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her yeni film icin sana tesekkür ediyoruz! 

g ezıcı Avrupa Film. leri Festivali, ilk kez 

1995'te yola çıktı. Onunla ilgili haber· 

leri basında gördiJğümüzde 'gezici' sıfa

tı nedeniyle bir dolu imge ve sinema ka

resi gözlerimizin önünde canlanmıştı bile: Gezici 

tiyatro kumpanyalarından tutun da at arabala

rında seyahat eden sihirbazlara kadar birçok fo

toğraf, bize bu kısa süreli festival le çok sihirli bir 

şeylerin taşınacağını haber veriyordu. 

Sonra onlar geldi: Gerçek sinema dostları, Sev

na Aygün, Ahmet Boyacıoğlu, Serdar Aygün, 

Başak Emre, Ali İhsan BaşgüL !zmir Uluslara

rası Film Festivali'nin sürdüğü yıllardı. Onlar 

her zaman !zmir Festivali'ne omuz verdiler. 

Uluslararası İzmir Festivali, üç yıldır kentin il

gisizliği sonucu yapılamazken onlar İzmirli si

nemaseverlerin Avrupa sinemasına olan susuz

luğunu gıderdiler. Özenle seçilmiş programları, 

özel bölümleri, eski ve yeni filmleri ve kısa film

leriyle dolu dolu yaşanan sinema günlerini getir

diler bize. Her yıl özlemle Gezici Festivalı bek

ledik. Onlar da İzmir İstasyonu'nu hiç ihmal et

mediler. Burada kalıcı dostluklar kurup yürekle

rimizi ısıttılar. Zamanla kadroda değişiklikler 

oldu. Sevna Aygün Ankara'da kaldı ama başka 

bir testıvali düzenlemek üzere süpürgeyi eline 

aldı. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin 

düzenleyicileri arasında yer aldı. Serdar Ay

gün'le Ali İhsan Başgül'ün yolları bu yıl ayrıldı. 

Başak Emre ıle Ahmet Boyacıoğlu yola devam 

ettiler· Ankara, Bursa, ızmir'den sonra Diyar

bakır'a da sınemanın büyüsünü taşıdılar. Bu yıl

k programda yer alan Ingmar Bergman'ın 

lf~z'wndeki sihırbaz gibi bize bır ayna tutmayı 

.urdu'utorlar. 

Gez c Fr•: .val'in ılk yıl programında Her Yeni 

;,abah Için Sana Te;ekkur Ederim adlı bir Çek 

mı -~rd •. B z de onlara bize getirdikleri her 

t•,m çın teşekkur ediyoruz. Sanat filmlerinin 

gı st!'r ıdiqı bır sınemateğe, bır festivale sahıp 

ımayaı bu sanatseverlığı- elden hiç bırakma 

tan çe rr ısdlı kent.mizde buna o kadar çok ge

ek nı ım : var k c~dı ıçınde sanat urete 

Yola ilk olarak 1995 yılında 
çıkan Gezici Festival'in 
geçtiğimiz ay içerisinde 

yedincisi yapıldı. Ankara, 
Bursa, izmir ve Diyarbakır'a 

sinemanın büyüsünü götüren 
festivaL bir yandan 

sinematek işlevini üstlenirken 
diğer yandan Avrupa'nın en 

yeni filmlerini, genç 
yönetmenleri ve birbirinden 

güzel kısa filmleri 
sinemaseverlerle buluşturdu. 

ŞÜKRAN YÜCEL 

likleri ile mi yetineceğiz? İyi ki varsın Gezici 

Festival! Senede bir de olsa bizi özlediğimiz Av

rupa filmleriyle buluşturuyorsun. Gezici Festi

val'e ve birçok sanat etkinliğine yıllardır ev sa

hipliği yapan, İzmirli sanatseverlere sıcak bir 

sanat ortamı sunan İzmir Fransız Kültür Mer

kezi'ne de teşekkürü borç biliriz. 

Yıllar önce sinemaların çoğunda Fransız, İtal

yan ve diğer Avrupa filmleri gösterilırken yıl

lardır Amerikan dağıtım tekellerini kıramayan 

Avrupa sineması, 'popcorn' endüstrisine yenik 

düştü O gizemli, insan ruhunun derinliklerinde 

dolaşan, görünüşte durağan ama iç dinamıği 

gerilimlerle örülmüş derinlikli atmosfer filmle· 

hir'de, Antalya'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, 

Gaziantep'te bu filmler hiç görülmeyecekti. 

