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Şehre festival gelirse...

Malatya demek kayısı demek, Doğu ‘Anadolu’ demek, güzel yemekler,

Battalgazi demek. Belki bundan sonra bir de ‘sinema’ demek…

Uluslararası film festivali sahibi şehirler kervanına 26 Kasım-2 Aralık tarihleri

arasında düzenlenen organizasyonla Malatya da katıldı. Dünya festivallerinde

gösterilen yapımlar, Yeşilçam’ın ünlü simaları, Türk sinemasının son dönem

filmleri şehre misafirliğe geldi. Bambaşka bir dünya vadeden sinemanın büyülü

perdesi kayısı şehrine geldi gelmesine; ama Malatyalılar onu nasıl karşıladı?

Önce festivali, filmleri izledik, sonra da döndük gençlere, esnafa, ahaliye

sorduk.

I. Uluslararası Malatya Film Festivali şehrin üç ayrı mekânında sinemaseverlerle

buluştu. 50 yıllık tarihiyle Yeşil Sinema da bu salonlardan biri. Baba mesleğini

yürüten, işletmenin başındaki Hacı Yeşil, bundan sonra Malatya’nın sinemayla

da anılacak olmasından memnun. Fakat etkinliğin şehre yeterince nüfuz

edemediği görüşünde. Üzücü bir veriyi paylaşıyor bizimle; festival boyunca

Yeşil Sinema’nın izleyici sayısında önceki haftalara göre göze batan bir

değişiklik olmamış. Hem de gişe filmleri dâhil bilet fiyatları 2 ve 3 lirayken.

İlgisizliğin sebeplerinden biri, festivalin ilk defa düzenlenmesi ise, ikincisi de yerli

halkı kendine çekecek kadar renkli olmaması. 30 yıllık Kapalı Çarşı esnafı

kuyumcu Mustafa Abacı, Antalya’yı, Adana’yı örnek veriyor, “Ünlü sanatçılar bir

kortejle vatandaşın içine girse, onlarla selamlaşsa ne güzel olurdu”.

Yeşil’in itinayla dile getirdiği başka bir mevzu Malatya’nın sinema izleyici

potansiyeli. Burasını ülkenin batısındaki bir şehirle karıştırmamak gerektiğini

vurguluyor. Batıda, büyük kentlerde insanlar film seyretmeye değil, sinemaya

gidiyor. Öğrenciler, bekârlar, arkadaşlarıyla; aileler çocuklarıyla sinemaya film

seyretmeye geliyor,  yemek yiyor ve bu bunu düzenli tekrarlıyor. Bu durum

Malatya’da yaygın değil. Bugünlerde sadece genç kitlenin ilgisini çeken bu

geleneğin yaygınlaşması için güncel, popüler sinema oyuncularının ününden

yararlanmak ve orijinal etkinliklerle bilinirliği sağlamak şart.    

Festivalin son günü son seansa katılan bir izleyiciyle karşılaşıyoruz. Girdiği

salonda 15-20 kişi ya var ya yok. Diş hekimi asistanı Nurhan Doğan’ın

organizasyondan o gün haberi olmuş. Daha erken duymuş olsa, daha çok filme

gelebileceğini söylüyor. O da diğer Malatyalılar gibi festivali yerel bir televizyon

kanalından öğrenmiş. Afişler şehrin dört bir yanını kuşatıp etkinlik ulusal

yayınlarda boy gösterse de halkın yerel medyaya itibarı ortada. 2 yıldır
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mesleğini icra eden genç bir avukata soruyoruz. Meral Çıldır, sağlam bir sinema

izleyicisi olduğunun altını çiziyor. Festivalde beş film izlemiş. Hem Malatya Park

AVM Avşar Sineması’nda hem de Yeşil Sinema’da. Çarşının göbeğindeki Yeşil

Sinema’da salonun yarısı boşmuş ama alışveriş merkezi için aynısını

söylemiyor. Bilet bulmakta zorlanmış.

Malatya Park’ta kafe-restoran zincirlerinden birinin şubesini işleten Bedirhan

Özhan, festival haftasının farklılığını hissettirdiğini söylüyor. Zaten AVM’de bu

yöndeki hazırlıklar hemen göze çarpıyor. Girişte sizi film perdesinden fırlamış

gibi duran Mehmet Turgut fotoğrafları karşılıyor. Afişler bazı mağazaların

vitrinlerinde, adım adım sinema salonlarını işaret eden yer imleçleri hep

ayaklarınızın altında. Yani müşterilerin potansiyel sinema izleyicisi olabileceği

düşünülmüş, kapalı mekân avantajı kullanılmış. Özhan, ne kadar işlerinin

hareketlendiğini söylese de buna sebep yine Malatyalılar değil, festival

organizasyon ekibi, basın mensupları ve sinema yazarları… Özhan’a göre kendi

de dâhil hemşehrilileri sanatla ziyadesiyle iştigal etmiyor. Durumun

değişeceğine inanıyor fakat zaman alacağı görüşünde. Malatya ve benzeri

şehirlerdekilerin kendilerini ‘güncellemek’ konusunda ağır davrandığı tespitini

yapıyor.

