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Emek Sineması kapandıktan sonra ger-
çekleşen ilk festival olan 29. İstanbul Film 
Festivali’ne Emek’in kapanması damgasını 
vurmuştu. Jim Jarmusch ve Todd Solondz 
gibi önemli yönetmenlerin uzunca sayıla-
bilecek aralardan sonra dönüşlerini müj-
deledikleri yeni filmleri, Fatih Özgüven’in 
hazırladığı Joseph Losey seçkisi, Alain 
Resnais, Jacques Rivette gibi ustaların son 
filmleri Emek’siz geçen bir festivalde haklı 
olarak ilgi görmedi. Filmler oynarken, her-
kes Emek’siz bir festival nasıl olabilir soru-
sunun şaşkınlığı içindeydi. Bu yıl Emek’siz 

geçen üçüncü İstanbul Film Festivali’nde, 
Emek’in eksikliği bir kez daha kendisini 
hissettirdi. Festivalin ruhunu en iyi özetle-
yen, kolektif hafızada Pera’nın ve festivalin 
görkemli zamanlarını çağıran Emek, bu yıl 
da kepenklerini indirmiş, atıl bir vaziyette 
başına gelecekleri bekliyordu. Hâlâ bu 
konuda somut bir çözümün üretilemeyişi, 
önünden geçtiğimiz ve yok olup gidişine 
tanıklık ettiğimiz bir sinema mabedinin iç 
burkan durumu, geçtiğimiz iki senede ol-
duğu gibi bu sene düzenlenen festivalde 
de bir festival coşkusundan çok, bir tür 
meslek sorumluluğuyla festivali takip et-
memize neden oldu.

31.
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
EMEK’SİZ GEÇEN ÜÇÜNCÜ 
FESTİVALİ DE GERİDE BIRAKTIK

BARIŞ SAYDAM
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Yeni Türkiye Sineması Çıkışını 
Sürdürüyor

Yeni Türkiye Sineması’nın politik hassasi-
yetleri ve farklı damarlardan beslenerek 
farklı yönelimleri içerisine alan “alüvyonik” 
yapısı, bu yılki Ulusal Yarışma’da gösteri-
len filmlerde bir kez daha karşımıza çıktı. 
İz-Reç kendi topraklarında gömülmesine 
izin verilmeyen Ermeni Kürt bir kadının 
hikâyesini, Ben Uçtum, Sen Kaldın devlet 
tarafından geçmişi elinden alınmış bir 
kadının kamerasıyla geçmişinin peşinden 
gitmesini, Ana Dilim Nerede? dil meselesi 
üzerinden yaşanan toplumsal ve kültürel 
travmayı, Zeynel Doğan’ın kendi hayat 
hikâyesinden Orhan Eskiköy’le birlikte 
uyarladığı Babamın Sesi, Maraş olaylarının 
hemen ertesinde Kürt-Alevi bir ailenin çö-
zülüş sürecini Türkiye’nin yakın tarihini de 
içerisine katan geniş bir perspektifle ele 
alıyordu. Emin Alper’in yarışmada En İyi 
Film ödülünü kazanan Tepenin Ardı isimli 
yapımı ise, belki de seçki içerisinde yer 
alan bütün bu politik filmlerin temeline 
inerek, taşrada bir ailenin yarattığı hayali 
düşman üzerinden bireylerin bilinçaltına 
işleyen öteki korkusunu gün yüzüne çıkarı-
yordu. Sakin anlatımı, güçlü sinematogra-
fisi ve toplumsal bilinçdışındaki çatlakları 
ifşa eden güçlü ses bandıyla Tepenin Ardı, 
yeni dönem Türkiye sinemasının da en ba-
şarılı örneklerinden birini teşkil ediyor.

Hem konuları hem de anlatımlarıyla po-
litik bir yerde duran bu filmlerin haricin-
de, Zeki Demirkubuz’un Dostoyevski’nin 

