AGOS 09

AGOS

10 ARALIK 2010

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

9

TOPLUM

Motorsikletle dünya turuna çıkan Fransalı iki genç Guillaume Zekiyan ve
Yves-Armen Kantarcı İstanbul’dan geçti

Yolcu yolunda gerek...
Gerçekten öyle. Parmaklar›m›z› ﬂans için çaprazl›yoruz. En
zorlu olanlar büyük ﬂehirler asl›nda, ‹stanbul gibi.
• Sürücülere
tavsiyeleriniz…
Motorculara her zaman dikkatli olmalar›n› söylemeliyiz.
Hatta dikkatliden daha fazlas›,
paranoyak olmal›lar. Motorun
üstünde hiçbir zaman rahat
olam›yorsun, e¤er bir kaza
olursa yere düﬂen mutlaka sen
olacaks›n.

ARİS NALCI

L

es Passengers, yani yolcular. Bundan iki y›l önce tasarlanan bir yolculuk plan› üzerine Guillaume Zekiyan ve
Yves-Armen Kantarc› Fransa’dan motorlar›yla yola ç›kt›lar. Hedefleri sonsuzluk iﬂareti
ﬂeklinde (yat›k 8 rakam› gibi)
bir rotayla dünyay› dolaﬂmak.
Ekim ay›n›n ortalar›nda ‹stanbul’dayd›lar. ‹stanbul’da gezip
motorlar›n›n gerekli ihtiyaçlar›n› karﬂ›lad›lar ve Yerevan’a
do¤ru yollar›na devam ettiler.
Bu iki maceraperest ruh ile tan›ﬂma f›rsat›m›z oldu. Her gittikleri memlekette kendilerine
özgü mesajlar içeren t-shirtleriyle dikkat çeken ve insanlar›n
birlikte foto¤raf çektirdi¤i ikilinin bu gezisi birçoklar›m›z›n
da kan›n› kaynatt›.
• Bu fikir nereden ç›kt›?
Bu projeyle ilgili çal›ﬂmaya
iki y›l kadar önce baﬂlad›k. Her
ﬂey birkaç bardak Travarica denen H›rvat alkolü ve ard›ndan
Yves-Armen’le yapt›¤›m›z uzun
sohbet ile baﬂlad›. O aﬂamada
motorlu seyahati henüz planlamam›ﬂt›k. Yves-Armen’in k›z
arkadaﬂ› Lilya bizi bu yolculu¤un hayat›m›z boyunca hat›rlayaca¤›m›z bir deneyim olaca¤›
konusunda ikna etti. Biz de
parçalar› birleﬂtirerek bunu gerçekleﬂtirmek için harekete geçtik. Haz›rl›k neredeyse 18 hafta
sürdü. Bu büyük maceraya
maddi olarak sponsor da bulmam›z gerekiyordu. Resmi
olarak proje 14 Eylül’de Eiffel
Kulesi’nin alt›ndan baﬂlad›.
• Size bu gücü gençlik hevesi ve adrenalin mi verdi?
Çünkü hayat çok k›sa. Çünkü bunu yapabilecek kadar
ﬂansl›y›z. Çünkü bunu bugün
yapmasayd›k hayat›m›z boyunca da yapamayacakt›k. Çünkü
biz üzerinde yaﬂad›¤›m›z dünya
hakk›nda onun üzerinde yaﬂa-

yan insanlar› tan›madan konuﬂmak istemiyoruz. Ve son
olarak bu soruna ﬂöyle cevap
vermek istiyoruz. Neden olmas›n ki? (Gülüyorlar)
• Hangi ülkelerden geçtiniz?
Bundan sonraki rota nedir?
Üç k›tada 35 ülkeyi geçece¤iz. Liste ﬂöyle uzay›p gidiyor… Fransa, ‹talya, Slovenya,
H›rvatistan, Karada¤, Bosna,
Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Türkiye,
Gürcistan, Ermenistan, ‹ran,
Dubai, Hindistan, Nepal, Sin-

B

u y›l ilk kez düzenlenen Malatya Uluslararas› Film Festivali (MUFF) için solu¤u Malatya’da ald›k. Film festivallerinde
hak etti¤i ilgiyi görmedi¤i düﬂünüldü¤ü için ‘komedi ve alt türlerinin’ ön plana ç›kaca¤› bir
program oluﬂturuldu¤u aç›kland›¤›nda festival ekibinin ekstradan zor bir konuya el att›¤› görüﬂü hâkim olmuﬂtu. Malumunuz,
Türkiye’de ve dünyada ‘festivallik’ komedi filmleri bulmak oldukça zor. Filmleri izledikçe gö-

• Bu yolculu¤u
motorla yapmaya karar
vermek o kadar da kolay
olmasa gerek.
Özellikle de trafik sorunu.
Birçok ülkede trafik kazalar›
oldukça yüksek oranlarda.