Yedi yıl boyunca Ingmar Bergman, Andrei Tar

kovski, l<rzystof l<ieslowski, Lars Von Trier, Je

an Luc Godard, Zoltan Fabri, Jean Renoir, Re· 

ne Clement, Louis Malle, Federico Fellini, Jo

seph Losey, Rainer Werner Fassbinder, Volker 

Schlöndorff, Luis Bunuel, Jiri Menzel, Miche

langelo Antonioni, Carlos Saura, Andrezj Waj

da, ıstvan Szabo, Milos Forman, Ettore Scola, 

Alain Resnais, Jean Vigo gibi sinema tarihinin 

en önemli yönetmenlerinin filmlerinı gösteren 

Gezici Festival, bir yandan gezici sinematek iş

levini üstlenirken diğer yandan Avrupa'nın en 

yeni filmlerini, genç yönetmenleri ve birbirin

den güzel kısa filmlerini bize tanıtarak, dünya 

sinemasındaki yeni yönelimleri görmemizi 

sağladı. 

GEZİCİ FESTİVAL FiLMLERİ 

Her yıl Bergman'a mutlaka yer veren Gezici 

Festival, bu yıl Bergman'ın filmegrafisinde za

manında çok fazla önem verilmeyen, ama son 

yıllarda daha çok dikkat çeken Yüz'ü (Ansiktet, 

19581 gösterdi. Sihirbaz adıyla da tanınan Yüz, 

Bergman'ın Yedinci Mühur'le !Oet sjunde inseg

let, 19571 başlayan mistik arayışlar dönemine 

ait bir film. Bergman'ın modern akılcılığın dar 

görüşlülüğünü eleştirdiği Yüz, kendilerini bilim

sel ve gerçekçi görenlerin de yanılabileceğini ve 

gerçeklerin sadece çıplak gözle görülemeyeceği

ni anlatıyor. Bergman'ın çocukluğunda hizmetçi 

kadınla,aan dinlediği hortlak hikayelerine de 

rı ne hasret kaldık Gezici Festival, ıdealistçe bir göndermelerde bulunan filmde oldukça gızemli 

m , ~ ke tıe ın ortak ydzgısı mıdır bu' Hep yaklaıımla sinemanın ışığını tekerleklerin uze- bir atmosfer kurulmuş. Bergman'ın ekspresya-

A-kar dan [<tantdl dan gele--ek >d~at etkın- rınde taşımasaydı, Bursa'da, lzmir'de, E>kışe- nist özelliklerle birlikte sessiz film çağının korku 
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kl.ı>i~lerini çaijrı~tıran sahneleri ustalıkla ~ul 

landı~ı film, hayal 9ucünrJ•n yo~>un souJı· akıl 

lılarla da ineelikle dal9a qeçıyor. Bergman'ın 

gerçek hayatına ili~kin biyografi~ özelliklerıyle 

de önemli olan filmde Sihlrbaz'ın ~arlatanlı(jını 

kanıtlamaya çalışırken gülünç duruma dü\en Dr. 

Vergerus'un Bergman'ı sürekli ele~tıren ele~tir 

men Harry Shein olduğu biliniyor. Bergman, 

Shein'ın oyunculuğu bırakmasını istediği o za. 

manki eşi lngrld Thulin'e Sihirbaz'ın eşi rolünü 

aynatarak ondan iki kez intikam almış oluyor. 

Sihirbaz, çoklukla 'sihırbaz' olarak nitelenen 

Bergman'ın kendisini temsil ediyor ve sanatçının 

gerçeğe ulaşmak için gerçeği olduğu kadar ger

çeküstünü de kullanma becerisi olması gerekti· 

ğini gösteriyor. 

