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Restorasyon
Oscar hcyecaninin tavan yaptigi giinlerde, sinemaseverler bir vandan

bu yilin aday filmlcrini tamamlamaya ̂ah^irken, diger yandan !f

istanbul maratonunda buldular kcndilcrini. Daha da azimli olanlar,

gcijmi^te yolu Oscar'dan gc^mi^ klasikleri dc ihmal etmedi.

Misal, ilk Oscar toreninde en iyi film dduliinu alan "Kanat!ar"i
(Wings, 1927) bugun piril piril HD bir kopyasindan izlcmek miimkun.
I§in en giizel tarafi, restorasyon yapilirken bu filmlerin en ufak bir
karcsine dahi mudahale edilmemesi, orijinal materyalden yine orijinaline
en yakin §ckildc yenilenmesi. Buna yenilemek bile degil, 'ozgiin haline
dondurmek' demek daha dogru saniriz. Oyle ki, yillarca kayip zannedilen
bir film bir depoda bulundugunda, eksik par^a var mi diye kontrol
ediliyor. Senaryo metinlerine uIa§ihyor, olmayan kisimlar tespit ediliyor.

"Metropolis" (1927) ornegindeki gibi,
bulunan kopyadaki eksik kisimlar,
ornegin bir Giiney Amerika ulkesindeki
depoda tesadufen fark edilen farkli bir
kopyadan tamamlanabiliyor. Bati'da
restorasyon i§i sadece filmier i(;in degil,
kitaplar, muzikler, el yazmalari, eski
yapilar, binalar vs. aklmiza gelebilecek
her turlu 'kiymet' i^in onemli.

Bizde eski yapilann pimento, siva

veya boyayla ucubeye d6nu§turulmesi
misali, filmier de ayni 'ucubelik'ten

nasibini aliyor. Eski filmlerdeki oyuncu
isimlerinin yazdigi giri§ kismimn
'kafadan' atilmasi ve bu isimlerin
filmin ilk sahnelerine giiniimuz

teknolojisiyle, elle yazilmasi neredeyse
90'lardan bu yana ali§ilageldik bir uygulama. Yeni restorasyonlarda da
ayni §ey 'marifetmi§ gibi' yapilmaya devam ediliyor. En fenasi ise, (jogu
restorasyon i§leminin negatiften veya herhangi bir ozgiin materyalden
degil, eldeki betacam kasetlerden vs. yapiliyor olu§u.

RTUK adli gerici kurum yiaziinden, ̂ ogu Ye^il^am filminin en ilgin^
sahneleri malum; kesik. i§te HD'ye gevirme i§lemleri de bu 'sansurlu'
materyal uzerinden yapiliyor. Dolayisiyla, "Tarkan", "Malko^oglu", "Kara
Murat" gibi filmlerdeki ijiplaklik ve §iddet sahneleri restore edilmi§
versiyonlarda da yer almiyor. Ayni §ekilde, ge^mifte kenarlari kesilerek 4:3
ekrana gore telesine cdilmi§ filmlerin, bu 'kirpilmi§' hali uzerinden,
alttan ve ustten biraz daha 'kirparak' 16:9 ekrana uyarlanmasi, filmin
goriintulerinin suyunun suyunu izledigimizi gosteriyor bize. Ne demek
istedigimizi, bu filmlerden herhangi birinin jenerikyazilanna bakarak
(9ogunun yarisi kesik, yazilar okunmuyor) anlayabilirsiniz.

Velhasil her iijimiz gibi HD restorasyonlarimiz da eksik, yanli§ ve
gelecege birakilacak nitelikten yoksun. Kisitli sayidaki bilin^li ve dogru
§ekilde yapilan i§leri tenzih ederek, Tiirk sinemasinin bu talani hak

etmedigini belirtelim.
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Disney &Fox (Tblga Kiigiikgolak)

p. AJhn Kestane Odiilleri
Festival Yolcusu (Esin Kiiguktepepinar)

KSpeklerAdasi (Miige Turan)
Berlin Vzerindeki Gbkyuzii (M.E. Even)
NiimbergFUm Festivali (Janet Bang)
Yegilgam Sandiff (Olkan Ozyurt)
Arada (Mu Tung)
Hiirkug (Hilmi Cem Intepe)

Genglik Bagtmda Duman (FiratAtag)
JokannJohannsson (MuratEmirEren)

saip^'NiNen FENRL-RRr

ABtenkIt
Phantom Thread (AHErcivan) j Vahgiler (Sezen Sayinalp)
OlumluDunya(^enayAydemir)jGiizelAdamSur^ya(BUge}ianAras)
Kayhan (Mujde Igil) j Diinyamn Biitiin Parast (BatuAnadolu)
iyi Guttler (Burak Ulgett) j Ozp^rlU^n Elli Tonu (Cuttthur Canbazo^u)
Black Patither (FiratAtag) / i!^rBbcegi(Ecem§en)
Mutlu CanavarAUesi (Ebru Qeliktug) / Thebna ((^agdag Giinerbiiyiik)
Hadi Be Og!um(Cutnhur Canbazoglu) j En KaranhkSaat (JanetBang)
Cebimdeki Yabana (Tuba Biidiig) / Labirent:Son Lyan (Gizem (Jaligir)
Savagtan Sonra (Gbzde Hatunoglu) j Stalin 'in OliimU (Utku Ogetiirk)
Velayet (Kaan Karsan) / Mekanlar Yuzler (AHErcivan)

79MEVZU
Ktztl Serge (Ebru (Jeliktug)
Onur Unlii (Erkan Aktug)
VgurBocegi (Miijdelgtl)
Bu^a Gulsoy-Serhat Teaman (Suzan Demir)
Savagtan Sonra (ilhan Yurtsever)
^agan Irvtak (Burgin S. Yalgtn)
11 UnutulmazFutbolFibni (ilhan Yurtsever)
Death Wish (Merig^enyiiz)

llSKEYiE
Isadora (Sezen Sayinalp)
Billy Elliot (Burak&Emre Gbral)
Rifat Bey (^enay Aydemir)
Hicran I'Murat Etgahin)
NetflixDizileri (AH Ercivan)

Naziler (Kaan Karsan)

Metin Erksan (Serdar Kokgeoglu)
AtifV216 (Cumhur Catibazo^uj

12 . Iltrsizliiz Ei'riin KAYA

20 . Kiigc Fatih OZGCVES'
. Alakalt Filmier ■ Hakan BIGAKCI

42 Masideit (lelen Seviii OK'V'.'YV

50 Sincitta lleftcri MehmctAC^AR

J4 Uooop Makinistl ■ VgiirVARDAS

HH TrendekiYahanei Tunca ARSLA^

IU4 ShifJVhilialaksiRehbcri AlkanA\'ClOCLL'k
hH Ellipsis CemALTIMSARAY I
Ij6 Masai (ivrcfk MiiratOZER I
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<€ MserhatteomanvebuGragulsoy
Kanieranin oniiyle bhiiktc aikasnii da paylagan

ikili ilkyonctmenb'k deneineleri "Mahallc"vi anlatli.
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11 yeni salonu ile e§siz bir sinema keyfi siman Cinemaximiim Vadistanbul, Gold Class ve ScreenX
salonlanyla diinyadaki en son sinema teknolojisini sinemaseverlerle bulu§tnruyor. Gold Class salonu
geni§ koltuklan ile maksimum konfor sunarken, ScreenX salonu ozei akustik sistemi, geni§ oturma
duzeni, 270 derecelik perdesi ile her noktadan miikemmel gorii? imkani sagliyor.

jcinemaf^mum]

VADISTANBUL
AVM

Ayazaga Mah. Cendere Cad. No: 109/C 0212 330 38 38
vadistanbulavm.com
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PADDY RUPERT JASON MICHAEL ANDREA JEFFREY
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BQLLUK CAGI
Sayfalaryetmiyorayinfilmlerinisigdinnayal
Da^hm sirketlerinin dimnaya niyetiyok anla§tlan.

2 MART

AiLECEK KINIZ

YON: Selquk Aydemir
GYN: Ahmet Kural, Murat
Cemeir, Saadet l|il Aksoy - •

Kural-Cemcir qifti, komedi
jQrundeki fohretlerini pekiftir;

meyi planliyorlar belli ki!

KIZIL SER^E
(Red Sparrow)

YON: Francis Lawrence

OYN: Jennifer Lawrence.

Joel Edgerton, Jeremy Irons
Kapagimizi susleyen Jennifer
Lawrence, "Nikita"srari bir hika-
-yenin iqinde buluyor kendini,

C'Kizil Serge"ye dair Ebru
(^eliktu£ imzali dosyayi 80-84.
sayfalanmizda bulabilirsiniz)

MELEZ (The Crossbreed)
YON: Biray Dalkiran

OYN: Angela Durazo, Nathan
Schellerup, Maiinda Farrington

Biray Dalkiran'in Amerikan ser-
mayesiyie qektigi korku fitmi.

PULOl: ASLA YALNIZ

UqMAYACAKSIN

(Ploey: You Never Fly Alone)
y6N: Ami Asgeirsson

SES: Jamie Gram, H. Perring

izlanda semalanndan gelen buanimasyon,kuqOksinemasever-

leri memnun edecekgibi...

SAVA^TANSONRA
(Mudbound)
YON: Dee Rees

OYN: Garrett Hedlund,
-  -CareyDbrtOscaradayliiiylagundeme
galen film, bir ailehikayasiyle irk-

cilig' mahkum ediyor.("Sa^^tan Sonra'ya f.
Hatuno&u imzah eleftiry 68-69.

dosvay ise 98-99. sayfalanmizda bulabilirsiniz.)

SESSiZLieiNKARDEfLERi
y6N: Taylan MintafYdnetmenTaylanMintafjin

kuzenleriToso ve gaonunhika-
yelerinianlatiyorbu belgesei.

U6URB6CE6i('-adyB'''^)
y6N: Greta Gerwig
OYN: Saoirse Ronan,

Laurie Metcalf, Tracy Le"sGerwig'intekba^>nayonem|
bLibOyumehikayes.,be§Osca

adayligiylataqlandirildi,

- Z^h Plestiriyi 6o-6t sayfalanZzda.Mujdelrlifn^ali dosyayi
ise 90-92. sayfalanmizda

bulabilirsiniz.)

Q mart

("Phantom Thread"e dair AH
Ercivan imzah ele^tiriyi 45.48.
sayfalanmizda bulabilirsiniz)

DiRENi§:KARATAY
YON: Seiahattin Sancakti
OYN' Mehmet Aslantug,

Pikret Kuskan.YurdaerOkurMogollarakarsiEmlrCelaleddm
Karatayetrafiedatoplanan

direni§in hikayesi.

gringo

y5N: Nash Edgerton
OYN: David Oyelowo,

CharlizeTheron.Joel Edgerton
Pariltiii oyuncu kadrosuna

giiveniyor bu qali^ma.

kO^uk kahramanlar
(Gnome Alone)

YON: Peter Lepeniotis
SES: Becky G, Josh Peck,

•  Tara Strong, Olivia Holt
Animasyonda eglence esastir!

LOGMAN

y6N; §ukru Alaqam
OYN: Alican Yucesoy,

Yeliz Kuvanci, N.S. Aksongur
Babalarinin tayiniyie yeni bir
hayata baflayan ailenin uyum
surecini izleyecegiz bu filmde.

MAHALLE

y6N: Bugra Giilsoy,
Serhat Teoman

OYN: Serhat Teoman,

Bugra Giilsoy, Hazar Ergtiqlu
iki oyuncunun ortak ydnetmen-

lik denemesi, §imdiden yilin
merakia bekienen filmlerinden,

C'Mahalie"ye dairSuzan Demir
imzah Bugra Gulsoy ve Serhat
Teoman sdyle^isini 94-96. sayfa

lanmizda bulabilirsiniz)

MEKANLAR yuzler

(Visages Villages)
YON: Agnes Varda, JR
OYN: Agnfes Varda, JR

Varda'nin Oscar adayi belgeseli,
devasa sinemacmin ilginq yolcu-

luguna davet ediyor bizi.
("Mekanlar Yuzler"e dair
AH Ercivan imzah eie^tiriyi

73. sayfamizda bulabilirsiniz)

PHANTOM THREAD

Y6N: Paul Thomas Anderson

OYN: Vicky Krieps, Daniel Day-
Lewis. Lesley Manville, Sue Clark
Daniel Day-Lewis oyunculugu
birakir mi bilinmez, ama bu

filmin hiqbirzaman
unutulmayacagi kesin!

ylCDAN AGACI
YON: Oigun Ozdemir

OYN: Turgay Tanulkti, §erafettin
Kaya, Belgin Oturgan, Tayfun Sav
Ku§adasi'nda yaiayan Menderes

ve bakima muhtaq agabeyi
Adnan'in hikayesi.

