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İki kent, iki festival 
ve biz 

Tıırkt\T'Jc.: ,.ıpıl.ın h<."'? lılm t~.·stl\.ılıntkn 
ıkı i <.·kım tl\·ınırı ılk h. ı tr ıl ırınJ,ı, :ırk.:ı ... ın,t 
,ırk ı ın.ı (\nı ı lv • 1 S Hı ın, AJan.ı li-14 
Ekıınl v€ıpklı. 'ınt·ın.ıul ırım ı : tınl:e 1 t:ml,ul' 
J.ın Ant ılv.ı\·J ~onr.ı ... la Ad.uıcı\'<~ rJ~ın lı, 
h,ıu ı h:ı::tl:ırı AnL.dy.ı'd.ın Ad:ın:ı\~ı gı.:-rtı. 

..,ıneın:ıtıLırın hut.un uvcırıl.ırın<ı r:ı(!mı.:n. ı k ı 

tc rivalin t ırılılt·rının ,ır,ıLırınt ~ıçnuk 

konu .. ıın~Lı lwr ıkı tt:~tival ~~~nerıı.:ih:rının hır~ 

hirlcri~ l~..· lhy:ıl~ıg;ı ı.:irnıt·ıneınl·k rı snnucu, ht.>r 
ıkı k<::ırı\·;ılde en nlm:ıy:ıı.-.1k nolt,ıya gdır 

,la)'.ındı liekcek yıl .ıynı tJrıhluJc 

~.ırılırLır .... ı hıç ~.ı~mam' 
A,ık snyl~_·mek l.!l'rekırsc yerel 

hek\Jı,ek·rın .ırtık sınLuııhLı hır vük ııbrdk 
hı.,.s~.:rtıklı.:rı "in.:m.ı. fc.:-,tı\'.ılkrın Je\ redılnıt.·ye 
çalı~ıl~.lıgı v.ıkıf \'t.'\',ı ırkl'dt:r u:erınJcn artı!... 

~ırı:.·r ror rnu:ık ft:<;tı\· ı lil'ri hafint.' Jc ı!Clı\'t1T 

Fılm \-l~kınc ırııkJnı lıul.ımay.uı, ç.ır~'iı: 

~ınc.:rn.ıuLır d..ı hem hun~.Luı ~ıkı~yct ~Jıy\ı t 

ht.·ın Jc hun.ı :orunlu ubr.1k lL''ılim tı l uvqr_ 

Pamfilya'nın ıncisi 
E_ğer Aııtcılya'y,ı gıdı:r...,cnı:. "11" 'SJ:ı ıı\u..,. 

L_ır,lf;l.'ıl hir turı:nı kl'ntı u\ınanın nımct \'l' 

giiro.;clliğiyk k.ır~ıLır Anulya, l!l'nı~ \..,td
Jdı:rı, nıb~.-lt.:n hi~ ıkiarı \'e y.ıpıb~m;ı-;ıvLı yenı 

lıırmi} bır ın~.ı.ır ~ırt·'l gihi\lır. Llu'ıl.ırarası 

o(ın;ık ıle tanı~ın.ık h.:..,riv.ıl lırgan ı :J yununa 

d.ı y.ınsır Anıal\.ı Film Fc>tl\·,ılı'ndl 

Fl''!ıtıv.ılın r.uııtım ve or~ani:JS\'llOU hu ni yenı 
kurulan V.ıkıt toır.ıtmJJn ll'tlcnılmıııır. E-kı 
\'e yenı LıJhlLır (lm;ıtt•L ptl>fv·YlHll'l l-ıır 

.ıraJ:ıdırl.ır. 

Halkl.ı ılı~kıler o:c·l hır şırkcte ,·cnlnııırır 

~ıma nnun J.ı bir kültür \'t: ~;.ın.-ıt ft.:'-tıvalı 

ı..hı:cnlt-ııı...-k konu~unJ.ı pek. t.t.:nl..ıhcı,ı ~ı..ıktur 

01:-a hı h. yerel ~.ırtl.ır onu J.ı :ı~Jğı çeh.·ı.:ekur. 
O z~ıın;ın 1W ~~tur: 