Guillaume ve Yves-Armen ‹stanbul’dan sonra
Ani ve Ahtamar’a gittiler. Yolda sürekli haberleﬂtik. Atalar›n›n topraklar›ndan geçerken hissettiklerini bana bir mektupla ilettiler.
‹kimiz de Ermeni kökenliyiz. Ve iki teker üzerinde Türkiye’yi geçmeyi planlarken tabii ki bizim için önemli baz› tarihi yerleri rotam›za koyup oralarda oturup düﬂünmek de istedik. Bu ﬂekilde hakk›nda çok duydu¤umuz ancak hiç görmedi¤imiz Ani ve Ahtamar’a gittik. Ani, Türkiye rotam›z›n en yüksek tepesiydi diyebiliriz.
Bu tarihi Ermeni baﬂkentine gelmek büyükbabalar›m›z›n hep istedi¤i ancak belli sebeplerden dolay› asla gerçekleﬂtiremedikleri bir hayaldi. Bizim için de Ani’ye gitmek çok büyük bir
olayd›. Beklentilerimiz okuduklar›m›z ›ﬂ›¤›nda
oldukça yükselmiﬂti.
O tarihi Ermeni yap›lar›n›n aras›nda bulunmak tarif edilemezdi. Kap›daki yaz›da Ermeni
kelimesinin bir kez bile geçmemesi birçoklar›
gibi bizi de k›zd›rd›. Ama ayn› zamanda bu durumu komik de bulduk. Ani harabelerinde beﬂ
dakika geçiren herkes kendine ﬂu soruyu soracakt›: “Her bir yap›n›n üzerindeki bu komik al-

Malatya ayazında
kış güneşi
ULAŞ GÜRPINAR

gapur, Malezya, Tayland, Laos,
Kamboçya, Vietnam, Arjantin,
ﬁili, Ekvador, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Honduras,
Guatemala, Belize, Meksika,
ABD, Kanada.

rüldü ki seçici kurullar›n iﬂi konu
komedi oldukça bundan sonraki
y›llarda da zor olacak; kaliteli ve
bir o kadar da ciddi komediler izlemeyi çok istedik Malatya’da,
ama vasat› aﬂan birkaç film hariç
bu pek mümkün olmad›.
Türkiye tiyatrosu ve sinemas›n›n iki ustas› Ayﬂen Gruda ve
Erol Günayd›n’a onur ödülleri
sunuldu¤u aç›l›ﬂ töreninin di¤er
önemli iki konu¤u da Türkân
ﬁoray ve Fatma Girik olunca
Gruda ve Günayd›n sahnede biraz üvey evlat muamelesi gördü.
Dörtlünün verdi¤i samimi pozlar

• Sizin gibi uluslararas› gezilere ç›kmay› planlayacak
olanlar için birkaç duraklama noktas›…
Türkiye’de ﬂehirden ç›kt›ktan sonra tüm benzin istasyonlar› iyi bir durak noktas›.
‹nsanlara
ne yapt›¤›m›z› anlatt›¤›m›zda hemen bizimle sohbet ediyorlar,
çay ›smarl›yorlar bazen de yiyecek. ‹lginç sohbetler yaﬂan›yor.

fabeli yaz›lar kimin?” O komik alfabe tabii ki
Ermenice. Baﬂka soruya gerek yok.
Tüm o kabartmalar› ve resimleri gördük.
Khaçkarlar›n üzerinden atlad›k. 1000 y›ll›k kiliselere girmek inan›lmaz bir duygular yaﬂatt›
bize. Tüm o duygular›n alt›nda inan›lmaz bir
üzüntü de vard›. Bu tarihi yap›lar›n korunmas› için hiçbir ﬂey yap›lm›yordu. Ahtamar’›n
restore edilmesine karﬂ›n Ani Harabelerinin
bu ﬂekilde olmas› üzücü. ‹nan›lmaz duygularla
ama bir o kadar da ac›yla ayr›ld›k Ani’den. Zira zaman h›zla ak›p geçecek ve kimse bir ﬂey
yapmaz ise o harabeler yok olacak. Bu yap›lar
binlerce y›l ayakta kald› ama ﬂimdi tamamen
politik nedenlerle yok olmaya b›rak›l›yor. Bu
ac› sadece Ermenilikle ilgili de¤il, evrensel bir
ac›.
Not: Ani’de s›n›r›n karﬂ› taraf›nda, 200 metre kadar uzakta insanlar gördük. Oras› Ermenistan’d›. Konuﬂtuklar›n› dahi duyabiliyorduk.
Ancak gel gör ki politik nedenlerle kapal› olan
s›n›rdan geçemedi¤imizden, Yerevan’a ulaﬂmam›z iki günden fazla sürdü, 500 kilometreye yak›n yol gitmemiz gerekti.