YALNIZ HAYALLER KALDI
y6N: Mehmet All Arslan
OYN; Mahmut Cevher,

Perihan Sava?, Ecem Baltaci
Genqlerin hayatlarini ozgurce

ya^ama surecinin etkilerini anlat-

tigini iddia ediyor film.

ZiYARETqiLER: GECE AVI
(The Strangers:
Prey At Night)

yOn: Johannes Roberts
OYN; Christina Hendricks,

Bailee Madison, M. Henderson
Uq psikopat ve bir aile arasindaki
gerilimi merkeze ta^iyan 'sinir

bozucu'bir film.

16 MART

dOgOm salonu

YCiN: Hakan Algul
OYN: §ahin Irmak, irem Sak,
Gonca Vuslateri, Emre Karayel
iki eski sevgilinin ayni gun ve

saatte yan salonlarda evlenme-
siyie olu^an 'kaos'.

ENTEBBE

YON: Jose Padiiha

OYN: Rosamund Pike.

Daniel Bruhl, Eddie Marsan
1976'da ya§anan uqak kaqirma
vakasmin gergin anlarim hatirla-

mak isteyeniere...

I

erlcenSTEM yakla^imi Bah^e$ehir Universitesi BAUSTEM birligi ile
Turkiye'de ilk defa Ugur Okullarinda uygulanmaktadir.

Okul oncesi ve ilkokul ogrencilerine ozgu erkenSTEM yaklajimi ile analltik du^unme
beceriierini aktif kullanabilen, geli5ime llderlik eden, giri^lmci nesiller yeti$ir.

444 4 845
www.ugurokullari.k12.tr BAHgE§EHlRUGUR

eGitIm kurumlari okullan
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KAYBEDENLER KULUBU

VOLDA

VON: Mehmet Ada Oztekin

OYN: Nejat Ifler, Y7git 6z§ener,
Hande Dogandemir

'Kaybeden' ikili Nejat ifler ve
Yigit Ozfener'i yoDara dufumyor

bu devam filmi.

NE VAR?

YON: Ozan Denklik

OYN: Ozan Denklik, Omer Ko<;,
Emre Yilmaz, Gurkan Demlrtaf
Gittikleri felcidan sonra bir hazi-

nenin peflne diifen birgrup
arkadafin hikayesi.

OLDURME ARZUSU

(Death Wish)
YON: Eli Roth

OYN: Bruce Willis, Elisabeth

Shue, Vincent D'Onofrio

Charles Bronson yok ama
Bruce Willis'li versiyon da
meraklandinyor dogrusu!

(i974yapimi orijina! "Death
Wish"e dair Merit; ̂enyuz imzah
dosyayt 110-114. sayfalarimizda

bulabiiirsiniz.)

STALIN'IN OLUMU

(The Death Of Stalin)
YON: Armando lannucci

OYN; Andrea Riseborough,
Jason Isaacs, Olga Kurylenko
Stalin'in dliimunun ardmdan

yafanan iktidarsavaflanni
parodi formiiluyle ifliyor film.

("Staiin'in OiumW'ne dair Utku
Ogeturk imzah eie^tiriyi yo-yi.
sayfalarimizda bulabiiirsiniz.)

23 MART

BORDO BERELI'LER 2: AFRIN

YCN: Erhan Baytlmur
OYN: Cenk Ertan, (^igdem Satur
Sinemacilann'giindem takip

etme' hizina yetifilemiyor artik!

^OCUKLAR SANA EMANET
YON: (^agan Irmak

I  OYN: Engin AkyCirek,
Hilal AltinbiIek, ̂erif Sezer
^agan Irmak, esrarengiz
biryapi kurmaya ̂alifiyor.

C'^ocuklarSana Emanef'e dair
Burgin S. Yalgin imzah ()a^an

irmak soyiegisini 100-102. sayfala
rimizda bulabiiirsiniz.)

KAR

YON: Emre Erdo|du
OYN: Hazar Ergii^lu,

Ozan Uygun, Halil Babur
Gen^lik enerjisinin bajrolde oldu-
gu film, bir^ok festivalde gdsteril-

mif ve dduller kazanmifti.

KAYIPPRENSES

(The Stolen Princess)
y6N: Oleh Malamuzh

SES: Nadiya Dorofeeva,
Oleksiy Zavhorodniy

Ukrayna'dan gelen bu animasyon,
formullere sadtk bir ̂ alifma

TOMB RAIDER

YON: Roar Uthaug
OYN: Alicia Vikander, Hannah
John-Kamen, Walton Goggins,

Kristin Scott Thomas
Yiikselen deger Alicia Vikander,
bu kez Lara Croft kimligiyle

karjimizda.

TUT YUREGiMDEN ANNE
YON: Bur^in Aydin,
Bulent Aydogan

OYN: Sermiyan Widyat,
Naz Elmas, Janberk Nak,
Ela §en, Levent inanir

Bir anne ile kizinin yijrek burkan
hikayesini i2leyece|iz anfajilan.

MANYAK

YON; Onur Qniu

OYN: Cahit Kafik^ilar,
Oner Erkan, Serkan Keskin

Onur Unlu'nun ekran fenomeni

Cahit Kafik^dar*! beyazperdeye
tafima hevesinden ne ̂ikacak!
C'Manyak"a dair Erkan Aktug
imzah Onur Oniu sdyiegisini

86-87. sayfalarimizda
bulabiiirsiniz.)

MARTI

YON: Erkan Tun^
OYN: Onur Buldu, Irem Sak

Sinemamizin geng kanadindan
gelen bu ornek, umut vadeden

bir izfenim veriyor.

PASiFIK SAVA^I: iSYAN
(Pacific Rim Uprising)
YON: Steven S. DeKnight
OYN: Scott Eastwood,
Tian Jing, John Boyega '

Bu devam filmlndeGuillermo
aelToro'yuydnetmendegil
yspimci olarak goriiyoruz.

VEUYET(Jusqu^^ La Garde / Custody)
VON: Xavier Legrand

OYN: Lea Drucker, Denis

M^nochet, Thomas GioriaAdindan da aniafdacagi gibi, bir
,  velayet'davasininsonu^Ianni

ameliyat masasina yatinyor film.
('Veiayefe dair Kaan Karsan
imzah elegtiriyl72. sayfamizda

bulabiiirsiniz.)

^T-IMAHFUZ
YON: Sedat Yetkin

OYN: Befir Oner, Taiha Eyigun
Bitlis'te yafamjf ve hikayeleri

gunumiize ulajmi? dini fahsiyet-
lerin hayatlanna bakiyor film,

30 MART

ARAPSA91
YON: Omer Faruk Vardimci
OYN: Hakan Meri^liler, Agelya
Topaloglu, finasi Yurtsever

Bir deri ceketin etrafinda donen
hikayesiyle guldiirmeyi amaqli-

yor bu komedi.

BA^LAT (Ready Player One)
YON; Steven Spielberg

OYN: Hannah John-Kamen, Ben
Mendelsohn, Mark Rylance

Steven Spielberg nefes almadan
film ̂ ekiyor. "The Post"tan
sonra 'oyunlu' bir hikayeyle

yeniden karfimizda.

010 MART 2018 -> 4BKA PflKEBE MECMUi

BIzIm K6yOn farkisi
YON: Tugge Soysop

OYN: Berat Efe Parlar, Nehir
Gokdemtr, Defne Erfen

"Guldiiy Giilduy Show"un <;ocuk
oyunculan da bCiyukler kadargul

derecek mi bakalim!

KABUS

YON: Tuncer Gtirbuz

OYN: Mustafa Kaya, ilayda
Ozdoga, Yafar Aydinlioglu

Slnemamtzin korkuyla mesaisi blt-
miyor. Bu film de pastadan pay
kapma savafina dahil oluyor.

KELEBEKLER

YON: Tolga Kara^elik
OYN: Tolga Tekin, Bartu

Kii^ukgaglayan, Tug(;e Altu|
Karaijelik'in Sundance'ten ddulle
donen filmi, fazia da meraklandir-

madan gosterime giriyor.

KiCKBOXER: RETALIATION

YON: Dimitri Logothetis
OYN: Alain Moussi, Christopher

Lambert, Jean-Claude Van

Damme, Mike Tyson

Turkic ismi belli olmamifti bu
'yeniden yapdanan' filmin.

Gosterime girmeme ihtimali van

THELMA

YON: Joachim Trier

OYN: Eili Harboe, Kaya Wilkins,
Henrik Rafaelsen

Alabildigine farkli bir 'super
kahraman' film! izlemek

isteyenlere hararetie onerilirl
("Thelma"ya dair (^agdag
Gunerbuyuk imzah eiegtiriyi
63. sayfamizda bulabiiirsiniz.)

VAH^iLER
(Hostiles)

y6N: Scott Cooper
OYN: Christian Bale, Rosamund
Pike, Rory Cochrane, Wes Stud!
Beyazlartn yerlilere uyguladigi
sistemli asimilasyona ilginq bir

pencereden bakiyor bu western.
("Vahgiier"e dair Sezen Saymaip
imzah eiegtiriyi52-53. sayfalari

mizda bulabiiirsiniz.)
itlULin OUrLllVfLUjJU UUIinillliii iti iimiiu muLi»LuniiLuni»ibhiJuiuiii inuniiit
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KimAyirdiSevenleri?
iki kutuplu diinya yikildi ve Jameson'in 2. Diinya Sava§i'ndan 4oyilsonra uguncu

dunyaya ait bir hastahk ilan ediverdigi milliyetcilik anavatanina geri dondii bile... Ancak
hikayelerimizin iginde alegofilerbiiyumeye devam etti. En 90k da a§k hikayeicrindc.

. yiizyilin en biiyiik
I  aydinlanndan Fredric
m  Jameson 1986 yilinda
Mm * yazdigi bir makaleyle bir
a  M anda ortaligi kari§cirmi§,

dostunu da dil^manini da

90k kizdirmayi ba§armi§ti. "^ok Uluslu
Kapitalizm Qagmda Uquncii Diinya Edebiyati"
ba§ligmi tafiyan makale, birinci diinyanm en
iddiah tezlerinden birini alabildigine basil
dillendiriyordu; Biitiin u^Uncu diinya
metinleri, 'mutlaka', uiusal alegorilerdir.

Makale 90k ele§tirildi ama hep benzer bir
kolonyalizm/oryantalizm

perspektifmden: Batili bir
aydm 3. diinyayi nasil boyle
keskin indirgeyebilirdi?
Onun biitun dertlerini

sosyoloji ve antropolojinin
alanina siki§tinp, karma§ik
insan ruhunu irdeleyen
'psikolojik' metinlerin ancak
batidan 9ikabilecegini iddia
edebilirdi? Onemli bir ba§ka
tarti§manin bu baglamda
yapildigina ise rastlamadim. Jameson'in
Qin'den, Afrika'dan 9ikan metinlere yaptigi
gibi serbest bir degerlendirmeyle alegori de
diyebillriz; butun metinler zaten yazildiklari
kiiltiire dair analojiler iizerine yiikselmiyor
mu? Sorulmasi gereken soru belki de neden
doguyu indirgedigi degil batiyi bu
indirgemeden muaf tuttugu olmahydi.