K.ıfilt• oLıcık 04.00're u\-;ığ;ı hindırılır~ını: 
Nıvı.: hu "i;Lıttt.:' )llrthıı ..,i:ı..lc ha:ırJır. Ht:rh.ıUe 

hır g~.·ı.:dık ııtd ma r.ıllırın~Lın k.ıçnı.ık 1\ın .. 
Yqılkov H.n.ı<tLını hl·kknll· s;ılnnu gırı ıntk, 
ll~lune .hlını: v.ı:ılı hir Jns\;1 sızı hekk·nlllr~

dır LJ\ ıkt.ı t'IHI k.ırı~rırırsını:. ~ınema, fıJmlcr, 
r.ınl'ilcr \'C rn1ı:ık Nl· loı(ık t:rkın l ık ktınlllli}-

Nas11 !ıl1,:lır lıun~...ı ş~.~v he~ cunl·.' Anr,ılvc-ı 
H.ıv.ıaLını. ...;,ılnnt!.ı nın: bcklıvlıru:~ Bı r rürlll 
u\-aktan }.!l'tırılt.:ınt:vcn e~y,ılt~r, ..,crvıs .mılı.ıl,ırı, 
sı:c );l~t:k u:.u.m kı:l.ır \T ml·Jyanın ilgısı. 

Sonund.ı gt.:·lcn qv.ıl.ır \'t' fe.Hiv;;ı lın lmt:ınlı 

~ııoıbıırhırınd.ın hırı olan orclc ı..:clış ... l)[dın 

t.ınıındt, \f...'Şıtli yt:rlnc ~t:rp i ~tırılm ı }. y,ı ldı:a 

hıınnmış, )~ır!i,ıpbk. csk ı R~.HnJ lx·n:cri, lııra! 
d.ı Jl'fık kıy;ıkrlı, 2L1- 10 ccnç kı: ,.e trhk, 
h.ırclct'l: hq kd ler gıbı, k.ıfılcvı bcklenl< ktc
dır. H\ r in ın t.'lll'r1nı..lt.:· b ı \-· u k ptınaLılldr 

