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sENARYO ÖNCESi FiLM HiKAYESi (SiNOPSiS) YARIŞMASI 

Turk sinema'Ina değişık \'l' çeşıtlı sen:ıryoLırın kazanJınlm,ı,ı, s~nmyn yazıını .ılan ında ~aha h,ırc.ıy;m, bu ııe kendmı 
,wnı~ 1c vennck ıstcyenkrl' btkı,l.ı hulunnı.ık am.ıcıyl.ı Aylık Sıneına Derı:i" ANTRAKT ıle HDA FILM .;;ınema 
,,_rtesı hır sen.ıryn y.ırııınası ducenlcınııtir 

'ı:ll:lf\"' iinct·sı tılm hık.ıyesı (sınnpsis). ıkı oıpm.ılı y;ıpıLıc.ık oLm hu yarışrıı.ının hirincı holuıııunu oluıtumıakra. Rıı 
, fıluıne k.ıııhın l't· hııııl.ınn .ırasından seçılert·k on yarır.ı ödul vuılecek ve hu nn y;ıpıt sahihı ıkınu h .. Iı.iın "lan ~enMyo 
! ı.ırıım~sın;ı kırılnı,ı h;ıkkını elde edecek. Senaryo yanşmasına k.ırılan 10 yarıt amsından seçılecek 5 yarıra da bu ho· 
1 ıuınJe ayrıca iidiiln·rilc'll•ktir. 
j 

1 KAPSAM: 
· \mım.ılıurun amator ve· profesyonel yazarl.ır;ı .ıçıktır. 

\'arıımay,ı )Urt llyekrı ıle Aylık Sınem;ı Dı:rgısı ANTRAKT \'C FID.'\ FİLM Sınema Gazetesı '>"lııanl.ın kanlamazl.ır. 
1 sınopsisb, daha i\ncı.> herh,ıngi bır yarışmaya btılmıı ı": ödtil almamış ı•lnı;ılıdır. 

~ınnpsıs knnusu scrbcstlır. 

sınopsısler üzgim ıılnulı, hcrhanı!ı hir yerlı veya vabancı ppıtLın aktarma y.ıda uyaridına olmam3lıdır. 
•ınııpshler en az S (heı). en çok da lO (on) dakrılıı sJyfa.sını geçıneınelıdir. 
\ıntır•ısb, daktılo bğıdın.ı çift ~r,ılıklı 1·e daktiln-hilgı>ayar ile yazılmalıdır. 

•ınııpsblt•r, gelecekte 'en:ıryLıya diinüştiiriilecek nıtelikler t;ışınıalı \'e yanimacı hu noktayı gi\zumınde bulunJurmalıdır. 
Yarışmaya hır yarıtl.ı brılınahılecektır 

ın.ıpsısler, son katılm:ı t,ırıhı ıılan l Temmu: 1994 gıınune kad.ır rostav.ı verılınıı olmalıdır. 
ın.lcnlecek knrya say hı B (sekı:) dır. 
ınııp,iskr, "ANTRAKT, Gazeteci Erol Dernek Sokak Hanif Han No. ı ı Kat 2, 80060 Beyoğlu-İstanbul" .ıd res ı· 
·q\ısrayb ya da elden te;! im ı.>dılecektır. 

'ınnpmler ti:erıne kımlık \'t•rıne rümuz va:ıLıcaktır. Ya:arl.ır, sınopsb ik h,ırlıkte; u~erınde runıu:u y ı:ılı olan ve içınde, 
lütcı~raf, p:arın .ıdı soyadı, adre>i, \'.lTS;ı tdef,ın num:ır,bı \'e y.ırım d.ıktılo s;ıyfısını ge\mevı:ct•k r•ır o:geı,.nıışı ıçınde 
ılunart ıyrı hır :arfı d. ı giindereceklerclır.Bu z.ni da kapalı olacaktır. 

DEGERLENDİRME VE AÇIKLAMA: 

lanımaya btıl.ıcak sınnpsısleri değerll'nJırt·cek ıuri; Füsun Demirel, Tarık Dursun K., İsmet Kurtuluş, Hüseyin 
Ku:u, Yavuz Turgul, Turgut Yasalar, Kadri Yurdatap' d.ın ulu0nırulmuştıır 
lurının değerlendırınekrı \'L' yanimanın sonuçl. ı rı 1 Eylül ı ')94 ı.:iiniı .ıçıkLın:ıc.ıkur. 
ırıodullendirilmek uzere lO suıopsıs seçt'lektır 

'b.ıprılı sınopsıse, her birine S'er ınılvon lin olın:ık u:t·re tc>['laııı ~O mılv<>n lır.ı iıJul \'Crılt·cc~tır 

iJuJ ,Jı)l k,ılan sınııpı !tr ı Jılı.>\Tl1 bel ı rı ıle n .ıd re ten ~CTL ıl.ıf>ıkccktır 
nul l.Jc.ın.ırı Sllh'fl'i'ltrın telıt h,ıkbrı ~.1:11Ürtıı.ı ,ııttlf 

\an)mada ödül alan sinnpsisl~r. vapıt sahipleri tarafından senar\·oya dönuştürült•cektir. 
Odul .ılan ı O sinopsisin senaryo yazını ı \'C teslim tarihi 20 Kasım 1 ')<)4 'dür. Senaryoların değerlendirilmesi ve 

'<'nuçlannın açıklanması ise 27 Aralık ı994 tarihidir. 

lO Scnarvo içinden seçilecek olan 5 ,enaryova, her hirine 20'şer mi h un liradan toplam 100 milvon lira üdül 
•<rilercktir. 