Kuyumcu Mustafa Abacı da aynı fikirde.  Birkaç ay önce açılan Şehir Tiyatroları

onu umutlandırmış. Çocuklarıyla düzenli tiyatro oyunu izliyor. İlk gittiğinde

salonu dolu görünce şaşırmış. Genç işletmeci Özhan, Malatya’nın kültür sanat

etkinliklerinde potansiyele sahip bir kent olduğunu düşünüyor.

İnönü Üniversitesi, II. Ordu Komutanlığı şehre çeşitlilik katıyor. Ama halkın

üniversite ve içerisinde gerçekleşen etkinlilere yakın durduğu söylenemez. Film

festivalinin açılış ve ödül gecelerinin şehre bir hayli uzak üniversite

kampüsünde düzenlenmesi şehrin coşkuyu paylaşamama sebeplerinden biri.

Malatyalılar, üniversiteye sadece lokasyan olarak uzak değil, ruhen de

mesafeli. Abacı, kampüsteki Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde

düzenlenen Erkan Oğur ve İsmail H. Demircioğlu konserine gitmek istemiş ama

içeri alınmayacağından korkmuş. Çoğu Malatyalının da aynı şeyi düşündüğünü

söylüyor. Bu mesafenin sebeplerinden biri uzun yıllar görevde kalan eski

üniversite yönetiminin, çoğunluğu dinî hassasiyeti yüksek halkın fikirleriyle ters

düşmesi. Çünkü zamanında başörtülü bir kadın, öğrenci olsun ya da olmasın

yerleşkenin kapısından dahi içeriye sokulmuyordu. Hâlbuki Eskişehir gibi

kampüs kültürünün şehirle bütünleştiği kentlerde, üniversitenin her

organizasyonu, hizmeti halka açık.  Yani Malatya bir üniversite kenti olsa da

kültürel faaliyet alanlarını vatandaşların iştirakiyle besleyemiyor.

Kayısı şehrinde dolaşmaya devam ediyoruz. Yeşil Sinema’nın tam karşısındaki

bir kebap lokantasına giriyoruz. Şef garson Erdal Kuşbey, birkaç dakikalık

mesafedeki sinemada ne olup bittiğinden haberdar dahi değil. ‘Galalar oldu,

ünlü oyuncular geldi.’ diyoruz ama nafile. Zaten işlerinde hiç hareketlilik

yaşanmamış. Normal şartlarda da az iş yaptıklarından yakınıyor. ‘Burayı

İstanbul’da Ankara’da açsak başka olurdu’ diyor.
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Hemen yan taraftaki pizzacının da festivalden haberi yok. Duyunca hemen

arkadaşına dönüp soruyor, “Türkan Şoray, Fatma Girik gelmiş, sen biliyor

muydun?” 50 yıldır aynı yerde duran ‘Uğrak Büfe’de de durum aynı. Yunus

Sevim, son gün yapılan ödül törenini televizyondan seyrettiğinde öğrenmiş

festivali. Kırmızı halıda yürüyen güzel bayanların, şık insanların yer aldığı bir

organizasyonun Malatya’da gerçekleştiğine şaşırmış. Sevim’in yanındaki çırak,

“Ben biliyordum festival olduğunu.” diye atılıyor biz konuşurken. Sinemanın

önüne dizilen çevik kuvvetten anlamış özel bir etkinlik olduğunu.

Hacı Yeşil Festival komitesinin Malatya’yı hiç tanımadığını, bilenlerle de işbirliği

yapmadığını söylüyor. ‘Burayı İstanbul’la karıştırdılar’ diyor. Lansmanın da

yeterli yapılmadığını, en son günkü ilginin açılıştan daha fazla olmasından

anlıyor. Son seansta gösterilen rahmetli Ahmet Uluçay’ın Karpuz Kabuğundan

Gemiler Yapmak adlı filmine toplu biletler alındığını anlatıyor. Malatya’da neden

sinema izlenmediği üzerinde çok kafa yormuş Yeşil. Vizontele, Titanik, Kurtlar

Vadisi gibi üç beş yılda bir gelen yapımlar dışında izleyici sayısında bir değişiklik

yokmuş. Son iki seneden bu yana ise satış grafiği sürekli düşüşte. Sinemaya

gelen gençlerle sık sık sohbet ediyormuş durumu anlamak adına. Öğrencilerin

cebindeki parayı öğrenince üzülüyormuş. O da görüştüğümüz pek çok insan

gibi sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzey arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

Malatyalılar, Uluslararası Film Festivali’nin birincisindeki eksikler konusunda

hemfikir. Buna rağmen fedakârlık yapmaya hazırlar, yeter ki festival

gelenekselleşsin. Hepsinde bir umut: ‘Malatya, bir Antalya bir Adana neden

olmasın?’
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