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Ülkemizdeki film festivallerinin bereketi 
herkesin malumu olsa gerek. Aralarında 
ulusal ve uluslararası prestiji çok yüksek 
festivallerin de olduğu bu yelpaze, ül-
kemiz sineması açısından oldukça umut 
verici. Ne yazık ki aralarında festival pres-
tijlerini, medyatik polemiklere ve siyasi 
konjonktüre karşı takındıkları tavra tercih 
eden festivaller mevcut. Festival içeriği 
olarak tartışılmayı tercih eden festivaller 
arasında yer alan, henüz genç olmasına 
rağmen önemli bir yer iştigal eden 4. 
Uluslararası Malatya Film Festivali (MUFF) 
15 Kasım 2013’te başladı. Yükselen çıtası 
ile dikkatleri üzerine çeken festivale ilgi 
büyüktü. Önemli uluslararası konukları, 

yayınladığı kitaplar, etkinlikler ve tabii ki 
de içeriği bağlamında MUFF ülkemiz si-
nemasındaki yerini sağlamlaştıracak gibi 
gözükmekte.

MUFF’a, Malatya halkı oldukça alışmış 
gözüküyor. Şehirlerindeki en önemli et-
kinliklerden biri olan festivali oldukça 
sahiplendiklerini söyleyebiliriz. Filmlerdeki 
katılım oranı ise halkın biraz seçici oldu-
ğunu gösteriyor. Bu seçiciliği görece po-
pülerliği daha fazla olan filmlere katılımın 
fazlalığı ile anlıyoruz. Çok bilinmeyen film-
lere, özellikle yabancı filmlere katılım di-
ğer filmlerden daha az. Yerli filmlerde ise 
genelde yer bulunmuyor. Benim katıldığım 
bazı gösterimlerde yerde film izleyen çok 
fazla seyirciye rastladım. Yerli filmler özel-
likle seyirciyi cezbediyor.
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İçerik olarak festival çok zengin. Benim 
çektiğim en önemli sıkıntı, film seçimi oldu 
diyebilirim. İzlemek istediğim filmler birbi-
riyle çakıştığında karar vermek gerçekten 
güçleşiyor. Buna rağmen yine de çok iyi 
filmler izleme şansını bulabiliyor insan.

Gösterimlerde yaşanan bazı sıkıntılar, 
gecikmeler tüm programınızı aksatıyor. 
Filmlerin, altyazı ve DCP (dijital sinema 
paketi-digital cinema package) gibi teknik 
problemlerden dolayı aksaması sıklıkla 
yaşandı. Bu da yapmış olduğum izleme 
programını olumsuz etkiledi. Lakin bu 
konu festival yönetimi ve salon sahipleri-

nin biraz dikkatli olması ile çözülebilecek 
bir konu. Seçkinin iyi olmasından dolayı-
dır ki, ben dahil tüm seyirciler bu konuda 
müsamaha gösterdiler.

Filmlerden Kısa Kısa

Festival seçkisinde yer alan Sen Şarkılarını 
Söyle (Inside Llewyn Davis), Coen Kardeşle-
rin filmi, 1961 yılında geçen bir hikâye. Bir 
folk şarkıcısının başına gelenleri anlatan 
film Coenlerin sinemasındaki tüm klasik 
öğeleri barındırıyor. Film, ilginç karakterleri 
ve farklı mizah anlayışı ile birçok ödül aldı. 
Coenler bu filmlerinde küçük bir hikâye 
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anlatmayı tercih etmişler. Film zahirde New 
York film piyasasının zorluklarını anlatıyor. 
Filmin bâtında anlattıklarına dair çok fazla 
şey söylemek pek mümkün değil.  

