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Türkiye , Mart1990'da Eurimages 'e 
üye olduğundan beri , Eurimages 'in 
Türkiye temsilciliğini üstlenen 
Faruk Günaltay Eylül ayı içinde 
ülkemizdeydi. ilk olarak yapı mc ı ve 
yönetmenleri e ortak bir toplantı 
düzenleyen Günaltay, ikinci 
toplantısını ise sinema salonu 
sahipleriyle gerçekleştirdi. 
Günaltay'la, Eurimages ve Türkiye 
ilişkisini açmak, bugüne kadar ne 
gibi gelişmeler olduğunu öğrenmek 
amacıyla biz de bir söyleşi yaptık . 

Eurimages' ı k1saca tanıtir mısınız? 
Eurım.ı!-_!c.·,, A\·rupa knn-.cn nc:dinJc, "i 

ı1ı..•ın;ı \"C ~ıudio\'i,u;ı\ fa .. ılıv~..·tl~rı.• Jı..•,rek 

fnnu lıltuclk 19XQ vı lı nda kuru ldu. Amaç 
ları, A nupa 'Ja var.ıtıcı fcı.ılıyt·tı <l:enJır~ 

ıne:k, hırliktc çoılı~nuyı \'~rgurlcınd: ~ıhu.ık 

li:l.'dcnchilir. Ruglin Am~..·rıka'Ja 100'ün 
u:crıntk fılın \l'kı\iyor n: tüm dlınvada 
gi'ı..,rerılıyor. Ama Anur:ı\l,ı ~0(1 f ı lın Çt' 

kılJi~i haldt: hırakın düny.lyı, hu fi l ınlt.·rin 

çıığu h·nJı ulkdcrinılt" hılt.· güstcrıın ım · 

kanı huLımıvor. Ru yu:dl·n Anup.ı ürlinli 

tılnılcrın tlıın lhmyada i:knm~sıni .... ığb · 

mak J.ı, Eurım;lgö'ın ~-.·n ônt•ınlı aın.ıçlrı· 

rınJcm hırı. 

l\Lırt )990'da üyt.• lılan Türkıye, Eurima~ 

gt:,'in IK. liyt''ı Ağu'ru" IY9l'~ ,ı.:dındı~ 

ğındc ÜVt' solvı .. ı 21 L)IJu. En .,on iıvı: ,ılan 
ülke b İrlanda w Ingil tae. Buyük bir ıh· 
tımaile lk•k I 994'dc Çek Cumhurıyetı 
dt' üye ,1Lıı.:ak. Up.: ulll'lcr ar:ı,ınJ;:~ hurün 
AT ülh·lı:rı ile I .. I....uıJ i n;n-ya, Norn.·ç, J.,, 
n~ç. Fınlandıva, lı-LK<lrı'itan, Pol,ınya, 

A"u ... rurp, lwiı;rl', Kıbrı.,, Rulgarı .. tom \'C 

Tlirkiyl' hulunuynr 

Fon nasıl oluşturuluyor? 
lhe ,ılan h~r ülll', her 'it'lll' \--ıdli hır mık~ 
tar rıu.ı yatırıy·or Bugllm· k.ıJar Fr.m ... ı 
üdt:dıği ~7 ınıh· ,m Fr;ın,ı: Frangı ilc en 
çok aıJ.u ixleyen ülke JurumunJa. Fran
.. a'vı 22 nıılyonL.ı İtalya, lt\ ınilynnla In 
gılrerl', 14 mılnml<ı Alm.ınya, 10 mıl
y,mLı J,p,mya, 4 5 nıılyon From..,ı: Frangı 
ı lt: l ... nçn.· LJkıp l'Jıy·l)r. Ru yıl 4. S mı lynn 
Fr.tmı: hangı i.\dt'yt'n Tlirkıye t"l' hul!lllll' 
kadar lıdt:dıği ll ımiyon Fr.m.,ı: Fran).!ı ıle 
2 ~ ülkı: .u._ı,ınJa 6 .... ırJJ;_l yl'r alı)ıor Eurı

magl','ın 1993 yılında yi'ını:rtiğı fon a~ağı 
yukarı 1 )) ın ıl von Fr<ın,ı: Frangı, \·oını 

320 m ı har Tü rk L ı ra"' uYarınJa. 
Eurimoges bir yıl içinde hangi 
alanlara, nasıl destek veriyor? 
Fonun d.ığıtımını , .. l.p,\hılmek için .,ı:n~dı:: 