HÜSEYiN KUZU 

\.ırlır. ı·:.ııır tulm.ık ~ı>run\.f.ı k ıliılları rJr
t.Jk.ıllı kılll.ırı \l•ruluııtJ \ık ıl.ınm ı\ J \ılı ıldn 
ı: tetık te Jo0.ıl •>Lırık l--- nılu~(·f (i( ıtmı:i.ın 
bır -.ı.: . herıq· "r)dt rılı:l· ık~.·n n{'dt.:n ~'·r· 
t ıkdll,ır çt·rçck \c kuçuk, ler .\m, 
~~~'-1.·rır ırıı: l Mı::· h.ı yınt· ı:Jı:n ıır.tt.: •ltclırr 
tırııınc ul.ı~nıı'?tır Rır le-:- d.ı!ı.ı bır ıl.Jm ı 
h•t\ığrıtl.m \'l' ru{'•lrt11l.ın \ ıpılır 

( lJ.ıl ıra verlqmedt.:n k.ı}n.ıltı).ı 1lınırlen 
;ıklı111: lohidc k.ıLın v.ılı:ınıt~lcJır Luk oCl·hk 
~trvı lı<.·r~cvıvle ıııukt:ınmt:l~lır. \m ı ırttk 

uJJnı:ı::ı \-ık_ıı~ hclkı \ı,JOyd \·tipm.tk \l"\.1 U\U

ın~ık ı tl\•ır ... unu:. l~tc lmtt \.ır ımı: ını., IJlınku 
tı •. LıLır en .ı.: 10'J.ı bP~.ıl.ıcıkrır. Hele! ·ınek. 

!tlrunJa~ını:. !'le kcıJ.u h:klqccc!!ını: ,,h l 
tıJ-ıl.ırını ıw.ıl eJt.·n rtırı rl..-rın l·ık~.-ıı 

çıkm.ı~ın.ı b.ı~lı. Bu ı2·~t.: k.ıJ<H ltı c.._ı1ıhılır 

Pl-~tf'"IY"n. hır "IJt J.t t.•J;ının tı.:nıı:lı~ı tut: ı 
..-,ı,ıı l'I1 J.:l'\ 1 ~\lt::, tlıyur. N.l:'lıl -.ılur JıH ot 
m(ıyın, ~i) le ı_t~..:. Rir ~~r~Jnı:cı,vun kı ı!t tt:•1rık 

lıl.u.ık 1-6 :oı:,1.ır ot~\ lobı~ınJe lxlh-:·mıq ı J!• ı:l.' 

dim ış. 

E!t.· tırdt.·r ınuhac.ır l--ıul..ım.ıvın'-.ı ~t.:fl\t.: 

ı.:ıtd pcnlm(·lı \·ey.ı halktı ılı~kıkr ~ırkcıııun 

(lU ~ı~un\ı kı:l.m k.ılır. l~lt!r hir \lllund.ı gıt· 
ınt·ml'\'"-' gt)[sun. Bır \!l oı kup bır k.ı, r.)l.ın tı..l 

siz vcy.ı \.ep ıeldnnlu bır-ıkı gı>r~.,.·,·lı lıJııgı 

lıırın~. vctış-.ın. ~nnra ,J:lırlt:r. ,1:ıırler h.: ıl:ur 

lct Dış.ud. ı n hal...tp 1 Jıışunııp, .ıı.:..ıh ı ~lı 

y.ınlııl.ırı gd<'Cck 1 ılıçın kım Jerkyecck 'Jıvv 
l'ılır ını:. RirJ"- d.1h.ı ~.:ım.ln ceçınc~.., kımın 

h.m!.,!ı \.mlı}l )·,trtıt::ı .-:ıc.ıl--;ı :ıhınlt.:-rJ..: k..ıb.c.ık 

lllll Yııb,ı "bu SlllL'OlJ(ılar Jd rek kJrrı'lı re 
k.ırdt.·~ıııı" Jıye, gdccck ~·ıl iç.ın \ul..ı ı..k\'.ırn mı 

t.•dılcu-k.' 

()J.mı:ı:a k..wuşrunu:. ~tmr.ı J .. ı lolııyc ınJi 

nı:. Anıl fe!)tı\.ılle ılgıknmcnm :.ım.mh1ır 

K.ıt.ılot,! Vl' ~h~~urlı.::rı J..ranhul'Jd h,n .ıal.ınında 
.ıl ı rh .. n '-IZ I gtıhıın ... etL'n "ha-;arılı hr ıır(!.ınt::-.ı...y~ 
ıın goılıh.ı~" nınıkni:. "kı,;ı ttimler gLı~rt:rım 
prugr:ını ı '' ,,ıcı.hcını.: ınasa~..Lı lıtur,ınl.ırın ,.xv •r 
ver~nıt·ınt: ... ı yu:unJt:n Jı.mur kalır. Kı J tılın 

ını.' Prll).!r.unl.-ırı nu? 
E··.kı \'e yenı ~ınem.ı ~:.>LuLırı ılt ~·crd f'ıılı

tık.H .. ıi,Hın <şn\·u oLın k·Hkj Aılf d\·.ı 

S\ıkcıkl.ıruı~.ldn gt.'ÇI\ür. Ama .ırrık ııts.ınbr kı.ır 
rL·ıl~.·rı telev!.:\·OnJan mı ':!t.·yre·tnH:"\1 terı..ıh 