Aşk Gangsteri (Gangster te voli), yönetmen-
liğini Nebojsa Slijepcevic’in yaptığı bir film. 
“Gangster” olarak bilinen profesyonel bir 
çöpçatanın hikâyesini anlatıyor. İnsanları 
para karşılığında birbirleriyle tanıştırıp, ev-
lendiren bu çöpçatan, işini yaparken ufak 
yalanlar da söylüyor. Filmin büyük bölümü, 
evlenecek biri arayan çocuklu bir Bulgar 
anneyi merkeze alıyor. Çocuklu bir yabancı 
ile evlenmeyi istemeyen Hırvat erkekleri 
ise bu yabancı anne karşısında tutucu bir 
tavır sergiliyor. Ülkemizdeki evlendirme 
programlarının çokluğu nedeniyle de bize 
yabancı olmayan hikâye, sinema dilinde 
tercih ettiği tekrarlar yüzünden biraz sar-
kıyor. Bulgar annenin, koca bulabilmek 
için yaptıklarını izlemek, bu konuyu filmi-
nin merkezine koyan yönetmenin açık bir 
tercihi. Bir kadını bu şekilde betimlemek 
ise özelde kadınlar açısından genelde tüm 
insanlar için üzücü bir durum diye düşünü-
yorum. Fıtratına ters bir halde davranmak 
zorunda olan kadın beni üzdü velhasıl.

Roman ve Yavrusu (Razza Bastarda), yönet-
menliğini Alessandro Gassman’ın yaptığı 
bir İtalyan filmi. Aynı zamanda filmin baş-
rolünde de yer alan yönetmen, İtalya’daki 
Romanya göçmeni bir aileyi anlatıyor. 
Oğluna iyi bir gelecek sağlamak için uyuş-
turucu satan bir babayı konu alan film, 
siyah beyaz çekilmiş. Çok fazla yakın plana 
yer veren film, karakterler üzerinden bize 

sert ve hüzünlü bir hikâye anlatıyor. Göç-
menlerin toplumda tutunamamasını büyük 
ölçüde para ile ilişkilendirmesi bakımından 
eleştirilebilecek film, farklı görselliği ve 
oyunculuklarıyla izlenilebilir.

Bozkır Adamı (Çölçü), festivalin Azerbay-
can seçkisinde yer alıyor. Çölde modern 
hayattan uzak bir şekilde develere baka-
rak hayatını idame ettiren bir adamı konu 
alıyor. Modern dünya ile ilişkilerini asgari 
ölçülerde tutan adam, hayatına giren 
kadın ile bu tutumunu gözden geçirmek 
zorunda kalıyor. Filmin sonunda yönet-
men Şamil Aliyev ile bir söyleşi gerçekleş-
tirdik. Filmde, özelde İslam genelde din 
unsuru modern dünyaya ait bir çerçevede 
tanımlanmıştı. Bu konuyu yönetmene 
sorduğumda kendisinin, dinin günümüz-
deki halini de modern toplum tarafından 
deformasyona uğramış bir unsur olarak 
gördüğünü belirtti. 

40. Kapı (40. Qapı), yine Azerbaycan’a 
ait çok güzel bir filmdi. Yönetmenliğini, 
Hayal Perdesi’nde uzun bir röportajına yer 
verdiğimiz, Elçin Musaoğlu’nun yaptığı 
film, geçim zorluğu yaşayan bir ailenin 
hayatta karşılaştığı zorlukları konu alıyor. 
Film dili itibarı ile İran sinemasına yakın 
duruyor. Sade anlatımı ve hikâyesindeki 
umut unsurunu işleyişi bakımında izlenil-
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mesi gereken bir film. Yönetmen şu sıralar-
da yeni uzun metraj filmi ile ilgili çalışma-
larını sürdürüyor. 

Benim Babam, Benim Oğlum’un (Like Father, 
Like Son), festivalin en beğendiğim filmleri 
arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebili-
rim. Japon yönetmen Hirokazu Koreeda, 
filmde altı yaşındaki oğullarının doğum es-
nasında başka bir ailenin çocuğu ile karış-
tığını öğreniyor. Başarılı, disiplinli, çalışkan 
ve yer yer kibirli bir mühendis olan baba, 
durum karşısında ne yapacağını şaşırıyor. 
Öte yandan çocuğu karışan diğer aile ise 
klasik, hayat dolu ve fakir bir taşra ailesi. 
Bu zeminden yola çıkan film kimseyi incit-
meden insani değerlerin altını başarı ile 
çiziyor. Cannes film festivalinde de ödül 
alan film, çok incelikli bir senaryoya sahip.