6 tlıplanıı yarı lı yıır R.l:l'n .ırJ torLıntıhr 

da Y.ır Bu topl.ınııbrın h~,.·r hırındı..· :1~.ığ ı 

yıık .ırı ~S p J,:ı il' ın ı lvPn Fr,m'il: fr;ıngı 

y.ırdım k ,1 r. ırı . ılı n ı ynr Bu vardım \ lll t: ın.ı 

hıa lı yı: ı krınc u ~ .ı bnJ.ı ;ılı.ırı\ı yıır Hırın 

li:-. ı or roık y;ıpıınl .ıra tı.:~nk, ıkııı c ıs ı vo.ırat ı 

( ı hL· l gc,~ lk r, Ü\ Ündhu !ılın J . ı g ıuını 

ıçın. 1 ht: ı u m kunıı 'iu n~..I J ... ıdnt: h ulk q'l' 
y. ı rdınıd.l huhımıyor . PııınlcU J ıı A T \t> up· 

o l nıay.m \'C olınil\' t d ;ı lhi ~unnıq·cn ulkt·· 
kr. ~'un ku AT'\'l" U)'l' ni -ın ı ilkdı.: rın h.ığl ı 

hu lundllkları bır m l'J \'il rbnı ;: .ttı.:n 111 l' \ 

cul. Bu oılrı ülk l' l w ı ,·r~,.-, Turkıyc, l<ıhrı, , 
Bulg.ırı'i[,tn, Ptılıın y, ı \'l' ~ 1.K< ırı , r o ın . F.1 

ka l ~ ınıd ı yc kıKlar Türkı yc'd l· ıı d ıtğ ıtını 

iç· ın ht.'rh,ı ng ı hı r talep gdml'Jı . f\u a raJ. ı 

Eu rı m.ıl!ö, lJ4 'dt:n ırih ı rl'll, ' ı m·ına ..,, ı lon 

la rı ıı. ı d~ tq\'ik y.ırd ım ınd;ı huluna(ak 
Pıu yard ım da yin l' 6 iı lk ı..· ı ç in ~ı..·~rı..· rli . Y<l~ 

n ı AT\e Ü\'t: olm~ıvan, Plınak ur ın Jı: h ı r 

gıri~inıdl' hulunnıJy;_ın, faLH Avrupa 
Knn..,t:yi'ne ,.l' Eurımagı:s'~ üyl' ulkeler. 
Şimdiye kadar hangi Türk filmleri 
destek aldı? 
Üyl' l> I JuğıınJ:m ben, Eurı ıııagc~ r.ıı.ıfın~ 
Jan Türkive'nın 9 proje.,ı Lıhıı l t.•d ilJi. 
Zülfü Ll\· .mL'lı'nın prnJl''ı Ct'mile çı:ki lın ~

dıği ıçın, Turkıyt.''yt.> ge rı kalan H p rnJt' 

iç ın ~ ı nıd ı y~ k.ıd.u 1 6.r; m ilyon Fr.ın'it:' 

Fr.ıngı de ... tt·k n~ r ı ldi. Cl"milt' dı~ınJ;ı y.ır 

dım ,\l.ın diğt'r proıeler i w i'unl. ı r; C<ınan 

Üt'rt:dL''n ı n Rııht:rl'ın Filmi, A l ı Ö:gen
ttirk'ıın <;ıt>kık'ı, Yanı: Ö:bn'm Aıeş O, 
tıindt: Yürüm~k'i, Erdl'n Kır.ıl'ın Mavi Slır~ 
.ı:-im'U, 1-jıiO:gt.•ntiirk'un Seni \nJı:ıuımm 
Rosa\ ı , yinl' Zulfü Li\·.ınelı'nın Şahma 
ran ' ı, ~erıf Gürı:n'in 1-anatık ı \'l' Canan 

LineJc'nın Aık (ilıırrıdcn dr Sogukıu\u 
Diyelim ki bir proje· 

hulun . ı Lc.ık prıı]dnın l" ll hny iı~ 1 
l'rinin 

rınd .ın hı ri hu . ~unku Türkı ve 'J l. ~ 

\'.ıptın( ıl.ırın hu rip ıli ~kıll'r Y'' k Y.ır nl·~ıynr 
pımul.ırımı :ın hir ıcidon •H" tp . fi\ rr ır. ı t )nu 
u k ııltn<t'i llll i ., tqThıkLcğ ı ynrt ~._lı 1 nl.ıııl.u.: .ı 

