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CANNES 2002 
ya da dünyanın mutsuzluğu 

55. Uluslararası Cannes Film 

Festivali'nden bu yana üç haf

tadan fazla bir zaman geçti. 

Gündelik koşuşturmayı geride bırakıp, serin

kanlı bir değerlendirmenin zamanıdır. 

Düşünüyorum da, kimi filmler kalıcı izler bı

rakmış belleğimde, kimini anımsamakta güçlük 

çekiyorum. Gerçek sanat yapıtlarının zamana 

direnme gücü olmazsa olmaz bir kural olduğu

na göre, bu yılın ürünlerinden hangilerinin bu 

sınavı geçtiğine karar vermek şimdi daha kolay. 

Keşke, jüriler de kararlarını ilk izlemeden belli 

bir süre sonra verebilseler ... 

Dilerseniz Jüri'nin verdiği kararlardan başlaya

lım. David Lynch başkanlığındaki jüri, tümüyle 

yönetmen ve oyunculardan oluşmuştu bu yıl (ki

mi yıllar ünlü yazarlar, tasannıcı lar. mi.izisyen

ler de yer almıştır Cannes jürilerinde). Farklı 

kültürlerden gelen, farklı eğilimiere sahip yö· 

netmenler arasında kimler yoktu ki: Danimar

kah B ille August, Şiiili Raoul Ruiz, Fransız Cla

ude MJ! ler ve Regis Wargnier1 Brezilyalı Walter 

Salles. Oyuncular cephesine doğu kültürleri 

ağırlığını koymuştu: Endonezyalı Christine Ha

kim, Amerikalı Sharon Stone ve Çinli (Hong

Konglu) M i che i Yeoh. 

Jürinin kararları, bu çok renkliliğin bir yansı

ınasıydı sanki. Ödüller1 farklı anlayışlardan, 

farklı türlerden ve farklı kültürlerden filmler 

arasında dağılmıştı. Oysa tahminimiz, David 

Lynch'in ve onun yanında saf tutabilecek Raoul 

Ruiz gibi yönetmenlerin ağırlıklarını koyarak, 

ı n 

55. Cannes Film Festivali'ni 
takip eden Vecdi Sayar, 
festival filmlerini Altyazı 

için değerlendirdi. 

VECDİ SAYAR 

jürinin tercihlerinin sinema sanatı açısından da

ha cesur1 daha denemeel ürünlere yönelmesini 

sağlayacakları doğrultusundaydı. Yanılmııız. 

Jüri, tercihini yenilikçi bir ürün yerine klasik 

anlatımı yeğleyen düzgün bir yapıttan yana koy

du. Lynch'den beklenen çılgınlık gerçekleşmedi. 

POLANSKI ' NİN PİYANİST ' İ 

Bir zamanların çılgın yönetmeni, Leh asıllı Ro

man Polanski'nin \politically correct' bir filmi

ni görmek de varmış kaderde. Polanski'nin 

Piyanist'inin 55. Festival'de ~ltın Palmiye'ye 

değer bulunması eleştirmenlerin genel hoşnut

suzluğu He karşılandı. Filmin olgun bir sinema 

ürünü olduğuna, Polanski'nin anlatım yetene

ğinin izlerini taşıdığına kuşku yok, ama aradan 

bir ay geçtikten sonra filmden geriye kalan faz

la bir şey de yok. 

Piyanist, yönetmenin yıllardır düşünüp de bir 

türlü gerçekleştiremediği hesaplaşmanın bir 

ürünü olsa gerek. Polanskl'nin çocukluk anıla

rından izler taşıyan film, ünlü Polonyalı Yahu

di piyanist Wladyslaw Szpilman'ın çektiği acı

ları ve mücadelesini gözler önüne seriyor. Get

to'dan kaçarak bir tavanarasına gizlenen piya-

nist, bir Nazi subayının yardımıyla hayatını 

kurtarıyor. Polanski, bu gerçek olaydan yola 

çıkarak, dünyaya bir hoşgörü çağrısı yapıyor. 

Evet, filmde Nazi terörünü tüm dehşetı ile yan

sıtıyo~ ırkçılığın çirkin yüzünü sergiliyor ama, 

iyilerle kötüler siyahla beyaz gibi ayrılmıyor 

birbirinden. Yahudilerin, Po lanyalıların arasın

da da kötüler var. N azilerin arasında da insan 

kalmayı başa rabilenler olduğu gibi. .. 

