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Eweiki gece sabaha karfi saat 4.ii'de ̂ ehzadeba^i'ndaki Ferah sinemasinda yangin qikmi^, bina ve aitinda
ki fotografqi diikkani tamamen ve muhallebici dukkani da kismen yandiktan sonra ate? sondijrulebilmi?-
tir. Ate?, itfaiyeye ge^ haber verildiginden ve bina da eski ah§ab ve yagli boyaii oldugundan sur'atle
geni?lenmi§tir. Bu suretle binanin ig 15 dakika kadar bir muddet zarfinda alevlerle sarilmi?tir.

9. ALTIN KESTANE ODULLER
2017'NIN EN FENAIARI

Arka Pencere'nin online seriiveniyle neredeyse e§zamanh olarak baslayan ve
"yilin enfenalari'ni odiillendirdigimizAtoM Kestane Odiillerfnde 9. sercf yilina

ulasmis bulunmaktayiz! 2017'mn En Fenalan'ni oylanyla belirleyen ve
52 isimden olusan buyiik jiiri, 'en fena film've 'en fena yonetmen' odullcrine
miistesna ̂ali^ma uygun buldu. Odiil kazananlann bundan sonraki

calismalannda 'fena olmayan' isler cikarmalarim umuyoruz!

okuz yil once, Arka Pencere'nin internet yaymciligi
seriiveninde ba§lattigimiz ve yil boyunca gosterime
giren yerli filmier i^indeki 'en fenalar'i ayn bir
degerlendirmeye tabi tuttugumuz Altm Kestane

Odiilleri, tiim hiziyla, tum heyecaniyla siiruyor. Tcmel ilgi
alanimizin 'gecekondular' degil 'saraylar' oldugunu da ilan etmi§tik,
aynen devam ediyoruz. i§tc 52 ismin katilimiyla bu yilin sonu9lari,
2017'nin gorkemli fiyaskolan...

EN FENA FILM REiS(HODAVERDiYAVUZ)
(^ocuklugundan ba§layarak, Recep Tayyip Erdogan'in bir siyasi li'
olarak dogu§ vc yiikselme oykilsiinii anlatma iddiasindaki "Reis";
heniiz 9ekim a§amasindayken bir fiyaskoya d6nu§eceginin sinyal!
verdi. Paralari odenmedigi i9in yapimciyi protesto eden ckip i§i '
birakti, basin a9iklamalari havada u9u§tu, gosterim tarihi iki kez
ertelendi, galasina yonetmen Hudaverdi Yavuz ve oyunculann bil
katilmadigi filme 'kimsesizlerin kimsesi'nce de sahip 9ikilmadi. '

Referandum surecinde parlak bir propaganda araci olacagi
diifuniilen "Reis", gosterime girdigl 315 salonda 200 bin seyirciye
ula§amama ba§ansi sergilerken, yilin sinema fiyaskosu olarak Alt
Kestane tarihine adini altm harflerle yazdirdi. Filmin saygm sitej'
IMDb'de 1,5 olan notu, AKP te§kilatlarmin ugra§lari sonucu anca'
yiikselebildi. [

Ku9uk bir 9ocukken de Kas!mpa§a'nin en kabadayisinm bile i
duyup oniinde dtigme ilikledigi iyi ahlak sembolii 'Tayyip Hoca'yi
belediye ba§kanligina gbturen siireci izledigimiz "Reis", §ipin i§i'
senaryosu, yalap§ap sinema dili, karman 9orman kurgusu ve
birbirinden fena oyunculuk performanslanyla bu yilki Altm Kest
ipini hi9 zorlanmadan goguslemeyi ba§ardi. Rakipleri olarak beliii
"Kurtlar Vadisi: Vatan", "Vezir Parmagi", "Ay Lav Yu Tuu", "Kervi'
1915" gibi yapimlar birka9 adim attikian sonra kenara 9ekilirken,j
aldatma, kandirma, kumpas soz konusu olmadan, ciddi bir oy far
birinciligini ilan etti. Kutluyoruz. !

