
Geçtiğimiz yılki festivale Emek 
Sineması’nın kapanması damgasını vurur-
ken bu yılki festival otuzuncu yılın coşku-
suyla başladı. Bir dizi etkinlikle otuzuncu 
yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali 
kapsamında “Bir Zamanlar Festivalde: 
SİYAD’ın Keşifleri” ve “Film Gibi 30 Yıl” 
başlıkları altında özel seçkiler hazırlandı. 
Türk sinemasının son dönemine damgasını 
vurmuş bir yönetmen kuşağının hazırladığı 
“Film Gibi 30 Yıl” bölümü, aynı zamanda 
“30: 20 Yönetmenden 30 Yıl” isimli kitap-
la desteklenerek, festivalin bir sinema oku-
luna dönüştüğünün de kanıtı oldu. Bugün 
Türk sinemasında “usta” olarak kabul edi-
len pek çok yönetmenin yaşadığı sinema-
sal yolculuğu ortaya koyan kitap, bir yan-
dan da festivalin geçmişten günümüze kat 
ettiği yolu da çarpıcı bir şekilde özetliyor.

Ulusal ve Uluslararası Yarışma

Son üç yıla nazaran, bu yıl İstanbul Film 
Festivali’nin programı görece daha kali-
teli filmlerden oluşuyordu. Uluslararası 
Yarışma bölümündeki filmlerden Haru-
ki Murakami’nin kitabından uyarlanan 
İmkânsızın Şarkısı (Noruwei No Mori) ve 
prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan 
Bizim Büyük Çaresizliğimiz, duygular üzerin-
den derdini anlatan, sinemanın görsel bir dil 
olduğunun altını çizen ve atmosferiyle öne 
çıkan filmler olurken Kanada’nın Oscar ada-
yı İçimdeki Yangın (Incendies) ve “Altın Lale” 
ödülünü kazanan Mısır filmi Mikrofon (Mic-
rophone), karakterlerinin çıktıkları yolculuk 
aracılığıyla yaşadıkları değişime odaklanı-
yor. Sinemada çok sık kullanılan bir temayı 
merkezine alan bu iki film, başarılı sinema-
tografileri ve gerçekçi anlatımlarıyla öne 
çıkarken, Michael Winterbottom’ın Yolculuk 
(The Trip) filmi “yolculuğu” bir komedi un-
suru olarak kullanarak alışılmış mizah anla-
yışını devam ettiriyor. 

BARIŞ SAYDAM
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Ulusal Yarışma’da Antalya Film Festivali’nde 
gösterildikten sonra yurtdışındaki fes-
tivallerde dolaşan ve ödüllerle dönen 
pek çok Türk filmi kendisine yer buldu. 
Handan İpekçi’nin Çınar Ağacı ve Murat 
Saraçoğlu’nun 72. Koğuş filmleri Türk si-
nemasının anaakımını temsil ederken, Zefir, 
Saç ve Kar Beyaz filmleri de sıklıkla “sanat 
sineması” etiketiyle damgalanan ve anaakım 
sinemanın karşısında yer alan bir yönelimin 
örneklerini sunuyor. Press ve Oğul Türk sine-
masının politik yönünü, Atlıkarınca hasıraltı 
edilen bir toplumsal gerçeği, Ekümenopolis 
kentsel dönüşüm sürecini, Gişe Memuru ve 
Kırık Midyeler de sıradan insan hikâyelerini 
ekrana taşıyor. Bizim Büyük Çaresizliğimiz ise 
hem anlatımıyla hem de konusuyla Ulusal 

Yarışma’daki yönelimlerin dışına çıkarak ay-
rıksı bir yerde duruyor ve bir tür “büyüye-
meme” öyküsünü hassas bir şekilde beyaz-
perdeye aktarıyor. Ulusal Yarışma’daki film-
lerin çeşitliliği, Türk sinemasındaki canlılığı 
açık ettiği gibi, öte yanıyla Derviş Zaim’in 
bahsettiği “alüvyonik sinema” tanımının da 
haklılığını ispat ediyor. Benzer kaynaklardan 
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Gittikçe monotonlaşan, Emek Sine-
ması’nın kapanmasıyla birlikte ru-
hunu kaybetme tehlikesi yaşayan 
İstanbul Film Festivali, programın-
daki filmler ve otuzuncu yılın getir-
diği coşkulu havayla bu yıl yeniden 
eski canlılığını kazandı.
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beslenmesine rağmen birbirinden farklı 
yönlere giden Türk filmleri, bu açıdan bakıl-
dığında hâlâ arayışını sürdürüyor.

