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Bu yıl 31 Mart-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 32. İstanbul Film 
Festivali’nde, iki hafta boyunca altı farklı sinemada 226 film gösterildi. 
140 bin seyircinin bilet alarak film izlediği festivalde, salonlardaki dolu-

luk oranı ise %88’i buldu. Böylesine yoğun geçen bir festivalden sonra Hayal 
Perdesi Sinema Dergisi yazarlarıyla festivalde iz bırakan ve önümüzdeki gün-
lerde vizyona girmesi olası olan filmlerden bir derleme yaptık. 

32. ISTANBUL 
FILM 
FESTIVALI’nde  
öne çıkanlar !!!!!!

32.

Küf
Ali Aydın’ın Venedik’ten Geleceğin Aslanı 
ödülü ile dönen ilk uzun metrajlı filmi Küf 
kayıp oğlunu arayan yalnız bir demiryolu 
bekçisinin hayatını odağına alarak toplum-
sal kırılmaların birey üzerindeki etkilerini 
tartışmaya açıyor.

Yeni Sinemacılar’ın da yapıma ortak ol-
duğu film, bu ortaklığın izlerini taşıyor ve 
siyasaldan bireysele doğru yayılan kötü-
lüğün doğasına bakmaya çalışıyor. Filmin 
demiryollarını kullanması tesadüf olmasa 
gerek: Bireyler ne kadar yalnızlıklarına gö-
mülmüş olsalar da tıpkı demiryolları gibi 
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32. ISTANBUL 
FILM 
FESTIVALI’nde  
öne çıkanlar !!!

birbirleriyle dolaylı ve dolaysız kesiştikleri 
noktalar var ve böylesi bir kesişme do-
laysız yaşandığında bundan kaçmak pek 
de mümkün değil. Siyasi bir eleştiri gibi 
başlayan filmin asıl irdelemeye gayret et-
tiği nokta da burası: “Demir ağlarla dört 
baştan örülen” bir ülkede ortaya çıkan bir 
kötülük de yayılmadan geri kalmıyor ve 
bireylere onları vicdani seçimleriyle baş 
başa bırakacak denli tesir ediyor. Basri’nin 
film boyunca süren mağduriyeti filmin 
“kötü” karakterinin içinde bulunduğu teh-
likeyi fark ettiği anda yaptığı seçimle tar-
tışmaya açılıyor. Bu tartışma noktası filmin 
zaafı değil bilakis mağduriyeti sorgulaması 
açısından olumlu yönü. Film boyunca 
olumsuzluğun gitgide artış göstermesinde 
ve ülkede yaşanan kötülüklerden dolayı 
-duyarlı olanlarla mağdurlar da dâhil- 
hiçkimsenin “küflenmeden” kaçınamayaca-
ğına dair söylem Yeni Sinemacılar’ın diğer 
yapımlarıyla ortaklık taşıyor.

Bu sene beyazperdede sıkça karşımıza 
çıkan Ercan Kesal ve Tansu Biçer ikilisinin 
başrolünü paylaştıkları filmin kötülüğün 
sirayetine, kötülükle mağduriyet arasın-
daki ilişkiye dair söyledikleri bir eleştirel 
çerçeve açsa da kötülük dışında başka 
hiçbir olgunun öne çıkarılmaması yönün-
deki tercih, seyirciye bir açık alan bırak-
madığı gibi filmin siyasal söylemini de 
zaafa uğratıyor. (Celil Civan)

Köksüz
Köksüz filminde kocasının ölümünden 
sonra üç çocuğuyla birlikte ailesini ayak-
ta tutmaya çalışan bir annenin ve aidiyet 
sorunu çeken çocukların hikâyelerini izli-
yoruz. Filmde anne karakteri, eşinin ölü-
münden sonra histerik bir hâl alırken, ai-
leyi geçindiren evin büyük kızı ise evlenip 
evden uzaklaşma derdinde. Evin tek erkek 
çocuğu ise evde babasından doğan 
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otorite boşluğunu doldurarak ailenin re-
isi olmak isterken yaşı ve konumu gereği 
bunu yapamadığından bir öfke krizi içinde 
enerjisini farklı alanlara yöneltmekte. Evin 
en küçük çocuğu ise ilgisizlikten ve görün-
memekten şikâyetçi…