eJı~'(H ne~ Çunku ft'':'fn·alı snr'-Jukl.ırımı: 

T\'\lcn .,_.onlıık.lerını antırırvrlar :\rk,ı ~lık ık 

t.ı ol.ın hit~,.·nJt:n pek luı_-..tT!cri yok gıbı 
U:un \'L k ı:-...ı mdnj -.ıncm<.ının l-ıırhırı ılt.:• 

ne k;ll.l.ır ıl gi\ıJir. t.;r:ı~unluk hıı SliTU\.1 '\,(ık 
U!ctk" ~ l ıyl.' r.mır \"ercı.:ektir. Ft.~sri\·~ıı \)~.ını::ı 

sylınu Ja P\'k Jü~ünıni.ı~ lılmalı kı' Nev e. 
,..\r.ı,.ın hılur. Bır tJksnl' arLwıp kı:;.;ı tılın~.ı 
lerlll .ıyrı lurulmu~ ~lunyasın;l cıJıvnr unu.: 
P.ı:: !uks hır lıı~.,·kk k.ımptJ t::ıhı\'1: s,ınkı -o\ın.ı 

ı~ııllr rr.ı-.ın lık ı t ırıhı k •ruklu ·,u h ·mı n •ft: 

ct.·krır ...; ın kı ,ı\ rı Jun .. - 1 ırın Ir "ı ıni ır ı 

E .. ktlcrın ~di{U ~ı ın lı T\- lı:ı1nı ıl oırılı rııu 

ıırllurı...:n rJrbr. ~ıncın..1nın Vt.:nı y1ı:u ı..,.ın 

P\k·vc~...ellerı rL:k ~n \.tr Bı: hr :.mııal.ı'" 
d!unl..trı dPlJunuduk .. \ınJ Ilk m~~-

E,kı \\: H:nı ar.ı ırıd.ı L-ı ... ırıh C't.:~l~ ır r· 

lır l~u \ıl ton' 1lJı.: ,t.-'l nc.:..ic.lht' l_ .utr t kı ı 
ıo~.:rraı \,lrı"mdl ırının ıurıh:rı tılm qrt.: i~-

~~ .ı mı.:rr.ııın Jllfl ınde rılıi Lır ır ~ı ı nl .. r 
\Jf 

:\l~.ımu~ru fe rp ı I r·r· ·P ımının 'ı ı.;- ın_ 

~ıkı .. rırılm.ı ının ı.•nıniJrı \ U\m1 , ~ı;. !l ·r 

E~cr t-ır rJndı dıt \_lf!lOI:, } nu:gı n ~ ıın lll 

\1\Ccck-.ını:l Fıim -rndrnt.k ı ın \.,ık H ı\ ı 

fıyJtr,ısu'n,ı ~ı.JLı..ck (nı: h Jn •ı <nt r:ı 

\iJ:-~\-t.:(lkSlllt:' 

Fcstı\ ılt' k.nılın tilml r1n ·\çık H h ı 

Tt\ ıtrcısu'nd ı ..:!t' tcrilnı..: ı .ır. m ,,fu· r 
lJtn ın :-. ..ırncııı \1'd,_·Hn \.ıı:mur, wrr n , .. ı~ 
g~tf r.ı:t tıJnıkrın C".Ttrll ~ ıh.llı\o1f 

\k~.h:rıı.:- 1 nı\e~ırt.: ı '-Ic tJ:ık. l 1rıl 

mı r ırıhımı:. ı ın\ 1rıi ın J- ı:ı r:'rıtlk. ~ f:ı:n 

1-!~'"rerıh::rınt" d ·ı hr.l~ ~.!.ı tı: ı. lı i... \, lıı\\trll 

H~rı.·r ı~lı..-:!ın'-len ~rnJ ~ ıı t· ı:. ıı,J :ı tcı r 
m~..:rh·:ındt.:· J.'' ~r...:nlı.:n tılndet: ılı; ı u 

\nı.ıl1 ı Fılın F~stl\ oiı'roır. tu o lk, en 
hunık h. ı~ !Tt 1 r ındlt.:r lt,rtu~un il litJ\1. !" 

""'ııwın.ıım:ııı me-.lek .ıl.ınl.ın i.ırkıç rc~nJ ~\. 

hırhırlt'fl\ lt' t.ırrı~ı)ı...·r BJ.:ıLınnJ ı s ıt n J iıı\ 

ıır. Y.ır,ırlı oldhıkc~k ...:umkkr ıJılı.::' rm liu 
.ılu~~~r 'Y.ı~.ı~ ın ~.-.}kı sınt:mcKıl..ırw r ıd ı ırrıi u-ı 
ı ıtd lobı~ınJc kı.:n.Jı ır:JI rrııı~Lı i ı uru, ~..·r 
Fc~tı\JI ht:p'mll lxınr' kı\Jt:dırc..'r llı!t'rı: hq 
,;;ının ı..kıkuınLi \'1rılır \ı.. k·ur ulurl ır 

\)kul ne-r\.:n~..ıit.·nnm ıkı ;',ıııdı, \:~Hımlt r.ı, 

n.: sıntnl.\ı.t [ ın;".m .ııırcnuh.rın L.,r ılı ı ı 
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ı_!ıl:dt..'tl Lh~ ınarl1.l'l gL· re h· n h ı~arı larını i. ın hı rı 
