m;ı:-.ı).lcı hu ni Ankara

Jı.:n. Fı\m. mı ıJ~::rn Hl';ınııı uyku,u:luı::uııu
v~. uykıı..,ıızltı(:a

sı .ıJml k:ıtılan ıkı

fılm

[ı,Jiıı

~ll ... rerılc-rı

v ın vıdl'll ,·al ı~m;ı..,ı, "Va.iJt·dılmt'mı:.
Tnprakl.nJa Hır Yahanlının lietto 1\:.ıhu,

ını: yıl Ahın Klı::..ı. U~rı.::nci

Z ım:ın"ı

Jr.ıın.ırık

'-UIIU\\•r

'K.u~..:uııcul" ı·c T-ırk ıı

hir "nn olmadığını, rı·nı hoı~h
hir uylu.. u:lu(:un. no·

-\J,ınoı'J,ı. l:ınır'dtn y.ırı1rnay.ı Lml.ın ıkı

filmleri Y,m~ ..
ınoı .. ı'ndoı "Uyan Uvku .. u Çok ( Jidcrım''
ıle En hı Fılm OJuli.mU. .ıl~ın CevL.ı T.tn
rıi)\·t.·r, hu yıl "H.ırırL1mı-ı Unurm;.ı" ı ... iınli

h;ıpıı kı·,;ı filnı yiınt'rmenı,

tılıııı

Eylul

ik ~.ırı~m.ıJ.1 vt:r .iLıı.:.<ik. ~Lırııı.ır~ı

UnıvL'r~ırt.'"' r<-~rı?ındva ıki hdgı:~d fılmk
k.ırtlıyor.

Buni.H. l\.lur:ıl Gt"Zt~r ım:.ılı

' Havraholu

~lı:JıH· R.ındn.;,u" n: :-:.ığntm

"it:l~uk ıııız.ılı ''P;ı,-l.ı~ııhılenlı:r !~ın''. Bır

Unl\·er-.ıte.,ı ,ıdın;ı

c~..·nç kı:ın

fılnı hl' ( iııklı.ın Arılmı~

~ıırculayan

h·ndi

içindckı r.lhcıhı:-:lığını

hir !<ıı:run~n olan "A~n.ıi..:H Stı
ıri", N.n;ılı Yerc<m ıkinci kı~.ı filını (To-;,
tıvıılın t.·n u:un -.urt'lı kı.,<ı tılmkrındcn
uhn "11Jr Poenll~ Luıdat~ FiJt.•,", C\·m
H:ı~l· .. kıoglıı'nun ıiL kı~a ındr.ıJ ,,ılı~ın:hı

t-ır l•)k kı~:ı

hdgt:st:l

hetın ha~lavacağını vtırguluyor. Gt:çrıCı

\e

lıd:-ığ ın

mNr.ıı fılm çılı}m :;ı

ı)dülll'r ılıım

ol. m 'ur A.k tl ın,
Fe.ri\·,ılınd~..

l\k .liahwe Film
"F~ı

c:r

~ııuJik.ı

hir

Km!.;uncuk'u

Li~.·~, mı

anlcırını

\ılı ı: f

h..ır

in-..ını, mını ırı~ı

,.ı).ıılllıı\ınu~lt: ıııu:leJıt:ı hr
·\n.ıJnlu Lnl\-ı.::r~irc ı

hu

yılk

Y trı~ın.t!ıt"nJ,t - fılınlt yt
.ı\ıyı.r " En Ruvuk 1\lum.ıcı" >\h...h.ılk.ıJır
E...!t: ı u ı hır duLınJmulık ılı 7 ki~tn. ,ınııtrıJ.!ı hır \ ılı~ın.ı l.iendlıkle lıdg-ı.: ·1 kı
tılnı 'r,ılı~ına!Jrı )~ır-n Bvı.:.1ç Ertul't:f•\
'Ji·\rl~m.ıJ,ı "Kınık~Ç-ımurun

Sc ı'' ı ımlı

hdgndı ılt: yeı ,ılıyur. Bır h.tıka l:'t:ke~d
ı l.ın'"Lu~ıım.ıı:

-\d.~ın", hır

ekir

ç.tlı~

m.ı~ı.ı.,.:.ı~l.ı Z.ırlu, N..ıu Ö:fılı., Tu~rul
~.ır.tJ~o.·m: üçhhünün g~..·rı;ı:kk tırdı;::ı hı

filmd~.· nü.klc~o.·r kırlenme -..ınr,ısı, in..;anl.ı

hı.:lgı.:-~el. '-ı..ııı

rm n:r .ıltınJoı kıımiinler h.ılınJe va~.ıJık
!.tn hır J1incmJt· g..:ç1.·n k:u":>ılıbı:- hır .1~k

kı~ılıı:;ının v:ının\b ~i:t·l h,ı\';ıtını J.ı

v .ı('l \~ır

hdgı..·,.el. bırı ~.-knt:v,.,ı.:l ı.·cJı.,ı

dt'

k(ınulu

hık.ı\TSt

konu

~·dılıytır

:"'ıın:ııı

Ok.n:

t11'nıın "~l.ı\'1 ~kkk" ı~ımlı fılmı ~._vdl..'

