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ALT N ı ORTAKAL 
Fll M f[ Tl\ıAll 

Qelenak ve gelecek aras!nda 

ALTIN PO RTAKAL 
Bir Altın Portakal daha 

arkasında bıraktıgı 

tartışmalarla birlikte geçip 
gitti Bir yandan yıllardır 
savunduğu gelenege 

sahip çıkmaya, bir 
yandan da yenileşmeye 

çalışan festival, her yıl 

bıraz daha fazla eleştırı 
okuna hedef oluyor Peki 

40 yılına merdiven 
dayadıgı bır dönemde 

Altın Portakal bu 
eleştırileri gerçekten 

hak ediyor mu . 
İBRAHiM TÜRK 

a ntalya Altın Portakal Film Festivali 

hakkında pek çok eıeıtiride bulunula 

bilir, bulunuluyor da. Film sayısının 

azlığının yol açtıcjı tartışmaların zaten gölgele

diği 39 festıval için de, rutın hale gelmıjçesi 

ne herke orqanizasyon sorunlarından, hep .;ı,y

nı, eski yuzlen görmenin verdigi bıkkınlıktan, 

taşn ~enliQı havr:ısından soz ediyor ya da jüri 

karartarını tartışıyor. 'Fuaye' köşemizde festı 

valle ilgılı kinıi anekdotlan ben de sıraladıııı. 

Bu yazıda ıse, f'leştir getirenierin haklı olarak 

artı~ olgunla~rnasını beklediğı ve 40. yılına 

doğru ilerleyen Altır Portakal'ın portresıni 

~ızmek istıyoruın. 

'Kendine özgti' bir yapısı var Altın Portakaı'ın. 

Programlarından anlaşıldığına gore ik ı ~Y ya

pılmaya çalışılıyor~ Bir yandan kendi ,ini bu· 

gunlere getiren 3q yıllık geleneğe sahip çık· 

mak kı o gelenek te Ye~ilçam önemli bir yeı tu· 

luyor, ôte yandan da değiıen. gelişen Türk top· 

luınu ve Türk sinemasına paralel yenilıkler 

ıçinde olmak. kısaca, qeleneğine sahip çıkarak 

yenilejmek Bilinçli olarak bu jekılde hareket 

edildiğini ve bunun başar•ldığını iddia edecek 

değilırn. ama yapılmakta olanlard. basit de ol 

sa böyle-i bir c1rayışın izleri var. Ne ölçtide ya 

pılabildiği veya yapılması gerektiği ise tartc,ıl 

ııas.ı gereken bir konu 

Bazıla.rımız festivalin geleneğine sırt çevirme· 

yen yapısına pek sempatiyle bakmıyorlar daha 

yenilikçı beklentiler iç.ndeler. Gelenek deyınr 

Y~ılç.am'ın olumsuzlukları akla geiiyor bel kı. 

Ama artık Yejilçam ortade olmadığına gôre 

telap gerek yok! Hatt.ı ôdul kazanan filmiere 

baktığımızda oldukça yenilikçi bir tavır bile 

gorüyoruz GeleneK kendini daha çok, film ya· 

rışınası tlı)ında gerçekleşen yan etkinliklerde 

gosterıyor. 

