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M. Nedim Hazar
Haftanın Filmleri

RECEP İVEDİK: ABİDİK VE DE GUBİDİK! Adamın biri yolda cüzdanını düşürür.

Sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep

İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz

adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep, kafasını çevirdiği anda cüzdan

sahibinin çoktan gittiğini fark eder.

Akşam evinde televizyon seyrederken, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir

işadamına ait olduğunu öğrenir ve arabasına atlayıp güneye doğru yola

koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep, sonunda

Antalya’ya varıp cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim etmeyi başarır. TV

komedyeni Şahan Gökbakar’ın televizyonda ürettiği kahramanlardan olan

Recep İvedik’in sinema formundaki parodisi tahmin edildiği üzere hiçbir

sinematografik değer içermiyor. Uç uca eklenmiş skeçlerden oluşan film, belki

Gökbakar’ın hayranlarını tatmin edip, salon halinde kahkaha attırabilir; ancak

bu kadar az filmin yapıldığı Türk sinemasında ‘neden’ sorusunu da sormamızı

engelleyemiyor ne yazık ki!

BAYRAMPAŞA: BEN FAZLA KALMAYACAĞIM

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, yanlışlıkla tutuklanıp, derdini

anlatamadan yıllarca cezaevinde kalmak zorunda bırakılan bir adamın öyküsü...

Evli ve bir çocuk babası olan Erdem, bir gün mahalle arkadaşı Ahmet’le bir çay

bahçesine gitmeye söz verir. Ne var ki Ahmet bir uyuşturucu satıcısıdır.

Ahmet’le ortak çalıştığı şüphesiyle tutuklanan Erdem, suçsuz olduğunu

anlatmaya çalışırsa da karısı dahil kimseyi inandıramaz. Erdem’in hapishaneye

düşmesi, küçük oğlu Ali’den saklanır. Uzay savaşlarını çok seven Ali, babasının

dünyayı uzaylılardan kurtarmak üzere seçilmiş bir komutan olduğunu

sanmaktadır. Bu oyuna zamanla bütün koğuş destek olacaktır... Gerçek

mahkum ve infaz koruma memurlarının rol aldığı, senaryosu ve müzikleri de

mahkumlarca hazırlanan “Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım”, Hamdi

Alkan’ın ilk yönetmenlik denemesi. Senaryo Yazarları Derneği’nin Bayrampaşa

ve Paşakapısı Tutukevleri’nde başlattığı ‘Hayal Kurmak Serbest Projesi’

kapsamında ‘Film Öyküsü’ atölyesinin ürünü olan, Adalet Bakanlığı’nın da

desteklediği filmin senaryosu Birol Güven Senaryo Atölyesi yönetiminde çalışan

mahkumlarca yazılmış.
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