Deniz Akçay Katıksız ilk filminde psikolojik 
olarak tamamen dağılmış bir ailenin fertle-
rini merkezine alarak, Freudyen bir bakışla 
hem onların motivasyonlarını sorguluyor 
hem de bir türlü birey olmayı başarama-
yan çocukların varoluşsal krizlerini ekrana 
taşıyor. Film, eşinden yoksun kalan anne-
nin bu durumla başa çıkamaması, histerik 
bir karaktere dönüşmesi ve ailesini topar-
layamamasını gösterdiği kadar evin bü-
yük kızının da ancak evlenerek o ortamın 
dışarısına çıkabileceğini vurguluyor. Bir 
yandan kadınların ayakta kalma mücade-
lesini anlatırken, öte yandan da kadınların 
sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için bir 
erkeğe bağımlı olduklarını ima ediyor. Bu 
açıdan Köksüz anlattığı hikâyenin ötesinde 
durduğu yer açısından eril iktidarın söy-
lemini kadınların gözünden sorguluyor ve 
çekirdek aileyi ayakta tutan gücün baba-
nın otoritesi olduğunu muştuluyor. Deniz 
Akçay Katıksız ismini bir yerlere not et-
mekte fayda var. (Barış Saydam)

Gurbet Pastası
Gurbet Pastası pastacılık sanatını meslek 
edinen Hemşinlilerin hikâyesini perdeye 
taşıyor. Belgesel Rize’nin Çamlıhemşin 
ilçesinden çıkıp en yakın rızık kapısı Çar-
lık Rusya’sına göç eden, orada pastacılık 

öğrenen ve büyük pastaneler açan, Ekim 
Devrimi ile tüm servetini kaybeden pasta 
ustalarını anlatıyor. Çalışkan Hemşinlile-
rin hikâyesi elbette bu iflas ile bitmiyor. 
Rusya’dan ayrılarak İran, Kırım, Polonya ve 
Türkiye’ye geçen pastacılar gittikleri yer-
lerde sıfırdan başlayarak en ünlü ve seçkin 
pastaneleri/otelleri hizmete sokuyorlar. 
Aynı isimli inceleme kitabından uyarlanan 
belgesel için İstanbul, Ankara, İzmir’de ya-
pılan çekimlerde bu geleneğin mirasçıları 
ve taşıyıcıları büyük dedelerini anlatıyor. 
Ayrıca Çamlıhemşin’e ayrılan bölümler 
her pastaseverin bir şekilde aşina olduğu 
“tadın” gerçek kaynağını görmeye imkân 
tanıyor.

Gurbet Pastası’nın en can alıcı noktaların-
dan biri kültürel ve toplumsal inceleme-
lerde bir “sorun” olarak tartışılagelen “gö-
çün” zenginleştiriciliğini ortaya koyabilmiş 
olması bana kalırsa. Farklı kültürlerin orta-
sına düşen Hemşinliler çok hızlı bir 
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şekilde gittikleri yerlere adapte oldukları 
gibi yeni gelen hemşerilerine de kolaylık 
sağlıyor; ancak memleketlerine duyduk-
ları tutkulu sevgi ve bağlılık onları asimi-
lasyondan koruyor. Rusya’da öğrenilen 
sanat günümüze kadar gelen beş kuşağın 
geçimini sağlıyor, Kırım’dan Polonya’dan 
alınan gelinlerle aile genişliyor.

