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Gezici Festival’in, her yıl sinema 
dünyasından bir ismin seçtiği 
filmlerden oluşturduğu özel bölümüne 
bu yıl Mahmut Fazıl Coşkun konuk 
oluyor. Festivalin programında da yer 
alan üçüncü uzun metrajı Anons’la 
birçok festivalden ödül kazanan 
Coşkun, Gezici Festival için farklı 
coğrafyalardan, sinema tarihinin 
farklı dönemlerinden, farklı sinema 
anlayışlarını temsil eden üç film 
seçti. 60’lı yılların ortasında Güney 
Finlandiya’da bir yolculuğa çıkan iki 
adamın absürd öyküsünü, erkeklik 
kültürünü hicvederek anlatan Eşarbına 
Sahip Çık, Tatyana (Pidä huivista 
kiinni, Tatjana, 1994), usta yönetmen 
Aki Kaurismäki’nin filmografisindeki 
mihenk taşlarından biri. Robert 
Aldrich’in Hollywood’un iki efsanesi 
Bette Davis ve Joan Crawford’ı bir 
araya getirdiği Bebek Jane’e Ne Oldu? 
(What Ever Happened to Baby Jane? 
1962) tekrar tekrar izlenebilecek kült bir 

klasik. Almanya’dan ABD’ye uzanan bir 
coğrafyada geçen Wim Wenders imzalı 
Alis Kentlerde (Alice in den Städten, 
1974) ise 70’li yıllara dair unutulmaz bir 
portre.

Gezici Festival’in, güncel sanat alanın-
da işler üreten sanatçılar ile festival 
izleyicisini buluşturan bölümünün bu 
yılki konuğu Didem Pekün. Festivalde 
yönetmenin iki filmi gösterilecek. Ünlü 
sanatçı Tülay German’ın Düşmemiş Bir 
Uçağın Kara Kutusu adlı otobiyografik 
kitabından yola çıkarak çekilen Tülay 
German: Kor ve Ateş Yılları (2010), po-
litik duruşu nedeniyle İstanbul’dan Pa-
ris’e gitmek zorunda kalan German’ın 
arşiv görüntüleri, ses kayıtları, müzikle-
ri ve fotoğraflarıyla örülen bir belgesel. 
Yönetmenin dünya prömiyerini bu yıl 
Berlin Film Festivali’nde yapan deney-
sel belgeseli Araf ise Nayia adlı genç 
bir kadının Srebrenitsa soykırımının 
yirmi ikinci yıldönümünde ülkesine 
geri dönmesini anlatıyor.

Gezici Festival bu yıl, son yıllarda hem 
tematik hem de estetik zenginliğiyle 
dikkat çeken korku sinemasına özel bir 
bölüm ayırıyor. İlk uzun metrajı Baskın 
(2015) ile çıkış yapan, yine iyi eleştiri-
ler alan ikinci filmi Ev Kadını ile bu yıl 
festivale konuk olacak Can Evrenol’un 
seçtiği kısa filmlerden oluşan bölümü 
türün meraklıları kaçırmamalı. Sinema 
tarihinde kendine sarsılmaz yer edi-
nen deneysel filmlerden, son dönemde 
Türkiye’de üretilmiş yerli yapımlara 
uzanan seçki, sinemaseverlere tür hak-
kında farklı bir perspektif kazandır-
mayı amaçlıyor. Gösterilecek filmler 
arasında, deneysel sinemanın usta ismi 
Maya Deren’in eşi Alexander Hammid 
ile yönettiği İkindi Düğümü (Meshes 
of the Afternoon, 1943), Jerome Sable’ın  
teenslasher türündeki korku-müzikali 
Beaver Dam Efsanesi (The Legend of 
Beaver Dam, 2010), en önemli fantastik 
film festivallerinden Sitges’te En İyi 
Kısa Film seçilen Fredrik S. Hana imzalı 
Güz Hasadı (Autumn Harvest, 2014) ve 
Fırat Mançuhan’ın ondan fazla ödül ka-
zanan kısa filmi Sapak (2008) yer alıyor.



Dünya Sineması

Gezici Festival, yılın en iyi filmleriyle 
sinemaseverleri dünya sinemasında bir 
yolculuğa çıkarıyor. Cannes, Locarno 
ve Karlovy Vary gibi önde gelen festi-
vallerden ödüllerle dönen, yılın en çok 
konuşulan filmleri Dünya Sineması bö-
lümünde gösterilecek. Kırgızistan’dan 
Polonya’ya, Ukrayna’dan Güney Ko-
re’ye, farklı coğrafyalardan seçilen film-
ler, büyüme sancısından Avrupa’daki 
göçmen meselesine, birbirinden farklı 
ama bir o kadar yakıcı dünya dertlerini 
ele alıyor.

