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M. Nedim Hazar
9 film gösterimde: Bereketli bir
hafta!

Bu hafta tam 9 film ile bir tür ‘gösterim’ patlaması yaşanıyor. Sevindirici olan

şey, vizyona giren filmlerdeki yerli/yabancı dengesinin muhafaza edilmiş olması.

Önce New York’ta 5 Minare, ardından Av Mevsimi gibi iki iddialı filmin vizyona

girmesinden olsa gerek, dağıtım firmaları bir/iki hafta filmlerini dinlendirdiler. Ve

bu hafta tam 9 film ile bir tür ‘gösterim’ patlaması yaşanıyor. Sevindirici olan

şey, vizyona giren filmlerdeki yerli/yabancı dengesinin muhafaza edilmiş olması.

Kalite ve içerik açısından pek tatmin edici olmasa da, Türk sineması artık ciddi

anlamda varlığını hissettiriyor sinema salonlarında. Lafı fazla uzatmadan bu

hafta vizyona giren filmler arasında kısa bir yolculuk yapalım isterseniz.

Ateşle Oynayan Kız

Biraz önce de belirttiğimiz gibi, her ne kadar bu hafta vizyona girenler arasında

yerli filmler olsa da dikkati çeken ilk film Avrupa’dan: Ateşle Oynayan Kız. Aşina

olanlar hemen hatırlayacaklardır, film, Ejderha Dövmeli Kız’ın devamı

niteliğinde. Stieg Larsson’un tüm dünyada çok satan ve bir tür fenomene

dönüşen Millennium Üçlemesi’nin ikinci kitabı olan Ateşle Oynayan Kız, her ne

kadar yönetmen değiştirerek yoluna devam etse de, gerilim ve merak açısından

ilkinden çok geri değil. Ve tabii sakıncalı şiddet ve cinsellik sahneleri ile de!

Otoriteler tarafından polisiye türde yeni bir akım başlatarak rekordan rekora

koştuktan sonra Hollywood’un haklarını satın alıp 2012’de David Fincher

tarafından tekrar çekileceği söylenen serinin ikinci filmi Ateşle Oynayan Kız,

anarşist ruhlu kahraman Lisbeth’in bir anda üç ayrı cinayetin bir numaralı

şüphelisi olarak aranmaya başladığı gerilim dozu yüksek bir macera vadediyor.

Film aynı zamanda kahramanın geçmişine uzanıp Ejderha Dövmeli Kız’ın

sırlarını da aydınlatıyor.

Filmin öyküsü kısaca şöyle: Lisbeth Salander bir yıl aradan sonra İsveç’e

döner. Mikael Blomkvist ise İsveç’teki fuhuş çeteleri hakkında bir dosya yapmak

üzere çalışmalara başlamıştır. Ancak çok geçmeden dosyanın muhabiri ile kız

arkadaşı ölü bulunur ve silahın üzerinde Lisbeth’in parmak izine rastlanır. Polis

Lizbeth’in peşine düşer. Mikael, Lisbeth’in masum olduğundan emindir ancak

bunu kanıtlayabilmek için cinayetleri araştırmaya başlar. Bu araştırmalar
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sırasında, peşindeki karanlık adamların Lisbeth’in geçmişiyle bağlantılı

olduğunu fark edecektir.

Filmin Stokholm’lu yönetmeni Daniel Alfredson, yaşı 50’yi geçkin olmasına

rağmen sinema sektöründen ziyade TV/dizi sektöründe deneyimli bir isim.

Ancak serinin ilk örneğindeki anlatım diline ve ritmine bağlı kalmış. Ateşle

Oynayan Kız, ritim ve ruh açısından romanın özünden pek uzaklaşmıyor. Ancak

bu tür bir anlatım ve yaşam tarzı bizim pek yakın olmadığımız bir alan. Bu

nedenle kimi izleyicileri ciddi anlamda rahatsız edebilir.

Sultanın Sırrı

İstanbul 2010 Kültür Ajansı tarafından da desteklenen Sultanın Sırrı isimli film

ise tarihî bir macera/aksiyon filmi. Dönem filmi gibi zor bir alana artık

korkusuzca giren Türk sineması, bu alanda macera, korku, komedi türünden de

örnekler vermeye başladı. Sultanın Sırrı, teknik anlamda bahse konu türün

diğer örneklerinden (yerli sinema bağlamında) epey ileride.

Abdülhamit’in petrol ile ilgili sırrından haberdar olan Amerikalı bir profesörün

İstanbul’a gelmesiyle başlayan macera, Topkapı Müzesi’nde saklı gizemli

sandığı bulmak için harcanan çabalar ile gizemini artırır. Profesörün karşısına

gizli bağlantıları olan bir müze müdürü çıkar. Profesör sonunda yer altına

inmeye karar verir ve işler iyice karmaşıklaşır.