Nitekim bu konu iizerine du§undiigum
birka9 giinde bile ardi ardma alegorik figiirler
ve hikayeler du§tu oniime. Ornegin !f
istanbul'daki beigesel "78/52: Hitchcock'un

Du§ Perdesi"nin (7B/52) de bir ara iarti§ti|i
gibi "Sapik" (Psycho) her §eyden once
Amerika'nm kendiyle ilgili biitun endi§elerini
sembolize etmez mi? Zvyagintsev, son filmi
"Sevgisiz"de (Nelyubov) artik iyice gozumiize
soktugu gibi biitun hikayelerinde aslinda hep,
kalbini yitirmif ve yerinde sayan bir Rusya'yi
anlatmiyor mu? Kanli canli bir insan clan Elvis
Presley'nin ya§ami bile Amerikan ruyasmin
yiikselifi ve du§u§iinun metaforu olarak
kullanilmi§ken, Jameson'in esas sorunu bu
gibi alt-metinlerin yalniz 3. diinya yazarlarinin
zihinlerinden sdkemedikleri zincirler

oldugunu du§iinuyor
olmasiydi. Velhasil zaman
da aleyhine 9ali§ti. iki
kutuplu dunya yikildi ve
Jameson'in 2. Diinya

Sava§i'ndan 40 yil sonra
iigiincii dunyaya ait bir
hastahk ilan ettigi
milliyet9llik anavatanina
geri dondii bile... Ancak
hikayelerimizin i9inde

alegoriler buyiimeye devam etti. En 90k da a§k
hikayelerinde. Ne zaman a§ka dair bir §ey
aniatilsa, yafandigi toplumun i§leyi§i iizerine
sosyal bilimlerin yazacagi bir metnin i^erecegi
kadar §eyi, iistii a9ik ya da kapali ortaya
doktiik. Fassbinder'in Maria Braun'unun (Bir
Evliligin Oykiisii/Die Ehe Der Maria Braun)
acilar, yokluklar ve pragmatik ihanetlerle dolu
evliligi, sava§ sonrasi Almanya'yi
anlatan iyi bir tarih metniydi. "Anna
Karenina"yi her uyarlamasmda bir kez
daha trenin alima atanin Rusya'mn iki
yiizlu feodal ahlaki oldugunu

'Ben! Adinla (Jagir' iizerine, hala o ate§in
onundeElio'mmyamndaotimiyoroldu^m
anlasilmadan yazmanmyolunu bulamadim.

biliyorduk, ancak bu elbette eserin sahici
arzulari, acilari anlatmasina cngel degildi

Lafi dalga dalga biiyiiyen bir hayran
kitlesiyle yilin en 90k konu§ulan filmlerinden
"Beni Admla 9agir"a (Call Me By Your Name)
getirmeye 9ali§iyorum. Bu film iizerine, hala o
atefin bniinde Elio'nun yamnda oturuyor
oldugum anlasilmadan yazmanin bir yolunu
bulamadim, ancak sevgili okur gecikmis bir
Jameson tarti§masinin ya§li gozler i9in yiiziinii
Sominenin aie§ine ddnmek kadar iyi bir
kamuflaj oldugunu kabul edeccktir.

Her afk hikayesi hem kendinl hem
ya§andigi dunyayi anlatir. Zamani ve
cografyayi... Oliver'in zamanin ve Amerikali
Yahudi toplumunun baskin ahlakindan bir
adim otede, sulu bir meyve gibi bir dalda duran
a^ki oylece birakmasi, pe§inden gidilemeyen
sayisiz tutkunun bir metaforudur elbette.
Ozellikle e§cinsel a§k hikayeleri (ve bir
zamanlar biiriindukleri heteroseksiiel
bi9imler), en kirilgan tarafi konu aldiklarindan
bir toplumun ahlakimn ve (haydi Ortodoks
Marksist9e soyleyelim) onu doguran altyapinm
9arpik isleyifinin bir alegorisi olmaya 90k
yakmdir. Tanju Okan'in (bashktaki) genzimizi
yakan sorusuna sogukkanli yanitlari i9lerinde
saklarlar zira: Adcle ve Emma'yi smifii toplum
ayirmi§ti, Elio'nun 9ektigi acinin biraz daha
kiiltiirel kokenleri var. Ancak tarihin
kucaginda hepimiz Elio gibi 9aresi2iz. "Beni
Adinla Qagir"i mutlaka izleyin. APM

012 Miff 2018

SSIZ giGLIK" ve "REPRISE"in
Yonetmeninden

•• ■

T t V 1 isiuiw

AHA Pf Nf f fi f H EC M J A

30 MART'TA SINEMALARDA
SSSBBS 17; § "rc" ̂  ^ ghom Q |Sia Jjg»

BAZEN EN KORKUNg KE§iF KIM OLDUGUNU KESFETMEKTIr



ETKiNLiKTAKViMi Mart20i8

Rekin Tcksoy 'a ithafcn

lll lUifif |Ugf [|| |UI|i| yU [|/g/ [|/ UI/ UU tll lll llf

Pazmiesi Carsamba Persembe (himartcsi PazmCuma

ij.lfistanbul
Ba^insc Filmier
Festhvli, IS-2S

^Kbaftabiilii^igii
istanbulim ardmdan
rotasmi 1-4 .}}art'ta

: Ankara re hnir'e
j  (ezviyor.

Cc(tigimizyil
Volkswagen Amia'da

gcrfekiistii Mr
deneyimya$atan
Oscarand the

11 'olfun 2 Mart'taki
pciforniansina sayili

giinlcr kaldt.

Falina Zcyncp (,:ilck.
.? Mart'ta

MFRKUi'de

a{'ilacak seigisinde
modern Tiirk

kadinintn kdklcriylc
kar^dapnasina
odaklaniror.

"Hilton llomonti'de

l.czzetU lUdupnalar^
etkinlikletinin iiki

4 Maii'taAtilla
I)o)say re Aims

Bay ram 'in katilacagt
"Oscar Soylc^isi"

ilc ba^liyor.

I§ Sanat, bahan
SAfart'ta Bekget

Necatigil'in iiqradyo
oyiinu He

kar^tlayacak. "^imdi
Uzak Yakm"ba^bkh
dinlctide, .\ccatigH'in
"Uzak YolKaptam",
"Gaz^ve "Kediciler"

adh oykiileri
sinndacak.

Tckfen Filannoni,
'giiniiiniiziin en iyi
fellLstlcrden bin"
oJarak gostcrilen
Allian Gerhardt'in

solistoldii^ibir
programla, 6Mart'ta

Tiirk soyiit ivsmhidt
dzcllikic son layilin

en iincinii

teinsilcilerinden olan

Zcynep Dilck vc
Mchinct ̂A'tinci

(ifiinin "Ozefadli
scrgisiloyi Mart
tarililcri arasinda
(ialcii Oiani'de.

Victor Uugo'nun
iiniiliilinaza^k
liikaycsi"Sotiv

Damc'in

Kambiiru"ndan

uyarlanan "Sotrc
Dame De Paris"

miizikali, Mail
tarililcriarasinda

ZorltiPSMAna

Tivatro'da olacak.

SetflLv, mcrakia
beklcnenyenifilmi

"YokOliif'iin
(AnniliilatioiDyayin
taiihini diiyurdu.
Film, 12 Mali

Pazaiiesi tiim diinya
He avm anda sadece

Kadir lias

Universitcsi

biinyesindefaaliyct
gbsteren Galeii
KIIAS, Daroit
Moiiivdiaii'in

"A^ik^a Gizli Oyiiii
isiiniiseip'sine ev
sahipUgiyapacaL

Murat Gennen,
BozltiAii Project'te
agacagi "Biihit"
isiinliscrgisinde,

yillardir birgiinliik
tiitargihi biriktirdigi

fotop-ajlanni
izleyicilerk
paylasiyon

Break dans

yarigmasi Red Bull
BC One Cyplicr'ni

Tiirkiye aya^
Izmir'de. ly Mart'ta

Originn 'dc on
cicmelcr re atdlyeler,

iH Maii'ta isi

Container llall'da

final kar^ilagmasi
vcralacak.

Bcyoglii iidaki eski
Union Dmigaisc

hinasina taginacak
olan istanind

Modern, KarakSA''de
iHMaii'akadai

zivaret cdilcbilir.

Genco Erkal

"GiineginSofiMsi'nda
Saznn He Brecbt

adltoyiinda,20.
vibyd edebiyalinin
iki bnemli ismini

MOi Salme'dc
bulustiiniyor.

Ig Sanat Kibclc
Galeiisi, ressam

Onay i\kba;i '111 sanat
yagami boyiinca

iirettigi escrlciden
derledigi scgkiyi

"Kiyisiz Dalgalar"
bagh^ aitinda
Sanatsercrlcrin

begeiiisine suniivor.

21 scncdircaziniizi^e
rcrdigi destegi bir
adiin dtcyc tai^iyan
Garanti Caz Yegili,

boinontiada ALT'taki
"igindcn CazGcgen
Filmier"scrisinin

ikincifilmi olarak
Amy"yisccti,

Piyanoda Qa^i
Scrtel, kontrbasta
Volkan Hiirscivr re

daruldaEdiz
llafizo^hi'nuneglik
ettiffyenialbiiinii

"The Aii OfTime" He
Elif^aglar22

Maii'ta Babdoii'da.

Mis/iMasli,

Sbakespearc'in klasik
oyiinii "Romeo (S
Jiiliefin modern
adaptasyonunu

bomontiada ,1 LT'ta

saliniiivor

4i

27
RiilcntEmrali Parlak
He "Biilent Bevin

Ilikayesr.AiiiSalme
Mccidiyekiiy'de
sanatscreiieiie

biilnsiiyor.

2ff Maiisaat

FransizKiiltih
Merkczi'nde, lYansiz
oyunyazari David
Uon He tiyatro

iizerinc bir sbykgi
gergeklcgecek.

TURSAK Vakfi'nin
gergekle^tirdiff

"Geteccff'n
Sinemasi"iia

hagviirtilarbagladi
Biiyilsenaiyolar igin
son bagriini taiihi

AO Mali.

Disney & Fox
Tolga Kiicuk^olak

y^silcam Sandigt
^Ikan Ozyui't

^Pada
Tune

38
li ^^^Pkiis:
^^^ievdeki Kahraman

^  Cem intepe

Ivuciiktcpcpinar,
iii^leniwlerwi

P^ylasiyov.

22
Itin Kestane

Online ArkaPeneere'den miras 'yilm enfenalarPna
verdigiwit^ 'ddiilleri'bii sene de hak edenlerkazandil



HAVADiS
^10 Mart 1952
Eweiki gece Hindistan'dan uqakia ̂ ehrimize gelen Amerikali film yildizlarindan Marie Windsor ve film
produktdrij Fransiz Jean Davis dun sabah u(;akla |ehrimizden ayrilmi^lardir. Cesar Romero ise uqaginin
gecikmesi yuzijnden dun gidememiftir. Bugun saat 10'da Londra'ya mCiteveccihen istanbul'dan ayrila-
cakcir, Romero havanin muhalefetine ragmen dun §ehrimizin gorulmeye deger yerlerini gezmijtir.

The

Company

CENTURY
FOX

k

Disney-Fox evliligi, geleneksel medyanin dijital d6nu§ume teslim olu§unun
resmiyete dokiilmiis halidir. Bundanboyle, eglence sektoruniin pusulasinin
da rotasimn da internet olaeagi kesin bilgidir, yayabiliriz. Diimende kimin
yer alacagi ise simdilik biiyiik bir muamma. Tieari dehalanyla Silikon Vadisi
sakinleri mi, yoksa yiiz yih aslan iiretim deneyimleriyle studyolar mi?

lMi^.,KtX;rK^;o/.,i/i
tolfia.kucukcolak a^mailxom

017'nin son ayi medya ve eglence2sektoru a9isindan tarihin en onemli
§irket birle§mclerinden birine sahne
oldu. 1915'ten gunumiize 102 yillik

koklii mazisiyle; -kimilerine gore bu tarih
Fox Films §irketinin 20th Century lie
birle§tigi yil olan 1935'tir- Hollywood'un en
eski stiidyolarmdan biri olarak kabul edilen,
urettigi filmlerle sinema tarihinin en

pariltih seks ikonlarindan Marilyn
Monroe'nun dogu^una vesile olmu§ ve bu
sayede beyazperdedeki 'starlik' kavrammm

j  ne§et etmesine onculiik etmi§, ayni
! zamanda "Avatar" gibi diinya sinema
:  tarihinin gelmi§ ge^mi? cn biiyuk hasilatim
elde eden filmine imza atmi§ ve yine sinema
tarihinin en kiilt serisi olan "Star Wars"u

hayatlarimiza ta§iyan 21st Century Fox,

yakla§!k 66 milyar dolar kar§iliginda
(firket bor^lari da dahil edildiginde)
Hollywood'un bir diger koklii studyosu
olan Disney tarafmdan sacm alindi.
Amerikan telekomiinikasyon devi
AT&T'nin Time Warner i9in odemeyi
onerdigi 85 milyar dolan bir kenara
koyacak olursak -nitekim bu §ati§
§imdilik hem Donald Trump'a hem de
Rekabet Kurulu'na takilmi§a benziyor-
Disney'in Fox'a kar^ihk odedigi para
§uphesiz ki bundan yillar sonra dahi
konu§uluyor olacak.