l e rı lı ı..·mi;: o lu~nı amı ~. Eıırını . ı g..:..,' ın ı ıınu:dı n 

mıda hır ,-. ılı ~m: ı ... ı vnk . Yanı n rt ; ıkJ,. lnı.ı s ı on 
lı:rın kuıdı ,.ıhaLırı \'1,1 hulunu v11r. ·kıl. k g 
lar hulumluk ı.m "ıonr.ı hir hut\ C ha~ t.:rık Bu 
vnr Bu hüt\l'lh: hı r t'ın .m ... snı:ın rl . ır. ır• Tll:ar 

ynr Furıın agı:s'ın tın . ın sın :m rl.ın ın lı"' hır f 
ın . ıdd t: hulunu yor. T ~.· lıf h ;ık l.ırı, ı ı· T urkı 
ı,: alı ~ ın .ıla rı , v.ırırnı..ıltırın ın .ı .. r . ıtbrı.m•ı Mııu 

nıl ı..·kip, . ırtı,tı k t k ı p . gilri.ınru yllm L' ı mkan 
,-h. Bır \.lt: <I) 'TKH , v.ıpımc ı ~ ı rk c tın t rr.ıd.ı Lı! 
ğu tın a n,ın;ın kayn;ıklarını hilJırmt q _k . ın 
r l·k ı yor. Nedır hunl.ır : ~ lıllı prJı ıt.ıhınJ o ı 
k . ı yno_tk, tdl' \ ' ı :ynnLırdan ı'ın ... ;ı n~, ufıri~ hır 
' r on.,or ve d;ığıtım . Ancak hunlar ıkıhilir l'C 

l.ı nd ıktan .,,ınra ha~nıru yapılahilıy·ı · mıne lu 
Peki, şimdiye kadar Türkiye'dc.·"umıtmu 

başvuruda bulunan proieleri ltTh.gı ı ~· ı 
Avrupa standardiarına göre ıış scırho~ 
değerlendirirseniı: nasıl bir son~ mı: .~ ı ga 
ortaya çıkıyor? •·.ır :\ 
~ınıdı ,·e Llltır Turk ı yt.''Jcn h. t ~ \'uru. ır ~l'Y J c 
lunom projcll' rt ll ht:p!' ı kahul l'Jı!J 1 m·nı.ı fı 
rnek ki pnııl'l e r ı y i hulunmu~. A ma :tın ' 'e t 

o l.ır .ı k değe rlı.:ndı rir,c l haı ı ıb.ıklıl 1 1 hL"r za 

h ıı k ı var. BunlJrın ha~ ınJ.ı .. ~nJn l lrn \".tp 

vor " Hıçhir Z< \111 <-l n gUze-l bir 't:naryı ul.nmJa 

hır fı lm olam.ı:'' Rt'n hu ~orii~l' k ~~~~~:~ 
rum. Orr•w.ı \ ık ~n tıl _ın he lk ı h . ı ~ ~ ı . \ını..·rık · l 
nı;.~y,ıb ılır ama koru hır fılm olm ,ı: . ~ ı hı\i y:) 
Vl' J l· 'itn aryo \a lı~ ın ,ıbrı -o J.ı t:kor ırlı:rınc 
.,~hep l ~ rJe n J olay ı ~ A \· rup oı n: lm . ı ' ı ~ 
.,t,mdarrl.ırın~ı n~:ar;ın )'l' {t' T'i ı :. Bır !yt.HLı r 
\'CTcy ı m: Franc..ı J.ı hır fılmın hurç ı.: ,, ltiının 
: ırl.mdığ ı :aman , "l' n.ıryo \;ı lı)m<li Jr alıl , ır h 

400-600 h ı n. Fra rbı:_ Fr.mg ı .. ıl yrılı v~..) r _·n:ıryıı ., 
800 mı iyon ı ll' 1 mıl v~u T urk Lır.N ı: ı ın. ( 

rı nJ;_ı Dıydim k ı ı: n ~ ı : ınJ<.m hL"r tilc l' kiıltu 
..,-..: n .uyomın ill... ~ışaın ;bınd c-ı, 20l' ır \l11erıl... a 
r;ırol vatırıJ '<J , hır "C ll l:' \' <1 Joı Ô <i \'\<' ıJ ,llll J 

