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Bir film panayırından izlenimler...

Altın Portakal film festivali, çoğunlukla Türk sinemasına getirdikleri ile değil,

çıkardığı vaveyla, polemik ve spekülasyonlar ile yer alır Türk basınında.

İnsanımızın küstürülmüş sinema zevkini tekrar canlandırabilme amacıyla olsa

gerek(!) bu hır güre çevrilir kameralar, pazarlıkların, jüriyi ve adayları etki

altında bırakan kulislerin listesi uzar gider. Bir ara "Her gazetenin kendi adayı

ve yaptırım gücü var" gibi eminim gerçeklik payı taşıyan bir serzenişe dahi şahit

olduk. Çalıştığım kurumun ve ilişkilerinin film izleme şeklimi ve tercihlerimi

etkilemeyeciğini savunmak istememin de bir anlamı olamazdı. Düzen böyleydi o

kadar... Medya ve kurumları sağcısı da solcusu da çok güçlü, alan ise son

derece manipülatif idi ve politik görüşlerin farklılığı hem yayın organlarının hem

de sinema derneklerinin kendi adayları için sessiz sessiz savaşmalarını

gerektiriyordu! Kısmen doğruydu.

Tehdit değil teklif

Ödül dağıtımından sonra çıkan bir tartışmada Cüneyt Arkın'ın Zeki Demirkubuz

imzalı "Masumiyet" filmindeki oyuncuya, Güven Kıraç'a vurmasının arkasındaki

medyatik şişirmeleri küçümsememek ama birbirleriyle garip bir biçimde rekabet

eden ve bilumum sebepten çatışan sinema derneklerinin lobi ve kulis

faaliyetlerinin başrolü oynadığını kabul etmek gerekiyor. İlk film için oldukça

başarılı bir performans sergileyen ve en iyi erkek oyuncu ödülüne en güçlü

aday olan Kıraç'ın, 37 yılını Türk sinemasına adamış ve Köpekler Adası'nda

oldukça 'farklı' bir oyun çıkarmış olan Tanju Gürsu'ya ve ona bu dereceyi veren

jüri üyelerine küfretmeye kalkışması ne ile açıklanabilir bilemiyoruz. Yeni kuşak

sinemacıların Türkiye'de sinemanın sinema gibi işlev gördüğü zamanların aktör

ve aktrislerini yetiştirmiş olan Yeşilçam'a pek saygı duymadıkları bir gerçek. Bu

sanatçılara nostaljik bir değer olarak bile bakmayan fakat sinema üzerinde

onlardan daha çok söz sahibi olduğunu düşünen kimi tiyatro ve konservatuar

kökenli kadronun buluştuğu diğer noktalar ise bir filmin içeriğinde olabilecek

yerel ve geleneksel değerlere ancak aksesuar mahiyetinde tahammül

edebilmeleri; hele hele mistik ya da tasavvufi bir düşünme biçimi sözkonusu ise

asla hata marjı tanımamaları. Hal böyleyken dikkatleri Gazeteciler ve Yazarlar

Vakfı'nın danışma kurulundaki Fethullah Gülen Hocaefendi'ye çekerek ortamı

kızıştırmaya çalışanların tepki vermekteki muradlarından biri de bu. "Onlar" niye

film çekiyorlar? şeklindeki yaklaşımlarla teklifi tehdit olarak algılamaya fikse

olmuş bir bakış açısı ancak ve ancak toplumsal barışı ütopyalara hapsetmeye

ve kötü sinema örneklerinin artmasına sebep olur. Tabii bu sözler toplum ya da
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sinema gibi bir derdi olanlara...

İçi dolu turşucuk

Geçmiş yıllara oranla katılım hayli iyiydi. 14 film katıldı bu yılki festivale. Rakam

kulağa hoş geliyor, hele hele Eşkıya'nın başarısından sonra edindiğimiz Türk

seyircisi sinemaya döndü söylemleri de buna eşlik edince. Çok farklı

kategorilerde yer alabilecek filmlerin aynı şartlarda 'yarışıyor' görünmesi

izleyicilerin kafasında bunlardan hangisi Türk filmi sorusunu çağrıştırdı.

