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Devlet katında bir yerimiz var

Sinema profesyonelleri için yeni buluşma yeri olmaya hazırlanan Antalya Altın

Portakal Film Festivali'nin çehresi değişiyor. Ünlü yapımcılar yuvarlak masa

toplantıları için gelecekler, yabancı filmler de 'ödül için' yarışacak. Bu yeniliğin

mimarı Engin Yiğitgil'le konuştuk.

42. Antalya Altın Portakal Film Festivali uluslararası arenaya açılıyor. Bir ay

sonra dünyanın ünlü sinema profesyonelleri Antalya'da olacak. Ulusal festivalle

birlikte bu yıl gerçekleşecek 1. International Eurasia (Avrasya) Film Festivali ile

birlikte uluslararası hüviyet kazanacak olan etkinlik, dünya sinemasının

yıldızlarının yanı sıra önemli yapımcı firmaların üst düzey yöneticilerini bir araya

getirecek. Şüphesiz festivalin en favori isimlerinden biri 'Boş Ev' filmiyle adını

bütün dünyaya duyuran Güney Koreli genç yönetmen Kim Ki-Duk. Sharon

Stone, katılacak yıldızlar içinde adı ilk açıklanan ünlü oyuncu. Festivalin

uluslararası bölümünde yarışacak 7 filmden sadece Michael Haneke dışında (o

tarihlerde Mozart'ın bir operasını sahneye koyduğu için) bütün yönetmenleri

festivale katılacak.

Bu sene Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) ile birlikte organizasyonu

üstlenen Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Engin

Yiğitgil'e göre, bu yıldan itibaren en önemli değişiklik, pek çok çokuluslu filmin

doğuşuna önayaklık edeceği öngörülen bir film fuarı olacak. Engin Yiğitgil, yıldız

dünyasının günlük değişken doğası gereği katılacak isimleri şimdilik açıklamak

istemiyor. Daha önceleri sadece ulusal sinema filmlerinin yarıştığı, eski

arabalarla yapılan kortejlerle ulusal bir festival olan etkinlikte birtakım köklü

değişiklikler yapılmasına rağmen kortej seremonisi halkın isteği ve geleneğe

saygı gereği şekil değiştirerek kalacak. Yiğitgil, bir festival başkanı olarak

korteje karşı olduğunu itiraf etse de son tahlilde geleneğin sürdürülmesi

düşüncesi ağır basmış. Bir farkla, artık eski arabalarda uzun uzadıya değil, spor

mercedes arabalarla belirli kısa bir mesafede halk selamlanacak. 

En büyük tehlike Bulgaristan

TÜRSAK, Sinema Tarih Buluşması ile adını duyuran, birçok seminer ve

organizasyona imza atan bir sivil toplum kuruluşu. Engin Yiğitgil, Antalya

festivaliyle buluşmalarını bir görünüp bir kaybolan, işe ciddiyetle asılmayan eski

başkanlara karşılık yeni başkan Menderes Türel'in iki defa bizzat İstanbul'a

gelerek kendileriyle görüşmesini, festivalin büyümesiyle ilgili niyetini açıklıkla

ortaya koymasına bağlıyor. 
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Festivalin ana yükünü Antalya Belediyesi çekerken Kültür Bakanlığı ve

Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan ciddi destek alıyor. Özel sektör ise geçmiş

dönemki aksaklıklardan olsa gerek hâlâ biraz geride duruyor. Her şeye rağmen

Türkiye'nin en uzun ömürlü sanat etkinliklerinden biri olarak dünyada benzeri

az görülen bir festival Altın Portakal. Festival artık üç ana bölümden oluşacak.

Ulusal, uluslararası ve film fuarı. "Antalya Film Festivali'nin 'yerel' bir geleneği

var, bu gölgede kalır mı?" sorusuna Engin Yiğitgil'in cevabı, "Tam tersi.

Yaşamasını sağlayacaktır." oluyor. Ona göre herkes farkında ki, son yıllarda

festival çöküntüye doğru gitmekte. Yani bu açılım festivalin "ömrüne ömür"

katacak.

Altın Portakal'ın uluslararası bir hüviyete kavuşması, popülerleşen Antalya

imajını pekiştirecek hiç şüphesiz. Yiğitgil, gelecek olan sinemacıların deniz, kum

ve güneşle ilk etapta ilgilenmeyeceklerini düşünse de kültür tuzimine büyük

katkısı olacağını söylüyor. Zaten konuklar için Aspendos, Phaselis, Perge ve

Apollon gibi yerlere özel sürpriz geziler planlanmış. Engin Yiğitgil'e göre, hem

coğrafi hem de sinemasal kültür açısından bulunmaz imkanlar içindeyiz, fakat

bunu dünya piyasasına sunmakta başarılı olduğumuz söylenemez. Kişisel

olarak onca çabasına karşılık başarısız olduğunu itiraf ettiği bir olay da Troy,

Büyük İskender, Gladyatör gibi filmlerin Türkiye'de çekilmesini sağlayamamak.

