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Suriye Kultiir ve Milli Egitim Bakani'nin bir karari ile

"Arabistanli Lawrence" filminin, Suriye'de gosterilmesi
yasaklanmi^tir. Yetkili kaynaklarin bildirdiklerine gore, ingiliz
casusu Lawrence'in Arabistan'daki faaliyetlerini konu alan

bu film, tarihi hakikatlerl tahrif edici mahlyettedir.

GAMESIUN SONRA TUFAN!
Nuri Bilge Ceylan, '^''Ahlat Agcici^^y\2i Cannes'dan odiilsiiz donerken, yi- Cannes
Film Festivali'nin Altin Palmiye'sine, "S/iop/#^^rs"la Japon yonetmen
Hirokazii Koreeda uzandi. Belli ki herkesin §eflcate ihtiyaci vardi!

Esin KVi^LKTEPEPIAAR
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Sahane kiyi caddesi yani mefhur La
Croisette, diinyanm en biiyiik film
seti sayilabilir malum; spot ifiklan,
limuzinden inen iinliileri sabirla

takip eden kameramanlar, daha da sabirh
smokinli fotografgilariyla bildik festival
manzaralannda, biz de habire ayni yerde
turladik. Ne§eli kalabaliklardan kagarak
arka sokaklarda yol ararken ta|li tasmali
minicik kopegin pe§inde ko§turdugu
dopiyesli yaf li hanimefendinin yanmdakiyle
sohbeti kulagima ̂alindi. "ilgi ve alaka
yalan oldu artik!" dedi veya kit Fransizcama
gore buna benzer bir fey soyliiyordu. Kopegi
sevmek igin kisacik durdum, soylefi
bekliyordu... Spike Lee, elinde fampanya ile
goriindii ve Altin Palmiye ifin yariftigi
"BlacKkKlansman" ile ortaligi yeterince
sarstigi i^in keyfi yerindeydi, Gate
Blanchett'in bafkanligini yaptigi jiiriden

ikincilik anlamma gelen Grand Prix
odiiliinii alacagini hissetmifti sanki.
Irk(filigin birkag yiizyillik tarihini 'kara'
mizahla eleftirdigi mevzusunu kahkahalarla

karfiladi, Trump
yonetimine kiifiirlerini
esirgemedi. Filmin

Cannes'daki galasi
oncesi yafanan Filistin
trajedisini sordum,

uzun bir sessizlik ve

i  ciddiyetin ardindan
ABD'nin genel dif
politikalanm
kinamakla yetindi,

fampanyadan bize de
i  ikram etti.

' misali

Asghar Farhadi'nin maalesef
gerilim veya melodrama yeterince
dalamayan heyecansiz filmi "Herkes
Biliyor"la afilan yarifin ilk
giinlerinde, Jia Zhangke ustanin
kink bir afk hikayesi iizerinden
(Jin'in son ddnem devasa
biiyiimesinin afmazlanni da
yansitan "Ash Is Purest White"
misali tanidik ve saglam filmlerle
oyalandik. §ahane Zhao Tao,
hayirsiz adamin pefinde muhtelif
karakterlerle karf ilafiyordu, arada
"Hepimiz evrenin mahkumlariyiz'
damardan bir ciimle de duyuldu.

Hakli kavgalarin verildigi bir yildi ama
ddtilsiiz donen "Savafta"daki iffi sinifi
miicadelesini yiiksek sesle yapan fahane
aktor Vincent Lindon'la Unifrance'm liiks

otellere kiyasla gayet miitevazi mekanmda
buluftugumuzda "Umutsuz degilim,
bilakis" dedi. Son yillarda diz boyu artirilan
giivenlik giigleriyle bir nevi kol kola
yafamak, -hangi iilkeden olursaniz olun, bir
tuhaf oluyor ama iinlii Majestic Oteli'nin
girifinde her giin ̂ antami koklayan Igor'la
aramizda ozel bir bag kuruldu, ya da ben
oyle farz ettim 9unku Terry Gilliam da ayni
feyleri hissetmifti. Kapanif filmi olan gayet
daginik "Don Kifot'u Oldiiren Adam"i 20
yih afkm bir siire ve tiirlii belalardan sonra
bitirdigi i^in mutlu, mevzuyu kapatip
devasa bir polis kopeginde buldugu fefkati
anlatmaya meyilliydi.

"Star Wars" soylefilerinde siramizi
beklerken, sohbetler giiya bati
ikiyuzliiliigiinu vurgulamak adina yine
siirekli kadina aci f ektirerek gereksizce
kifkirtmaya gabalayan Lars von Trier'e
uzandi, bildik eleftirmen egolari farpifirken
odaya genf Han Solo Alden Ehrenreich girdi
ve -moda deyifle- diinya kisa bir siireligine
giizellefti. Antonioni'den konufurken,
diinyanm geri kalani gibi 'Seylan' olarak
telaffuz ettigi Nuri Bilge Ceylan'm

filmlerini merak ettigini soyledi, kibarlik
etmiyormuf gibi geldi. FIPRESCI odiiluyle
yetinmek zorunda kalan "Burning"in gizemi
ve kulaklarimda Miles Davis'in puriizsiiz
trompet tmilariyla koftururken yonetmeni
Lee Chang-Dong'la "idam Sehpasi"ndan
(Ascenseur Pour L'Echafaud, 1958) ve
oradan odung aldigi miizikten konufmak
elzemdi. Bir fekilde terk edilmif ama
mazlum olmayan focuklarin incelikli
filmleriyle tanidigimiz Hirokazu Koreeda,
'sefilmif' aileyi baftaci ettigi "Shoplifters"
ile Altin Palmiye kazandi, belli ki herkesin
fefkate ihtiyaci vardi. Bir gece once "Ahlat
Agaci"ni izlemif ve dogrusu diinya alemin
de destegiyle odiil ihtimalinin cazibesine
kapilmiftik. Giizelim Ahmet Rifat §ungar'in
goziiniin dondugii veya Serkan Keskin'in
okkah bir ego fifkinligini ofkeyle patlattigi
monologu misali benzersiz anlarla
hatirlanacagi kesin, gelgelelim uzunluguna
ragmen devamina gerek duyulan sekanslar
da mevcut. Ceylan'm ozetledigi gibi
"Tiirkiye'de kendini var etmeye galif an bir
gencin etrafim kuf atan deger yargilarini
anlatmaya fahfan" bir film, ikircikli finalin
fahaneligiyle umut veren, "Ulysses"teki gibi
giin boyu turladigi kasabasinda karfilaftigi
muhtelif insanlarla olan sohbetler iizerinden
karakterin yafadigi qevreden, kofullardan
ve toplumdan ayri tutulamayacaginin altini
fizmesiyle yonetmen a^isindan bir ilk. APM
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