Muhtcmelen bundan 10 yil once
'Muhte§em Altili' (Big 6) olarak amlan
Hollywood'un alti major
stiidyosundan (Warner Bros., Sony,
Walt Disney, NBC Universal, 21st
Century Fox ve Paramount)
ikisiningu9lerini birlc§tirecegi
fikrini dahi ortaya atmak kimsenin

akil erdiremeyecegi bir §ey olurdu.
Velev ki birileri medyada daimi bir
imparatorlugu du§leyen Rupert
Murdoch'in kulagina bu fikri
fisildami§ olsa Murdoch'in tepkisi
buyiik bir olasilikla alayci bir
tebessiimun btesine ge9meyecekti.

Zira bu fikir o dbnemin §artlan
itibariyle abeslc i§tigaldi. Ancak
bugiine gelindiginde, ister zamamn
ruhu deyin ister ka9milmaz bir
hamle olarak tanimlaym, ger9ek olan
§u ki eglence sektoruniin geleneksel
aktorlerinin mevcudiyetlerini saglama
almak adma gu9 birle^imlerine muhta9
oldugu bir doneme girmi§ bulunmaktayiz.
Zira Facebook, Google, Apple, Amazon ve
Netflix gibi Silikon Vadisi'nin fiyakah
agabeyleri eglence sektbriine sadece ayak
basmakla kalmayip, son birka9 yildir
kazandiklari ba§arilarla eglence
endiistrisinin ah§agelmi§ kodlarmi
bozuyorlar ve dahi sektoriin dinamiklerini

yeniden in§aya kalki§iyorlar. Vadi'nin mail
kudreti de hesaba katilacak olursa,
geleneksel aktorlerin varhklanm devam
ettirmelerinin yegane yolu akilhca yapilan
l§birliklerinden ve Yeni Diinya'nm kodlarmi
dogru okumaktan ge9iyor. Bu yoniiyle

B

i

a
OB IGER

bakildiginda Fox-Disney birle§imi ku^kusuz
medya tanhi a9ismdan bir milat olacaktir.
Onumuzdeki donemin diger biiyuk film
§irketleri arasmda ya§anacak ba§ka
birle§meiere de gebe olduguna dair
§imdiden tarihe bir not dii§elim. Nitekim
kulislerde aradan 90k kisa bir sure
ge9mesine kar§m Sony. MGM, Lionsgate ve
Viacom'un arasmda ger9ekle|ebilecek olasi
birle§melerin sektbrde ne gibi degi^imlere
yol a9abilecegi 9oktan spekule edilmeye
ba§Iandi.

Tum bu geli§meler i§igmda. 1915 yihnda
Macar bir gd9men olan William Fox
tarafmdan kurulan, i984yilmda ise
Avustralyali medya imparatoru Rupert
Murdoch tarafmdan satin almmasina

Disney, Fox'u 66 milyar dolara
satin alarakkartlann yeniden
dagitilmasmi sagladi.n

takiben diinyanin dort bir k6§esine
dokunan film ve dizileriyle prestijli, devasa
bir marka haline dbniifen Fox'un Disney'le
kuracagi birliktelik iizerinden medya ve
eglence sektorii adma envai 9e§it okuma
yapmak miimkiin. Yukarida sinyalleri
almabilecegi uzere, ku§kusuz bu
okumalardan en can alici olani, hepimizin

i9inde bulundugumuz §u zaman diliminde
geleneksel medyanin kabuk degi§tiriyor
olu§una §ahit oluyor olmamizdir. Disney-
Fox evliligi, geleneksel medyanin dijital
dbnufiime teslim olu§unun resmiyete
dokulmii? halidir. Bundan boyle, eglence

sektoriinun pusulasinin da rotasmm da
internet olacagi kesin bilgidir,
yayabiliriz. Diimende kimin yer alacagi
ise §imdilik buyiik bir muamma. Ticari
dehalanyla Silikon Vadisi sakinleri mi,

yoksa yiiz yili a§kin iiretim
deneyimleriyle studyolar mi? Her
ikisinden miirekkep 'unicorn' bir
yapinin bir adim onde olacagini iddia
etmek pek yanli§ olmayacaktir.
Tereddiit duymadan one 9ikarilabilecek
bir ba§lik varsa, o da 2018 itibariyla
sinema ve televizyonun kendilerini
artik internet realitesinden bagimsiz
olarak devam ettirme liikslerinin

kalmayi§idir.
Peki, Disney Fox'u satin alarak tam

olarak neye sahip olmu§ oldu, gelin bir
9irpida ona bakalim. Her ne kadar

ortaya 9ikan tablo Disney'i kazan9h gibi
gbsteriyor olsa da, bu birle§imin uzun
vadede yiizde yiiz ba§ari getirecegini
bngbrmek yine de pek miimkiin degil.
Ancak Fox varliklarmm Disney'in i9erik
portfoyiinii genifletecegi ve daha buyiik
kitlelere ula§masinin oniinii a9acagi ayan
beyan ortada. Disney'in bugiine dek Marvel
patentli super kahraman filmlerini ve "Star
Wars" serilerini bir kenara koyacak olursak
"Oyuncak Hikayesi" (Toy Story), "Kayip
Balik Dori" (Finding Dory) ve "Karlar
iilkesi" (Frozen) gibi yapimlardan olu§an
aile dostu, olduk9a steril bir i9erikle yol
aldigini hepimiz biliyoruz. Buna kar§m. Fox
film stiidyolan "Deadpool"dan "Birdman"e,
"Buz Devri"nden (Ice Age) "Dirili§"e (The
Revenant) 90k geni§ bir yelpazede iiretim
yapiyor. Bu yoniiyle bakildigmda, Disney'in
film katalogu bir hayli geni§leyecek.

Teievizyon tarafmda da esasen durum
farksiz. Disney'in elinde halihazirda ABC
stiidyosu bulunuyor, ancak Fox'la
kiyaslandigmda ABC oldukqa miitevazi bir
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HAVADlS
® 6 Mart 1961
Taninmi^ sinema yildizi Elizabeth Taylor, diin ak|am London Clinic'de bir ameliyat gecjirmiftir.
Amell)^ctan sonra ne§redilen saglik buiteninde, yildizin, stafiiokok mikrobundan meydana gelen
ir zaturreeye yakalanmi§ oidugu ve dun gece acele olarak ameliyat edilmesme luzum goruldugU,
ame lyattan sonra da durumunun hala vahametini muhafaza ettigi bildinlmektedtr.

Stiidvo. Artik Disney, "American Horror
Story", "Sons Of Anarchy" ve "The
Shield" gibi ba§anh i§lere imza atmi§ FX
Network'e ve popular belgeselciligin
referans noktasi National Geographic e
sahip olacak. Bununla da sinirli kalmayip,
katalogunda "Deal Or Not Deal", "Big
Brother" gibi iilkemizde de bir donem
ragbet g6rmu§ §ovlari barindan Endemol
Shine grubunun yiizde 50 hissesine,
Avrupa'nin en biiyiik uydu platformu olan
ingiltere men§eili Sky'a (§imdilik sadece
yiizde 39 ancak ingiltere Rekabet Kurulu
tarafmdan onaylandigi takdirde tamami) ve
Hindistan'da faaliyet gdsteren uydu
yayincisi Star India bundan bdyle Disney'in
qiatisi altmda toplanacak. §imdllik sadece
Amerika'da eri§ime aqik olan 'online
streaming' servisi Hulu'nun yiizde 6o'hk
hissesi de yine Disney'e ait olacak. Buna
kar§ilik, Murdoch'm Fox'unda ise birka^
haber ve spor kanali faaliyet gostermeye
devam edecek.

Medya tarihinin tiiketici a^ismdan en
heyecan verici §irket birle§imini enine

boyuna konu§up, bu birle§imin

ger9ekle§mesinde ana aktor olan Bob Iger'i
es ge^mek pek dogru olmayacaktir. Iger,
2005 yilindan bu yana Disney'in CEO
koltugunda oturuyor. Goreve ba§ladigi
giinden bu yana icraatlanyla §irketin etki
sahasmi her ge^en donem biiyucup,
Disney'in eglence diinyasinda 90k ozel bir
pozisyon kazanmasini sagladi. Bir yandan
Pixar, Marvel ve Lucasfilm gibi 90k prestijli
i9erik iireticilerini Disney 9atisi altmda
topladi, diger bir yandan da
Disney'in eglence parki agini
diinya genelinde geni§letti.
Bob Iger ayni zamanda
eglence endiistrisindeki
yoriinge degi§imini
Hollywood'da ilk fark eden
yoneticilerden biri oldu.
Kendisi Fox sati§i heniiz daha
giindemde bile degilken,
Disney'in gelecek planlarmin
internet ekseninde

ger9ekle§ecegin{n sinyallerini
vermi§ti. Iger, bu dogrultuda
ge9cn senenin ilk aylannda,

tohumlannm 2019 i9indc atilmasi
beklenen biri spor biri dc film-dizi
alanlannda iki adct 'online streaming'
servisi kuracaklarmm duyurusu
yapmi§ti. Spor odakli olarak a9ilacak
scrvisin adinm ESPN Plus olacagi

biliniyor. Ancak, Netflix vc Amazon
gibi servislcrlc amansiz bir
miicadelcyc gircccgi hi9 §uphe
goturmcycn digcr servisin ismi heniiz
bclirsizligini koruyor.

Ozctlcnccek olursa; evet, medj'a
scktdrii radikal bir donii^um
i9crisindc. internet artik eglence
scktdrij i9in tali bir yol olmaktan
9!kti, bilhassa tukctim havuzunun
biiyiik bir kcsimini olu§turan
gcn9icre ula§mak adinakitalan
birbirine birlc^tircn bir otoban
hiiviyctlnde. Dijital dtinyanin i9me
dogan ya da bu dunyada nefes

almayi normallc^tircn herkes,
internctin hayatlarimiza ilk girdigi
giinden bcri bizlcre vaat ettigi U9 §eye
90k ali§ti: Kalitc, kullanim kolayhgi ve
(miimkiinse) iicrctsiz olma. Belli ki
Disney'in gelecck planlan arasinda
dijital diinyanm bu kodlarini okumak
artik onemli bir ycrc sahip. Bu a9idan,
Disney vc Fox'un kol kola girmeleri
dijital dunyada daha biiyiik aktbrlere
kar§i verilen bir bcka sava§i olarak

goriilmclidir.
Her fcy bir tarafa, Marvel hayranlari

heyecanh bir bekleyi^e 9oktan giri^tiler bile.
Akillardaki soru, acaba "X-Men" ve
"Yenilmezlcr" (The Avengers) cvrcnleri ne
zaman ortakla§ip ilk filmlerine imza
atacaklar. Geli§meleri milyonlarla birlikte
buyuk bir merakla takip cdccegiz. §imdilik
bize soylcyecck tek bir soz kahyor: Saviilun
Disney geliyor, §imdi Silikon Vadisi
dii^unsun! APM
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Liste Kafasi
Oscar gecesi orada olamayacagimizdan sinema vo-yildtzlar dilnyastnin

pirilitisini evden, oturdugumuz yerden ve televizyon kar§isindan payla§manin tek
yolu budur. Eminim bu konuda 'iddaalar' da donmekte,/i7w/er iizerine hahis de
oynanmaktadir. Ozellikle Oscar'm |u §u enlem ve boylam uzaginda olan bizler i^in

apayn, buruk fakat tarn da bu yiizden daha lezzetli bir zevk olsa gerektir bu.

a. i ■

"Listeler co^turur beni. Neyazik ki
duygulartmi hdyle dile getirmek
zorundayim, yoksa ̂dylesini kat kat
yeglerdim;

Listeler

co^turur

beni."Kiiba dogumlu, Anglofon, sinemayla son
derece igli difh, "Oliim Noktasi"
(Vanishing Point, 1971) adli kult filmin
senaristi Guillermo Cabrera Infante

(ddev: Guillermo adiyla ba§layan
sinemacilarm listesini yapiniz!), "Bir

Listeci kini Ddkiiyor" hikayesinde i^ini
dokmeye yukaridaki satirlaria baflar.

