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Sinemacilari
Bu yil on birincisi duzenlenen

Documentarist Istanbul Belgesel Gtinleri,
9-14 Haziran tarihieri arasinda, 'Fillstin've

'50. yilinda 1968' temalan cerceveslnde

secilmis fllmlerin yam sira paneller, atol-

yeler ve soylesllerle yogun bir program

sundu taklpcilerlne. Festlvalln onur

konugu Fllistinii oyuncu ve ydnetmen

Mohammad Bakri, tiklim tiklim dolu olan

salonda verdigl sinema dersinde, evrensel

olmanin sirlarini paylasti bizlerle; "Baskiya

ugrayan insanlar dunyanin her yerinde

birbirlne benzer. BOtun bu Insanlarin

hikayelerinde birtakim detaylar vardir

ve bu hikayeleri evrensel kilan sey, yerel

gibi gdzuken detaylardir." Festlvalde

Cenin Cenin Uenin, Jenin, 2003) ve Sen

Gittiginden Beri iMin Yum Mahrucht,

2005) filmier! bijyuk ilgi gdren ydnetmen,

yen! cektlgl filmini de gelecek yil festivale

gdnderecegi mujdesini verdl.

Fas Kralligi'nin isgali altindaki Bati

Sahara'da buyuk riskier! gdze alarak

insan haklari ihlallerini kayda alan video

aktivist grup Equipe Media ve RaFILM'in

uretimi olan 3 Qalinti Kamera'si (3 Stolen
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Cameras, 2017), festivalin en carpici film-

lerinden biriydi. Ydnetmenlerden Mamine

Hachimi, "Ulkeme ddndugumde Fas

Kralligi tarafmdan gdzaltina alinabilirim,

hatta dldijrulebilirim de... Ama biz bu

korku simrmi astik" diyerek Sahravilerin

seslerinin istanbul'da duyurulmasimn
dnemine vurgu yapti.

Festivalin ilgi gdren bir baska yan

etkinligi ise, 'Sinema Sektdrunde Sinirlar:

LGBTI+ Filmier! Ydnetmenler Aniatiyor'
baslikli etkinlikti. Baska Mevzuu'nun

ydnetmenlerinden Bahar Kilic, pek cok

film festivalinde LGBTI+ filmlerinin gdru-
nurliigu olmadigindan yakmdi. "Anaakim

bir fiim yapmadiginiz takdirde 'siz kendi

LGBTI+ festivalinize katilin' seklinde bir

taviria karsilasiyorsunuz" dedi.

Festivalde gdsterilen filmlerin

hemen heps! Turkiyeli seyirciyle ilk

kez bulusan filmlerdi. Ken Loach ve

Mike Leigh'nin dvguyie bahsettigi Raed
Andoni'nin gectigimiz yil Berlinale'de

En lyi Belgesel Odulu alan belgesel!
Hayalet Avciligi CGhost Hunting, 2017),
Talal Derki'nin bugtine kadar sayisiz
ddul kazanan film! Babalar ve Ogullara
Dair COf Fathers and Sons), Birinci

Intifada'da buyiik rol oynayan Filistinii
kadinlarin hikayesinin aniatildigi Julia
Bacha imzali Nai/a ve Baskaldiri Walla

and the Uprising), Brezilyali Joao Moreira

Salles'in Yogun Simdinin icinde's'i Wo

Intenso Agora, 2017) ve David Assmann

ile Ayat Najafi'nin ydnettigi, Iran'da futbol
oynayan kadinlara odaklanan Ortulu

Futbol dFootball Under Cover) bunlardan

sadece birkagi.

Gecen yilin en begenilen belgeselle-
rinden biri olan Kursundan da Guclu

(.Stronger Than A Bullet), izleyen-

leri duygusal bir yolculuga cikardi.

Gdsterimin ardmdan duzenlenen

sdyleside filmin ydnetmen! Maryam

Ebrahimi'nin sdzleri garpiciydi:

"Konumuzu adeta bir psikolog yakla?!-

miyla ele aldik. Yirmili yaslarindayken

Saed beyni yikanmis bir gencti. Siperde

cesetlerin yamnda uyuyordu ve onlari

kutsalla?tirip 'meiek' diyordu. Zamania

yaptiginm ne oldugunu aniadi, hayatinda

bir ddnum noktasi yasadi ve biz de

senaryonun yapisini buna gore kurduk.

Belgesel yapmak sadece bilgi vermek

degil, karakterin ig dunyasini yansitmak,

kalbe dogru bir yolculuk yapmak

demektir. Nasil bu hale geldi Saed? Beyni

nasil yikandi? Bunu aniatmaya calistim."

Turkiye yapimi ilk ya da ikinci

filmlerin degerlendirildigi ve 2010 yilindan

beri Hollandali usta belgeseici Johan van

der Keuken adina verilen Yen! Yetenek

Odulu de festivalin sonunda sahibini

buldu. Ilk uzun metraj film! Nefesim
Kesilene Kadar (2015) ile birgok festi-

valden ddulle ddnen Emine Emel Balci,

akademisyen Didem Dayi, belgeseici,

senarist, yazar Ahmet Soner ve gecti

gimiz seneki ddulun sahibi olan Ucuncu

Bdlgeden Hucum Varyasyonlan'nm (2017)
ydnetmen! Sedat Sahin'den olugan jiiri,

ddulu, kendi aralarmda dzel bir isaret dili

gelistiren iki kardesin dykusunu aniatan

Taylan Mintas imzali Sesslzligin

Kardesleri'ne (Birayen Bedenglye, 2017)

verdi. Yavuz Ucer'in ydnettigi, gegimini

kagit toplayarak saglayan Suriyeli bir

gdcmen cocuga odaklanan Hekim (2017)

ise Juri Ozel Odulu'ne deger bulundu. ■
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Kupa boyunca her gun, Diinya Kupasi ozel programlan

Socrates'in YouTube kanaimda!
IM^unui^enus^^^O^^oskov^eilw
17:30 adidas Creator Collective (Canli) 123:00 Gece Mesalsl (Canli)

www.youtube. com/socratesdergi