<111101 r wft::-.yom:k c ça lı ) ıl ... :ı hı:lkı hu ildım \' 
lı k l l' r gıdc rılehıl i r ıcsı gt' r 
Avrupa standartlarında bir .,. . Bu 
senaryonun ortaya çekabilmesi , \'rup. ı \ 
nelere dikkat etmek gerekiyor?ılııı.ı s ı 
s~noıryoJ oı li\ ônı:m lı noktı \·, ır - Bu "urk tıl 
oıJoımoık ıllı hir hıka,·c hulmak Lı ::ım ılı vnr ol 
ı v ı nıye tl cr \·c gi.ı :cl hir konu ydml\ .ir de u 

konuyu gü:~,.· ( h ı r 'il' naryoyoı dılnu~ ı ıahsett 

lerken 
miz var ve 
Eurimages' e başvur
mak istiyoruz: ..• 
Blıyk hır ,Jurumda yarıl· 
ınoı... ı gL"rt:kcn ıl k ~l''', y, ı 
h.mu ikı ornk hu lm,l l... 
T ıı rkıy'ı:'dı:n ha~,·urııd:ı 

Şimdiye kadar Türkiye'den ba}vıtrıw ~;:;;;:~~ ı 
bulıman projelerin hepsi !<abul ediiJi :;~~~~~; 
Demek ki projeler iyi bıılunmııs. Am ılı ğuıı 

~ J jtl lffll 

olarak değerlendirirsek bazı al.:saldıkL .ı ı"" . 
l<i •var. B ıın ların bu} ında ,, r: n , gelı 



nılcırım ı zda dikkat eelilmesi gereken ıkınci 

1 t·n hnyiıı. 

. hır nokta da 1n Bııgiin T ark 5inemıısının 
ya, At•nıpa'ya açı lınas ı içın, se lı jılnılt rııı 

mas ı gerekiyor Yakın bir gelecekte Türk 
l:'rinın% BO' i rmıtlaka ,e~li ı,.:l ı/ı'irır olmalı. 

t :ıcınl, 11\.ın 

• tilmın t llı 

lıır ııııı ıl 

h.ıkı l.ıı,.m 

ın,J ıdır \M 

tıc.:ı bır ını 

ın u.: ı Jıln:lt 

li Türkı\T\k 
lı~kıll'r ynk_ 't ıekıynr l~ımı i'•nt:ınlı nı,kr.ı, ınl.ıııın 
~·!don <1\Lp, fı\rı ır. ı . t 1nu hı i ını.: k Lı: ı ın. Ru hık;ıyc n.ısıl 
IL•ı..:cğı yıırrdı~ı n \.ıııLıL.ık' Y.ını mclll .. lr.ıın ını ııbcık 
. Eıınnwgc:..,'ınl ıınıedı nıı obloık' Bütün bunların hdl ı 
k. Yanı ıırt;ıkJ.ıı l nı.ı!'.t omLın "mr.ı hlk<ıyl'nın ttıt;u\ı hır 
~d hulunuv11r ı kı ldl' gdi~uw~ı gı:rckli. Uçi.Jncusiı ı-.e 
11 hır hut\1.' h~ı: ı.:rık. Bu !ilm ncdt•n yoıpı\ı~·or. me,aıı nt·· 
-in<ubnt<uı pl.ır ır' TıLtri tılm ını, -;ınat filmı mı, ,ürn 
.msm:ın rlanını. l ı ... t l·ır fılm mi, knml·dı ını, mdoJr.ıın 
dıf ho ık Llft, s. H' T urkıyt·\h.:n 1)'1 fık ır le llftc.ıy.l \ık ı lıyor 
arın ına-.r.ıtlan ın.ı sonr.ı ın.-..ın\,ır yorulu\'PT, -.ı kılıyor 
, ~ilri.mtiı \'iınt 1.: ı ntk.ınl.ır \'CTCfll'llt' ızdı~mcmı~; fı\mJı:r 
ı mc ı ~ırkı.:tın ı. rr.ıd.ı k.ı\ıyor. Hu çok ilnt:mlı. U nlü -.ı.:na· 
lan nı hı\Jırmı -.t .k ın t l.ıudc L.uricr y.ı:Jığı '-t:naryo 

