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12 Eylül’ün 30. yılını imleyerek ana 
başlığını “Darbeler!” olarak belir-
leyen festivalde, Türkiye, Porte-
kiz, şili, Brezilya ve Arjantin’den 
örnekler “Uygunadım Hayatlar” 
seçkisinde gösterildi.
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GEZİCİ FESTİvAl’İN GÜNDEmİNDE 

“DArBElEr!” vArDı



2010 Altın Koza Film Festivali’nin “İnsan-
lar kan ağlarken biz eğlenemeyiz.” gerek-
çesiyle İskenderun’daki askeri birliğe ve 
İsrail’in Gazze’ye yardım gemisine yapılan 
saldırılar bahane edilerek Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından ertelenişine tanık ol-
muştuk. Festivalde Filistin Sineması’ndan 
gösterimler ve söyleşilerin bulunmasının 
yarattığı ironiyi ise sinemayı belediye 
gibi sadece “eğlencelik” bir şey gibi gör-
meyenler hemen fark etmişti. 16. Gezici 
Festival’in gazete kapağını gördüğümde 
bu yaklaşımın tam aksine, belediyecilerin 
işgal ettiği siyasal alana müdahil olmaya 
çabalayan bir festival olmayı amaçladı-
ğını hissettim. Bir bölüm olmaktan öte 
ana başlığını 12 Eylül’ün 30. yılını imle-
yerek “Darbeler!” olarak belirleyen fes-
tivalde, Türkiye, Portekiz, Şili, Brezilya ve 
Arjantin’den örnekler “Uygunadım Hayat-
lar” seçkisinde gösterildi. 

Bu sene Ankara-Artvin-Ordu rotasında iler-
leyen festivalin Ankara ayağındaki açılışı, 
farklı filmlere susamış şehir izleyicisinden 
büyük ilgi gördü. Akşam seanslarına biletler 
gösterimlerin birkaç saat öncesinde tü-
kendi. Öyle ki Goethe’de gösterilen Özlem 
Sulak’ın 12 Eylül isimli belgeseli ve ardından 

yapılan “Darbe Paneli” salon kapasitesinin 
iki katı izleyiciyle gerçekleşti. Filmlerde pro-
tokol ve rezervasyon için ayrılan fakat boş 
kalan koltuklardan veyahut merdivenlerden 
izlemek isteyen seyircilerin taleplerine kar-
şılık Büyülü Fener -her ne kadar Ankara’nın 
festivallere destek veren nadide sineması 
olsa da- gelenleri merdivene oturtmak için 
başka seanslardan biletler satarak kârını 
artırdı. Zaten öğrenci bileti de bulunmayan 
festival, fazla film izlemek isteyenlerin de he-
vesini kursağında bıraktı.

Programdaki yarışma bölümünde büyük yö-
netmenlerin son filmleri fazla yer bulamadı. 
Filmekimi’nde olduğu gibi önemli festival 
adaylıkları olan filmlerden ziyade yeni yö-
netmenlerin kışkırtıcı ve dinamik yapıtları 
seçilmişti. Bunun sebebi maddi olsa gerek; 
umalım ki daha ağır topları Ankara Film 
Festivali’nde seyretmek mümkün olur.

YİĞİTALP ERTEM
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 Kayıp (Missing), Costa-Gavras, 1982



Öne Çıkan İki Yarışma Filmi

Festivalde öne çıkan yarışma filmleri Bibli-
yotek Pascal (Bibliothèque Pascal, 2010) ve 
Aziz Tony’nin Günahı (Püha Tonu Kiusamine, 
2009) oldu. Macaristan’ın Oscar adayı 
Bibliyotek Pascal, bir süredir yanından ayrı 
olduğu kızının velayetini tekrardan almak 
isteyen bir annenin görevlilere başından 
geçenleri kendi hayalgücünün sınırların-
da anlattığı masalsı bir film. Mona’nın bir 
katilden şans eseri doğurduğu çocuğuyla 
yaşadığı geçim sıkıntıları, kızını falcı hala-
sında bırakarak seks kölesi olarak kaçırılışı 
ve Liverpool’da filme adını veren haz klu-
bünde maruz kaldıkları anlatılıyor. Bibliyo-
tek Pascal seks ticareti, eğlence enflasyonu 
ve düşler üzerine bir dram. Aziz Tony’nin 
Günahı ise Estonya toplumunu mülklerini, 
davranışlarını ve inançlarını değiştirmeden 