Belgeselde hikâyenin yorumlanışında dik-
kat çeken bir diğer incelik, kaybolduğu 
düşünülen usta-çırak ilişkisini ve buna 
bağlı olarak gelenek aktarımını yaşayan 
bir zanaat aracılığıyla anlatıyor olması. 
Büyük şehirlerde oldukça modern yapı-
larda hizmet veren Hemşinli Pastacılar’ın 
yaptığı iş zahiren dedelerinin çalışma 
şekillerinden çok farklılaşmış görünse de 
aynı özü taşıyor. Mekân, zaman, sunum 
değişse de bugün Hemşinlilerin pastane-
lerinde yapılan pastaların lezzeti bu gele-
nekten geliyor. (Aybala Hilâl Yüksel)

Camile Claudel 1915
“Ben hiçbir zaman ilk olarak bir nesnenin 
biçimini görmem. Boşluğun biçimini görü-
rüm. Bir nesnenin, içinde bizim yer aldığı-
mız boş bir biçime olanak tanıdığını görü-
rüm.” Mimar Christian de Portzamparc’ın 
Görmek ve Yazmak kitabınki bu cümlesinde 
mimari yapılarda boşluğun nesneye şe-
kil verirken ne kadar hayati öneme sahip 
olduğunu vurguluyor. Mimaride nasıl 
boşluk belirleyiciyse müzikte de sessizli-
ğin merkezi bir konuma sahip olduğunu 
iddia etmek mümkün. Bir araya gelen no-

taların tekâmül sürecinde hep sessizliğin 
dinginliğine öykünme var. Sanat eserleri 
için vazgeçilmez bir durum belki de bu; 
elenerek, yüklerinden arınarak daha çok 
yokluğa, sükuta ve belki de tefekküre yak-
laşma hali. Filmografisine ve ifadelerine 
baktığımızda bu silsileye usta yönetmen 
Abbas Kiyarüstemi’yi de dâhil edebiliriz. 
Çekim süreci ve filmin her aşamasında 
minimal anlatımı tercih eden yönetmen 
hikâyelerinde bir fotoğrafın yalın anlatımı-
nı yakalamayı gözetiyor.

Adı geçen isimler kadar yetkin olmasa 
da sesizliğin, boşluğun kadrajlarına, se-
naryosuna yön verdiği yönetmenlerden 
biri de Bruno Dumont. Onun son filmi 
Camile Claudel 1915’te de kadrajlarında 
bıraktığı alanlar, diyaloglardan ziyade sü-
kut haline yer açması sadece karakterinin 
yalnızlığını değil, çaresizliğini de pekiş-
tiriyor. Film, yetenekli heykeltraş Camile 
Claudel’in Rodin tarafından terk edilme
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sinin ardından geçirdiği krizler, ömrünün 
sonuna kadar, otuz yıl yaşamak zorunda 
bırakıldığı tımarhanede gittikçe zorlaşan 
hayatına karşı isyanı değil de oradan çı-
kacağını umut ettiği ve ağabeyi Paul’ün 
ziyaretini beklediği bir haftasına odakla-
nıyor. Yeteneği, sanat dehası adeta haya-
tını kemiren Claudel, filmde yer almayan, 
ağabeyine yazdığı bir mektuptaki sözleri 
halini ifade ediyor: “Akıl hastanesi! Evim 
diyebileceğim bir yere sahip olma hak-
kım bile yok! …Mahsus kaçırdılar beni, 
onlara tıkıldığım yerde fikir vereyim diye, 
yaratıcılıklarının ne kadar sınırlı olduğunu 
biliyorlar çünkü. Kurtların kemirdiği bir 
lahana gibiyim şimdi, yeni filizlenen her 
yaprağımı büyük bir oburlukla mideye 
indiriyorlar...”