ır: ~lıllı prJı ı ı .ıhınJ;l 1ıınbrı "ıiyhıyor: "Fılmkr _.,ıwvo· 
rdan ön .ltı~.~ ,/ıtık hır nl'J~·nk· vc.ı Ja tıl"lm hir an-ul\·la )'a 
Ancll hunLu ~ılahi/ir ı·e etirimt' glirı! de bt:IU bir ~t.'yırcı kl'· 

ru yarıLthilı,· 1 . mıne hıwf> t!dı.:r Ama hiç f,ır ;:aman şunu 
lar Türkiye'dc•nwmı~rruık ~ı::ım kı. jllrnin bıı)·ıtk hır olı.1:'1 
!Jn proieleri lrnası ı(ın tcswlü/ı?n ~inema _\alonıma ı.,rir 
ıarena göre H) scırlın} sı.>yirnnın tı filmi .\onuna kadar ı~· 
t nasil bir son ı.ı. ınesi gt:rt?kır " Bundıı -.cnar)'Pnun da t'[kı· 

,·,ır Ayrı~·;-ı hiç unutulmJtna!ıl gt'rcken 

\·t.''Jcn ha~vuru. ı r ~ey de, .,en;:ıryonun cdı:hıy<ır olınaJı~ı 
~ı kahul cJıld ıncnı;ı tılmı ıçın \·,ı:ıldığıJır. 'Scn,ırvnJcı 
ulunmu~. Am.ı ıtm n: tcmpıı lint·ml ı . Amtı J~mıvoruın 
~k h.ı:ı ,ık..,aklık ı hl·r :;ıman Amt·rık<~lıbr gihi hd.ı ak,ın 
ha~ınJ,ı .;,~n..ını lm y;,ıpm.ık lazım. Amcrık.ılıların :en..ı.r· 
zel hır -.ı:n;ırı·ı ııl.ınnJoı \:nk nıck.mık }eyler \:ar. Omı:· 

n hu g:oni~c k. ın. '-'Cn.ırynnun hl'T on he~ \ayta"ınJ.t hır 
lm hdkı h.ı~\<ıı ncmlı nLı)' <llm.ık :llrunda. Bu hır ~an 
ir film olm<~- i'nH:rık;ılıl.ır wyıruyı )arrlanJmnt.tyı çuk 

,ılan ·o Ja t!knr it hılıy\ırbc O yu:...lcn hunin filmler hir· 
. Avrupa \'t: 

1 
ı rlcrını: hl'n::ıy1ır ıs. \ayfa ... ınd<-I bir nl.ı\· 

n )'t'tersi:. Rır l ın. ıq gc.:rckıyor,;;a oy le- nluvor ya J,ı 20. 
ır filmın hllrçt ıy t. ıdoı tl'mpnnun ya\·;ı~h.ıın..-ı_" gt:rl·kıyor· 
aryn \alı~maL.ır. ı , Id m ın rı tm ı llr;u.h--ı dıı~ıırulu)ıor. Amer~ 
Frangı tıyrılıvtlr .ılıl.u hunl.ırLı ho~un.ı uğT<J}nll\:nrlur. Bır 

t
l T- k i ·n.ıryn s.moıtı var \'l' hunun gclı~rırılınc-.ı 
:~ırmh~~ h;;r;:;: ı:nn . O J.ı Türkı,·t·'Jc ekonnmık. nıaddı 
ao;;ında, 200 11' c kulturd ~.ırıl.ırd.ı Yl'tcrınn· f.!l..'lt)ınıynr. 

ı: ya J.l O .1\' ÇJ \lncrıLılıl.ın t.ıklıt t•tmt:k .:ı.n: konu-.u dl' 

alı ıJ.,a hclkı hu ıl .ıın.ı ncrcn: vanlmak ı-.n:nıyor hunu 
~ ıldım vl'tı:r.) ~ırımhuımı: ... la dıkkat nlıl· 

, löi gt.'rekcn ıkınu ün~ınli bır tıf\kr:ı ~.lı 

a~ını~:~i•l:,esi··"-.. P.~ı~un Tur!.. ~ıneın.ı"'ın.ın dı~;,ırıv;ı, 
ç . \\rıır.ı \'0\·h~;ılın,"'ı ıçın, "l'"''' tılnıll!rın yıı 

ek gerekıyor? ıl ııı.ı'ı J!t:rckiy~oır Y.ıkın hır gdeo·ktc 

lı nokcı y,ır_ Hı ·urk lilmil·rinın 'ilı HO'ı mutlala -.c,\ı çe 

e hulınak l.:ı:ım tlı\'ıır olmalı. 
hir konu Y.l'flllll ı ir de "yaratıcı belgesel " lerden 
nııryt ıy;ı ~hmu~r ıahsettin i z. /} Yaraticı belgesel" 

\erken ne aniahimak isteniyor? 

