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Bu yıl ikinci kez düzenlenen İzmir 
Film ve Müzik Festivali’nin kapanışına 
üç gün kaldı. Bu güzel yolculuk geçen 
hafta görkemli Zülfü Livaneli konseriyle 
başlamıştı. Nostaljik yanıyla dinleyici-
sini yakalayan,  geçip giden dönemlerin 
ruhunu yeniden yaşatan özel anlara tanık 
olduk. Doğrusu çok yönlü sanatçı Zülfü 
Livaneli’nin en sevdiğim uğraş alanı film 
müzikleri olunca, hele de bir döneme 
damgasını vurmuş Sürü (1978), Yol (1981) 
gibi başyapıtları dinleme ve görme şansı 
bulunca benim için tadına doyulmaz bir 
konser oldu. Bu müthiş bestelere eşlik 
eden sahnelerin etkisi de çok güçlüydü. 
Sanıyorum o akşam salonda olan herkes 
bir tür ortak duygu içinde sinemanın ve 
müziğin ilham verici güzelliğini yaşama 
şansı elde etti. Özellikle de Türk sineması-
nın kendine has tadını yeniden içtenlikle 
duyumsadık.

ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ
Tabii bu duygu sadece konser akşa-

mında kalmadı. Ufak tefek aksaklıklar, 
gecikmeler ve sorunlar yaşansa da hafta 
boyunca müziğin dünyasıyla buluşan çe-
şitli filmler izledik. Kendisiyle yaptığımız 
söyleşide festival direktörü Vecdi Sayar’ın 
vurguladığı gibi söyleşi kısımları geçen 
yıla göre daha azdı ama katıldığım söyle-
şilerin doyurucu olduğunu söyleyebilirim. 
Özellikle dar zamanlara sıkışsa da Ulusal 
Yarışma’da izlediğimiz film ekipleriyle 
gerçekleşen soru-yanıtlı söyleşiler ilgi 
çekici oldu. Gerçi bazı filmlerin yönet-
menleri, bazılarının da hiçbir ekip üyesi 
gelmedi. Örneğin, 9,75’in yönetmeni 
Uluç Bayraktar katılsa ne güzel sorular 
soracaktık. Sardunya ve Beni Sevenler 
Listesi filmlerinin de maalesef yaratıcı-
ları seyircilerle buluşmadı. Diğer yarışma 
filmlerinin özellikle yönetmenleri ve bir 
kısmının başrol oyuncularıyla karşılaş-
mak, İzmirli seyircinin meraklı ve içten 
sorularını dinlemek oldukça keyifl iydi. 
Gölgeler İçinde’nin yönetmeni Erdem 
Tepegöz, o örnek alınası mütevazı kişili-
ğiyle genç sinemacı adaylarının sorularını 
söyleşi sonunda da yorulmadan yanıtladı. 
Kumbara’nın yönetmeni Ferit Karol ve 
başrol oyuncusu Murat Kılıç’ın söyleşisi 
esprilerle bezeli samimi bir ortam oluştur-
du. Sen Ben Lenin ve Ela İle Hilmi ve 
Ali’nin ekipleri de geniş bir kadro olarak 
katıldılar. Her iki söyleşi de çok keyifl i 
sorularla ve Barış Falay’la, Ece Yüksel’in 
zarif katılımıyla renklendi. Sanıyorum 
gösterimleri izleyenlerin çoğunluğu 
salondan mutlulukla ayrıldı.

ÖDÜL TAHMİNLERİ                                                            
Bu arada ödüllerle ilgili şöyle tahmin-

