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16. Londra Türk Film Festivali

Bu yıl on altıncısı düzenlenen Londra Türk 
Film Festivali’nin açılışı, 4 Kasım Perşembe 
akşamı Çağan Irmak’ın Prensesin Uykusu 
başlıklı filminin dünya premier’i ile Empire 
Leicester Square Sineması’nda gerçekleş-
tirildi. Geceye katılan seçkin İngiliz ve Türk 
davetliler arasında Türk sinemasına büyük 
emek vermiş bir aktör olan Şener Şen, film 
ve tiyatro oyuncusu Genco Erkal ve filmin 
yönetmeni Çağan Irmak da vardı. Açılış 
töreninde efsanevi oyuncu Şen’e Altın 
Kanat Hayat Boyu Başarı Ödülü takdim 
edildi. Semih Kaplanoğlu’nun Bal (2009) 
filmi ise Altın Kanat Digiturk Dijital Dağıtım 
Ödülü’ne lâyık görüldü ve 30.000 Ame-
rikan doları tutarında dağıtım sözleşmesi 
hakkı kazandı. Filmin görüntü yönetmeni 

Barış Özbiçer, ödülü Kaplanoğlu adına aldı.

Festivalde Bal’a ilâveten, Kaplanoğlu’nun 
üçlemesinin diğer filmleri Yumurta (2007) 
ve Süt (2008) de gösterildi. Ses yönüyle 
başarılı bir film olan Reha Erdem’in Kosmos 
(2009)’unun ilk gösteriminin ardından 
yönetmenle bir soru-cevap faslı gerçek-
leştirildi. Film İngiliz ve diğer milletlerden 
seyircilerden de ilgi gördü. Seren Yüce’nin 
2010 Antalya Altın Portakal Uluslararası 
Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En İyi Yö-
netmen” ödüllerine lâyık görülen ve 2010 
Venedik Film Festivali’nden de “Geleceğin 
Aslanı” ödülüyle dönen filmi Çoğunluk, 
Londralı seyirciden büyük ilgi gördü ve tam 
not aldı. Yüce’ninki dışında festivalde gös-
terilen ve yine Türk aile yapısının bunalımlı 
tarafları üzerine yoğunlaşan bir başka film 
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16. Londra Türk Film Festivali’nde Hayat Boyu Başarı Ödülü bu yıl Şener Şen’e takdim edildi.
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de Amerikalı yönetmen Theron Patterson’ın 
Dark Cloud/Bahtı Kara (2008)’sıydı.

Transkültürel sanat ağı Kultursprünge’nin 
kurucularından küratör Martina 
Priessner’in Wir Sitzen Im Süden/Yedek 
Memleket başlıklı ilk uzun metraj belgesel 
filmi çağrı merkezlerini konu ediniyordu. 
Filmde çağrı merkezi çalışanları Bülent 
(30), Murat (39), Fatoş (43) ve Çiğdem 
(33) telefonlara Ralf Becker ya da Ilona 
Manzke gibi tipik Almanca isimlerle çıkar-
ken, büyük bir sabır ve nezaketle hizmet 
verdikleri müşteriler bazen şirketlerinin ne-
rede olduğunu sorduğunda “Güneydeyiz” 
diye cevap veriyorlar. Frankonya ya da Ba-
den şivesi veya kusursuz yüksek Almanca 
konuşan çağrı merkezi çalışanları gerçekten 
de “güneyde”, yani İstanbul’un merke-
zindeki klimalı büyük ofislerde çalışıyor. 
Hepsi de isteyerek yahut mecburiyetten 
İstanbul’da yaşıyor. Priessner’in belgeseli, 
Almanya ve Türkiye arasında gelgitler yaşa-
yan çağrı merkezi çalışanlarının hayatlarına 
ve geleceğe dair hayallerine dair bir filmdi.

Avusturyalı yönetmen Sebastian 
Brameshuber’in Müezzin başlıklı belgesel 
filmi ise Türkiye’de ezan okuma yarışmala-

rını ve yarışmaya katılan adayların yaşadığı 
heyecanları ve rekabeti konu ediniyordu. 
Serhat Karaaslan’ın yönettiği dört daki-
kalık tek plânlık diyalogsuz bir film olan 
Xwîn/Kan ise, kamerasını bazı törelerde ge-
linlerin bakire olduğunu görmek için ger-
dek gecesi istenen “kanlı çarşaf” üzerine 
odaklıyor ve kadınlara uygulanan ataerkil 
denetim kültürünü sorunsallaştırıyordu.

Festivalde Ahmet Uluçay da unutulmadı. Yö-
netmenliğini Yasin Ilgaz Irmak’ın yaptığı üç 
dakikalık Vantilatograf başlıklı film, “Sinemaya 
olan tutkusu ve azmi ile genç sinemacılara 
rol model olan Ahmet Uluçay’a armağan” 
şeklinde takdim edilerek seyircisiyle buluştu.

1. Londra İran Film Festivali
Bu yıl ilki düzenlenen Londra İran 
Film Festivali, 19 Kasım akşamı Apol-
lo Sineması’ndaki görkemli bir açılışın 
ardından yönetmenliğini Muhammed 
Resulov’un yaptığı, efsanelere dayalı şiirsel 
bir film olan The White Meadow’un gösteri-
miyle başladı. İran-Irak Savaşı’nı inceleyen 
And Life Went On (yön. Meryem Muhacir) 
adlı kısa film ve Doomsday Machine (yön. 
Sudabe Muradiyan) adlı belgesel film-
den İran’da ilkbaharın gelişini kutlamak 
için tertip edilen Nevruz şenliklerini konu 
edinen The Day of Creation (yön. Sudabe 
Mucaviri) başlıklı deneysel filme, Tahranlı 
sokak müzisyenlerinin hayatına kamera tu-
tan The Accordion (yön. Cafer Penahi) adlı 
kısa filmden Tahran’da pizza kültürünün 
yaygınlığını inceleyen My City Pizza (yön. 
Alâ Muhsini) adlı belgesele, İran içinde 
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