Yeraltından Notlar kitabından serbest 
bir şekilde uyarladığı ve sinematografik 
olarak belki de şimdiye kadarki en iyi fil-
mi olarak gösterilebilecek Yeraltı, Ümit 
Ünal’ın insanları bir arada tutan ve ayıran 
şeylerin aslında çok kırılgan olduğuna 
dikkat çektiği Nar, Reis Çelik’in çok klişe 
bir konu olmasına rağmen kurban rolünü 
kadın yerine erkeğe vererek meseleye 
farklı bir açıdan baktığı son çalışması Lal 
Gece, bir ilk filmin bütün handikaplarını 
taşıyan, dağınık ve fazlasıyla naif kalan bir 
tür yolculuk hikâyesi sayılabilecek Ferah-
feza, umutsuzluğa düşüp bir arayışa çıkan 
Mina’nın hayata tutunma mücadelesinin 
anlatıldığı ve özellikle de başroldeki Se-
nem Öge’nin performansıyla öne çıkan 
Şimdiki Zaman Ulusal Yarışma’nın diğer 
öne çıkan filmleriydi. Politik filmler arasın-
da ödül alacak kadar dikkat çekmeseler 
de, Yeni Türkiye Sineması’ndaki farklı ara-
yışları, yolda olma/yolculuğa çıkma, yeni 
bakış açıları üretme ve var olanı kendi 
bakış açısına göre değiştirme çabalarının 
başarılı örnekleriydi.
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Yeni Türkiye Sineması’nın politik hassasi-
yetleri ve farklı damarlardan beslenerek 
farklı yönelimleri içerisine alan “alüv-
yonik” yapısı, bu yılki Ulusal Yarışma’da 
gösterilen filmlerde bir kez daha karşımı-
za çıktı.
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Yarışmada “Kötü Film” Geleneği 
Devam Ediyor

Genelde İstanbul Film Festivali’nin en zayıf 
bölümlerinin başında gelen Uluslararası 
Yarışma bölümünde, bu yıl yine gelenek 
bozulmadı ve anaakım filmlerle daha de-
neysel sayılabilecek ilginç çalışmalar bir 
araya geldi. Dönem filmi Yasak Aşk (En 
Kongelig Affære) bütün şatafatı ve güçlü 

oyunculuklarına karşın meselesizliğinin 
kurbanı olurken, İrlandalı Ian Fitzgibbon’ın 
modern ve masalsı aşk hikâyesi Süper 
Kahramanın Ölümü (Death of a Superhero) 
seyirlikten öteye geçemiyor, sinemanın 
sağaltıcı tarafını anlatmaya ve sinema 
tarihine saygısını sunmaya çalışan Cut, 
tam tersi bir etkiyle tuhaf bir “şok” filmi 
olmaktan sıyrılamıyor, Bonzai ise kâğıt 
üzerindeki ilginç konusunu donuk bir şe-
kilde beyazperdeye taşıyordu. Herkesçe 
bilinen bir romandan ve klişe sayılabilecek 
bir konudan inanılmaz bir yönetmenlik ba-
şarısıyla sıradışı bir yapım çıkaran Uğultulu 
Tepeler (Wuthering Heights) ve 19. yüzyıl-
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İstanbul Film Festivali’nin en zayıf bölüm-
lerinin başında gelen Uluslararası Yarışma 
bölümünde, bu yıl yine gelenek bozulmadı.

Faust
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da, Dublin’de kadınların ayakta kalma mü-
cadelesine kamerasını uzatarak, toplumsal 
cinsiyet farklılığını da tartışmaya açan 
Albert Nobbs, bölümün en dikkat çeken 
filmleri arasındaydı. 

Orta Sınıf Romansları ve  
Eğlencelikleri

Genelde festivalden sonra vizyona gire-
cek anaakım filmlerin gösterildiği Akbank 
Galaları bölümünde, İngilizlerin tipik bir 
Batılı gözüyle baktığı oryantalist Hindis-
tan güzellemesi filmleri Trishna ve Mari-
gold Oteli’nde Hayatımın Tatili (The Best 
Exotic Marigold Hotel), orta sınıf Batılılar 
için çekilmiş romanslardı. Histeri (Hyste-
ria), Sadakatsizler (Les Infidéles) ve New 
York’ta 2 Gün (2 Days in New York) bu 
türün çeşitlemelerini sunan, nihayetin-
de yine orta sınıf eğlencelikleri olmaktan 
öteye geçemeyen yapımlardı. Kafa Avcıları 
(Hodejegerne) da özünde bu tarz yapımlar 
içerisine dâhil olabilecekken, aksiyon ve 
gerilimle romansı zenginleştirmenin peşin-
de koşarak, diğerlerinden ayrılıyordu. Mar-
jane Satrapi’nin Fellinivari yeni filmi Azrail’i 
Beklerken (Poulet Aux Prunes) ise, bir keman 
virtüözünün ölüme yolculuğunu anlatan 
duygusal ve masalsı bir yapımdı.