Filmde oluşturulan bu boş çerçevenin 
içerisinde acınası bir halde bırakılan, yok 
edilen Camile Claudel’in çaresizliği Juliette 
Binoche’nin muhteşem mimikleri ile bir kat 
daha pekişiyor. (Tuba Deniz)

Kapital (Le Capital)

Politik sinemanın usta yönetmenlerinden 
Yunan asıllı Fransız vatandaşı Costa Gav-
ras imzalı Kapital, 2008 küresel ekonomik 
krizinin baş mimarları olan bankacıların yı-
kıcı eylemlerine odaklanıyor. 1980’lerden 
itibaren uygulanan neo-liberal ekonomi 
politikalar sayesinde her türlü denetimden 
kurtulan finans sektörünün aç gözlülüğü 
ve sınırsız kâr hırsının, eninde sonunda 

tüm sistemin çöküşüne yol açacağı alt 
metni etrafında örülü bir öyküyle izleyici-
nin karşısına çıkıyor.

Finans sektörüne yönelik kontrol meka-
nizmalarının gerekliliği en ateşli Chicago-
boys ve onların bilumum replikalarının 
suratına çarptığı bir ortamda, ABD ve 
Avrupa’da batan bankaların devlet tara-
fından kurtarılması, ekonomi yorumcu-
larını pek fazla şaşırtmamıştı. Böylesi bir 
aymazlık hali içerisinde bankacıların, yine 
bildiklerini okuyacakları ve sadece kendi 
çıkarları için on binlerce insanın hayatını 
karartmakta bir beis görmeyecekleri tezi, 
Kapital’in ana fikrini oluşturuyor. İnsan 
hakları, demokrasi ve özgürlük konulu 
filmleriyle tanınan Gavras, mevcut eko-
nomi yapılanması ile olan derdini, akade-
miden finans sektörüne geçiş yapmış bir 
banka çalışanının yükselme ve kısa sürede 
dişlerini içine çekmiş bir vampire dönüşme 
serüveni üzerinden aktarıyor.
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Kapital, Amerikalı genç yönetmen J.C. 
Chandor’un ilk uzun metrajlı filmi Oyu-
nun Sonu (Margin Call, 2011) ile Oliver 
Stone’un Borsa: Para Asla Uyumaz (Wall 
Street: Money Never Sleeps, 2010) kul-
varında bir film. Üç film de post-2008 
dönemi finans sektörünü didikleme bağ-
lamında yakın bir dil tutturuyorlar. Ancak 
Gavras, bireylerin kötülüğü yanında, genel 
olarak kapitalist sisteme dönük eleştirile-
rinde de daha net ve daha sol bir eğilim 
sergiliyor. (Ebru Afat)

Uyum Dersleri  
(Uroki Garmonii)

29 yaşındaki Kazak yönetmen Emir 
Baigazin’in ilk uzun metrajlı filmi Uyum 
Dersleri, Kazak kırsalında bir kasaba li-
sesinde okuyan Aslan’ın yeni başladığı 
okuluna uyum sürecine odaklanıyor. Güçlü 
oyunculuğa ve karakter tasarımına yasla-
nan, etkileyici bir sinematografiye sahip, 
anlatımın önüne geçmeyen bir sanat yö-
netmenliğiyle desteklenmiş film, genç bir 
ustanın habercisi gibi.

Ergen filmlerinde sıklıkla gördüğümüz 
klişelere saplanmayan Uyum Dersleri bir 
ergenin gözünden adalete, hayata ve ha-
kikate dair panoramalar sunuyor. Okulda 
gördüğü ayrımcılığa, sistematik şiddete ve 
zulme rağmen Aslan metanetle sessizliğini 
koruyor ve mukavemetini sürdürüyor. Bu 
noktada filmin geçtiğimiz yıl Cannes’da 
Belirli Bir Bakış ödülünü kazanan, Mek-

sikalı yönetmen Michel Franco’nun De-
pues de Lucia’sıyla paralellikler taşıdığını 
da söylemek mümkün. Bu paralellik salt 
gençliğe, ergenliğe, adalet meselesine dair 
değil, anlatım dili ve biçimine dair de bir 
yakınlık söz konusu.