orta çağda çamur ve pisliğin içine gönde-
riyor. Son model arabasıyla toprak yollarda 
ilerleyen Tony’nin, “iyi” olmak adına ver-
diği mücadele, onu sahip olduğu her şeye 
mal olacak bir yola sokuyor. İdealizmin 
saf “iyi”si ile sınıfsal eşitsizliklerin çözüle-
meyeceğini fark edemeyişi, Tony’nin aziz-
likten azledilmesine sebep oluyor. Bu iki 
filmin üslûpsal yakınlığı, üzerine eğildikleri 
toplumsal ve kültürel meseleleri içeriksel 
bağlamlarından koparmadan olağanüstü 
yaratıcı bir biçimde bambaşka atmosfer-
lerde ortaya koyuşlarıydı. Türk filmlerinde 
oldukça az rastlanan bir arayış bu.

Festival’deki Türk Filmleri

Gezici Festival’de Antalya’da seyirci-
ye sunulan pek çok yerli filmin vizyona 
girmeden gösterildiğini eklemek gerek. 
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Saç, Tayfun Pirselimoğlu, 2010



Gösterime daha önce girmiş olan, sene-
nin en çok konuşulan çalışması Çoğunluk, 
en ilgi çeken festival filmiydi. Orta sınıf 
tasavvuru, aileye yaklaşımı ve ötekileştir-
me söylemiyle öne çıkan filmin anaakım 
seyirci açısından tek eksiğinin meşhur bir 
oyuncu olduğu belli oluyordu. Başka Dilde 
Aşk (2009)’ın yönetmeni İlksen Başarır 
tabu bir konuya, enseste, tabuları yıkarak 
olmasa da dramatik olarak değindiği Atlı-
karınca isimli filmi ile ensestin dramdan öte 
gerçekçi bir işlenişle sunulmasının daha 
etkili olabileceğini düşündürdü. Antalya’da 
“En İyi İlk Film” ödülünü kazanan Gişe Me-
muru, bir baba oğulun kader ortaklığının 
sürtüşmesiyle Çoğunluk’a benzer olsa da, 
makineleşen ve yabancılaşan çalışanı ka-
rarsız bir biçimde sunan bir filmdi. Tayfun 
Pirselimoğlu’nun Saç’ı yönetmenin diğer 
filmlerine benzeyen, sevenine kendini izle-
ten, sevmeyenlerinde uyuşukluğa yol açan 
bir yapıya sahipti. Semih Kaplanoğlu’nun 
danışmanlık yaptığı Belma Baş filmi Zefir 
de ağır temposuyla benzer bir etki bıraktı. 
Gezici Festival’le özdeşleşen Kars’a dair 
5 kısa filmden oluşan, Özcan Alper’in de 
dâhil olduğu Kars Öyküleri ise kalabalık 
bir iyi oyuncu kadrosuyla sadece turizm 
başkentlerinin filmlerinin yapıldığı bir en-
düstriye kattığı değer açısından bile tak-
dire şayandı. Darbe filmlerine dâhil edilen 
anı-belgesel 12 Eylül’de ise video sanatçısı 
Özlem Sulak, farklı ekonomik, kültür ve yaş 
gruplarından 17 kişinin 1980’in 11 ve 12 
Eylül günlerini anlatışını bugünkü üretimle-
rinin görüntüleri eşliğinde sunuyordu.

Pinochet diktatörlüğündeki Şili’de 1973 
yılında gözaltına alındıktan sonra “kaybo-
lan” gazeteci oğlunu arayan çaresiz bir ba-
bayı izlediğimiz (Yılmaz Güney filmi Yol’un 
Cannes’daki yoldaşı) Costa-Gavras’ın Ka-
yıp (Missing, 1982)’ı ise “Nasıl politik film 
yapılır?” sorusuna karşı güzel ve etkileyici 
bir ders niteliği taşımasıyla festivalin en 
dikkat çekici filmi oldu.
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Festivalin yarışma bölümünde önemli 
festival adaylıkları olan filmlerden 
ziyade yeni yönetmenlerin kışkırtıcı 
ve dinamik yapıtları seçilmişti.

YORUMLARINIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Gişe Memuru, Tolga Karaçelik, 2010