Ustalardan Yenilikçi Çabalar

Geçtiğimiz sene Stephen Frears, Bent 
Hamer, Nikita Mikhalkov, John Sayles ve 
Yimou Zhang gibi ustaların orta karar ve 
sıradan filmlerini izlediğimiz Yıllara Meydan 
Okuyanlar bölümünde, bu sene Ermanno 

Olmi’nin inanç sorunu ve göçmenlik mese-
lesini çorba ettiği Kilisedeki Gecekondu (Il 
Villagio di Cartone), Agnieszka Holland’ın 
tipik bir İkinci Dünya Savaşı filmi olan 
Karanlıkta Kalanlar (W Ciemnosci), Tony 
Gatlif ’in kendi sinemasıyla Godard’ın Film 
Sosyalizm (Film Socialisme) yapıtını bir-
leştirme denemesi Öfkeliler (Indignados), 
Terence Davies’in en iyi bildiği dönemi, 
1950’lerin İngiltere’sini romantik bir ilişki 
üzerinden anlattığı Aşkın Karanlık Yüzü (The 
Deep Blue Sea) isimli yapımı “ortalama” di-
yebileceğimiz işlerdi. Aleksandr Sokurov’un 
her karesine kendi imzasını attığı büyüleyici 
filmi Faust, Taviani Kardeşler’in ilginç dene-
mesi Sezar Ölmeli (Cesare Deve Morire) ve 
Werner Herzog’un önceki belgesellerindeki 
başarısını tekrarladığı Uçuruma Doğru (Into 
the Abyss), ustaların yıllara meydan okuyan 
eserler üretmeye devam ettiklerinin de is-
patı oldu. Bu bölümde gösterilen filmlerin 
bir diğer özelliği ise, geçmişte çok başarılı 
filmler çekmiş ve yaşları kemale ermiş pek 
çok ustanın hâlâ farklı arayışlar içinde oldu-
ğunu, denemeye devam ettiğini ve sinema-
nın dönüşümüyle birlikte kendi meselelerini 
farklı bir şekilde aktarma yolunda düşünsel 
bir çabanın içine girdiklerini göstermesiydi.

Orta Karar “Festival” Filmlerinin 
Ağırlığı

Her festivalin en çok ilgi gören bölümü 
olan Dünya Festivallerinden bölümünde, 
İspanyol Iciar Bollain’in bir Batılının üçün-
cü dünya ülkesi diye tabir edilen “gelişme-
miş” ülkelere bakışındaki stereotipleşmiş 
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algıları yeniden ürettiği Nepal’deki serü-
veni Gökyüzündeki Bir Ayna (Katmandu, 
Un Espejo en el Cielo), aslında biraz daha 
hareketli bir film olsaydı rahatlıkla Akbank 
Galaları bölümüne de alınabilirmiş izleni-
mi yaratıyordu. Son yılların en iyi politik 
filmlerinden Bakan (L’exercice de L’état), 
Doğu-Batı Almanya arasındaki çatışmayı 
taşradan bakarak beyazperdeye taşıyan 
Barbara, Fransa’daki sınıfsal farklılığa ve 
kadın-erkek eşitsizliğine çarpıcı bir bakış 
atan Kadınlar (Elles) bölümün öne çıkan-
larıydı. Üç film de birbirinden farklı mese-
lelere sahip olsalar da standardın üzerine 
çıkmayı başaran yapımlardı. Bunların hari-
cinde, Masumiyet (Nevinnost), Bir Dilek Tut-
tum (Kiseki) ve Yarı Yolda (Half Auf Freier 
Strecke) gibi aileyi anlatan, modern yaşa-
mın çekirdek aile üzerindeki etkisini araş-

tıran acı-tatlı tonlarda ilerleyen filmlere de 
rastlamak mümkündü. Geçen sene daha 
fazla politik filmin öne çıktığı bölümde, bu 
sene genelde orta karar festival filmleri ve 
çekirdek ailenin çözülüşünün nedenleri et-
rafında gezinen yapımlar öne çıktı.