Baigazin’in filminde belirgin bir manevi 
derinlik ve ilahi boyut var. Kullandığı im-
geler, rüyalar, metafizik öğeler filmi kötü-
cül bir gerçekçilikten kurtararak, seyirciyi 
çerçevenin dışında olan hakikate davet 
ediyor. Bu anlamıyla Uyum Dersleri gün-
deliğin şiddetiyle, metafiziğin sonsuzluğu 
arasından uyumlu bir birliktelik kurmayı 
başaran bir film.

Çocukluk, modern aklın masumiyet ve 
saflıkla eşleştirdiği, sorumluluk ve öznellik 
kapasitesinden yoksun kılarak öznesizleş-
tirdiği bir toplumsal kategori. Buradan ha-
reketle gençlik de masumiyetin yitirildiği, 
yetişkinliğin eyleyen ve ödeten dünyasına 
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adım atılan bir durum olarak tasvir edili-
yor. Baigazin’in filmde böcek metaforuyla 
ifade bulan Darwinist “güçlü olan hayatta 
kalır” tezini, Aslan’ın makul ve mutedil mu-
kavemetiyle tersine çeviriyor. Kurban üze-
rine kurulu ahlâk ve adalet anlayışı, filmin 
olağanüstü finaliyle hafızalara kazınıyor. 
(Mustafa Emin Büyükcoşkun)

Lanetli Kan (Stoker)

Chan-wook Park’ın Hollywood’ta film 
yapacağının duyulması sinemaseverlerde 
heyecan yarattığı gibi amiyane tabirle 
“Acaba bozulur mu?” sorusunu da akıllara 
getirdi. Yönetmenin Hollywood’taki ilk 
filmi Lanetli Kan Park’ın stilize yönetmen-
liğinden ve şiddete olan eğiliminden taviz 
vermediğini gösterse de senaryodaki za-
aflar filmin iyi bir film olmasını engelliyor.

Babası aniden ölen genç India’nın histe-
rik annesi ve cenazeden sonra birdenbire 
ortaya çıkan gizemli amcası Charlie ile 
yaşadığı gerilimli ilişkiyi anlatan film je-
neriğinden sonuna kadar döngüsel bir 
ritmle ilerliyor. Anlatımdaki döngüsellik 
sayesinde film Türkçe adıyla paralel şekil-
de şiddetin bulaşıcılığına, kültürlü insanla 
vahşi doğanın birbirine benzer yabanili-
ğine vurgu yaparken seyirciyi de film bo-
yunca askı’da (suspense) bırakıyor. Söz 
konusu askıda bırakma filmin gerilimini 
yükseltse de finaldeki açıklamalar ve yer 
değiştirme film boyunca süren gerilime 
denk gelmiyor. Denk gelmiyor zira filmin 

finali hem ikna edici değil hem de şaşırtı-
cılıktan hayli uzak.

Hikâyedeki bu sıkıntıların mevcudiyeti-
ne rağmen filmin suspense’i iyi işliyor. 
Park’ın arızalı karakterleri ve “Charlie 
Amcasıyla” suspense’in ustası Alfred 
Hitchcock’a selam gönderdiğini söyle-
meli. Ancak Park biçimsel anlamda usta-
lığını korusa da hikâyedeki boşluklar ve 
finaldeki sürprizin artık sinemaseverler 
için sürpriz olmaması filmi zayıflatıyor. İn-
tikam Üçlemesi ve Ben Bir Robotum Ama 
Önemli Değil (Ssa-i-bo-geu-ji-man-gwen-
chan-a, 2006) gibi kült filmlere hem yö-
netmen hem de senarist olarak imza atan 
Park’ın Hollywood’taki filminin senaryo-
sunun altında Amerikalı yazarların imzası 
var. Lanetli Kan’ın “fazla” Hollywoodvari 
senaryosunu Chan-wook Park da kurta-
ramıyor. Ne diyelim: Chan-wook Park iyi 
ama etrafı kötü! (Celil Civan)
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Perde (Pardé)