, ıl.ır.ık anılın.-ıd,m ~c, ilınemdL 

U:un mı...·rr.lJ ıurı~ı film :;;eyreJıvnr 
Herh·,in kulağı k ırışıe. Ama n.ıtde ... l1vle 
"OL' <,ıbn hır fılm yok galıha. (IJüllc·ı 
,1agıloıLak gıbı ... TV Lmıcr.ıl.ırı n: g:ı:ı:tt:cıh.•ı 

ht'rkl',tl'l pqind1.:, ıiı1laı;;ı\1ırLır. 

ll mM J~·prcmi fe,ti\ al in mü:ik \\' eğlence 
hdlunııınün irtJl edilıne~ıne nedt.·n oluyor 
Relkı dı• hunJdn dı)lJyı tesrival nrganı~ı,\\ıt"'Hı 
tnp~ırL:ınmaya fırsat bullıyur. Prngr;ım 

çakı~m::ıl:..ırı, film seyreJememek Jı...,ıııd:l bir 
rrohlem yok gihı. ipt;ıl edilen rn(bk h>noerkri 
g.:rçd.leşseyJı ortalık karışacak mıydı' Kim 
hılir' Fınal günü yıne <>te!Jen erken çıkmak 
:orunJ<.:n ı:. 'ı:' ine ortalık birhirıne giri\'ı)r 

Herkesın aklı valt:inde kokteyle giJilıvor. 
GU.:d )"t:'T dına ~h·risineklcri keınıklı dt"dik 
ll'rinden. Gunlerce izlerini ta.şıy,)r~unu:. O 
gecenın en güıel anı,ı, herlesin ~~.ı::Jcn 

kaçırdığı, ha"nın atladığı, tarıhı hır kı,ın 

~cirmek. Na:ım'ın şiir adadığı kadın Sı )au 
hu .. 

\'e fina! rör~ni geliyor. Tarihi A~pı.:nJos 
Tıyatm,u ... T,ıkl.ır, kameralar, tiyatwyu dniJu 
rtln l·ulk ... Ghreviniı"l helki de son s::mtlennı 

ya~ayan \'C ak~am verılen kukreyle 
yetişemeyen Kültür BJbnı n bJroları, 

rörenı.h.:n hemen önce rerlerini alıynrlar. 
Portabllı genç kı: 1·e erkekler ellerinde 
ıne~~-tlclerle girip, tiyatronun en yük,ek yerkr 
in..: tırm<lnıynr, dağılıynrlar. Kötli bir rakJim .. 
Araları doldur.ın mü;:iğin volümü tiyJtrova 
vermesin diye hafif kısılıyor ... Pnp vh. mü:ığe 
<ılıştırılmış halk el çırrır coşmak istıy'" ama 
Sertap Erener ta d: vermiyor. Arya hile söylüy 
or. Gü:el de söylüyor. Önce lrua iilm ödüllerı 
dağıtılıyor. Ödülk•rı açıklayan, Türkçe hilen 
bir yabancı jüri üyesi... Rehavetli gidiş gelişleri 
izleyen ha~ın anıden sa}·tne önüne birikiyor. 
Neden' Çunkü ödülü alan genç kadının 
cüretkar bir yınınacı var! 

Yarı çıplak meşale li gençler üşüdükleri için 
meşaleler dağılmış ... Sunucu tiyatrodaki i:leyi
cılere bir TV kanalının törenı naklen 
yayınlayacağı müjdesini veriyor! Kımsenin 

aldırdığı yoL Naklen yayın başlayıneo sunucu
lar da tıyatrodakı 'eyircileri bırakıp cümle ve 
hıtaplarını raring'i ağır ba5an uTY i:leyicisi"ne 

kurmaya başlıyor. Söylemdeki kopukluk 
törenin gidişine hemen yansıyor. Halbuki 
sadece "sevgilı izleyiciler!" deyip, tiyatrodaki
leri de unutmadan, taktimlerini sürdürcbılir
lerdı. 

Ve son fotoğraflar. .. Fırlarılan havayi 
fişekler ... Tiyatroya zarar vereceği unu tu lan ses 