w :,ı 
:fJ J D Sinema Gazetesi 



• 

Geçen .sım )'ılfıtığmıız değişiklik, .~iııı:mıı yıı~arları ve sincmııcılar tarufından genel olarak çok olumlu bulunurken 
okurlııı mm ııımııııl<l <hı iki farklı eğilim oluştu . Kimi okurlarımız dergiyi artık almama tavrım geliştirirken k' .' 
Ini ıle ) 'CIIi Aııtrakt 'ı ıluha çok desteklediklerini lıdiıttilcr. Farklı g()rıişlcrdeki okurlarımızın dıişıincclcıin/ı~ 
cdcıı iki mckıulıu ·ayınlıyorıız .. . CNI 

lveda Antrakt ••• 
'-'u ın ı\ l <1yı~ 11)'->-t 'rt\'tnı ı hıır ıı k ıw ııı ti\ n: h avı ıl 

ıırı~ l ıgı ı, nı ~ını k· ınn.' ll \ı' Tll ll\ ı...: ı :ın ha: ı rh tn ı ) ıı ldu 

•--·~""" l•u """""• 1 d l.ır.lıı buyıık hır ·,v klı ı. ı k ıp ı·tt ı 
\N Tl ' \k. 1 'ın gerı lı·tnf..: J, ın cınmm l '. t~ L ıng ı ı.. ı ı ı kh ıgun.ı ın.l~ 

1\1\ıınJm l ı:,:ı· r hın\Lın "ımnki \ ıyın plı l ırılmı:- hı ı dııı,:nı l ıth.Lı ııLı· 
ıl- .ı kı hı ı nıı 'Rt:hhtr l )ı r~ ı n ,ııg ı min tt'rkı..Jılnıt•,ı ı ıl.u. ı k ıı:ct 

l ı\ı•r ıl(ı;ı- -ı-Juı nı..· ııhır l. uınt:, ıw ~thıullkrm ı ııw dt• y.ı-;nLır ı ı ıı 
1 ı •)f,ın, Lm k'l\ıtk kır le ıtl:ı ı ın kurı,ır. ıh ıl ,·cl'kt ıı 

l'\ lu l ı kk ıılı ·'ltın kendı kt.:nd ı nı .. ı tuz ıg~ı du unıynr"unıı: 

ıır ıkt ın 1' s,<\ ı ı ı~ın " ll K '-'A YI" ıl'.ırı·>lnı kull.ınmıı mı: 
ııuııı ~ı, d ı h ı ı. nu ANTHAK T'l.ı h ı\ t.n1ıı.mtım ı lıır '~tru·m.l 

.· ... ı:r. ı ı n 1 u ~.nını:ı ::ıl .ı, hu ~~.:nd ı ~ı t\111 ıl'k, tel \'t' snn ANT 
1' 4k T ,.luriu. Neduılen hır.ı:d.1n sır.ı l. ı~ lLagırn.) ılnı.! ~unu he 

llrt \lin, lıtr ~ır ,ıırrınıdt• "lLK''ın; t:n ıvı, tn \l.:rımlı, ı.·n hı~,u ı lı. 
uı t rkıkvılı, l'1l m.ıkul h\.lflı ,ılma z,ırıınlu l ugu ,·.nd ı r BunLu 

,,k_. l tır~ t•flltllt·\ un t·ttın:. t:k ~.tpıt dı s.ı~l.ıy.ın t•n (1tlt'mlı mmkN 

·f lpı.:.Hlu t1ııncr''lın ı:hk e\lt:ınt.:::,ını •• 

l \ ıındı c•· I, lım n.~cnlcr< 
i ln tıntın lı llM•l~_lc Aı 1TRAk 1 1~»nın l'tr "ılk ın"J,l olnu ... ı 

•.• ı • h• n ıı ••·lık i ere' .hıp ,ılın.ıın ı•, Runu ıLı 1 ın ı ldcdt· '''l'l.ıı ı hı 
lırr ı., rık k ı •ıt bıı•c ı H tı1 •t Rııııl.ırJ,ın ''"ıkı ı ulhını, 
ı...lı d <-.nı.unık 1 :ırboğ,ı;ın h~r sonıılu ol.ır ık ~tcırhbrtl~ırl.ı ~~,\...ı~ 

'"'1 ıl ılır Bunu lı<• kes nnıın.l kır,ıl.ı1 ıc.ıktıo Am.ı ı~crık \llnıın· 
J n ı._.. ık hkır l,ı ı llhıtı""' ~2'vı. k.ımı ı sıi<ınrı"ıı \..:kt\'\"~rmu~sunuz ı::ı'"'ı 
~~.1 1, ~ır· l l't ı ;•nın s J\ t ı 1, ısı olar.ık, 1 t ınhııl h Inı Ft:\tt\" ·lı ıJç 

• 1 c.ılı \ dır hırı, '\,) 'ı T•ırk11 'de-kı 'ınemı \< ,1 ılı lı ılcrc ·'l 

nlın· f ,,k \"k ırk ı. b ıml.ı <•n.ık ,,I.Jııguııı nt•k' ı hıınun olJuk~a 
f ı Lı ılu'u <;,. r ıııwr tı ır•n '1 tılınııı ,,,·r· mJ, gen d du·,·yın 

\ ' ık Jıı~uk Plduquwı ·ı'dü\ 'r um ı~. han ı buııl.ııd,ın klect• ::; ının 

uırı ıl ı\.ıku:k ,lu .. eHh.: ulı..lugunu o~IU\'l'r:-ıuıuı: \'l hu ~ tilm ı, ın 

f:\l' l)t ının 1l' ... ıytl"llll ulh:mı:t: dnrmıı,ını: f\ır ~"-bın hır +ılm 

ıpıwı \Jı ,,ını dııyulın.ııııı fırı "ır' bır tilın I'J!''' Jııc l·ıı ~dJ· 
nı \ı..: .ıJınlt.:rıt\1 \1 Lırını~d.l ı 1 ıv,Jr uın.z Bu ırn ı reum: bır.ıkın 

