
 
Reis Çelik  “Türk Sinemasında Mükemmelik Ödülü”nü aldı. 
 
Reis Çelik’in filmi “İnadına Film Çekmek”in  Kuzey Amerika  ilk gösterimi  13. Boston Türk 
Film Festivali’nde yapıldı.  Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterilen film seyircilerin büyük 
beğenisini kazandı ve alkışlandı.  Filmden sonra  usta yönetmen seyircilerle bir de söyleşi yaptı.  
Söyleşiden sonra ünlü yönetmen Reis Çelik’e Türk sinemasına katkılarından dolayı bu yılın Türk 
Sinemasında Mükemmellik Ödülü düzenlenen bir törenle kendisine takdim edildi.   
 
Reis Çelik konuşmasında bu ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu 
“İnadına Film Çekmek”in  Amerika  ilk gösterimini Boston’da yapmaktan da ayrıca 
gururlandığını ifade etti. Binlerce yıldır nice medeniyeti barındırmış Anadolu, Mısır, Ortadoğu 
üçgeninin kadim ve zengin topraklarında yaşayan kültürlerin  kendisine filmlerinde esin  
kaynaklığı yaptığını belirten Reis Çelik, bunun için geldiği bu topraklara ve birçok filmde 
birlikte çalıştığı, bu toprakların kültürünü en iyi yansıtan oyuncu olan Tuncel Kurtiz’e teşekkür 
ettiğini söyledi. 
 
“İnadına Film Çekmek” yönetmenin Tuncel Kurtiz ile birlikte 2003 yılında yaptığı, Çıldır 
halkının da rol aldığı “İnat Hikayeleri” adlı anlatının yapılış hikayesini anlatıyor. Film festival 
kapsamında Tuncel Kurtiz anısına gösterildi. 
 
Boston’lu film eleştirmeni Matt Hanson da “İnat Hikayeleri” ve Reis Çelik hakkındaki yazısında  
Reis Çelik’in herhangibir teknik ekip ya da geleneksel anlamda bir senaryosu olmadan, yerel 
hikayelerden esinlenerek veTuncel Kurtiz’in canayakın doğaçlamalarını yerel halktan oluşan 
oyuncularla harmanlayarak çektiği filmin, yönetmenin ne denli başarılı bir “auteur” olduğunun 
kanıtı olduğunu ifade etti.  
 
2007 yılından beri Boston Türk Film Festivali tarafından her yıl bir yönetmene Türk sinemasına 
olan katkılarından dolayı verilen ödül geçmiş yıllarda Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Nuri Bilge 
Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim , Tayfun Pirselimoğlu ve Erden Kıral’a verildi. 
 
Ödül töreninde konuşan Festival Direktörü Erkut Gömülü de Türk yönetmenlerinin başarılarının 
çağdaş Türkiye’nin ve sinemasının tanıtımına çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.  
Gömülü bu yıl 13’üncüsü  düzenlenen Boston Türk Film Festivali ile çağdaş Türk sinemasının 
seçkin örneklerini ve yönetmenlerini Amerikalı sinemaseverlere tanıtmaktan ve paylaşmaktan  
büyük bir mutluluk duyduklarını da ifade etti. 
  
Festival hakkında daha fazla bilgi için:   www.BostonTurkishFilmFestival.org 