Akbank Galaları
Her yıl festivalin en çok rağbet gören bö-
lümlerinden olan ve festivali anaakım film-
lerle buluşturan “Akbank Galaları”nda, bu 
yıl Avrupa filmlerinin ağırlığı hissedildi. “Ya-
bancı Dilde En İyi Film” Oscarı’nı da kaza-
nan Daha İyi Bir Dünyada (Haevnen), çocuk-
lar üzerinden şiddeti sorgularken, ustaca 
geçişleri ve güçlü dramatik yapısı sayesin-
de, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in 
şimdiye kadar çektiği en olgun film aynı 
zamanda. İngiliz yönetmen Mike Leigh’in 
Ömrümüzden Bir Sene (Another Year) filmi 

de, yönetmenin olgunluk döneminin baş-
yapıtı. Dört karakterin günlük yaşamlarını 
olağan sadelikleri içinde seyircilerle payla-
şan Leigh, bütün sinemasal trüklerden uzak 
durarak, “farklı” bir sinema anlayışıyla yü-
reğimizi ısıtmayı da ihmal etmiyor. François 
Ozon’un 1970’lerde geçen Kadın İsterse 
(Potiche) filmi, geçmişle bugün arasında 
paralellik kurarak, yönetmenin bundan ön-
ceki filmlerinde de örneklerini izlediğimiz 
kadının toplumdaki yeri üzerine trajikomik 
bir öykü sunuyor. John Cameron Mitchell’in 
Mutluluğun Peşinde (Rabbit Hole)’si ise güçlü 
oyunculuklarıyla öne çıkıyor ve duygusal 
çöküntüler, yalnızlık, acı çekme gibi temaları 
son derece etkileyici bir şekilde betimliyor.

Yıllara Meydan Okuyanlar
Önemli yönetmenlerin son filmlerini festival 
seyircisiyle buluşturan “Yıllara Meydan Oku-
yanlar” bölümünde, bu yıl usta yönetmenle-
rin sıradan filmleriyle karşılaşmak üzücüydü. 
Stephen Frears Tamara Drewe, Bent Hamer 
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Ulusal Yarışma’daki filmlerin çeşitlili-
ği, Türk sinemasındaki canlılığı açık 
ettiği gibi, birbirinden farklı yönlere 
giden Türk filmlerinin arayışını sür-
dürdüğünü de gösteriyor.

Saç
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Yeni Yıl (Hjem Til Jul), Nikita Mikhalkov da 
Güneş Yanığı 2 (Utomlyonnye Solntsem 2: 
Predstoyanie) ile fazlasıyla naif ve orta karar 
filmlere imza atarken, John Sayles Amigo’da 
“Amerikan Emperyalizmine Giriş” niteliğinde 
fazlasıyla şablon bir hikâye sunuyor, Yimou 
Zhang ise Mao döneminde geçen kırık bir 
aşk hikâyesiyle kariyerinde çok daha iyilerini 
anlattığı politik-drama filmlerine bir yenisini 
eklemekle yetiniyor. Bu filmlerin hepsi şüp-
hesiz ilk filmini çeken bir yönetmenin elinden 
çıksaydı, ilgi görüp alkışı hak ederdi; ama ba-
şına “usta” sıfatını rahatlıkla ekleyeceğimiz, 
dahası benzer konularla ilgili geçmişte çok 
daha iyi filmler çekmiş yönetmenlerin çalış-
maları olduğundan hayal kırıklığı yaratıyor.

