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rst.ınbul'da .ısrı zaman ma~.ılları. . • Anlat Is/anbui sinemanuzda germeye fazla alışık almadığımız turden, çok yo· 
netmen/ı bır fılm. revzem (! 9861 ve Havallerım. Aşkım ve Sen 0987) gibı sı ne· 
mamızın onemli filmlerının senaryosunu yazan ve ıki yıl önce Türk sinemasının 
ılk dııital uzun metraj/ı fılmı olan 9'1a yonetmen koltuğuna oturan Umit Unal'ın 
yazdığı senaryoda yer alan beş ayrı masalın guncel yorumlarının farklı yönet
menler tarafından çekilmesıyle ortaya çıkan filmde, bu masalları bağlayan en 

onemli nokta. filmi n adından da anlaşılacağı uzere istanbul. 
Filmin senaryosunu 'Pamuk Prenses', 'Uyuyan Güzel', 'Fareli Köyün Kavalcısı', 
'Kcl Kedısi' ve 'Kırmızı Başlıklı Kız' gibı dünyaca ünlü masallardan esınlenerek 
yazarı Unal, bir arkadaşının önerisiyle, Kudret Sabancı, Selım Demırdelen, Yü· 
ce/ Yolcu ve Omür Atay gıbi daha çok reklam ve dızılerde çalışan genç yönet

meniere fılmı bırlikte yönetme teklifini gotürmüş Her yönetmenin çektıği bö
lumde kendi strlini on plana çıkardığı filmin bu özelliği nedeniyle. nasıl bir bü· 
tunluk arzettiğı merak konusu. Tabii ki bu beş masalın tek kesişim noktası is
tanbul değıl: filmin ;enaryosunda her bır masalı diğeriyle ilişkilendıren . ince 
bağlantı noktaları da mevcut. Temel olarak istanbul'un bir masallar şehrı oluşu 

fıkrınden yola çıkan ve 'kaderın sıradan insanların hayatlarında oynadığı küçük 
oyunla~a. bu hayatların içınde nasıl bır masal potansiyeli oluşabileceğini keşfe· 

den' fılmde. bir çingene klarnetçin ın Fareli Köyun Kavalcısı 'na donüşmesıne, ya 
da bıı mafya babasının masum kızının Beyoğlu'nda 8. cüceyle karşılaşmasına 
tanık olmak mümkün 
Filmde Ömur Atay 'Kırmızı Başlıklı Kız', Selim Demırdelen 'Kül Kedisi ', Kudret 
Sabancı ·Pamuk Prenses ve Yedı Cuceler', Yucel Yolcu Uyuyan Güzel' ve Umıt 
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Unal da 'Fareli Köyun Kavalcısı ' bölümlerini çekmiş. Kendi bölümlerini çekerlo nışır. 

tamamen özgur davranan yönetmenler arasında , ortaya çıkan filmin bır anıı 

tım bütünlüğü olması içın gerekli koordinasyonu sağlama işini de ustlenen 
Una/ filmin çekimlerı sürerken, 25 Temmuz 2004 tarihli Radikal Gazetesı'rıl l ı 

Olkan Ozyurt'a şunları söylemişti : "Biraz daha karanlık ve sert hikayeler bunt 
Masal, aslında birtoplumun bilinçaltındaki korku/arını, umutlarını imler. Ama b 

bu filmde bır masal uyarlaması yapmaya veya masaisı bir dünya yaratmaya çı 
lışmıyoruz. Bıraz tersten bakacağız olaya. Ayrıca istanbul'un hiç korkmadan(,\ ona 
zel ve çirkin tarafların ı göstereceğiz." ğı 

Karanlık ve sert hikayeler aniatma konusundaki hünerine 9 filminden tanıdık, 

d uğumuz U nal'ın arkasında olduğu, Erol Avcı 'nın yapınıcılığında gerçekleştır 1 
Anlat istanbul, yılın en merak edilesi yapımiarından biri. (F.C.) 
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