İran’ın yasaklı yönetmeni Cafer Panahi’nin 
2010 yılında mahkûm edildiği “20 yıl 
film çekmeme” cezasının ardından çektiği 
ikinci filmi Perde, Bu Bir Film Değil (In Film 
Nist, 2011) gibi bir evin sınırları içinde, 
bir başka yönetmenin yardımı ile gizli 
olarak çekilmiş ve yurtdışına çıkarılmış bir 
film. Her iki film de rejime muhalefeti se-
bebi ile sesi kesilmek istenen yönetmenin 
kendini ifade etme biçiminin engellen-
mesi sonucunda içine düştüğü bunalımın 
sessiz çığlıklarını perdeye taşıyor. Duru-
mun ve duygunun sertliğine rağmen, öfke 
ve isyanı mümkün mertebe örten Panahi 
derdini sade ve etkileyici bir sinema diliy-
le anlatıyor.

Perdelerin örttüğü, perdeler arkasına 
gizlenmiş bir adamın bir köpekle yalnız 
başına kaldığı evde korkak ve umutsuzca 
senaryo yazma gayretiyle başlıyor film. 

Dışarıdan tamamen izole edilmiş bu bö-
lümü birtakım beklendik ve beklenmedik 
misafirler hareketlendiriyor. Bundan son-
rasında ise seyirci, umudunu korumaya ve 
üretmeye çalışan “er” ile onun korkaklığını 
küçümseyen ve çabasını anlamsızlaştıran 
“dişinin” kavgasıyla baş başa kalıyor. İşler 
çığırından çıktığında sahneye çıkan Panahi 
ise iç seslerinin kavgasını yeni bir düzleme 
taşıyor. Filmin “gerçeği” ile hayatının “ger-
çeğinin” birbiri içinde eridiği son bölüm, 
bir insanın hürriyetini elinden almanın iş-
kencelerin en büyüğü olduğunu zihinlere 
nakşediyor. (Aybala Hilâl Yüksel)

Uvertür

Günümüzde birey, hayatında karşılaştığı 
tüm zorlukları, kendini merkeze koyarak 
yorumlayabileceği, yönlendirebileceği hat-
ta eğer isterse reddedebileceği bir bencil-
lik zaviyesine terfi etti. Uvertür tam da bu 
noktadan konusunu tartışmaya başlıyor. 
Filmde yatalak annesi ile ilgilenmek zorun-
da olan Atıf ’ın yaşadıklarını izliyoruz. Ba-
şarılı bir ilaç mümessili olan Atıf ’ın hayatı 
tekdüze ilerlerken, yaşadığı sıkıntılar Atıf ’ı 
farklı arayışlara yönlendiriyor. Kendi hayatı 
içerisinde daha önceleri pek de önemse-
mediği iktidar arayışını önemsemeye baş-
lıyor. İşyeri çevresi ve kardeşleri içerisinde 
iktidar arayışında çok da mühim sonuçlar 
elde edemeyen Atıf, yanında çalışan, an-
nesine bakmakla yükümlü olan hemşireye 
iktidarını dayatıyor.
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Atıf ’ın iktidar arayışı yeni olduğu için 
git-gellerle dolu. Aynı kararsızlığı karak-
terin iç dünyasındaki metafizik algıda 
da görüyoruz. Yönetmen bu kararsızlığı 
karakterin yaşadığı her unsurda aynı 
şekilde işleyerek çok istikrarlı ve bütün-
lüklü bir yapı kuruyor. Metafizikle olan 
ilişkide bu matematik de kendi payına 
düşeni alıyor. Aşkın ve ayrı bir düzlem 
olarak resmedilmiyor. Modern seküler 
yapının, arada sırada uğradığı geçici bir 
durak, mekanik bir unsur olarak varlık 
alanı bulabiliyor. Finalde Atıf ’ın yaşadığı 
bu manada umuda kapısını kapatıyor.