n ba ·ıııtrHt Y.ır<HH.l hhdgt~ı:l" derken ~u ,ınl.ırılnıoık 
~ .tt:nı~Pr "'"~ l.:nııu'>u hu ti'ır hdgesdh:r ... lt.· 

abul edildi. l'ot. t ını F.ıhrikdst'nın ll;\\11 kurıılduğu, 
ı.ılı,·t·ılcrı ı.,\.ııı .ınbrılmı,·tır Y<t tb lutcr 

n1TI1 lŞ. Anı alı~ıl\m ıı.ı-.ıl tuıııi ... Ju~u .. Y.ırarıu bdg-c: 
1 jıctıcm 11\.ıhılır -\.ını .ıktPrlt•r \Ic ll\11.ı 

i7l al<.sa ldı kL .ıhılıı ' ılılhım;ıntnkrdcn Plu~.ihılır 

Ltuıı , gelı. 

,.ıpılm.ı,hltr 

C 1 rn..:J;!ın \c 

lll·dık hlnı f-t:.,fl\,ılı'ndt• g•ı ... rerilt:L• k ul.ıtı 
f)'ı:q./),ığH'aan tJ lt:n f?t~ .. f!a· Euriın.ı 

l:!l.'~'...h·ıı dl'-tl·k .ıiJı. Pı.:ıcr Cırt'l'O.i\\dY 

1 ), ı rwııı'k ıleılı hır film r<.ırtı. < •ırl• ""'.ı
ur.ı, C'uıy.ı\·lc.ı ilgıl ı h ı r y,u.ıtıLı hciJ!ı.:-t:l 

\'.ıprı. Tum hunhtr y.u;lfı~o_ı hdget..tl ııl.ırık 

Je:-.t~o.'k ,ıldıl.u. >;ıımdin: kaJ.ır Ti.ırkiy~.· Jl n 

pr.ıı u. ı l•t·lgeo;cl k.ırt·ı,:orhmJt: hır ont::rı 

~dmcdı i;<ık.ır Tmkı~ı;;' . ..lt·n IF-\, v.ırımu 
ıırt.ık ul.ır.ık, "S;ıtoınıko~"J.ı, Eunnı.ı 

J!l'''Jl'n Hrdım gorJu. Y.ırımcı Jı~cr ıkı 
ııruı hL fr;ırı~.ı H Yun.mıstan. Pıdt:t dın 

\t·kiınkrı hu uç ulkt:Jt· ~crçı.:klc,rırıiJı 
Bu dalda yardım alabilmek için n~ı 
gibi şartlar aramyor? 
Au d.ı\J.ı fnnJ.uı \'.u,ırLın<thılınck ıı.;in Jı: 

2 nrt,ık hıı\m.ık cl'rekıyor. Pıır dte rnııcnın 
~ tt· le\ ı:von ı'it.ı"\'•ll1Una ,,nılını't ıılma .. ı 
gerl.'kıvor. Rc l ~e"clin hürçe-.ının ";, 20'!>oı 

Eurımace' tar.ıhnJom t·ıJt:nmır Vı.: hu 0
0 

ZO'nın de 1 ınıh·nn fr.mı.:ı gcçmcme. ... ı gc· 

rt.•k ı yıır 
Peki sinema salonlar•na destek ... 
Eurıınııgt:' 'ııı hu yıJJ,ın haşlayarnk .lnı:ın,ı 

<ılnnların.ı )'<ıp.ıL;ığı )\HJım -400 ınılvnn 
Turk Lıra-.ı U\',mndrı Bunun içın t...-k ko-

1ul. \ıır VII htı)'UnGI ~aJonJ..ıuo ') \ (27 h;ıf· 

Cl) or.ınını..l.ı vı:rlı \'1..' Avnıp1 t'ılmı _t-!1.'\ll'· 

rılnH~"ı. 94 ,·ılı ı~rındc <ım.ıunıı:, f,tcın· 
bui'J,ı 4 y,ı J,.:ı O. ·\nk.ıcı'Ja 2-1, i:nıır ,.e 

Ad.m.ı\la i'>l' ı 'l..'r .... ılona destck \'t'rınek, 
yerlı n.: Anur•1 filmlt.·rı J:!<l..,ten:n hir ,ıne 
ma <;,;ılon\.ırı :ınun ıılu1rurm.ık. Blı :ıncır 

