
.ıyrıc.ı bir dizi "Sinema Toplantıları" da 
yer almakta. 

Kutlama çerçevesinde, Taksim, Atatürk 
Kitaplığı'nd.ı vıdeo gösterileri yapılacak, 
Sevmek Zamanı, Kızılırmak-Kar.ı Koyun, 
Susuz Yaz, Üç Arkadaş gibi Türk sinema
ının önemli filmlerine yer verilecek 

Türk·Rus ortak yap1m1 
Siyah Sis tamamlandi. 

* İstanbul Film Aıansı ve Rusya Dub
lürl~r Derneği ortak yapımı olan Siyah Sis 
bimli filmin Türkiye çekimleri sona erdi. 
Yönetmenliğini Mihail T umanişvili'nin 
yaptıj!ı film ıçıçe iki film konusu içermek
tedir. Walter Scott'un bir şövalye öy
küsünü uyarlamale üzere Türkiye'ye gelen 
bir Rus ekibinin çekimler sırasında başın
dan geçenlerin anlatıldığı filmin baş 
oyuncuları ise Aleksandr lnşakov ve 01-
ga Kabo. Filmin önemli özelliklerinden 
biri b~rolü oynayan Alelcsandr ln
şalcov'un aynı zamanda RU8ya'nın ve dün· 
yanın en tarunmıt düblörlcrinden biri ol
ması ve diier gödipek düblörler ıle bırlik· 
te çekimler sıra ında gerçeklqtirdikleri 
olağanüstü alerobasi harekedeı:idir. 

Açıklama ... 
Oeçen aııyıda Serdar Pehllvanoğ 

lu'nun yaıdıAı "Sınema okulları arasın
dııkı ayrıına isyan" i&iınl.i yazıya, Mar
I!Ulra Universıteşl OSF Sinema TV 
Anasanat Dalı 4 sımf ölteru:isi llker 
CatıikJiı!lil"uı,iOıııfeı!dilt, ııçıldıwııda yer 

ÇASOD'un Aç1klamas1 

[I
rk sinemasındı g"Çtığım aylarda ınan Çetin'le bafla~ m w ÇA OD 

Oyunculuk Ödullcrı Torerıı ve Yaş"' ın ınema B ılosu" ~< ınde Av 

emir Ak baş'ın sarfeni(:i sözlerle dcv.ım ...Jen "tan~malı" yakı~rımıala

a, ÇASOD'un yapmı.ş oldui(ıı açıkl.ım.ıyı •nı<n yayınlıyoruz. 

"5 Kasım Cumartesi gtinu gerçekleştırdığımiz 2. ÇASOD "Oyuncııluk Odullt'l'ı 

Töreni ve Yaşasın Sınema Balosu" amacırı.;ı uygun bir biçımde y~nınışıır. Aeşvuz 

konuk ve sanatçının katıldığı gece saat !9.30'dan Z4.00'e bdar uygar ve ıncma 

oyunculuğunun saygınlığına yaraşır nıtelikte geçnıı~tır. 

Oecenin son dakikalarında, uyemız olmayan s;ınatçı bir konuğun ~i&el ve içkılı 

olmasından kaynaklanan bir tepkisıne, bir-ıki sanatçı arkadaşın karşılık vermesıyle 

tadsız bir durum da yaşanmıştır. Ama hıçbır ~kilde onaylamadı~ımız bu durum, 

gecenin bütününün değerlendirilmesine gerekçe olamaz, olmamalıdır. Y .ız ılı ya da 

görsel hasının elbette bu durumu da de~erlendirme hakkı vardır. Ama 1:q aat li

ren başarılı bir etkinliğin, yalnızca son birkaç dakıkasını ele almak ve kamuoyunu 

bu anlamda lc"'ullandırmak haklılık değildir. Ama üzülerek söylemek gerekır kı 

böyle olmtıttur. Bız u lkemizdeki siyasal, ekonomik, iletişimsel alarıdakı tüm külttı 

ret kirlerunelere kartı duyarlı ve tepkili bir siırecın insanlanyıı, örgütuyüı. Etkinlı

lUnizin bu k.irhlik katarına katılmasına sessız kalamayacağımızın bılinrnesini iste

riz. Çünku, hedef sapurmaların ülkemizde nelere malolduğunu hep birlikte acıyla 

yaşamaktayız. 

Bunun yanında, gecenin son dakikalarında tadsızlı~ neden olan arkadaşiann 

özür dilerne yerine, hal~ kendilerine haklılık kazandırma çırpını.şlarını esefle karşı

lıyor, bu davranışlarını kamuoyunun yargısına sunuyoruz. Bu arkadaşların, sınem 

sanatı ve oyunculuk kurumunun hırpalanması ıçın malzeme olmaya devam etmele

rinin once kendilerını y~r.ıladığını hilınel~rıni istıyoru:." 

ÇASOD'un yaptığı bu açıklamanın ertesi günü ise Tanju Gürsu, bir ıclevızyon 

. kanalının "Paparazzi" programında yaptığı söyleşiyle yeni bır tartışm.ı yar.mvordu. 

Yönetmen ve yapımcı Arıf Yılmaz, Tanı u Oürsu'nun ıelevizyond.ı y.ıptığı «.>yleşı~e 

fl)yie bır açıklık getıriyordu: 

"lO Kasım 1994 gecesi televiıyonda yayınlanan düzeysiz bir dedikodu programın

da, meslek:taşırnız demeye dilimin varmadığı Tanıu Gıirsu, geçml:jte yaptıAı >ek 

filmlerının hesabı sorulunca "ben seks filmi yapmadım, bunu da kanıtlay ıbılırım" 

demesi yeterlıyken, asıl pomo fılmlerin hem de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle rnı

ııım yapıld~ını söyleyerek. kamuoyu im ünde muhbirlik yapmayı seçmiştir. inema

tmzm içinde bulunduğu bu kriz döneminde, mesleğimizi ve iırettiğimiz nireliklı ya

p(ınlıııltavllflmamız gerelcırlcen, Se-Sam ve Soder gibi ikı saygın kuruluşumuzun 

lıltııtJk, ;:ı~\llllt(I! .. ~Jnı.luJı;anllft ~ııcdeRic aöylediklen ilter istemeı bu leurumları da bat 
Dıföı~tıı,ıılıılıirllili, kanaatimce bağışlanacak bir davranıt değildır " 

.. Jıchf'''·In·-''"' yaptJAı bu ~ıklarnaya hemen yanıt veriyordu

-~!'IJWılfi~ ~ -Tanju Güıııu, geçmi§te yaptığı seks film

~~~ ırquı~aıı. ~ teks filmleri yapulunın 