Dünya Festivallerinden
Dünyadaki önemli festivallerde gösterilmiş 
ve beğeni toplamış filmlere yer veren “Dün-
ya Festivallerinden” bölümü, belki de 30. 
İstanbul Film Festivali’nin en başarılı filmle-
rini bünyesinde topluyordu. Siyasi filmlerin 
ağırlıkta olduğu bölümde, Şilili Pablo Larrain 
Morg Görevlisi (Post Mortem) ile Şili’deki dev-
rimin otopsisini yapıyor, Milcho Manchevski 
Anneler (Majki)’de günümüz Makedonyasına 
iç burkan bir bakış atıyor, Miral İsrail-Filistin 
çatışmasına değiniyor, Özel Tim 2 (Tropa 
de Elite 2) Brezilya’daki derin devleti açık 
ediyor, Kray 2. Dünya Savaşı sırasında yaşa-
nanlara ayna tutuyor; Bela Tarr’ın son filmi 
Torino Atı (A Torinoi Lo) ise belki de bu bö-
lümdeki bütün filmlerin ruhunu yakalayarak, 
dünyanın sonunu ve insanlığın iflâsını çarpıcı 
bir sinematografiyle beyazperdeye taşıyor. 

Son dönemde gittikçe monotonlaşan, 
özellikle Emek Sineması’nın kapanmasıyla 
birlikte ruhunu kaybetme tehlikesi yaşayan 
İstanbul Film Festivali, gerek programındaki 
filmler gerekse otuzuncu yılın getirdiği coş-
kulu havayla bu yıl yeniden eski canlılığını 
kazandı. Buna rağmen, sinema salonlarının 
kapanarak yerlerini büyük alışveriş merkez-
lerindeki komplekslere bırakması hâlâ fes-
tivali tehdit etmeye devam ediyor. Alkazar, 
Emek, Yeni Rüya derken, sıra her an Be-
yoğlu ve Atlas’a da gelebilir. Umarız bir an 
önce, çok da uzakta olmayan bu tehlikenin 
farkına varılarak, festival dönemleri dışında 
da bu salonlara işlerlik kazandırılacak bir 
formül düşünülür ve uygulanır. Aksi takdir-
de, festivalden festivale dolup taşan tarihi 
Emek Sineması gibi Beyoğlu ve Atlas da 
kapılarını sinemaseverlere kapatabilir.
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Şiir (Shi)
CELİL CİVAN

Güney Kore’nin eski kültür bakanlarından 
Chang-dong Lee’yi Vaha (Oasis, 2002) 
ve Güneşli Kent (Milyang, 2007) filmleriyle 
tanımıştık. Şiirsel dili ve gündelik hayatın 
gizli katmanlarına eğilen kamerasıyla dik-
kat çeken yönetmen, diğer birçok Koreli 
meslektaşı gibi oyuncu seçimi ve yöneti-
miyle de ilgiyi hak ediyor.

Torunuyla yaşayan ve yavaş yavaş bunamaya 
başlayan altmış altı yaşındaki Mija’nın şiir 
yazma isteğini eksenine alan hikâye, gün-
delik hayattan kesitler sunarken toplumda 
değişen duyarlılıklara, kuşaklar arasındaki 
algı farklarına ve suçun normalleşmesine de 
vurgu yapıyor. Mija’nın torunu, okulunda bir 
genç kızın intihar etmesine neden olsa da 
alabildiğine duyarsızken, suça karışan diğer 
öğrencilerin babaları da kızın annesini paray-
la ikna edip suçu örtbas etmek ister. Kültür 
merkezinde şiir derslerine başlayan Mija ise 
hocasının tavsiyelerine uyarak etrafındaki 
hayatın sesini duymaya çalışır ama “şairliği” 
hayatı sadece güzellikleriyle değil, çirkinlikle-
riyle de hissetmesine yol açar.

Torununun can sıkıcı duyarsızlığı ve aile-
lerin her şeyi parayla halletmek istemesi 
karşısında Mija, sadece eski kuşağı değil 
ama artık yeraltına çekilmeye başlayan şa-
irleri de temsil eder.

Yönetmen Lee, hayattan ve edebiyattan 
çekildiği bir dönemde şiiri, ona yakışır bir 
ezgiyle yâd ediyor. 