lerim var: Ulusal Yarışma kategorisinde 
daha önce vizyonda gördüğüm ya da ilk 
kez festivalde izlediğim filmler arasında 
en iyi film ödülüne Zuhal ya da Kerr’in 
yakın olduğunu düşünüyorum. Burada 
sürpriz, yalın ve vurucu öyküsüyle Zin ve 
Ali’nin Hikâyesi olabilir. Çağıl Bocut’un 
Sardunya’sı da burjuva ahlakını sorgula-
yan ilginç bir yapım. Ona da şans vermek 
gerek. En iyi kadın oyuncu ödülünü Ela 
ile Hilmi ve Ali’deki çok ilginç rolüyle Ece 
Yüksel’in ya da Zuhal’deki performansıyla 
Nihal Yalçın’ın alacağını sanıyorum. Er-
kek oyuncu ödüllerinde gönlüm Kumba-
ra’daki rolüyle Murat Kılıç’tan yana. Ama 
tahminim Kerr ile Erdem Şenocak’ın 
ödülü kucaklayacağı yönünde.  En iyi 
müzik ödülü zorlu olacak, kimi filmlerde 
müzik minimal düzeyde kullanıldığı için. 
Bu ödülde Sen Ben Lenin’in müziklerini 
besteleyen Barış Diri’nin şansı epeyce 
yüksek. Özellikle de Edip Cansever şiiri 
Mendilimde Kan Sesleri’nden uyarlanan 
şarkı ile ödül alacaklar bence. Ses tasarımı 
ödülünü ise Gölgeler İçinde’nin kazana-
cağını düşünüyorum. Bu distopik filmde 
Erdem Tepegöz’ün kurduğu atmosfer 
seslerin müthiş kullanımından da yarar-
lanıyor çünkü. Ve jüri özel ödülünü Sen 
Ben Lenin ya da Ela İle Hilmi ve Ali’nin 
kazanacağını sanıyorum. Sen Ben Lenin, 
kara mizahla yoğrulmuş güçlü bir politik 
alegori kuruyor ve bu yönüyle sinemasal 
olarak yenileyici olmasa da çok özenli bir 
öykü anlatımına sahip. Ela İle Hilmi ve Ali 
ise çok daha kapalı ve bireysel bir öyküyü, 
müthiş bir cesaretle ve şaşırtıcı imgelerle 
anlatıyor. Her iki film de ödülü hak ediyor 
kanımca.

Festivalin ulusal yarışması pek çok 
açıdan doyurucu oldu diyebilirim. Sonraki 
yıllarda festival istikrarlı biçimde sürer ve 
daha da etkili bir yapıya kavuşursa ulusal 

ve uluslararası alandan çok daha nitelikli 
yarışma süreçlerine tanık olabiliriz. 

HER ŞEYE RAĞMEN
Bunun dışında karşılaştığımız etkinlik-

ler de oldukça iyiydi. Fakat bir kısmında 
seyirci ilgisi yetersizdi. Bunun bir nedeni 
festival filmlerinin ve etkinliklerin geniş 
bir alana yayılmasından kaynaklanıyor 
bence. Geçen yıla oranla seyircinin çok 
daha yoğun biçimde katılım sağlayacağı 
düşünülmüş. Festivalin lokomotifini 
aslında Karaca Sineması, Fransız Kültür 
Merkezi ve İzmir Sanat çekiyor gibi. Buna 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi de önemli 
destek sağlıyor. Oldukça keyifl i olsa da 
Kadifekale Gemisi’nde veya Cinema 
Pink’teki merkeze biraz uzak gösterimler 
ilgiyi dağıtıyor.  Ayrıca programda bazı 
söyleşiler birbiriyle kesişmese çok daha iyi 
olurdu. Sinemaseverler için seçenek sun-
maktan ziyade bir araya toplamanın daha 
verimli olacağını düşünüyorum. Nino 
Rota’nın anıldığı bölümde gösterilen 
8,5’un öncesinde yer alan söyleşi, çeşit-
lendirilip derinleştirilerek yapılabilirdi. 
Ve elbette film müziği tekniği vb. konular 
üzerine sektörden isimlerin katılımıyla 
daha çok çalışma yürütülebilir.

Bu arada kimi filmlerin gösterim 
kopyası oldukça kötüydü. Bergen’in hikâ-
yesini ilk kez ele alan Canan Gerede’nin 
filmi örneğin, Aşk Ölümden Soğuktur 

(1995) salonda yaşanan teknik aksaklıkla 
birlikte izlendi. Bu önemli filmi belki bu 
yıl çok ses getiren Bergen’le birlikte ortak 
bir izleme seansına alıp kadın mücadele-
sini müziğin gelişimi ve 80’lerdeki furya-
lar üzerinden değerlendiren çok boyutlu 
bir tartışmaya çevirmek kuşkusuz daha 
verimli bir etkileşim sağlardı. 

Belgesel ve kısa film programlarının 
hacmi artırılabilirdi ama oldukça değerli 
örneklerle karşılaştım. Geçen hafta sonu 
beklenmedik biçimde yağışlı bir hava 
olunca Kadifekale’de yapılacak iki göste-
rim de sonraki günlere alınmıştı. Bunlar-
dan birinde müthiş bir belgesel izledim. 
Cem Kaya’nın çektiği “Aşk, Mark ve 
Ölüm” epizodik yapısı ve Almanya’ya göç 
eden Türklerin yaşamını müzik üzerinden 
anlatan içeriğiyle  son yıllarda izlediğim 
en başarılı belgesellerden biriydi. 

