
karikatilrize karakterler ve daha bir 
dolu lantastık dokunuş bir masal 
evrenınde olduğumuzu ve kendimizi 
buna göre hazırlarnamız gerektiğini 
bize surekli hatırlatıyor. Yönetmenin 
lineeki filmlerınde yaptığı gibi bu defa 
stiidyoya tıkılıp kalmadığını da 
görtiyoruz; Jeunet kamerasım aldığı 
gıbi dışarı çıkıp Paris'in çeşitli 
bölgelerınde çekimler gerçekleştirmiş. 
Elbette tilmin atmosferine uygun 
olması amacıyla mekaniara 
müdahalelerde bulunarak yapmış bunu. 
Böylece Jeunet'nln Paris sokaklarında 
gezdirdığı kamerası bol renkli, güneşli, 
oyuncaklı manzaralar getiriyor 
önümuze. Kameranın yerinde durmaz, 
bıldlğıni okur hali de atmosferin 
pektynesıne ıyice yardımcı oluyor. 
Zaman zaman hareketli kamera 
manfetine, hızlı kurguya, görsel 
efekilere başvuran Jeunet bunları hep 
dercfnin n-.andırıcılık olmadığını, bir 
yun oynadığını ve masal anlattığını 

vurgulamak içın kullanıyor. Kurduğu bu 
hırlı atmosfer sayesinde de 'çok 

abartmış ınandırıcı değil' gibi 
suçlamaları daha en başından 
sa uşturmuş oluyor. <Buna karşılık 
Fransa'da fılme steril Paris görüntüleri 
aıısıttığı etnik azınlıklan hiç 

göstermedığı gibi nedenlerden ötürü 

önünde geniş bir alan açan Jeunet, 
hemen ardından Anı~lie'nin ve 
çevresindeki insanların öykülerini 

geliştirmek için sıvıyor kollarını. 
Elbette klişeler, çokça bildik gelenler 
de var anlatılanlar arasında. 

Gelgelelim öykucük sayısının fazlalığı 
ve bazılarının izleyicide oluşturmayı 
başardığı merak unsuru dikkatin 
dağılmasını engelliyor. Bu arada 
yönetmen izleyicisinin kendisini iyi 
hissetmesi için gereken üç önemli öğeyi 
başarıyla kullanıyor: M izah, nostalji ve 
aşk. Sadece anlatılanların değil, anlatım 
biçiminin de katkı sağladığı akıllı bir 
mizah, sürekli geçmişe yapılan 
göndermelerle yaratılan nostalji 
duygusu ve Amelie ile N i no arasındaki 
bir türlü sözcüklere dökülemeyen ve 
ertelenen a~k izleyicilerin nemli 

gözlerle gülerek perdeye bakmalarını 
sağlayarak amacına ulaşıyor. Filmin 
sonunda yönetmenin bizi hüsrana 
uğratmayacağını çok önceden biliyoruz 
aslında. Yine de ilgimiz dağılmadan 
sonuna kadar Amflie'yi izliyor, o ve 

dostları için Uzülüp, onlar için 

sevinebil iyoruz. Küçük mutluluklar, aşk, 
nostalji, yaşama sevinci gıbi çok bildik 
temalar doğru müzik, doğru 

oyunculuklar ve doğru atmosfer ile bir 

araya geldiğinde duygularımız üzerinde 
hep aynı etkiyi yapacaktır diye bir 
yanılgıya kapılabiliriz. Evet doğru, 

tencerenin ba~tna geçen Jeunet tUm 
bunlardan bir miktar önundeki karışıma 

ilave edıyor. Ama neyi ne kadar 
karıştırdığı asıl mesele; ve maalesef 
doğru kimya çok sık yakalanamıyor. 
Am~lie- turünun en iyi örneklerinden 

bin. iki saat boyunca seyircisine 

mutluluk vadeden, onun ayaklarını 

ozelll~l Ise l•tı" yol .snasında iller 
kapdlı bir me-k nda ol~un, hlrlılrlerhuıı 

mevc.udiyetirır mailkUm olan hu zıt 

ve oyıınısuz karakterlrrln beraber 

ge~lrdıklerl 1aman sureslncıa, 
kaçınılmaz olarak birbirlerini 
anlamaya ha~laması ve birbirlerine 

kar~ı tıo~gôrülerinl artırmalarıdır. 

Türk sinemasında pek görmeye 

alışık almadığımız bu 'iki benzemez 
bir arada' temasını Handan ipekçi 
Büyük Adam Küçük Aşl<ta kullanmı~. 