voluınü adeta bomba sesi tesirli, ilk uyarı 
alkışlar ve h unalar arasında güme gidiyor. 

Biraz sonra havaalanı yolundayı:. Bereket 

vakıt geçmiı. Uçak iç ın beklemeyeceğız. 

Adana dedikleri 
Öğrenci Fılmleri Yarışma>J jürı uyesı 

olduğum için ben Adana'ya bira: erken gıdiyo
rum. (Aslında dün gırmelı ve öykü 
yarışmasında kazandığıın ödülü almalıydım. 
Ama bu sayımııda okuyacağmıı nedenlerJen 
dolayı ödıilü almayı reddetmiş, hatta kısa film 
jürisıne katılıp katıimamayı kafamda tartıp 
hıçınıştim.) 

Adana si:i yıiıünüze çarpan sıcak havası ile 
karşılar. Antalya'da otelde yeriniz 
ayrıltılmamı> olsa dışarda kalacağınız hıssine 
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kıpıl ı r,ıru:. Am~ı Ad'"m;ı ·ıyle dcgildıı 

Yi'ııll.:lıı.:ılı.·r .-ıd~ti..l 'ı:ı ~nnun ı k..ıJ,ır kt nJi 

c\ lerinJı .ıı.!ırLım.l} .. ı da h.-ı:ır ~ibıJırltr 

\'-',ının ı;ıls~ı d.ı çılm;·"ı J:, nedt:n'-t' Ad.ın.l'J.ı 
hıı hı'-w k.ıpılırım.) Ru nııJt>n AJ.m.1 IL:,rı

\,ılının ıırgıını:asynnu nll.udır hu ,\lllJtÜr 

;-..l(.,ıldık \'1._' rrufe'ıyundtık ,.ıh.ı .. ı ıçındl .. <.ıınır 

durur. Anı::ı l,)gn .. ·nu Fılınk-rı ) ;ın~ın.ı'ı Jlirhı 
ıçın hir snrıın yoktu. Bü\U\. Lıl,ıf..ılık ,bdı.ı 

~nnr•1 gcit.-cL'k ... 
Ru yılkı festi\'J.ltn urg.ıniz;J')'nnunJ.ı 

aks.ıy;m ttk ~ev de dtrl s~nunu j,..Jı. FL·:oın\·;ı[ 

Rdrılerındl' {ııeller grnelikle dolu oluy11r Hu 
\'ı'ı:dl'n knnukl.ır ntellcre ı.:IJ~ıtıhvor. Onun 
dı~ınJ~ı hır rrııhlem hıtırl;ımıvıırunı. lkı ~un 

"'nrd hiiyiık kal.ıh"lık geliyor. 
AJan.1'J:-ı hu yıl toplu gtı,rcrıler n:· ).ıh;;ınn 

film gl1,Lı.:rikrı Jc y:ıpıldı. A:eri Yt:: Rom;ıny;ılı 

"ncın.ıcıl;ır, AJ.ına'nın yıırrJııın,lın hu yıl ılk 

ke: davn <:trnqe ba,l,ıJıkl.ırı ıah;ıncı 

sincnıacılar.... A:erıler glıınrüktt·n geçmçvc·n. 

\'e snouna kaJ,ır ~.la gcçınc)ı.:Lck ııll'ln tılmlt:ri 

nı heklıvcırLn Tck tcldnnl:ı ntlcrin 
ı.ıpıiJığını hilJığimı: hıı ıılkeJe ,lost hır 
i.ılkt..·nin 2-3 .;;inemJ fılmuHn güJnriıkt~,;rı ,L-·k 
ilememcsı hayret verici. .. Butıın nt.'dcn \.k· 
C\Ttık hürukra .... isi ... 

Festıval konukları Antd!ya'd.ı h.ıtr.ı lst,ın 

hui'Jn 'eyreJenıedıklerı fılmlerı A,J.ın.ı'd,ı 

o;eyrediynrhr. Bu yıl yenı b .. ı~laylcln hir UH!tıl.ı 

ma ıle y:ırdımcıL.ır \'e rehberler jüri ve konuk 
brın ısteklerı ıçın etrafta l...ul gc:ıyorl.-tr 
Oğrt·nci Filmlerı Y;ırışmJsı Jiirhinin vanınJ,ı 
~urekli ıkı v,uJımcı ,·ar. 

Çqıtli kultür ve ya) gruplarıncLın 'cçılmıı. 
70 kı)ıye yakın helk ıürisi uye'i iınca wrcrc~ 

çe~ıtli -.;ınemabrJa film 'cyrcdiyor R11 gcçı:n 