Şafak (Aurora)
BARIŞ SAYDAM

Romen yönetmen Cristi Puiu’nun Eric 
Rohmer’e adadığı “Bükreş’in Kenar Ma-
hallelerinden Altı Hikâye” başlıklı serisinin 
ikinci filmi Şafak, eşinden boşanan ve iki 
küçük kızı olan bir adamın bozulan iç den-
gesine yoğunlaşıyor. Üç saatlik film boyun-
ca başkarakterin gündelik rutinlerini ekrana 
taşıyan yönetmen, seyirciye bu ruh hâlini 
duyumsaması için zemin hazırlıyor. Tıpkı 
Rohmer gibi Puiu da sinemanın bir hikâye 
anlatma sanatından çok, antropolojik bir 
işlevi olduğunun altını çizerek, insan dav-
ranışlarını gözlemlemenin önemine dikkat 
çekiyor. İnsanın iç dünyasındaki değişimleri, 
insan doğasının eğilimleri ve insanın çevre-
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siyle ilişkisinden (dış dünyayla) yola çıka-
rak, diyalektik bir şekilde ekrana taşıyor. Bir 
moraliste gibi insanın içinde olup bitenlerle 
ilgilenerek, olaylardan çok, duygu ve dü-
şüncelere yoğunlaşıyor.

Filmde işlenen cinayetlerin mantıklı bir 
açıklaması olmadığı gibi, karakterin içsel 
gerginliğiyle yaptığı eylemlerin de çoğun-
lukla mantıklı bir açıklaması bulunmuyor. 
İnsanın akıldışı yanını öne çıkaran film, 
uzun süre ağır aksak ilerlese de özellikle 
son bir saatlik bölümde ivme kazanıyor. 
Puiu, bir insanın iç dünyasını sabırla ve 
uzun bir gözlem sonucu ekrana aktarmayı 
başarıyor. Kabuğundan sıyrılmış, ilkel ben-
liğiyle karşımızda beliren, toplumun değer 
yargılarından uzakta yaşayan bir insanın 
görüntüsü filmin sonunda beyazperdede 
arzı endam ederken, film üç saatlik bir 
bekleyişin sonucunda bizlere çarpıcı bir 
resim sunuyor. Cristi Puiu Şafak filmin-
de, belki de Zeki Demirkubuz’un kariyeri 
boyunca yapmak istediği ama bir türlü 
gerçekleştiremediği şeyi başarıyor ve bir 
Dostoyevski karakterini ete kemiğe bürün-
dürüyor.

Andrey Rublev
MURAT PAY

Büyük sinemacıların filmlerini seyredip de-
ğerlendirmek zor. Andrey Tarkovski ve And-
rey Rublev ‘den bahsediyoruz. Tarkovski, 
tarihi bir yolculuğa çıkarıyor bizi; şimdi’ye 
sımsıkı sarılı bir yolculuk. Yönetmenin im-
biğinden süzmeye çalıştığı tecrübe alanı, 

yaşadığı çağın güncel varoluş sorularıyla o 
kadar iç içe ki filmin tarihsel olarak yanlış 
bilgiler içerdiği eleştirisi birden anlamsız 
hâle geliveriyor. Film, geçmişe uzanıyor 
ama şimdi’ye sesleniyor, şimdi’den bahse-
diyor ama geçmişte derinleşiyor.

 Keşiş ve sanatçı Andrey’in iç yolculu-
ğu, varoluş sorusu eşliğinde en karamsar 
yollarda ilerlerken bir gün şahit olduğu 
“çan yapma” süreciyle kendisini renklere 
ve umuda bırakıyor. “Sen çan yap, ben de 
ikonaları...” ifadesi, o kadar gür bir şekilde 
duyulmaya başlıyor ki filmin sonu, aslında 
perdeden taşanların berrak bir ifadesine 
dönüşüveriyor. Film bitiyor belki ama insa-
nın tekrar eden hikâyesi filmin eskimeye-
cek varlığıyla gök kubbede yerini alıyor.

 Bu arada daha önceleri seyrettiğim kop-
yaların sansürlü olduklarını da festivaldeki 
bu seyir vesilesiyle öğrenmiş oldum.
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Siyah Venüs (Vénus noire)
MUSTAFA EMİN BÜYÜKCOŞKUN

Festivalde seyrettiğim en iyi filmdi Siyah 
Venüs. Evvelce L’esquive (2003) ve La gra-
ine et le moulet (2007) gibi göçmen sine-
masının çok güçlü örnekleriyle bildiğimiz, 
Tunus asıllı üstad Abdüllatif Kechiche’in 
Venedik’te gösterilen son filmi Sarah 
Bartman’ın hikâyesini anlatıyor.

