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J.A. Bayona'yi diinya ̂ apmda une
kavu§turan "Yetimhane" (El
Orfanato) ve "Kiyamet Giinii" (The
Impossible) filmlerinin senaristi

clan Sergio G. Sanchez, sinemadaki ilk uzun
metrajh yonetmenlik denemesinde Bayona
kadar ciddiye ahnmayi hedeflemi§ belli ki.
Film biiyuk ol^iide melodram kahplan
iizerinde ilerliyor, korku ve gerilim
faktdrunu belli kilit anlar haricinde geride
tutmayi tercih ediyor.

"Karanhk Sir" (Marrowbone), igbo'li
yillann sonunda Ingiltere'den Amerika'ya

go^ eden, burada bor9lanarak aldiklari eski
evde yeni bir ba^langi^ yapmayi uman bir
ailenin oykusii. Bu ailenin ge^mi^i sirlarla
dolu, §imdiki zamam da yeni sirlara gebe.
Annelerini kaybettikten sonra, ̂ocuklarin
en biiyii^ Jack ebeveyn rolunii ustleniyor.
Ortada bir baba yok ̂ unkii. Ailenin zaten o
babadan ka9mak i^in Amerika'ya sigindigini
anhyoruz. Shyamalan izinde ilerleyen
Sanchez, filmin gizemini ve korku ogelerini,
bilmediklerimiz iizerine kurmu§.
ingiltere'de ne ya§adiklarmi bilmedigimiz
gibi, annelerinin oliimiinden kisa sure sonra
eve kimin neden ate§ a^tigmi da
ogrenmiyoruz. Yonetmen o noktada alti ay

'  sonraya atlamayi tercih ediyor. Biitiin
! filmini, finalde oniimuze serecegi biiyiik
'  surprizin iizerine in§a ediyor.

Jack'in aile hikayelerini resmettikleri bir
1 kitabi okumasiyla
;  a^ilan film, ailenin
' Amerika'ya geli|inin
'  illiistrasyonundan
'  direkt eve ilk adim

j  ati§lannakestigi
I  i9in, bir go^men
ailenin bu yeni
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kitada ya§ayacagi zorluklarin bir
olarak cvde bajjlanna gelccekleri ku anacak
diye du§undurmuyor degil. Bir haya et i ev
§ablonu iizerinde, ge^mi^lcrinin gdlgesinden
kurtulamayan bu insanlarm hayatta ^
miicadclclerinc §ahit olacaginiiz fikri ir
siire daha filmi taijiyor hatta. Fakat film
hizla Jack'in flort etrigi Allic, onlari
kiskanan karde§i Billy, Allic'den ya§9a biiydik
olmasina ragmen ona a§ik i§vereni Tom gibi
unsurlari olan bir melodram alanina
(jekiliyor. Bu arada ailenin en kii^ugu Sam,
evdeki hayalctten korkuyor. Yoksa bu
hayalet, kapisma duvar drulmu§ tavan
arasmda mi ya§iyor? (^ocuklar biryandan
bor^larmi odeyip evlerini kaybetmeme
derdinde. Butun yan oykiilerin ve soru
i§aretlerinin, filmin finalini beslemek ama9li
oldugu muhakkak. Ancak "Karanhk Sir ,
rotasmi korku tiiriine cjevirdigi anlarda
tiiyler iarpertici olmayi ba§armasina
ragmen, i§in melodram tarafinda fazla vakit
harciyor. Sanchez bu §ekildc daha ciddiye
almacak bir film degil, tiir ve ton karma§asi
sunuyor seyircisine.

Yine de seyircisini finalde ters k6§eye
yatirmayi ba§anyor
"Karanhk Sir". Korku
sincmasinda ilk kez
kar!jila§tigimizbir
•twist'degil kurdugu
ama ayak izlerini
saklamayi iyi becerdigi
it^in etkili- APM

13 Nisan 1980
istanbullulann 'umumi arzusu' ustCine yalnizca tek bir sinemada
13 hafta oynayan yani tam 455 kez gosterilen "Emmanuelle 2:
Arzunun Esiri" film! i(;in kadinlara ozei scans. Cuma giinii 12 ve
2.15 seansian kadinlara mahsustur.

COCUKLARSANAEMANET
Tiirkiyc^ninkapanmasi niumkungorunmcycnyarasi.
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PASlFiK SAVASI; iSYAN
ilk filmin hayal kirikli^ mi, bunun kotiiliigu mii daha act vcrici?
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PaciHc Rim: Uprising QIKIS 23 Mart YONETMEN Steven S.DeKnightSENARYQStevenS.DeKnlghf.

Emily Carmichael. KIra Snyder, T.S. Nowiln QYUNCULAR John Boyega, Scott Eastwood. Cailee
Spaeny, Adria Arjona YAPIM 2018 ABD-Qln SilRE 111 dk. DAGITIM UIP (Universal)
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^ Guillermo del Toro'nun
filmografisinde vasat olarak dahi
anmakta guqiiik qektigim tek film clan
"Pasifik Sava§i". yonetmen degifikligiyle
yoluna devam ediyor, "Angel",
'•Smallville" ve "Spartacus" gibi dizilerin

yapimcisi Steven S. DeKnight'in sonu
gelmeyecek goriinen bir beiirsizlikten
sonra yonetmenlik koltuguna oturdugu
"Pasifik Sava§i: Isyan", kendine rol model
oiarak se^tigi 'Transformers
ruhsuzlugunun' bafarili bir temsilcisi.