gecenin en güzel görüntüleriydi,
lakin yabanc› konuklar onur
ödüllerinin hangi ikiliye gitti¤ini
ﬁoray ve Girik’e gösterilen ilgi
nedeniyle anlamakta zorland›.
Uluslararas› bir festivalin haliyle
uluslararas› konuklar› da olmas›na karﬂ›n konuﬂmalar›n ‹ngilizce
tercümesinin yap›lmamas› da
dikkatlerden kaçmad›. Gerçi Malatya Milletvekili Mücahit F›nd›kl›’n›n, yapt›¤› konuﬂma s›ras›nda Malatyal› Kemal Sunal’dan
‘ﬁarlo’ diye bahsetmek isterken
üstüne basa basa ‘Sherlock Holmes’ demesi gülüﬂmelere ve “neyse ki tercüme yok” yorumlar›na
neden olmad› de¤il. Onur ödüllerini alan ikiliyi ayakta alk›ﬂlamak için yerimizden kalkt›¤›m›zdaysa “otursana birader” cümleleriyle karﬂ›laﬂt›k. Festivallerin,
bir ﬂehrin ekonomisinden önce

kültürüne yapaca¤› katk›lar göz
ard› edildi¤i sürece benzer manzaralarla daha çok karﬂ›laﬂ›r›z ama
yine de umutsuz olmamak gerek,
sanat her ﬂeyin ilac›.
Bir haftal›k organizasyondaki
aksakl›klar›n minimal ve kimseyi
rahats›z etmeyen düzeyde kalmas›n›n gelecek seneler için oldukça

Ermenistanlı satranççılar
dünya şampiyonu
B

urdur’da
düzenlenen
Dünya 16 Yaﬂ Alt› Satranç Turnuvas›’nda Ermenistan tak›m› ﬂampiyon oldu.
17 ülkeden 99 sporcunun
kat›l›m›yla 25 Kas›m’da baﬂlayan Dünya 16 Yaﬂ Alt› Satranç
Olimpiyat›, 4 Aral›k’ta Ermenistan Satranç Milli Tak›m›’n›n ﬂampiyonlu¤uyla sona
erdi. Hindistan’›n ikinci s›rada tamamlad›¤› turnuvada
Rusya üçüncü, Türkiye K›rm›z› Tak›m› ise dördüncü oldu.
8. tur sonuna kadar yapt›klar› tüm karﬂ›laﬂmalar› kazanan Ermenistanl› satrançç›lar,
dokuzuncu turda Suriye tak›m›n› 3-1 yenerek ﬂampiyonlu¤u garantiledi. Son turda
oynanan Türkiye-Ermenistan
karﬂ›laﬂmas› ise 2-2’lik beraberlikle sonuçland›.
Ödül Töreni’nde ilk olarak
‘En Genç Sporcu’ kategorisinde dereceye giren 9 yaﬂ›ndaki Türkiye Burdur Tak›m›
sporcusu Muhammed Eray
Akbaﬂ’a madalyas›, Gençlik

ve Spor ‹l Müdürü Resul Alptekin taraf›ndan verildi. ‘Tak›mlar’ kategorisinde üçüncü
olarak dereceye giren Rusya’ya üçüncülük kupa ve madalyalar›n› Burdur Belediye
Baﬂkan› Sebahattin Akkaya,
ikinci olan Hindistan tak›m›na kupa ve madalyalar›n› Ak
Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik verdi. On gün

süren olimpiyat›n ﬂampiyonu
olan Ermenistan’a birincilik
kupas› Burdur Valisi Süleyman Taps›z taraf›ndan takdim edildi.
Arsen Ye¤yazaryan’›n çal›ﬂt›rd›¤› ﬂampiyon tak›mda Garen Krikoryan, Robert A¤asaryan, Hovhannes Kapuzyan, Tavit ﬁahinyan, Dikran
Bedrosyan yer ald›.

Mıgırdiçyan ve Tanielyan
Antakya’da elendi
Antakya’da düzenlenen uluslararas› satranç turnuva- s›na Ermenistan ad›na kat›lan Grand Master
Lilit M›g›rdiçyan
ve Elina Tanielyan ise Çinli ve
Rus rakibelerine
yenilerek turnuvaya veda ettiler.

