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37. ISTANBUL FILM FESXiVALI'NDE ULUSAL YARI§MA

Bari§ Saydam

37. Istanbul Film Festivali'nin Ulusal Yan§ma boliimiinde

bu yil on % film yan§iyor. On ii? film i9erisinde ilk filmini

9eken yeni yonetmenlerin yam sira Semih Kaplanoglu,

Tayfun Pirselimoglu, Umit Unal ve Onur Unlii gibi

deneyimli yonetmenlerin de filmleri yan§iyor. Mahmut

Fazil Co?kun, Nuri Bilge Ceylan ve Emin Alper gibi yeni

filmlerini merak ettigimiz yonetmenlerin son filmlerinden

eksik kalan se9ki yeni yonetmenleri ke§fetmek adina bu

anlamda seyircilere imkan tamyor.

Kelebekler

Tolga Kara9elik'in Kelebekler filminde yillar sonra
babalanndan gelen telefonla yeniden bir araya toplanan U9
karde§in hikayesini izliyoruz. Gi?e Memum'ndaki otobanda

gdrev yapan ve ya?li babasiyla birlikte ya?ayan Kenan'in

psikolojik travmasi Kelebekler'de 1:9 karde§in iizerine

sirayet etmi? gibi... Annelerinin intiharindan sonra dagilan
9ekirdek ailenin her biri farkh yerlere savrulan fertlerinin

ba^lanna gelen olayla yuzle^ememeleri ve ka9tiklari

yerlerde yajadiklan hayatlardaki "kayip olma" hissi filmde

90k baskin bir hissiyat. Belli ki bu his sadece filmdeki

kurmaca karakterlerle ilgili bir his degil; Sarma?ik'ta
oldugu gibi farkh ki§ilerin sigindigi geminin di§ina ta§an
kolektif bir bilin9di5min da tezahiirii sanki... Filme esas

ruhunu katan §ey tam da burada aslmda. Kara9elik'in
sinemasi, 80 sonrasi jenerasyonun aidiyet krizi, kayip olma
durumu ve kaybedilen degerle birlikte ortaya 9ikan
yenilmi§lik duygusuyla 90 sonrasmm yersiz yurtsuz
kdklerinden kopmu?, degerleri siirekli degi§en/yenilenen
psikolojik olarak baba otoritesiyle/iktidarla uzla§amayan ve
isyana kalki^amayan bir ku§agin birle§imi gibi... Bu a9idan
■tipik bir Zebercet prototipindeki Gi§e Memuru'nun
bekleyen, sinik ve gormezden gelinen Kenan'mdan
Kelebekler'deki artist olmaya heveslenmi? kaybedeni
Kenan'a ge9i? §a?irtici degil. Kolektif bir mh hali yakalama
durumu biraz da buralarda gizli. Film, her bir karde§e
sinmi§ bu haled ruhiyenin pe§inde bir geri donii§ ve
yuzle§me yolculugu.

Bir ddnemin, bir jenerasyonun ve devam eden bir ruh
halinin aniatisi olma aniaminda Kelebekler'i onemsedigimi
soylemekle birlikte filmin aniatimmdaki sikmtilara da

deginmek gerekir. Kardejierin babalanmn evierine
gittikleri Hasanlar Kdyii'ndeki eksantrik karakterlerin ve
burada ya§ananlarm komik olmanm otesinde bir anlamlari
var miydi ger9ekten, televizyon §ovlanndaki skeylerin