Sarah Bartman, on dokuzuncu yüzyıl 
sonlarında, Avrupa’nın çeşitli başkent-
lerinde sirklerde, saraylarda, doğa tarihi 
müzelerinde Hottentot Venüsü namıyla 
sergilenen Güney Afrikalı siyahi bir kadın-
dı. Afrikalı bir siyahi olarak Sarah sadece 
teşhir edilmez, bu eylem taciz ve tecavü-
zün tüm boyutlarıyla iç içe geçtiği kor-
kunç bir zulüm hâlini alır. Geneleve düşer 
ve hastalanarak ölür.

Sarah’nın hikâyesinde esas vahşet, onu 
elde etmek isteyen Fransız antropologla-
rın ona yönelik tutumundadır. Hottentot 
Venüsü’nü keşfetmek, resmetmek, literatü-

re dâhil etmek aşkıyla yanıp tutuşan bilim 
adamları, Sarah’nın gösterenlerine yüklü 
bir miktar öderler. Fakat Sarah bu teşhiri 
kabul etmez. Filmin finalinde aynı adamla-
rın Sarah’nın kadavrasını yüklü bir meblağ 
karşılığında doğa tarihi müzesine sattı-
ğına tanık oluruz. Kolonyel tahakkümün 
payandası kazanmıştır. Antropologlarımız 
çalışır; Sarah’nın kalıbı alınır, heykeli dökü-
lür, ilgili organları itinayla kesilir ve alkolde 
muhafaza edilerek müzenin koleksiyonuna 
katılır. O sade yaşarken değil ölüyken de 
teşhir edilecek, bedensel sömürü ve istis-
mar sürecektir.

Banlieu’lerin esmer öfkesini son dere-
ce minimal, içli ve şiddetli bir şekilde 
perdeye aktaran Kechiche bu filminde 
sömürge deneyiminin bilgi ve görsellikle 
olan ilişkisine dair çarpıcı bir tasvir sunu-
yor. Teşhir, temsil ve tecavüzün kolonyal 
tecrübenin inşa ettiği hakikat rejiminde 
nasıl bir fonksiyona sahip olduğuna dair 
hayli etraflı bir anlatı kuran yönetmen, 
heybetli bedeninde naif bir ruh taşıyan 
Sarah’nın tüm bu süreçteki madun hâlini 
de hiç aşırıya kaçmadan iyi bir mesafeyle 
anlatmayı başarıyor.

Beden politikaları ve sömürgecilik ilişkisini, 
görsellik meselesiyle iç içe anlatan Kechic-
he, kameranın konumunun meşruiyetine 
dair de bir arkeolojiye girişiyor. Tam da bu 
yönüyle antropolojiyle meşgul olanlar için 
hayli önemli tartışmaları beraberinde geti-
riyor. Ders niyetine izlenesi bir yapıt...
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Pina
ESMA ACAR

Pina, ünlü Alman koreograf Pina Bausch 
(1940-2009)’un hayatını, onun dili ve 
oyunları aracılığıyla ele alan kurgusal bir 
belgesel. Wenders’in Pina Bausch’un 2009 
yılında vefatından önce çekimlerine baş-
ladığı film, ünlü dansçının Café Müler, Ba-
har Ayini (Sacre Du Printemps), Kontakthof 
ve Dolunay (Vollmond) isimli eselerinden 
uyarlandı. Dans tiyatrosu, 1920’lerde 
Almanya’da ortaya çıkmış dans ve dramatik 
elementlerin yalın bir şekilde harmanlan-
dığı, dışavurumcu dans akımının bir ürünü 
ve Bausch, dans tiyatrosunun gelişimini 
büyük oranda etkilemiş öncülerden biri. 
Bausch, 1972’de Wuppertal Tiyatroları’nda 

koreograflık yaptığı zaman tiyatronun adını 
Wuppertal Dans Tiyatrosu (Tanztheater 
Wuppertal) olarak değiştirdiğinde tartış-
malar yaratsa da, zamanla kurum bu isimle 
uluslararası sahada ün sahibi olur. 