masının yapınıc, yonetnıpr, ve oyuncularıııın 

yanı sı ri\ TV dünyasından uniU yıldızların katıl· 

dığı ve ikı 'Lıa.te yakın süren korteje Antalya 

halkının ilqisı görülmeye değerdı. Gerçek ıu kı 

kortej hem sanatçılar hem de halk aç.sıııdan 

heyel.ın verici bir buluşma olmayı lurdUrUyor 

Şunu da kabul etmek gerek: Antalya adında 

geçen film :;özcUğune ve ağırlıkla buna dayarı· 

masına rağmen salt filmlerle yetinmiyor. Gele

neğinin r_ıetirdiğı etkilerle popülizme göz kı rp 

nıa amacıyla ya da başka niyetlerle halkın ilgi· 

sini çekmek için konserler düzenlenıyor lıenuz 

hiçbir filmi olmayan rv yıldızl.rıyla soyle;iler 

yapılıyor, ..t\. Bu tUr etkınlikler ve kortej lstar• 

bul'dan test vale qelen kimı katılımcıları ve 

azeilikle ~merr· yazarlarını pek ilgilendirmı 

yar, hatta tepkı uyandırıyorsa da halk açısm 

dan Altın Portakal, salonlara girip en yeni 

Türk tilmlerini ızlemek kadar biraz da bu tür 

etkinliklere şahit olmak demek. Öyle görünü

yor kı bu böyle de sürecek. 

Aıııa yeniye oldugu kadar eskiye de sahip çık 

maya, bu konuda bir vefa göstermeye çalışı i· 

masındaki iyi niyetın hakkı verilmeli diye dü~ü· 

nüyorum. 1996'dan itibaren her sene veriler· 

'Yaıam Boyu Onur Ödüllerı'yle ı 999'da veril· 

meye bajlanan 'Yıldırım OnaJ Ödülü'nu bu çr• 

çevede değerlendirıyorum. Her sene festivalir 

ilk gunu yJpılan Hayati Hamzaoğlu ve festıva· 

ıirı ısını babası Behlül Oai'ın mezarlarının zı 

taretini; bu ;:,ene ise testıvalin kurucusu Avnı 

Tolunay ve yine kuruculardan Behlül Dal'ın 

Ataturk Kültür Merkezi'nde büstlerinin açılışı 

nı ve bu iki önemli insanın adlarının en iyi i kin· 

ci ve üçuncu film ödüllerine verilmesini hep bu 

vefa ıle açıklamak doğru olur saııınnı. 

AyrıL.! ff'<.tivalin geçnıi~ı geleceğe taşıma ama· 

cıni\ uygun olarak, 40. yıla yetı~tırilnıek uzere 

Nurı Bılge Belki Antalya'nın ~eleneğinı yıpımınu başl.ına(<lğı duyurulan ·sinema ıııu 

C ylan ın 
u~..ınc uun 
m • ;tılmı 

Uıalı Aıtın 

Por lıl 

beribe juı 

fOI uluguna 
baıliıdı 

en çok hatırıatan ;ry lk gun ıe~ı projesını de onemı nedeniyle arımakta 

yJptlan me~hur korteJı k.ort~"J fayda va ı 

bu sene ~rçekteı ... aşkulı. ge~ Bı ı qe,;nw~ qhıp ._,,..ma ÇJbas:na kat~tn fe ti 

tı Bc;.şta HUiya K'.'~sYi<)it, lzzr:ı ı~aHn 'Jlt'llıkle .;onyıllarda yeniye dPaçık olm..ı 

Gun y 'JOk el Ar oy ve Selda 1a ÇJiıştı9ı ınkar erli!emeı_ Yukandcı belırttı 

A!kor )lma~ uzere Türk .ine· :ıirrı gibı, ,)dul kaıa.nan fılmlerın nıte!iği Altırı 



gö~tertyor kı bu başlı başına ônenıli. Nı tek im na~ d olmalı 1 Bunun ıcıran nı ff>ı.,tıvaıcile,.. VPrP-

bu ;ene dt:>, biz ı itiraz/ara • :ıgn en En Iyi Film cek elb~t Ben naçrı':lrı~'~ ola ı 3k, festivalın ...ıl u~ ı 
ÖdUIU'nlı, Turk sinemasının geneli içrnde :.ıeı 
çektP.n far' ı bır yapı içeren Uıak filminin al 

ması ve En lyı Yonetmen Odülu'nun de Nurı 

Bilge Ceylan'a verilmesi dikkate de<jer bir tu 

tum. Yeşılçam'la özde; 39 yılirk bır geçmişe 

nğmen festival, jur her sene deQiş<;e de yeni 

yönetmeniere farklı konu ve anlatımiara Odııl 

vermek konu'iunda cesur davranıyor. Daha ön· 
ceki yıllard,, dJ Tabutta Rövaşata ve Gemide 