otesinde filme gu9lu bir aniam katiyorlar miydi, emin
degilim. Daha 90k drama ve mizahin bl9usunu ayarlamak
adina aralara serpi§tirilmi? renkli tiplere benzettim.
Kusturica filmlerinde bu tiir tiplere rastlamak miimkiin,
9unku Balkanlar ger9ekten de boyle insanlarin ya$adigi,
hayatin en ciddi ve hassas meselelerinin bile mizahia
harmanlanarak yasjandigi bir cografya. Ancak Hasanlar
Koyii ne bit Golgesizler ta§rasi ne de bir Kusturica evreni...
Tavuklar, kelebekler de eksantrik tipler gibi fazia zorlama
unsurlar gibi geldi. Kelebekler'de kanimca degerli olan
anlar muhtarla konujma sekansmda ya da final amndaki
Leyla ile Mecnun'dan firlami§ hissi veren planlardan ziyade
U9 karde§in birlikte bir fotograflarinin bile olmadigini fark
etmeleri ya da Cemal'in karde§lerini bir hafta sonra
aramasini itiraf ettigi anlardi. Bu anlar daha sahici, daha
derin ve meseleyle dogaidan alakah iken, diger aniarda
mizah unsuru katilmak i9in egreti bir mudahalenin varhgi
hissediliyordu. Teievizyonlardan a§ina oldugumuz dizi
estetigi ile butunle§en anlati, seyirligi yiiksek yol filmi
olmak ile 9ekirdek aile drami arasinda siki§mi§, aralara
bolca ske9ler eklenerek uzatilmi§ gibiydi...

Halef

Murat Duzgiinoglu'nun son filmi Halef, yillar sonra
portakal hasadina yardim etmek i9in dogdugu topraklara,
annesinin yanma geri donen Mahir ile onun Qlen agabeyinin
reenkamasyonu oldugunu iddia eden Halefin kar§ila§masi
iizerine kuruluyor. Bu kar§ila§ma ayni zamanda sembolik
bir tezatligi da i9eriyor. Mahir 90cuklugunda ya§adigi trajik
olaydan sonra tstanbul'a gitmi?, orada egitimini aldiktan
sonra tipik bir §ehirli refleksi kazanmi§. O ytizden de filmin
ana 9atisi ?ehirle, modemizmle, egitimle ozde§le§en akil ile
inancin ve mistizmin kar§ila§masi bir anlamda. Filmin final
am bu a9idan sadece bir ters k6§eyi degil, kurulan kar§itlik
iizerinden filmin durdugu ve anlamim kurdugu noktayi da
vurguluyor.

Filmin anlatim dili Avrupa sanat sinemasmdaki metafizik
damann ba§at yonetmenlerinin filmlerini hatirlatiyor.
Zamani ve uzami ortaya 9ikaran uzun ve duragan planlar,
doga ile birey arasindaki ili§kiyi aktaran ve ger9ekligin
i9erisinde metafizik anlar yakalamaya 9ah§an bir kamera.

mistizmin altini 9izen fla^bek ve riiya sahneleri... Ancak
bunlarin hi9biri yerli yerine oturmuyor, hepsi gostermelik
kahyor. Postmodem pasti§ler gibi film ilerledik9e
yiizeydekiler tek tek dokulmeye, anlamlarim yitirmeye
ba§liyor. ^iinkii yonetmen esasinda seyirciyi final amndaki
ters kdjeye hazirliyor. Filmin derdi sanat sinemasmdaki
kanona eklemlenmek degil, onim etrafinda dola§arak
hikayeyi gizemli hale getirmek. Kurulan sinemasal diinya
da Halefin urettigi diinya kadar sahte esasinda. Bu
anlamda, beiki de Halef filminde sinema tarihinin en biiytik
McGuffin'ini izliyoruz. izledigimiz tum hikayenin bir riiya
oldugu soylense, beIki de daha inandinci olabilirdi. Ama
final amnda ger9ekten de seyirciye ters kd?e yapmak adina
film kendi dilini, anlattiklarim da inkar ediyor.