ARARAT 

Piyanist beni fazlaca heyecanlandırmadı ama, 

Atom Egoyan'ın yarışma dışı gösterilen Ara

rat'ı ile kıyaslayınca şükretrnek gerekiyor. Tıpkı 

Polanski gibi, tarihle hesaplaşmak üzere yola 

çıkan Egoyan, (kendi ifadesi ile) 'Ermeni soykı

rımı'nın günümüz Ermeni insanı üzerindeki iz

lerini araştırıyor. Her zaman olduğu gibi, bire

yi filminin odak noktasına yerleştirmiş, ama bu 

kez öteki filmlerinde olduğu kadar özgür değil. 

Ondan, tarihsel gerçekleri <elbette onların res

mi tarihi açısından) yansıtmasını, Türklerden 

hesap sormasını bekleyen bir Ermeni diaspora

sı var, Sonuçta, Egoyan'ın iki arada bir derede 

kaldığı, ne tam anlamıyla bir propaganda filmi, 

ne de tam anlamıyla kişisel bir film yapabildiği 

anlaşılıyor. 

Atom Egoyan kendisini bekleyen tehlikenin (şe

matizmle, ırkçılıkla suçlanmak gibi risklerini 

farkındaydı elbet. Bundan kaçınmak için çok 

katmanlı bir yapı oluşturmuş 

ve filmdeki 'Türk düşmanı' sah

neleri filmin kahramanlanndan 

baıjdan sola) 
Altm Palmiyell 

Piyanist n 
Kedma 



birine, 'soyk•rım'ı konu alan 

bır film çeken <Charles Azna 

vour'un canlandırdığı) bir 

yönetmene mal etmiş. Film 

(yukarıd~n 

~agıy~) 

About S'hmıdt 
Tltt Man 

Wıth.,ut A Past, 

içındeki film'in kahramanla· Puth-DrunJc Lo"e 

rından birı de, Kanada'da yaşayan Türk asıllı 

bir oyuncu. O da, TUrkiye'nin bir sözcüsü sanki. 

Akıllı laflar ederek, yönetmenin günumUz Türk 

insanına bakışını simgeliyor. Bütün bunlar, şe 

matizmden kaçmak adına düşülmüş bir şema 

tizm tuzağının ögelerinı oluştururken, Ego· 

yan'ın ince ince örmeye çalı~tığı kimlik sorgula· 

ma~ı ve tarihin ağırlığı altında ezilen birey so· 

runsalı güme gidiyor. Filmden gerıye, Egoyan'ın 

sahiplenmediği, 'film içindeki film'in inandırıcı· 

lıktan uzak 'klişe'leri, vah~et sahneleri kalıyor. 

Her filmi oldugu gibı, bu filmi de savunan eleş 

tirmenler var elbette. Özellikle Amerika kıtasın

da. Ama, bizim bakışımızın milliyetçi önyargı 

lardan kaynaklanmadığını doğrulayan Avrupalı 

eleştirmenlerin sayısı da epeyce fazla. 

POLİTİK SiNEMA 
Ne Egoyan'ın, ne de Polanski'nin filmlerinin, 

tarih ve toplum ilişkisine yeni ve cesur bir ba

kışla eğildiğini söylemek mümkün değil. Oysa, 

Amerikalı belgeselci Michael Moore'un Bow

/ing for C olumbine adlı yapıtı dünyada olup bi

tenler Ustüne çok daha sağlam veriler sunuyor, 

çok daha temel sorular soruyor. Kanımca, fes 

tivalin en 'politik' filmi Bowling for Columbi

ne. Moore'u, ilk uzun metrajlı belgeseli Ro· 

ger&Me'den tanıyoruz. General Motors fabri

kasındaki toplu işten çıkartılmaların içyüzünü 

sergileyen ve bir 'cinfma-verite' {gerçeğin sine

masıl örneği olan filminde belgesel türüne ya

ratıcı katkılar getiren yönetmen, yeni filminde 

de aynı yaklaşımı sUrdUrüyor. Columbine kasa

basında bir lisede çevreye ate~ ederek onlarca 

genci öldüren iki çocuğun yarattığı trajediyi, 

güncel bir gazete haberi olmaktan çıkararak, 

ulusal <hatta, Amerika'nın dünya üzerindekı 

gücünü hesaba kattığınızdal uluslararası bir 

boyuta kavuşturuyor. 