Dünya Sineması bölümünde yer alacak 
filmlerden ilki, Cannes’ın Yönetmen-
lerin On Beş Günü bölümünde dünya 
prömiyerini yapan Amin. Fransız yö-
netmen Philippe Faucon’ın imzasını 
taşıyan Amin, yönetmenin birçok fil-
minde olduğu gibi gerçek bir olaydan 
esinlenilerek kaleme alınmış. Filmin 
başrolünde, Senegalli komedyen ve mü-
zisyen Moustapha Mbengue var. Karısı-
nı ve üç çocuğunu Senegal’de bırakarak 
Fransa’ya çalışmaya gelen Amin’in öy-
küsünü anlatan film, Avrupa’daki göç-
men sorununa dair incelikli bir anlatı 
sunuyor.

Usta yönetmen Sergei Loznitsa’nın bu 
yıl Cannes Film Festivali’nin Belirli 
Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen 
Ödülü’nü kazanan ve Ukrayna’nın Os-
car adayı olarak seçilen filmi Donbass, 
Ukrayna’da yıllardır süregiden siyasi ve 
toplumsal çalkantılara kamerasını çevi-
riyor. Ukrayna ordusuyla, Rusya tarafın-
dan desteklenen ayrılıkçılar arasındaki 
çatışmayı odağına alan film, sadece bir 
bölgenin değil tüm dünyanın içine sü-
rüklendiği karanlığa dair etkileyici bir 
portre.

Cannes’da FIPRESCI Ödülü ve festival-
deki en iyi ilk filme verilen Altın Kame-
ra Ödülü dahil dört ödül kazanan Kız, 
yılın en ses getiren yapımlarından biri. 
Belçika’nın Oscar adayı olarak seçtiği 
film, bir dans akademisinde okuyan ve 

balerin olmak isteyen on beş yaşında-
ki Lara’nın öyküsünü ele alıyor. Film, 
ilk oyunculuk denemesinde göz doldu-
ran ve filmdeki rolüyle ödüller kazanan  
Victor Polster’ın performansından bü-
yük güç alıyor.

Slovenyalı yönetmen Milorad Krstić’in 
Locarno Film Festivali’nde dünya prö-
miyerini yapan ilk uzun metrajı Kolek-
siyoncu: Ruben Brandt (Ruben Brandt, 
Collector) ise sanat tarihinden ve gör-
sel sanatlardan beslenen sıradışı bir 
yapım. Film, ünlü psikoterapist Ruben 
Brandt’ın kabuslarından kurtulmak için 
dünyaca ünlü müzelerden ve özel kolek-
siyonlardan on üç farklı tabloyu çalma-
ya çalışmasını anlatıyor. Referanslarla 
örülü dünyası ve dinamik anlatımıyla 
dikkat çeken yapım, yetişkinler için bir 
canlandırma.

Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü 
kazanan melankolik aşk hikâyesi So-
ğuk Savaş’ın (Zimna Wojna) yönetmen 
koltuğunda, bir önceki filmi Ida (2013) 
ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını 
kazanan Pawel Pawlikowski oturuyor. 
Komünist Polonya’dan kaçan iki mü-
zisyenin yıllara yayılan aşkını anlatan 
film, siyah beyaz estetiği ve müzik-
leriyle sinemaseverleri mest ediyor.  
Soğuk Savaş Polonya’nın Oscar adayı.

Karlovy Vary Film Festivali’nde Batı-
nın Doğusu yarışmasında En İyi Film 
Ödülü’nü kazanan Süleyman Dağı (Su-
layman too) Elizaveta Stishova’nın ilk 
uzun metrajı. Alkole düşkün Karabas’ın 
kayıp olduğu düşünülen oğlunun bulun-
masıyla yaşananları ele alan film, Kırgı-
zistan’daki gündelik hayata dair çarpıcı 
tespitlerde bulunan bir aile dramı.