Pina’nın konuşmasıyla açılan film, eserle-
rine ve oyuncularına odaklanarak bizlere 
onların ardındaki Pina’yı gösterir. Wenders 
filminde sıralı bir hayat hikâyesi yerine, in-
sanın doğayla olan mücadelesinden, kadın 
erkek arasındaki etkileşimin izdüşümlerine, 
hayata ve insanın onda yansıyan doğası-
na bakıyor. Anlatı, alışılagelmiş belgesel 
formatının dışında kamera karşısında ko-
nuşma yapılmadan, bir bakış, duruş veya 
gülüşle seyircisine neyle muhatap oldu-
ğunu hissettirecek kadar güçlü bir sessiz-
liğe sahip... Sessizliği tek bozansa, tiyatro 
oyuncularının Pina’yı anlattıkları sahneler. 
Yönetmen, oyuncuların hâllerine yaslanan 
anlatımla Pina’nın, onları nasıl doğaları-
na göre yoğurup, bulunmaları gereken 
yeri tespit edebilecek duyarlığa sahip 
bir dansçı olduğunu bize net bir şekilde 
gösteriyor. Dolayısıyla film, seyircisine 
Pina’yı yaşayabilme, onun içsel kaygılarına 
şahit olabilme, hatta oyuncuları vesilesiyle 
onunla çalışabilme deneyimi yaşatıyor. 

Wim Wenders, Pina’nın bir ressam gibi 
karakterlerin renklerini ortaya çıkarmaya 
çalışarak yaptıklarını doğaya, sahneye, 
şehre yayarak seyirciyi sanatçının varlığına 
yaklaştırmaya çalışıyor. Mekân ve müzik 
kullanımı gibi 3D teknolojisi de serüveni 
iyice dokunulabilir kılıyor.
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O Ağacın Altı
(Shan zha shu zhi lian)
SEMA KARACA

1987’de sinema serüvenine başlayan ünlü 
yönetmen Yimou Zhang’ın son filmi O 
Ağacın Altı, Çin Kültür Devrimi sırasında 
yaşanan bir aşk hikâyesini konu ediniyor. 
Dönemin siyasal atmosferinin ve Çin top-
lumunun devrimle ilişkisinin gerçekçi bir 
dille yansıtıldığı yapımda siyasal ve eko-
nomik anlamda toplumun iki zıt kutbunu 
temsil eden gençlerin içine düştükleri aşk, 
nihayetinde duygusal bir çıkmaza dönü-
şüyor. Bir yanda düşünce suçlusu bir ba-
banın evlâdı olmasına rağmen hayal ettiği 
yaşama kavuşabilmek için devrimi iliklerine 
kadar kabullendiğini ispat etmesi gereken 
bir genç kız, diğer yanda onun sıkıntıla-
rına ortak olmak ve yükünü hafifletmek 
için çırpınan bir delikanlı. Ancak hikâye 
beklenildiği gibi mutlu sonla bitmiyor. Zira 
her bireysel çabanın ve güzelliğin üstün-
de konumlanmış, mutlak güzel ve iyiliğin 

kaynağı (!) Mao’nun sistemi ayakta tutma 
çabası güzellikten çok sıkıntı getiriyor, 
birlikte geçirilebilecek güzel günler “biz” 
olma hırsına kurban ediliyor.

Yimou Zhang’ın 1999 yılında yönettiği 
Hiç Eksiksiz (Yi ge dou bu neng shao)’ de 
özellikle dikkat çeken çocuk ve ergenlerin 
gözünden toplumu analiz etme çabası 
bu filmde de bariz biçimde hissediliyor. 
Yetişkinlerin koyduğu ve tavizsiz pratiğe 
geçirdikleri kuralların anlamsızlığı, hayatı 
başka türlü gören gençlerin gözünde daha 
da berraklaşıyor. O Ağacın Altı, tipik bir 
kavuşamama öyküsüne dayansa da, yö-
netmenin bizatihi yaşadığı bir döneme ışık 
tutması açısından kayda değer bir film.