Moore, şiddetin nedenlerini, kökenierini sorgu

luyor film boyunca. Silah kullanmanın yasalar

la güvence altına alındığı, toplum vicdanında 

adeta kutsallaştırıldığı bir toplumda gerçek 

suçlu kım? Şiddet ıçeren programlar üreten 

medya mı' Silah tüccarları mı' Yoksa, halkı 

'korku' içinde yaşatarak iktidarlarını güvence 

altına alan sıyasetçiler mi' Yoksa1 bunların 

toplamı, yanı sistemin kendisı mi7 

Moore, ilk fılminde olduğu gibı yalın gerçekle

rı yansıtırken, rnizahın glıcünden yararlanıyor. 

Bow/ing for C olumbine özüyle biçimi son dere

ce tutarlı, hedefini onikiden vuran bir yapım. 

Sürekli 'duşman' üreterek oyakta kalmaya ça 
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lışan kapıtalist sıstenıin özelliklerini ve ll Ey· 

lül sonra~ı yaşadığı travmayı daha iyi anlamak 

için Moore'un belgeselinı izlemek gerek. Festi· 

valde ilk •ez yanşmaya seçilen belgesel olarak 

da tarihe geçen Bowling for Columbirıe e OY· 

birliği ıle verilen '55. Yıl Büyük Ödtllü', jürinin 

en doğru kaı·arlanndan biriydi kanımca. 

BARIŞ ADLI KUŞ 

Barış kuşu nereye konar, nereye konmaz; kon· 

nıazsa neden konmaz? Filistinli yönetmen Elia 

Suleiman Oıvine lnten,ention IYadon 1/ahhey

yJJ adlı filminde bu sorunun yanıtını arıyor. O 

da mizahın gücüne inanan yönetmenlerden. Iş· 

gal altındaki topraklarda iki sevgilinin buluş

ması gibi sıradan bir olaydan yola çıkan Sule· 

s..ıl ~iddetin kayn:ıklannı araştırırken, bireysel 

etl nler aoz ardı etmiyor. V.:;. "Soylernpye dt· 

rım ı 3nnıyor ama, suçun birazı da b1ze a•~ go

._pl k.Jrde~1m diyor Arap kardeşlerine M ılitan 

rı.ı tavır yıı:nı o, sorular sorarı bır taklaşımı be

n:rnseyer ~uleıman'ın pilmi juri tarafından Ju-

du. ı 948'de ısrail devletinin kurulduğu yı Ilan· 

nı anlatan Gitai, insan unsurunu ön plana çı· 

kartıyor ve Arap halkının topraklan için verdi· 

ği savaşımı saygıyla anlatıyordu. Ne var kı, jü· 

nden destek bulamadı. 

YALNIZLIGA AGIT 

Bu yılın ana teması 'Insanın yalnızlığı' idi diye

bilirim rahatlıkla. Dünyilnın farklı köşelerin 

den yönetmenler, toplum içinde gidererek yal· 

nızlaşan bireyin trajik konumunu tartışıyordu. 

Bunların önemli bir bölümü, yabancılaşma ol· 

gusunun toplumsal kökenierine yönelen yapım· 

!ardı. Içlerinde en başani ısı , kanımca 55. Fes· 

tivalin en iyi iki filminden biri oları The Man 

Wıthout a Past IMies vail/a menneisyytt,ıJ. 

bır darbe sonucu belleğini yıtiren bir işçinin ya· 

şadı~ı yoğun yalnızlığı anlat: du. Duyguları 

vnemseyen ama somt.irmeyen soylu sinemacı lar· 

dan -1e yar3.tıcı sinema'nın ,auteur sinemasının 

da diyebılirıinız) gı.inUmı.izdekı en Onemli tem

silcilerinden bı rı olan Kaurismakı'ye verilen Ju

rı BUyuk OduiU' ikincılik ödı..illınün yerini tutıı-

da· işleyen bir film. Tecimsel sinemanın kuraı. 

larına boş veren Dardeııne kardeşlerin gozdl 

oyunetıso Olivier Gourmet'ye 'En Iyi Erkek 

Oyuncu' ödülünü kazandıran Le Fils, insan iliş

kilerinin gizemli evrenine bir yolculuk olara~ 

tanımlanabilir. Dardenne kardeşler, kahra 

manları na bir bilim adamının titizliği ile yak. 

laşıyorlar. Duygudan arınmış, mesafeli ve dik 

kati i bir bakışla. 

Yalnızlık temasının işlendiği bir Amerikan guJ. 

di.ırüsı.i, Alexander Payne'in About Scl1midt'i 

yarışmadan eli boş döndü, ama hiç kuşkusuz 

pazarda hak ettiği ilgiyi bulacak, Sırf büyuk 

bir oyuncuyu, Jack Nicholson'u izlemek içın 

bile değer. 

