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denizaltında 'soğuk 
savaş' gerilimı 

nizal tının içindı> guç gerilimler de 

varn ederl<=-n öğrenilen .;ızıntı bir 

anda endişe leri baika yöne odaklaı 

Uç yUz metre su altında IJulunan rle 

nızaltı ya. s ı zıııtı da rı dolayı patiaya 

c.ak ve 3. Dünya Savaşı'rıı baş l ata

cak, ya da düşmandan yani yakında 

bulunan Na to Ussünden yardmı ic,te 

nec.ektır. Bu cır.ı d.ı Vostorikov ve 

Komünist rejimin çöhilüne kadar 

gizlı kalmış gerçek bir öyküden 

uyarlanan K-lq Soğuk Savaş done

minde 1961 yılmda pdtlarna te lı li 

kesi geçiren bir nükleer denizaltıda 

ya~.:man gerilimi ve güç savaılannı 

anlatıyor. Das Boot'tan ıtibaren ge

len bütün denizaltı film klişe i Prinden Polenin arasında~ ı gerilim dahc3 da gibi Indiand Jane~ g ı bi Amerikan 

yararlanan Kl9 The Widowmaker tırmanır; ~Unkü Pe lenın bu ltnzin 

tipik bir Hollywood gerilim olmak· mi.JmkUn ol duğunca rahat Jtla. t ıln ıa 

tan oteye geçemiyor Rus Pol ı tburo- s ı için ~alıa sarfeclerken. Vostirikov 

.:.una yakın bir subay olan Alexei mürettebatt.Jn insanları kovarak i)-

Vostorikov CHarrison Ford) Rus de

niz filosunun gözbebeği yeni ama 

yola çıkmaya bir türlü hazır olama

yan K 19 dPniz.:ıltısının ba~ına getı 

rilir. E>ki kaptan Mikhail Polenin 

yerine atanan kaptanı kabul eder, 

ama denizallı rııürettebatı bu tepe 

den gelen .ıtamaya soguk bakar De 
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leri daha da zor duruma sokmak ta

dır. Deniza l tı filmlerinin ~apalı ve 

bas ı k ortam ından yararlaniln yönet 

ınen l<athryn Bigelow özellivle de 

seksen sonrasında belirli bir şekle 

büt·ünmüş Soğuk Savaş filmleri tur 

yasına yeni bir şey eklemiyor. Ru' 

asker olarak seçtiği Harrison Ford 
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büyük bütçe, geniş 
oyuncu kadrosu 
Detaylı ve zahmetli bir yapım tasarı 

mı, geniş bir oyuncu kadrosu, de\lasa 

setler ve büyük bütçeler gerektirdi9in 

den olsa gerek Türk s ı nemasında ta 

rihsel dramiara pek :=ılk rastlanmıyor. 

AbdüiiJ.JHUd DOsnken, bahsedi le n 

tüm bu özellikleri <büyü~ bütçe, geni• 

oyuncu kadrosu, vsJ bünyesinde top

layan ve lurk sınenıasınm bu eksıginı 

k.:ıpatnı.ıyı dm.:ıç.layarı bir film ol,,nk 

kar~ımız.:l çıkıyor 

Yonetmenliğini ve senaryo yazarlrqı 

nı l<urtulus ve Curnllurwet ısimll yd .. 

ıırmlarıyl.ı bilin~n Ziy, ÖztJn'ırı u'\t 

lrndifıi film. Nahid Sırrı Orik'in ünlü 

eserinden :-~apılar bir uvarlama. Fil 

ının taritı'lel yerçekler ile k.urmac..ı 

kar.ıktı•rlP.r IJP hikdyelf""i h;ırnıoJnla 

van bir vapısr var· Arka plandakı, 

Tkincı Me~rutivH'ın ılan edilme..>i Ab 

dültıamid'in tahttan inclirı lnıesi, 31 

Mdrt olaylan ve Harek3l Ordu~.ı.r'nun 

lstanbul'a gelişi qibi tarihi qerçeklere 

dayalı olayları, On plandakı bır a~k lı ı 

k \yesı çerçf'vesinde iziiyoruz Film, 

mesleğinde haıarı !<az.ınmı~, Osmanlı 

l nıparatorlugu'nun demokratikiesme 

müo.ı.Jeıesınde On :.dflarda yer .ılnıtŞ1 
Ittihat ve Tenk 1tı Cemiyetr yonetıı ıle 

rinden Binbaşı Şe>fik'in bir flaJ.ır kızı 

na aşık olması ve iktıdcu· !)evdasına 

kap ı lmasını konu dlryor. Filmde Me! 

