
l 1 Aralık 'll. H Ar.ılık '14 tarihleri """ınd.ı en çok i:leyiri l<lpl.ıyan Turk filmi "Bi:e N:hıl Kıydıoı:!" oldu. 

AGAH ÖZGÜÇ 

eri de bır,ıktığımız l 994, Türk sıııcması için 
iıneınlı bir yıl sayılırdı. Ne var ki, sincın.ı ıle ıl
~ıli hiçbır kuruluşumu: y~ oLıyın farkın.ı vara 
ınayıp llJlJ4'un ont.'lllimı ınlay unadı y.ı d,ı 

Türk :\ınemasının i\-indl' bulundu,l!u ek'lnomık 
bunalım nL·denıylt bır vıldiinümıi, zorunlu oLırak es geçildi. Evet 
gt·çriğimi~ 1994'Je, "rc~mı cuıh"e güre .. Türk sınt'nl<tsı ~O yılı"n;ı 

h"nıı~tı. Y~ılnıoc;ı Külnir Babnlığı bu "yıldönünıü"nlln önemını 
ka,·r;ıyıp, bu s,ıtırların ya:arına (Ag.ih Özgüç) ha:ırbttığı "~0. Yılın
da Tllrk Sincnıası" adlı Türkçe-İngili:ce çalışınavı, Batıdaki ben:er
lerinı .ır.ıtnıay;ırak, baskısıvl.ı, k.ığıdıyla de,· boyutlu hir kıLıp hıçı 
ıııınde y;ıyınl.ıJı . Böylece Kültür Bakanlığı, 80 y.ı~ın.ı h:~>.ın Tıirk sı 
ncnı.ısının y.ıyın yoluyla tanıtımını pparak, nneınlı ı~levlerınJen 
birını gL·rçckle~tırınıı oldu. 

Bir yılda 28 sinema kitabı 
S·•:c, Kültur Rak.ınlıgı'nın "RO Yılınd.ı Türk Sineın<~>ı" ;ıdlı kit.ı· 

bıyla haıl.ıdığıınız.ı göre elbette dığerlerımil-n d,· "izctınek gertkiyor 
Bır vıllık surc içınJe 28 "nema kit,ıbının y;ıyınlanması nedeniyle, 

'' 
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bu tür y:ıyınları i:ley~nler ve kuleksıyoncular ıçin :engın bir Jöıwm 
geçtiği soylcnebilir mı? Durum ne olursa olsun 28 sıncm;ı kiuhı az 
sayılmn:. En azından minik hir sınema kütüphanesini ülu~turııyor 

Şimdi bu sinema kitıphrının ısimlerini alfaberi k hir düz.-ıık· ""'" 
layalım: "Antrakt Sinema Yıllığı" (T.ımcr B.ımn), "Türsak Sınenı.ı 
Yıllığı 93", "Amerik.ın Sinema"" (Gıovanni Scogn,ımıllo), "Arb
daş" .(Yılmaz Güney), "Basında Yılmaz Güney", "Ru Nt• Şiddet" (Dr 
Nal:ın Demıreq~i. Dr. ( 'ııncvt l;,c.ın. Mahmut T.Ongiireıı, Fiı:t·n y, 
nık). "lıuruntu Estuığı" (Lc,·end Kılıç), "!n,.ın Yılın.ı: <_;tıney" 
(t--1 ~,·hmıız Güzel), 'K,ı:ablank.ı'' (Howard Koch). "Kurb.ı.~.ı Yaı?ı 
S<ıtıcısı" (Alma Kuwsawa) "Kürt Go:uyle Yılm.ız Gunev" {1\l.ıhınut 
Baksı). "l\brlcnc Dıctrıch, Renden Sonra Tutan", "Rüv.ı Sincınası" 
(Sadık Yalsı:uçanlar), ":;e>si: Sinema Tarıhi" (Pmf. Dr. Alım Şerıt 
Onaran), "Sıncmada AnLıın ,.e Anlatım" (Oğuz Ad;ınır), "Sıncın.ı 
Esteriği ve Gndard" (1'-.!utlu Parkan), "Sınemad.ı Ünrllntu Yonctmc
nı" (A. Şdik t)ün:<ör). "Suru" (Yılm.ı: Güney), "Türk Sınenı.NnJ.ı 
Cınscllığın T.ırıhi" (Ag.ih Özı;üç), "Türk Sinem.ısında Dcmokr.ısı 
Kavr;ımının Geli~ınesı" {Oğuz Onaran, Nılglln Ahısd, Le\cnt K,, 
ken, Esen Koker), "Türk Sıncm.ısı !" (l'ruf. Dr. Alim Şerıt Oıı.ır:ın), 
"Türk Sıncm:ısı Uz~rınc Y;ı:ıbr" (Nılgün Ahısel), "Tıırkivc'd,· K.ırı 
btür, Çizgı Roman w Çizgı Fılm" (lJstun Alsa\). "\'.ınes"ı Rt•dgra· 
\'c-Bir Ya~aın Öykusu", "1\ınetnıenlcı Çerçevesmdt• Tiırk Sıııeın.csı" 
(Kurtulu~ K.ıv.ılı), "Yılnı.ı: Cuney'le Yasaklı Yıll.uıın" (Nılı.ıt R,·h
ram), 'Yol" (Ydın<lz Üıincy) , ·c "Andrcy Tarkovski, Lıın;ın Z.ıın.ın 

' 



lçınJ,.·". 

[,·ct hr yıld:ı tam 28 >inem.ı ki u h 

16 yerli film 
vizyoııa girdi 

U:ı..ın bır suıcdt·n berı Türk siııı._.m ı 

sıvLı ıl~ılı I:Htı;ın"l ırd.ı, p.melkrdc, 
aç ık oturuınl.ırd ı dikbti çeken hır JLt
ruın '.ır Rihııem fırl ınJa nıısuH:, ~iri, 
leri ,ıkıp hep .ıynı tiirhilerı 'i>yliiyur 
Nı.· dı~ınrbı !. 