FLttk

laini

l.ınını~ hır .ldJının ı)yku;.unu dı:.;

L)rlııın. Lıokh.ın

hır koıtq,!nrı ;ı~.ıılın.ı~.-lıÇ:ı ı\ ın ''Aqu.ı" J.ı

Bu

k11·

nıılu kı;.ı tılmk·r :ır,l';,ınJa dcğ..:rluıdırmt.·

\"t.' .ılınou.:.ık. Aqu.ı", gt'n;ek ıle Jli~ ;ıra . . ın
ı h n· ıkı...ıııdl· ~.-le .ıynı dlTCı.;L'Jl sPmurLı·
~ın u.::.ıkLı~m;ı Juygıı.~unu {cctleycn hır
\ ılı~nn. hi ının uiii)Uffi -.Urcl indl· 1lnku;
E\'lül l. nın·r .. ır~.· . . ı'ııJ~..-n .-\n.ın lii•nt.ıl
~t·n"ın d(· ım:..ı..,ının v~:r ,ılm.ı~ı .... ınem;ı il~

f;ınt ı;,tık hır kı"" fılm Pl.ın "N.ı~ıll'liJu

1~"

hr k un ı.:

ıle.: g{llg~._·.:;ının ılıikhinı

ınları\ıır.Yiınt.·tınl'lll Ruuı lm.l..'f 1hk·r.

g~:ı,;ırJıi!ı k.ı.:.ı

r~.·rliklL·rının t<hlkbnm.,;,ı kııruı cJılı\'t•r

"T m<-ıh:ın t\ Lır~tıri"J,lrt'n

h.ı\ r,tnı

bır ı,:t.·nun rli\';1\lllLI.ı gudu~li 1\:.1!;!1\'.lhu
nı.ı'nın p~..· .. ın~.: dll~ınL'"inı ıml.ırıyıır ..-\hnıl.."f
~ıLın ""it·hvl·r Fırrın.ıl.ırı" d.ı yın~.· ılrınç

llt'

·gu ... ıl

lı.:ncıı Ank.ıı.ı Fılm

fi..'S[I\'.dt \'ılle-ıı kıs.ı
tılın v.ırı~m.l .. ınd.ı uçiıncıiluk ıdulü 1bn
ln. ı::r \ ,ııııkli~ıl ım:.ılı '·N~·ıl•l..'tı, i" . . lt: l\ Lır

l'çun~..uluk <.'\iuh.ı'nu k:ı:annıı rı Pıırscl

ıın:.ıh

orıwgı ıı\,,ı g~:rd

t)rı1..a '·fiJı ııın" himlıkonulu fılmı ılt.•

lu ı m: ı
''Tenı.ı~

llfvr.

rı.:nl.l hlınk·rı Y.\rt}m,hı"na. ~cr~.-l.u -\Lır

Y.ı:ın.ın"ın dıırJU.ncu kısa fılm çalımı.ı.sı

k.ıtılı,·nr ( ıcı..tıı.:ınıı:- ~Lırt ~ıyınLL.ı dıı:~.·n

n

olmak ıı:cn.; doku:- tılnı!t.· Lırılıyılf "Ol;

~tıııMr '-\ıııan UnıYer~m:~ı. ıki"i N-h:ı:..,,.·(

ı emtlerı ır ı ... ındakı ıkı ı~ ımınde hı ı~ hır

rik hır rcldtın

ı

,k

..._u ltı k ını:..ılı "Y tık sek Ol·~dcr"J~. ~urcklı
ylJk.;l.J..- .ık\-l·lı rnlıkler ı:,:ıycn hır k ı-lının