gibi her açıdan 'yeni' filmlerle Derviş Zaim, 

5erdar Akar, Zekı Oemirkubuz ve Nun Bilge 

Ceylan gibi gerek sirıerna anlayışları, gerek , .c.l· 

lrima ko1ullarının niteliklerıyle ·;ok farklı oldn 

yönetmenlerın Odüllendirilmeler bunun b~r 

gösterge,)ı, 

urecı c.; K~ ı nd· ı 3ikm 

Fe<;tiv~lin yenile~me çabasındaki erı Jnemli 

adımlarını uluslararası olma yönünde attığını 

görüyoruz. Ancak bu çaba yabancı filmierin ele 

yarıştığt bir arena olmaktan çok başk• boyut 

l.:ırda seyrediyor 8 yıldır duzenlenmekte olan 

'Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması' bu· 

nun önemli bir ayağı. Ne var ki uzun metraj 

dan kopuk olarak Eylül ayında gerçekleştirilen 

bu yarışma arzu edilen niteliğe ve preltije ka· 

vu?muş değil. 

Bu sene doğu >~e batı kUltürlerini sanat oıel· 

lik le de sinema· arac,lı{jıyJ,, bir dray~ getırmek 

ıçın an :ı tema'iını KUitUrlerın Buluşma~ı· Old· 

rak belirleyen festiv•l .ektZ ülkenin on altı fil 

mine ev sahipliğı yaptı. ~inemanııı Renkler y 

le Kulturlerin Jzdü;ünıunü Görmek başlıkit et· 

kınliğe, Yunanistan, !talya. Fran:.l ve lvail ik ı 

filnıle konuk olurken1 Gürcistan beş filmle ka 

tıldı. Filistin, Azerbaycln ve kazakistarı da bi· 

rer film/e festivaldeydiler Aynı tenıa alt.ırıd;, 

farklı kiJitürlerden unlü re)samlann kc~.tıldığı 

"'rqiler ve yine Kulturterin Buluşmasında 

..1Ör P/ Sc.uld.tlann Rolı/başlıklı yerlı ve taban 

cı k·tılımcılarırı yer "ldıgı ulu .lar ar ::ısı bir pa· 

net düzı:ınlenrli. Butun bunlar bır terı..ıh olabilir: 

Yl da ıluslaraıısı var şma: ı da JlaCdK bir fe.r 

trval ı~;ın ze ·ıın yoJ<;~mıa•ı yapıldıgının, belı.. 

·fe ne y.ıpılnıası Qel"f'~tiqi konu:unda bır kanr 

ı~ uıın ,ıııstf:'rgf:' i. 

nitelif:Jinı koruma~ ındar. van;ıyım. 1 uslarara~ ı 

olMa ozelliÇıuıın i~e T·.rk filmlerınin u/ı . 

larara'iı ~ınema pazarının ·emsılı le,.ıyle ı ::ır· 

.,daşmalanr·ın sağlanahilmet.j ı~ın bır olui' 

turulacık bır platform ve bi:- pazarlama ~"rtamı 

dracılığıyla sağlanabileceğinı düşUnUyorwn. 

Olgunlaşmak kolay değil elbette. Elintıde olan, 

Zoıluı 1e~; \'JI 1 önetı- Ir ının c.o: laı 
Konusunda doqru k...raı ıJPr :ıeıerırıde ta ı , .,r. 

v:ıpıiJrıl~rda 'lir ıyet çaba SP7tl vı r .m 

b~ta tı ı rt· -:ıırıi;, 9ele eğr ~hıp pL..Jı:.k 

yeniiPŞrrPk ıpr babayıgidin h.ar _ deyi/. Buı 

r kkıyıa ha armak 4G. yılına .lerlfyen A tırı 

Portakal'ın ne kJdar olgun/aştığını JC...terecek 

Nuri Bıtgp eyt3.n 
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (5 milyar TL): Sır Çoctıkıarı C'l• ı ~men. Aydın ,aym n ııt 

ı r· :, ıven 

Behlül Dal Jürı Ozel Ödülü (5 milyar TL): Gonlun>~. k Kc,k Olm-sa 'Yc.ıetmeı t '• beth 
~ · yqaı . ! 