''Ülh·mi~dt· yerlı fılnı oynatacak sine
ma salonu j'ilk ... " 

Oysa, ,;sıl sorunu kunse dile gctırmı
yor 

"01krnıı<dr sinema salvnlarındcı mma 
~alıılecek dıi<n·dc ka\ wııc film çekıliw•r!" 

:Şimdi bio. 1994 yılın~ haktığ'ımızJa 
her ikı gunııt de bır açıklık getırmiş 
obcai(ız sanırım. Her yıl ülkemizde si
nema salonu s~ıyısı ikiye katl.-ınm~ısıı da 
birbın ardın.ı yenıleri açılıyor. İ)te yenı 
k-nen sınenı:ı salonLırından hirı: yılhır 
,J..ın ht•rı seks filnılccrı gösteren Beyoğlu 
Alkazar Sınem:ısı. Tarihi El.ektra Sine
ması; Alkaz<Jr ve Avrupa adlarıyla iki 
salona kavuştu. Yine Beyoğlu'nda Sine
ma Pera adıyla yeni bır salon lıizımte 
girdi. Şişlı Sıte sinema kampiebinde 
dördüncü salon açıldı. Üsküdar'Ja 
Odı;on, Araköy Galleria'da Pr~stq, Ka 
<lık<>y'dc Baharıve ve bu arada Capıtol 
koınplehiııın dördüncü salonu da hu yıl 
hı:metc· gırdı. 

Sonuç: hir yılda yalnızca lstanhul'd,ı 
ll <Ider sıneın.ı Sllltıııu hızmete gırnıış. 
Ta~r,ıcLı yen ı <ıÇ ılan salonlar hariç. is
r.ınhul'ch olsun, Anadolu'da olsun her 
yıl eskilere birer ıkiıer yeni salonlar ek
lcndiğin~ göre, ülkemizde seyircinin ih· 
tıı,çlarını karşıJavacak sayıda sinl'tna 
salonu v:ır cicıııcktir. Bıına kar~ıiık, ıci 
di.ı ı~dildiğı gıbi tek ,orun yerli fılınle 
rin ~;don hubııuyı~ı ııııdır? Şimdl on3 
gelelim. 

Bu yıl ıilkemı: siıwmahrında, tam 
16 yerli fılııı vızynna girm4. Gösterime 
gırtıı yerlı filmler vi:yon tarihi m,ı5ına 
giıre ~u yapımiardan oluşuyor: Ersin 
Pertan'ın Tasine Dünya'sı (7 Ocık), 
Zülfü Lıvancli'nin Şahmaran'ı ( 1 1 Şu 
bar), Ali Özgentürk'ün Çıj>lcık'ı (ll 
]\.!art), Mahin\ır En;un\ın A"' Vaktı ( '"' 
]\.lan), lrfan Tözüın'ün Kız Kııle>i Aşık
ları (8 Nis:ın), Atıf Y ılın;ız'ın ( ;ece Me
lek ı•c Bızım Çocuklcır'ı (7 Nisnn), isınail 
(1ünl·~1 in Rc~incı Royuc'u, Yusııf Kurçcn
lı'nın Çiiziilmeler'ı (6 Mayıs), Orh"n 

Ak·<•y'ıın Yım\U}"K f<n'ı (llJ \gu ( .. ,), 
7 ek ı Lıl'lııırkıılıu:'ıın C: Blok \ı ( zj., >\;::ı . 
tıJ_~). ~1l:ttn Ç;ııııur~.,..u'ıııın Die ı d 
l<ı~ .. !ınıc'ı (4 K."ırn). Y.·ını: ,·u ·"''n 
)~n,trq· )cfıcri ~6 K.J'I111) .. \nun Yı..:rl"'·uı 
flrdıı·.nw'sı (1! KHnıl. loınrıs l;irıtli
ntzlıı'nun Yı:ı7 Yuğmunı (ı~ Ku~ınıı 
Clyııh ~1 ı,ır'ııı r;,ıfk.ın Bdl.k,w'ı (2 ;-\cı 

lık)"" Odı;ın \)[oı_'"" Manı.~ı T.ıı,.ını 
llb Ar..Itk). 

lle rnek kı, sıradanlığı biraz ,L-.ın bı
r;ı: khi"c! •.k-nemekri içen:n. !-;ira~ d.1 
ht·llı ,]üzerı r· ı k.ılav.ın filmleriımı f'<:blı 
>olon hııhhıliynrınlı~ .. K" ldı ki gi"terı 
mc giren bu 16 tılmın de dü:evlı oldugu 
.,üylenemcz Omeğin ıki dökükn tombul 
viıcırtla (Nur>dı ldü, Beklan Algan i ve 
de "'t:rutıtnı eqecığı'\lı.: en kUç:uk hır ku 
ctkLL~ll1;\SI iJim;-ıy.ırı, valnız\._ 1 Nur~.clı 

idiz'in çır l aklığıyla yutturulmaya (bir çe
~ıt iri:ın Tii:üm kurna:lığı) ç.ılışılan Krı 
Kııle1ı Aşıkkırı'nın lıangı dü:evclc p!Juğu 
da ıırı-·.tJ.l. 

"Ac .Iıı:eylı" vey.ı '\t>k diize)lı" (lıcr 
ney,e) vtzytlııa gıren yerlı yaptmLırın 
yıllık ortalaması 15\ geçmıyor. Eqer bır 
yılda 72 film iirctiliyorsa. ıüınünün set
kın hu l ması mümküı mil 1 En ,lüzevlı v;ı 
da en heğcndiğimız ilrnlerın hı k 'ieyır 

ciyle hnlu~ınavıp, beklenen i~i y.ıpııı.ıclı
ğı chı~iiniiliirse, hu I 5'in dı)ınd:ı k.ıl.ın 
ucuz ve sıradan filmlerın :>alanlardaki 
durumları ne olacak? 