Put $eylere

Son donemde Tiirk sinemasinm en iiretken isimlerinden
olan Onur Unlu, Polis'le yaptigi ciiretkar 9iki§tan sonra
kariyeri birbirinden farkh tonlarda filmlerle ilerliyor. A§in
U9larda gezinen, standart ya da ortalama i§lerdense
zorlayici denemeleri tercih eden ydnetmenin son 9ah§masi
Put §eylere de olduk9a ki?kirtici ve manifestovari bir dile
sahip. Cihangir'de ya?ayan bir grup insanin hikayesiyle
ba§layan olay drgiisu daha sonra birbirine kabloyla bagli iki
ev arkada§ina ve dliileri dirilten bir hem?ireye kadar uzanan
ilgin9 bir hal aliyor. Yonetmen Put §eylere filmmde
biitunliikten, hikaye anlatmaktan, bir yapi in§a etmekt
ziyade yikmak, oynamak ve tersyiiz etmek iizenne kurulu
bir anlatim tarzi deniyor. Bu anlamda film, "Demokratik
Dramaturji" ismini verdigi kendi sinema manifestosunun
bir bmegi. Ancak ydnetmenin filmde hedefledigi §eyi ne
kadar yapabildigi ya da hedefledigi $eyin dzgiin bir § y
olup olmadigi tarti§ilir. Unlii'niin sinemasinda bu yapi
otoniatik yazm benzeri bir felsefeye mi, yoksa rasyonun
yerini duygunun aldigi pusulasiz bir yolculuga mi evrilecek
ilerleyen filmlerinde gdrecegiz. Ancak Put §eylere filmimn
ydnetmenin §imdiye kadar 9ektigi en zorlayici ve
tahammulii zor filmi oldugunu sdylemek gerekiyor.

Aydede

35mm 9ektigi Buhar isimli kisa filmiyle admdan sdz ettiren
Abdurrahman Oner ilk uzun metrajli filmi Aydede'de,
ku9uk ya?ta babasini kaybeden Bekir'in dedesi didiikten
sonra annesiyle birlikte hayatta kalma miicadelesini
izliyoruz.
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Filmin seyirciyi somiirmeyen, sicak ve samimi bir anlatimi

var. (^ocuk oyunculan da Bekir'in annesini canlandiran
Ezgi Mola da filmde ba^anlilar. Filmin ritminin du§tugu
yerlerde seyirciyi hikayeye ortak etmeyi ba§anyorIar.
Ancak kagit iizerinde i§leyen hikayenin otesinde film,
ta§rada ge9en bir grup 90cugun hikayesine yogunla§an
benzeri filmlerden aynlan herhangi bir unsura da sahip
degil. Oner ilk uzun metrajli filminde garantili sularda
yuzmeyi tercih ediyor. Standart bir rejiyle sade ve herkesin
anlayacagi bir hikayeyi beyazperdeye ta^iyor. Aydede
ozelinde bir sorun olmasa da, son donemde en son Mavi

Bisiklet omeginde de oldugu gibi bu tiir hikayelere ve
yonetmenliklere fazlasiyla ali§tik ve artik bu tiir filmier
demode hale geldi. Kasaba, Karpuz Kabugundan Gemiler
Yapmak ve Be§ Vakit gibi 90k daha nitelikli dmeklerini
gordiigumiiz bu tur hikayelerde seyirci olarak bir renk, bir
farklilik, bir yonetmenlik kuma^i beklentisi i9erisine girsek
de, maalesef son ddnem Turk sinemasinda bu tur bir unsura
rastlamak miimkiin olmuyor. Aydede filmi de bu a9idan
gbze batan onemli bir sorunu olmamasma ragmen,
fazlasiyla kli?e ve standart.

Bugday

Tarkovsky filmografisi i9inde Kurban filminin yeri her
zaman tarti^inalidir. Tarkovsky sinemasina a§ina olanlar.

IR\S«LARliKr

KurbanT hep geri plana iterler. Bunun nedeni Kurban
filminin ne kotii bir film olmasi ne de standardin altina

dii^mesidir. Esas neden, Tarkovsky'nin Izsiirucu ve Ayna
gibi ba§yapitlarmda bir arayi§ i9erisine girip seyircisini de
buna ortak ederken, Kurban'da arayi§tan 90k hazir cevaplar
vermesidir. Kurban, diyalogdan 90k monolog i9erir
Tarkovsky'nin yabancisi olmadigimiz manevi diinyasini
bize biiyiik harflerle yeniden hatirlatir. O yiizden de Kurban
filminin i9erisine giremezsiniz, onu sadece izlersiniz
Ortakhk istemez, dzde?le§meyle ilgilenmezsiniz; 9unkti
nettir. O ana kadar Tarkovsky'nin sordugu sorulara verdigi
cevap gibidir. Semih Kaplanoglu'nun son filmi Bugday',
izlerken de Tarkovsky'nin Kurban filmini hatirladim.