Ömer (Omar), festivalde uluslararası ya-
rışma seçkisinde yer alan bir Filistin filmi. 
Film işgal altındaki Filistin’de yaşanan bir 
aşkı konu alıyor. Aşkın kahramanı Ömer, 
bir yandan Filistin ideali için savaşırken, 
bir yandan da aşkını sürdürmeye çalışır. 
Ömer bir ihanete uğrayarak polisin eline 
düşer. İdeallerinden taviz vermeyen Ömer 
işkenceye maruz kalır. Film zahirde bir İsra-
il eleştirisi olarak düşünülebilir. Lakin kendi 
Filistinli dava arkadaşının ihaneti sonucun-
da basit bir nedenden dolayı öldürülen 

çete liderinin, bir şehit olarak defnedilme-
si sahnesi ile film politik olarak durduğu 
noktayı muğlaklaştırıyor. 

İdeal Kent (La città ideale), festivalin ulus-
lararası bölümünde yer alan bir başka 
İtalyan filmi. Sıkı bir çevreci olan kah-
ramanımız işlemediği bir suç karşısında 
kendini savunmak zorunda kalır. Hem 
yönetmenlik hem de başrol oyunculu-
ğu yapan Luigi Lo Cascio’nun filmi için 
Kafka’nın Dava’sının serbest bir uyarla-
ması diyebiliriz. Yer yer aksayan dili ile 
izleyiciyi zorlayan bir seyirlik.

Gözümün Nuru, Festival’in ulusal yarışma-
sında yer alan, bu yıl Yozgat Blues ile Altın 
Koza almış ilginç bir film. Film, iki yönet-
meninden birinin başına gelen gerçek bir 
olayı konu alıyor. Başrolde de yönetmenin 
kendisinin ve ailesinin olması filmin dilin-
deki sahiciliği artırıyor. Mizah dozu güçlü 
olan film gözünü kaybetme riski olan bir 
sinefil’in trajik hikâyesini yarı belgesel şe-
kilde, hiç de trajik olmayan bir dille aktarı-
yor. Sinema tarihine yaptığı göndermeler-
le ilginç bir seyirlik.

Üç Yol, yönetmenliğini Faysal Soysal’ın 
yaptığı bir ilk film. “Şiir kayboldukça sine-
mamız da kaybolacak” diyen yönetmen 
filmini katliam, intiharlar ve savaş ile örülü 
bir zeminde kuruyor. Şiirin yoğunlaştırıl-
mış ve ahenkli bir biçimde söz söyleyebil-
me yetisini göz önünde bulundurursak, 
başat aktörlerden biri olarak karşımıza 
sadelik ve soyutlama çıkar. İnsandaki ta-
hayyül mekanizmasını harekete geçirmesi 
ile şiir, okuyucudan bir emek talep eder. 

Malatya halkı festivale oldukça alışmış 

gözüküyor. Şehirlerindeki en önemli et-

kinliklerden biri olan festivali oldukça 

sahiplendiklerini söyleyebiliriz.
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Üç Yol, katliam, intihar ve savaş gibi keskin 
ve trajik konuların üzerinden bir şeyler 
söylemeye çalışan bir film. Bu kadar sert 
konulardan yola çıkan filmin, şiir ile iliş-
kisi de çelişkili bir durum ortaya koyuyor. 
Seyirciye hiç alan bırakmayan diyalogları 
ile film tüm derdini netlikle, oyuncuların 
konuşmalarından karşıya aktarıyor. Tahay-
yüle alan bırakmayan diyalogları ile Üç Yol, 
kendi şiirsellik ideasına ket vuruyor. Kıssa-
ların en güzeli olan Yusuf kıssasının bâtın 
anlamına çok uzak bir noktada kalıyor.

