
altyazı ' dan 

2 

f 1 va 
altyaz1's1 

Bu yıl sekızineisi yapılacak olan Avrupa Filmleri Fes

tivali, nam-ı diğer Gezici Festival, ilk yılından bu yana 

Avrupa sinemasının hem klasik hem de yeni örneklerı

ni Istanbul dışındaki Anadolu kentlerinde yaşayan si

nemaseverlerin ayağına kadar getiriyor. Üstelik bunu, 

her yıl kaliteli film programından hiçbir ödün verme

den gerçekleştirmeyı başarıyor. 

Hem festival programını yakından tanımanız için hem 

de festival süresince yanınızda taşıyabileceğiniz ve 

filmleri izlerken ve ızledikten sonra da okuyabileceği· 

niz küçük bir ek hazırladık. Ekı hazırlarken en büyük 

zorluğu sayfa sayısının bizi sınırlandırmasıyla yaşadık 

Ek kapsamında, Gezici Festival'in yaratıcdan Ahmet 

Boyacıoğlu ve Başak Emre ile yaptığımız söyleşiyi, 

Necla Algan'ın Ömer Kavur sineması üzerine yazısını, 
Kaya Genç'in festival kap~mında gösterilen 'aşk film

leri'nden hareketle kaleme aldığı denemesini, Ahu Ak· 

kaya'nın sinema tarihinin en önemli okullarından 

VGII<'ı tanıttığı yazısını ve festivalde yer alan filmler· 

den bizim seçtiklerimizin kısa yorumlarını bulabilirsi· 

niz. Iyi seyirler ve iyi okumalar. Festivalde görüşmek 

üzere .. 

PS. Ekı tam baskıya vermek üzereyken festival prog

ramma Akı Kaurismaki'nin son filmi The Man Witho

ut a Past'in alındığını öğrendik. RasUantının böylesi, 

biz de daha önceden bu önemli filmi dergi içinde yer 

alan 'Dağıtımcı Aranıyor' bölümünde tanıtmaya karar 

vermiştik. 

lJmut Barış O önmez'in hem film hem de Kaurismakı sinemc3sı 

üzerine olan güzel yazısını dergi içinde bulabilirsiniz. 
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«BAŞLARKEN 

DÜŞÜNDÜKLERiMiZDEN 
ÇOK DAHA FAZLASIN 1 
GERÇEKLEŞTiRDiK» 
Avrupa Filmleri Festivali "Gezici Festival) 

kendı geleneğini oluşturma yolunda 

hızla ilerleyen. Ankara Sinema Derneği 

gibi kurumsal bır destek ile 

düzenlenen bir festival Önemli bir 

misyon yüklenmis bu oluşumun 

mimarlan ile söyleştik 

SÖYLEŞI ÖVÜL DURMU Ş O G LU 

Nasıl başladmJZ? Bu ekip nasıl bir araya geldi ? 

Baıak Emre: 1995 yılında, o zaman çalısmakta olduğumuz 

Ankara Film Festivali'nden, bazı görüş ayrılıkları nedeniyle 

ayrılmak zorunda kaldık. Ayrıldıktan sonra da deneyimli eki· 

birnizle ne yapabileceğimizi düşündük. Altı ay gibi kısa bir sU

re içinde, Avrupa Filmleri Festivali'nin ilkini gerçekleştirdik. 

Ilk yıl programımııda Ankara, istanbul, ızmir ve Eskişehir 

vardı. Dört şehirde de oldukça başarılı gösterimler gerçekleş

tirdik. İkinci yıldan başlayarak istanbul'un yerini Bursa aldı. 
FestivalinGezici olması ve yalnızca Avrupa Filmlerini kapsa

ması Ahmet'in fikri. 