Filmdeki Erol He Cemil karakterlerinin yolculuklari
Kur'an-i Kerim'deki Kehf Suresi'nde ge9en Hizir ile Hz.
Musa kissasi ile paralel bir bi9imde geli§mesinin yam sira,
modem diinyanin iflasi, maneviyat arayi?!, i9sel yolculuk
sirasinda 9e?itli merhalelerden ge9ilmesi ve Tarkovsky
sinemasina yapilan gondermelerle birlikte Kaplanoglu,
Yusuf 09lemesi'nden sonra Bugday'da da 9izgisini
surdiiruyor. Bu sefer 90k daha stilize, gorsel dili gu9lu ve
kendinden emin. Sinemasal olarak kesinlikle standartin 90k
uzerinde. Ancak ba§ta Kurbanfilmindeki dumm gibi,
Bugday da yoleulugu bir arayi$tan 90k bir soruyu

cevaplandirmak adina ger9ekle5tiriyor. Bu yolculuk,
seyircinin ortak olacagi, kendi cevaplarini bulacagi, belki
de cevap bulmak yerine sadece yolculuga ortak olmayi
dileyebilccegi bir siirece ket vumyor. Bafdaki seyirciyi
i9erisine alan, yolculuguna ortak eden §iirsellik Bugday'da
yerini nesre birakiyor.

Sofra Sirlari

Son yillarda ana akim Turk sinemasinda hem gi?eye ddniik
hem de bel alti ve amiyane olmayan, kaba giilduriinun

otesine ge9en 90k az film goriiyoniz. Omit Unal'in Sofra
Sirlari filmi bu anlamda, hem zekice yazilmi§ bir senaryoya
sahip hem de keyifli bir seyirlik. Ana akim sinemada tam
da bo§lugu hissedilen bir alani doldumyor. Unal,

filmografisindeki Dokuz, Ara ve Nar gibi filmlerindeki gibi

olabildigince az mekan, dar bir oyuncu kadrosu ve dii^tik
but9e ile maksimum verim elde ediyor. Zaman zaman
filmde bir tiyatro oyunu etkisi hissedilse de, sonlara dogru
entrikamn artmasi ve ba?ta Demet Evgar olmak iizere
oyunculuklarin belirli bir 9itayi a§masi ile birlikte bu
hissiyat da geride kaliyor. Film, keyifli bir seyirlik olmakla
birlikte Neslihan karakterinin diger erkeklerle olan ili^kisi
tizerinden bir altmetne de sahip. Erkeklerin kurdugu bir
iktidar mekanizmasi i9erisinde Neslihan film boyunca
a§agidan yukariya dogru bir geli§im pizgisi gosteriyor. Unal
sinemasinin geneline hakim olan, karakterlerin otorite ile
ya§adiklari gati^malar yiiziinden sekteye ugrayan ait
olamama durumu (bir anlamda aidiyet eksikligi ya da
yoksunlugu) ve guriimeye ytiz tutmu? gundelik hayatin
i9inde kaybolmu§luk Sofra Sirlan'nda da var. Unal
sinemasinin temel motiflerinden olan aidiyet meselesini,
iktidarla 9ati§mayi ve kimlik in§asini Neslihan'in hikayesi
9evresinde okumak da miimkiin. Sofra Sirlari keyifli bir
seyirlik vaat etmesinin yam sira, Unal sinemasindaki auteur
ozellikleri de iperisinde ta§iyor.

Korfez

Siit ve Sesime Gel gibi filmlerde yapimcilik yapan Einre
Yeksan, ilk uzun metrajli filminde Selim ismindeki

ba§karakterin izmir'e dondukten sonra ya§adiklarini konu
aliyor. Yeksan'in Ahmet Biike ile birlikte yazdigi hikaye de

filmle ilgili hazirlanan yonetmen goru§ii de merak
uyandirici. Yonetmen g6rii§iinde Yeksan filmi §u ^ekilde

ifade ediyor:"K6rfez'in hikayesinde, ge9mi5e duyulan
nostaljiyle gelecege dair bdylesi bir endi§eyi
hamianlayarak, i9inde bulundugumuz dummun ne kadar
komik ve sa9ma oldugunu da vurgulayip, umuda dogru bir
ihtimalin varligini i?aret etmek istiyorum. insanin dogaya
kar^i yiizlerce yillik miicadelesinde artik yok etmenin degil
uyumun, bir arada var olmanin yontemlerini aramak
gerekiyor."