Kusursuzlar, bu yılki Altın Portakal’ı kazan-
mış olan bir yarışma filmi. Filmde, bir abla 

ve kız kardeşin başından geçen olaylara 
tanık oluyoruz. Film sonrası yönetmen ve 
senarist ile yapılan söyleşide film ekibi 
çıkış noktalarının özgür bir kadın portresi 
çizmek olduğunu söyledi. Hayatlarında 
başarılı bir kariyere sahip abla ve kardeş, 
dışarıdan bakıldığında gerçekten bağımsız 
ve özgür görünüyorlar. Fakat film boyunca 
yaptıkları her şey, erkeklerin onlara yap-
tıklarına göre şekillenen reaksiyonlardan 
oluşuyor. Bu bakımdan film mücadelesi ile 
yine iktidarı güçlendiren bir yapı içeriyor.

Sabahın Elçisi (Sübhün Sefiri), festivalde 
yer alan başka bir Azerbaycan filmi. Yö-
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netmenliğini Ramiz Hasanoğlu’nun yaptığı 
film, Mirza Fethali Ahundzade’nin hayatını 
anlatıyor. 150 dakikalık uzun süresi ile film 
sinema estetiğinden çok, televizyon diline 
uygun çekilmiş. Baskın bir şekilde abartılı 
oyunculuğun hissedildiği film, festivalin 
zayıf halkalarından biri.

Sen Aydınlatırsın Geceyi, festivalde en 
merak ettiğim filmler arasındaydı. Onur 
Ünlü’nün İstanbul Film Festivali’nden ödül-
le dönen filmi, MUFF’ta yarışma dışı olarak 
gösterildi. Filme, seyirci ilgisi oldukça fazla 
idi. Film, Onur Ünlü’nün önceki filmlerin-
de de rastladığımız unsurlara sıklıkla yer 
veriyor. Filmin karakterleri, neden ve nasıl 
olduğunu bilmediğimiz bazı doğaüstü güç-
lere sahip. Oyunculukların çok iyi olduğu 
film boyunca yönetmen yer yer derinlikli 
bir sorguya girmeyi deniyor. Filmin bütü-
nünde bu manada bir çaba olmayınca, film 
keyifli bir seyirlik olarak kalıyor.

Saroyan Ülkesi, Lusin Dink’in yönettiği, 
kurmaca-belgesel bir film. MUFF’un ulusal 
yarışma bölümünde yer alan film, etkile-
yici bir görselliğe sahip. Uzun yıllar sonra 
atalarının topraklarına doğru yola çıkan 
yazar William Saroyan’ın bu yolculuğuna 

tanık oluruz film boyunca. Film boyun-
ca ele aldığı hassas konuda özenli bir dil 
kullanan yönetmen, kahramanı ile birlikte 
seyirciyi memleket kavramını sorgulamaya 
davet ediyor.

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915, yönetmenli-
ğini Alphan Eşeli’nin yaptığı bir ilk film. 
Etkileyici görselliği ile dikkat çeken film, 
sürükleyici bir yapıya sahip. 1915 yılın-
da Sarıkamış’ta karların arasında hayatta 
kalma mücadelesi veren bir grup insanı 
merkeze alan film, iki bölümden oluşuyor 
denilebilir. Filmin ortasına kadar sağ salim 
evine ulaşmak isteyen bir kız ve annesini 
izliyoruz. Filme yarıdan itibaren katılan 
Onbaşı (Serdar Orçin) ile film farklı bir 
yöne evriliyor. Çok zor şartlarda hayat-
ta kalma mücadelesi veren bu insanların 
hikâyesi, türün takipçileri için gerçekten 
etkileyici.