11\l mJ nın '-=' rcn"'ellıgı t\iJLırının d.ı \.ın ı •lll- l )tını:k. htedı~tf'), 
'"' ıl tılmlcrın her :~m.•n ıııe lı ının kt>llu'u ol ıtıl:ıdıı Bır ''El 

'c h l mycm" "Re<nıı T.ınh' "'\~ıt (l,,lı,ın hbrıl ', 'H.ıhrı 1, 
(. • ıııdc'' lıır "\ ıl" " u'u: \'ı:', "Hakk.ırı"Jc Bır i\ le,· ıın", 
' n ı ur l )ı dı" \< ıvf lar , cknnl.ın k ımı' lıruş, ç~~ıılı ıılkc 
lerı!' ınuıı ıl,ırınd, ~··sıı·rılmı e 1 u f lıııknn Jıı:eylerı h.ıkkınd, 
fıkırl ·r de ıınkr ı ırtışıl.ıhılı• 

l l 2 1-lır h,ı,ka k .. nu ht \'J)'lll ckıhnızd< hıılıın.ın 1 c v ı: ılın 

ık L.ıııpl.ırını buıük k.·ııtlc rak ıp crıı~ı111 Atıli. IX)R'-'AY, \ ccuı 
A \ -\1' L)n.ıı KL TLAR. :\ph l )lt ~L\' gıhı hlgıkrıııı takdır 

t·tlı ı ı kı ılnın ıaıın .kıhııı:ddı t .. nk ıwı l.ırı ıl• ıl~ılı l )yi, g<' 
1 \'< r kı bu kı ılnı'1 \dvınLırı ıı, u:erın,lekı etkılerı, 4 .ıyi ıJ;ı\.ı 
ı ı ml rllllf' k.pl.ı.lı~ı ı!Jn bJor. !'lu\ ,ı. u:uc ı 

1 ) ''""' olar,ık, ı<krınder kt·nJı i>leklcrım L•rc dcğıl muş 
1 .. ılt.:rıı\ın g~.: ı•cl ol ir ı:.ırın ı:ı.rcklt.:rınt g~. re P.ıh:k t Nmc.:k du 
umund .! I r ·- -ı Jc 1 ı le 1 ır mlaı ı la ureıun ~.ıpmanı: gerek 
ı ır 1"1lnıytnum Bun n \ '-ıncml• .-,.kı ı ldugunJ t herıırrıı: 

ı , t K • ıııuıı.ık l_)rP< ı. ı, le rp ık he- L.cr uıkc ler ddğıt ıhl r 

ll 

( \El d \l'o;TR.AKT 

HAKAN KARAMEHMETOGLU 

ıkrır 1 !kı f, 

Z.l'k ı f h t~irku hıl':. ıl.[.,'Ül\ t'l mwml·ı· hır (ı l m vafıınthınnı 'hıru~ı J 

mııw n·rıkn ı~tlı~lu Jı.· rı!ı.Llc ı mı~ hı r :"~Oilt'01ll'l1 ııldHj'tH ı , ın ~ı.. nı ~ hn' 
lqı 'Hl(lılJı J..,.:ndı•wvlt.· Dıi<kdt ı.•dı.'nt nit, ıitluhı rt ı l.. ir nne~ınm lh'.iıı 
kom ı şulurkl·n \tneın~mııı: ı1:enııt dl· .;ti'\' lt!~ı li vor t 't' /lcmirkubı ı , 
d.c..·~urı getın,·ııJ~lu ~dlllırıı \'tl dtlkı.ıtılmd\'1 ımtd ı ı d~,, ıınkrın "'ıı 
dt! ı.lıfc grunlrnt:'~l 1 /ıı~Ct' çol._ Önt:mfıy lı \c . .' hı m/arı ~<tVIt_i'f'll iH uJ, 
dıı"uhnmnı~ hırı 1 ıılmı.:N ıknKil (ınc.:me suhiJm 

1 

Su"dı.~nı~ ı.mııllT, \'d''nı ...Lmrpıhınl.-ırıım'- \'t Jer<'TI'Yt: huy, 1 ı 
k<ıı~ılnı "'~ k.ınıı"ı llııııım ılııın&ı hır lv.ııkı ı1 ın kınl.l<"\ ı mla , , 
ı ıl,l!ımı:ı Lıbul ı.: il'nını.. ) ,ıl nı~ şunu ~lir~clım. Arıtwkr h~ !.ı· 
kat"/' •k,l!ılı•. ııııı ı.ılnumı ... .ık 

( lkıır ınkerı Juı:t .. ~·ın, \1 ,lı<ııının•n11' r l'ŞL'kkıırla 

eni Antrakt' ı çok sevdik .•• 
l"1n'-elıkll~ n:n ı y.Jyın çız.g i n ı ·ı ,nk hecuıJ ıgımı 

•1 lt· r.ıdık.ıl f>ır d~gııık l ık vaptığını : ıçın ı ı, 111 , 

kurl.ıdı).;'ımı hdirtınt.l ı quını 

Anır.ıkı ıkrghıııın ılk H '·""ı kınııııc ı ı)~ırlıl. lı ı•l.ır.ıl. , ,., 
n.1 ,;ın:: n fılmlı:rı tınıLın hır rchh'-·r dı~rgı nırrhcını t ı ıylırdıı i~ ı . 
-.ıyıLırın.J;ı hı ••:ellıı:ın•len ufık ,l, , ,ı.,, ıpın.ı lar ••klu) F<. n" 
t111n cı'"'l sılll'nld\<l t"'(ll1\.il \"eTt.:n kı~ılt:r '"'U ıl.ınd;ı y]\lfı ),Ip~!. : 
der~· nlııı.ı ı 11<Jcıııı lt• o\ıırr.ıkı J J,.rı ele s rı ldı \n, ık r•l 
dvrgının ı\crıı;ı r.ım n\ ın~ı ı\·h tıtt:nin etınedı. B.ı· ıi Jr ı bu n~.Jeı 
d<1gın .ılın ıvı hr.ıktı. Renını gıhı kım ı ın ııı.,lı tuıkunl.ır da' 