(İstanbul film festivalinin yarışma filmleri için neden bir tema belirlediğini daha iyi

anladım.) Keza rakamın düşmesi pahasına bir ön eleme yapılmalıydı bizce.

En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödülü alan Hamam, oldukça iyi

işleyen bir sinema dilini ihtiva ediyor. Yurtdışında da pek çok ödül alan Hamam

ne yazıktır ki 'Batılıların gözünden İstanbul' klişesinin kıskacında kalıyor ya da

tam tersi (yönetmenin İtalya'da yaşadığı düşünülürse) sırtını Batılıların yumuşak

karnına dayayarak egzotik bir İstanbul prezantasyonu yapıyor. Ama sırıtmayan,

Tunca Yönder imzalı Çökertme'de olduğu gibi 'ben bir turizmcilik faaliyetiyim'

diye bağırmayan bir sunuş bu. Ancak ikinci yarıdan sonra toparlanan Çökertme

toplumsal değişimin ve piyasa ekonomisinin gelenekle birbirine bağlanmış

insan ilişkilerini ve değerleri nasıl zayıflattığını anlatıyor. Çökertme şu an

sembolik bir değer taşıyan savranlığı(deve seyisliğini) tanıtması açısından ilgi

çekiciydi. Değişim ve yozlaşmayla yitirilen kimlik ve benlik çatışmalarını konu

alan Fide Motan imzalı "Yanlış saksının çiçeği' ise Attila İlhan'dan uyarlanmıştı

ancak yeterince ilgi görmedi. Zeki Demirkubuz 'C Blok'tan sonra çok daha

oturmuş bir dille yer aldı bu festivalde. Olaylı oyuncu Güven Kıraç'ın ve Derya

Alabora'nın başarılı bir performans sergilediği Masumiyet, Derya Alabora'ya en

iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Dünyanın en çetin sınavının sevmek

olduğunu söyleyen Masumiyet, en çok eziyetin sevme adına çekildiği

dünyamızda paçayı kurtaramayan, voleyi vuramayan, kirişi kıramayanların hep

'sevenler' olduğunu anlatıyor, bunu da tamamen alt ve orta sınıf yaşam

biçimleri üzerinden yapıyor. Ersin Pertan'ın "Kuşatma Altında Aşk"ı ise aşk'ı

tensel tutkudan ibaret sayan son derece sığ bir açı ile gelişiyor ve finalde amacı

aşan bir tarafgirlik sergileniyor. Film İstanbul'un fethine bir de karşı taraftan

bakmayı denemiş ve bu yönüyle ilginç bir çalışma olabilecekken neredeyse

iyilerin ve kötülerin savaşına dönüşmüş. Tabii, yeni jargonun gerektirdiği gibi

iyiler Osmanlılar değil! Film Annie G. Pertan'a en iyi sanat yönetmeni Erdal

Kahraman'a da en iyi görüntü yönetmeni ödülünü getirdi.

Festivalin en ilgi çekici filmlerinden biri de sinematografik açıdan bambaşka bir

dili olan Kasaba idi. Kasaba ile Jüri özel mansiyonu alan fotoğraf sanatçısı Nuri

Bilge Ceylan bu ilk uzun metrajlı filminde sadece akraba ve arkadaşlarına rol

vermiş. En iyi senaryo ödülünü alan "Usta beni öldürsene" ise belli bir kurgu ve

görüntü seviyesini yakalamış ancak son derece klişe bir finale mahkum

olmaktan kurtulamamış.
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Sonuç itibariyle Akdeniz'in gözde şehrinden bir Türk sinema panayırı daha

geçti. Ödüller sahiplerini buldu. Kimi aksini düşünerek ipleri kopardı, portakalın

suyunu çıkardı. Meğer adet yerini bulsun diyeymiş, hır gür olmazsa bereket

olmazmış. Bir dahaki seneye daha çok film, daha çok gürültü...
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