
HAYAL PERDESİ 26 - Ocak-Şubat 201236

2012’NİN MERAKLA BEKLENENLERİ

Araf
Yön.: Yeşim Ustaoğlu
 
Yurt içi ve yurt dışındaki festivaller-
de ses getiren filmlere imza atan Yeşim 
Ustaoğlu’nun Türk, Alman ve Fransız ortak 
yapımı olan son filmi Araf’ın hazırlıkları 
devam ediyor. Film, bir benzin istasyonun-
da çalışan köylü kızı Zehra’nın kendinden 
yaş itibariyle oldukça büyük olan kamyon 
şoförü Mahur’a duyduğu aşkın ve araların-
daki ilişkinin dünyasını nasıl değiştireceğini 
konu ediniyor. Çekimleri Bolu’nun Gerede 
ilçesinde yapılan Araf, yönetmenin sözleri 
ile “büyüme, hayatı ve realiteyi anlama” 
üzerine kurulu ve yaşanılan hayat ile ku-
rulan hayaller arasındaki tezatlardan bes-
leniyor. Sinemamızda “auteur” kimliğiyle 
de öne çıkan yönetmenlerden olan Yeşim 

Ustaoğlu’nun filmografisi boyunca üzerinde 
durduğu ölüm, bellek, aidiyet, sorgulama ve 
yüzleşme gibi karakteristik konuların ve bu 
konuları kendine has ele alış biçiminin yeni 
filmi Araf’ta da zenginleşerek yer bulacağı 
beklentisindeyiz.

Vizyon Tarihi: Belirsiz

Babamın Sesi
Yön.: Orhan Eskiköy-Zeynel Doğan

2009 yılında çektikleri ve Yeni Türkiye 
Sineması’nın en iyi filmlerinden biri olan 
İki Dil Bir Bavul ile yurtiçi ve yurtdışındaki 
festivallerden pek çok ödül kazanan Or-
han Eskiköy’ün yeni filmi Babamın Sesi, 25 
Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzen-

2012’nin MerAklA 
beklenenleri



Ocak-Şubat 2012 - HAYAL PERDESİ 26 37

2012’NİN MERAKLA BEKLENENLERİ

lenecek 41. Rotterdam Film Festivali’nde 
Altın Kaplan için yarışacak. Babamın Sesi, 
filmin yardımcı yönetmeni Zeynel Doğan’ın 
Diyarbakır’da yaşayan ailesinin hikâyesini 
konu ediniyor. Maraş katliamından etkilenen 
yönetmen Doğan’ın ailesinin hikâyesinden 
yola çıkılarak oluşturulan filmin senar-
yosunu, Orhan Eskiköy yazdı. İki Dil Bir 
Bavul’dan sonra yeni çalışması merakla bek-
lenen Eskiköy’ün yeni filmini büyük ihtimalle 
Rotterdam’dan sonra bu yıl diğer festivalle-
rin programlarında da göreceğiz. Vizyon ta-
rihi filmin netleşmese de ilk olarak İstanbul 
Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkması 
bekleniyor.

Vizyon tarihi: Belirsiz

Cloud Atlas
Yön.: Wachowski Brothers- 
           Tom Tykwer

Matrix serisinden sonra kendilerini unuttu-
ran Wachowski Biraderler’in üzerinde pek 
çok dedikodunun döndüğü Cloud Atlas 
projesinde nihayet elle tutulur bir ilerleme 
kaydedildi.

Yeni filmi Frankie and Alice’in tanıtım söy-
leşisinde Cloud Atlas projesine de değinen 
Halle Berry, filmin kadrosuna Tom Hanks’in 
eklendiğini duyurdu ve filmi Tom Tykwer’la 
birlikte Wachowski Biraderler’in yöneteceği-
ni doğruladı. Berry›nin “Matrix’te yaptıkla-
rına benzer harika fikirlere sahipler” dediği 
Wachowskiler’in son filmi, David Mitchell’ın 
aynı isimli romanından uyarlanacak. Deği-
şik zamanlarda geçen birbiriyle bağlantılı 
altı farklı hikâyenin anlatılacağı filmde daha 
önce Ian McKellen ve James McAvoy’un da 
isimleri geçiyordu. Filmin açıklanan kadro-
sunda ise Berry ve Hanks’ın dışında, Jim 
Sturgess, Hugo Weaving, Hugh Grant ve 
Susan Sarandon gibi oyuncular da yer alı-
yor.

