
FESTIVAL trZERlNE KU^UK NOTLAR

G6k§en Aydemir

37. Uluslararasi Istanbul Film Festivali 17 Nisan 'da kapani?

toreniyle bitti. Derdim Qdiillerin kime nasil gittigini ve

hakkaniyetini tarti§mak degil. ̂ iinkii, ne bir filme en iyi film

odiiliinti vermek o filmi en iyi film yapar, ne de odiil

alamayan filmier kotii filmlerdir. Jiiriler kendi iflerinde o

anki begenileri dogmltusunda degerlendirmeler yaparlar. Ve

her jiiride kendi siibjektif degerlerine gore farkh filmlere

oduller verirler. Festivallerin verdigi ak9eli bdullerin

tamarmna kar§i oldugumu oncellikle belirteyim. Festivaller

odiillere konulan ak9eleri kaldirdiklan zaman, Qdiillerle ilgili

bu tarti§malannda sona erecegini duiiinuyorum. Her sene bir

kisun film diger bir kisim filmle 9e§itli festivallerde

yan§tmyor, sonrasmda kendi begenilerimize gore Qdiilleri

dagitmaya 9ali§iyoruz. Tabi ki bu dumm tarti§maya a9ik bir

hal aliyor. §unu belirtmek isterim, festivaller Tiirkiye

Sinemasi'ni ekonomik olarak desteklemesin demiyorum.

Bitmi§ bir tiriine destek vermek yerine, bu filmier daha proje

a^amasmdayken, geni? katilimli jiiri kararlanyla; senaryo

destekleri, ortak yapnnci bulma destegi, 9ekim destegi ve

post prodtiksiyon destekleri vermeleri ka9mdmaz. Tabi ki

iilkemizdeki pek 90k festival farkli adlarla da olsa bu tiir

boltimler a9mif durumda. Bence geli§tirilmesi ve fonlarm

arttinlmasi gereken boliim bu. Geni§ katiluncdi jiiriler

projeleri aynntili olarak incelemeli daha 90k filme daha fazla

ekonomik destek saglanabilmeli.

Biz sinema ele§tirmenleri pek 90k konuda birbirimizden 90k

daha farkli gorii^lere sahibizdir. Hatta konu bir film olunca, 3

sinema ele^tirmenin oldugu yerde 5 farkli fikir olabilir.

Saninm ilk kez bu sene tiim meslekta? arkada§lar ortak

paydada bulu§uyoruz. Ulusal yan?mada izledigimiz filmlerin

bir90gunun ne kadar vasat ve sinematografik olarak degersiz

oldugtmu du§unuyoruz. Bu bir iilke sinemasi i9in 90k iizucii

ve tedirgin edici bir durum bence. Tiirkiye sinemasi birka9

ba§anli yonetmenin bireysel 9abalari haricinde bir ekol

olu§turamayacak mi? Diinyada Tiirkiye sinemasinm sektdrel

bir market degeri olacak mi? Bence ddiillerden dte bu

konulann tarti^ilmasi gerekiyor. Olkemizde sinemacilar

sinirh fona sahipier. Bu fonlardan en dnemlisi KUltur

Bakanligi'mn destekleme fonu, bu fon nasiI dagitiliyor. Bu

konularla ilgili ciddi tarti§malarin yapilmasi gerekiyor. Bu

sene festivallerde yan§an filmlerin bu kadar vasat olmasmm

temelde iki nedeni var. Birincisi filmlerin fonlanma $ekli,

ikincisi festivallerin odul mantigi... Birincisi otosansurii

getiriyor, ikincisi belirli gruplara ait olma egilimini.

Bu sene festivalin en iyilerinden olan Tolga Kara9elik'in

Kelebekler filmi, bakanliktan destek alamami§ ve kendi

imkanlanyla 9ekilmi? bir film. Gi^e Memum ve Sarma$ik ile

ba§anh i§lere imza atan Kara9elik, Turkiye sinemasindaki

yerini Kelebek filmiyle saglamla§tirdi. Festival oncesinde

vizyona girmi§ olmasi nedeniyle odiillerde 90k sansi

olmadigimi dii?iinsem de festivalin en iyi filmlerinden
biriydi. Dunya promiyerini Sundance Film Festivali'nde
yapan ve odtillendirilen film; senaryosu, yarattigi karakterler
kurgusu ve mtizik kullammiyla olduk9a olgun bir 9ali§ma
Yillar once annelerinin oliimu nedeniyle yollari ayrilan ""
karde^in babalarimn 9agirmasiyla yola yikmasi ve yeniden
karde? olmanin yollanm aradigi filmde kelebek metaforu
onemli bir yer arz ediyor. Annelerinin olumuyle
90cukluklanni annelerinin mezarinda birakan fir u

