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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 
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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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~ sahnede verır. Sonra 
He a011ıt1tnın kal'flhklı 

IliNlll'Inde onlann aklından 

"""" IJitylctye caıılandırarak 
-111'11• "'mlııZ'Ia aOafıeylnln 

ıma baltıp Jailnnz 
o anına kadar edlnnıiJ 

olliUIIumuı tecrübe He nasıl b6yle 
bnuptı ldliderine ıı.yret ederiz. 
GOıdDiderlııılz n gerçek olmadıOından 
Jflphelenlr. ama tam emin ol~ız. 

bu '-Yali sahneye geçış 
NISınıla y6ıııılmen bize bır lpucu 

wmıez. Bu sahne Ilireler yOzQnden 
ltledlkler n söyleyemeyen kadının 
drammı yansıtması açısından da 
-sanki bütiln lçlnde bir tutarsızlık arz 
ediyormuş gibi görünmesine 
karşın· son derece i§levseldi r. 
Fllmln kusurları bazı diyalogların 
zorlama olmasından ve genç 
oyuncuların tirad atarken zorluk 
çekmesinden kaynaklanıyor. 
Özelllkle kadın oyunculann kendilerini 
nandırıcı kılamamaları filmin 
akıJını örseliyor. Oyunculuk demişken, 
Nihat ileri'nin iki ayrı karakteri 
bilyOk bır ustalıkla canlandırışı nın 
hakkını vermeli. Seyircisinden emek 
ısteyen ve karşılığında yönetmenliği, 
anlatımı ve mekAnı öne çıkararak 
yalnızca töreierin kıskacında ezilen 
Marul un trajik hikAyesini anlatan 
bu 'tuhaf' film, Serdar Akar ve 
eldbınln lk kez Antalya'dan eli boş 
dönmesıne yol açtı; bense en azından 
Nihat Ileri nin oyunculuğu 

ödüllendlrllebilirdı diye dıişünüyorum. 
Maruf, hem tragedya gibi hem değil; 
hem 'Hamlet'e benziyor hem 
benamıyor; hem Doğu'dan bir bykü 
hem de Doğu'dan gelen öyküterin 
kafamıza yerieştırdigi kimi kalıpları, 
6meğln dul kalan kadının kocasının 
erkek kardeşi ile evlenmesi gıbi, 
kullanmayı reddedıyor. Tanımlamakta 

guçlük çekıp, önceki deneyimlerinize 
benzetemeyenek, arka arkaya 
kalıplaşmış bir iki sözle filmi ifade 
ederney nce sonucu bir saçmalık 
larak görebılırsınız elbette. Bence 

bu kolaya kaçmak olur. Bunun 

yerine ben çaba gostererek bu 
1 k arayışının bu Gemide'den 

IIORI'a, yenıden küçük olsun bizım 
modelıni arkasına alıp 

,ıınetmenın kendi bildiğini 
nın desteklenmesı 

Moulin Rouge: Gerçek bir Baz 
Luhrmann filmi 
Baz Luhrmann, yeni filmi Moulin 

Rouge'u IK~rmiZI Değirmen!, önünde bir 
orkestra şefinin göründüğü bir 
tiyatro perdesini aralayarak açıyor. 
Şefin bir uvertür çaldırmaya 
başiayacağını düşünüyoruz ilk anda. 
Ne de olsa tilmin bir müzikal olduğunu 
biliyoruz. Ama orkestra şefi çoşkulu 
biçimde ellerini havaya kaldırdığında, 
görünmeyen orkestranın çalmaya 
başladığı şey bir müzikal in ilk nağmeleri 
değil, tilmin yapomeısı Twentieth Century 
Fox şirketinin meşhur logo müziği 

oluyor. Ve de bu müzik gümbür gümbür 
Dolby Digital'la değil, sinemanın ilk 
yıllarından kalmışa benzeyen renkleri 
solmuş bir görüntüye eşlik eden cızırtılı 
bir sesle bize ulaşıyor. Yönetmen 
böylece daha ilk andan Izleyiciyi 
dürtüyor ve onu bekleyen tilmin ne 
denli yabancılaştırıcı bir içeriğe sahip 
olacağının haberini veriyor. 