Ahmet Boyacıoğlu : Kentten kente dolaşan ve küçük bir 

programı izleyleilere sunan, o zamanki deyimimizle, bir 'Sey

yar Sinema Kumpanyası' oluşturma fikri doğdu. Ankara Film 

Festivali'nde çalıştığımız dönemde, bir yıla yakın bir sure, 

festival için hazırlanıyorduk. Bütün o emeğin karşılığı ortaya 

çıkardığımız festival, 9-10 günde bitiveriyordu. Bazen biz bi

le yaptığımız festivalden fazla bir şey anlayamıyorduk. Oysa, 

+ 

Gezıci Festival ile, neredey!"e bır dylık bir sure ıçınde deği~ık 

~entlerı geziyor u7 

Festival filmlerini seçerken ön planda tuHuğunuz kriter· 

ler nelerdir? Aynı program içinde farklı alt başlıklar oluş· 

tururken izlediğiniz belirli bir yol var mı? 

B. E.: Öncelikle yılların deneyimiyle öğrendiğimiz bır ~Y >~ar. 

izleyici festivale gelip dt bir filmi beğenmez~, bir anlamda, 

festivale küsuyor, gelmıyor. Gezicı niteliğımiz ve fılm ~yımı

zın az olması, bizi film seçerken daha dikkatli ve seçici olma· 

ya itiyor. Çok zor beğenıyoruz Dünya testıvalierine göz attı 

ğın ız zaman aynı filmlerın dünyanın birçok testivalinde göste 

rildiğini ve gösterilen filmlerın niteliklerinın giderek dUştl.i9u· 

nü görüyoruz . Bizim işimiz biraz daha kolay, Yılda 12 t.:lne 

nitelikli film bulmak o kadar zor olmuyor. Klasiklerde belirli oluşan bağ h~}l<a hıçbi; ,_ehirde Jıuşamadı L.n ·- ..--: Ir r n 

bir tema ya da yönetmen seçiyoruz. Festivalimizin ikinci yılın· yerleşik testıvaiierı naline qeldık 

dan bu yana 'Avrupa' nın En Jyileri' adı altında sinematek iş· Bizim asıl :ımacımız yalnr;ca bazı filnlerı bir =:-hırder. ·Jt. 

levi gören bir böiUm dUşündük Böylece, bir yönetmenin bütün ne ta~ıyıp gosterim yapm=.ık deıjil, :zıe~it-lerın di' etkın bı~ ;ı 

filmlerini göstermek yerine, en çok beğenilen filmini seçme de festivale katılması. Bunu ızmir'de ~ok ıyı bir IJiçımde 1f"r 

şansımız oluyor. çekleştirdiğimize inanıyonız. 

Her yıl bir sinema okulunun toplu gösterisi ve iki Uç kısa film A.B. : Geçen yıllar boyunc.-ı, insanlar hizi daha ;yı t.:lnııııak v@ 

toplu gösterimi yapmak düşüncesiyle yola çıkıyoruz. Kısa fil. değerlendirmek fırsatını edindiler. Bir yanda, progrdmınıızın 

me çok önem veriyoruz. Gezici Festival izleyicileri, bu yıla ka- titizlikle oluşturulması, öte yanda basının verdiqi de .. tek -!e 

dar, Avrupa'nın en önemli okullarının bizim için hazırladık la, birçok kentteki sirıemaseverler bizi çok yı ~kilde tanıd lr. 

rı toplu gOsterilerde; Wenders, Anderson, Jarman, Svankma- ilk yıllarda •.anıtmakta zorluk çektiğimız kısa ılrnler, dıtık 

jer, Varda, Jiri Trinka, Godard, Truffaut, Jiri Menzel, Polans- kapalı gi~ oynuyor. Geçen yri Diyadıakırlılar ıık kf"Z k ~:.'\ 

ki, Kieslowskı ve Wajda gibi önemli yönetmenlerin kısa film· film izlediler. Çok sevdiler kısa filmi. Çok mutlu olduıar 1-':).) 

lerini izlediler. tilm qosterımlerınde kuyruk:ar oluştu. Bambaştu bır dunya-

A.B.: Son üç yıldır, Türk Sinemasına da ağırlıklı olarak yer ya girıjiler. 