EFSANE İSİMLERLE KARŞILAŞMAK
Kimi aksaklıklarına rağmen özellikle 

çok değerli isimleri festivalde görmek ve 
onlarla konuşmak elbette paha biçile-
mezdi. Kalan üç günde de benzer biçimde 
uluslararası isimler var. Bugün art arda 
gösterilecek Geronimo ve Transil-
vanya’nın yönetmeni Tony Gatlif ve  
Kieslowski filmlerinin efsane bestecisi 
Zbigniew Preisner  heyecan yaratmaya 
yetiyor. Özellikle pazar günü Kırmızı’nın 
gösterimi sonrası söyleşiye kalacak olan 
Preisner’ı merakla bekleyen bir kitle var. 
Festivalin kapanış ve ödül töreni de pazar 
akşamı olacak. Ahmet Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde tören sonrasında Nino 
Rota’nın film müziklerinden oluşan bir 
kapanış konseri sinemaseverleri bekliyor.

Bakalım ödüller kime gidecek ve bu 
yılki deneyiminden yola çıkarak eksikleri 
gidermesini umduğumuz Film ve Müzik 
Festivali’nde sonraki yıllarda bizi hangi 
sürprizler bekleyecek? 

Film ve Müzik Festivali’nin başlıca gösterim 
merkezi Karaca Sineması’nda yoğun film marato-
nundan sonra yepyeni bir hafta başlıyor. Karşımız-
da nefis filmler var. İşte 17-23 Haziran programı:

Okul Tıraşı / 12.00 – 15.30 – 17.00 
Yaşamaya Bak (C’mon C’mon) /  
13.30 – 18.30
X / 12.00 – 16.00 – 20.30
Her Şey Her Yerde Aynı Anda 
(Everything Everywhere All at Once) / 18.00
Masumlar (De Uskyldige) / 14.00
Ön Gösterim:
Büyük Özgürlük (Grosse Freiheit) / 
22 Haziran Çarşamba – 20.30

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
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“Gerçek bazen yalnızca düştür.”
Istvan Szabo 

SİNE-SÖZ

SİNE-YORUM

İZMİR FİLM VE MÜZİK 
FESTİVALİ’NDEN İZLENİMLER

Marcello Mastroianni o ünlü Tatlı Hayat 
(La Dolce Vita, 1960) ile dünya çapında bir 
efsaneye dönüşmüştü. Anılarında (*) bu filme 
seçilme ve deha yönetmen Federico Fellini ile 
tanışmasını bakın nasıl anlatmış:

“Tatlı Hayat için beni çağırdığında, Frege-
ne’de deniz kıyısında karşılaştım ilk kez onunla, 
Federico’nun orada bir villası vardı. Bizden birkaç 
adım ötede, kocaman bir şemsiyenin altında 
Ennio Flaiano oturuyordu, o zamanlar senaryo 
yazılarında birinci yardımcısıydı. Doğrusu çok 
heyecanlanmıştım. Fellini hemen, o büyüleyici 
havasıyla, sihirli bir fl üt gibi ince sesiyle: ‘Ohooo, 
sevgili Marcellino!’ (Her zaman bu küçültme 
ekini koyar, bence insanı ‘sakinleştirmek’ 
içindir.) ‘Sevgili Marcellino, seni gördüğüme 
sevindim. Bir film projem var, yapımcı Dino 
De Laurentiis. Ama Laurentiis başrolde Paul 
Newman’ı istiyor; tamam, o bir yıldız, çok 
önemli biri. Ama bana herhangi bir yüz yeterli.’ 
Kendimi aşağılanmış hissetmedim. “’Harika ben 
hazırım. O herhangi bir yüz benim.’ ‘Evet, çünkü 
bu kişilik uçarı bir tip. Pul Newman’ın kişiliğinde 
değil.’ ‘Çok çok iyi’  diye yanıtladım. Sonra sesime 
biraz hava vererek saygın bir ifadeyle ‘Senaryoya 
bakmam mümkün olacaksa, sevinirim.’ dedim. 
Doğal olarak profesyonel gözükmek istiyordum. 
‘Tabii, elbette’ diye gülümsedi Fellini. Ve Flaia-
no’yu çağırdı: ‘Ennio, Marcellino’ya mümkünse 
senaryoyu getirir misin?’ Ennio Flaiano o alaycı 
havasıyla bana bir dosya getirdi. Dosyayı açtım. 
İçinde hiçbir şey yoktu. Yalnızca Fellini’nin 
sürekli çizdiği karikatürlerden vardı: Burada, 
denizin ortasında yüzen bir adam ve dibe salınan 
cinsel organı görülüyordu, Esther Williams’ın 
filmlerindeki gibi bir balerin siren dönüyordu. 
Ben doğal olarak kıpkırmızı kesildim, bilemiyor-
dum, sarardım, yeşerdim, renkten renge girdim. 
Senaryoyu sormakla çok ileri gittiğimi anladım. 
Ne diyebilirdim? ‘Eh, evet ilginç görünüyor. Ha-
zırım: Nereyi imzalamam gerekiyor?’ diyebildim. 
Fellini’yle ilk karşılaşmam böyle oldu.