Bu Lurhmann'ın izleyiciye ilk sürprizi 

değil. Onu daha şimdiden getirip dünya 
sinemasının en ayrıksı yönetmenleri 
arasına yerleştiren tarzı, bundan 
önceki iki filminde de sinemaseverleri 

beklemedikleri yönlere çekmişti. 
90'1arın başında ülkesi Avustralya'da 
çektiği ilk filmi Strictly Baliroom !Dans 

ve Aşki, iınem verdiği tüm unsurların ilk 
taslağını sunuyordu. Sanatın neresine 
oturlulacağı çözülemeyen salon dansı 
yarışmalarının kendine özgü estetiği ve 
atmosferi önünde, bu yarışmaların katı 
kurallarını altüst etmeye soyunan çok 

yetenekli genç bir dansçının, başlangıçta 
kendine hiç de uygun görünmeyen acemi 
partnerini mukemmel bir dansçıya 
donuşturmesinl ve birlikte buyük bir 

turnuvayı kazanmalarını anlatan bu 
film, lçerdiOI çok bildik 'uygunsuz çiftin 
yakınlaıma"' öyküsunu bir l'l'nk ve 
koreografl cumbüıu Içinde yeniden 
biçimiendi riyor, belkı konunun 
gerektlrdiOinden daha bile yoOun bir 
muzlk kullanımoyla sarıp sarmalıyar 
ve Izleyleiyi dalga geçmekle ciddiye 
almak arasında kararsız kalacağı bir 
noktaya bilinçli olarak itlyordu. 
Luhrmann, Hollywood'da çekeceği 
Ikinci filmi Için, yine çok bildik bir 
romantik öyku olan 'Romeo ve Jullet' 
üzerinde karar kılıyordu. Ama bu öyle 
bir Romeo ve Jullet'tl ki, Shakespeare'in 
klasik ve ağdalı ingilizce metninl, 
cafeatlı kostümler içinde, MTV 
vldeokllplerlnden aşina ağır renk 
filtreleriyle gerçeküstü bir görünum 
kazandırılmış Mexlco Clty mekanları 
önünde ve adı konmasa da yine 
müzikale yaklaşan yoğunlukta bir müzik 
kullanımoyla tekrarlayan karakteriere 
sahipti. iki klasik ligürün lik tanışlıkları 
balonun bu film için çılgın bir partiye 
dönüştürüldüğü sahnede, Romeo'nun en 
iyi ark-3;daşı Mercutio1nun, saten 
kumaşlar ve dize kadar uzanan parlak 
çizmeler içinde ve kadın kılığında 
'Young Hearts Run Free' şarkısını söyle
diğini ya da Ecstasy almış iki gencin, 
etrafiarında havai fişekler patlarken, 
fluoresan takılmış gibi pırıl pırıl par
layan rengarenk balıkların içinde 
yüzdüğü bir akvaryumun iki yanından 
birbirlerine tumturaklı aşk tiradları sarf 
ettiklerini gören izleyici, yine gülmekle 
hayran olmak arasında bir noktada 
kararsız kalıyordu elbette. 
Luhrmann'ın bu ilginç anlatım stili ve 
tercihleri, böylece Moulin Rouge'a 
gelip dayanıyor. Kural değişmiyor ve 
yönetmen filmini bir kez daha çok 
klasik bir aşk öyküsüne yaslıyor. 
Lurhmann, abartılı anlatım tarzına en 

iyi hizmet edecek 'uygunsuz çift' ana 
izleğini bir kez daha benimserken, bu 

kez zamanında romantizmin en coşkun 
duygularına tercüman olmuş bir öyküye 
yelken açıyor. iki kahramanımız sonu 
ölümle bitecek bir duygu selinin içinde 
kaderlerine doğru ileri iyorlar. Benzer 
ana tema çerçevesinde daha önce 

Dumas'nın 'Kamelyalı Kadın' romanı, 

ondan yola çıkarak Verdi'nin bestelediği 
'La Traviata' operası, hatta 
Dostoyevski'nin 'Anna Karenina'sı, 
hep imkansız aşkı kutsamışlar, bir 
taraftan uygunsuz çiflin kaderlerinin 
trajik gidişatını anlatırken, diğer 
taraftan da bu rota üzerinde ortaya 

çıkan duygusallığı okuyucU/müzikseverin 
en hoş duygularını okşamak için 
kullanmışlardı. 

Aynı geleneği sürdürme iddiasındakı 
yönetmen, bunun bir işaretini, bu 
kez filmini adı konmuş bir müzikal 
yaparak veriyor. Bilindiği gibi, sinema 
gerçekliğinin yaşam gerçekliğiyle 

birebir örtüşmesinin beklendiği 

günümüzde, sinema izleyicisi sadece 
abartılı aksiyon filmlerinde ve masaisı 
romantik komedilerde iki gerçeklığin 
birbirinden ayrılmasına hoşgörü 