Insan ilişkileri Listüne bir başka Amerikan gül· 

dürüsü. Punch-Orunk Love ıse yönetmeni Paul 

Thomas Anderson'a 'En iyi Yönetmen' ödl.ıh.i

nün yarısını getirdi. Ödülün diğer yarısı ise 

Koreli yönetmen Im Kwon Taek'in oldu. 

l<ore sinemasının b6 yaşındaki ustası Im 

Kwon-Taek, Chihwaseon adlı yapıtında 19. 

yüzyılda yaşamış çizgi dışı bir ressamın yaıam 

öyküsunden hareketle, yaşama ve insana dair 

düşüncelerini aktarıyor. Filmin estetik bütün· 

hııjl.ı tek sOzcükle kusursuz Doğu sinemalar~, 

ana yarışmada Taek'e verilen En İyı Yönetmen 

ödülü ve Filistin filmine verilen ~üri Odülü' ile 

yelinmek zorunda kaldı ama, '·Belirli Bir Ba· 

kış' bôlumunde yer alan Tayland filmi Sud Se· 

nacha bu bölümün en ıyi filmi seçildi. FIP· 

R ESC! ödülleri de iki dalda doğu sinemaları 

na gitti. Yarı~ma bölümünde, Suleiman'ın fil· 

mi ödüllendirilirken, yarışma dışı bölümlerin 

en iyi filmi olarak 'Eleştirmenler Haftası'nda 

gösterilen Bangladej·Fransız ortak yapımı 

Matir Moina seçildi. 

Sinemamızın Zeki Demirkubuz'un iki filmi ile 

temsil edildiği ve adından Ovgüyle söz ettirdiğı 

festıvalde, Cannes Junior'un uluslararası jüri· 

sinde ülkemizin de -uç liseli gençle- temsil 

edilmesi ve Film Pazarı'nda çok sayıda filmi· 

rnızin alıcılara sunulması olumlu puanlardan. 

Dünya sinema okullarında gerçekleştirilıniş 

filmierin yarıştığı 'Cinefondation' bölümündE' 

de bu yıl Türkıye çıkışlı bir gencimizin başarı-

n Odi.Jiu' ile r:ieğerlendirıldi. Estetik butUnlUk yar Cannes'da. Bana gore, Polanskı ile yer de sınil tanıklık ettik. i sviçre'de sinema öğrenimi 
açsından bazı sorunlan olduğunu düşı..indüğüm gıitırmeleri !yani 'Altın Palmlye'yı almasıl daha gören Ayten Mutlu Saray, Sürgünde Oliim ad 

filırıın haH nı veren bır değerlendirme. do9ru olurdu. Film gorUntu tönetimi ve oyur lı çalışmasıyla katılmıştı yarışmaya. 
• •t..ı vıl ft tıv:ıı yonetmenmin yarı~ma lbtesine culannın baş..msııle de One çıkıyordu. Nitekim Çok .ayıda bawapıt içermese de, çok sayıda 
bır ~="ıf,o:•·, tılmı ıle bır ı ırail filfrını dlnıosı, 

ı: u kuo:::,.,z bır barış "'le ljı ta~ yoıdu. lkı fılm 

d·l nda gr•~s-e' n de ş...i.rfJCı bır ben;er/ıı 

v rdı raııli yonetmerı Amoo (. taı 1\._dma 

d lı r•ındı- u lı r çu bır vakl~ırr jer•ne b , i 

bı on oetır•'t'nr h tt tUieıman dan <.la 

ıdereıı. ç:ııvaldızı ı<endi tardfına bal yf)r-

Kdurısmakı'rıin fetış oyuncusu! atı Outınen 'En ıyi' filmi barındıran 55. Cannes Festivali 

!yı adın Oyuncu ödülünün sahibı •"ıldu. programının en önemli özelliklerinden biri, di· 

Festıvaıır ana ~emalar ndan bırinin, glinumuı 1ital teknoloji ile uretilmiş çok Sdyıda fılm içer· 

toplumundaı<ı yabancıla~ma ve bıreyırı yalnız· mesıydi. Bu tilrnlerdt>n bir bölümünün yarı~ 

ıiıı ldw unu ~.'/lemıştım Bel~ik"lı Oar<.fennP nıalı bOlümde }'er alması ıse, sinemanın tanı 

Kardqler n L~> Fils ldl ı y1pıtı bu tenıa.,ıı bu- mının giderek deği~mekte oldugunun bir i~are· 

yuk bır yalınlık la neredı:oyo;e bır belge el tadın- tı ~ayılabilirdi. a 