(*) Marcello Mastroianni, Hatırlıyorum, 
Can Yayınları, İstanbul, 1999, s. 150-1

SİNE-ANEKDOT

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
MÜHR-Ü MUSALLAT: PERİHAN 
(Y: Metin Kuru)
Kısacık fragmandan 

anladığımız kadarıyla büyü 
ritüelini araştırmak için ücra 
bir köye giden gençlerin 
başına gelen korkunç olaylar 
söz konusu. Üstelik serinin 
ilk filmiymiş. Daha izlenmeden seri 
çekmeye karar vermişler. Yerli korku 
filmi üreticilerimiz gerçekten çok cesur. 
Filmse vasatın çok altında. (110 dk.)

GEÇMİŞE DÖNÜŞ 
(Memory, 
Y: Martin Campbell)
İşinde uzman bir suikastçı 

bir çocuğu korumak için 
son görevi reddedince hedef 
hâline geliyor. Bu arada hafıza 
sorunları da yaşıyor. Bildik bir 
konu ama yaşlansa da bu tip rollerde hâlâ 
karizmasını konuşturan Liam Neeson’ı 
yeniden izleme fırsatı sunuyor. Haftanın 
başarılı filmlerinden. (114 dk.)

DİSTOPYA FİLM FESTİVALİ
Geçen yıl ilki 

gerçekleştirilen 
Distopya Film 
festivali, hız kes-
meden çalışma-
larına başladı. Bu 
yıl 19-20 Kasım 
tarihlerinde 
AKM’de düzen-
lenecek festivalin 
yarışma başvuru-
ları geçen hafta 

açıklandı.  “Uzun metraj Film Seçki-
si”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması” 
ve “Ulusal Kısa Film Senaryo Yarış-
ması” gerçekleştirilecek.  Bilimkur-
gusal öykülerle ilgilenen ve distopik 
kurmacalar üretmek isteyenler filmf-
reeway ve distopyaff .com üzerinden 
başvurularını gerçekleştirebilir.

İLK FİLM PROJESİ 
GELİŞTİRME KAMPI

İlk filmini gerçekleştirmek iste-
yenler için çok değerli bir etkinlik 

başlıyor. İzmir Sinema Ofisi çalışmala-
rı kapsamında Solis Cinema Sessions 
iş birliğiyle düzenlenecek eğitimler 
19-23 Temmuz tarihlerinde gerçek-
leştirilecek. Kampa katılmaya hak 
kazanan 5 uzun metraj film projesinin 
yönetmen, senarist ve yapımcıları 
beş günlük yoğun bir proje geliştirme 
eğitimi alacak. Adayların film proje-
lerini uluslararası film marketleri ile 
potansiyel yapımcılara sunmaya hazır 
hâle getirmesi hedefl eniyor. K2 Urla 
Nefes Alanı’nda gerçekleşecek kampta 

katılımcıların eğitim, konaklama ve 
yeme-içme masrafl arı  İzmir İlk Film 
Projesi Geliştirme Kampı organizas-
yonu tarafından karşılanacak . Son 
başvuru 1 Temmuz. 

SİNE-HABER

YAŞAMAYA BAK 
(C’mon C’mon, 
Y: Mike Mills) 
Yeğenine bakmak zorun-

da olan bir adamın öyküsü. 
Başrolde muhteşem Joaquin 
Phoenix var. Geçen yıl pek 
çok ödül alan, Oscar’da ise hakkı harcan-
mış bu nefis siyah beyaz film insan olmaya 
dair iddiasız ama iç ısıtan bir anlatım tuttu-
ruyor. Yılın en iyi filmlerinden biri. Mutlaka 
Karaca’da izleyin. (114 dk.)

KARACA’DA BU HAFTA
ASİ PRENSES
(Pil,Y: Julien Fournet)
Muhafızlardan 

kaçmak için prenses 
kılığına giren bir 
yetim, ülkeyi ele 
geçirmiş büyücü 
krala karşı mücade-
le eder.  Son yıllarda 
epey örneğini 
gördüğümüz yeni animasyon-
lardan biri. Yeni nesil çocuklara 
hitap eden esprileriyle masalla-
rın bilinen yapısını revize ediyor. 
Kimi yaş grupları için eğlenceli 
olabilir. (89 dk.)