En İyi Yönetmen (7 milyar Tl): ~ı ır~ Bilyt< l Pylan (ı'dk 
En İyi Kadın Oyuncu: Mer.tl Oguz !Ma•tılar Açk ni 
En İyi Erkek Oyuncu: f tat Tanış (.}tr ç,Jı..uk''lr 
En Iyi Senaryo: Nu,.. Bilgı · Ceyları lL nk 

En İyi Görüntü Yönetmeni: Te•rfilt Şenol Weli YiJ,..ekJ. Erdal l<:t~,..aman ı'.;,an Günler 

En İyi Sanat Yönetmeni: Selda Ülkenciler (S tr çocukfar Sar Gımler' 
En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu: ::ıema Atılay rYeşillşık) 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: OktJy KdynJ.rcı. ı Deli Y•Jrek fv'ehmet tmuı Toprak 1Lzak 
En İyi Müzik: Ma·~lum 'ı'imen 'Gorıli.imdek K n~. Olmasa) 

En İyi Kurgu: ~ ,:malettin Osmanlı 1Uel1 YurekJ 

En İyi Laboratuvar· f .. ıno Film rYe<JI{"'" 1e ,_, .... ,,ı 
Halk Jürisi En İyi Film: .... ır ÇocuA ıd ı Yonı·trr , yı .ın , r- Unıı Cin i.luver. 

Jürt Özel Ödülü (Ses ve görsel efektler dalında ıizendırme) : -'•'i Y ,,.ı 
Jüri Özel Ödülü: Bora 
Jüri Özel Odülü: • ( 

a. 'G1k ilmc1 0'' 

ıkıarı ıFiın df'l tum çoc JKıJrJ "' 
1 .oyuncusu) 

Yaşam Boyu Onur Ödülleri: Hulkı ')an"r, I zzet GtJn.._J, Kor4.1 Tıbet 'ielda A.kıJr Keran Kuıt 
Yıldırım Önal Anı Ödülü: Ahrm ~~le~ n 

KISA METRAJ BÜYÜK JlJRİ ÖDÜLLE Rİ : 

Dramadalında En Iyi Film Ödülü: After Ram IMacaristanJ Yon. Pet"'ı Me-:.zarosı 
Canlandırma dalında En İyi Film Ödülü: Oımyamn Kapıi.Jr• ı furkı·,eı CYOn .. Uğur Erba~J 
Deneysel dalında En İyi Film Ödülü: S •'ar MJ< ımt;ın) Yon. Robert D ol ez. Baglanka Colczı 
Belgesel dalında En İyi Film Ödülü : 01 ::ında Jlndk CTurkı 1e> Yön. Ari'T'ı~;o3r Pekkaya-Urııaı 
E ı oyı 

Jüri Özel Odülü: ,., , qa1ar 'Tü,..~ ,, r 111. E.dnin Soyıt nezl 

KISA METRAJ HALK JURİSİ ÖDÜLLERI 

Dramadalında En İyi Film Ödülü: R.·!/s "ıo.ner( c·. ny CYJr ~ıl dınir Baı .ıvJrvıı 
Intacı ır ·IF. 

Deneysel dalında En Iyi Film Ödülü: 1-· ım n ıı ıy ) V m. '~ Vardı ıt 
Belgesel dalında En İyi Film Ödülü: A nh. ' 'TlrK (Yon t<.e ıaı Or., l 

En İyi Belgesel Jüri Özel Ödülü: 1ı. • 1 l~o~'""r T rk 1 (y'or A hrnct T .... ~ay' 