Festivalin kısa seçkisi ayrıca görülmeye 
değerdi. Kısaların genel kaderine uygun 
olarak, filmler sinema salonlarında gös-
terilmedi. Kültür merkezinde gösterilen 
filmler, salonun imkânsızlıklarından dolayı 
filmler HD olarak değil, daha küçük bir çö-
zünürlükle gösterildi. Hem kültür merkezi-
nin sinema salonlarına uzaklığı dolayısı ile 
hem de çakıştığı uzun metrajlar yüzünden 
salonda çok fazla seyirci yoktu. Buna rağ-
men sıcak ve samimi bir ortamda geçen 
söyleşiler verimliydi. Benim filmim Adem’in 
Hikayesi’nin de aralarında yer aldığı seçki, 
gerçekten özenli idi.  

Kısaların genel kaderine uygun olarak, 

filmler sinema salonlarında gösterilme-

di. Kültür merkezinde gösterilen filmler, 

salonun imkânsızlıklarından dolayı HD 

olarak değil, daha küçük bir çözünür-

lükle gösterildi.



Etkinliklere Dair

MUFF’un iddialı olduğu alanlardan birisi 
de, bünyesinde barındırdığı etkinlikler. Bu 
çok sayıda ve çeşitli etkinlikler arasında 
bazıları gerçekten önemli bir yer tutuyor. 
Festival bu yıl, bünyesinde Malatya’da 
kalan mülteciler için bir bölüm ayırmış. 
Bu bölümde yer alan filmler, mülteciler-
le kendi dillerinde buluştular. Oradaki 
insanlar için bence önemli olan etkinlik, 
Gazzeli yönetmen Rashid Masharawi ve 
festivalin jüri üyesi Kenan Işık ile renklen-
di. Ülkemiz politikasının yansımalarından 
biri olarak sayılabilecek etkinlik, oldukça 
ilgili karşılandı.

“Klasik Yapıyı Gelenek ile Aşmak” festi-
valde yer alan bir diğer ilginç etkinlikti. 
Yönetmen Derviş Zaim’in verdiği atölyeye 
ilgi çok yoğundu. Derviş Zaim atölyesi-
ne, sinemadaki derdini anlatarak başladı. 
İçerik olarak oldukça zengin olan atölye, 
Aristo’dan gelen klasik yapıyı irdeledikten 
sonra, çeşitli geleneksel sanatların zaman 
ve mekân algılarına nasıl hitap ettiği ile 
ilgili bir tartışma ile devam etti. Derviş 
Zaim kendi filmlerinden örnekler ile zama-
nı ve mekânı nasıl yorumladığını anlattı. 

Rashid Masharawi festivalin onur konuğu 
idi. Gazze doğumlu olması bakımında tüm 
halk tarafından oldukça ilgi ile karşılanan 
yönetmen, düzenlenen basın toplantısın-
da oldukça ilginç konulara değindi. Politik 
bir sinema yapmadığını belirten yönet-
men, yine de bir şekilde politik olmaktan 
kurtulamadığını söyledi. İsrail’den Irak’a, 
Mısır’dan Arap ülkelerine birçok ülkede 

filmler yaptığını söyleyen yönetmen, en 
çok kendi ülkesi Filistin’de film yaparken 
zorlandığını söyledi. Yönetmenin basın 
toplantısında dikkat çeken diğer önemli 
bir unsur ise Türkiye ile ilgili yaptığı yo-
rumlardı. Filistin ve yaşadığı sorunlarla 
oldukça ilgilenen bir yönetmen oldu-
ğunu her fırsatta belirten yönetmene, 
Türkiye’nin Filistin’e yaptığı yardımları sor-
dum. Yönetmen, Türkiye’nin Filistin’e her-
hangi bir insani yardım yaptığını kabul et-
miyor. Yardımların eninde sonunda politik 
bazı geri dönüşler için yapıldığını düşünü-
yor. Ayrıca Yönetmen Rashid Masharawi 
“Gazze’ye yardım etmek, Filistin’e yardım 
etmek değildir. Hamas’a yardım etmektir. 
Dolayısı ile Türkiye ‘ben Filistin’e yardım 
ediyorum’ diyemez. Ben ‘Hamas’a yardım 
ediyorum’ diyebilir. O yardım da insani 
yardım değildir. Politik bir yardımdır.” şek-
linde konuşmasına devam etti. Filmlerinde 
politik olmayan bir çizgi takip etmeye ça-
lışan bir yönetmenin, siyasi konjonktür ile 
ilgili söyledikleri oldukça ilginç ve keskindi.