Geijen giin bir arkada|im sinema hakkinda
yazan yeni ku§aklarin, hele hele blogcularm
vb. sadece '10 en iyi §u filmi' ya da 'en iyi 10
bilmemne sahnesi' listelerinden ba§ka bir |eyle
ilgilenmediklerinden, hatta sinemayi boyle bir
§ey olarak anladiklarindan §ikayet ediyordu.

Ben de listecilikten sikilmakla birlikte,
listeciligin zevkleriyle kendinden ge^enlerin,
hatta (hele Oscar ̂ilginhgi yakla§maktayken)
liste yapma hummasina kapilanlann 'hislerini'
merak etmedigimi soyleyeraem. 1 niye 2*den
daha iistiin, nesiyle neresiyle, elmalar
armutlar, 5 niye 8 degi! de 5 ya da tersi, x filmi
lo'a niye layik goriiluyor gibi 'akilci'
yakla§imlardan uzak durmakta fayda olabilir.
Sonu^ta nafile ̂ aba. Hele sinema gibi hayali
bir alemde. Kaldi ki listecilik ve ayaklari yere
basmak ille el ele, kol kola yuriimeyebilir;
Forbes'in 'En Etkili 10 Zengin' listesi bile bir o
kadar manipiilatif bir hayalcilikten besleniyor
olabilir. (Odev: olgulari manipiile etmeyi konu
edinen en iyi on film listesi yapiniz, ille de
kurgu bilim olmasin.)

'Materyalist' yorumlarla ba^layahm.
Sinema aleminin at yari§i favorileri listeleri
gibi olan bu alt alta siralamalar (Infante onlari
da ihmal etmiyor) bir tur rekabet^iligin ve
onceden tahmin zevkinin kuleleri olsa
gerektir. Zenginin mail zugurdiin ̂ enesini
yorar kabilinden bir zevk olmalidir bu. Oscar
gecesi orada olamayacagimizdan sinema ve
yildizlar diinyasinin pirilitisini evden,
oturdugumuz yerden ve televizyon
kar§isindan payla§manin tek yolu budur.
Eminim bu konuda 'iddaalar' da donmekte,
filmier uzerine bahis de oynanmaktadir.

insanlan

iH t P f P  M (MJ&

Ozellikle Oscar'm 5U5U enlem veboylainuzagmda olan b.zler i^n apayrr, buri f"kat

ore yandan, l.steciligin biz., cyuncu ya da
ycnetmcn ya da produktor ̂ u^bu oLayar
insanlarla'aynihavuzuniqindeolma'duygusuyla doldurdugu da du.unulebilir Bir
tur ersatz (ikame) sinema profesyonelligi
olabilir; §unun oyunculugunu yillardir
begenmekteyizdir, berikinin yonctmenliginin
hala akdir edilmemesine uziilmckteyizdiryada bilmem hangi aktorun hala aday
gosterilerek 'gen.lerin oniinun kapandigmi'
du^unmekteyizdir. (Asl.nda gen^lerin on^n
kapanmasma falan o kadar da aldiris
etmeyeHlinz, esas tatmin. konu hakkindaki
I  yansitan listemizin hakh^ikmasidir.) Hatta oyle ki, 'hayali listeler'ini

(aslinda gunlar §unlar kazanmali) ve 'ger^ekci
hsteler in. (ama tabi. ̂ unlar ̂ unlar kaLnacak)
yan yana oyarak bu profesyonelligi (;ift tarafl.
mu ase e e teri i§ine kadar yiikseltenlerimiz
bile vardir. Bunu yaparken, ger^ek dunya ile
hayaller dunyasinin giderek kapanan a9ism,
melodramatik bir adalet duygusuyla birle§tirip
yan mutlu oluyoryan aci ̂ ekiyoruzdur.
Kendini bir filmde ya da daha iyisi, herhangi
bir kurgusal metnin agi i^inde bulmanin en
ula§ilabilir yolu.

6te yandan, neden olmasin? Fransiz
§air Paul Valery (artik bir almti klasigi,
hatta geyigi olan) iinlii ciimlesinde §byle
diyordu: "Diinyada her §ey sonu9ta bir
kiiaba girmek i^in var olur." Kitaplara
duyulan romantik inancin, milenyal denen
donemle birlikte azalmasma, diinyanin
biitiin kiiaplanni barmdiran bir iiber-
kiituphane fantezisinin (Borges) ya da

Listecilik bizi, oyuncu ya da ybnetmen ya da
§u-bu olmayan insanlavla 'aym ha\aizun
i^inde olma' duygusuyla doldurur mu?

kltaplar bir gun artik var olmazsa tek tek
kitaplan zihninde tutan insanlara bel
baglayabilecegimizi soyleyen humanist
umudun ("Degi§en Diinyanin insanlari-
Fahrenheit 451"), yerini giderek sanal alem
denen depoya biraktigi zamanda kurgusal
alemlerin de bi^im dcgi§tirdigi, kitaplarin
yerini ba§ka hatirlatma ve siralama

bi^imlerine biraktigi soylenebilir. (gitlatma:
kaldi ki, dev kutuphanelerini olu§turan,
okuduklan -hatta beiki okumadiklari-
kitaplardan olu§turduklan listeleri az-^ok
romanla§tirarak, hatta bazen ona bile zahmet
etmeyerek kitaplar yapan Alberto Manguel
gibi yazarlar, bibliomanlar da var.)

O halde dar anlamda sinemada genis
anlamda her konuda her alanda tek tek
istelerden ote, listelerin sundugu ve kendimizi
i9me yerle§tirdi|imiz kurgusallik ya da daha
a otesi bir listeciler meini kurgusu neden
atmm edici olmasin? Sinema Tarihinin En iyi
10 film, hstesmden (belki de listelerin
agababasi), sinema

MAfiT 20

bufelerinde bulundurulan En iyi 10 gikolata
Markasi'na (bnemli bir konu) kadar uzanan bir
listecilik imkani var. Ve sinema deyince her

ikisi de ayni derecede gertjek. Sinemasever
denen, goruluyor ki ku§ak ku§ak gumrah
bi9imde boy veren, sokak sokak, sinema
sinema gezeninden tutun da, sadece evinde
oturup film bulma sitelerinde gezinen divan
patatesleri'ne kadar hepsinin oniinde a9ilan bir
imkan iistelik bu. Bir alemi liste liste

yonetmek, siraya sokmak, sarakaya almak
(ahududular veya kestaneler yoluyla), 0 alemin
kurgusal krali ya da bu kurgunun sultani
olmak (Sultans of the Lists!) olmayacak
§ey, giidiilmeyecek bir zevk, tadi
9ikmayacak bir paralel evren degil.

Ama belki de asil soru bu kurgusal

oyunda bellegin sinirlanna ve bir depo
olarak kapasitesine giivenip
guvenemeyecegimiz. Sozciik anlamiyla
'liste kafasi'na. Her §eyin insan belleginin
smirliliklarmi ve zaaflanni hatirla^tigi,

ona i§aret ettigi bugiinlerde bu -
listeler kurgusu, listelerden olu§an
kurgusal dunya ve onun orkestra
§efi olan liste-o-mania erbabi; bu,
a§iri sosyallikten (listeler, listeciler,
onlardan olu§an ag) a§iri
asosyallige kadar (su ve i§ik
gerektirmeyen bir 9e§it bir bitki
nevinden tek ve tek bafina listeci)

uzanan kadro; ve, bu oyunun sinirlari
listecinin belleginin sinirlanna gelip
dayanacagi zaman, dayandiginda, o zaman
onlara ne olacagi sorusu. Sozii belki Borges'e
ve onun okudugu butun kitaplan belleginde
tutan Ireneo Funes adii birini anlattigi
"Bellek9i Funes" hikayesine vermek lazim:
"Mamafih, (onun) dufiinceyi ba§aramadigini
saniyorum. Du§unmek, farklan unutmak,
genellemek, soyutlamalaryapmaktir. Funes'in
tika basa dolu diinyasinda ise sadece aynntilar
vardi, sadece varliklanyla neredeyse hemen o
an kendiierini dayatan aynntilar." APM
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Ferah sinemasi dun
bastan ba$a

HAVADiS
^ 11 Mart 1941
Eweiki gece sabaha karfi saat 4.ii'de ̂ ehzadeba^i'ndaki Ferah sinemasinda yangin qikmi^, bina ve aitinda
ki fotografqi diikkani tamamen ve muhallebici dukkani da kismen yandiktan sonra ate? sondijrulebilmi?-
tir. Ate?, itfaiyeye ge^ haber verildiginden ve bina da eski ah§ab ve yagli boyaii oldugundan sur'atle
geni?lenmi§tir. Bu suretle binanin ig 15 dakika kadar bir muddet zarfinda alevlerle sarilmi?tir.

9. ALTIN KESTANE ODULLER
2017'NIN EN FENAIARI

Arka Pencere'nin online seriiveniyle neredeyse e§zamanh olarak baslayan ve
"yilin enfenalari'ni odiillendirdigimizAtoM Kestane Odiillerfnde 9. sercf yilina

ulasmis bulunmaktayiz! 2017'mn En Fenalan'ni oylanyla belirleyen ve
52 isimden olusan buyiik jiiri, 'en fena film've 'en fena yonetmen' odullcrine
miistesna ̂ali^ma uygun buldu. Odiil kazananlann bundan sonraki

calismalannda 'fena olmayan' isler cikarmalarim umuyoruz!

okuz yil once, Arka Pencere'nin internet yaymciligi
seriiveninde ba§lattigimiz ve yil boyunca gosterime
giren yerli filmier i^indeki 'en fenalar'i ayn bir
degerlendirmeye tabi tuttugumuz Altm Kestane

Odiilleri, tiim hiziyla, tum heyecaniyla siiruyor. Tcmel ilgi
alanimizin 'gecekondular' degil 'saraylar' oldugunu da ilan etmi§tik,
aynen devam ediyoruz. i§tc 52 ismin katilimiyla bu yilin sonu9lari,
2017'nin gorkemli fiyaskolan...

EN FENA FILM REiS(HODAVERDiYAVUZ)
(^ocuklugundan ba§layarak, Recep Tayyip Erdogan'in bir siyasi li'
olarak dogu§ vc yiikselme oykilsiinii anlatma iddiasindaki "Reis";
heniiz 9ekim a§amasindayken bir fiyaskoya d6nu§eceginin sinyal!
verdi. Paralari odenmedigi i9in yapimciyi protesto eden ckip i§i '
birakti, basin a9iklamalari havada u9u§tu, gosterim tarihi iki kez
ertelendi, galasina yonetmen Hudaverdi Yavuz ve oyunculann bil
katilmadigi filme 'kimsesizlerin kimsesi'nce de sahip 9ikilmadi. '

Referandum surecinde parlak bir propaganda araci olacagi
diifuniilen "Reis", gosterime girdigl 315 salonda 200 bin seyirciye
ula§amama ba§ansi sergilerken, yilin sinema fiyaskosu olarak Alt
Kestane tarihine adini altm harflerle yazdirdi. Filmin saygm sitej'
IMDb'de 1,5 olan notu, AKP te§kilatlarmin ugra§lari sonucu anca'
yiikselebildi. [

Ku9uk bir 9ocukken de Kas!mpa§a'nin en kabadayisinm bile i
duyup oniinde dtigme ilikledigi iyi ahlak sembolii 'Tayyip Hoca'yi
belediye ba§kanligina gbturen siireci izledigimiz "Reis", §ipin i§i'
senaryosu, yalap§ap sinema dili, karman 9orman kurgusu ve
birbirinden fena oyunculuk performanslanyla bu yilki Altm Kest
ipini hi9 zorlanmadan goguslemeyi ba§ardi. Rakipleri olarak beliii
"Kurtlar Vadisi: Vatan", "Vezir Parmagi", "Ay Lav Yu Tuu", "Kervi'
1915" gibi yapimlar birka9 adim attikian sonra kenara 9ekilirken,j
aldatma, kandirma, kumpas soz konusu olmadan, ciddi bir oy far
birinciligini ilan etti. Kutluyoruz. !