1994 yılında gösterime giren fılmler 
arasındc. oyun paslaşmasıyla. atmoste
rivle, işçıliğiyle ve görüntü kalitesiyle 
"yılın en iyi filmi" olmavr hakeden Yen 
geç Scpctı biraz i~ yapn, ama geçtığııııiz 
mevsiınlerdekı Arnrnkafı düzeyınde hır 
pcıtlamayı geliremed ı ... Ve 1994 yılı 
bır kez d.ıh:ı çcık iirıeııılı bir gerçeği vur· 
gntuynr. Artık günün1Uz seyircisi, me~..l

yırik p.cırLını,ıch" :m ya ci.ı heilı ],ır 
SÜtl' ıçın günckmde olan kışıkrın hafl
cinde, bır Tcırık Ak.ın (Çi>~iilmeler\ n 
cb hır TıirLın Şt~ray { Şahınaran \ n: hr 
T:ıl.ıt Bulııı (Manisa Tarzanıl için cnn 
t.len ,ıkqı :-.ın.emaya gitmiyor~ s~vircı 
y,tlnızca fılıne, profeye gidiyor. Bu ne· 
denle, 199+'de Türk 'inemasının, '\:ı~e 
başarı>~" açısınd.ın parLık gcçtıgı :-c\yle 
nt: m ez. 

Filın sayısı 77 
)imdi IQ94'te çckilen filııı "lY"""' 

hakıvorıız; 77'vi bulmuş. Bu 77 filrnin 
tlimli salonhn.hı nasd nyn.asın! Birkaçı 
h·,ıriı,, tlinıll ıde\'loyon kanaUan ıçin çe 
kilen sır:ıclın çalışmalar ... Kaldı ki iç k 

1994 YILINDA 
ÇEf<iLEN 

TÜRK FiLMLERi 

-A-
·\Dl 1J'-'MAN (~=. nırrıı 

Yön: \!ehmet '>:ı mc ı 

Sibı. i B~ns.} mm 1\ .• rr,ı: K rdır 
S,ının 

• AF-\\,A~; TATIJ HEL\ ı y; ll1H1' 

Ynıı: Yılmaz ;,r,ıdeııtz 

\hır.ıt 'iovdar1 1\icıL ın ·~,·-·tc ı 

• \Sil\ BENI r 16 mm; 
Yon: \lelırneı S;,~m 1 

\kur 'ı: :ı\ LlL. \ .ıh<..leı (JII!ın 

'-\.~K ULLMDE. IJI: s()(:L K1l R 
!-'\'i mm ı \ hr. Lınan ( .. ~ıeJe 

h..aJir lnamr. liennu Gere• k 
• N:iK \'E A~K f -\5 mm) 
Yiln: E-:;er Zorlu 
Ahu Tuğba. Levent Inanır 
• A.)K!AR Y:-'ı.l.AN ODH :'> ( !•1 ınnıı 
Yön. Tevfik Polam 
Filız Özıen, Tuğrul 'vlfreer 

ATf<, 'iÖI\ı1.JYOR l Hı mm ı 
'1: on. Mehmet 'iaııı,,ı 
':>alih Kırmızı. Neslihan Sezt-r 

Murat Soydan 

-B
• BAY E l~'i mm) \on· '>ıp;,n (.t'tın 
ı\lelımd Ali Erbil, i\athalie 

H:ıroux. Terran Greene 
• BEKT.ENi\IEYE.l\i MbAflR ilfJ mır ı 
i ön· Oğıız Gonn 
\lLral lcn:rı. Hilıııı ~.ıh!xıilı 
' SİR A~K UGRL' \ (3S ııır.ıl 
Yiin. Tunca Yonder 
Türbn Sm:ıv F:ıruk !'eker, I· ııırd 

Ku niz 
• BIR Y\Nli\HZ BAHAJZ l:lAHÇI: 

f :3'> mnı ı \on· Bilg.:· OI;;.ı~; 
':>ibd 'lurııagnl, H.ılil Erq(.n 

BIZE ı'iASJ.L KIYDT'Ill ı 55 mrrıl 
Yön: Metin Çanıurcu 
Y.ılçın Düıner, ~inem Dınvı1 
• BÖC:EK t3S mmı 'tön 1 ınır Flçi 
Nurseli [diz. HJ.lil Ergün 
• m rr L'Sl\IA n s ının ı 
) öıı· Amın Yeres 



1 

ll 

9-f yılında Türkiw'de, Erden Kral "Ma\'i Sürgün" filmiyle H ödül aldı 

rındc, TV kanaiLırında oynaması müm· 
kun olm;ıvacak kadar Jöküntü filmler 
\',ır. Bıı 77 {ılın içınden. sınema salonu 
bul.ıhılec~k dü:evJekı varımları -yonıl
ına pa\'1 harıç· ônc çıkarmaya çalışalım. 
Bablım kaç filmın ı 995 yılında sınema 
~t:ln:-.ı v:ırmı~ görelim: 

Bir cinayete kurban gıden şarkıcı 
Bcrgen'in yaşamı ü:erınc kurutın 1·e Ca 
nan Gcredc'nin Kültür Bak.ınlığı des 
teklı Aık Öliimden de Soguktur id,lıalı 
ttimlerden biri ~imdılık. Sinan Çetın'ın 
reklamını rnıll'sytınd hir ustalıkla yap· 
tırdığı, blah.ılık k.ıdrolu Bay E, kuşku
suz sınema salonu bulacak filmierin ba
~ında gelecek. Ümit Elçi'nin birErhan 
Rener uyarlaması olan Böcek'ı de hu 
,anslı filmlerJen . Yılmaz Duru'nun bır 
~aç 1 ıldır uğr:ışır, :ınc.ık bu yıl çekınıını 
bııır~hildıği Dii}ııuının Tiirkiisü, Osman 
Sın.11-'ın Gerılla\ı, Şahin Gök'ün Giinah 
Tvhumu, yine Gök'ün Sessiz Çığlıkı, Ya
'·u: Yalınkılıç'ın geçtiğımı: yıl Amah·a 
Şenliğı'ne yctiştıremediğı Kadere 45 
1/ar ı, Yücel Çakınaklı'nın Kanavan Ya
ru'sı umut 1·aadedcn yarımlar .' Bır de 
ilk u:un ınetraılı denemelerint gerçek 
le,tırt•n Sııtıuk Ueceler'le K:ıdır Sö:en, 
DISK desteklı lş'le Faik Ahmet Akıncı 
1994'ün iddialı yönetnıenlerinden ... Se
kızmci Saat'lc· ıkınci filmını çeken Ce
ınal llozütok ıse "hu vıl hen de varım" 
dıvor. llgınç bır öyküsil olan Eser Zor· 