Jiri Menzel'in K1saltma'sı (Postriziny), bir bira 

fabrikasında çalışan Francin'le karısının hayatı

nın çevresinde Çekoslovakya'nın l920'1i yıllarda 

geçirdiği değişimi mizahi bir dille anlatan çok 

hoş bir film. Eric Rohmer'in Güz Öyküsiı IConte 

d'automne!, kadın-erkek ilişkileri üzerine karak

terlerinin çok yönlü işlenmesiyle de ilgi çeken 

film. Lars von Trier'nin Suç Unsuru !The Ele

ment of Crime), ıstvan Szabo'nun Baba'sı 

(Apa!, Ken Loach'un Kerkenez'i (Kes! festival in 

vazgeçilmezleri nden. 20. U luslararası istanbul 

Film Festivali'nde gösterilen Roy Anderson'ın 

İkinci Kattan Şarkila/'ı ISAnger frAn andra vA-

ningen! ve Bella Tarr'ın Karanlik Armonilel'i 

!Werckmeister Harmoniak! festival programını 

zenginleştiren önemli filmler. ikinci Dünya Sa

vaşı'nda geçen trajikomik bir öyküyü konu alan 

Bölünürsek Düşeriz (Oivided We FaiiJ, Çek sine

masının iyi bir örneği olarak göze çarpıyor. Al

modovar'ın Bunu Hak Edecek Ne Yaat1m (What 

Have 1 Done to Deserve This!, Almodovar zeka

sının ve mizahının ince bir ürünü. Costa Gav

ras'ın Ölümsüz'ü IZ! bütün zamanların en iyi si

yasi filmlerinden biri olmayı sürdürüyor. Geret

ta'nın Daveri çok keyif! ı bir karakter filmi. l<uk

la Ustası Jan Svankmajer'in filmleri ise düş gü

cünün, yaratıcılığın, zekanın ve kara mizahın 

olağanüstü örnekleri olarak belleklerde iz bıra

kıyor. Bu yılki festival programındaki tüm film

ler ıçin 'boş yoktu' diyebiliriz. 
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ZEKI DEMIR KUBU Z SJN EMASJ: 

KARANLlK USTUNE DYKULER 1 ve 2 

furj{ ıirır-ma~t'na d.ı /fr )llrftrı ft SttVaidP b Ytl 

/r.ld Df:'rntrkubuı,a ayrılan A;lt, r~c.:ı 'J'~ Merha 

rm·t Öykulerl ı '194 700 ı ba;lıklı bolu m fe>tıv.l 

lın doru~ noktasıydı. b:ki Demırkulıu1'urı C 

Blok, MdSUmiyPI, u,uncü Sayfa, ltiraf ve Y.Ugl 

filmlerını üç gün boyunc,ı ızledıkten sonra Zeki 

Demirkubuz'la filmler üzerıne soyle~l yapma ola 

nağı bulduk. Türk Sineması'nın farklı bır sinema 

dili olu~turmuş ender yönetmenlerinden bı ri olan 

Demirkubuz, izleyicilerın filmleri üzerine sordu 

ğu soruları içtenlikle ve açıklıkla yanıtladı. De

mirkubuz'un yeni çektiği Karanlık Üstüne Oykü· 

ler kapsamındaki Yazg1 ve Itirafızmir'de ilk kez 

gosterildi. Yazg1 ve Itiraf felsefi derinliklerıyle 

dikkati çeken hesaplaşma filmleri. Demırkubuz 

bu filmlerde kendi derinlikli kişısel dunyasını 

yansıtırken seyircinin iç dünyasına da bir ayna 

tutuyor. Masumiyetini yitirmi~, ilgisiz ve duyar

sız dünyamızda Zeki Demirkubuz, insanlık duru

munu zaman zaman simgesel, zaman zaman şi

irsel, özünde romantik bir dille çarpıcı bir biçim

de gözler önüne seriyor. Zeki Demirkubuz, düşün

celerini sinema diline dönüştürebilen, filmleri ça

ğımız insanının yüzüne bir tokat gibi çarpan, ki

şisel bir sinema yaparken günümüzün sorunları

nı da düşünsel boyutta irdeleyen farklı bir yönet

men. Yerelden evrensele, evrenselden yerele ula-

şabiliyor. Yazgl'da Albert Camus'nün kayıtsız ki· 

şisi Meursault'yu Musa'ya dönüştürürken, bu ka

rakterin evrensel niteliğini kaybettirmez. O hangi 

coğrafyada olursa olsun, adı Meursault veya Mu

sa olsun aynı kişidir. Demirkubuz adapte etmez, 

yeniden yazar. O, istanbul'un kenar mahallelerin

de bir insanlık tragedyası yaratır ama bu ciddi 

n mtnd<7 bana gôre D k.ır111lı yo ·ulı.k ı p. 

mı 1 bir D01toy~h, wvrıalıOa ır.ır\•· adalttı sa 

vuron bır Cac gıbı la ır h• k~~~·"' Ama o 

rll' Or,~to-{.vskı nt' rlı: C mu, tak ı çıs. do~lldır. 