Vizyon tarihi: 19 Ekim 2012

Dark Shadows
Yön.: Tim Burton

1752 yılında, Collins Ailesi, İngiltere’den 
Kuzey Amerika’ya yola çıkar. Ailenin minik 
oğlu Barnabas, büyüdüğünde bir gönül-
çelen olarak nice kalpleri kırar. Ama bu 
kalplerden biri diğer tüm kalplerden farklı, 
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hatta onlara bedeldir! Bu kalp Angelique 
Bouchard’ın, namı diğer cadının kalbidir. Ve 
kalbinin kırılmasının bedelini Barnabas’ı bir 
vampire dönüştürüp diri diri gömer. 1972 
yılında Barnabas hayata geri döner. İlk ba-
kışta Tim Burton’un aradığı her şeyi barındı-
ran bu hikâyeyi Frankenweenie’yle uğraşırken 
nasıl çekileceği merak konusuyken, kaşla göz 
arasından Burton bir Johnny Depp’li projeye 
daha imza atacak gibi gözüküyor. 1960’lı 
yılların aynı adlı gotik televizyon dizisinin 
sinemaya uyarlanmış halinin tekrar yapımı 
olan Dark Shadows, suyunun suyu deyiminin 
beyazperdedeki yansıması olarak da merak 
konusu. 

Vizyon tarihi: 18 Mayıs 2012

Django Unchained
Yön.: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino yeni filminde Sergio 
Corbucci imzalı Franco Nero’nun başrolün-
de olduğu 1966 tarihli spaghetti western 
Django’yu kendine has bir şekilde yeniden 
yorumlayacak. Django, daha önce hatırlana-
cağı gibi Takashi Miike tarafından da Suki-

yaki Western Django (2007) olarak yeniden 
çevrilmiş ve filmde Tarantino da rol almıştı. 
Filmde, Django isimli özgürlüğünü kazanmış 
siyahi köle, bir Alman ödül avcısının yardı-
mıyla karısını kötü toprak sahibinin elinden 
kurtarmaya çalışacak. Filmin kadrosunda ise 
Joseph Gordon-Levitt,  Christoph Waltz, 
Leonardo di Caprio, Sacha Baron Cohen, 
Samuel L. Jackson, Jamie Foxx ve Kurt Rus-
sell olacak. Django rolü için daha önce Will 
Smith’in adı geçmişti, ama anlaşılan o ki Ta-
rantino Jamie Fox’ta karar kılmış. Miramax’ın 
bu yıl en fazla yatırım yapacağı filmlerden 
biri olacak Django Unchained’ın Inglourious 
Basterds (2009) kadar sert ve kanlı bir film 
olacağı da söyleniyor. 

Vizyon tarihi: 25 Aralık 2012

Extremely Loud and  
Incredibly Close
Yön.: Stephen Daldry

Jonathan Safran Foer’in aynı isimli romanın-
dan uyarlanan film, dokuz yaşındaki amatör 
mucit Oskar’ın New York sokaklarında, 11 
Eylül’de Dünya Ticaret Merkezi’nde haya-
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tını kaybeden babasından kalan anahtarın 
açacağı kilidi arayışını hikâye ediyor. Senar-
yosuna Eric Roth’un (Forrest Gump) imza 
attığı, yönetmen koltuğunda ise Stephen 
Daldry’nin (Okuyucu, Saatler) bulunduğu 
film, edebiyat uyarlamaları konusunda tec-
rübeli yaratıcı kadrosuyla da beklentiyi yük-
seltiyor. Ayrıca film Oskar’ın anne ve babası 
rolündeki Tom Hanks ve Sandra Bullock 
gibi kadrosundaki ünlü isimlerle de dikkat 
çekiyor. Merkezindeki tipler, hikâye yapısı 
ile geçtiğimiz aralık ayında vizyona giren 
ve büyük beğeni toplayan Hugo’yu anım-
satan filmin; benzer masalsı ve umut dolu 
atmosferi izleyip izlemeyeceği ya da daha 
önemlisi karşılaştırmalara yer bırakmayacak 
yenilikler ortaya koyup koymayacağı ise 
merak konusu.