lu'nun :iller .ıdlı filminit 'arav.ı sı-
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kı~tıralıın ıyı niyetımide Etrı ı 3 film 
Eğer Tunc.ı Yiiııdcr'ın on hölünıliık 

bir dızid~n ıkı s:ıatlik bır sıneına tilmınc 
dönüştürdüğü Bır Aşk Ujtrıma ve r:ıh
mctli Bilg<' Olg:ıç'ın son plışma.'ı Bır 
Yanımız Bahar Bahçe, TV kanalbrınd., 
göstcrıme girmc,c·ydi, bu sayı IS'e çıka· 
bılırdi. 

l•eçtilhmi: yıl sinema salonlarınd.ı 
vı:vona gıren fılm sayı.sı da 15 değıl mıy 
dı' Ru, sıneına salonu tıkmıklığınJan 
de!!ıl; Turk sıncmasının bitteli film 
üreterneme k.ıhızlığından kavnakbn 
yor 

Ödüllerin sayısı 93 
Şiın(lı yurt dışında ve ıçındeki ödül

lcre hır ctlz .n.ılıın i"tr>r~enız. Kısa film 
ve 'en.ıryo y ırı~nuiJrı h ı rı~. f,u \'tl Y"k 
Lışık 9} ödül al m ışı:. Önce yurt dı~ın 
d;ın gdt·n ödullerc hakalırn. 

Atıf Yıl ma:, 13-17 Ni,<ın tarıhlerı 
arasınd.ı İtalya'da düzenlenen Torıno 
Gıy w Lczbıyen Fılın Festivali'ne Dıiş 
Uezgınlerı'yle k.ıtıldı aım bu kez ödül gc
tircmtdi. Ve ilk kez ulustıransı bır Eı· 
cınsel Film Festl\·;ılı'ne katılıvoruz 
1994'ün ilk vurtdışı ndülü Kırgızıs
tan'dan gclıynr Tllrk sıneına>ın.ı. Ulus 
lararası Aytmarov Kulühü tar..fından 
düzenlenen ve her yıl Cengiz Aytrn:ıtov 
~dına verilen üdi.ıliı hu kc: TiırLın Şo
ray kazanıyor Ünlü sanatçı m ız Atıi Yıl 
ınaz'ın yönetiminde, Cengız Aytınato\' 

\vt.ı~ ,\rıııan, Fıml i\1t'•1.ı 

-Ç-
• UK:\ı,\1 ı ltı ınııı) 

'ı on· <.,,ınııııı l'tku 

1 f.ık.ın ı ral ı l?.leııı 1\fch< ıglu 

-D-
'ıl\(~ 1 ltı nıın) 
Yıın ,\klını~·ı ~aıns.ı 
.\kcit Yınız. Uiil'k YüL·ci 
'DİJ.)ı INCF 1 l(ı ının) 
Yc'ııı: Hasan K.ırn 
<.,eJın.ız Dilan, Yusut 'wzgın 
' ı H !',\JAN! Ti RKL s Cı <~S ııını l 
'r on Yılmat Duru 
Yılmaz Dunı, l;ııııtr Yigir 
' Di'JSI..FH DF Ol.ll< 1 16 mm) 
Y<in· Oğuz Ciızen 
Sl.'iınaz Ilil.ın H . .ılit Arkan 
• J)()Nl':) ( J{ı mm) 
Yon: Nq.ıt Gürsoy 
ı\lur.ıt Soydan, Arzu l nsa! 
'DH.II.l·R 1-.UD{IRLJNC\ 1 iS ıııııı) 
't iın. Nejat (,ürsov 

-\Inı Tuğba Murat Soydan 

-E-
• ECEI.I"i C,ÔI.GESINDE (16 ıııııı) 
Yön: Mehmet Samsa 
Salih Kırmızı, Neslihaıı Seter 

-G
'C,E-RILL\ (lS nun> 

\ön O., man Sınav 
·\lelınıet Aslanru,ğ. Ayşegül \ldinç 
' G IRDAI'-TAHRIK ( 16 nı nı) 
Yön. !:-ıanıirn Utku 
1-.ınık Peker, özlem SeLmik 
• G<)NCıı BAHÇFLFRII\DF (3S ının) 
Bülent Bılgi~, Filiz Ta~h:ıs 
'C,ü'\1.1'~1 HAKl\ 'YA, 'o\ (16 ının) 
Yiın ejat (,Cıı·soy 

Yusuf Sezgin ~ilgün Frsoy 
'GUNAH TOH[JMU (;:IS mını 
Yön· ~ahin (,ök 
Sılwl Turnagöl lsınd Ozh.ın, S:ılih 

(,\lney 

'(,fNES DF DO<iAC AK ( ı(ı ının> 
Yön Fıkrel [Jpk 
Tuğrul J\leteer, Yıldırını lanılın:ıL 
'GÖZ HAPS! ( 16 ının) 
Yim. Hasan Karcı 
l:.rcın Turgut Şehnaz Dilan 

' 



31 Aralık 1993-29 Aralık 1994 
tarihleri arasında 

vizyon~ı cıkan Türk filmleri ve 
-;eyirci sayıları 

de Yavu: (ı.k ın ııı ''tn 
ıy• ·lV'llncı_ılar ... 7uh d 
olcıy'lı.ı.:ın r .. ·1 

'~t 1 mııt \"-ı::-r\.11 ı.t.rıç 
(•ytırH ... u" ':,_lülıın'J i c 

Kd:ın 0ır!;ır: ;!.it .. En 
ı~·t ırctı~..mct ,y.,uru.:u' 
,,Ju!lerin;_ fc..!r.u\l 

l.!lı;v 1\;,ısıl 1\.ıvdınız. 
1\.ız Kulesı A:,ıklan 

3. )cngn Scpvti 
ı. 'ialını<tr ın 

'i. Tvr.,ine Düııva 
fı Yuıııusak Te.n 
"". IlesiıKi Boyut 
H. Gece ı\ldek \t Bizim C.oculdaı 
<) Çr>zülıneler ' 
10 <;ıpLık 

11. Rılkııı Kılkan 
12 ( Blok 
13. ı\lanis.ı Tarzanı 
14. Ay V<tkli 
15. Bulu~ına 
16. '\.n Yağımını 
Toplam Seyirci : 

uyarlaması SelviBoylumAl Yaztl'4llmı'da 
oynadığı için... . 