bır ~ut 1\er."ı J ılı..: t.Hmm eJıı.:i olur unuıı..iuy l .ı lı..: r.(! ı ,, ılrr..n ı 
Jurdük un s~wı~ı elımı~e ılJı~ıını~J" Jcr,~ının ıı • ~gı...uıın l'-ı:·ı,, 

ru..lıgınıız yPnde ıkğı tıgını 'l'r~hık Ş.1hs:eıı hu ·l q::ışık l ı k h.ııı 

hı..:yeL.ml ın~hrJı \"t.' hemc-n l.: dcnM ko.ığı~o.h sarı l -ıt'<ık h ı r ~ \ , 

ııı.ı ıht•l"·'" JuvJuın. 
l1nı..:nlt:rırnden ''IKL' Antr·ıl . .;.r Jergı'"ıntn o lm~ı ı;ı "t' f 

ıılı.lugunu, ııc ı>lıır~:ı tıJ..,un \'.ıkJI.h.hi:ı hı gtJ:e l \t:gıllcn ,rlln HL 

gerektilını 'e bu \'Old. ı ~ı! ... ınem:t:-..n:erlt-rın ın. ıJJ ı -nune• ; f 
rurhı y.ırJımı y ır 1(,1}-!ıını:ı S(iykınek ı tt·rıııı { ["\·rgı hıı \.nın r 

uk ı.; ını surliur"ır.;t sanıvorum dcn.:-ı\ k kü kunlt·r tk kırı"ı ıt 
~enel' ... ıten ~.lcr~ı)ı sureklıtıl.u.ık sJJeı.:.e ı,:crçek ı:ıcrn,ı ıuıbr-:' 
,,I,lığı ıo,. n ı r-p Lı .u ne ıkı ır) 

( ell'lım or crıh:rımc.. lmft n Jcrgıvı •'} ı :ı . ırt bınJJ dı::~ı' 
b,ışınd.ı lıd) ı krc ul l~ttrın. ~;,if\l'Illa t ırıhı ilc ılgılı gt:nı· '''\ '·l: · 
y,:ı dızı,ı h • ıdayın (h ıç olma:s ı elımı:,le f>ıı k.ıııııd ı Jaiı ı 

ve 1rınıılı hır kdııuk cl-un), ulu,l.ırar.N testi' >lltrle ıkıiı ·o' 

r ,hh.ı Çılk \t.·r \"t'rllı, e'>-kı ,enınm:ınlı :-.ınt·nu tı l mlt'TIIlL ~ur: 
lc.:rın )i 1tH:rrnenl nP ı t ınıtın, y,lrım ,ı~;ım.ıl.ır ı h.ıkk ı nJ ı hLı 
rın. ""~"nuç lıllrık ~ır •Lıha n: lı rünc hıxınk Anrr.ıkrı ~~J 
h. ıli\ Ic \nk f>e6e':ldi~ımı hdırtın~k Nerım. \ .u .. lıııl ırk.ı, ,l 
Jt.: r.ıııı.unla,\,.lı~ı z.ırn.dn ınuk.emmeh: y.ıkın, ~ınt:mc ı .,t:Hrler~ ' 
kt'n lu\ıılm,ı"' h.1':l.ır \"trt:n \t: ~ınt·m,ı al.ınııllld <ın ddt',e· 
lır kw~lak ıl.u ımirhı~ hır sıııt·rııa derj:!ı ı ( ·1 ıc. .. ı )lllJ ı n·: : )cıın 

u_. 
FUAT ARIKAN 

\tı.c 1kc m ~k.J t'ı ~ nı halı arusındakı ı:ı~nm ıt"t. 'ıl .. nı il ın 

nun ')lı • ırLı r r. ıSUTUL.l '"umu'Vk sı:ın gıh L1ı~ım 1'\', nt. i', 
nı \ı trl(l~o. n ( 1 n tt'llnı..." •ı.: k, -yenı ~a uı J· Jlıtıku ırıı .1 · 1 .'~ ' 

gı• Anımkı, .tık dV baınıJıı bmıbde ,("vı.r [ıı ' ı '" ıi 
-:!ıki c ..ıL lı~ tlıı -JL ve ı tılmıerc W'" , rnıı. >IL mıcın cını n 
.km bilm,-,ı ~'" .lıır:ıın/ıığu ı lncmlı Fılmkrın pı• ıı '" " ' f''Jı;• ",,._ •. ,,, 
l, r~· o f• mlt.r l't. "j lllt.Llknlerı h.ı.Ikkındd 'Vı..t-:lar ycı'\lınkı:ıı , ,,. · 

l.eıı \ın<· ı.ı lu ·ılıı)L ılgılı T•ırkç< k.mıai. lit.ı(> l ıı ıııı ı ·. 
bı• 1.ıi11AVc1) [·ı .luıuınJ.o Jı:r~Ul/11 }u\- ,u_ ll . cılmci,,lı,l~ /ıı' ' .''"""·"-•'IM 
"\nılılııı T,. tr h ırnu nırmı~ Joı~ıı •, Inu , ,.,hı:- 1' ' , Lkkı ıı ~ 



cNC'nin araşt1rmas1 
sinema salonlar1n1 
ayd1nlat1yor 
'VRIM ALPOUE 

en tre N atı• ııtal de la Cnwma
t<ıgraphıc (hansız Ulusal Si
nenıatngnıfi Merkezi, CNC), 

bundan .... lınra süre-klı hır güz 
uh.ıhnc getirmeyı nad cmği bir araş· 
~ıda, FrJnm >eyircıslnm özelliklerini 

a\3 lwydu. Çıkarılan "n çarpıcı sonuç, 
:lyaıgruhun11n, hiç de ynhann atıla
~t>k bır seyircı k ıtlesinı olıı~turduğu. 
oemaya giden hl'r ya~ insan arasmdun 