idns Elba'nin Stacker Pentecost,

Rinko Kikuchi'nin Mako Mori

karakterlerini bir kenara ayirirsak,
karaktersizlikten ve uzun uzadiya
melodramatik senaryosundan muzdarip

ilk "Pasifik Sava§i", "£, o kadari da olsun
artik!" dedigimiz robot-kaiju
kapi^maiarindan ibaretti. DeKnight'in
devam halkasi ise o melodramatik yapiyi
dahi mumla aratan bir bo|vermiflik
i(;erisinde. Ne dUnyanin kurtaricisi
Pentecost'un ogiu olarak yeni filmin ana
kahramani haline getirilen Jake'te ne de
filmin bir noktasinda beraber piiotluk

yapacagini bildigimiz zeka/cesaret kCipu
Amara'da i§ik var. Amara, en azindan bir
tik Natalie Portman'a benziyor ama

Jake'in savafa hazirlik konujmasi ve
genele yayilan mizah duygusu da nedir!

Kahraman babasi gibi sorumluluk
almak istemeyen ama ̂artlardan
kaqamayan yeni kahramanimiz
derinlikten olduk(;ayoksun. Zorunlu
olarak geri dondiigu karargahta kendini
ve gevresindekileri bir ili^ki sarmalina

Muraf OZER
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^ ̂agan Irmak'in epeydir 'arayif'
iqinde oldugu birger^ek. "Babam Ve
Oglum"la efsane katina yukselmesi pek
hizli oldu, dolayisiyla benzer bir ba§ariyi
acilen yakalama istegini dogal kar|ilamak
Icizim. Ancak yonetmenin neredeyse her
bir adimi oncekini aratir durumda son

donemlerde. "(^ocuklar Sana Emanet"
de bundan bagimsiz degil.

Aslinda, Qagan Irmak'in bir tur
'harman' ijabasiyla sonuca ula§ma
istegini takdirle karfilayabiliriz. Romantik
dram, korku-gerilim ve en nihayetinde
'toplumsal dram-eie§tiri' tiirleri devreye
giriyor burada. Ilk iki turun altmda ezilen
iiquncu tCirse, bizce bu harmanda
yonetmenin en 90k uzerinde durmasi
gereken evre. 2000'li yiliaria birlikte
hayatimizin bir parqasi haline geten 'cinii'
filmlerimizin durumu malum. "C^ocuklar
Sana Emanet", onlardan farkli biryere
konu§lanmak istiyor. Ancak, gitmeyi
seqtigi yolda ka9amayacagi duraklara da
ugramak zorunda kaliyor ve bu tur
iqinde siradanlajiyor. Her ne kadar efekt
konusunda sinifi ge9se de...

Meselenin romantizm boyutu filmin
en zayif halkasi. (^ocuk sahibi olmak
isteyen <;iftten bin hayatini

kaybectiginde, digerinin acisinin gu9iu
olmasi gereken yapisi pek hissedilmiyor
hikayede. Ba§ka bir 'kayip' da devreye
girince, 'cinler aiemi'nin kapilan a9iliyor,
ki boylesi bir harmanin i§leme ihtimali
olmasina kar§in, burada once tdkezliyor,
sonra da yerle yeksan oluyor.

Hikayenin en guqiu, seyircinin
damarina basmasi muhtemel evresi ise

'90cuk tacizi' uzerinden ivmeleniyor.
Tiirklye'nin en azindan yakin bir zamanda
kapanmasi mCimkun olmayan yarasi,
"(Jiocuklar Sana Emanet"i de belli oranda
ta^imayi ba§anyor. (^agan Irmak'in bu
filmi yapma nedeni oldugunu net
biqimde gdrdugCimuz mesele, harman
iqinde kaybolmaktan kurtulamiyor ne
yazik ki. Evet, somuruden uzak durmaya
qalifmif, bu yCizden meseleye a|in bir
yiik bindirmekten ka9inmJ5 olabilir
yonetmen, ama bu kadar 'silik' ya da
'soluk' bir formijlden de ka9abilirdi.
Motivasyonun her iki taraf i9in sadece
'intikam've 'nefret' 9er9evesinde
9izilmesi, meselenin ozunden
uzakla^mayi dagetiriyor beraberinde.

Son zamanlarda 'olmu§' denecek bir
9alifmas!ni goremesek de (^agan
Irmak'in hala kredisi var kufkusuz. En
azindan 'hassasiyef konusunda zaaflar
ta§imiyor yonetmen. Birde bunu derii
topiu bir butune ulaftirabilse...

z
sokabilecek tek durum, potansiyei a|k
U9geni. Maalesef filmin bu konuya selam
9akmaktan daha fazla vakti yok. Hal
boyle clunca sahne yine robot-kaiju
kapi§masina kaliyor DeKnight'in burada
yaptigi en iyi |ey, selefinin geceye ve
denizaltma gomdugij aksiyonu giin
yiizune 9ikartmak. Kim gunduz gozuyie
Tokyo'nun yikili§ini izlemek istemez ki?
Goze batmayan CGI kullanimi, memur
ydnetmenlikle birle|ince zaman

mefhumu problem olmaktan 9ikiyor.
ilk filmin ozellikle 9:'r>'de elde ettigl

ciddi gi§e getirisi, "isyan"a asil hedefi
konusunda yoi gostermif durumda. Qinli
bir firketin hikayenin i9ine yedirilmesi,
bir Hollywood filmi 1910 azami miktarda
Mandarince konu^ulmasina yoi aqiyor.
Bu da Qinlilerin kotu olup olmadigi
konusunda surprize aqik goriinen filmin,
kendi kendine siirpriz bozan vermesiyle
e§de|er anlam ta§iyor.
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