Lee Chang-dong’un sekiz yıl aradan 
sonra çektiği Şüphe (Beoning) bu yıl 
Cannes Film Festivali’nde eleştirmen-
lerden en yüksek notu aldı ve FIPRESCI 
Ödülü’nün sahibi oldu. Haruki Muraka-
mi’nin Barn Burning adlı kısa öyküsün-
den uyarlanan film, genç bir kadınla 
tanıştıktan sonra kendini gizemli bir 
olayın içinde bulan Jong-su’nun öyküsü 
üzerine kurulu. Jong-su’nun yaşadığı 
varoluşsal buhranı seyirciyi sürekli di-
ken üstünde tutan bir anlatımla betim-
leyen Lee Chang-dong’un modern bir 
klasiğe imza attığı söylenebilir. Filmde 
The Walking Dead dizisinden tanıdığı-
mız Steven Yeun’un da yer aldığını be-
lirtelim.

Locarno, Viyana ve Sevilla dahil birçok 
festivalden ödüllerle dönen Uzak Evren 
(Distant Constellation) Türkiye asıllı 
ABD’li yönetmen Shevaun Mizrahi’nin 
ilk uzun metrajı. İstanbul’da bir huzure-
vinde yaşayan altı karakteri takip eden 
ve İstanbul’u, azınlık olmayı, yaşlılığı 
ve gençliği şiirsel bir dille perdeye yan-
sıtan film,  Mizrahi’nin altı yıl boyunca 
yaptığı çekimlerden kurgulandı. Oyun-
baz anlatımı, aşkın sinema örneklerini 
hatırlatan diliyle Uzak Evren, belgesel 
sinema estetiğinin sınırlarının nerelere 
uzanabileceğini gösteren bir film.



Türkiye 2018

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik 
Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde 
Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mahmut 
Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metrajı 
Anons, 25. Adana Film Festivali’nde üç 
ödül aldı. 1963 yılında geçen film, darbe 
yapmaya teşebbüs eden ve radyodan bir 
anons yaparak halk desteğini arkalarına 
alacaklarını düşünen dört askerin 
hikâyesini anlatıyor. Sabit kadrajlar ve 
soluk renklerle örülü Anons, sakin ve 
duru anlatımının arkasına yakın dönem 
Türkiye tarihinin en temel toplumsal ve 
siyasi çelişkilerini incelikli bir şekilde 
yediriyor.

Ali Kemal Çınar’ın dördüncü uzun met-
rajı Arada, ana dili Kürtçeyi anlayan 
ama konuşamayan ve kendisine sorulan 
sorulara Türkçe cevap veren Osman’ın 
trajikomik öyküsü üzerine kurulu. İn-
sanlarla iletişim kuramayan ve iki işi 
aynı anda yapamayan Osman’ın yaşa-
dığı gündelik dertleri mizahi bir üslupla 
ele alan film, İstanbul’da düzenlenen 55. 
Ulusal Yarışma’da Jüri Özel Ödülü’nü 
kazandı.

Türkiye korku sineması külliyatı için-
de farklı bir yerde duran Can Evre-
nol’un ikinci uzun metrajı Ev Kadını  
(Housewife), kâbuslarıyla gerçekler ara-
sındaki ayrımı yapamayan Holly’nin 
öyküsünü anlatıyor.

Tolga Karaçelik’in üçüncü uzun metrajı 
Kelebekler, festival yolculuğuna bu yı-
lın başında Sundance Film Festivali’n-
de başlamış ve Jüri Büyük Ödülü’nün 
sahibi olmuştu. Kelebekler, son yıllar-
da izleyicinin en beğendiği bağımsız 
yapımlardan biri oldu. Uzun süredir 
görüşmeyen, birbiriyle anlaşamayan üç 
kardeş, babalarından gelen bir telefon-
dan sonra doğdukları köye doğru yola 
çıkarlar. Köye geldiklerinde babalarının 
ölmüş olduğunu öğrenirler. Dağılmış bir 
ailenin, varoluş sancısı çeken bireyleri-
ni ele alan Kelebekler, büyük meseleleri 
küçük bir öykü üzerinden tartışıyor.