Kardesin
hayati birbirinden 90k farkh dunyalara akmistu* vp
birbirlerini hi9 tammamaktadirlar. Cemal, Kenan
birbirine yabanci 119 karde§. Bir yol ya da bir olUm
yeniden karde$ yapabilir mi? Turkiye sinemasmda

son j Q
yilda gordupm en gu9lu kadin karakterlerden olan Suzan
Tug9e Altug) 'in annesizlikle ba?layan koksiizlugii, bab ^
hi9 tamyamamasi ve babasizligin onda yarattigi
algisiyla gu9lenen bir karakteri var. Ne kadar sabrets
e^inden aynlma istedigi, erkekier diinyasmda kavganm^
ortasina kendini ati? ?ekli, babasinin cenazesi ba
saatlerce oturmasi, hatnlamak istedigi ge9mi§ hep b ^
gostergesi. Bir dlum ve kinlan 119 hayat. Astronot olan ama
uzaya hi9 gidemeyen Cemal abinin (Tolga Tekin) hay I
kirikliklari, ortanca karde§ Kenan'in (Bartu Ku9uk9aglaya )
ge9mi?i unutma 9abasi, Suzan'in issizligi, ilgisiz ve sevgisiz
bir baba. Bir intihar ve hayati degi?en dort ki^i. Tarn her §ey
diizelecek derken, babanin cenazesini kaldmna hali
Babalarindan nefret etmekle, iiztilmek arasinda kalan
parampar9a U9 insan. Boyle anlattigimiz zaman hikaye

olduk9a trajik ve iiziicu geliyor. Kara9elik, bu kadar hazin bir

hikayeden inanilmaz keyifli ve bol mizahh bir film 9ikarmi5.

Hakan Karsak'in hayat verdigi imam karakteri filmin

dunyaya baki? algisini birebir yansitmakta. Hayatta herkes ve

her §ey hakkinda ku§ku duymahyiz ve hi9bir $eyi ulvi

nedenlere baglamamahyiz. Bazen hi9 bir §eyin nedeni

olmayabilir, sevgisizlikte buna dahil. Bu filmde babalarmi

mezara gomen 119 karde§ kelebekler misali ge9mi5i serbest

birakmi?tir. Filmin en 90k sevdigim boliimii olan Suzan'm

Gidelim Buralardan §arkisiyla ettigi dans ettigi boliimde

seyirci olarak bizde tiim yiiklerimizden siynhyoruz ve filmin

esintisine kendimizi birakiyoruz. Ve kelebekler her yere

dagihyor. Istanbul Film Festivali'nde Onat Kutlar Jiiri Ozel

Odiilii'nu alan Kelebekler filmi bu bdulu sonuna kadar hak

etmi§ti.

Bu sene festivalde one 9ikan ikinci film ise gen9 kadin

ydnetmen Banu Sivaci'mn Giivercin adli 9ah§masi.

1980'lerin toplumsal ger9ek9i fihnlerinin giiniimiize

yansimasi olarak gorebilecegimiz film, Adana'nm yoksul

mahallelerinden birinde ya§ayan ve tek tutkusu giivercinleri

olan Yusuf 'un (Kemal Burak Alper) yoksullukla, hayatla,

sevgisizlikle nasil miicadele ettigini olduk9a aki§kan bir

kurguyla yansitmi?. Kadin bir ydnetmen olarak erkekier

diinyasma ait bir konuyu bu kadar ger9ek9i ve leziz §ekilde

yansitan Sivaci'yi tebrik etmek gerekiyor. Sinif ili§kisi,

9ah§ma ko?ullannin acimasizhgi ve ekmek kavgasini o kadar

ger9ek9i jekilde yansiyor ki, pogu kez Yusuf un pejindeki

karaera degil biziz saniyomz. Yusuf karakterine hayat veren

Kemal Burak Alper ise Tiirkiye sinemasmm en ozel yiizii

olmaya aday. Sofia Film Festivali'nden En Iyi Ydnetmen

ddiiliiyle ddnen film, Istanbul Film Festivali'nde de En Iyi

Ilk Film ve En Iyi Miizik ddiilleriyle ddndii.

Ulusal Yan^ma Filmleri i9erisinde dne 9ikan U9iincu yapim

ise usta ydnetmen Tayfiin Pirselimoglu'nun Yol Kenan filmi.

Pirselimoglu 90k deger verdigimiz ve saygi duydugumuz bir

ydnetmen ancak bu filmde gdruntii ve estetigi 90k dnemseyip

i9erigi ve senaryoyu arka plana attigmi dii§iiniiyomm.

Karakterler iizerinde biraz daha derinlemesine analizler

yapilabilseydi 90k daha etkili bir film olabilirmi§. En iyi

ydnetmen ddiiliinii ku5kusuz sonuna kadar hak ediyor.

En iyi Film ddiiliinii alan Bor9 filmi, festivalin ortalama

filmlerindendi. Filmin iyilik ve iyiligin bir kar§ihgi olup

olmadigi konusuna kafa yormasim a9ik9asi sevdim.

Ydnetmen Vuslat Sara90glu giizel bir sorgulamaya girmi§,

90k iyi karakterler yaratmi? ama hikaye bize i§lemiyor.