· :ııaıında olan çocukların yü:desı 1 9'u 
'·Bu yü:de, 35-49 vaş grubununkın
Hr:ı: d;~;.ı a: (~n21 ), ~llısını~ üstün

ilerJcn bira: daha vübek (%18). 
_,, seyircilere dönecek olursak, büyük 

~uğun hır yıl içınde en az bir kere si-· 

"'>ıa gıttıgiııı gnrüyoruz (6- 10 vaş gru
.d.ı %79, ll 14 y:ış grubunda %82). 

!nı: lıu, Joğa!Jır kı, nnlann çok sık sı 
·:ı salnnlarına koştuklarını gösrermi
,abıne 6-10 ya'lmdakilerin °{ı88'i ay
Oırtılmin .ılrında hir nrral.ımJya sahip 
wbukı hu yıızde g<'tıelde %66). Sınem<J· 
~ıme .iıklığı vaıl.• ~rtl\'llf ve 20-25 yaş
' ır;,mJa en üst düzeye va rı yor. Daha 
'a nlgun yaıama geçt}le sınema alıı· 
~"alıwr. 
ıenç .t!virc ılenn yıl ıçınJe lb}!:ılımı 

''"'· h.ı:ı d<>nemlerJt· yoğunla}mahır 
uvor O:dliklc 6 lll \'iljtnJakiler Ara 
., l\.,ık .ıyında sıkça smt·mdya gidi

aı Runu açıkLunak oldukça k~lay: 
n kultürlerinde N<>el 1'e vılbJşı ç11k 
ımlı oldugu ı,ııı hu ,]iineıne h<1oıılık cLı 
~ ~r.ıtçlı.:r gen:kririyı lr, M~ığaı;.ılar, :-ıı:ı 
iöi<ı•<;usl~nır, l~ıklanırkcn filnı yapuncı
. Ja lo:ellıkle W alt Dhnevl çcıcukhr.ı 

iık film ,., çı:gi fılmlerı piva"ya su· 
ılar. Ru neJcnle Ar,ıltk \'e Clc.ık av
ı,-ınjL ~:':u gt:'\E'fl \'·l~ gnıhunJ,ıkı ·:ırt··~ 
· .llarııl.ınohılır 
!~ın\ bır n~>kr l dJ v ,. Ji'•nemını ılgı 
ın• .. ır e lıtı!Zünc k,,d~1r ;,;i.Jregı:·k:n b:l::.ı 
ınrtrı\Lın • vıkntır i"'ran-.ı; d:-ıQıtın 

·T.~mnur:- 1\q-u..;tus doneıninı slnema 
. ,ırisı ı\·ın "'" lıhıl edır luçHr :a
,uncnıh ~ır \'.J[)ttlt.ı ı}t\..ıs;-ı\·:ı ~tıtııtt'\'E 
i' iıJl .ıynıt, ukıdl:ırın ,u •. ılına,mı vh .. 

. 'th. Bu i~ı ıy ı, ..... ri,indc d~ ıkııt.-1 •ı 
,A,mtrık.m filnık rinı.. \!;ıdık vı·rirlı..:r. 

Araştırma hclki de bu polıtıbnm bir d~fa 
daha gôzden geçırilnıesinde varar nlacağı~ 
n.ı p.ırnıa1 fı.ı,ıy .. r. Gerçekten de, Tem· 
muz Ağust<>' ayları sodık sinema >eyircıle
rının .ıyları %65 sadık, %57 devamlı se

yirciye karşı sadece %28 arada sıwd<ı gı
den St:'yirci vnr. Sinema girişJerinüı yan, 
J.ın 1oğu (%5'i) n .ıylm ıçınde izinlerint 
kullan;ın ınsanlmJan kaynak(ıınıyor. 

Arcışrırmdda nyrıca ülke içinde 500 
binden çok giriı yaı:ımış 38 filmi seyreden
lerın üoellıkl~rı d~ sergılenmeye çalıjıl

ınıı. Tıı:ıık Amerıkan rn:arlamacılık rek 
niklcrıyle h,ı:ırlanan renkli "mapping'1er, 

şcmalar. tabloların incelenmesı ne yazık 
kı çarpıcı ö:elhkler ortaya çıkarmada :ayı! 
k.ılmı~. Ömeğrn L.es \'isireurs-Misafirler'e 
gidenl~in Jah.ı ç<>k geny mı, nrla hall i mi 
yoba şehır dı'iında ını oturduğu hellı de 
ğıl. film ya> sınırlcıması alınadan gösteri 
mc girdiği içın büyük bir yelpa:e tarafm· 
d.ııı grirülmıı~. Ba:ı verkililerde bu sonuç
Lıra h:ıkır "E yaııi'' demekten kendıle

rlnı rtl.lınıyurLır. 