vermeye çalışıyoruz. 1999 yılında Tuncel Kurtiz, 2000 yılın Gezıci Festival başladığından bu yana artik böyle organi· 

da Türk Sinemasında sansure uğramış filmler ve 2001 yılın- zasyonlar maddi anlamda da daha çok de.Uk gorüyor. Bu 

da da Atıf Yılmaz, Gezici Festival'de yer aldı. Türk Sinema sekizinci yılında Gezici Festival için değiıen ıeyler neler? 

sında ele aldığımız konuları işlerken, yalnızca film gösterım

leriyle yetinmiyoruz. Aynı zamanda bu konuyla ilgili bir kita

bı da gelecek kuşaklar,l kalması amacıyla yayımlıyoruz 

Farklı şehirlerde ulaştığınız festival seyircisinin genel tep· 

kisi nastl? 

B.E.: Şimdiye kadar konuk olduğumuz her şehirde farklı ız

leyicilerle karşılaştık. Bu şehirler arasında en ilginç Ornek, 

ikinci yılımızdan bu yana gittiğimiz Bur"ia'drr. Bursa'da sinl'"

ma eğitımi veren yt.iksekokul olmadığı ıçin, tamamıyla sıne

mayı seven bir kitleye seslenmek durumundayız. Ve son b yıl 

içinde, Bursa'da, gerçek cmlamıyla eğitimli bir festival izleyi

cisinin oluştuğunu ~öyleyebilirim. i zmir, her zaman sinemaya 

ilgi duyan bir şehirdi bizim için. İzmir izleyicisiyle aramızda 

ı\ c. ( ~ ı e ı ' 1 

A.B.: Festivalimiz başlangıcından bu yana r_r Kultur Sa 

kanlığı ve Avrupa Komisyonu Türkıye Temsilciliğı'nin maddı 

katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Bu~'da, Bursa Buyukıehır 

Belediyesı ve Bursa KUltur Sanat ve Turızm Vakfı yıllardır 

hem festival ekibine hem de festivalin yerli ve yabancı ko 

nuklarına ev x1hipliği yapıyor. Bu kau-~ılar ofn,,ısa, fe•.tıvalı 

gerçekleştiremeyiz. Özel sekti:ır. ne yazı} ı.;:, yalnızca lst3rı

bul'da yapılan etkinliklere ilgi gösteriyor Bunun tek ydnrı 

aya{lımızı yorganımıza gOre uzatmayı -oğrenn-ıeınız oldu 

'l<uçUk bir bütçeyle nasıl festival yapılır kon~$-unda kıtap 

bile yazabi l irız 

Festivalinıızin e. yılında, baş larken duşunduklerımızın ~ok 

daha fazlasını gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirız. a 
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ÖMER KAVUR'UN FiLMLERi 
büyüleyici bir sinema serüveni 

NE CLA ALGAN olur: Yolculuk ... Ah güzel İstanbul'un, öyküsünden de güç-

t 
aşra sıkıntısı, tutkulu, marazi aşklar, yo l culukla~ yol

lar, geçip giderken rastlanılan insanlar, kimsenin bil

mediği kişise l öyküler, saatler, fotoğraflarla an l amı 

sonsuzlaştırılan yüzler, gizem, hüzün1 cinayet, kendisi 

bir an l atım aracı olan büyülü mekanlar, içe dönük insanlar, 

görsel hafızanın zenginlikleri arasına katılan mekan coğraf

yası. .. Özgün bir sinemasal dünya: Ömer l<avur sinemas ı.. 

Yetkin bir öykü aniatıcısı olmasının yanı sıra dünyanın en iyi 

sinemacı larında gördüğümüz bir vasıf olan görüntünün ken

di estetiğini en etkin bir biçimde kullanabilen Ömer l<avur, 

aynı zamanda Türk sinemasında özgün mekan duygusu ve 

yaratıcı görsel estetiği ile diğer yönetmenlerden ayırdedici 

özellikler taşır. 