Filmde, Selim'in gelecegine dair belirsizlik, i9erisinde
bulundugu siki^mi^lik hissi, ya§adigi varolu^sal travmanm,
ev ve e§ya uzerinden mulkiyetle ili§kili bir mesele
oldugunu sezinliyoruz. Hatta koku ve bataklik gibi
metaforlar iizerinden §ehrin ve Selim'in durumu da
aktarilmaya 9ali§iliyor. Ancak filmin en temel
sorunlarindan biri, tam da bu bahsettigimiz meselelerin
9oklugu... Bu, sadece Korfez'in degil, son donem Tiirk
sinemasindaki pek 90k filmin de sorunu aslinda... Ozellikle
iyi egitim almi§, entelektiiel ve derdi olan
yonetmenlerimizin kafasi fena halde dolu ve bu, yaptiklan
i§e de sirayet ediyor. 90/120 dakikalik sinema filmleri ise
bu kadar derdi, konuyu, meseleyi ta§iyamiyor. Korfez'de de
kanimca Yeksan'in en biiyiik meselesi 90k 5ey anlatmaya
9ali§irken, hikayeyi dagitmasi. Bunun yam sira, filmin
hikayesinde kagit uzerinde i§leyen kimi metaforlar
(kaplumbaga, koku, bataklik, maske vs.) ve meseleler, hem
filmin daginikligi hem de ba?roldeki oyuncunun karaktenn
dummuna uygun bir yuz ifadesinin olmamasi ve
oyuncultigunun kotii olmasi nedeniyle aksiyor. Filmde,
karakteri de tanimiyoruz, karakterin motivasyonlan; yani ne
yapmak istedigini ya da ne yapmak istemedigini de tam
anlamiyla anlayamiyomz. Bunun ba?lica nedeni, karaktenn
i9erisinde bulundugu habitusla ilgili her §eyin 90k zayif ve
silik kalmasi. Karakterin du§iinme, davranma ve ya§ama
bi9imini olu§turan, kendi toplumsalla?ma siireci 90k zayif,
ayrica i9inde bulundugu toplum da 90k basit ve kankatunze
duruyor. Bu da orta siniflarin korfezdeki kokudan ka9arak
5ehri bo§altmasiyla birlikte ba?layan karaktenn donu§um
siirecini sekteye ugratiyor. Gii9lii bir toplumsal yapi,
derinlikli bir habitus in^asi ve iyi bir oyuncu se9imi lie 90k
farkh bir yere gidebilecek bir metin, bu nedenlerden dolayi
daginik ve her ?eyi anlatmaya 9ali?irken, hi9bir §eyi
hakkiyla soyleyemeyen bit ilk fllme donii§uyor.
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Yol Kenan

Tayflin Pirselimoglu son filminde zaman ve mekandan

bagimsiz bir yokolu§ hikayesi anlatiyor. Tam olarak nerede

ve ne zaman ge^tigini bilemedigimiz hikayede
a^iklanamayan dogaiistu olaylar, cinayetler, tuhaf
karakterler ve ilgin9 repliklerle dolu karanlik ve gizemli bir
yolculuga fikiyoruz. Hikaye esasmda 90k tanidik.
Diinyanin sonu yakla§makta, §eytan karanligi diinyaya

getirmekte ve insanlar da bir kurtarici ve mucize
beklemekteler... Filmde, hepimizin bildigi kiyamet

giiniinun bir alegorisini izliyoruz. Bela Tarr'in Torino

AtTna benzer §ekilde bir atmosferin, gorsel dilin ve

tekinsizligin hakim oldugu yapinin vaat ettigi gizemli

yolculugu gerfekle^tirme anlammda etkili oldugunu

soylemek ise miimkun degil. Her §ey fazlasiyla mistifike

ediliyor ve bo§Iuklarla dolu filmde ana 9ati di§mdaki her

?ey seyircinin yorumuna birakihyor. Ama ger9ekten de

yorumlamayi gerektiren bir yapi var mi, bundan emin

degilim. Ge9en seneki Ta§ filmi gibi Yol Kenan da gu9lu

estetiginin, muazzam 9er9evelerinin ve birbirinden degerli

onlarca oyuncunun varligina ragmen, basit bir fikri ilgin9

bir ̂ ekilde sunmanin otesinde 90k bir §ey ortaya koymuyor.