"Erkek erkeğe 

rast lar" 
jCİnsel hakları :ıvununıhırın

dan Larrv Kramer, s"hnelerde 
buvuk bir bit olan orunıı The 

·--·NI!rma! Ileart'ın ..senaryn~unu 
\'iJ:"c.ırken, uııı .. n1-;iir y;ırm.Jmast gerektı· 

ğJT11 ôğrı·ndı Krımet. Ru-bta Strdsand'ın 
rönL'tl··eği \·e h: ,-n•lunü huyük ılbsılıkh
Duç,tin Hlıtfm m'1n ii>ıtlcneLd!i fılınJelı 
c\·i.Jfı1C dhnelennı )d-arken "'h ıvır \11 

k ul.ın , Lı ta.Ja' ' Jivf:: duşlindüğünü n~ Lı 
nunı St n .. ı ·ıJ ~~ J.çnğırq sövlü\':."W ''Borh. 
ra ı ~.ıhnd.erı ('ır k) dedı. '},! "-tildvtı n1 

d~,..t, Ir 1111 {wn. \uW~'(•_ı.:L.l ıiı ı.onHŞtH ı·e 

ımfın do H<rrl-n-n'"'ıı 1l'\'lll fi.kırde nldııklannı 

'"'ileciıb H.u;,ı scıhnekrııı Jaiw tb 'gıt~l11' 
ı>lmasmı ı~ıecliln ' 

hr.ıtnt'r, kı-;n ı~ır Jur.~k Lınıa\.bn -.onra 
·'f,ıı;ııt 'iiı\llt:''t.l-ı:gnm whmirı ermeı.drm .:ınw, 

\ullwm Bumba·}~ elam Bomhb · 1 

llfr,s"'pı Masala'nı~ llintlı kıJın \<•ne< 
mı:nı Mira Nairt Au-ıerika\l.ı yiıncttı~i 
ıkıncı tılmmııı -...ekırııl.-rınc, 4 N ,,ın d.ı 
Ml>lıni'd.- h:ı*ladı. Tht Pmz Fdnuh, Kül··.ılı 
polıtık ·"~ınmacılarddn "luşan hır Jilenın 
Florıd"'yo yerleşme .ını k .. nıı d lıyor 
B<~şrnllede Marisa Tomei. Alfred 
Molina, Anjelica Huston, Chaz: 
Palminteri ve Celia Cnız ,·ar. 

;\ralarınJJ Stephen Fre "''n 
Dangcmw Lıaiwms-Tehbkdı lli~kı!.:rıııın .], 
hıılundııi!u h ır di:ı h-aşarılı ~eniH)'OV J 

ınız;bını dtın Christopher Hampton, ılk 
fılını Carnngron'ın \ekfmlerint 27 
Hd•ır;ın'da baştavacak 20. yıi:yılın 
başlarında Londra da ya~ayan ed<:biyat 
elqrirmenı Giles Lvtron Srrache, 'ın 
yaşamını anlatan fılmrn ha"nllerınL 
Jonathan Pryce ve Emma Thompson 
usrlenerekler 

Immortal Beloved, dahi hır hc'r~cinın 
~aşamını perdeye_ getirecek: Ludwıg Van 
Becthc>ren Senaryo u:erınJekı 
çalışnıal:ırmı sürdüren Bernard Rose 'un. 
a1·nı :MııanJ:ı, fılmı vurıerıne<ı J.- hek
ltnııor. Yapımcılığtnı Md Gibson'ın 
iistlenı:ceği iilmde, Beerhoven rı>liJ ıı,.ın 

adı ılk geçen L'ım Gary Oldman 

L'Oun-A:" ve The L.over-Scvgi/ı tilm
lerinın yönetmeni Jean-Jacques Annaud, 
yenı !ılını \\7inds Of Coıımge'ın çekimleri
nı Kan~ıdoı\Lı :-ıürdürüyor. Yenı hiı 

td.ııulnpyk ~·:kil~n fı!m. ).ıkın'l" N.:w 
York 'ı)" açılacak ve bıı tekn >lc•ıııle 
gerçcklcıtırilıntı iı[mleri ~ö·.rerccek hr 
salL•nurı. açdı~ına vetı-ıTirılecek Fr3nq~ 

\·oncrrnen, Charlie Sheen, Tom Hulce ,.~ 

Elizaherh McGovern gibı ovuncularddn 
olu· ın hır kctllmdJ. "t:J-lışııur 

--\ Rnurn W'ııh J. \'wu· -ı\lıırı~ıırulı Odıı, 
H mı ırJ< f:rul 'e The Rcmum, Of The /)ç~., 
Gıındcn /<,.ıl n/m filmlerının yanucıl•rı 
IOnetınc·n james lvt>ry ve seMrist Ruth 
Prawer J!ıabvala, bu ke: !7&5 l7~9 ;ılhırı 
:ır.tsıııJ ~ıdi'.·vrbr Nisan'da ç(brnkrinf 
haıl.ııı.ın /,Jiersnn Jn Pum, bu dvnemde 
AınLr~k·• !lln Fran:--cı i:-u\ıJkelç.ilıgını 

y::ırmı) Tl·, ·rn;-ı."ı ]t-fı'ı"'-r~on'm ·ıvkıı·uthJ 

Lınu altY·\f B~lKa r~Jlicri 1\li("k Nolte \ 
Greta Scacchi üsrlenıvorlar 

\\'oody Allen, 't:narv··;-:ı_mu \tt:' :ıQ1 \'t 

,,,ne\_ı:cı.:::gı Bıdlt'.h Orc:.r BrJa~ftı ın 

h.nrlı'kl:ıınu •.urdüri.ı\T•r Filmdekı ruilu 
11.ın l"ır\·.ık tı~um.urıun Jdı geçmişti: :mı.:.~i 

laJrn "ıon k1lHu allil; Chaı.z Palminten 
Man· louhe Parker, John Cusack, 
]cnoitcr Tillv, Dia.,ne Wiest, Tra•<\ 
Ullmarı, Cari Reiner, Alan Arkın 



1' 
1 

1' 

ı i 
ı: 
! 