Yalanlar Çağı

Evrimden küresel ısınmaya, farklı bi-
limsel kuramların yerlerini komplo te-
orilerine bıraktığı yeni bir çağa girdik. 
Sözlüklere ‘hakikat-sonrası toplum’ 
tanımıyla giren bu yeni döneme, ya-
lan haberler ve demagoglar damgasını 
vuruyor. ‘Savaş barıştır’ ya da ‘cahillik 
güçtür’ diyen 1984’ün Yenisöylem’i bir 
kez daha karşımızda. ABD Büyükel-
çiliğinin katkılarıyla düzenlenen bu 
bölümde üç film yer alıyor. Alexander  
Mackendrick’in yönettiği Başarının 
Tatlı Kokusu (Sweet Smell of Success, 
1957), New York medya dünyasında 
gösteriş ile yozlaşmanın, şöhret ile gad-
darlığın iç içe geçtiği bir öykü. Burt 
Lancaster hasta bir ruha sahip, güç-
lü dedikodu yazarını, Tony Curtis ise 
yükselmek için her şeyi yapmaya ha-
zır, oportunist bir basın danışmanını 
oynuyor. Billy Wilder’ın yönettiği, Kirk 
Douglas’ın başrolde yer aldığı Büyük 
Karnaval (Ace in the Hole, 1951), medya 
üzerine yapılmış en karanlık ama aynı 
zamanda en eğlenceli film olarak bili-
niyor. Savaş sonrası Amerikan kültü-
rüne ağır eleştiriler getiren film, basını 
ve toplumu aşağılamakla suçlanmış ve 

Sığınma(sız)

İnsanın dünya üzerinde yarattığı tahri-
bat, beraberinde yeni yıkımları getirir-
ken, tehlikelerden kaçıp sığınılabilecek 
güvenli bir liman bulmak ihtimalini de 
ortadan kaldırıyor. Sığınma(sız) bölü-
münde, oldukça sert söylemlere sahip 
dört film var. Sundance Film Festivali’n-
de En İyi Belgesel seçilen Babalar ve 
Oğullar (Of Fathers and Sons), tehlike-
nin yalnızca yurt olarak anılan toprakla-
ra değil, eve ve aileye de nasıl sızdığını 
konu ediniyor. Avusturya hükümetinin 
ülkeye yasadışı yollardan girmeye ça-
lışan mültecileri engellemek amacıyla 
sınıra bir tel örgü çekmeyi planlamasını 
konu alan Tel Örgü (Die bauliche Maß-
nahme), populist politikaların saçma 
sonuçlarını göz önüne seren bir politik 
hiciv. Tribeca Film Festivali’nde En İyi 
Belgesel Ödülü’nü kazanan Aç Hayalet-
ler Adası (Island of the Hungry Ghosts), 
Avustralya’nın ıssız Christmas adasın-
da sığınmacıların gözaltında tutulduğu 
kampta çalışan psikoloğun, sığınmacıla-
rın ruhsal durumunun bozulmasını göz-
lemlemesi nedeniyle yaşadığı ikilemi 
anlatıyor.

Sinemamızın Tunç Okan imzalı klasik-
lerinden Otobüs (1976) ise, Anadolu’dan 
kalkıp İsveç’e giden dokuz insanın dra-
mını anlatırken, kapitalist toplumun, 
uygarlık denen yutturmacanın kişileri 
ne derece bencilleştirerek birbirlerine 
yabancılaştırdığını, acımasız ve materya-
list hale getirdiğini, teknoloji karşısında 
kır kökenli insanın çaresizliğini naif bir 
gözle veren bir başyapıt.

Ahmet Boyacıoğlu’nun ikinci uzun met-
rajı Paranın Kokusu, Ankara’nın bir 
kenar mahallesinde yaşayan taksi şofö-
rü Mehmet, kahve işletmecisi Metin ve 
işsiz gazeteci Adnan’ın öyküsünü anla-
tıyor. Bir kenar mahalle komedisi olarak 
başlayıp, beklenmedik bir yöne evrilen 
Paranın Kokusu, türler arasında gezi-
nirken günümüz Türkiye’sine dair çar-
pıcı tespitlerde bulunuyor. 

İlk gösterimi Locarno Film Festivali’n-
de yapılan Sibel, bir Karadeniz köyün-
de babası ve kız kardeşiyle yaşayan 25 
yaşındaki Sibel’in öyküsü üzerine ku-
rulu. Islık diliyle iletişim kuran Sibel, 
ormanda saklanan genç bir adamla kar-
şılaşınca kendini keşfetmeye başlıyor. 
Sibel, muhafazakar bir toplumda, tüm 
baskılara rağmen ayakta kalmaya çalı-
şan genç bir kadının öyküsünü yalın bir 
dille anlatıyor. Yönetmen koltuğunda 
Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencir-
ci’nin oturduğu film, başroldeki Damla 
Sönmez’in performansından büyük güç 
alıyor.