Geleceğin Ustaları

Festivallerin en dikkat çeken yanların-
dan biri de yeni yönetmenlerin filmlerine 
programlarında yer vererek, bir nevi ge-
leceğin ustalarını müjdelemesidir. Keşif 
ruhunu yaşatan, ileride daha iyi filmler çe-
keceğine inandığımız yönetmenleri bizlere 
tanıtan festivalin Genç Ustalar bölümün-
de, bu yıl ilerisi için umut veren üç yönet-
men vardı. Arjantinli Pablo Giorgelli sakin 
ve mesafeli bir anlatımla ekrana taşıdığı 
yol hikâyesi Akasyalar (Las Acacias)’da, bir 

Uğultulu Tepeler
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adamın “kendini bulma” yolculuğunu et-
kileyici bir şekilde betimliyordu. Avustur-
yalı ünlü oyuncu Karl Markovics ilk uzun 
metrajlı filmi Nefes (Atmen)’te, simgesel bir 
anlatımla karakterinin ruhsal durumunu dı-
şavurumcu kompozisyonlarla ifade ederek, 
olgun bir yapıma imza atıyordu. Abbas 
Kiarostami’nin öğrencilerinden Morteza 
Farshbaf ise ustasının fazlasıyla etkisi al-
tında kalsa da, Yas (Soog) isimli ilk filmiyle 
İran sinemasındaki geleneği başarılı bir şe-
kilde devam ettirdiğini ispatlıyordu.

Metafizik Keşif  Yolculukları

Kimi zaman festivalin en kötülerini kimi 
zaman da en iyilerini içerisinde barındıran, 
yenilik ve keşif peşinde koşanların müp-
telası olduğu Mayınlı Bölge’de bu yıl gös-
terilen filmlerde metafizik arayış hikâyeleri 
öne çıktı. Urszula Antoniak’ın Mavi Kod 
(Code Blue)’u hemşirelik yapan bir kadının 
gündelik rutinlerini ekrana taşıyarak, ka-
dının bedenini aşma çabasını Bressonvari 
bir şekilde resmederken, Bruno Dumont 
Şeytanın Ötesinde (Hors Satan) filmiyle 
gerçekliğin sınırlarını aşarak farklı bir algı 
yaratmanın peşinde koşuyordu. Nehir Bir 
İnsandı (Der Fluss War Einst Ein Mensch)’da 
ise, bir Batılının Afrika’da kaybolması son-
rasında yaşadığı farkındalık süreci konu 
ediliyordu. Bu bölümde gösterilmese de, 
festivalde gösterilen filmlerden Şeytanın 
Yüzü (Le Moine)’nü de Dumont’un filmiyle 
paralel bir şekilde okumak ve iki film ara-
sındaki tema benzerliklerini fark etmek 
mümkündü. Mavi Kod dışındakiler metafi-

zik bir algı yaratmak yerine, sınırları zorla-
yan ama hedeflenene ulaşamayan yapımlar 
olarak kalırken, Mavi Kod festivalin ilgiye 
değer keşiflerinin de başında geliyordu.

31. İstanbul Film Festivali’nin bitiminde 
Emek Sineması’yla ilgili bir gösteri dü-
zenlenirken, insan ister istemez Burçak 
Evren’in sözlerini hatırlıyordu. Sinema sa-
lonlarını bir kentin anılarla donatılmış bel-
leğine benzeten Evren, kapanan ya da çe-
şitli restorasyon projeleriyle orijinal amaç-
larının dışarısına çıkarılan bu mekânların 
dönüştürülme sürecinin olası tehlikeleri 
konusunda da bir uyarıda bulunuyordu. 
Dönüştürülen ya da kapanan sinemaların, 
o kenti ve mekânı mesken edinmiş insan-
larda bir tür “belleksizlik” yaratacağını, 
bunun da etkisiz, tepkisiz ve duyarsız bir 
insan kalabalığına neden olacağını ifade 
ediyordu. Bugün tam da Evren’in sözleri-
nin karşılığını bulduğu noktadayız: Tepkisiz 
kaldığımız ölçüde de etkisiziz; duyarsız bir 
şekilde çevremizdeki dönüşüme tanıklık 
etmekle yetiniyoruz. Düş şatolarımız eli-
mizden alınırken, yavaş yavaş sinemanın 
tadını da unutuyoruz. Bu yılki İstanbul 
Film Festivali de dolu programı, zengin yan 
etkinlikleri ve canlılığına rağmen, unut-
maya başladığımız o “tadı” vermedi. Hâlâ 
gözümüz ve gönlümüz ayakkabı mağazası-
na dönüştürülmek üzere olan Alkazar’da, 
kapanan ve kimsesizliğe terk edilen Yeni 
Rüya’da, bir alışveriş merkezinin en üst 
katına replikası yapılmak istenen tarihi 
Emek’te takılı…