Arslantepe Höyüğü’ne ziyaret MUFF’un 
etkinlikler listesinde idi. M.Ö. 5000 yı-
lından günümüze kalan bir yerleşim olan 
bu yer, gerçekten önemli bir dünya mirası. 

“Klasik Yapıyı Gelenek ile Aşmak” festi-

valde yer alan bir diğer ilginç etkinlikti. 
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M.Ö. 3000’li yıllardan kalma saray, bin-
lerce mühür ve metal tabaka bu bölgenin 
5000 yıl öncesinde kurulan ilk devlet for-
mu olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bu et-
kinliği buraya yazmamın sebebi ise, sinema 
ile dolaylı yoldan olan ilişkisi. Aslantepe 
olarak bilinen yerin girişinde bizi bir tabela 
karşılıyor. Tabelada ilk devlet formuna it-
hafen “Gücün Kökeni” ve “5000 yıl önce 
Fırat kenarında bir devlet doğdu” yazıyor. 
Buraya kadar ilginç bir şey yok. İlginçlik, 
bu yazıların altında bu dediklerini temsilen 
koyulmuş resimlerde başlıyor. Buradaki beş 
resmin iki tanesi ne olduğu çok açık belli 
olmayan asker fotoğrafları. Asker resim-
lerinden bir tanesinde askerler ellerinde 
İngilizce “barış” yazılı pankartlar tutuyor-
lar.  Bir tanesi Manhattan resmi, diğer bir 
tanesi de Charles Chaplin’in Modern Za-
manlar’ından bir alıntı. Dünyanın ilk devle-
tinin kurulduğu topraklarda, Anadolu’nun 
ortasında, böyle bir medeniyet tasavvurun 
aktarılması için seçilen tabelada, Charles 
Chaplin’in olması çok dikkate değer bir 
unsur. Toplumumuzda yerleşmiş olan kafa 
karışıklığının da açık bir göstergesi.

Kapanış Gecesi

MUFF, 21 Kasım Perşembe gecesi yapılan 
kapanış töreni ile son buldu. Törende pro-
tokol konuşması yapmamaya karar veren 
yönetim uzun süre ayakta alkışlandı. Açı-
lışta benzer bir tavır gösteren festival yö-
netimi, bu hareketleri ile festivallerine ne 
kadar güvendiklerini bir kez daha göster-

diler. Jüri tarafından paylaştırılan ödüllerde 
çok fazla sürpriz olmadı. Genel beklenti ile 
örtüşen tahminlerin çoğu tuttu.  
MUFF’un, Türk sineması için giderek daha 
fazla öneme sahip bir festival olacağı-
nı öngörmek çok da zor değil. Bu yıl da 
keyifle takip ettiğimiz bir festival olarak 
MUFF’un devamını merakla bekliyoruz.

MUFF 2013’te Kristal Kayısı ödülleri aşa-
ğıdaki gibi dağıldı:

En İyi Film: Yozgat Blues

En İyi Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun 
(Yozgat Blues)

En İyi Kadın Oyuncu: İpek Türktan Kaynak 
(Kusursuzlar)

En İyi Erkek Oyuncu: Serdar Orçin  
(Eve Dönüş Sarıkamış 1915)

En İyi Senaryo: Lusin Dink  
(Saroyan Ülkesi)

Jüri Özel Ödülü: Görüntü Yönetmeni  
Hayk Kirakosyan- Eve Dönüş Sarıkamış 1915

Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü:  
Eve Dönüş Sarıkamış 1915

SİYAD En İyi Film Ödülü: Yozgat Blues

En İyi Film (Uluslararası Yarışma):  
Hayatın Baharı (In Bloom)

Mansiyon: Sefer Tası (Lunchbox)

Mansiyon: Ömer (Omar)

En İyi Kısa Film: Yaşam Merkezi

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Ü.N.K.