Ciinkii film i9inde karakterler 90k iyi olsa da 9ati5ma

ortamini yaratamiyor. Ozellikle filmin 9ekim teknigini de

90k yaratici bulmadim. Bence ka9nilmi§ bir firsat o

hikayeden ve oyunculardan 90k daha gu9lii bir film

9ikabilirdi. Ozellikle filmin sonunu 90k i^levsiz buldugumu

sdyleyebilirim.

Sofia Sirlan ise Adana Film Festivali'nden itibaren olduk9a

gdz ardi edilmi§ bir filmdi. Umit Unal'm muhte§em

senaryosu ve iyi rejisiyle dne 9ikmamasi zaten imkansizdi.

Hayatini kocasi ve e§ine adami? Neslihan, di§andan

bakddiginda sevimli ve utanga9 bir ev hanimidu. E§inin i§i

sebebiyle uzun yillardir Anadolu kasabalannda ya§ayan

Neslihan, iyi de bir a?9idu- ve tum 9evresi onun yemeklerine

baydir. Bu hikaye ̂ a^utici bir §ekilde Neslihan'm seri katile
ddnii^mesiyle devam eder. Demet Evgar bu filmde belki de

kariyerinin en dzel karakterine hayat veriyor. Uzun zamandn

bekledigi ddiilu aimasi hi9 ?a?irtici olmadi. En Iyi senaryo
ve kurgu ddtilleri de ku?kusuz 90k mutluluk verici.

Ulusal yan§ma i9erisinde seyrettigim filmier i9erisinde hayal
kinkhgma ugradigrm iki filmi de sdylemeden
edemeyecegim. Murat Diizgunoglu'nun Halef ve Onur
Unlii'nun Put §eylere filmleri. Murat Duzgiinoglu Neden
Tarkovski Olamiyorum filmiyle ger9ekten iyi bir 9iki?
yakaladi. Ancak Halef te o 9iki?i biraz sekteye ugrami§ gibi.
Filmin konusunu 90k ilgin9 buldugumu ve sevdigimi
sdyleyebilirim ama hikaye bir yere evrilmiyor, oyunculuklar
iyi kurgu 90k yava?. Ve filmin bazi sekanslan 90k tamdik
tatlar veriyor. Daha farkli bir film bekliyordum. Put
§eyler'de ise durum 90k daha feci bir hal ahyor. Onur Unlii
seri iiretim film yapmaya ba§ladigmdan beri ondan nasil
filmier gelecegini kestiremez olduk. Biraz vampir fihnleri,
biraz haniballik, biraz lezbiyenlik, biraz ensest ili?ki sanki 1?
yapan temel konulann hepsinden bir tutam verme istegiyle
ortaya kan§ik yapmi§. Bir de paralel kurguyla bu hikayelerin
tiimiinii birle§tirmeye 9ali?mi? ama ba§anh olamami§. Kafa
kan?tiran ve yoran bir film olmu§.
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37. Istanbul film FESxivALi odulleri

Altin Lale Uluslararasi Yan§ma

Altin Lale — Western (Valeska Grisebach),

Jiiri Ozel Odtilu — Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)

Sinemada insan Haklari Yan§raasi

Ayaz / Frost (Sharunas Bartas)

Ulusal Yan§ma

Altm Lale En iyi Film — Bor9 (Vuslat Sara90glu)

En iyi Ydnetmen - Yol Kenan filmiyle Tayfun Pirselimoglu

Jiiri Ozel Odulii — Onat Kutlar amsina; Kelebekler (Tolga

Kara9elik)

Manslyon — Hewno Bereng / Renksiz Riiya (M. All Konar)

En iyi Senaryo Odulii - Sofra Sirlan filmiyle Umit Unal

En iyi Kadin Oyuncu Odulu - Sofra Sirlan filmindeki roliiyle
Demet Evgar

En Iyi Erkek Ojnincu Odiilii - Kelebekler filmindeki roliiyle
Tolga Tekin / Yol Kenan filmindeki roluyle Tansu Bi9er

En iyi Goriintii Yonetmeni Odiilii - Ka9i? filmiyle Florent
Kerry

En iyi Kurgu Odiilii - Sofra Sirlan filmiyle Osman
Bayraktaroglu

En iyi Ozgiin Miizik Odiilu - Guvercin filmiyle C. Ozge Can

Ulusal Kisa Film Yan§masi

En iyi Kisa Film - Sana inanmiyonim Ama Yer9ekimi Var
(Umut Suba§i)

Mansiyon - Dogu Yakasi (Harun Dumm?)

Ulusal Belgesel Yari§masi

En iyi Belgesel - Par9alar (Rojda Akbayir)

Seyfl Teoman En Iyi Ilk Film Odiilii

Guvercin (Banu Sivaci)

FIPRESCI Odiilleri

Uluslararasi Yan?ma'da The Rider (Chloe Zhao)

Ulusal Yari§ma'da Korfez (Emre Yeksan)

Ulusal Kisa Film Yari§masi'nda Kotii Kiz (Ayce Kartal)
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