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M. Nedim Hazar
Ortada Papa var, yandan geç!

Amerika’nın popüler yazarı Dan Brown’un aynı adlı eserinden sinemaya

uyarlanan Melekler ve Şeytanlar, heyecanı ve aksiyonu bol bir film.

Film için yazılmayan metinlerin, sonradan sinemaya adapte edilmesine dair

tartışma sinema tarihi kadar eskidir. Çoğu zaman her iki taraf da ciddi

memnuniyetsizlik ve hoşnutsuzluk ile bitirirler sanatın bu iki türü arasındaki

evliliği. Genelde ne yazar ne de yönetmen memnundur bu ilişkiden. Bir kesim

eserinin filme tam olarak yansıtıldığı konusunda tatmin olmazken, diğer kesim

eserin sinema için uygun olmayan kısımlarını gönüllerince düzeltemedikleri için

şikâyet edip dururlar.

Fransız yönetmen-senarist François Truffaut, ünlü korku üstadı Hitchcock ile

yaptığı söyleşileri yayımladığı kitapta bu konuya girer. Hitchcock, bir edebi

eserin sinemaya birebir uyarlanmasına karşı olduğunu söyler. Ustaya göre,

senarist ve yönetmen eseri alıp şöyle bir okumalı ve o fikirden yola çıkarak

tamamen bağımsız bir senaryo kaleme almalıdır.

Öte yandan, yapımcılar için çok satan kitaplar daima ‘hazır’ izleyici demektir.

Tartışmalar yapıladursun; sinema, edebiyatı tırtıklamaktan asla vazgeçmez.

Amerika’nın popüler yazarlarının çoğu gibi Dan Brown da bu konuda

Hollywood’un gözdesidir. Yazar matematik profesörü bir baba ile kilise

korosunda müzik yapan bir anneye sahip olmanın tüm avantajlarını kullanıp

edebiyatın bugüne kadar el atmadığı bir alana yöneldi; bilim, matematik, gizli

oluşumlar ve din!

Brown, yazdıklarıyla dikkati çeken bir yazar olsa da esas patlamayı 11 Eylül

sonrası kaleme aldığı kitaplardan olan DaVinci’in Şifresi ile yaptı. Bu kitap

önceki kitapları için de lokomotif oldu ve satış rakamları alıp başını giderek

yazarı milyoner yaptı. Dan Brown’un son kitabı “The Lost Symbol”ün daha

baskıya girmeden 5 milyon adet sipariş alması (liste fiyatı 29 dolar!) da bunun

kanıtı.

Aslında –tamamen kişisel fikrimdir–  Brown’un kitaplarını sinemaya uyarlamanın

hiçbir anlamı yoktur. Zira yazar zaten drama tekniklerinin neredeyse tamamını

kullanarak müthiş bir film diliyle yazmaktadır kitaplarını. Bu sebepten olsa gerek

filme çekilen DaVinci’nin Şifresi çok izlense de sinema değerleri açısından pek
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anlam ifade etmemişti.

Şimdi DaVinci Şifresi’nin ekibi, bu kez yazarın Angels & Demons- Melekler ve

Şeytanlar eseriyle yine izleyicinin karşısında. Tematik yaklaşım ve biçimsel ele

alış açısından ilkiyle paralel olan filmin hikâyesi şöyle: Vatikan, korkunç bir keşif

üzerine tarihin en tartışmalı şifresini kıran adam olan Robert Langdon’a

başvurur. Langdon araştırmaları sonucunda Illuminati adıyla bilinen ve tarihteki

en güçlü organizasyon olan kadim ve gizli kardeşliğin bir kez daha ortaya

çıktığına dair kanıtlar bulur. Bu durum, Langdon’ın Illuminati organizasyonunun

en büyük düşmanı olan Katolik Kilisesi’nin varlığına yönelik ölümcül bir tehditle

karşı karşıya gelmesine sebep olur. Illuminati’nin geriye sayan, durdurulması

neredeyse imkânsız bir saatli bombaya benzediğini anlayan Langdon,

Roma’nın yolunu tutar. Orada oldukça güzel ve gizemli bir bilimci olan İtalyan

Vittoria Vetra ile tanışır. İkili bu mücadele için güçlerini birleştirir. Yeryüzündeki

en gizli mahzenin kalbinde geçen macerada Langdon ve Vetra, Vatikan’ın

hayatta kalmak için sahip olduğu tek umudu gösteren 400 yıllık Aydınlanma

Yolu’nu izleyecektir.