41 KERE MAŞALLAH 
(Y: Ahmet Kapucu)
Hayatının aşkına 

kavuşmak için 
kendisine yapılan 
büyüyü çözmeye ça-
lışan biri var. Büyü 
de 40 kızı kendisine 
âşık edip bağlarsa 
çözülecek. Ne kadar 
komik değil mi? Böyle fikirler 
nasıl da geliyor acaba aklınıza? 
Bu filmde yer alan oyuncular 
daha iyi bir senaryoyu hak 
etmiyor mu?  Ya seyirciler? 
(101 dk.)

SON SEANS: MTTH 
(Y: Gökhan Murat 
Toktamışoğlu)
Fobileriyle 

uğraşan karakter-
leri merkeze alan 
üçleme herhâlde 
sonlanıyor. Kısa 
süresiyle ve ilginç 
fikriyle aslında hoş 
bir çıkış. Ama sonuçlar için aynı 
şeyi söylemek zor. Özellikle 
bu film serinin en zayıf halkası 
olabilir. Öncekiler en azından 
özenli set tasarımlarına ve yaratı-
cı bir imgeleme sahipti. (60 dk.)

X (Y:Ti West)
A24’ten yine zımba 

gibi bir film.  Bir yetişkin 
filmi çekmek için gittik-
leri evde acayip olaylar 
yaşayan bir grup gence 
odaklanıyor. Bir yandan 
tür klişelerini ince ince hi-
cvederken bir yandan oldukça sert ama 
mizahi sahnelerle korku filmi severlere 
özel bir deneyim sunuyor. Karaca’da 
izlemenizi öneririm. (106 dk.)

OKUL TIRAŞI 
(Y: Ferit Karahan)
Yılın en iyi 

yerli yapımların-
dan biri nihayet 
gösterimde. 
Baskıcı biçimde 
yönetilen 
yatılı bir okulda 
hasta arkada-
şını hastaneye 
götürmek isteyen bir öğrenciyi 
anlatan film, katıldığı her 
festivalden ödülle dönmüş, 
çok özel bir yapım.  Mutlaka 
Karaca’da izleyin.  (85 dk.)

Istvan Szabo

Marcello ve Fellini

Kameranın kullanımı hikâye anlatımında çok 
önemlidir. İyi bir yönetmen onu nasıl yerleştireceğini,  
öyküye hizmet edecek açıları ve teknik donanımı nasıl 
kuracağını bilir. İşte efsane yönetmen Sidney Lumet 
“Making Movies” adlı kitabında 12 Kızgın Adam 
(Twelve Angry Men, 1957) filmini çekerken tek mekân-
da yaratması gereken hissi bakın kamera yerleşimiyle 
nasıl vermiş:

“Tamamı tek bir mekânda geçen bir filmi çekmek 
bana zor değil aslında avantaj gibi gelmişti. Önceliğim 
o odadaki adamların yaşadıkları köşeye kıstırılmışlık 
hissini anlatmaktı. Film ilerledikçe odanın gittikçe 
küçülmesini istedim. Bu da yavaşça kamera lenslerini 
normal aralıktan (28-40 m) daha yüksek aralıklara 
(geniş açılardan, dar açılara) çıkarmak demekti. Buna 
ek olarak filmin ilk üçte birlik kısmını göz hizasının 
yukarısındaki bir açıdan çekip ikinci üçte birlik 
kısmında  ise açıları göz hizasının aşağısına kadar 
alçalttık. Böylece sonlara doğru tavan bile görünmeye 
başladı, sadece duvarlar değil tavan da karakterleri-
mizin üzerine geliyor gibiydi. Bu, klostrofobi hissinin 
artması aynı zamanda son sahnelerdeki gerilimin 
yükselmesine de yardımcı oldu.”

(*) Sidney Lumet, Making Movies, 
Vintage Books, New York, 1996, 74

SİNE-BİLGİ

12 Kızgın Adam

SENKRONİK 
(Synchronic, Y: Justin 
Benson, Aaron Moorhead)
İlginç konusuyla 

zaman meselesine 
bakan bu bilimkur-
gu-aksiyonunda iki 
sağlık görevlisi al-
dıkları yardım çağ-
rısına ulaşınca şoke 
edici bir gizemle karşılaşırlar. 
Zamanda yolculuk temalı 
bilimkurguları seviyorsanız il-
ginç bir seyir deneyimi olacak. 
Üstelik kabusvâri atmosferi 
epey başarılı. (102 dk.)

Erdem Tepegöz, 
Gölgeler İçinde

Ela ile Hilmi ve Ali’nin ekibi