1994 yı !ının e rı şanslı yönetmeni, 
tartı~ınasız Ya\'UZ Ozkan'dır. Özkan'ın 
Bir Sonbalıar Hikayesı adlı filmi, lO. ıs
kenderiye Uluslararası Fılm Festıva
li'nde 3 öd~il bırden kazandı: En iyı se
naryo (Y. Ozkan), en iyı kadın oyuncu 
(Zuhal Olcay) \'e en iyı erkek oyuncu 
(Can Togay) ... 

2-8 Ekim tarihleri arasında düzenle
nen 47. Uluslararas1 Salerno Film Festi· 
vali'nde bmail Güne~'in Beşinci Boyut 
adlı çalı~ması "en ıyi film" seçilirken, 4. 
Köln Türk Filmlerı Fesıiv>oli'nrl~n Türk 
sınemasına .l ödül birden geldi. Yeşim 
Usteuğlu'nı.ı ılk uzun merrajlı denemesı 
Iz "en i yı fılın", Yusuf Kurçenli'nin Çö
~ii!mdoi ikıneilik, Tomris Giritlioğ
lu'nun Yaz Yağmuru üçüncHlük ödülle
rini kazandıbr. 

Yurt içindeki 
ödüller ise §öyle: 

1994'ün ilk festıvalıni olusturan ve 
25 Şubat-6 Mart t:ırihleri ara~ında dü 
:enlenen 6. Ankar.1 Film Şenlıği'nJe 
"en i yı film'', Yavuz Özkan'ın Bir Sonba
har Hıkayesi ... Yine aynı filmle "en iyi 
yönetmen" ve 11en iyi senaryo" ödülleri 

~H. -)20 
.''> (Jjl) 

)7 18') 
24.20"' 
20/ıl s 
18.4UO 
ı ~-2"''1 

2.8i3 
2 .~HH 
Li22 
1.342 
I.Cf'H 
l.OiO 
220 
l) 

37H.084 

Herh"n Şını§t'k vı \ 
\-'akti'yle Fusun [>erm
rcl ka::~ndı. T ımıır ....,.! 
ı; u k \taı1 Sürgwı 'le , • ., 
ıvı uzı,>lln mli:'ik ve K< 
nan Otınanbr "en ıyı 
g-örünru vunt.:unenı" 

,~\dullcrinı ılırken. L 
Bl.,k "ıüri özel .~ıdulu" 
ile değerlendırilJı Zekı 
Deınırkubu: d,, "umut 
vcr;.n genç yunetmcn" 
\'t umur veren genç. 
senoıryocu" seçildi 
"Umuc veren yenı kı
Jın oyuncu)' cl-dülunü 
Ağn'ya Döniifle Bennu 
Yıldırımlar :ıldı. Diğer 
ödülterin ddğıtıını ıse 
şöyle geli.~tı: "En ıyi sa 
nat yönermenı'' Figen 

Batur (Bir Sunbahar Hikayesi), "en ıyı 
ıencrik" Hılnıı Güven (Yac 'r'ağmıırıı), 
"en iyi kurgu" Nevzat Oi~mçık (C Blok), 
"en iyı ışıklandırm3" Ali Salim Y~şar 
(Yaz Yağmıını, Çıplak), "en iyi seslendır· 
nıe stüdyosu" Şafak (Bir Sonhalıar Hıka
ye.<ı), "en iyi laboracuar" Sinefekt, 
"emek ödülü" Türkan Şoray ve u:un 
metraj lı belgesel film dalında Behıç Ak 
(Beyaz Perdede Türk Sineması Sansür 
Tarıhı). 

[9-26 Nisan tarihleri ~rasında Ju. 
zenlencn 6. İzmir Film Festivali'nin tek 
i\dülü olan Altın Artemis, bu yıl sinenu 
pzarı Niiat Ozön'e verıldi. U. Ulusl.ı
rarası istanbul Fılm Festivali'nde (2 l 7 
Nmın) ödül alanlar ise şövleydi: "Ec:ı
cıhaşı Vakfı Yılın En İyi Türk Filmi 
Ödıılü"nü Y.ıvuz Özkan'ın Bir Sonbalıar 
Hikayesi .ı ldı. Yusuf Kurçenlı de Çöziii 
me!cr'le "en iyi yönetmen" seçildi. Zckı 
Deınirkubuz'a C Blok filmıyle "umut w· 
ten yeni yönetmen ödülü" verı ldı, an
çak genç yönetmen ödülü reddetrı 
Uluslar,ırası Altın Lale ödülü Erden Kı
ral'ın l\•[ut•ı Silrgiin filmim· verıldi. İs
tanbul Filııı Festivalı çerçeve" ıçtn 
oluştmulan SiYAD (Sinema Yazarları 
Derneği) ödülünü ilk yönetmenlık de
nemesı Karcırılık Sular'la Kutluğ .A,taman 

-H-
• H\ll\ .ı l,l:UUR ı' I·J ı 

~(.;ı· 1' \tık l' bm 
Hı ly,ı irt{r> E; 'f' [J r•ık 
~Il/U lAI\.li" > ~ , . r> 

\ (JJl ( LI-':'U (iki ı .ı 
\htil/1•> ı Ja:tttio. ,t. !.(, 1 lll 

-i 
• il-J Kr Ç('K Y\R>\'I.!Al i In rnıt 
Yim. Pikret l'cık 
Murecr '>oyd:ırı .ılgıir. Fr·r,, 
• İKlMfl DF 'ir\':\1!'>~1Kı >. rı.rn• 
Yön. "'e-ıır S:ıyclam -
Mur:ır Sovd:ın Se• alt ğur 
• l'\ı'-A"JL \R rA AD!KC:.\ t 1 , rn.r.1• 
Yor.. Tt'vfik Polam 
>\ft.>r.ıl Lt:r<'n, Men~ Frk ın 
• !S lA \l ADALI:!TiR lj) r ırıJ 
y, •n. Yanız Ya'ınkılıç , 
Urıııt Acar Llns.ı! Fmrl" 
• !.'-> (:J) mm! 