gişede büyük bir başarısızlığa uğramış-
tı. Ancak aradan geçen zaman içinde 
değeri anlaşılan Büyük Karnaval, bu 
gün bir kült film olarak kabul ediliyor. 
1950’lerde McCarthy’nin anti-komünist 
cadı avı doruğa çıkmışken, Hollywo-
od, ayaktakımı saldırıları ile aptalca 
davranmaya eğilimli ve maddiyatçı bir 
toplumun cesaretsizliğini konu alan bir 
dizi cesur film yaptı. 1933’te gerçekten 
yaşanmış bir linç olayından yola çıkan 
Öfkenin Sesi’nin (The Sound of Fury, 
1950) yönetmeni Cy Endfield, filmi bitir-
dikten sonra McCarthy’nin soruşturma-
larından kurtulmak için Amerika’yı terk 
etmek zorunda kalmıştı.



Kısa İyidir
Gezici Festival, aralarında Guy Maddin 
gibi usta isimlerin imzasını taşıyan, yı-
lın öne çıkan kısa filmlerini bu yıl Çağ-
daş Sanatlar Merkezi’nde ücretsiz ola-
rak izleyiciyle buluşturuyor.

Il Cinema Ritrovato: Özgür 
Sinema

Gezici Festival’in son yıllarda işbirli-
ği yaptığı, restore edilmiş klasiklerden 
oluşan programıyla tanınan Il Cinema 
Ritrovato Film Festivali, izleyicileri Kü-
ba’dan bir klasikle buluşturuyor. ‘Özgür 
Sinema’ (Cinemalibero) başlıklı seçkide 
yer alan Azgelişmişlik Anıları (Memo-
rias del subdesarrollo, 1968), Bolonya 
Sinematek’i tarafından dijital olarak 
yenilendi. 50. yıldönümünü andığımız 
1968’in radikal değişim heyecanına ve 
çalkantılarına Küba’dan bakan Tomás 
Gutiérrez Alea imzalı başyapıt, Edmun-
do Desnoes’un romanından uyarlama. 
Devrim sonrası Küba’yı, eşi ve yakınları 
Miami’ye göç eden orta sınıf aydını Ser-
gio’nun gözünden anlatan film, sinema 
tarihinin dönüm noktalarından biri ola-
rak anılıyor.

Sessiz Serüven

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollan-
da Büyükelçiliklerinin destekleriyle 
hazırlanan Sessiz Serüven bölümünde, 
sessiz sinema döneminden iki klasik, 
yenilenmiş kopyalarıyla ve canlı müzik 
eşliğinde izleyicilerle buluşuyor. Hol-
landa EYE Film Müzesi sessiz film kü-
ratörlerinden Elif Rongen-Kaynakçı’nın 
festival için seçtiği Delft Porseleninin 
Sırrı (Het geheim van Delft, 1917), bir 
çömlekçide ustabaşı olarak çalışan Jan 
Vogel’ın öyküsünü anlatan bir suç filmi. 
San Francisco Sessiz Film Festivali’nin 
başkanı Robert Byrne’ün önerdiği Ka-
pının Ardı (Behind the Door, 1919) ise 
1. Dünya Savaşı esnasında gemisi bir 
Alman denizaltısı tarafından batırılan 
ve karısı kaçırılan Amerikalı Oscar 
Krug’un intikam öyküsünü anlatıyor. 
Delft Porseleninin Sırrı ve Kapının 
Ardı filmlerinin gösterimleri Kaynakçı 

1995 yılından bu yana her yıl Gezici Fes-
tival’e birbirinden özgün afişler sunan 
Behiç Ak, hazırladığı afişle 24. yılında 
da Gezici Festival’e desteğini sürdürü-
yor. (Önümüzdeki yıl Guinness Dünya 
Rekorlar Kitabı’na başvuracağız.)

ve Byrne’ün sunumlarıyla gerçekleşe-
cek. Filmlerin müziklerini ise birçok 
ünlü sessiz filme müzik yapan Stephen 
Horne ve Frank Bockius ikilisi yapacak.

30 Kasım - 6 Aralık ANKARA Büyülü Fener Kızılay, Çağdaş Sanatlar Merkezi

7 - 9 Aralık SİNOP  •  10 - 13 Aralık KASTAMONU

    / gezicifestival
www.ankarasinemadernegi.org

Çocuk Filmleri
Amerika Birleşik Devletleri ve Hollan-
da Büyükelçiliklerinin desteğiyle ha-
zırlanan Çocuk Filmleri seçkisi ise yine 
ücretsiz olarak küçük izleyicilerin beğe-
nisine sunulacak.


