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'anne' leri n aradığı ... 
U lkemizin hayalet problemlerinden 

'kayıplar' sorununa çok insani bir 

noktadan yaklaıan HiçbJryerde bir 

çok açıdan 'ilk olan bir film. Bu yılkı 

Istanbul Film Festivali'nde beğeni 

toplayan film baırol oyuncusu Zuhal 

Olcay'a SerraYılmaz'la paylaştığı En 

Iyi Kadın Oyuncu ÖdiJiü'niJ getirdi. 

Yönetmen Tayfun Pirselimoğiu'nun 

ilk uzun metraj denemesi bir ilk film 

olmanın dışına çıkıyor. Pir.elimoğlu 

1 985'ten beri sinem.ıyla uğraşan, kı 

sa metraj'dan gelen, kıs;ı metrajın 

kendine özgôlüğüne ve bağımsız ka

r .. ıkh·rıne inanan bir yonetmen. Yeşim 

Ustdoglu'nur 'l4'teki kısa filmi 

Otel'n ve <ı~· teLtanbul fılm Festiva· 

ı ııde E Iyi F'ilm rıctulu'nU alan filmi 

1. n senaryo! nı y.ı~dı 1 999'da ı se 

24 

katıldığı festivallerden ödüllerle dö· 

nen ilk kısa filmi Oayım'ı çekti. Viya

na GIJzel Sanatlar Akademisi'nde re· 

sim ve gravür eğitimi de almış Pirse 

limoğlu plastik sanatlar, yazı ve sine

mayı bırleştirmiş. Hiçbıryerde'nın se· 

naryosu da ona ait <Oayım filminde 

ki karakteri, ı 996'da yayınıladığı ilk 

romanı Çöl Masalları'ndaki uçmaya 

meraklı dayı karakterinden aldığını 

belirten yönetmenin ikincı romanı da 

önüınüzdekı aylarda çıkacak.) 

Filnıin öbür ılki ise Zuhal Olcay. Ol 

cay Durden Sonra Yarından Öncef 

Yan/ı~ Cennete Elveda, Kara Sevdalı 

Bulut, Med Cellr Manzara/arı, GIZli 

Yüz, /kı !<adın, Ay Vaktı, Bir Sonba· 

har Hikayesi. 80. Adım gibı fılınlerıy

le hepimizin kafasında yer etrnı~ hiı· 

zuniL ve güçiiJ şehır kadını karakterı· 

ni yıkan bir rolde kendı oyunculuğu 

nun sınırlarını genişletme yolunda. 

Haydarpaşa Istasyonu'nun bilet gişe· 

sinde çalı~n 'anne' Şükran rolü ger

çekten de biz izleyiciler açısından Zu· 

hal Olcay•, görmeye alışkın olmadığı

mız bir 'ilk' rol. 

'Anne'lere adanmış Hiçbiryerde kay

bolan yirmi yaşındaki oğlunu 'her yer

de' arayan anne Şükran üzerine 

odaklı. Kendisine kimsenin yardım et· 

rnek istemediği ŞIJkran'ın istanbul ve 

Mardin'de duvara asılı fotoğraftan 

b~ka suretini C'Öremediğimiz oğlunu 

bazen umut.suzluğa kapılarak arama

sı öncelikle insani bir dram ama bu 

dramın satır arasında da görülecek 

~eyler var. Aramızda sessizce dola· 

şan. giJnlük hayatın havadan sohbet· 

lerine girmeyen bir konu: 'kayıplar', 

fotoğraflarını görüp unuttuğumuz ın· 

sanlar; ama birileri, anneler onları 

arıyor. ŞIJkran da bu annelerden sa

dece biri. 

istanbul-Mardin-lstanbul hattında 

geçen filmde Mardin'in bunaltan, dar, 

geçit vermeyen sokaklarında ŞIJk 

rarı'ın arayışı daha da umarsızlaşır 

ken ızleyici de bu geçıtlerin bir açılıp 

bır kapandığı arayışı içselleştiriyor 

Şükran'la birlikte. Yönetmen kar.i 

terine doğrudan eleştiriler yöneltırlı 

bi le ( 110 öldü ve sen bunu görme~ 

kadar körsün"J, 'anne olma dun 

mu'nun getirdiği kendıne özgU n 

halini bir an olsun gözden kaçırmj, 

Film içinde durduğu ve baktığı f: 

değiştirmeyen Pirselimoğlu, 'kaı 

olayının duygusal ve insani boyutı.o 

'anne' Şükran üzerinden altını çitt 

ken arka plandaki siyasi karmap 

gönderme yapmaktan da çek 

memiş. Tabii Zuhal Olcay'ın o91 

hep o 'çocuk ve rnasum' haliyle be•· 

leştiren, nelere karıştığını taiY' 

eden ama bunları görmezden ge 

bu yönüyle de tam merkezdeytJ 

ama bir yandan da dışarıda olan ş• 

ran karakterinde filmi sürük:~, 

performansını da es geçme"' 1 
gerek Pirselimoğlu ve Olur 

arasındak ı anlaşma perdeye d< ı 

sıyor zaten. 

Hiçbiryerde en kuşbakışı nokW 

bir erkek gözünden çizilmij 'ku'l\f' 

kolayca pes etmeyen bir anne pc 
resi. Bu yüzden an nelere adanm i 

film. {oğun bir anne duygusali 

da. (Ö .D.) 