EN FENA YONETMEN HUDAVERDI YAVUZ (RElS)
20io'da, Fothullah Giilen'in izmir'dcki ilk orgutlenme 9ah§masini
beyazpcrdeyc yansitan "r]§rcfpa§ali]ar"la admi duyuran Hiidavcrdi
Yavuz, bu filmde anlatngi 'dogu§' hikayesinin tamamen benzerini
"Reis"tc do ayni kaliplaria kar§imiza 9ikardi. Ybnetmenlik sanatinin
en ku9uk gereklerini bile yerine getiremedi; gene bir semt kahvesine,
mafyoz-kabadayi tiplcrc ve tuhaf bir a§k ili^kisine bel baglayarak

'kli§e ybnctmcni' oldugunu ama kli§clcrin de hakkini vcrcmedigini,
sinematografiyle arasmin pck ho§ olmadigmi kanitladi. Her devrin
sinemaciiigina soyundu, bu unvani siyasi vc ticari ba^anya
d6nu§turmcye niyetlendi. 'Cemaat' yerine bu kez AKP'nin tavanina
ve tabanma seslcnmeye 9ali§an ama kendisine 'yar ve yardimci'
bulamayan Hiidavcrdi Yavuz, "Vezir Parmagi"yla kendisini takip
eden Mahsun Kirmizigul'e hatin sayilir fark atarak ve Onur Unlu
(Cingoz Recai: Bir Efsanenin Ddnu§u), Sermiyan Midyat (Ay Lav Yu
Tuu) gibi meslekta§larini yanina bile yakla§tirmayarak odiile rahat9a
uzandi. Kutluyoruz.

EN FENA KADIN GYUNCUIREM nERlCl (REKAR REKiR)
32 ya§indaki bekar ve bakir delikanh Bekir'in, duruma bir 9are bulmak isteyen
mahallelinin topladigi parayla liiks otelde hayatmm a§kini ararken kariftigi
maceralan anlatan "Bekar Bekir", zaten tahammulii zor bir filmdi ama

oyuncu kadrosu da 9ildirticilik ve iticilik katsayisini artirmak i9in elinden
geleni yapiyordu. Adini pop miizik 9ah§malanyla duyuran magazin figiiru
irem Derici, filmdeki performansiyla, Meryem Uzerli (Cingoz Recai: Bir
Efsanenin Dbnu§u), Tuba Biiyukustun (Istanbul Kirmizisi), Gupse Ozay
(Goriimce), Sinem Uslu (Kurtlar Vadisi: Vatan) gibi gu9lu rakibelerini geride
birakmayi bafardi.

'Kendisini canlandirdigi' ilk sinema filminde kazandigi odiilden dolayi
irem Derici'yi kutluyor, sinema seriiveninde yol yakmken iyice du§unmesini
diliyor, 'neresinden donecegini' bilmesini rica ediyoruz.

ENFENAERKEKOYUNCU

SERMIYAN IIIIIOYATIAYLAVYU TUU)
2009 yapimi ilk yonetmenlik denemesi "Ay Lav Yu"daki ba§rolu dolayisiyla
Sadri Ali§ik ddiilleri'nde komedi dalinda 'en iyi erkek oyuncu' se9ilen
yonetmen-senarist-oyuncu Sermiyan Midyat, bu yil jurinin en zorlandigi
kategoride kil payi denilebilecek bir farkla Altm Kestane'sini havaya
kaldirmayi bildi. Hakan Ural (Ketenpere), Tolga ̂ evik (Sen Benim Her
§eyimsin), Nccati §a§maz (Kurtlar Vadisi: Vatan) ve Reha Beyoglu (Reis) gibi
isimler, "Ay Lav Yu Tuu"da seyirciye yaka silktiren bir performans sergileyen
sanat9iyla kiran kirana mucadele yiirutseler de sonu9ta giilen taraf Midyat
oldu.

"Ay Lav Yu Tuu", hemen her yonden 'zorlama' bir filmdi ama Ibrahim
tiplemesini bu kadar zorlamanin sonunun Altm Kestane olacagi ba§tan belli
gibiydi. Bugiine dek bir diizine filmde kamera kar§isma ge9en oyuncuyu
kutluyor, bu alandaki ba|arilarinm devammi dilcmiyoruz.
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HAVADiS
©13 Mart 1979 ,1 h, wa^
VedatTurkali'nin senaryosundan SCireyya Duru'nun (jektigi "Giine^li Botaklik filmi ̂ ekirmn en
2yil ge^mesine kar§in istanbul'da vizyona giremedi. Sendikal sorunlara, i5<;' eylemlerine evnmci i-tiC
baki5 aqisiylayaklajan bu onemli film, nedense hi<;bir sinemac tarafmdan gbsteriimek
Balamir, Ayta^ Arman, Semra Ozdamar'in oynadiklari "Gune^li Bataklik m MC donemin e me
bir gizli sansure ugrayarak gosterilmemesi tepki yaratiyor

MARTTA BA^KA SINEMA'YA GEL

ALARM ZiLlODOLO
FERZANdZPETEK(iSTANBULKIRMIZISI)

024

Seyircide kafa kan§ikligi ve pi§manlik, biiyiik beklenti
i9iiideki ele|tirmenlerde de hayal kirikligi yaratan "Istanbul
Kirmizisi", alarm zilinin bu yil Ferzan Ozpetek i^in
9alinasma yol a^ti. iddiasi ve kadrosu oraninda, yilm en
zayif filmlerinden biriydi "istanbul Kirmizisi". Ozpetek'in
odulunii, pek uzatmadan, kisaca "Yazik oldu!" diyerek
takdim ediyoruz.

i/%^0

24. kez dlizenlcncn bir fostivaldc agiz tadmi bozan
organizasyon hatalari, dani§ma kurulunun fescivale
katilmamasi, uluslararasi yan^ma sonu^larina dairciddi

I iddialar... Her §ey bir yana, bari "Yazlik Sinema Nostaljisi'
programinda korsan film sitcsinden alenen film gosterimi
yapilmasaydi! Altin Kcstanc Odulleri'nin dokuzuncu
yilmda Altm gmgirak, 24. Adana Uluslararasi Film rV
Festivali yoncticilerinin clinde... <;r

1
w
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JURIOZELODULU

MENDERESTUREL

Antalya Buyuk§ehir Belediyesi
Ba§kani... Altm Portakal'm
kurulu§ ve varlik nedeni "Ulusal
Yari§ma"ya son vererek tarihl bir
skandala imza atti ve sinema

tarihimizdeki en biiyiik sektbr
boykotuyla kar§ila|ti. Odiiliinu
sunuyor ve bir kez daha protesto
ediyoruz.

9. ALTIN KESTANE OOliLlERi BUYllK JURlSi
Abbas Bozkurt, Ali Ercivan, Batu Anadolu,
Berke G61, Bilgehan Aras, Burak Goral,
Burak Ulgen, Bur^in S. Yal^in,
Gem Altinsaray, Cumhur Canbazoglu,
gagda§ Gunerbiiyiik, Ebru Qeliktug,
Ecem §en, Engin Ertan, Erkan Aktug,
Erman Ata Uncu, Esin Kii^uktepepmar,

Evrim Kaya, Firat Ata^, Filiz Gumu§,
Gizem gali§ir, Gozde Hatunoglu,
Hakan Bi^akci, Hasan Comert,
Hilal getinder, Janet Bari§, Kaan Karsan,
Kaya Ozkaracalar, Meri^ §enyuz,
Muhsin Akgiin, Murat Er§ahin, Murat Ozer,
Miige Turan, Miijde I§il, Nil Kural,

Okan Arpa^, Riza Oylum, Sadi gilingir,
Senem Erdine, Serdar Kok9eoglu,
Sezen Sayinalp, Sinan Yusufoglu,
Suzan Demir, §enay Aydemir,
Talip Ertiirk, Tuba Budu§, Tunca Arslam
Tuncer Qetinkaya, Ugur Vardan,
Utku Ogetiirk, Yekta Kopan, Ye§im Burxd
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FESTIVAL YOLCUSU
4 Mart 1978

ispanya'da sinemadan sonra tiyatrodan da sansuriin kaldinldtgi
bildirilmi|tir, Alinan bir kararla aralik ayinda sinema eserlerinden
de sansijr kaldinlmi^, ancak bazi filmlerin belirli ya^in altindakile-
re gbscerilmesi denetim altina alinmijti.

■i

Buyilki Berlinale'mnjuriba§kani Tom vejiiri arkadaslarini
bilemem amabenden cikacakodiil, izlediklerim arasmda Paraguayli
MarceloMaiTinesst'nm"TheHeiresses" (Las Heredei^as) filminin olurdu.

IsmKC^LKTEPEPI^.lR
csin.shicma <igimiil.comBerlin'deki 'memleketimiz',

me§hur Kreuzberg'de sabahlari
erkenden qikan sicacik
poga^alarma dadandigim

§efika teyzenin ne yaptigimla ilgili pek
mcraki yok. Vine de "Bizim filmleri
gormek igin kalkip buralara mi geliyorsun
yani?" misali sorulanyla varolu§uma
mana buimaya (;ali§iyor. Gen?
sinemactlann vani Banu Sivaci'nin

"Guvercin", Burak (^evik'in "Tuzdan Kaidc"
ve Didem Pekiin'un "Araf' adli filmleriyle
68. Berlin Film Festivali'nde yer alma
ba§arisindan bahsetmemin de rolii vardir
bunda. ikimiz de Almanca bilmiyoruz, o bir
nevi "40 Metrekare Almanya" (40
Quadratmeter Deutschland) hesabiyla

ya§ami§ ama 70 yagindan sonra hayatini
kontrol altina almaya ?ali§iyor, dukkanina
giren tanimadtk mu§teriyle §imdi!ik once
torunu ilgilense de dil ogrenmeye ba§lami^^
Bana ozel muamele, kagit po§ece tezgah
altindan bir iki de tatli kurabiye atiUyo^
surpriz olmasi gercktiginden hararetli

tefekkiiru ertesi sabaha
sakliyorum ama zaten her
seferinde kendi kendime
seviniyorum. Berlin-Bogazi?"
hattindaki 'hip' mekanlarave
Neukbln'e hakim clan torunu
Karl-Marx Platz'da ycni
Arka Oda'daki Alman
muzivsyenlcrin nasil da 70'Icr
rock'ini canlandirdigmdan soz
a?iyor. Batil inancim yok.yari'

61memi§ bir §eye dair
yorum yapamiyorum. Ne
bileyim, 'cool' filan
deyince Berlinale'deki
"Ele§tirmenler Haftasi"nin
programcilarindan Ye§im
Tabak aklima gcliyor.