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2012

Frankenweenie
Yön.: Tim Burton

Nevi şahsına münhasır yönetmen Tim 
Burton, 1984 yılında çektiği kısa filmi 
Frankenweenie’yi yirmi yedi yıl sonra üç 

boyutlu olarak bir kez daha çekiyor. Yine 
siyah-beyaz ama üç boyutlu olarak stop-
motion tekniğiyle çekilecek film, çok sevdiği 
köpeği Sparky’nin ölümüne çok üzülen, 
sonrasında da tek arkadaşı olan Sparky’i 
yeniden hayata döndürmek için okulda öğ-
rendiği şeyleri deneyerek köpeğini dirilten 
Victor’un hüzünlü hikâyesini konu alıyor. 
Vincent (1982) isimli kısa filminden sonra 
Frankenweenie’de de Burton, çocuğun aile 
ile ilişkisine ve “normal” olmayan herkesi ve 
her şeyi dışlayan topluma eleştirel yaklaşı-
yordu. Filmin uzun metrajında konuya nasıl 
bir yaklaşım getireceği ise merak konusu. 
Filmin seslendirme ekibinde Burton film-
lerinden tanıdığımız isimler de yer alacak; 
Winona Ryder, Catherine O’Hara, Martin 
Short ve Martin Landau.

Vizyon tarihi: 5 Ekim 2012

J. Edgar
Yön.: Clint Eastwood

Hollywood’un oyunculuktan yönetmenliğe 
geçen isimleri arasında, çektiği filmlerin dün-
ya çapındaki başarısı sayesinde özel bir yere 
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oturan Clint Eastwood, yine çok ses getiren 
bir çalışmaya imza attı. Amerikan iç istihba-
rat teşkilatı FBI’ın ilk başkanı olan ve 1924-
1972 arasında, yani yaklaşık 50 yıl boyunca 
bu görevde kalan John Edgar Hoover’ın ya-
şamöyküsünü beyaz perdeye aktardı. Görev-
de kaldığı süre boyunca uygulamaları, karar-
ları ve gizemli özel hayatı ile sürekli tartışılan 
bir isim olan Hoover rolünü, son yıllarda üst-
lendiği ciddi roller sayesinde fiziksel özellik-
lerini arka planda bırakıp oyunculuk yetene-
ğini gözler önüne seren Leonardo diCaprio 
canlandırıyor. Muhafazakâr kişiliği ve Cum-
huriyetçi Parti’ye verdiği destek ile tanınan 
fakat özellikle 90’lardan sonraki filmlerinde 
ülkesindeki sistem ve toplumu sert şekilde 
sorgulayan Eastwood’un elinden çıkma J. 
Edgar, gerek sanatsal nitelikleri gerekse de 
yönetmenin Hoover’ı ele alma tarzı ile epey 
konuşulacağa benziyor. 

Vizyon tarihi: 2 Mart 2012

Lincoln
Yön.: Steven Spielberg

Ünlü yönetmen Steven Spielberg, neredeyse 
bütün önemli Amerikalı yönetmenlerin ha-

yallerini süsleyen bir projeyi hayata geçiren 
isim olarak tüm dikkatleri bir kez daha üze-
rine topladı. ABD’nin on altıncı başkanı olan 
Abraham Lincoln isminin cazibesi öylesine 
büyük ki, önceki birçok filminin aksine ABD 
dışında çok büyük bir gişe yapması beklen-
meyen böylesi bir eser için, Spielberg gibi ti-
cari başarıları parmak ısırtan bir yönetmen, 
çok büyük para ve emek harcamaktan kaçın-
madı. 1861–65 yıllarında yaşanan Amerikan 
İç Savaşı’nı, ayrılıkçı Güney’e karşı ülkenin 
birliğinin savunan Kuzey’in zaferiyle sonuç-
landıran ancak 1865’te uğradığı suikastta 
hayatını kaybeden Başkan Lincoln’ın biyog-
rafisi niteliğindeki Lincoln, daha şimdiden 
Spielberg’ün zengin filmografisinin en üst 
basamaklarına yükselmiş durumda. Oyun-
cuların filmin önüne çok fazla geçmesinden 
pek hoşlanmayan Spielberg gibi baskın bir 
yönetmenin, Başkan Lincoln rolünü, abartı-
lı oyunculuğu ile maruf İngiliz aktör Daniel 
Day-Lewis’a vermesi de filme yönelik merakı 
artıran unsurlar arasında. 