Yön: Faik Ahmet -\kıncı 
Berhan Şimşek. Suıııru 'ı avrucuk 
• tNSAN!.lK SUÇl 1 16 mrııı 
Yün: Şener !sık 
G.ıni 'la1 ata f.en:m (,.akır 

-K-
• ~\DERE 4) \1\R (JS '1'11 ı 
Yön. Yavuz Yalırıkılıı,. 
ı\Iuhammecl Taftan r>.k·al 1\.unru· 
• KANAYAN YARA t:$S mml 
Yrın: Yuu::l Caknıaklı 
Sılx-l Turnagöl. ':>erdar Gokhan 
*!\.ARA GÜN 06 mm) 
Yön: Mehmet 'iam.'ia 
Yılmaz Köksal, Son,ı.,'Üi Beyçe 
• KL'RTLAR SOFRA."! 1 1S ınnıl 
1 on: :\I dırnet SaınsJ 
ı\kut 'ı .ıvuz. Arzu Anun, !ı ldının 

Gencer 

-0-
• O GL"NDEl\; ~ONRA (.16 nım) 
) ön: Oğuz Gozen 
\[esut Engin Güneş Olca\· 
' OY Dl:.PO~U (IS mm ı 
Yön: Hasan K.·ucı 
1-.Jer:ıl Konr:ır, S:ıYcl' Yurtt:ıs 

-Ö-
• ÖFII."EU GENÇ (l(ı ınııı1 
Yön· :O..lelınıet S<ırn"ı 

A 



ll 

"Kı: Kulesi A)ıkl.ırını" izleyen 58.320 ki~i filmi, >ıralamad.ı ikinci >ıraya yerle~tirdi 

.ı!.Jı Her vıl \'t:rıh:n fl·stı\',ıliıı "sinern.ı 
,ınur t>dülü"nc 1\1etin Frks,ın layık gii 
nılcliJy,c Jc unlü y.>ııt tnlll1 tıdülu alına 
dı. 

1991 lF'ıAK (Isıınhul Fotoğraf ve 
:-ıııwma Aımıü\rlerı Derneğı) Ö.Jiıliı 1\1 
T ılı Öngorcn'c wrilJı 

1 H.ı"ran'Ja t<'rLın;ın 21 sıncma 
p:arı SIYAP (Sıııcm<ı Y,ı:arLırı Dcrne· 
ğı) 1991-94 se:nnun en i)·ı yerlı tilmle· 
rını \'l ~:ıntlfl\ıLınnı 'eçriler. Ru seçıml' 
l'''rt Maı·ı Siırgün (Erden Kır:ıl) en ıyı 
tılm :ıkkımın Kıikt< (Memduh Un) 
ıkıncılik, Y<>lw (Raı:ır Sahuncu) tıçı.in· 
nı luk, Çöziilmclcr (Yusuf Kurçenli) dör· 
düncülük, ~ahııwrı.ın (ZüliU Lıvanclı) 
heııncılık :iJülünü ;ı ldı. Erden Kıral "en 
ıvı ynrwtınt:n" C ın T Llg:ıv (ı\fat•i Süı 

!!!m) "en iyı erkek nvııııcu", Nurseli kli: 
(Ç •zıilıııda) "en iyı k.ıdın oyuncu', 
Ö:oy Fecht'le (M ıı·ı ~iirgiin) Avtc•n 
llncun~lıı (Çıpkık) "en ıyi yardımcı b
dı n nyuncu", Menderes S:ımancıLır 
(Zıkkımın Kıikii) "en ıvı vardınıcı erkek 
uyun, u" Ken.ın Orın~nLır (Maı·ı Sur· 
gUn). "en iyi gtlrünLu )'llnetmenı 'ı Ti 
ın ur Selçuk (Maı•ı Siirgiin) "en ıvı n:gtın 
müzik bl"'tL'Ci:-;ı" ~t:çıldih:r 

8 Addna Altın 1\:m;ı Fıhn Fötll·,ıli 

halk ıurısının d~ğcrlcnclırıncsındc )ll so· 
nuçhır alındı: En iyı film Bır '.nnbahar 
Hik..ıw'i (Yavm Özk.ın). ıkincı fılm ve 
C.c)'l;ın Bdcdi\'c·sı özd ödülü Yalancı 
(OsınJn Sın.ıv). üı;üncü !ılm ve Yüreğir 
Bd~Jıyesı ü:el , lüli.ı i\1, S "n (Er 

T•Suh~t'Q') 

den Kır·ıll. durduıKu !ılın, . ., Çukuron 
(.;,ızctt•Lılc·r L:nnıvctı u:d oJülu Ynlw 
(R.ı~.ır C.ahunctı), en ıyi y"nctmcn Er· 
Lkn Kır"!, t·n ıvı k.ıdın nvuncu Zuhal 
OlcJv (Dır Son/ı;u,ar Hıkav~si), en ı vi er 
kek nyunctı Mehmet A;lanruğ (Ya/ann) 
v ırdııncı erkek <•yuncu Fıkret H okan 
(Yal..ıncı) Tıınccl Kıırtı: (.Ağrı ya Do
m;şl; y.ırdınıcı kdJın oyuncu Fusun 
Demırci (Av \'akıı) Teknık odülkrin 
se~ınıı ke>nusunda ı c asıl "ön ıürı"yı 
nlu~tur ın kurul, >en,ırynJ,ı F\aşcır S .ı 
huncu'yu (Yolcu), gürtıntüde Ertunt, 
Şcnk,ıy'ı (Bır Sonb.ıh,ır Hik,ıyesi), tılm 
mıızığindc• Timur Sclçuk'u (Mavı Siir 
giin), kıırgııd;ı lvl~v!Lit Kc'Ç ık'ı ( Kızılır 
ıruık Karakovun) ,IL"):c·rlenJirJı. 