F a~lasıtlcı Zeki Dem•rkubuz'dur Insani k duru 

rnurun ~faıM,nı 9i5rmo1, vıt.tlarııy1a "" lnsarthk 

haliyle t>=rııa;.ın bır 11 5UI1JCOd ır lı wrtrken 

d•rın iller bırakır arkasında Insanı~ ıçındek ka 

ranlı1a yol,uluk yapmaya ~r tdenler ıçı~ 

Karanlıkt.an çıkmanın tek yolu budur belkı, 

kendı ~aranlıljıyla l'(ızle<,:-ek IUral, •arı k~ 

arasında l<lasık bir aldaıma hıb1yesı 9ıbı tı.Giar 

~en Demırkubuz temalarının a~ır hasmas ,ıa yı· 

ne bir ıç hesaplaınıaya donu~ur Aldatan •ıl"'dir, 

aldatılan kim, bunların birbirıre dônuıtıi9u al-

daima üzerine bir oyundur perdede ızlediğımız 

Kadın mıdır aldatan, yoksa arkadaşının ölümu 

nün sorumluluğunu hısseden ve bunu vıcdanında 

bir yük gibi taşıdığı ıçin hep aldatılmayı bekleyen 

ve bir anlamda kendisini aldatması için kar<sını 

kı~kırtan koca mıdır? Bu bir tür cezalandırılma 

arzusundan mı kaynaklanır? Ölen a11<adaşının 

ailesine yaptığı itiraf, vicdanını hafifletebılir mı? 

Ya da her şeyin sonunda karısına yaptığı teklif, 

yeni bir kapıyı açabilir mi? Yoksa hayatın tüm gi· 

zi ve anlamı, karısının karnında büyüttuğü doğa 

cak bebekte mi gizlidir? Zeki Demirkubuz'un si-

neması, hayat hakkında yoğun bir biçimde soru-

lar soran bir sinema. Zaten o da, 'Yanıtları bil
....,.._..,...- -

seydim, filmimde söylerdim" diyor. Demirkubuz, (soldan saıja) 

hazır yanıtlar ve reçeteler sunmadığı ölçüde kişi- Böliiniirseh 

sel arayışına seyirciyi ortak ediyor. Bunun için de Oüşerız, 
Güz Oykusu, 

sürprizlerden sonra gelen ucu açık sonları, bizi Karanflh 

hayatın karmaşıklığı ile karşı karşıya bırakıyor. Armonıler, 

Demirkubuz'un bilincinden izlediğimiz hayatın lhinci Kattan 
Ş.ırlı.ılar, 

çözülemeyen yumağı, sinemaya dönüşmesiyle bir Masumıret 

anlamda bir trajedi de değildir, aynı zamanda bir anlam kazanıyor. Gezici Festival, Zeki Demirku-

anlamda komiktir. Saçmanın komikliğidir söz buz toplu gösterimiyle ve filmlerden sonra yönet-

konusu olan. Demirkubuz'un mizahı, görünürde menle düzenlediği söyleşilerle, izleyenierin De-

değil, çok derinlerdedir. Bu durumu bu kadar cid- mirkubuz'un hayata ve sinemaya bakışını hisset-

diye almamızın komikliğini, Musa'nın kayıtsızi ı- mesini sağladı. Bağımsız ve ki~isel bir sinemanın 

ğının altını çizerek gösterir bize. Filmin alişinde temsilcisi olan Demirkubuz'u ve sinemasını tanı-

görünen fotoğraf karesi, bu zavallı hayatımızın mak hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır. 

komikliğini anımsatır. Bu anlamda ne kadar ı<a- Gezici Avrupa Film Festivali'nin sinema yolcu la 

ranlık üstüne Öyküler anialırsa aniatsın Zeki De- rı, yine yollara düşmenizi ve bizim durağa uğra-

mirkubuz umut kapısını hep açık bırakan bir yö- manızı bekliyoruz! a 
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