Dediğimiz gibi; kurgu mantığı ve gezindiği mekânlar açısından DaVinci’nin

Şifresi ile çok benzerlik gösteriyor. Ancak, Melekler ve Şeytanlar’ı ilkinden

ayıran en önemli özelliği ‘iyilik-kötülük, melek-şeytan, iman-küfür’ gibi çok daha

derin ve felsefi bir çatışma etrafında gezinmesi. DaVinci’ye göre akışkanlığı ve

kurgusu çok daha sağlam olan film, diyaloglar ve ana mantık açısından da

daha ileri. Her şeye rağmen romandaki tadın asla bulunamayacağı film,

heyecanı, gizemi ve aksiyonu bol bir yapım. Bir de insan bu tür kitaplar/filmler

izledikçe trafik levhalarına bile bir tuhaf bakıyor!

 

Melekler ve Şeytanlar: Angels & Demons Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard,

Pierfrancesco Favino

Tür: Gizem / Suç

Süre: 140 dakika

Warner Bros

 

 

ADAB-I MUAŞERET: Dizi tadında…

 

Dizi sektörü özellikle Yeşilçam emektarları için iyi bir ekmek kapısı oldu. Üstelik

Kurtlar Vadisi, Muro, Vizontele, Recep İvedik gibi TV kahramanlarının perdeye

taşındığı bir süreçte klasik televizyon izleyicisini de salona çakma şansı hep
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oldu. Ancak özensiz senaryolar, salt ticari kaygılar ile TV’den perdeye transfer

olan bu kitle kalıcı olmadı bugüne kadar. Acı ki Adab-ı Muaşeret de böyle. TV

dizisi normunda, özensiz metinler, kuru gürültü oyunculuk ve sabun köpüğü bir

film. Hikâye şöyle: Aykut, matematik öğretmeni olan babasıyla birlikte sürekli

okul değiştirmektedir. Ne var ki, baba-oğulun bu defaki değişikliği Aykut’un

hayatında bambaşka değişikliklere yol açar. Aykut’un yeni okulu olan 29 Şubat

Lisesi, kızlar ve erkekler arasında kurulmuş iki zorlu grubun mücadelesine

sahne olmaktadır.

 

CAROLİNE VE GİZLİ DÜNYA:

Çocuk gözüyle paralel evren

 

11 yaşındaki Coraline Jones, meraklı, maceraperest ve  biraz da tombul bir

kızdır. Günün birinde evde gizli bir kapı keşfeder. Kapının diğer tarafına

geçtiğinde kendi hayatının ve varoluşunun alternatif bir versiyonuyla karşılaşır.

Dışardan bakıldığında bu paralel gerçeklik kendi hayatının benzeri gibidir ama

yine de daha iyi görünmektedir. Aralarında şefkatli Diğer Anne’nin de

bulunduğu yetişkinlerin hepsi daha hoşgörülü ve cana yakındırlar. Coraline çok

geçmeden bu yeni dünyanın ilgi merkezi olur. Şaşkınlığı giderek artan sevimli

kahramanımız, bildiğimiz değil de Diğer Dünya’ya mı ait olduğunu sorgulamaya

başlar. Ne var ki Diğer Dünya’ya yaptığı bu fantastik ziyaretler kısa süre sonra

tehlikelerle dolu bir maceraya dönüşür. Özellikle Diğer Anne’nin orada tutmak

için çevirdiği entrikalar yüzünden Coraline’ın başı derde girer.
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