yıl hliyle Jeğildi. Sıneına fı.ı:ıyelerıne gıren srar 
uyuncu, yt)netme.n ve yarımuhırın, ~u jtiriyi 
etkilenıelerı ulası. Nitekim hu oluyor. Bence 
gelecek yıl e'kı uygulamaya gerı d<inülmdı. 
jurı izole hir yerde filmlerı scyretmcli. 

Öğrcncı filmleri hu yıl da Adana'nın .ıJeta 
yü:akı olup çıkıyor. Her ne kadar uwn filmcil
er bu filmlcn >eyretmeseler ddhi herkes .ınl,ırı 
kunu}uyor. Yeni hır ne,il gcliynrmu~. Jıynr! 

Akademık sinema eğitimi veren, Jört "ınc~ 
ma okulunun kırka yakın üğrencısı a~ırlanıyor 

AJana'da ... Hepsının haşimnda bir öğretım 
giirevlısı var. Bir kısmı okulları ıçin festıval 

etkınlıklerını görüntüluyot. Öğrencılerın 
hazılan kendi ha~larına Antalya'da da gıirun
mü)tÜ. Antalya'da öğrencilerın kendi 
başlarına kurdukları diyalog hu kc: Adana\l,ı 
tekrarlanmıyor. Biraz d~ geçen senenın ı;err 

tartışmalarının yansıması bu. Burada herke' 
kmdi gruhu ile ge:iyor. Bu bölümden beklt·
nen t<ırrışnıa, bılgi alışverili vh. olumlu hek
lerıtileıden hır sapma bu Fabıt asıl neJenin 
üğrenciler değıl de fiğretim göre\ lı leri 
olduğunu anlodığımda dehşetlere düşuyorum 
Evet asıl onlar okullararası rekabeti alttan alta 
körükleyen ve diyalog kurmayanlar Okull•rın 
bu ıJeoloıilerine kapılan bırkaç öğrenci de 
tmtı)ınca asıl kalahalık tarafmış gıhi duruyur. 
Oysa hu hir yanılgı. Öğrenciler yalnız bba 
dıyalog kuracaklar. Bunun nedeni varışma ise, 
gelecek yıllarda yarııma bi\ll!münün 
kaldırılması ve hunun yerine hir toplu göster
im yapılması daha iyi olur diye dıişünüyorıım. 
Sonuçlar açıklanırken hıssertim hunu. 

Jiıri olarak daha sonuçları belirlemedığımiz 
içın de iiğrencilerle bir arava da gdemıyoru:. 

Ertl.·~i ı.:Un Juyuyı1rıırn ( lnLuın hır.ıc ı \.ı ~t·lı.~ı 

lk di~·Jiug,uz k.ılmı. Dıv,ıljıt..: kurulıhılırıı..: ı 

ıçın PniJI;Lınn ıkı cıın ı ınce ._ıı;ıkl.uırn h ını 

ı\lıynnını Juri "--' fe.,.uv.ıl gı\ft.'\ltlı:rı hunu 
~: ıhtıl edi,nr. Anı:1 hu kc: J.ı PntıçLuın Ju)· 
gu ıl h.ı,·.-ı)t ı.:en\-lcrı o;;,lfl'rt~r \C hırhirlcrind~n 

uz.ık Jııruyorlar. Ft:sriLdın onLiJlu~i..ındc. 

._ıkuiL.ırl.a Jı);ılııg kuruLn.ıl.:, ·ı~rı.ııcı fdınkrı 

hPllımilntJ.n yeniJcn du:enknın\.·~t gereğ-ı hu 
vıl ,ıçıkç<l nrtaı'a çık ıycır. 

()ğrcn(i filmlerı yarı~m.:ı ~,trtn.ırnı.:~ınin 
""ıluklarınJJn birı de pr<>ksyund k.ıtkıLır 
;ıJ.ın haıı llğtl.'ncı filmlt-rı KınH· nt.• ırı..dde 
~iJul \'~ft"Cl"k ... iuı:::? Profe yonel k.ımt'rrnnan 

n.·v.ı kurg-uLunun t1 tilrnJt·ki yılncrımı kurt<ır~ 

mJdığı ne mJium~ Ya s<thıhLır,ı kıdcU tıi,!rcn

t..binın fılmınt.:. \ ırJım t:~lt..n iığreıım 

_gnrt..·dılt>rL .. Kim ne ıç nı \.uı~I'V 1r' 