EN FENA YONETMEN HUDAVERDI YAVUZ (RElS)
20io'da, Fothullah Giilen'in izmir'dcki ilk orgutlenme 9ah§masini
beyazpcrdeyc yansitan "r]§rcfpa§ali]ar"la admi duyuran Hiidavcrdi
Yavuz, bu filmde anlatngi 'dogu§' hikayesinin tamamen benzerini
"Reis"tc do ayni kaliplaria kar§imiza 9ikardi. Ybnetmenlik sanatinin
en ku9uk gereklerini bile yerine getiremedi; gene bir semt kahvesine,
mafyoz-kabadayi tiplcrc ve tuhaf bir a§k ili^kisine bel baglayarak

'kli§e ybnctmcni' oldugunu ama kli§clcrin de hakkini vcrcmedigini,
sinematografiyle arasmin pck ho§ olmadigmi kanitladi. Her devrin
sinemaciiigina soyundu, bu unvani siyasi vc ticari ba^anya
d6nu§turmcye niyetlendi. 'Cemaat' yerine bu kez AKP'nin tavanina
ve tabanma seslcnmeye 9ali§an ama kendisine 'yar ve yardimci'
bulamayan Hiidavcrdi Yavuz, "Vezir Parmagi"yla kendisini takip
eden Mahsun Kirmizigul'e hatin sayilir fark atarak ve Onur Unlu
(Cingoz Recai: Bir Efsanenin Ddnu§u), Sermiyan Midyat (Ay Lav Yu
Tuu) gibi meslekta§larini yanina bile yakla§tirmayarak odiile rahat9a
uzandi. Kutluyoruz.

EN FENA KADIN GYUNCUIREM nERlCl (REKAR REKiR)
32 ya§indaki bekar ve bakir delikanh Bekir'in, duruma bir 9are bulmak isteyen
mahallelinin topladigi parayla liiks otelde hayatmm a§kini ararken kariftigi
maceralan anlatan "Bekar Bekir", zaten tahammulii zor bir filmdi ama

oyuncu kadrosu da 9ildirticilik ve iticilik katsayisini artirmak i9in elinden
geleni yapiyordu. Adini pop miizik 9ah§malanyla duyuran magazin figiiru
irem Derici, filmdeki performansiyla, Meryem Uzerli (Cingoz Recai: Bir
Efsanenin Dbnu§u), Tuba Biiyukustun (Istanbul Kirmizisi), Gupse Ozay
(Goriimce), Sinem Uslu (Kurtlar Vadisi: Vatan) gibi gu9lu rakibelerini geride
birakmayi bafardi.

'Kendisini canlandirdigi' ilk sinema filminde kazandigi odiilden dolayi
irem Derici'yi kutluyor, sinema seriiveninde yol yakmken iyice du§unmesini
diliyor, 'neresinden donecegini' bilmesini rica ediyoruz.

ENFENAERKEKOYUNCU

SERMIYAN IIIIIOYATIAYLAVYU TUU)
2009 yapimi ilk yonetmenlik denemesi "Ay Lav Yu"daki ba§rolu dolayisiyla
Sadri Ali§ik ddiilleri'nde komedi dalinda 'en iyi erkek oyuncu' se9ilen
yonetmen-senarist-oyuncu Sermiyan Midyat, bu yil jurinin en zorlandigi
kategoride kil payi denilebilecek bir farkla Altm Kestane'sini havaya
kaldirmayi bildi. Hakan Ural (Ketenpere), Tolga ̂ evik (Sen Benim Her
§eyimsin), Nccati §a§maz (Kurtlar Vadisi: Vatan) ve Reha Beyoglu (Reis) gibi
isimler, "Ay Lav Yu Tuu"da seyirciye yaka silktiren bir performans sergileyen
sanat9iyla kiran kirana mucadele yiirutseler de sonu9ta giilen taraf Midyat
oldu.