Ama ne yazık ki, bu temayı kullanan 

filmierin başarısı Için gereken iki 

ltllll~uı Musıala Ziya, Nalall 'ıl!rt~ 
Handan lpekç 
Orunau lqlml (CIIIIInll): HaNlan lpekçı 
lll Ku ..... ı Olnos KIUOU 

Otnlz karakter arasındaki çatı~mayı, 

gelişmeyi hiçbir şekilde kuramaması 
bir tarafa, karakter çözümlemesini 

bile doğru yapamadığı için bu 
beraberilk baştan Itibaren inandırıcı 
değil. Film beş yaşındaki Kürt kızı 
Hejar'ın, bulunduğu eve polisin 
yaptığı baskından kurtulup kimse 
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Büyük adam küçük aşk 
Hollywood'un vazgeçemediği 
temalardan biri 'iki benzemez' 

karakteri klostrofobik bir ortamda 
bir araya getirip onların illa ki 

gelişmek durumunda kalan ilişkilerinin 
hikayesini anlatmaktır. Bu birbirine 

benzemez karakterlerin filmlerle 

örneklendirilmesi gerekirse, aklımıza 

hemen 1:.ş1ı Çift !Odd Couple! da aynı 
evi paylaşan biri derli toplu-titiz, diğeri 
dağınık ve pasaklı iki arkadaş (eşsiz 
ikili Jark Lemınon ve Walter Matthaul; 
Deliant Ones'da ayaklarından birbirine 

zincırle bağlanmış şekilde kaçan biri 
zenci diğeri beyaz iki mahkUm (Tony 

Curtis ve 5idney Poitierl ve Midnight 
Run'da birlikte zoraki bir yolculuk 
yapmak zorunda kalan FBl ajanı ile 

fark etmeden karşı daireye, emekli 
yargıç Rıfat Bey'in evine sığınması 

ile başlar. Emekli yargıç bu zoraki 
ev misafirini polise bildirmeyi nedense 

düşünmez; ve tilmin inandırıcılığı da 

hemen bu noktada sorgulanmaya 
ihtiyaç duyar. Tüm hayatını belli 
kurallara, belli bir sisteme, belli bir 

düşünce biçimine göre şekillendirmiş 
olan Rıfat Bey, nasıl olur da 
birdenbire tamamen tüm yaşam 

tarzına aykırı olarak hareket edip 
kızı evde tutmaya karar verir? 

Besbelli film yapılabilsin diye! Rıfat 
Bey yaşi ıdır, uzun zamandır duldur, 
hanım komşusunun arkadaşlık 

üvertürlerini reddederek tamamen 

yalnız bir yaşamı yeğlemektedir. 
Ama gelin görün ki, aniden bu düzenli 
yaşamının içine düşüveren Hejar'ı ne 

polise verir, ne de kızın üzerinde 

bulduğu adresle temasa geçerek onu 
bir yerlere teslim etmeye niyetlenir 

!Filmi n sonlarına doğru gittiği o 
adrese hemen gitmesi gerekmez mi?) 

Yargıç en doğal şeymiş gibi evde 
Hejar'la yaşamaya başlar. Peki, 
bir düzen içinde yaşamaya alışmış 
emekli yargıcın plansızlığı ve bu denli 
ne yapacağını bilmeden günlerini 

küçük kızla öylesine geçirmesi, kabul 
edilebilir bir öykü gelişmesi olabilir 
mi? Ustelik ne yargıç Kürtçe 
bilmektedir, ne de küçük kız Türkçe. 
Yargıç, Kürtçe konuştuğu için kuçük 
kızı habire azarlamakla kalmaz1 eve 

gelen yardımcısının kızla Kürtçe 
anlaşmasını da yasaklar. Diğer 
taraftan kızı evde tutma konusunda 
ısrarlıdır. Böylece katıksız Türk mil

liyetçisi yargıcıınız, aynı lisanı 

konuşamadığı, ne istediğinı anlamaya 

da lüzum görmediği beş yaşındaki bir 
kız çocuğu ile aynı evde süresi belli 

tutuklu (Robert DeNira ve Charles olmayan bir yaşam kurmayı çok 
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k rı.ılttı·rlcr ; nda 1 " tıı. 

,ıırirr hıı ıhil ·~ı i• v nctınerı 
NP yazi' ki btı ·la bı ctrllrmcnıı., 

Tıırıı ~,ıtıtm V r JtÇ 8rıy'ln "Nıyt 

Twkçt krmu)mr,yonwı dıy41 öyltnip 

durın.ıc-ı vr ~ııçuk kızın ur tt 

d' ın.:.ı'irnrları lbı1rr• O ır IJuç.Jit- saat 

boyone , bitmez tukPrırnf1Z bır l<f'~. 

boynıuu 'l·klind" hunu ııllyuru1 

r Ilmin dört h: uç u hiHiğinde "dr, arli~ 

.ld/1/.:tnt qelc/1'' dercesim· ybrır·tmen, 

Rıfat Bey'in tavrını IJırdrııbır~ 

değiştı riyor. Bu da Altyazı okuru F :ıtih 

l<ızılqök'un rlergiye y.ızdığı Plf'~tirırJe 

helirttıği gibi, 11 Y.lrqtç Bey lfleviıyorırla 

..ırrl arda gelefi uç gimmtu ızfedi" diye 

oluyor. Uç gOrüntıi ve şipfak, tıoıgbriJ 
uzmanı, giJiücukler .dçan, anlayı~ 

abidesi yepyeni bir yargıç l<atlınızda. 