Angelica’nın Tuhaf Vakası 
(O Estranho Caso de Angélica)
MURAT PAY

Festivalde seyrettiğim filmlerden birisi 
1908 doğumlu Manoel de Oliveira’nın 
Angelica’nın Tuhaf Vakası isimli çalışma-
sı. Dile kolay, 103 yaşına gelmiş ve film 
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çekmeye devam eden bir yönetmenden 
bahsediyoruz. Dolayısıyla daha filme gir-
meden yönetmeni saygıyla selâmladım. 
Sinemayla kurulan bu bağı aşktan başka 
bir kelime herhâlde açıklayamaz.

Angelica’nın Tuhaf Vakası da bir aşk 
hikâyesi. Gerçeküstü unsurlarla bezeli, 
belli açılardan romantik bir bakış açısına 
sahip, güzel bir hikâye örgüsünü barındı-
ran naif bir filmle karşı karşıyayız. Özellikle 
fotoğraf üzerinden izi sürülen gerçeküs-
tücü akış belli açılardan bir dolaysızlık 
ihtiva ediyor. Fakat filmin mizansenlerinde 
yer yer aksaklıklar var. Bu noktada filmin 
güzel hikâyesi sahici bir zemine çıkmakta 
zorlanıyor. Fakat bilinçli yapıldığı çok açık 
bu mizansenlerin filmin dilini zayıflattığı 
söylenemez. Baştan sona tutarlı bir ritim 
algısı seyirciye aktarılırken mizansen ak-
saklıkları kabul edilebilir hâle geliyor. As-
lında hikâyeyi sevdiyseniz bu aksaklıkları 
da sevebilirsiniz. Ben hikâyeyi sevdim. 

Torino Atı (A torinói ló)
BARIŞ SAYDAM

3 Ocak 1889’da, Torino’da sokakta yü-
rüyen Alman filozof Friedrich Nietzsche, 
sokak ortasında yerinden kımıldamayı 
reddettiği için sahibi tarafından acımasızca 
kırbaçlanan bir at görür. Bu duruma tep-
kisiz kalamayan Nietzsche, atın boynuna 
sarılır ve ağlamaya başlar, sonrasında da 
kendini kaybederek yere yığılır. Bu olaydan 
sonra filozof “kargaşa çıkardığı” gerekçe-
siyle kısa süreliğine tutuklanır. Bu, aynı 

zamanda Nietzsche’nin ölümüne kadar 
devam edecek bir suskunluğun ve deliliğe 
kadar varacak bir ruh hâlinin de kıvılcımı 
olur. Macar yönetmen Bela Tarr, “son fil-
mim” dediği Torino Atı’nda, Nietzsche’nin 
prologu aracılığıyla bizleri on dokuzuncu 
yüzyılın sonuna götürüyor ve sahibi tara-
fından kırbaçlanan ata ne olduğu sorusu 
üzerinden insanlığın çöküşüyle dünyanın 
sonunun geldiğini gösteriyor.

Bu noktada, Bela Tarr’ın filmde Nietzsche’yle 
ilgilenmeyip, atın ve sürücüsünün başına ge-
lenlerle ilgilenmesi üzerinde durmakta fayda 
var. Nitekim at, araba ve sürücü üzerinden 
filmde simgesel bir okuma yapmak mümkün. 
Pek çok felsefecinin metinlerinde de yer 
alan bu denklem, Torino Atı’nda da karşımıza 
çıkıyor. Atı ruhla, arabayı bedenle ve (sakat) 
sürücüyü de akılla paralel düşündüğümüzde, 
önümüzde başka bir resim beliriyor. Aydınlan-
ma felsefesinin insanı ilerletmek yerine tersine 
zihinsel bir sakatlık doğurduğu on dokuzuncu 
yüzyılda, sakatlanmış zihnimizin ve işlevsizleş-
tirilmiş bedenlerimizin insan ruhunda açtığı 
onulmaz yaraya da gönderme yapıyor. Filmin 
metaforlar üzerinden ilerleyen ve tekrarlarla 
vurgulanan sembolik yapısı, aynı zamanda 
Nietzsche’nin yaşadığı olaya verdiği tepkiyle 
ve decadence tanımıyla da paralellik taşıyor. 
Filmde, altı günlük bir yok oluş hikâyesi anla-
tan yönetmen, decadence’a bir ağıt yakmak-
tansa, soğuk ve bunaltıcı bir anlatımla insanlı-
ğın çöküşünü olduğu gibi resmediyor. 
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