Vizyon tarihi: Belirsiz

Nero Fiddled
Yön.: Woody Allen

Woody Allen Avrupa’yı sevmiş olacak ki 
Avrupa’dan kolay kolay vazgeçemiyor. Yö-
netmenin yeni filmi Nero Fiddled, Giovanni 
Boccaccio’nun Dekameron’unda geçen 
dört kısa hikâyeden oluşuyor. İlk hikâyede, 
Roma’ya seyahat eden bir karı kocanın, 
kızları evlenmek üzere olan İtalyan bir aile 
ile karşılaşmaları anlatılırken, diğer kısa 
hikâyede Roberto Benigni’yi Leopoldo 
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isimli bir karakteri canlandırırken izliyo-
ruz. Üçüncü bölümde ise, arkadaşlarıyla 
Roma’yı ziyarete gelen Kaliforniyalı bir 
mimarın öyküsüne ortak oluyoruz. Son bö-
lümde Roma’ya birkaç akrabasını görmeye 
gelen ama şehirde kaybolan yeni evli çiftin 
macerasını izliyoruz. Filmin oyuncu kadrosu 
da göz kamaştırıyor:  Woody Allen, Alec 
Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, 
Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, 
Ellen Page, Ornella Muti, Riccardo Scamar-
cio ve Alessandro Tiberi. Anlaşılan Woody 
Allen Avrupa’da çektiği farklı türleri iç içe 
geçiren “yenilikçi” filmlerinden sonra rotayı 
yine tipik romantik-komedilerine geri çe-
virmiş. Bu türün en iyi anlatıcılarından olan 
Allen’ın yeni filmi de bu vesileyle merak 
uyandırmasa da takipçilerini cezbediyor.

Vizyon tarihi: 19 Ekim 2012

Moonrise Kingdom
Yön.: Wes Anderson

Wes Anderson’ın Fantastik Mr. Fox’tan bu 
yana “gerçekliğe geri döndüğü” Moonrise 
Kingdom, 60’lı yıllarda geçen tipik bir An-

derson hikâyesi olarak öne çıkıyor. Kalabalık 
kadrosu, ailevi hadiselere Wes Anderson’un 
kendine has barok dünyası ve esprileriyle 
ele alması bakımından, “yine mi” sorusunu 
kısmen de olsa akla getiren Moonrise King-
dom, Bruce Willis, Bill Murray ve Edward 
Norton’lı kadrosuyla dikkatleri üzerine 
topluyor. Yakın zamanda fragmanı da sos-
yal medyaya düşen filmin, Wes Anderson 
sinemasına nasıl bir yenilik getireceği merak 
konusuyken, filmin tüm bu soru işaretleri 
arasından önümüzdeki Mayıs ayında, en 
azından Fransa’da vizyona girmesi bekleni-
yor.

Vizyon tarihi: 16 Mayıs 2012

The Dark Knight Rises
Yön.: Christopher Nolan

Kara Şövalye ile Batman serisine yeni bir 
perspektif kazandıran ve rafa kaldırılmış bir 
seriyi yeniden yaratan Christopher Nolan’ın 
merakla beklenen yeni filmi de Kara Şövalye 
kadar karanlık bir atmosferde geçecek gibi 
gözüküyor. Yeni filmde, Gölgeler Birliği ve 
Talia’nın koruyucusu Bane, Batman’e savaş 
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açacak. Bir kez daha Batman, Gotham şeh-
rini kötülerden korumaya çalışacak. Ama 
kuşkusuz Nolan’ın neo-noir’in trüklerine 
bağlı kalarak kotardığı Kara Şövalye’de ol-
duğu gibi, The Dark Knight Rises’da da esas 
soru Batman’in bu mücadele sonrasında ne 
kadar değişeceği…

Vizyon tarihi: 27 Temmuz 2012

The Master
Yön.: Paul Thomas Anderson

Boogie Nights, Magnolia gibi “büyük 
hikâyelerin” anlatıcısı Paul Thomas Ander-
son, yine Amerikan tarihine dair önemli 
bir unsurdan yola çıkarak, tarihi kendine 

has süzgecinden geçirip, dikkat çekici bir 
anlatıya imza atacağa benziyor. Daha önce 
Amerikan porno endüstrisine, kişisel gelişim 
tanrılarına, bireyin sonsuz yalnızlığına ve 
petrol zenginlerinin Amerikan tarihindeki 
yerini alışına sinema yaptığını unutmadan 
bakmayı becerebilen Paul Thomas Ander-
son, bu kez Scientology’vari The Cause ta-
rikatının hikâyesine odaklanıyor.