Son kertede baskin bi9imsel ozelliklerinin gerisinde "dunya

kotiiye gidiyor", "kotii bir §eyler olacak" sayiklamalarindan

ba§kaca bir §ey bulmak mumkiin olmuyor.

Vuslat Sara90glu'nun Bor9 filminde herkese yardim etmeye
9ali§an, hayata olumlu bakan, ailesiyle mutlu ve sakin bir
hayat ya§ayan TufanTn evine aldigi yarah karga ile birlikte
degi§meye ba§layan ya§ammi izliyoruz. Olumlu bir
karakteri 9e9itli sinavlarla sinama fikri kagit Uzerinde
i^leyebilecek bir fikir olmakla birlikte filmde 90k fazi^
i§lemedigini soylemem gerekir. Filmin en temel sorunu
ismini de alan bor9 meselesinden ba§layarak karga, hirsizhk
ve Tufan'in bakinaya ba?ladigi ya?li kom$usunun bakiim
gibi temel unsurlari iyi bir §ekilde ele alamamasi
Senaryoda dumm nasil bilemiyomm, ama izledigimiz
filmde bunlann hepsi havada kaliyor. Tufan'in karga ile
ili?kisi de bor9 olayi da Tufan'in i^yerindeki arkada^lari da
ya§li kadinin kiziyla ili?kisi de gostemielik duruyor.
Tufan'in ya§ammda kar§ila§tigi olaylar gibi yan karakterler

de bir tiirlu derinle?emiyor. Metafora ddnu?ebilecek

unsurlar filmin yiizeyselligi ve daginikligi i9erisinde eriyip
gidiyor. Serdar Or9in, ipek Turktan Kaynak ve diger yan
rollerdeki oyunculann perfonnanslan filmi ayakta tutuyor.

Ger9ek hayatta ya5ananlari kendi ger9ekligi ve sadeligi

i9erisinde vermeye 9ali§mak sinemada 90gu zaman bir

dezavantaji da beraberinde getiriyor. Ger9ek hayatta Tufan

gibi 90k yardimsever ve olumlu bir karaktere sahip birinin

zorlu bir smavla kar§i kar§iya geldiginde bir patlama am

ya§amasini gozlemlemek ve onun iizerine fikir sahibi olmak

bir 5ey, ama bunu sinemada anlatmak ba§ka bir §ey.

Edebiyat gibi sinemanm da kendisine has bir dili var. Olayi

ifade edi§ ve aktari§ bi9imleri var. Bunlann hepsinden

uzakta, ya§anan olaylan ger9ek hayatta oldugu gibi ayni

diiz mantikla aktarmaya 9ali$mak biiyiik bir handikap

yaratiyor. Bor9 filminde de tipki yan§madaki Aydede

filminde oldugu gibi ayni handikabi gortiyoruz. Hikaye

tamam ama bunun sinemasal terctimesini perdede

deneyimlemiyoruz, birebir plan plan yazilanlann

aktarilmaya 9ali§ilmasi var. En basitinden kamera

kullammi, en bayagisindan 9er9eveleme/kadraj tercihleri,

en diiziinden birbirine baglanan planlar... Elbette bir

ydnetmenden ilk film i9in her §eyin en iyisini yapmasmi

beklemek biiyiik bir beklenti, ancak en azindan yazili dil ile

gdrsel dil arasmdaki ge9i§i ve degi§imi gorsek hi9 fena

olmaz.

Giivercin

Banu Sivaci'nin ilk filmi Giivercin, babasmdan kendisine

miras kalan giivercinleri besleyen Yusuf isimli bir gencin

hikayesini anlatiyor. Gen9 bir erkegin yeti§kinlige ge9i§i

sirasinda kar^ila^tigi zorluklarm konu edildigi filmde,

kinlgan bir yapiya sahip bir ba§karakteri yonetmen incelikli
bir §ekilde beyaz perdeye ta^imayi ba^ariyor. (^evresiyle

uyum saglayamayan, yalniz ve i9e kapanik Yusuf un i9

diinyasini ve d6nii§iimiinii besledigi Maverdi isimli

giivercinle analoji kurarak aktaran yonetmen, bir yandan da

Ken Loach'un Kes filminde yaptigi gibi karakter ile ku§un

ozel ili^kisi iizerinden karakterin di§andaki diinyadan

aynksiliginin da altini 9iziyor.