1

t..:.ı~m :;t:n;.,ıy yom~m-1\'.ı

t.:JI..'I

-\Irer Alrun.n· E i't ~ılı
Ll-_ _,,ın 'ı: tl.lk:m l :.:urırın ı r·.l~l\"ol1 hı 'r ·lışm,ıl.ir J.ın
194) -\rıf.urnu L)llulh:rınJe

ku~!. ın ık \'<ı~;ıy ın, dı~ Jiın\ ıd.ın 'tı\'llt

Jh,,)r

Ah:ı.,ıv.ınık'ın

.ıLın l•ır JuluJr.ıma. F ~rı\'..ıldt ıJ..ı fılil1ı
wr <ılın hır h.l~Lı ekıhin ç-1! -nı.ıl.ırı .!.ı
t..tu ... ı A 1 nJ,ı Bırı \'t.' "Teın.ı ' ı-;ıın~

filrnlc \'l"r olil\tır
K.un ~t:Jl~l)~ ım •. ılı' -\~..Ju.ı", ft:.;,tı\·,ılın tck
. . k·neywl tılmı. llent:\·~cl tılmkr i) in ·ı~Tı

1\m.ık u-tfl' tiıpLını PO

1!!!/f

'iii

(' •r( r

~.-ı f-ılınlı:rı

l>ok.u_ l::.ylul Üıııvl'r . . ıtt:sı .ıdına karıLın 10

:-..tJrm.-ıroı l 1 nın•rı;.ır~.· .. ı, yan~nu . . h iki-.ı

\

l•d!.!t: lı

kı.~.ı tılnıin :ıltı .. ın ... Lı !.!iiriinti.ı yiint.·tınl·nliı:!'i
ı.:~ ırt•\"1

ının va~.unın

hır1.· hır

\uğu .ınLıınıııJ..-ı ılk. tılminden l!t'fi k.llın;ı

dukLuını hl·lırri~·nrtır- Uilkh.ın Arılıııı~.

ın Lahirt.'ntın

dek

~Lıı.:-ırı..,tın

kattl.ln tt:k hdgl·~~.·J
n· Kudrt•t ~.ı
h.mu'nınurıak \.ılı~m.ıları olan "DJylc-ık".
l'l'n.· gıırt:~krını konu <lLm "[);ıyl.ık'' ''-'n
vilnctmenll'rı hdgL':-.el Jalın&, 1d . . lialı lıl

.mLıın~l

dı::t~t"nt'

v.ıpnıı

lnını ;ınLır;ın hır \.ılı~m;ı. Uukıı:

El-

yenik

~~ılı ııı,ı.

\<111 hır ~ım~.-!t:, yiııe

l.ıpl-i F..:tıt•r", hır LıJının Ju~-.d ıli~kı·

J\1

ll", .ı k'ı hıı h.ı~k ı vı..·ndt'n ncc-leyt:"Jı h r
")\.ıı_ı.:unl \ll .. ve: "Fı.:nt.r .. ""ıınıJıkı
( ıcçmı} Z ım.m ~lımar '::ıin.ın l rı ı\ r ıtc

mar.ı Univcr-~ıc~.· ı'nı reınc;il ı..:Jl·ıı tılmkr

Uykıınun,

"1

Jı~ı varan

ı- kuı

Film h:ı;.tı\·;ılı'ndt• Üçüncülük ÖduiU'nu
k ı ;m;ın Erıt·kın A~pınar, i .. nıınin u:ım,

l\.1drt'm 0:hıl!:!ın n: Pınıır Erkn, "Riri.,j" n.· "H.:~y;ıl-ı
h·ıwr'' ı~imlı fılnılcri ık yer abı.:oıkLır

m filmlerınde·
hilırsını:- Ru

1J . ın-

ı1m.1

ıı" ı\l· hır g1ıfiHHÜ :nıgın\iğı 'i<\111ilL.lk

· nabrı. T:ırLuı

J-.ır

nL.n

ırt ı:lıgmın ırıl.ıtı!Jt1!1 "f\.erıı bek

Lı\Jığı u(!r<I)Ltrını, nıy<ıi.Hmı atıLıtıyor

ı .. ıınlı ~) ının.

kı g~nı, yiını.:t

ıırıınd.ı

ıl.ın

hır

vluyL qhıp. Fılındo.: ç\· LıJını \\
·nin L\ rcttiJ;!ı ııcnıı--~.. dızının ı ı, ıne t-:ırt:
rd Jı:mın k ıhr.Hn.ırı ıle ~.ı.~_ıdıgı hk ın
u:knıv ır l\1ınnr '1ill.ın Lnın·r ır • i' nın
lı.ı\,lll \'tılldııtt.•nkrınJı:n ~ftnl..' l):t:r
1..'

ıllULU dııkt,,r cu,ıfınd,ın

t"'.ınk.ır Er!!m'ın ıkınu kı-;<.ı tılmı L'Lın

T.t:;.r.l

~tuh ıhırınin hHoğroıtı'', hır t\ıt •ğ

r.ıt"çınır ~,.l,ı,::Ju~u k.i<ıbı..i.ı
ıyunl.ırı

(•lt•

k ır;,ılasrı~ı

;-tl.ın hır ç.ılı·nı;ı
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