"<1\'C"inJ~..· de Türkıw'dc Je yeni hır giı-.tt:· 
rırn ra:Jfl11111 ıılu~turulma,;;ını sağbrnak 
Eurimages'a üye olan ülkeler 
arasında Fransa, ingiltere ve italya 
gibi büyük ülkeler alduğu gibi 
Türkiye, Yunanistan, Portekiz, 
Macaristan, Polonya, Bulgaristan 
gibi küçük ülkeler de var. Bu bir 
sorun yaratmayer mu? 
1 h.·!.!d'ın .lcJığı ı-rı hı "H<~·wr (t:lı}kıat•n ıha· 
rcwr T.ıhiı kı htekler f,ırklı f.ırklı. Rli 
yuk ıılkekr dıynr kı "Bı< çok ıdJıob fılmb 
:'lapnwk ısr(·wnt;- .-\t,.ufla'nın hır\:uk ıtlk..: 
'illllk· l!iıuilüm. hem Amaıku'dı-ı hı:m Je Jı
ğa ulkderJı: gfıS(t'Tif,ın. Bunun için Jı.• ı.: n 

ll~ıntlt:ın l Ql' mil,mn Fr,m'lıZ Fnınklık fılınkr 
'"ıpmak Lı.ı::-ım'' Bu ı.;,rcklcr h.i\lık i.ilkdt'r 
ı-. ın rck ).!C\t'rli dc{!ıl. E\u yü~J~-n Turkin: 

gıhı hır ülke ı\-·ııı hc~.k.f, hem hüyUk ulkc 
lerin ,-.ırımuLırıvb nrt.ıklık kurın;,ık, l·u.:nı 
,Jl.' Jığı·r klı..;iık ülkderin ycırımul.ırı,·la 
Prt.ıklık kurnı~ıl. olnı.tlı Çiınkü kü\uk ül 
kdlrın M.ı~.arı ... t<ın \'t' Bulgariq.ın l:!;ibı 
\-uk (ı.;r du:l'\'Jl· ıı.:knık dıın;u"ıımbrı \'.H 

ı\tı.·<.,cLı l '\'rPlld De H~.rgaac'ın dıılhv 'll' 

r1.·1 '-'" ""tt.·nıı M.ıL.ın"t m\b )·ırıldı. Rul 
g.ırı ... r.ın'ın Jplhv .. rı:rcP .. t'., ... ı..,remı İng;ıl· 

r·rc'lt;k.r lu lıhıı•ı t' ·ıalı• lo rı .ı,; 
Lıl u lu ıl ı-ı. ı u J n r rk ı ı ırnt.. 
V••nt.:tnı ,)lr ın J •ıl ırlar' 1 .1 u r 

lır1 ı l .. 'ı ıf nı ıl ·ı~r .~ ,, emi iiJn 
'ı.: ı.,< nlı.·r Jt~ Jo;. · 1 {1ır l-t ık . lıu n 'llt' ııı h 

t ı u\ ı ı ı.... ır 1 dıt.. 'lu ' Em ı.-. ıı r ı 
ıınu ttl..lıt ':'[In ru)~l\ dt: .,.,'Un ını 

ma· J •ııı.:llıl< h. Jon t r rı t ltı.l hı1 

ır.1' h llı h J, lıım a.,ıl ın Au t l•wı _ 
1 1 'i "-it L.ı 'mıl.., JT Jıam kuLL.ınrruı h~n 
alnp t•hım \ Tıırk )ıman. Turk tuı.,.ır 
Tıırk · \l.ıı.:a • •rfuk ~apım prırj~.1 :n n, -luur, 
1-ıu pmjı kr LJw ~tır.r,ı f:tımMP.• e 1ıık h 

nmıhılır H'lUITl•• ~dı~ormt· .ı 11;m Jırwn 

mlln "dl)tınnl' r ıçın hır k'~vıkt~· hulumım 
Bu ,ın.ıts.ıl.H.ıd.tn \-ık Pncmlı. (,'unku 1-ıı
zıın ını:nı.ıtıLırıını:ırı Bulı.:.uLırJ,ın, )u 

n·ınLır 1 ın ):.ı ,\,, ~Lıl ırlır,i ııı _ığrı:necc 

\ıık ~t), lıunun \.ını ın hı:ım Jı ,,nlır.1 
~o..,ıerehılcLt't.!llnt: çoı. e~ var. Omeı.:ın 
Hulg.ırlır ve lun ınl.ır l: ı:ı pr• ıelı.:ı~l~. ~ı· 
-ını k· mr 1klık \i.ıprn.ık 1\tl\' ırl.ır P:·.;un 
h.ın .. ı" v.ırııncıl.-m ekım ıçın [ ı)rrek: c 
\1 1\,_,Lhr.m·.l ·1ı.Jı ır 1 :ı , ç k m , ır 