Dahası (herhalde vahiy indiğinden) 

l(ıirtçe "ağlama" diyen ve küçük 

kıza olan sevgisinden (?) kendi ağlayan 

bir yarg ı ç. Buna karşılık somurtkan 

küçük kızımız na birden munis bakışlı 

oluverm i ştlr. Ve tahmin edilebileceğı 

gibi yargıç 'doğru yolu bulmuştur'; 

ama kuçük kız (film artık nasılsa iki 

saatini doldurduğu için) büyükbabasına 

teslim edilir. Bir 'iki benzemez' 

hikayesindeki ilişkinin bu denli tekdüze 

işlendiği, karakter çözümlemesinin 

bu kadar beceriksiz olduğu bir başka 

film hatırlamıyorum. Böylesine 

yavan bir senaryonun Antalya'da 

en iyi senaryo dalında Altın Portakal 

alması ise şaka herhalde. Senaryo, 

yargıçla küçük Kürt kızının ilişkisini 

veremeyinc:e, filmin mesajı da havada 

kalıyor Veya şöyle söyleyelim: "Daha 

anlay1şl1 ve hoşgörülü olalun n, "Türkçe 

bilmeyen Kürtler de var, onlar 

konuşmasın rm yani" gibi (doğru) 

mesajlar sanki ilkokul dördüncü sınıf 

<hadi haksızlık etmeyelim, ileri üçüncü 

sınıf da olabilir) düzeyinde bir seyirci 

topluluğu hedeflenınişcesıne basit bir 

şekılde verilmiş oluyor. 

Filmi n bir erdemi nı bulmak isteyip 

mesela görüntiJiere bakarsanız, 

durum gene vahim. Ouru anlatım 

uğruna (Yine Fatih Kızılgök'ün 

yazdığı gibi> videodan çekilmişçesine 

tJ .. ır: 
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m 111( 

t Ir jlar qt ı 1 r 1 

ı·arır IV'.ır 0('1' [ r 

rmıurtk ın, dı(Jrrı fll ı Çf.Jt •lı'' 

lfJdf 1. Bu 1<-ddarı ht·., ta.,ıncfcllrı 

ço( JqJ odul ı;wıır 'nt V. ~w y ~rli 
1 diyor~mıll, rmıı hllt·nwr 

ŞlJYrc:ın CJutıyor gıbi ~ok <"Jetevımll 

bir'oruncu roluııde ırıt.mıyor, 

Jn J bı·rıu~ i<Lrakterinın ıyı çı.tdıı f!'T" ı., 

oldugunun n da fdrklltd~ rJ un 

Oerııirel V iıPr zamar ıyı. ve 1 -.ıaı: 
Hakkı ~en'e dıy •ek yok da; tlın-ı,Q 

nl~3.yeden, k;ırakterındl:!n VP. f• mden 

tumuyiP kOpuk bir f•no ıJ·m~='i ıle 

dolaş.3n Yrldt7 1< c ter e ne demeli? Bu 

huylik oyuncu ne yer yer yama libı 

duran kar:ıkterine, ne de ':JPZdirdıği 

finoya ı sınabilmiş sanki. ')On lli.jz Tork 

filmlerini değerlendiren belli bir 

eleştirmen grubuna~ Kendilerinin de 

bazen kabul ettiği gibi 'çifte standart' 

uyguluyorlar ve TUrk sinemasını 

kalkındırmak adına aşırı bir hojgörü ile 

bakıyorlar ba~arısız bir sCırı..ı Türk 

filmine. l~te ben bunu Türk sinemasına 

bir hakaret olarak görıiyorum. i; Tıirk 
filminı değerlendirmeye gelince çıtayı 

düşürüp, beklentiyı azaltmak ve 

değerlendirmeyi ona göre yapmak, 'bir 

Türk filmi için bu kadar yeter' tavrına 

gırmek bir çeşit aşağılama olmuyor 

mu? Ben neredeyse (Ersin Pertan 

filmleri hariç) hiçbir Türk filmi için 

kötü bir eleştiri hatırlamıyorum. O 
zaman haksızlık olmuyor mu 

Masumiyet'e, May1s S1kmt1sl'na ve 
başarılı diğer Türk filmlerine. Büyük 

Adam Küçük Aşk Türk-Kürt sorunsalı 

Uzerine vermeye çalıştığı mesaj 

yüzünden ödül ve övgü toplamaktaysa, 

aynı konuda çok daha fazla doğruyu 

çok cesurca ve iyi bir sinema diliyle 

söyleyen Yeşim Ustaoğlu'nun Güneşe 

Yolculuk filmi niye öksüz bırakıldı 

peki? Yok'a söylenecek doğruların da 

sınırı mı var' 
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ço~ az sayıda ızleyic ye uld~ıbılen 
Maruf hakkında olumlu du,uncelerıniz 