Ömer Kavur, sinema kariyerinin flk filmi olan Yatik Emine'den 

(1974) itibaren, kendi sinemasal atmosferini oluşturan Türk 

sinemasının önemli bir yaratıcısı olduğunu kanıtlamıştır. .. 

Refik Halit Karay'ın bir hikayesinden uyarlanan Yat1k Emi

ne'de yüzyılın başında taırada düşmü§ bir kadının hüzünlü 

öyküsü anlatılır. Filmin hikayesinin sağlam bir zemine, ço

ğu zaman bir edebiyat ürününe dayanması, hüzün yüklü ka

rakterler ve bir Ömer Kavur klasiği denebilecek kasvetli ve 

bilinmeyen öyküleriyle taşranın mekan olarak seçilmesi, 

onun daha sonraki filmleri için bazı ipuçları içermektedir. 

1979 yılında senaryosunu Onat Kutlar'la birlikte yazdıkla

rı Yusuf ile J<enan, dönemin politik ortamını da yansıtır. 

Film, istanbul'un kenar mahallelerinde hayatta kalmaya 

çalışan iki kimsesiz çocuğun öyküsüdür. Ömer Kavur'un rne

kanlara ne denli dikkatle baktığının ön belirtileri bu filmde 

de izlenebilir. 

Kavur'un 1980 yılında gerçekleştirdiği ve Firuzan'ın bir öy

küsünden uyarlanan Ah Güzel İstanbulbir genelev kadını ile 

şehirlerarası çalışan bir kamyon şoförünün, dış koşulların 

dayatmasına direnerek bir arada olabilme çabalarını anla

tır. Bu film le birlikte Ömer Kavur, sonraki filmlerinde tek

rar tekrar işleyeceği önemli bir izleğin sorunsalına girmiş 

] y 1 ! d r ;ı ı 

lü bir biçimde yansıyan temel iz l eği, aıktır; Ömer l(avur 'un 

fi lmsel dünyasını işga l eden önem li meselelerden bi ri olan 

aşk .. 

1982 yılında Selim ileri'nin katkı larıyla oluştu ru l an senar

yosuyla gerçekleştirilen Kmk Bir Aşk Hikayesi, Ömer Ka

vur'un sinemasında bir dönemed temsil eder. Film, kasaba

ya gelen lise öğretmeni ile kasaba eşrafından yeni nişanl ı 

bir gencin aşk hik&yesini anlatır. Film, kasaban ı n gündeli k 

hayatı, ahlak ı, kültürü (kasaba düğün tören leri, resmi ge

çitler, kadınlar toplantısı v.b.l aile ve arkad aşl ı k i l işkileri 

kadın ve erkek meclisleri ve kasaba duya rl ılığı gibi gerçek · 

çi ayrıntılarla örülmüştür. Bunun yanında Ayva lık yö resinin 

o çok özgün mek§nları beyazperdeye başarıy l a taş ınmıştır. 

Film kasaba gerçekliği ve sıkışmıılığıyla i lgili pek çok şey 

anlatırken mekantar da kendine has öyküsünü anl atır. Bu 

iki izlek de daha sonra Ömer Kavur fi lmlerinde ağırlık la 

yer alacak, Ömer Kavur sinemasının bel kemiğini oluştura

caktır. Km k Bir Aşk Hikayesi 'ye~ilçam duyarlılığı' ya da 
1Yeşilçam estetiği1 diyebileceğimiz şeyin de en son ve yet kin 

temsilcilerinden biridir. Dramatik yapı, oyuncular (Neri

man Köksal, l<adir inanır gibD, gündelik hayatın temsili i le 

ilgili, Yeşilçam sinemasında klasikleşmiş bazı ayrın tı l ar, 

film de yer almıılardır ... 