lle-r ıki b:ntHl fe. tı\,ıllt:nnın rıer~·~Jt."fSe 

ı, içe 1llma ı .. onuçl.ır..ı eıkil~·liı nıı' Çtın~u 

Antal\.ı'ci.ın l>l\c~ Adaıı.ı U:un !\1,·rı.ıı Büyıik 

]t.ırısı toriJnıuış, :-iPnu\ Lı rı \.'t~ .hl.ı~ h rı 

a~ıklaınııtı. Burada dcı .ıc.ıh.ı halk ıurısı 
Ancılva'dan l'rkıleıwlek nıı 7 ! .. ter u:ın.tnLu 
ı-.,ter halk Jtlri::ıi. Sonwı;L.ır tutuyor gıhı ... 
Bırkaç degişıklığe de kım,.:nın rek ıtıra' ede,ı 
yok gıhi .. 

\\· final ve ı:_i.JUI törenı }..!t'Ll·.,.ı.. Bııra-.ı 

Adına .. T.1hıı kı ı.ırenc Adan,ı ynel 
hdL"diye ... ının fc:oo.tı\;tle koııkı"ı \·tn'ıt~':ı(,ık. 

Lıten gıderel..: hir ror mü:ık tt..•Sfl\';lll h:1lıne 

gelen fe,tı1al, hu yı!Urı.ıt Kutlar ı1ın dıi:enle
nı:n panel Jı~ınJ(ı çu,ğunlul dın n:· ı,:(ıç konulu 

p.ındler Jıı:tnlemıjtı. Oagıtılan ııılııllt·ıe ekle
nen Nb~a:ın ve H,ıhL·r Odulh:rı t.il' ti\le ~ıın 
yıll...ırın hır go~tergöı ... 

Ant.dycı lıeledıye h:ı~bnı gereUı yerlerde 
g1'ırllnınU~ ıpin uuu1u k:ıçınn~ıtbn nrtalarJa 

g,jrünüp byholınu.ırıı. Adana heledıve 
başkuru ı-.e ünce hiy görünme>dı ve ':'itın uece 
ortaya ç.ıkıp neredey'\e t)düllerın y<oırı..,ını o 
vcrdı. Bı:·ıylt' nıı olmalı? Türl"n ):!t'Cl'~i :-ıunuuı

larının sinema konusımdil ki hilgisi:likll"ri veya 

m<~g.ı:in t.lu:eyindek i külturlerı hl\raJa da 

sunuınu iyKe tahı:L-1ştırıyor. Onur t>Jülii alan 

/1-lunır Ö:kul'ıı herkes t,ınır ve .ıy.ıktil alkııhır 
Sunın en c-ız onun kadar 'ıinemay,l hırkısı olan 

Prııf Sarrıı Şekeroğlıı'nu 'ıınabılıp onu Jo 
.ıyaktil alkışlatm.ık olmalıydı. Ama nerede n 
heceri ve bılgı? 

Arkaya bakarken 
Adana. Türk edebiyat ve sıncm,ı<ına 

hüyük isimler verıniı hir yerdır. Ama Adana 
Fesrıvalı, yerel yöneticiler yl!zılnden Yılmaz 
Güney'in adını giderek ddhtı az anar oluyor 
Yılmaz Güney Fılm Öykusü Yarııma>ı hu yıl 
hir i\:el iiğrenci filmi öJulüne kadar ~ağı çck
ıldi I'C böylece festıval prngrammda tutun.ıhıl
di. Gelecek yıl belkı de tümden kalkacak. 

Ht·le hu yıl ayrıntıları basınd,ı ve hu sayı 
dergimı:de y.ıvınlanan fılm ıiykusu 

yarışma::;ınJa olanlar ivice gözden kaçıvor. 

Sinema ya:;arlannın \'e 'inl:ma kurumlan tcm~ 
<ılcılcrınin önüne basın kLipmlerını koı-up 
fikirlerint <;Ortıyorum. Ama kiıme jürinln ~'san
sürcü" tavrı için radikal bir karşı çıkış. göster
miyor. Yorgun hazı vahvnhlar o kadar ... Eğer 
buraya dtiıtük ise gerçekten l'ah .. O :aman 
"Yol", "Sürl!"den "Bay E"yc kaJJr, hütün bu 
filmleri yapanların kiş.ısel ugra~ları Jışında, 

geriye, kim birlikte ve neye dırendı dıyç soru 
sormak kalıyor. Onu cia sormuyo,-,unuz 1 