~I Antcılva Fılın Festl\'tlı'nın sp
nuçLırın.ı ..:ı..·lınu.' en iyı fılm YrngL\ \~ .. 
/><Cı (Y.I\·uz Ozbıı) ıkııKı) ıırnıış,ık T'n 
(Orh.ın Abny), uçuncu ,\lam<a Tar~anı 
(Orhan Oğuz), en ıvi yönetmen Ya,·uz 
O:k.ın, ~n ıyı k.ıdın ,,yuncu Türbn :;ıo· 
rn (Bır Aşk l 1grıma), erkek oyuncu 
"adrı Alı ık"la !>!ehmet Asl<ıntuğ (Yer 
geç Se[1c;ı)ı oz~lın scnary"-) Nur.ıy Üğu: 
(Manisa Tarzanı). görtınttı ynnetıncnı 
Uğur Içbak (/z). özgün muzık SerJ.H 
K.ılafaıuğlu (Bır Aşk L'ğnma). y.ırdınıcı 
LıJııı Derıcı ALıbor.ı (Yengeç Sepcıi), 

ycırdıınu .. rkc-k Tuncel Kıırıız'l~ (Bır 
A~k [lğrıına) Okı.ıv K.ıvnarcn ()engeç 
Srj>eti), Lılı,r,ıtu,ır :;;.ıfak Film Sıudynsu 
(Yengeç '\ej-ecı, ( •et Mc kk ı·c Bizım Ço 
cuklar). kurgu SedJt Karadenı7 (YenRel 

• l>r.t .\t PF':.iı\ırnw < ıı, ınıııı 
\'öıı· ;\ll'iııııcı S.ıın~.ı 

Sali lı 1\ırıııızı, Nc·~lilı.ın ''' ,ıı 
• Olt '\lllLN \Cl ( l!ı ıııın> 

) <lll; ,\klıınet S.ıııı~a 

S.ılilı Kırmızı. Sclıııaz I >ıl.ııı 
• < >1.1 ·ı\ li NI• SF\ D.\ U "i ıııııı > 

Yiııı· F.ıruk 1\ırgut 

'><'\t,ıp l':ırın.ın H.ız.mıl\<ırnıuk~ü. 

\.ıkııı <.üllı;ın 

.s. 
• '>,\!UlU.\ (l(ı ıııın> 
Yon: \ıırı < iültekin 
11\.ıs S.ılınan. 1\krilı 1-ır.ıt. ) ı!Jırıııı 

c;entcr 
• '>FKIZlNC 1 '>AAT(~) mm • 
Yı ın· < eıı1;1l Giizütok 
< bın:ın \\"nher. Zulı;ıl Gc·tll'tT, 
Ozknı Sa\ .ıs 

• '>FSSlZ çıc;LIK U'i mm> 
Yıiıı: ~:ılıiıı c;ök 
ı\lu:ıl Oğuz. Atilla Scır.ıl 
• '>FS\1ZL1K i 16 ının) 
) tın: S:ı nı im Utku 
f·;ıruk !'eker A.çelva 
• '-r\'CI KU~lAHI (16 ınm) 
Yon. Fikret \Jçak 
Akın Tun~. Ay~in Aknıan 
• \f'\'J\11-.K SE!\11\LE C.t LH il(ı ınııı> 
\on. Te\"1-ık Polam 
1\ler.ıl Lercn, l'eoın:ın \~ık 
• SIYAH StS O'i mm> 
Yon. 1\Iılı:ııl Tumanislivi 
Aleks:ınJı ln~:.ıkoY, Olg:ı Kaho 
• so(;UK GEC'FLER <3"i mını 
) un: 1\..ıJır ':ııızuı 

,\knderes S:ınunnlar, \"olk.ııı l'ııı:ırd.ı.~ 
'>UN c,(J \ON c.ECF ı )'i mnıl 
) on: Oın:ıs 
\lalııııuı Hekiıııoğlu, Pın:ır Elıçı: 
• Sl GIBI BERR.~h. (!(ı mııı> 
) on: ) ıldırım Yanılmaz 
< )r~·un Soıı:ıt. G:ımzc Tun:ıı 

-S-
• Sf· MJ" \"Al~ ( ~') nun) 
) iın. Adenı AyrJl 
Cilı:ıt T:ııııcr. Ay~cn Grucl:ı 
• .)ÖHRFTIN BFDELİ ( 16 ııııııl 
) on Mclııııl"l '.ams:ı 

Salılı Kırmızı, Esr:ı ~L"i men. 1\lııı .ı ı 
Soy<.lJn 

' 



~rpcti) 

. Kültür fbbnlığı Ba>.ırı 
Udutlcri'nın vrrıl.liğı 6 u:un 
ınctr'ljlı yapım ı~t ~unlan.bn 
uluştıı. Ma ı i Siirgiin ( Er,leıı 
Kıral), A" Vakıı (l\lıhıııur 
E rgun). Yolcu ( Ba· ır ...,,ıhun
cıı ), O..mcrikolı (Şı·rit ljiıren ), 
Bır .Sonh,ıluır 1-lıkoy<'i (Yavtı: 
Öck.ın ), Mani.<a Taı::mu (Or 
haıı Oğu:). 

(.:ASOD (l;ağda'j Sınema 
Oyıtnqıl.ırı Dern~ği), geçen 
yıl ha1latıığı "Ya~asın Sıne
ma" .ıdlı iidül türenini bu yıl 
dn sürdürdıı. Bu çerçeve ıçır.
de "onur ödülleri" Fatma Gi
nk'le Orlwn Gtinşiray'a ve
rildi. Ve yılın oyuncuları 
olar;ık da Halil Ergün (Yol
cu), Can Togay (Maı·i Sür
gün) Ye Mehmet Asbntuğ'u 
(Yengeç Sepcıi) seçtiler. 