. '"' ı,ııı T'hıhde lphı;ı hıı ~·· ~Jr,dı " dı 

l it --~l kruı 1\.r.nnı:r\bn hı ~ô:k·ri duy 
m ıl nldul\ ı ~;ı~utıcı. .. lnn~ı-h;.ın l1cın

m~.:: n ı. l \ Pnc·tt ~~-·ı Phii"ıd~..lplut.ı gilsı L'flJllt 

ı' u ı ı nd. ı, c~\_ lil't-·1 )-:l~;-ımı, cınsdlıı:!ı dı~-

1 •ı .ııı hır l••kı ''~"ıl h ı· k .ıldıgı i, ın Iii 
1111.. ıtı: rıı kurl'n udıkal t:~ı..:insd gnıpLJ 

rın t· 1\lHı \.._.~~,_-nlçr .ıra ... n"!J<t "-'r.1ıner \_~a 

hılıınuıntdıı bcııbdkt yıllardır kenJılı• 

n h ıHınd,ı hıı him çckilmc,inı bdlı)'<lr· 
!.ır~ h: r ('ın 1 Lınks ''t: Anh,nın Raudcra 
lı11., ıılm,l '·ı i'ptişenlt:dcr nııydi? 

I \.nınıv. L.'ndhinı ilgilt·ndirenın m.ıh
kr.. nı ı.. .1\unund:ı \'a~ananl.n l,JJuğunn v~: 
ı In h ı lt.: rı, !iirme\'(· ha:: ır çılm~ıJıkLırı 
ıll!lCit riL· \ırk urınt:k. i\ıerncJıi!,inı sı..lyh.'Vt'· 

dqrırıh-rı Y<~nırhını~t!-
' n ırı• ı P wl 1\ııdruck (Add.ıms F.ı

ıul \ ıluc< /\,ld.ınll Ailôi ~). qcımcl '<'k 
ın (,.\ın. ılı:r iıı: ın ;:('f h~ı.:meJıleLck s.ahru.: 

kr ı ı\ducu ,g1ıru~tinc k.ıtıltyor x·e glınumü: 
ı..tnı,; m:ısınd:ı iki erkeğin ya d.a ik-i Lldının 
1J"~lı,mı.:~>Hll; hir L)rhı filınind\:' \·~ıınptrın 

ilk htn,ın.ı hen:etı)llr Eşdnsdk·rin ya~._ı 

ınull .m !at ın w yıne •ahn<·de buyük bır 
h.ı~,ııı k ı;..~n.uı _lı;;ffr~')· oh.ilı 0yununun '-l. 

n.if\1':-.unu v ı:aLak ~'lan Rudntı.::k, hu s.öh, 
'lt. knn ~·ırwtıtlmtt~ derc.'l..'t'tft. gagln .. ın Lu 
·ıl.1rık hen:rcr,lnL yan,ırıldığını Ye he· 
ıı1 n .ırLılarınd.ın "pemhe dı1ib.k du:;dıı· 
''i rnu~ '"1Jl'\[C1l mlir bo~ncu lıir org sesi" gel
ı,;li~ıTıı 0düy· ... ,r. 

lln ne Lıdar. J'hil<ıtklp/ıı,ı'nın e~cın
·L lk rı ı•ak Lı;ıını eiL"ştırıiJil >e de·, ıki (h 
~,._ır \t' 7l· milvurı Liı,hrlık ha:-oılatın, "se:-;..,ı: 

\tıgunlugun' ya~;unın~:ı daha cüretkar hir 
b>kı~ ;n.ın filrnll'riıı )\,Junu açtığı de ke· 
•m. l-i;n bL\ı•ük stıidycılar Ye bağımsız 
\".lj'tmı.:ıl.ır prl>graınlarındcı bül'ük değı~ık 
lıkl,•r ıarm,ı:br,a, 1994. çekilmesı plan· 
Lm,;n lı(l "e)cın,d tilmı"vle, Amerıkan "· 
neın~-ı.ıo.m~,.l.::ı_ qcınst:llerin Yeri açısından hır 

dt)ni.un nnkta·q ol.ıc.tk. Şimdiden. Amcrı 
L1n "l:) ırı.ı ... ının \ok ho~laı1ı.hğı, hox;oftıt'c 
~,_t:kt(lli)!i yük~t.'k t)\·uncubrın islmlerı, e~~ 

umd tilnılerı ıçin gL·.;ıncy~ h.ııLıdı. Ha· 
rııık hır k ı.lınLı eşcinsel hır erkeğin tlı~kı· 
'lnı k,•nu alac~k Oh}i'Ct Of Ai)- Affecnon 
ıçin Rnbt·rt DP\\Tlt:'\' Jr v~ Sarah ]t>'Sica 
f\ı.rler· Rtıh~Tt 1\ltman "'ın ,·Dneren:-ği An 
r.tl1 In -'.mmc-a ıçın Jodie Foster , . ., .'\! P:ı· 
dnu; flıe C.olımd Margareıhc Cumıruornıc· 
~, r ~rory ı.; in Glenn Close (2iı yıl ordud.ı 
g• If c< varır. en yüksek bdenwlcre u bs 
nn~ke-n lc:bi\..:n l)IJuğu iç m PrJudan <ltı
i ın hır k ıclıııı c ml.ınJıracak) duıimülu 
\W • ,~ iınlcrı süren Boys On The '>,ıde .ıd 

lı \•'! lılmınJc ''"' \Vhuopi Guldherg \'e 
1\ !.ııy · 1 <>u ı. Park cr ıki le:bivenı uvnuyor· 
ı~r 

\ 'rr ıcı l. r.ug Z dan'la bırlib.te d,'\rt ra 
ne qcın d titmı pr- 11c ı ü:erinde ç;_::ı.lıtan 

) ıı ınıu N~ıl Mcwn "o."!unculan:Lın n me 
ı. '1' rf, n nd,. n ge bı rddiırılınn ardının ~rkt1 
'"" k•ılmeJipını" soı lüyur: "Bu, dtılıa ön 

r hı\ mlarılm,ıınış hımk.ı ,;ykiilc-rle ,J.,/u hır 
.ıl..ı•ı ı< l~ı ;ıhi:n (1'1'ttıKui<ınıı ilgımu ,eki 
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Glenn Close, bir l&ıtbiyenl canlandıracak. 

wn· "1\uJnıd, dJıvnr: "I·lrollyu·,,ud'd,ıkı '"' 
ni lügıın lıir qön~-~..Jı u~nu', (),L·t.ır'ı ko
;:-un.''" 