tem Cıımbul'ıın canlandırrlıgı Ninıet 

ve Nimet'in tkıb, sı Mehmet e~ ıbet

tın Paşa dışındakr tUm ı<arakt.erler ta* 

rihtt· y~rçeklen var ol ı nu) kritleı 

ı milyon rioları a~ırı fJi.ıtçrsiyiP Türk 

;inema t.Jrihinin en pahalı yapımi~ 

ından bın olan fılnı, Y1!dı" Sarayı. 

M.ıslak K ... n yibf yercek nıekdn!anr 

yanı ;ilt?•, Marrnar UntvE>r .ı te ,i nir, 

bahçesine inp edilen, 8eycı<)lt' vt~ ı 

nııtıni destekleyen filrnlerle ozde~

ıe~mi<.. bir oyuncunun bir Ru_ deniz 

subeıyı olarak ne kadar rolüne otur

duğu ve göz doldurdugu da filmi za

yıf bırakdn son.ılardarı. Teknik an· 

larııda oldııkı;3 güçlü bir film olma

sına r<1ğmen gerek konusu, gerek 

oyuncuların perlarmansı filmin bu 

teknik gucündeıı çok fazla şey kdy

l.ıetnıesine neden oluyor. Daha ünce 

:le a~siyon filmleri çeken yOnetmen 

Bigelow'un isminı daha önce hatır-

tikl.::ıl Lıddt:>si'mn ~,kı hallerınin yeni 

den yarJtıldığr de>v tlerdr çı'kd,ii. 

A.baUihamid Düşer' 2n, ı - ) 1 q · lll? 2 

vı!lan ardsındak. dönemı ar lat"'n 

KtJrtulu· ve 1122 !9;ıo8 yıllar aıa;;.ın

dakı dOnemi ,lnl;ıt..ın ıımhur ıyet'ten 

ı;onra çeki IP "'ın!" raCımerı, bu i! ı t h, 

dt" Onı eleyen bır dOr rm Ikincı ~~eş

utıyet yı! larını ll ÇQ8-1 909) :ıı tatı 

yor. Yörr'men Zly,l ('ztan'ın niP<rı:r 

it: 1Meir tivet k.urtulu~ S,W1fı '" 

turı~huı tyet don€1'11enrı! onu edi ı ı 

bil ı.:~ 'e-,,1eom gcc~Jmıc ilk f11t u )la-

ne lde Amerikan sinemasında :::ıoğut 

Sava~ dOneminın Amer a nın re!,mi 

bakış dÇ )tyla ışlerdigını d~ ı.ınur ek 

fi!min en m mıı artı ının Soğuk Sa 

va~ ın Rus:arın DPr-~ettdinden de 

deıjerlendirebilmesi oldugunu scyle

yebıiirız. ;:,avaş iç.ınde olduğumuz ?u 

gUnterde <loguk ".:ıvT-. ·~er ilim fi mı 

ızlem•~ ı .tiyor-an" (Ö .D.) 

• kathryn bigelow kısa portre 

(sf. 29} 

rak cıa .:a.nımlayabılrnz fıı~. Kadro

unda Tart Aıc -1r Mt' :em Cuı iluL 

Müida1 Gı zen, Aiur c;.ur"' 1 Me "w-rı .. ~ 

Ali Alabord qibi tıyatro ve '"inem... 

dünvasının en or er ı ı !Sim!e ını bult'<;j· 

tunrı tilıı ıı ZıvJ. J~tın ju .lu~!cde tQ 

mmhvfJr "k.urtı/U5 uı.ı, - •n• · ı1rc f.'l 

m1 yok.~~~ \;,umhur )'et r ~" t>Qft!m 'il 

miydı bu,-_ bu Sifh na f1l-n'1. J< rma~ 

(" 'lpr u. rarıılltnızr.tH':n:: e a-
ll ytl! , flı k-:Jfl(_J 1 _• :Jddc .t' l..: l 

de.fjil aşk ~..., lıt- -:ı:. , 1-Tf ~bduır mı ı 1 

llLşerken 4deta buqun ,;1> (S .T.) 
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