Baskici agabeyi, para kazanma mecburiyeti, yeti§kin olup

yuva kurma zorunlulugu ve 9evre baskisi altmda siki§an

Yusuf, en sonunda yeti§kin olma, para kazanma ve sevdigi

kizia birlikte olma anlammda biiyiik bir adim atiyor. Fakat

attigi adimla birlikte kendi dunyasi da tepetaklak oluyor.

Yusuf un karakteri, ya§adigi sikmtilar ve ba§ina gelen

olayla birlikte degi?en nih hali filmde ufak niianslarla

aktariliyor. (pe§itli metaforik ogeler uzerinden Yusuf un 19

diinyasi seyirciye a9iliyor. Ozenli planlari, sakin ve olgun

anlatimi, ince i§9ilikten ka9mayan detayci kamerasi ve neyi

nasil anlatacagi konusundaki netligiyle Giivercin bir ilk

filmden 90k daha fazlasini barmdmyor. Banu Sivaci ilk

filmiyle ilerleyen yillarda 90k daha iyi i§ler ortaya

koyabilecek bir potansiyele sahip oldugunun i^aretlerini

veriyor.

Ka9i$

Kenan Kavut ilk uzun metrajh filminde Yunanistan'a

gitmeye 9ali§irken giivenlik gii9lerLnin niiidahalesiyle
birlikte sinirda bir Tiirk kdyiine siginmak zorunda kalan

Suriyeli bir multeci olan Cabir ile orada ya§ayan Aliye nin
hikayesini anlatiyor. Film, Cabir ile sigindigi evde
9ocukken zorla evlendirildigi adamla ya§amak zonmda
kalan Aliye arasmda bir paralellik kurarak, ya§anan insanlik
dramina farkh bir perspektif getirmeye 9ah§iyor. Ancak
filmin en btiyiik sorunu tam da burada. Farkli nedenlerden
dolayi stirgiin liayati ya§ayan iki mutsuz karakterin birbirine
siginma dummu filmde ger9ekle?miyor. Filmde, Cabir de
Aliye de kendi dramlarmi kendi ba^lanna ya§iyor ve
karakterlerin aralarinda birbirine temas etme durumlan yok.

Bunun en btiyiik nedeni iki karakterin de derinlikli bir
§ekilde 9izilmemi§ olmasi. Karakterler tek bir monolog
uzerinden ge9mi§lerini, varolu§larini ve sorunlanm ifade
ediyor. Cabir de Aliye de ba?rolde yer almalanna ragmen
yalmz, mutsuz ve siirgunde iki kayip tip ashnda, bir tiirlii
karaktere ddnu§emiyorlar. ikisi arasmdaki tek etkile?im ve
donu?ume dair ipucu, Aliye'nin sa9ini tarayarak, ̂ uzenne
parftim siirerek ve 9e§itli jest ve mimiklerle Cabir'e kar§i
bir ilgi duymasi... Tinsel bir dokunu?tan 9ol< tense! bir
dokunu? uzerinden bir degi§im ve etkilefim inja edilmeye
9ali§iliyor. Biitiin bunlann uzerine eklenen
oyunculuklar, dzellikle her bir yan roliin fazlasiyla
miisamere havasinda performans sergilemesi (kocasinm
arkada§i, jandarmalar, ev sahibi vb.) de filmi du§uruyor.
Filmin en dikkate deger yam kartpostal estetigmdeki
goriintuleri... Onlar da duragan planlar olarak etkileyici
iken, filmin i9erisinde sinematografik bir anlatim unsum
olarak 90k da varhk gosteremiyorlar. Giizel manzara
resimlerinin otesinde karakterlere niifuz eden bir yanlan
yok.

Not: Yazara ve TSA'ya te§ekkur ederiz.