Ancak Uvertür için bir modern toplum 
eleştirisi demek zor. Daha çok betimle-
meye dair bir çabayı görüyoruz. Yönet-
menin arayışını ve geldiği noktayı bizim-
le samimi olarak paylaştığını söylemek 
yanlış olmaz. Uzun diyalogların olduğu 
filmde karakterler, mekânlar, kamera kul-

lanımı ve olaylar ekonomik kullanılmış. 
Ustaca yazılmış diyaloglar neticesinde 
film, bir dengeye oturuyor. Bütçesi on 
bin liranın altında olan filmin yönetmeni 
aynı samimiyeti sonraki filmlerinde de 
sürdürürse iyi işler izleyeceğimizi şim-
diden rahatlıkla söyleyebiliriz.  (Sinan 
Sertel)

Kuleli Ev (Dom s Bashenkoy)

Kuleli Ev aslında namı kendisinden önce 
bir efsaneyle yayılan, sinopsise bile 
gerek duymadan ilgileri üzerinde top-
lamayı başaran ve tabiri caizse kulaktan 
kulağa yayılan bir yapım. Bunun nedeni 
de filmin hikâyesinin yazarından kay-
naklanıyor. Kuleli Ev’in hikâyesi, Friedrich 
Gorenstein’a ait. Yani, hepimizin bildiği 
Tarkovski’nin Solyaris (1972) filminin 
ve Nikita Mikhalkov’un Aşk Kölesi (Raba 
Lyubvi, 1976) ismiyle Türkiye’de gös-
terilen eserinin senaristi. Tarkovski ve 
Gorenstein isimlerinin yaydığı heyulayla 
ilk elden merak uyandıran Kuleli Ev, daha 
ilk sekansıyla bu merakın arkasının boş 
olmadığını ispatlıyor adeta.

Karlarla kaplı savaştan yorgun düşmüş 
bir ülkede, sekiz yaşında bir çocuğun 
durumu kötüleşen annesini hastanede 
ziyaret etmesiyle başlıyor öykü. Film bo-
yunca da sekiz yaşında bir çocuğun gö-
zünden savaş dönemi Sovyet Rusya’sını 
ve savaş döneminde ayakta kalmak için 
her şeyi yapan yetişkinlerin dünyasını 



Mayıs - Haziran 2013 - HAYAL PERDESİ 34 39

FESTİVAL GÜNLÜĞÜ

izliyoruz. Hayatta kalmanın pamuk ipliği-
ne bağlı olduğu, toplumsal bir histerinin 
yaşandığı ülkede, kimse kimseyi umur-
samıyor ve herkes ayakta kalmak için 
bir başkasının sırtına basıyor. Maksim 
Gorki’nin Ayaktakımı Arasında isimli ese-
rine benzer bir atmosferin hâkim olduğu 
filmde, etrafındaki dünyanın her açıdan 
dibe vurmasına aldırmadan karakterin-
den ödün vermeyen sekiz yaşındaki bir 
çocuğun gözü, aynı zamanda yaşanan 
çöküşün boyutlarını da daha net ortaya 
koyuyor. Yönetmen Eva Neymann ilk 
uzun metrajlı çalışmasında bir taraftan 
Gorki’nin eserindekine benzer boğucu 
bir atmosfer yaratarak dibe vuran insan-
lığın öyküsünü beyazperdeye taşırken, 
öte yandan başkarakteri olan çocuğun 
dimdik bir şekilde ayakta durması aracı-
lığıyla da insanlığa dair umudunu payla-
şıyor. Son derece incelikli üslubuyla, çe-

kilen çileleri ve acıları ne çok büyütüp 
abartarak ne de basitleştirerek gösteri-
yor. İnsan doğasının kırılgan yanını ya-
paylığa yer vermeden sahici bir bakışla 
resmediyor. Gorenstein isminin taşıdığı 
auranın hakkını veren Eva Neymann’ın 
ismini ileride fazlasıyla duyabiliriz.  
(Barış Saydam)