Thomas Pynhcon’un Inherint Vice romanını 
sinemaya uyarlayacağı iddiasıyla bir anda 
gündeme oturan Paul Thomas Anderson’un 
ağızlara bir tutam parmak çalan The Master 
projesi, bugüne kadar birçok kez birlikte 
çalıştıkları Philip Seymour Hoffman’a –so-
nunda- başrol verebildiği bir proje olarak da 
dikkatleri çekiyor. The Master, Paul Thomas 
Anderson’un finansal olarak kendisini Inhe-
rent Vice’a hazırladığı, geçiş projesi olarak 
yorumlanıyor.

Vizyon tarihi: Belirsiz

The Raven
Yön.: John McTeigue

Edgar Allen Poe’nun daha önce pek çok 
eseri beyazperdeye uyarlanmıştı. Sessiz 
kısa filmlerden başlayarak Poe eserlerini 
sinemaya uyarlamak neredeyse Amerika’da 
bir gelenek hâlini almıştı. Özellikle 1935 
tarihli Lew Landers’in yönettiği The Raven, 
Bela Lugosi ve Boris Karloff gibi korku si-
nemasının iki ustasını yan yana getirirken, 
bir yandan da Poe’nun edebiyatta olduğu 
gibi sinemada da insanları etkileyebilece-
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ğini göstermişti. V for Vendetta (2006) ile 
tanıdığımız John McTeigue’nin çektiği The 
Raven filmi de Poe’nun ilham verici şiirinden 
hareketle Roger Corman’ın 1963 yılında 
yaptığı uyarlamayı kendisine merkez alı-
yor. Film, 1840’larda Edgar Allan Poe’nun 
hikâyelerinden esinlenerek cinayetler işle-
meye başlayan bir seri katil, onu araştıran 
bir dedektif ve Poe’nun kendisinin yer aldığı 
bir olay örgüsüne sahip. Poe rolünde John 
Cusack’ın oynadığı filmde, ayrıca Alice Eve, 
Luke Evans ve Brendan Gleeson gibi oyun-
cular da yer alıyor. 

Vizyon tarihi: 4 Mayıs 2012

Yeraltı 
Yön.: Zeki Demirkubuz

Yeni Türk Sineması’nın ‘kare as’ları arasında 
yer alan Zeki Demirkubuz’un, genelde klasik 
Rus edebiyatına, özelde ise Dostoyevski’ye 
duyduğu hayranlık herkesin malumudur. 
Filmlerinde Dostoyevski romanlarındaki ka-

rakter ve olaylara göndermeler yapan Demir-
kubuz, en büyük hayalinin Dostoyevski’nin 
Suç ve Ceza’sını çekmek olduğunu röpor-
tajlarında hep dile getirir. Demirkubuz 
henüz bu hayalini hayata geçiremedi an-
cak Dostoyevski’nin Gogol’un etkisinden 
sıyrılarak kendi edebiyat dilini kurduğu ilk 
büyük eseri kabul edilen Yeraltından Notlar 
romanını sinemaya uyarladı. Yeraltı olarak 
adlandırdığı hayali dünyasından kendi dışın-
daki her şeyi sorgulayan, bunu yaparken de 
giderek hayattan kopan bir adamın öykü-
sünü anlatan Yeraltı’nın çekimleri Ankara’da 
gerçekleştirildi. Filmin başkahramanı olan 
“yeraltındaki adam” rolünü son yılların 
beğenilen aktörlerinden Engin Günaydın 
canlandırdı. Yeraltı’nın bir insanın iç dünya-
sına girebilmenin yollarını arama çabasında 
gidebileceği son noktayı teşkil ettiğini söy-
leyen Demirkubuz’un, bu zorlu uyarlamanın 
altından nasıl kalktığı ve Günaydın’ın perfor-
mansı, Türk izleyicilerden önce Berlin Film 
Festivali’nde görücüye çıkacak. 

Vizyon tarihi: Belirsiz 
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