Fakat yılmış değil. Bizzat geçmiş deneyimler ve devletle iş yapma kültürlerine

dayanarak bundan sonraki Holywood projelerinin Türkiye'de çekilmesi için

bütün bürokratik engellerin üstesinden gelinmesi konusunda teminat

vereceklerini söylüyor.

Malta'nın sadece film sanayii ile ihya olduğunu söylerken, doğal platosuyla

Türkiye'nin tercih edilmesini kabul edilemez gören Engin Yiğitgil'in bir endişesi

var. Yakın zamanda Bulgaristan'da dört büyük bütçeli filmin çekilmekte

olduğunu öğrendiğini, bu çerçevede en büyük tehlikenin Bulgaristan olduğunu

söylüyor: "Bu işi onlar aldı." 

Profesyoneller buluşması

Daha şimdiden dış ülkelerden 100'e yakın yapımcı, yönetmen festivale

katılacağını bildirmiş. 2006'da ciddi bir film fuarı düzenlemek için tanıtım amaçlı

olarak davet edilen yapım şirketlerinin büyük çoğunluğundan üst düzey katılım

sözü alınması 'tanıtım' etkinliğini başlıbaşına bir projeye dönüştürmüş.

Peki Milano'yu bitiren Cannes ve Berlin festivalleri varken Antalya'nın başarı

şansı nedir? Bu nedenle tanıtımı ciddi tutuyorlar. Ayrıca film fuarları kendine

özgü karakteri olduğu sürece yaşama şansı bulabilmektedir. "Biz bu film fuarını

aslında ortak projeler fuarı haline getirmek istiyoruz. Burada asıl amaç Türk

sinema sektörünün ve endüstrisinin güçlenmesi, ortak projelerde lider

konumunda olabilmesi için yapılacak olan bir fuar. Bu ne demektir; özellikle

Avrupa'dan ve Asya'dan dünyanın çeşitli ülkelerinden film yapımcıları ellerindeki
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projelerle gelecekler bir masanın başına oturup karşılıklı konuşacaklar,

tartışacaklar. Sadece konuşma olmayacak hepsi de senaryodan, hikayeden

anlayan yetkili kişiler olacağı için 'tamam' demeleri yeterli olacak yeni filmlere." 

Daha önceki yıllardan farklı olarak Altın Portakal'da ulusal ve uluslararası

yarışma filmleri dışında pek çok filmin gösterimi yapılacak. Dolayısıyla bir

sinema seyircisi Uzakdoğu'dan İran'a, Avrupa'dan Amerika'ya pek çok filmi

izleme imkanı elde edecek. Belki de İstanbul Film Festivali'nde olduğu gibi

sadece film izlemek için pek çok kişi Antalya'ya gitmeyi alışkanlık edinecek.

Böylece sadece dizilerde ve sinemada boy gösteren oyuncuları yakından

görmek isteyen seyirci dışında dünya sinemasını takip eden gerçek sinema

seyircisi ile de buluşmuş olacak Antalya. Ayrıca festival başkanı, Antalyalılara

"Dünya sinemasını ayağınıza getiriyoruz, izlememezlik etmeyin." çağrısında

bulunuyor. 

İpekyolu ülkeleri sinema gösterimi

Engin Yiğitgil'e göre İstanbul Film Festivali oturmuş saygın ve herkesin gözdesi

bir festival. Dolayısıyla Altın Portakal'ı bir alternatif ve rakip olarak

değerlendirmek abes. Fransa'da küçüklü büyüklü yılda 750 sinema festivali

düzenlenirken Türkiye'de bu sayı 10'a bile varmıyor. Ayrıca sinema

profesyonellerinin buluşacağı film fuarı ile bir farklılık oluşturulduğu kanaatinde. 

TÜRSAK, geçtiğimiz yıllarda İran filmleri haftası düzenlemişti. Gelecek yıllarda

İran'la, bir yıl Tahran'da bir yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek bir film festivali

projesi tasarlanıyor. Altın Portakal'a İran sinemasından önemli bir katılım da

olacak. Özel gösterimlerle Orta Asya'dan filmler izlenebilecek. Tarihî

İpekyolu'nun geçtiği ülkelerin filmlerinin izlenebileceği İpekyolu bölümü de bir

hayli ilgi çekici.

Engin Yiğitgil, sıklıkla 'bir sinema endüstrisi oluşturmalıyız' vurgusu yapıyor. Bu

yıl çekilen film sayısı otuzlarla ifade edilmesine rağmen şu ana kadar 2005

üretimli 10 filmin katılacağı, bu sayının 15'i geçmeyeceği kesinleşmiş. Ona göre,

üretim azlığının doğurduğu darboğazın aşıldığının göstergesi en az 40 filmin

başvurması olur.
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