
HAVADiS
"Oyle bir ulkede ya|iyoruz ki, her gun bir olay

oluyor ve olaylari da unutmaya bajliyoruz."
Ceylan Ozgun Oz^elik

BiRLlKTE, HUZUR VE BARISLA
Baska Si'Mema'mnbagimsizyapimlari sinemaseverlerlebulusturma hedefi,
'birlikte yasamak' temali Gaziantep Film Giinleri'yle ivme kazandi. Ayni hedef
dogrultusunda, Baska Sinema'nm Diyarbakir gosterimleri de basladi.
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Hem iilkece hem de diinya
gapmda ̂ekilen en biiyiik
sikmtilarm ba§mda 'birlikte
yafayamamak' geliyor.

Kendinden olmayana tabammiil edememe,
ber |eyi tektipleftirme diisturu smir
tammiyor. Ulkemizdeki azmliklara ve farkb
diifuncelere ydnelik tam demokratik
yakla§im saglanamamifken (jevremizde
cereyan eden ig savaflar nedeniyle bu
sikmtiyi daba da derinden ya§iyoruz ne
yazik ki. Son donemde Suriye'deki ig
sava§tan kaqan miiltecilerin ilk duragi oldu
Tiirkiye. Nisan'da i^ifleri Bakanbgi G69
idaresi Genel Miidiirliigu'nun bazirladigi
rapora gore Tiirkiye'ye gelen Suriyeli
miilteci sayisi 3 milyon 567 bini gegti. Ve
gegim sikmtisi geken yerel balkm, ifsizligi
ve buzursuzlugu miiltecilere bagladigi da
bilinmekte.

Azize Tan direktorliigiindeki Ba§ka
Sinema bu gergeklerden bareketle, 24-27
Mayis taribleri arasmda 'birlikte yafamak'
temab Gaziantep Film Giinleri'ni diizenledi

ve gosterim maratonunu buradan da
Diyarbakir'a tafidi. Boylece Ba§ka Sinema,
Istanbul smirlan di§mdaki Izmir, Ankara,
Bursa, Eski§ebir, Mersin, Adana, Konya'dan
sonra sinemaseverlerle buluftugu |ebirlere
Gaziantep ve Diyarbakir'i da eklemi| oldu.

Ba^ka Sinema'nm Kiiltiir i(;in Alan
i^birligiyle bu yil ilk kez diizenledigi
Gaziantep Film Giinleri, adeta bir miize
merkezine d6nu§mu§ §ebrin sinema ayagim
gucjlendirmeyi amagbyor. Istanbul gibi
buyiik ̂ ebirlerde vizyona giren filmier,
Tiirkiye nin birqok §ebrine geg geliyor ya da
hi(; ugramiyor. Bu noktada, sinema
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giindemini canb canli takip etmek acjismdan
Ba§ka Sinema onemli bir gorev iistleniyor.
Her sene farkli bir tema ile sinemaseverlerle

bulufacak olan Gaziantep Film Giinleri'nin
bu yilki temasi 'birlikte ya§amak'ti.
Sinemaseverler; oliim, aile, a§k, bafiza gibi
kavramlar aracibgiyla birlikte ya§amaya
gab§an insanlarm bikayelerini izledi, 24-27
Mayis taribleri arasmda. Ustelik 400 bine
yakm Suriyeli miilteciye ev sabipligi yapan
§ebirde miilteciler de diifiinulerek tiim
filmier Arapga altyazib gosterildi ve
soylefiler Arapgaya terciime edildi.
Gosterimler, PrimeMall'daki 99 ki§ilik 7
numarab salonda geni§ katihmla
gergekle§ti. Malgorsata Szumowska'nm
Berlin Film Festivali'nden

Jiiri Biiyiik Odiilii kazanan
"Yuz"u (Twarz), Asghar

Farbadi'nin Oscar'li filmi

"Satici" (Forusbande), bu
yil Liibnan'm Oscar adayi
olan "Hakaret" (LTnsulte)
ba§ta olmak iizere 10 uzun
metraj ve iki kisa film
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programi, Gaziantep Film Giinleri'nde
seyirciyle buluftu. Uzun mertajlarm ikisi
yerli yapimdi. Ceylan Ozgun Ozgelik'in
"Kaygi"si ve Emre Yeksan'in "Korfez"i
seyircinin biiyiik ilgisiyle kar§ilandi.
Yonetmenlerin katibmiyla gergekle§en
soru-cevap boliimleri de dolu dolu gegti.
Festivallerde gogu zaman f ikayet ettigirniz
anlamsiz sorulardan ziyade boylesi
etkinliklerin eksikligini bisseden geng-orta
ya§ insanlanmizm gikarimlari dikkat
gekiciydi.

Gaziantep Film Giinleri'nin bitimini
takiben bem Gaziantep'te bem de
Diyarbakir'da Bagka (Jargamba gosterimleri
ba§ladi. iki febirdeki bu diizenli gosterimler

sayesinde sinemaseverler bem
vizyonu zamaninda takip
edebilecek bem de merakla
yolunu gozledikleri yerli-
yabanci bagimsiz yapimlari
perdede izleyebilecekler.
Dansi, Bagka Sinema ile
bulu^mayi bekleyen diger
febirlerimizin ba§ina... APM
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www.baskasinema.comuniFhince/ilms