HuUw•ıxxl Supporıs gruhuntın h~k. ını 

Richard Jennıng>, eıcın,eJ tılmkrındcki 
i'"tl.ım"nın tek nedcninın, PhrlaJdp 
lıw'nın ba~arısı L>lmadığını bdırtın•r Ye 
",..,tUd:'lo )!Önt·ticiL.:rinin. qcinsellcnn de ger 
çek ı•e seı•ımlı msanl.n ol.ıb>heklmnı çrık 
RcÇ mltıdıkl<ırın.ı" iıunıyor. Tavvan varımı 
Tlı.: \\'cJding Barıqu~r-Dı<.~wı Yemeğı'rıın 
gc,uğımi: yılın en k:'ırlı filmlerinden 
(malıwtıne oranla en çok rJrayı ka:.mnn 
fılm \ bıri c•lmasının da. yapımcıbrın ıl· 
gısıni çeken hir dığer etken olduğunu ,i)y 
lllyur 

Neıl /ller,ın da cmlerındel-ı "taze" mal 
.emenın hüytık bır pa:ar r•rJttı~ı 
ı;ilrüııınde. "Bugünlerde yafıılan qı:ınsel 
fdmlcrı, bırkaç ~ıl oneekı 51y.ıh jilmurı [ıaı· 
lamasınr ıırıımsmıyor. Spıke Lee t•e lo/ın 
)iııglcwıı gibi sinemacılar, dalhı ı)Hcc l!,iis 

ıeıilmoniş ~ıtçlii ı·e kişısel ö"'kiiler anl<ttıılm 
ıe ""'"bır v.kım yarawlar. ~imcli, bu dum· 
mı m .t'\'ru ... ı, eşcinsel dünyasmda yaşamvur '' 

...:;t~naristk·rin, yapımcılann n.: yond 

ın~nlerın e'~ctıhd yaşama duyJul.ları ilg1 
hı:la art . .rken. onalama ;\meribn 'C)tr· 

cı,ınin, hu gelışmqı bhullenıp k.ıhul 
kııem<\'eceğı de tartııılıyur. Jc·nnıngs, 
!•unun ~ır -.orun ula(ağın sanmadığın.ı 
~öylüyür; "Rnseanne dızisinde, Ro"ieannt:' 
Ba,..·ııı Marıel Hemiııgway'ı öpııl~l hirlwnıı 

dii'lmıin. ABC' seyircilerı n tcJıkl\ınm ne 
(ıla(uğı konusunda endişl'lenıneyı hır kcnunı 
bırakıp (ır,~nımı ~a:<ııılayınw, Uramın"' 
,Jul Wreııin.1·n bile daha .fazl.ı ıman Jiıiyı 
\..:'~ren~ ı e hu Rı.J~eannc m en çuk sr.::yirci 
t• •tıkıyan h,;Jimıü oldH " 

13. Uluslararas1 
istanbul Film 
Festivali 'nden 
izleyici sayalar1 

En fazla ilgi gören filmler 
( 750'Jen ra~ı~ bı! et 'at ışı) 

) aşarnın ':rolu~'Lı ı ,0j 
1
, , 

OrLındo 

Bc·tty H hı~· Ftlnıin fliitllnii 
(.~ıpLık 

M. Buttc'rt1v 
~ !.ının Rd-ıegı 

\X'ittgt.'tbtdn 
f.::urıı (ol!rültü 
Oüi;ün Y eml'ğı 
1\.Luı11, 1\taria, i\hnl) 
ı;.,rha,l, 

l;üzd Övhı 
/1\anlıart.ın 
'\nnk H.ıH 
'>ıınsıız SokakLır 

Beyaz Geeder 
::ıeb Hakkında Ögrcnınck 
Jules ''L' Jim 
Tutku 
Uç Renk. lllavi 
Kurku,uz 
!;>.ul.ımı Dınle 

\'e Orke,tril Durmad.ın <;aldı 
Elv~dcı Canyem 
Yağan T dŞlar 

Yeiil Pa]Yavanın K,ıku"ı 

Iyi Nıyetler 
S<ıfie 
Daens 

En az ilgi gören filmler 
(1 SO' den az bilet .. ~tı~ı) 

Kanı Kı:ı 

Uç Koıelı Şapka 
Aşk Üsti.ıne Tokyo 
Çt~cıık Cin,>ıetl.:n 

Ra~hmgıç ve Son 
Ya:gının Krallığı 

Kı:ıl Elma 
M dekçık Mutluluk Gwr 
Bir Bılete İki Fılnı 
Küçük Dü~ler 
Alhw'a Mektup Yok 

Sara 

Gün U:<ır Yüzyıl Olur 
Atq 
Salıncak 

Festivalde satılan toplam bilet 
1994 
T,ım 

• ()ğrenci 
Toıplaın 

1993 
T.ını 
()ğrend 

T"rlam 

'i4'i2l 
ıtı.W 
HL1.il' 

7h L17 i 
J5.204 
ııı.W 

~utıuğ 

,, 

Hansel v 

>lıdında. 1 

ı.ıpmak 

Otobiyog,ı 

Jt~il ama t 

'liırı:ar ya 

'li filmlerde 

•eklıliği. y 

•Bııfilmin 

'"kere ben 