Ömer Kavur'un 1982 yılmda gerçekleştird iği, baş ro ll e r in i 
Müjde Ar ve Hakan Balamir'in oynad ı ğı Göl fi lm ı , kasaba

ya gelen şarkıcı kadınla ona marazi bir biçimde tutkun olan 

dengesiz ve karanlık bir adamı anlatır. Filmde yönetmenin 

daha sonraki filmlerinde de ortaya çıkacak olan, gizem, 

marazi aşk, cinayet gibi gerilim ögeleri öykünün dokusunu 

oluşturur. 

Gerilim ve yol temalannın bir kez daha işlendiğ i , Türkan 

Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer al dı ğı l<örebe'den 

(1984) sonra, Ömer l<avur'un sinemasal dil üzerine daha 

bağımsız düşünmeye başladığı baırol l e rini Zuhal Olcay ve 

Kadir inanır'ın oynadığı yol ve kaçış öyküsü AmansiZ Yol 

t c 

(1985) gelir. Film, Wim Wenders'in A/ice Kentlerdefilmini (1991J, Tlırk sinemasının Sevmek Zamant'ndan sonra çeki 

andırırcas rna yol boyunca etrafta akan ve konaklanılan me

kAnların görüntülerini anl atının temel ögesi haline dönüşti.i

n.ir . . . Amans1z Yol1a birlikte, Ömer Kavur estetiği, ' geri

lim' ve 'yol 'a ek olarak görsel aniatı araçlarından birini da~ 

ha bünyesine alli'. Fotoğraf ... 

Ömer l<avur s inemas ının olgunluk dönemini simgeleyen, Yu

suf Atılgan1 ın aynı adlı yapıtından sinemaya uyarlanan Ana

yurt Oteli (1986) aynı zamanda edebiyat sinema i~birligi 

açısından çok başarılı bir örnektir. Kasahada otel işleten 

Zebercet' in adım adım tükeomesini ve intiharla sonianan 

ürkünç öyküsünlı anlatan filmde kasaba, Zebercet'in sıkış

mış lığın ı, karabasanını yaratan hakiki bir film kahramanı -

len en gizemli aşic' filmi olarak tanımlanabilir. Gizf1 Yüz'de, 

gizenıli olan sadece aşk değil; mek;inlar, k:ıhramanların oy

küleri, nesneler:, saatler, saat kuleleri, her~ey gızemJıdi~

Herşey aynı zamanda olduğundan başka bır şeydir. Kasaba 

daki ailesini terkedip btanbula'a gelen ve pavyonda fotoğ· 

rafçılık yapan gençle, onun çektiği fotoı]rafları inceleyen 

kadın arasındaki sır dolu aşk, görünürde anlatının temelin· 

de durur. Ama film, Orhan Pamuk'un ifadesiyle "bir yı{Jm 

yan öge, konucuk, tema1 kişi, eşya, ... unutulmu~ kasaba/ar; 

ütüler, masa/ar, saat kule/eri, kasapla~ orta/Jkç1 kadmlar, 

Şeyh Galip'ten m1sralar, çayhaneler, ağaçlar .. , Gazete ke

sik leri, fotoğraflar .. . ", Orhan Pamuk'un Kara Kitaptan yo· 

na dönüşür. Anayurt Ote!J~ bir sapkınlığı, ileti~im zorluğu- la çıkarak oluşturduğu hikayesinden, "bazıları da Ömer ka-

nun, marazi içe kapanışın, marazi aşkın, yalnıılığın, gide- vur 'un film dünyasmdan 1 hatta eski filmlerinden. otobüs 

rek cinayetin ve intihann filmidir. l<asabanın karanlık, ten- yolculuk/an, taşra otelleri gibi .. .... baz!lan TLirk;ye coğraf. 

ha ve korku veren sokakları, resmi geçitler, toplu dua edilen yasmdan. .. (Kastamonu, daki &aat kulesi gibi) pek çok ay-