Turkı'-· · 't .h: L't:luıınt·,ın 
Fransa teşvik yasalarıyla ulusal 
sinemastnı Amerikan filmlerine 
karşı en iyi koruyan ülke 
durumunda ... 
E-.ı>r Fr.ın-.1'.\;-ı •U .ınJ;ı hır ''U\u-.,-tl "'ınt! 
nl.l ~krkı::i" Y<tr Rtı 0\l'rk.c:- vıiJ,ı I,) m ıl 
r· ır Fr.ın,ı: Fr;mgını ulusal .ınt.'m<ı.:;ın.ı .ık 
tHI\'Pr Runun 710 mıl~tınu t!•J~t~rimc l!l 

rt·n fılrnlt.·rin bılcrlcrin.lcn kl""ılt-n hr \'~ 
... ll'Jcn ~.ığl.ınıyor. Bu paranın u-...ı 61J'ı ı 
Fr.ın,,ı'd.ı gü t~.·riınc 1!\Tcn ARD tılmlı.·rın· ~ 
Jı:n c kit.• cJılıv11r. Y ını AP.[' tılnılerınıı' W' 
hılı:: F.ın~ı: "ınt'm.ı ına k.ırkı ı (ı(uy. •r ( ıt:r 
k.ıbn 750 mı h-un i'l', \'dı.: u k ı-.crlerın 
Jt:n, l'ülıi.ır B.ıkanlı~ı'nın yarrıi!ı ).ır.Jırn 
l.ırd.1n ve: tdt·vı:\l•ll rekl.ınıLırmJ -ın 
ke:"~ılcn yu:Jdı.:rdt:n o.;,ığLınınır 
:\yrı'- ı Fn1ı....ı'Joı Lımu n ö:~:l rdt'\'ı~ycın
Lırda l!•l\rt.·rılcn tılmlcrın ''O 4ü'ının vulı 
H'\'•' ıırt.lk y.ırım, '-\o2l'\ının ı'e AHup.ı 
y~ıpıını fılmler olm.ı-;ı YJ'c.ıL-u\a :,ırıınlu kı 
\ının ı~ ~hırumJ.ıdır ['lık lar çckrnt'k l'ıtt•.._lı 
ğlm hır nokr;ı Lı. Frın.;,.ı'J,J -.ınem.-ıl.mn 
pnı~r.1mİJn her Ç.ıq.tmh.ı n· t ·um.ırfl·-.ı 
dt>ğı}ır fhı yu:dcn tdı:n:yunLır.._l.ı <;.ır 
.un h. ı \'t.~ <. :unurre"'ı ,ık1amLırı sınt·m;_ı tıl 
mı gıi .. terılınc~ Fr.ın.,.ı'Jakı k"runı.ı ıv 
tt.·mının ,n·ncn T urkıvc'Jc t:er,eLie~rırıl 
ınc~ı ht:kh:neınc:. :\.ma b ı:ı \'-'O!t.·rı ı.ımek 
;ılınoıl--.ııır 

Bu .ırıd.ı Tıirkıvc ıçın ~t"vınJırı~ı hır 
h;ıh:r ... TurkıH' ve Frm-..ı ;lr;ı,ın.._b ılılı 
hır .ml.ı~m.ı v.ıpıiJı Bu ,-mla~m.ı\ ı giıre 
Turk Fr.ın..,ı: un.ık \·•rıml.ırı Fran~.ı d·ıkı 
"-.tnl·nuya varJıın mt·k.ını:rnoısınd.ın" tn 
J.ıl.ınm~ı h.ıklına ,lhır nLı,: ık. Ru. hem 
y;ırını lın.ın-.ınanı ;ı~.,-ı~ınJan ıınt.·mlı ~ıl.ı 
t.:ak, h~.·ın J~,· ll tılınlı:rın Juny.ı pii:tuına 
-.unuınunu koLıvi.l~tır,ll::lk Bu .ınb1m.ı· 
nın ım:.ıl.ınm.ı ... ın...-Lın hl'mı:n sıınr.ı, lr.ıh.ı 
ıle de hııyil· hır .ınla~nn v.ıpti.K.ık . lr:ıkı 
J.ıl..,ıvlı.· hır ,nl.ı~m.ı\._1 tL.ık b.ıkı\\lr. 

Söylesh Hüseyin Ku:ıı:u, HUtyo ArslanbiiJ' 