Bu satirlari yazdigim
sirada heniiz bdiil tahmini
yapmak zor. Ama Wes
Anderson'in festivali dc
a?an "Kdpekler Adasi" (Isle
Of Dogs) adh animasyonunun tiirun
kahplarmi ne^eyle zorlarken dircni§
ruhumuzu canlandirmasi ?ok iyi geliyor.
Gclgelclim kcdilerin her giizel §ey gibi
iktidarlarm elinde oyuncak oiarak gbzden
ve gbrug mcsafcsinden 9ikarilmasi iizucii ve
ba§ka bir yazi konusu. Altin Ayi yari§mdaki
"Transit" vesilesiyle az once Christian
Petzold sdyle^isinden ?iktigim i?in
konu§ulanlar pek taze. Avrupa'nin orta
yerini 'araf misali kullanarak,
karaktcrlerini de ait olmadiklan bir diinyaya
savurarak Nazi istilasmdan ka^anlari
gtinumuz dekoruna ta§imi§ ve bu da
§imdilerdeki miilteciligin yersiz yurtsuz
olma haline dair tuhaf giizellikte bir
derinlik kazandirmi§. Alman basminda tarn
o sirada man§etlcr gazeteci Deniz Yucel'in
serbet birakilmasina ayrildigindan mevzu
a?iliyor, "Oglumun adi da Deniz ve bir yil
boyunca 'Free Deniz' yazili tifortle doIa§ti
zaten" diyor ne§eyle ama endifesi baki, hala
i?eride olan gazeteciler i?in de adalet gerek.

Avrupa'nin yakin tarihinde asayi§in pek
berkemal olmadigi malum. "U-July 22"nin
ba§rolundeki Norveqli gen? kiz,
"Afganistan'daki askerlerimiz bari§i
saglamak iizere orada" diyorsa da kimseyi
ikna edemiyor. Norve?Ii a§iri sagcilar
tarafindan yaz kampmda katlediien bu
gen?lerin ger?ekte ya§adiklarmi yani 72
dakikalik katliam siaresini kurbamn
goziinden tek planda izleten film, yeniden
ya§atmaya ?ali§tigi korku alemiyle ahlaken
iflasini ilan ediyor. "Three Days In
Quiberon" ise giizel ve dipsiz kuyular misali
hiiziinlu bir kadinin yani benzersiz Romy

TUZDAN KA DE

CHRISTIAN PETZOLD
IMZALl "TRANSIT" DE

BERLINALE'DEYD

Schneider'in ii? giinluk Alman Stern dergisi
sdylc§i siirecini resmederken once bizi
zarif?e yati^nnyor, sonra bu melankolideki
sbmurii niyeti netle§ince kendinden
sogutuyor. "Seven Days In Entebbe",
yari§ma di§i ama 1976'daki Air France
u?agini ka?irarak israil devletini protesto
edcn Filisrinli ve Alman 'ozgiirluk
sava|?ilan' meselesinden otiirii ilgi odagi.
Aym giin i?inde pe§ pe?e gelen bu filmlerin,
'yeniden canlandirma' ?abasinda tarafini
bilememenin pespayeligi di§inda bir onemi
yok.

Jiiri ba^kani Tom Tykwer'i bilemem ama
izlediklerim arasmda odiilum Paraguayli
Marcelo Martinessi'nin "The Heiresses"
(Las Herederas) filmine. Bor?larindan
dolayi hapse giren hayat arkadafinm
ardmdan yalnizligiyla ba§a ?ikmaya ?ali§an
orta yafli bir kadmm i?ine kapandigi
evinden ve dolayisiyla usulca
kabugundan ?iki§ini son derece
rafine bir sinemayla anlatiyor.
Simfsal ayricaliklarin da alrini ?izen
filmde, dikiz aynasindan bir baki§
veya bir sigara nefesi misali son
derece incelikli cazibe anlan var.
Ulkesindeki baskilardan yilmi§ olan
Martinessi, bizdeki LGBTI
hareketine selam gonderiyor. Bu

arada yari§ma di§i gosterilen "Black 47"
ekibiyle s6yle§iden sonra otelin barinda
kar§iIa§iyoruz, sohbet ilerliyor. 1847
yihndaki 'Biiyiik A?hk' donemini anlatan
film, Hollywood kli§elerine saplansa da
Irlanda'nin en karanhk ddnemi uzerinden
ingiliz sbmiirgeciliginin mezalimini
hatirlatmasiyla dnemli. Hugo Weaving,
Stephen Rea ve Oscar'h Jim Broadbent
misali §ahane oyuncularmin hemfikir
oldugu iizere ayni somurii duzeninin
kuresellik kisvesi altinda hala acimasizca
surdugu ortada. Ben ?ali§!rken Broadbent
masadaki ?erezleri "Kafan ?ali|sm" diyerek
§evkatle bana iteliyor. Hugo Weaving
Matrix"teki iinlii 'Bay Smith' sesiyle

"Insanlik namina herkesi du§unuyor"
dediginde aydinlamyorum; §efika teyze her
sabah kim bilir ka? kagit po§ete tatli
suprizler atiyor... APM

§efika teyze her sabah
kim bilir kag kagitpo^ete
tath siirprizler atiyor!
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HAVADiS
23 Mart 1939

Birlefik Artistler §irketinin ̂ evirmek istedigi "Ruzgar Gibi Geqti" (Gone With The Wind) fiimi
i^in iki seneden beri artist araniyor ve yapilan tecriibeler muvaffakiyetli necice vermedigi cihetle
hi^bir san'atkar hakkinda kar'i bir karar verilemiyordu. Nihayec filmi aktrislerle aktoriin temsil
etmesi takarrijr etmiftir, Vivian Leigh. Olivia de Havilland, Leslie Howard.

15 Mart 1983
"Fanny ve Alexander" adit son 'sinema' filmiyle biitun dunyanin hayranli|mi bir kez daha qelen unlii
isvec;!! ydnetmen ingmar Bergman, artik film qevirmeyecegini atjikladi. 64 yafinda clan Bergman
bugiine kadar 44 film yonetti, 20 tiyatro oyunu sahneye koydu, be^ kez eviendi, sekiz gocugu var. iki
qocugun goziinden aniatilan filmin, yonetmenin yajam oykusu oldugu biliniyor. Bergman bundan
sonra senaryo <;ali§malan, TVye dzel ifler ve tiyatro yapmayi dujunuyor, HAVADiS

68. Berlin Film Festivalfnm acili§ini yapan Wes
Anderson animasyonu"KopeWerArf«si" (Isle Of Dogs),
Japon pop kiiltiirune saygi duru§u niteliginde.

Miijic TLHW
miifictu it^maiLcom

Berlin Film Festivali'ni,

Wes Anderson'in,

■  "Yaman Tilki"den

# (Fantastic Mr. Fox;
2009) sonraki ikinci animasyonu, "Kopekler
Adasi" (Isle Of Dogs) ba§latti. Festival
tarihinde ilk kez bir animasyon a9ih§ filmi
oldu, bunda Bill Murray'den Tilda Swinton'a,
Anderson sinemasinin miidavim

oyuncularmin sesleriyle filmi parlatmasinin
payi biiyuk.

Ses, diyalog, diller, dillerin terciimesi
veya edilememesi, "Kopekler Adasi"nin ana
temasi. Filmdeki kopekler Hollywood
oyuncularmin sesleriyle ingilizce, insanlar

ise altyazisiz, Japonca konufuyor. Anderson,
yine bir §ekilde ileti§imle, iletilemeyenle
ilgileniyor, kopeklerle insanlar arasmda, ev
kopekleriyle sokaktakiler arasmda, hikayede
ingilizce konu|an tek insan olan Ohio'lu
degi§im ogrencisi ile kopeklerin insanm en
yakin arkada§i oldugunu tek hatirlayan,
filmin diger kahramani Atari arasmda,

ekranla biz ekrana bakan arasmda.

Duygulann, duygulanimlann bazen
sbzciiklere, sozcuklerin 9evirisine gerek
duymadigmi hatirlatmak
istercesine.

Megasaki §ehrinin
ba§inda kedilere tapan (parti
amblemleri §eytani bir Hello
Kitty), 9urumu§, gaddar bir
ydnetim var. Liderleri Vali
Kobayashi kopek irkinin
soyunu tiiketip yerine robot
kopek uretmek istiyor.
Kopekleri once hasta edip
sonra da oniardan kurtulmak
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BERLIN'DE MUTHIS GECE
Wiw Wendevs^in miitevazi basyapiti Xjzer^indeki Gokyiizii

i^in niiklcer (jopten bir adayagonderiyor.
Kobayashi'nin evlacligi, 12 ya§indaki Atari ise
90k scvdigi kopcgi Spots'u bulmakiizerebu
adaya gelmcyc cesaret ediyor. Orada tam|tigi
ba§roldcki bc§ kopckle bir 9ete olup adada
maccraya 9ikiyorlar. Tabii ki birbirlerinin
dilini anlamadan. O sirada Amerikali bir

degi^im ogrencisi ise kafasinda kurdugu
komplo tcorisini once sinif arkada§larina,
sonra ise Yoko Ono'nun seslendirdigi kendi
adini ta^iyan bilim kadinina anlatarak onlan
ikna ediyor ve kopek gribine 9are olan
serumu boylcce ortaya 9ikiyor.

Wes Anderson'in anime yapma fikri
hayallerde bile miikemmel bir bulu§ma gibi.
"Kopekler Adasi", her bakimdan Japon pop
kiiltiirune ve sinemasina saygi duru§u
niteliginde, Hayao Miyazaki ile Akira
Kurosawa'yi ayni anda andigim, onlara
ba§vurdugunu saklamiyor. Filmin hem
fiitiiristik gorsel dili hem de yeryer
kullandigi geleneksel, elle 9izilmi§
animasyon formu Japon ikonografisini
yansitiyor. Taiko davulculari, bo§ sake
§i§elerinden oriilii 96p duvarlar, i§tah 39101
su§i sahnesi, Japon politik tarihine i§aret
eden temalariyla ba§ta bariz bir etnografik,
turistik ozenti yaratsa da Anderson bunun
otesine ge9mcyi ba§ariyor. Masum, kararli \t
eksantrik karakterleri, stilize mizai^senive
kamerasiyla kendi anlatim diinyasmin tiim
kurucu ogelerini Japon animesineyedirerek
kucaklamak isteyeceginiz tiirden bir film
yapmi§. Yine dramla komedi ayni surreel

diizeyde bulu^uyor, yine
bakacak 90k §ey var, birka9
kez izlemek gerek ekrani
dolduran her §eyi gbrmek
i9in. Burada tabii Alexandre
Desplat'nin minimal
miiziginin de hakkmi
yememek lazim, Japon
perkiisyonu fikrini cazla
birle§tirerek filmin
duygusuna ayri bir katman
eklemi§. APM

(Der Himmel Uber Berlin), yillar sonra yenilenen kopyasiyla Berlinale'de
gosterildi. Filmin gala gosteriniine Wenders,basrol oyuncusu Gam
ve filme damga vuran parcalarm sahibi Nick Cave de katildi.

Miii iit EmirERI-y\'

iiicniircixn niiinail.am:Ilk gosteriminin ardindan31 yil
ge9mesine ragmen hala etkisinden
zerre kaybetmeyen muazzam bir film
"Berlin Ozerindeki Gokyuzii" (Der

Himmel Uber Berlin). Bu biiyiik etkiyi biraz

da muthi§ sinematografisine bor9lu desek
yeri. Fakat 1987'de, siyahbeyazve renkli
goriintiilerin harmanlandigi film, post
produksiyon a§amasinda onemli bir
jenerasyon kaybma ugrami|, bu da
yonetmen Wenders'in siyah beyaz
gdriintiilerde istedigi asil etkiyi
yaratamamasma sebep olmu§tu.