ağır basıyor olabilir IMe<"'a bPn boyle 

duşüniiyorum!: ya da filmi tamamen 

bir saçmalık ciarak görüyorsunuzdur 

!Böyle düşüneniere de rastladım!. 

Hangi tarafta olursanız olun 

film in cesur bir deneme oldugunu 

ı yadsıyamazsınız. Tragedya kalıplar• 

içerisinde ~elişen bir oyl·uyc modr•n 

bir anl"~tımlc perdeye taşımak nereden 

bakarsanız bakın cesaret isteyen bır 

ı ştır. Sadere az 3yıda zleyıcınin 

ilgisinı çekeceğı dab• en baştan beli 

diye değil, aynı zamanda bizim 

sinemamızda daha önce yapılmamış 

bir iş olarak •ısk de taşıyor 

olmasından. 

Film, Doğu'da taş evierden oluşan 

küçücük bir köyde töreler ve töreleri 

kendi emeller doğrultusunda 

kullananlar arasında sıkışıp kalmıı 

Maruf adlı gencin çaresizfiğini 

anlatıyor. Töreleri n hakimiyetı 

altındaki topraklarda saf kötülükle 

iyiliğin mücadelesi hikaye ediliyor. 

Senaryo tragedya kalıplarından 

yararlanılarak otuıturulmuı besbel li. 

Amca·baba öyküsü ve işlenen kardeş 

cinayetı, ölenın hayalet olarak gerı 

dönüşu Hanılet' hatırlatıyor. Uzun 

ve teatral diyaloglar, tiradlaı· eşliğinde 

ilerliyor ani atı. Ama karşınıızdakı 

ne bir Hamle! uyarlaması, ne de tam 

bir tragedya. Belki de izleyici iç ın 

zorluk çıkartan da bu. Marul kolay 

kolay komıınlandırıl~bilecek bir film 

degil. U teli k anldtınıın kapalılığı, 

seyır, ıçin ışler kolaylaştırmaktan 

zıyade ond~n ~ab. tdıep etmesi tu 

elestiri 

gitt.i{Ji Bhnenın c) rdından M ruf'ur 

sevdigı iffet'' bı· kenJı ku"-'. ken 

gordUgumuz sahne qrır,or ve onur 

hamile olduğunu be yolla ogr-nıJO. uz 

Bu sJhnevi fiım ıç:"de tai,Jıjı bı ,en 

+azla -ınlamdar ,..ı>l yı y~r-etnıenın 

anlatırrıırır çnz• mlr. lj ıraı o. ;.k 

leullanabılır·Z fon 4.nlen t-· s.al nede 
lafı ..ızatmJdarı, en ke)ı rrıe :{Oidar 

İHet 111 hanı e k'"ıdıqını oKtarır 
izleyi< ye. Öte yanda~ Cank.z' ı 

çok ıstediğı halde ,ouk ur ır 

olamaması, Jffet in ise zamJ.nsız 

hamıle kalışı filmın •ader uzeııee 

de söz etmesini sağlar. Maruf'un 

karşısında sadece töreler yoktur1 

kara alınyazısı da on .. kJrşıdır 

Buradan hikayenin Dogulu hüv yetı 

pekiştırılır IFılmaek• bo k~palı 
anfatmun omek1en çoyafttlabtfır . 

Keı di çevresindekı ~:ituıu lerlo 

törelerle, kaderle hnı,;ıu~ n Maruf'..Jr 

iki yesı bır tragPdyayı h-atır'Jf r 
doğru. Filnıin sonunct· tOZlnan 

olmaz F·ın irı uzun ve tcJtr , 

diyaloglardan oluştuğunu da 

söyleıniıtık Bır ı ayaletın varııq, 

1 ve bu hayaletin hık)yenın ırrının 

ortaya çıkışını dışardan qelerek 

doğrudan sağlanı.:ısı. tUrn bunlar 

tragedyaların özellikleri içınde ye 

alır Öte vandan fihP son cu n k.ıdM 

'son'unu elirıdPn "eldigırc 

gizleme-;.ıyle bır tr g dy3 vır' ll :& 

"'iınaktJ.n vr ır. A't h.l h y~ıet n 

.;ar'ıqını başkd ,ır çlar çıı cJe 
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