Pazar yerleri, hopaı-lörden buyurganca haykıran belediye rıntı ve anlatıyla doludur. Gizli Yüz, 5adece gizemli bir aşk 

anonsları , erkek mekAnları, horoz dövüş! eri, a_ksiyon filmle- filmi değil, gizemli aniatılar ve görüntülerle yüklü, büyüle-

ri gösteren kasaba sinemaları, tuhaf insan ilişkileri, filmi yi ci bir filmdir, Türk sinemasımn en güzel, en ~iirsel filmle-

unutulmaz kılan pek çok ayrınüdan bazıtan olarak bellek- ri nden biridir. 

lere i şler. Anayurt Oteli, Türk sinemasının en başarılı at- Akrebin Yolculuğu (1996), Ömer Kavur'un gizemli arılatıya 

mosfer filmlerinden biridir ve bu filmde Türk edebiyatının ilgisinin gerilim öyküsü çerçevesinde getiştirdiği, biçimsel 

en s ıra dı ş ı yapıtlarından biri , oldukça yaratıcı ve zengin bir olarak nıükemmeliyete ulaştığı, saat kulesi, saatler dolayı 

sinema diliyle filmleşti rilmiştir. mında zamanın döngüseltiğini çağrıştıran bir filmdir ... 

Ömer Kavur'un (1987) yılında gerçekleştirdiği Gece Yolcu- Filmdekimliği belirsiz bir adamın isteğiyle, bir kasabadaki 

/uğu onun en güzel, en k iş isel filmlerinden biridir. saat kulesini tamir etmeye gelen saatçı ve- o kasabadasaat 

Bi ı· yönetmenin yeni filmi için senarist arkadaşıyla birlikte kulesinin de sahibi olan zengin bir adamın guzef karısı ara-

\mek§.n' aramak amacıyla ç ıktıkları yolculuğu anlatan film, sında yaşanan aşk, öykünün en etkin unsurudur. Filnıde me-

Ömer Kavur'un en temel iziekieri olan 'mek.3.n' ve 'yolcu[u- kAn öylesine ustalıkla görsellf}ürt!miştir ki adeta gotik bir 

ğun', adeta filmintemel aniatısına dönüştüğlı1 etkileyici bir korku filminin görsel aniatısaiiığına ula~tr. Akrebin Yofcu/u-

filmd ir. Video kameranın gözünden bakılan rnekcin lar, yol ğu, gizemin, aşkın yanısrra gerilimi de anlatının baş unsuru 

boyunca görülenler yanında yönetmenin iç dünyası da filrnin haline getirir. 

aniatısını oluşturur. Yakın tarihin gündeme gelmesi, on iki Ömer Kavur'un son fHmi Melekler Evi ülkenin son dönem-

eylül öncesinde terörün katiettiği bir öğretmen kardeş, yiti- lerine hakim olan atmosfere en uygun tür olan bir kara film 

rilen bir sevgili, öykünün kişiset derinliğini oluşturan bölüm- örneğidir. GUneydoğu'da fotoğraf çeken bir savaş foto\}raf-

Jeridir. Ömer Kavur bu filmde, mek8:rıı sadece görsel atmos- çısının tesadüfen içine düştüğü karanlık ilişkilerin ardından 

fer oluşturmak için değil, tarihin gündeme getirilmesi ama- sürüklenişini anlatan film, yakın dönemde yaşanan karanlık 

cıyla da kullanmıştır. Güney Anadolu/da, Mübadele sırasın· ilişkilerin adeta bir benzerinf anlatır. 

da terkedilen Kayaköy, hem görsel olarak hem de öyküsüy- Sonuç olarak Ömer Kavur, sinema sanatının en yetkin yara-

lefilminen etkileyici unsurlarından biridir. Ömer Kavur Ge- tıcılarının arayışlarını ve yeteneklerini bünyesinde barındı-

ce Yolculuğu'nda, çok katmani ı, görsel olarak oldukça zen- ran, Türk sineması içinde en yaratıcı görsel dile 5ahip olan, 

gin ve etkileyici bir anlatıma ula~mıştır. kendine özgü Uslubu ve öyküleriyle en seçkin sanatçıların-

Senaryosunu Orhan Pamuk'un yazd ığı Gizli Yüz dan biridir. a 
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