Şişli’den önemli galibiyet
ﬁ

iﬂli A Erkek Basketbol Tak›m›, Türkiye
deplasmanl› yöresel ligde oynad›¤› beﬂinci
maçta dördüncü galibiyetini ald›. K›rm›z›- siyahl›lar, Karamürsel Barbaros Tak›m›’n› 8467 ma¤lup ederek 8 tak›ml› ligde ikinci s›raya
yükseldi. Çekiﬂmeli giden mücadelede Burak
Alt›göz’ün son iki periyotta kaydetti¤i 16 say›,
ﬁiﬂli’nin mücadeleden galip ayr›lmas›nda

önemli rol oynad›. K›rm›z›- siyahl›lar Cumartesi günü saat 17.00’de deplasmanda Denizgücü Tak›m› ile mücadele edecek.
ﬁiﬂli A Bayan Voleybol Tak›m› ise geçti¤imiz haftay› bay geçti. ﬁiﬂli bu hafta ise Pazar
günü ‹zmir Gazi Gençlik Tak›m› ile önemli
bir maça ç›kacak. Mücadele saat 13.00’te 50.
Y›l Spor Salonu’nda yap›lacak.

Taksim, maç fazlasıyla lider
T

aksimspor futbolda bu sezonki ç›k›ﬂ›n›
Çelikspor deplasman›nda da sürdürerek
maç fazlas›yla liderlik koltu¤una oturdu. Rakibini 5-1 gibi farkl› bir skorla ma¤lup eden sar› k›rm›z›l›larda U¤ur, oynad›¤› oyunla göz

önemli oldu¤unu dile getirmek
gerek. Hem konuklar›n hem de
Malatyal› sinemaseverlerin memnuniyeti için neredeyse 24 saat
çal›ﬂan bir ekip vard›. Bursa ‹pek
Yolu Film Festivali’nin de arkas›ndaki isim olan ‹stanbul Organizasyon ekibinin çabalar› takdire
ﬂayand› gerçekten. Bir gösterim-

Ayşen Gruda ve Erol Günyadın, onur ödüllerini Türkân Şoray ve Fatma Girik’ten aldı.

doldurdu. ‹lk yar›y› 26. dakikada U¤ur’un att›¤› golle 1-0 önde kapayan Taksim, ikinci yar›ya da U¤ur’un golüyle baﬂlad›. Maçtaki son
golü Baret kaydederken, U¤ur att›¤› dört golle maç›n kahraman› oldu.

de bobinlerin kar›ﬂt›r›l›p filmin
yar›s›ndan baﬂlanmas› ya da baﬂka bir gösterimin 30. dakikas›nda
yap›lan ﬂu aç›klama ise “sadece
Türkiye’de yaﬂanabilecek olaylar”
klasman›na çoktan girdi: “Sevgili
izleyiciler, izledi¤iniz film, asl›nda
programda yer alan film de¤il.
Da¤›t›m ﬂirketi baﬂka bir film
göndermiﬂ, siz asl›nda ﬂu an baﬂka
bir film izliyorsunuz.” Bunlar da
festivalin nazar boncu¤u, bu sene
için. ‹lk kez bir festivalde jüri üyeli¤i yap›yor izlenimi uyand›ran ve
yanl›ﬂ koltuklara oturanlar› üzerine vazifeymiﬂ gibi trafik polisi tavr›yla uyaran S‹YAD üyesi bir yazar› da gördük Malatya’da; ‘Gitmek’ gibi muhteﬂem bir film çektikten sonra ald›¤› ödüllerin etkisiyle de¤iﬂmeden, içimizden biri
olmaya devam eden, gecenin bir
yar›s› hal› sahada bizimle futbol

oynayan Hüseyin Karabey gibi
yönetmenleri de. Sonuç olarak,
özellikle Alt›n Portakal gibi köklü
ama bir o kadar da elitist bir organizasyona ﬂahitlik eden bizler için
de Malatyal›lar için de Malatya
Uluslararas› Film Festivali, iyisiyle
kötüsüyle ama son derece s›cak ve
içten bir deneyim olarak belleklerimizde yer edindi bile. Emek
harcayan herkesin yüre¤ine sa¤l›k.
BirGün’den Canan Ayd›n’la
birlikte, festivalin dan›ﬂma kurulunda yer alan ‹zzet Günay’a her
f›rsatta, Malatyal› olan Hrant
Dink ad›na da bir bölüm aç›l›p
aç›lamayaca¤›n› sorduk önümüzdeki y›llar için. Festivalin komedi
temal› oldu¤unu dile getirip y›rtmaya çal›ﬂan usta oyuncudan en
sonunda “notumu ald›m, arkadaﬂlarla görüﬂece¤iz” sözünü ald›k, takipteyiz.