Sultanın Sırrı’nın en büyük sorunu, birden fazla hikâyeyi ve olayı aynı sandığın

içine koymaya çalışması. Dolayısıyla hikâyelerin kimi tam anlatılamıyor, kimi

yarım yamalak kimi eklektik kalıyor. Ancak sıkı aksiyon sahneleri ve iyi

oyunculuklarla bu zaaf giderilmeye çalışılıyor.

Çakallar haftası

Bir diğer Türk filmi Çakal ise ‘gangster’ türü için oldukça iddialı ve

oyunculuklarıyla göz dolduran bir yapım. Keza yine bu hafta vizyona giren ve -

maalesef- sıradanlığı aşamayan komedi filmi Çakallarla Dans ise TV dizisi

tadında bir mizah filmi. Yönetmenliğini Erhan Kozan’ın yaptığı bu sert ‘Kara Film’

özü itibarıyla ‘Kötülük Sorunu’nun etrafında geziniyor. İsmail Hacıoğlu, Uğur

Polat ve Erkan Can’ın ‘sıkı’ oyunculuğu ile göze çarpan Çakal, epeydir

görmediğimiz bir ‘gerçeklik’ hissiyle kendini izletiyor. Film, İstanbul’un yoksul

mahallelerinden birinde yaşayan Akın’ın hayatının, annesinin ölümüyle şekil

değiştirmesiyle başlıyor. Çalıştığı marangoz atölyesinden çaldığı parayla yeni bir

hayat kurmayı planlarken, kız arkadaşının bu planı kabul etmeyip kendisini terk

etmesiyle tamamen şirazeden çıkan Akın, pis işlere bulaşmaya başlıyor. Munis

bir insandan tipik bir ‘Çakal’a dönen Akın’ın hikâyesi, Yeni Gerçekçilik

akımındaki ‘yokluk böyle yapıyor’ ana fikrine yakın duruyor. Ancak hem sağlam

bir sokak filmi olan Çakal’ın hem de sıradan bir komedi olan Çakalların

Dansı’nın son derece ciddi bir algı sorunu var: İnanç üzerinde hoyratça ve

klişeler ile kamera oynatmak. Hacıoğlu’nun performansı ise seyre değer.

Şenlikname
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Dinle Neyden isimli film ile tarihî türe adımını atan senarist İsmail Eren, bu kez

kameranın arkasına da geçiyor. Üstelik zor bir tür ile: Tarihsel Komedi.

Şenlikname; Sultan’ın biricik kızının saraydan kaçırılması ile başlayan komik ve

sıra dışı bir hikâyeyi anlatıyor. İstanbul’un 3000 yıllık efsanevi mekânlarında

sürüp giden macera, saf mehtercilerin, eski korsanların, saray muhafızlarının,

masum mekanikçilerin karıştığı bir curcunaya dönüşüyor. Ve elbette tüm bu

curcunanın tam orta yerinde naif bir aşk öyküsü var. Epey sıkıntıları olmasına

rağmen, seyre değer bir film Şenlikname.  

Teslimiyet

Travestilerin hayatına cesur bir bakışı deneyen Teslimiyet ise dar bir dünyaya

sıkışıp kalan marjinal insanların hayatını irdeliyor. Sanem, beraber yaşadığı üç

travestiyle birlikte fuhuş yaparak hayatını kazanmaktadır. Ancak yaşadığı

hayattan memnun değildir. Bir tür beyaz atlı prens beklemektedir. Nitekim

mahalleye yeni taşınan Gökhan onun için umut olur, ancak birtakım gerçekler

hayallerden daha keskindir!

Her yer karanlık!

Vizyona giren iki Avrupa filminin de isimleri çakışmış neredeyse. Karanlık Deniz;

İtalya/Fransa ortak yapımı bir cinayet/cinsellik filmi. Açıkçası Türk izleyicisinin

hoşlanabileceği bir muhteva ve atmosfere sahip değil. 2006 yapımı filmin neden

şimdi vizyona girdiğini de çok anlamış değilim. Fransız yapımı Karanlık Cennet

ise buldukları cep telefonunu sahibine vermek istediklerinde, adamın intiharına

şahit olan bir çiftin tuhaf bir kız ile tanışmalarıyla gelişen olayları anlatıyor. İşin

içine bir de bilgisayar oyunu girince, mesele tam içinden çıkılmaz hâle geliyor.

Bir romantik Hollywood komedisi olan Başımıza Gelenler ise tek ortak noktaları

vaftiz kızları olan modern bir çiftin sosyal yaşamları ile aile hayatları arasındaki

gelgitleri anlatıyor. Bol miktarda klişe üzerinden yürüyen film, yer yer ‘aile’

kavramı üzerinde düşünmeye iter gibi de görünüyor; ancak… Yeterli değil ne

yazık ki!
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