"Ay Lav Yu Tuu", hemen her yonden 'zorlama' bir filmdi ama Ibrahim
tiplemesini bu kadar zorlamanin sonunun Altm Kestane olacagi ba§tan belli
gibiydi. Bugiine dek bir diizine filmde kamera kar§isma ge9en oyuncuyu
kutluyor, bu alandaki ba|arilarinm devammi dilcmiyoruz.
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VedatTurkali'nin senaryosundan SCireyya Duru'nun (jektigi "Giine^li Botaklik filmi ̂ ekirmn en
2yil ge^mesine kar§in istanbul'da vizyona giremedi. Sendikal sorunlara, i5<;' eylemlerine evnmci i-tiC
baki5 aqisiylayaklajan bu onemli film, nedense hi<;bir sinemac tarafmdan gbsteriimek
Balamir, Ayta^ Arman, Semra Ozdamar'in oynadiklari "Gune^li Bataklik m MC donemin e me
bir gizli sansure ugrayarak gosterilmemesi tepki yaratiyor

MARTTA BA^KA SINEMA'YA GEL

ALARM ZiLlODOLO
FERZANdZPETEK(iSTANBULKIRMIZISI)

024

Seyircide kafa kan§ikligi ve pi§manlik, biiyiik beklenti
i9iiideki ele|tirmenlerde de hayal kirikligi yaratan "Istanbul
Kirmizisi", alarm zilinin bu yil Ferzan Ozpetek i^in
9alinasma yol a^ti. iddiasi ve kadrosu oraninda, yilm en
zayif filmlerinden biriydi "istanbul Kirmizisi". Ozpetek'in
odulunii, pek uzatmadan, kisaca "Yazik oldu!" diyerek
takdim ediyoruz.

i/%^0

24. kez dlizenlcncn bir fostivaldc agiz tadmi bozan
organizasyon hatalari, dani§ma kurulunun fescivale
katilmamasi, uluslararasi yan^ma sonu^larina dairciddi

I iddialar... Her §ey bir yana, bari "Yazlik Sinema Nostaljisi'
programinda korsan film sitcsinden alenen film gosterimi
yapilmasaydi! Altin Kcstanc Odulleri'nin dokuzuncu
yilmda Altm gmgirak, 24. Adana Uluslararasi Film rV
Festivali yoncticilerinin clinde... <;r
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Antalya Buyuk§ehir Belediyesi
Ba§kani... Altm Portakal'm
kurulu§ ve varlik nedeni "Ulusal
Yari§ma"ya son vererek tarihl bir
skandala imza atti ve sinema

tarihimizdeki en biiyiik sektbr
boykotuyla kar§ila|ti. Odiiliinu
sunuyor ve bir kez daha protesto
ediyoruz.

9. ALTIN KESTANE OOliLlERi BUYllK JURlSi
Abbas Bozkurt, Ali Ercivan, Batu Anadolu,
Berke G61, Bilgehan Aras, Burak Goral,
Burak Ulgen, Bur^in S. Yal^in,
Gem Altinsaray, Cumhur Canbazoglu,
gagda§ Gunerbiiyiik, Ebru Qeliktug,
Ecem §en, Engin Ertan, Erkan Aktug,
Erman Ata Uncu, Esin Kii^uktepepmar,

Evrim Kaya, Firat Ata^, Filiz Gumu§,
Gizem gali§ir, Gozde Hatunoglu,
Hakan Bi^akci, Hasan Comert,
Hilal getinder, Janet Bari§, Kaan Karsan,
Kaya Ozkaracalar, Meri^ §enyuz,
Muhsin Akgiin, Murat Er§ahin, Murat Ozer,
Miige Turan, Miijde I§il, Nil Kural,

Okan Arpa^, Riza Oylum, Sadi gilingir,
Senem Erdine, Serdar Kok9eoglu,
Sezen Sayinalp, Sinan Yusufoglu,
Suzan Demir, §enay Aydemir,
Talip Ertiirk, Tuba Budu§, Tunca Arslam
Tuncer Qetinkaya, Ugur Vardan,
Utku Ogetiirk, Yekta Kopan, Ye§im Burxd
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