1994 yılının son sinema 
üdlllleri de Mag:ızin Ga:ete
cilcr Derneğı tarafından ve
rildi. Gece Melek ve B itim 
Çocuklar (Atti Yılmaz) "en 
iyi film" Yavuz Özkan (Yen
geç Scpeıı) "en iyi yönet- Yavuz Özkan, 21 ödülle 94 yılının rekortmeni ... 
men", Talat Bulut da (Mani-
sa Tarzanı) "en iyi oyuncu" 
ödüllerini kazandılar. 

Bu arada Emek Sineması'nın Müdü· 
rü Hikmet Dikmen İFSAK tarafından 
ve Amerıkan U!~ şirketinin Türkıye 
Müdürü Mehmet Ozduygu kendi şirkerı 
tarafmdan, mesleki çabaları konu,unda 
gösterdikleri üstün başarı nedeniyle 
ödüllendır i Idiler. 

1994 yılının toplam ödül sayısı 93'ü 
buluvnr. Ve filmlerı nedeniyle (tüm 
dalları bpsayan i\Jüller dahil olm:ık 
üzen·) reh>r düzeydeki yılın en şanslı 
yönetmenlerı Yavıız Ozkan'la Erden Kı
ral. en ödüllin 21 'ini iki Y<ıvuz Özkan 
filnıı (Bır Sonbahar Hikoyesı ve Yengeç 
Sepcıı), l4'llnü Je Erden Kıral "Mavi 
Sürgüıı"le tnpLınıış. Görüldüğü gibi 35 
ödülü yalnızca ik> yönetmen paylaş
ınış ... 

Bu yıl 
yitirdiiderimiz ve 

acılarıınız 
AcıLırin ıııutluklarb iç içe geçen hır 

yıl y;ışadık. Genç yaşta geçirdiği btr 
kalp krizı sonucu lıafız;ısıııı, heyin fonk-

siyonları yitirıp, umutla sağlığma kavuş
masını bekledrğimız Yıl ma: Zafer'ın, 
tçinde bulunduğu duruma mı yanaltm, 
l994'ün son gününde bomhalı bır saldı
rı sonucu l995'in başında y<l!jama c·eda 
eden Onat Kutlar'a mıl 

Sonuç olarak "acılarını ız" büvük .. 
İşte Türk sınemasının en u':un so· 

luklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç'm 
(2 l'v!.ırt) h ir yangın sonucu yitirme mı; 
bu acıLırın ya'ıı-u.:ca i·ıir parçası.. (··\ı 
gaç'ın "ncınaıla daha çok söyleyecekll'
rı vardı ku~kusuz. 

lleıııı: olgunluk çağını yoşa\'an 5-! 
VJ)ll1Lh bır yônetıneııdi. 

lt! Nisan'da tiyatro ve sineııu san.ıt 
ç ıın ız T urgu c Bora lı, aramızdan ayrıldı. 
30 1\Lıyı;'d.ı gençliğıne dayamadan 
Uz.ıy Heparı. Geride sadece bir tilmlik 
anı bır;ıkarak. 

Bedta l\luvahhit bir t:ırılıti Bır 
Cumhurıyet san,ttçısı, Türk 
sıneınasınnı ılk mü,lüman kadın oyun
CLısu .. 

Ve baba Nubar Terziyarı ... 
lsnımin bıle kinisenin kohıy kolay 

hatırLıynnlayac<JğL yapıtncı Burhan 
Şener... • 

-1'-
1 \LlH...,:z B,! o • 1' ı ı, ı 

) ır. '>ırrı r,[ İft k 'l 
:]H> )C lı ıa·ı lll<! \~ı' 

r \ ı K ( ıı ırırıı von _ır r ı k 
(Jcııli'J "1 zar 1ol_~(ı ~, qt 

ru I !.lK n ı K.MJı."i ' u, Tifl• ı 
"ı nıı· l't'\·lık p, .l.ırı 1 
!\!cra l Zcrcn, \fu i\ h L rı 
'TFL!- 1\ '\AHTAR! '.') n•ı ı 

Yön. Aı1 ur Yere' 
[>emer -'ü • ..ılın. Yal ın Ö1dı ;ı 
• 1'01-.llTRCUK <ır, nıı u 
Yön. r;ökhan Gıinn 
(,ıikhan Güney Şel-.naz Dıl,ırı 

-Y-
• Y\G~H"RTJA KAC -\R.KE lll ınr ı 
Yc)n: ~cııHim Utkt.ı 
r.ıwcr Deınirkan, Tol<•a A'kıncr 
• Y\1\JIZ KUR-I c 16 ;m; 
Yün: Melımet Sam."'' 
Ünsal Emre, Merih fırat 
• YAZ ASKLART (!{)mm! 
Yön: Saıninı l'tku 
lsmı.:t Ozhan. Sibel Gökçe 
*YENGEÇ SEPETl C3'i mm ı 
Yön: 'ı .ıvuz Özkan 
Sadri Alı~ık, Mehmet Aslanru.~ 
• YOKSA 'ı:>\SLANDI~ i\ll (10 ınıııı 
Yön· <;anum Utku 
llyas Salman, Sibel Gük<.:e 
• YORGUN ÖLÜM <3'i mm ı 
Yön. \!esut Tamer 

C;ııı GCırzao. Nilgün Akcao(:lıı 
'ı: Jııvıu~AK TEl\ <3'i mm) 

Yon: Orhan Aksoy 
Mndl Oğuz. Ekrem Beır,L \Lılınıu. 

Ce\·her 

-Z-
• ZALlı\l O ö mm) 
Yön. /l.lüjdar S<ıyl;n 
Bülent Bilgi~.c. Nazlı H.ın 
• ZlLLER <3'i mnıı 
Yön: ı-:~er Zorlu 
!'vler,ıl Oğuz, Altan Gördüm 
• ZOH GÜNLER<l6 mnıı 
Yön: <;aıııinı Utktı 
Cönül Yazar, Reh:.ı Yeprc·ııı. 

ANTRAKT•$ubat 95•37 