"Berlin Ozerindeki Gokyuzii",
Wenders'in yeni sinemacilara destek olmak
ve eski filmleri yenilemek i9in kurdugu Win
Wenders Vakfi'nin ozel 9ali§masiyla
sonunda tamamen yenilendi. Filmin bu
yenilenen kopyasmm ilk gosterimiyse 16
§ubat Cuma ak§ami Berlinale kapsaminda
Kino Internationai'da ger9ekle§tirildi.
Gosterim oncesinde sahneye 9ikan
yonetmen Wim Wenders, filmin yenilenme
siirecini anlatti. Wenders, filmin 9ekildigi
donemde siyah beyaz film kullanmadan
saglikli bir siyah beyaz goruntu elde
etmenin zorluklanndan bahsetli, ayrica
renkli goriintulerin de yer aldigi filmin
gosterim kopyasindaki kontrast
ve doygunluk oranmin bir tiirlii
9ekimde elde ettikleri kivamda
olmadigini soyledi. O donem
Wenders, usta goruntu

yonetmeni Henri Alekan'i
emeklilikten geri ddnmeye ikna

etmi§ ve bu filmde 9ah§masini

saglami§ti. Wenders'in
perdede slaytlarla anlattigi
yenileme siirecine gore,
Alekan'in kamera ardinda

9ikardigi muazzam if,
teknik sebeplerden
izleyiciye ancak alti jenerasyon kaybiyla
ulafabilmif vaktiyle (izledigimiz hali
etkisini alti kat yitirmif bir nevi). Ancak
filmin 16 §ubat akfami gosterilen versiyonu
Wenders'in deyimiyle "Kamera arkasinda
ben ve Alekan ne gordiiysek onu
goreceksiniz" dedigi kadar temiz.

Gosterim sirasinda salonda filmin

bafroliinde yer alan efsane aktor Bruno
Ganz ve hem

mevcudiyetiyle hem de
miizikleriyle filme 90k §ey
katan Nick Cave hazir ve

nazirdi. Bruno Ganz

salona girdiginde kopan
alkif tufani ve Nick
Cave'in miitevazi durufu

1

U

muazzamdi. Wenders Cave'i,

"O donemin Berlin'inde,

avant-garde sanat ortami i9in
olaganiistii bir figiirdii"

"  -— _j diyerek anons etti. Bruno
Ganz'm filmdeki rol arkadafi

Otto Sander, 2013'te vefat etmifti. Onun
yerineyse gosterime efi katildi. Wenders,
Ganz, Cave ve tiim ekip, 31 yil aradan sonra
izleyicilerle birlikte biitiin filmi bir kez daha
izledi. Wenders ve ekibi, filmin sonunda

sahneye 9ikip izleyenleri selamladiktan
sonra, lobide filmin sevenleriyle sohbet
ederek geceyi tamamma erdirdi.

Berlin Duvan'nm hali hazirda ayakta
durdugu bir donemin filmi "Berlin
Ozerindeki Gokyuzii". Haliyle donemin
sosyopolitik atmosferinin iliklerine kadar
ifledigi bir film ayni zamanda. Wenders'e
1987 yilinin Cannes Film Festivali'nde 'en
iyi yonetmen' odiilii getiren film, mesaisini

Berlin Uzerinde veren bir melegi koyuyordu
hikaycsinin merkezine. APM
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HAVADlS
® 22 Mart 1951
Macaristan'in en mejhur sahne ve sinema aktrisi, bir zamanlar 'Macaristan'm
Mata-Hari'si' diye de fdhret olmu| olan en esrarli simasi Katalin Karady,
ge(;enlerde 'demirperde' arkasindan hurriyet dunyasma kaqmaya muvaffak
oldu ve bu firar hadisesi biitun dOnyada alaka uyandinp genij akisler yaratti.

NURNBERG'DE
FESTIVAL ZAMANI

Niimberg'dc duzcMilcncn Tiirkiye-Almanya
FilmFestivali, 9-18 Mart tarihlcri arasinda

Z3.kcz sincmascvcr karsisina cikiyor.
Festivalinbu yilkionur konuklan,
VolkerSchloudorffvc I lalil k^rgiin.

Janet BARI§
janctiko'^gmail.com

Buyil 23. kez Niirnberg'de
diizenlenecek olan Tiirkiye-
Almanya Film Festivali, yillarm
verdigi ozgiiven ve olgunlukla

yoluna devam ediyor. Niirnberg gibi hem
tarihin §ekillendigi hem de kiiltiirun 19 i9e
oldugu bir §ehirde yillardir festival yapmak,
bir gelenegi siirdurmek kolay degil.

Yillardir festivali siirdurebilmek i9in
yogun bir 9aba sarf eden festival direktorii

Adil Kaya, Tiirkiye-
Almanya Film

Festivali'nin

Almanya'nm konulu
film festivalleri

arasinda onemli

gbriildiigunii ve ilk on
festival arasinda

oldugunu soyluyor.
Festivalln Tiirkiye-
Almanya arasindaki
ili§kiyi geli§tirdlglni
ve kiiltiir-sanat

iizerinden bir diyalog
alani yarattigimn da
altmi 9iziyor.
Festivalin seyircisi

1910 de ayri bir anlami var. Kaya, "Seyircimiz
i9in artik bir film izlemek, izledikten sonra
film ve konusu iizerine sanat9i!ariyla,
yapimcisiyla konu§mak, bulu§mak 90k dogal
bir beklenti haline geldi" diyerek festivalin

ADlL KAYA

KLAUS EDER

kendi seyircislni yarattigindan da
bahsediyor. Bir yandan da bir festival
yaratmanin ve siirdurmenin zorlugunun
farkinda, "Daha bir program surerkcn
dniimiizdeki yili, programmi, but9esini,
nerelerden destek alabilecegimizi dU§iinmek
zorundayiz" diye de ekliyor.

Turkiye-Almanya Film Festivali'nin cn
onemli avantaji, hem Tiirkiye Sinemasi'ndan
son ornekleri hem de Avrupa'da ses geiirmi§
olan yonetmcnleri bulu§turmu§ olmasi. Bu
anlamda her yil oldugu gibi bu
yil da gu9lu bir program var.

Unlu Alman yonetmen
Volker Schlondorff'un onur

konugu oldugu festivalin ilk
one 9ikanlan, Schlondorff'un

klasikleri. "Yalan gemberi"
(Die Falschung; 1981),
"Damizhk Kizm Hikayesi"
(Die Geschichte Der
Dienerin; 1990) gibi hem
Alman hem do diinya
sinemasimn kilometreta§i
olmu§ filmier Nurnbcrg'de

JOguzhan Tercan'in 1994tarthli
"Uzla?ma"st da festivalde.

ilk goze 9arpaniardan. Festivalin bir diger
onur konugu da oyuncu Malil Ergiin.
Ergiin'un ba^rolunde oynadigi vc Oguzhan
Tercan'in ydncttigi 1994 tarihli "Uzlafma"

da bu anlamda festival programina dahil
olan filmlenien biri.

Tiirkiye ve Alinanya'dan 10 filniin
yari§acagi festivalin liem yari^ina hemde
yari^ma duji ozel gosterimlerle zcnginlefeit
bir programi var. Kisa filmlerin de
yari§acagi festivalin kisa metrajjiiri bafkam
Ozcan Alper, uzun metraj yansjmamn juri
baijkanligini isc bu yil FIPRESCI Genel
Sekreteri Klaus Eder iistleniyor.

Programda hem Tiirkiye'de vizyonda
gostcrilmi:? hem do hcniiz Tiirkiye'de de
seyirci karijisina 9ikmami§ filmier var.
Yavuz Turgul'un son filmi "Yol Ayrimfilk
kez Niirnberg'li seyirciyle bulu§acak. Yine
ozellikle Ba§ak Kokliikaya ile Oykii
Karayel'in oyunculuklariyla dikkat 9eken
Pelin Esmer'in son filmi "i§e Yarar Bir§ey",
Dervi§ Zaim'in 2016 tarihli •*Ruya"si, Ahmet
Boyacioglu'nun yoncttigi vc seyirci
kanjisina ilk kez 9ikacak olan filmi "Paranm
Kokusu" da Niirnberg'de hem scyircisiyle

buluijacak hem deyati§acak
clan filmlerden. Yari^ma

filmlerinden biri de Umut
Dag'in yoncttigi "Alman
Qocuk". Film, festivalin
ruhuna uygun, Turk ve Alman
kiiltiirlcrinin kcsi§iminde
gczincn bir uzun metraj.

Yari^ma di^inda yer alan
ozel gosterimlcr de merakla
beklenen filmlerden olu§uyor.
Bu anlamda festivalin agir

toplarindan biri, 'yabanci dilde
en iyi film' Altin Kure'si alan,
Fatih Akin imzali "Parampar9a'"

Kazim Oz'iin "Zcr" filmi ile Hiiseyin
Tabak'in yoncttigi "Qirkin Krai Etsanesi"
bclgescli de festival kapsaminda yari^ma
di§i olarak gosterilccck filmlerden. ARM

DU^UNEN SPOR DERGlSl

"Spor filmleri, biUndik numaralaria izleyiciyi etkilemeye cali^irfar.
Takim olgusunu irk problem! uzerinden aniatan
Titans. i$ini dogru yapmanin paradan daha onemli f
parmak basan Jerry Maguire ya da her zaman
olmanin onemini vurgulayan Hoosiers... Ut: filmde de o y
konan ana fikir, hem her spor dalinda mevcut olan hern oe
ger^ek hayatin iQinden de orneklendirilebilecek
barindirir White Men Can't Jump, biraz bunlarin arasind
siyrilan, geleneksel sporlarin daha di^inda bir film...

*Sinan Guler'in SOCRATES'in 13. sayisinda yer alan yazisindan...
SJ www.socratesdergi.com

dukkan.socratesdergi.com

030 M f' / 0 "Mil U 1 f M U ,



eeheshui

-^1.

: HakaniJ/^AKC/ :
hicakdhakan a^naUxom

Toplumsal Gerilim'in YOkseli^i
Bu senenin en 90k tarti§ilan yapimlariiidan olan "Kapan"in yonetmeni
Jorf/anPee/e,fiIminitopIumsaIgeriIini (social thriller) geleneginin

devami olarak gordii^nii a^ikladi. Bu d.n\2X\\?Lnnpsikolojikgerilimden
farkty adindan da anlaf ilacagi gibi, bire}an mhsal ya da fiziksel konumundan

ziyade toplumsal ili§kilerden kaynakli korkulanna odaklanmasi...

"Rosemary'nin Bebefi"
(Rosemary's Baby, Roman Polanski, 1968)
"Stepford Kadinlan" (The Stepford Wives, Bryan Forbes,

197S Frank Oz, 2004)
"Kapan" (Get Out, Jordan Peele, 2017)

'KORKU'DAN 'PSiKOLOJiK GERtLIM'E
Korku tiiriinun gosteri diinyasindaki koklerinin
Paris'te 1897'de kurulan Grand Guignol
Tiyatrosu oldu^u kabul edilir. Sinema tarihi
a9isindan donemier kabaca siralanirsa;
1920 lerde Alman Di§avurumculu|u, 1930'Iarda
Universal donemi, 1950'lerde niikleer paranoya
kokenli canavar anlatilan, 1950-70 arasinda
Hammer filmleri, 1970'lerde §eytan temali
yapimlar, 80'Ierde altin 9agmi ya§ayan
teen-slasher furyasi goriilur. 80'lerin
ortasindaysa bu furya yiizunden korku tiirii,
formiillere dayanan, ikinci smif, muhafazakar
hatta kadm dufmani ilan edilerek
ele§tirmenlerin ve basmin hedefine girer.
Boylece tur populerligini kaybetmeye ba§lar.

Tam da bu dbneme denk gelen "Kuzularin
Sessizligi" (The Silence Of The Lambs, 1991)
bir iddiaya gore sirf bu kotu §ohretinden dolayi
korku turiine dahil edilmez. Onun yerine

'psikolojik gerilim' gibi daha sofistike bir adla
etiketlenir ve 5'i Oscar olmak iizere odulleri
toplar. Bu sadece bir iddia olabilir tabii ama
belki de ger9ekten ayni film 'korku' adiyla
simflandinlsa bbyle bir ba§ari elde
edemeyecekti.

'PSiKOLOJIK GERiLIM'DEN
'TOPLUMSAL GERiLIM'E
Kuzularin Sessi2]igi"nin de etkisiyle psikolojik

gerilim tiirii korkunun daha itibar goren bir
kolu olarak yoluna devam etti. Gunumuzdeyse

Uzakdogu sinemasinm dayadsinamaz
katkisiyla yeniden saygin bir tiir sayihr korku.
Psikolojik gerilimle arasindaki ayrim da eskisi
gibi miihim degil. Bugiinun giindemindeki bir
ba§ka tiirse, gerilimin psikolojiden 90k
sosyolojiye dayandigi bir anlati yapisi.

Bu senenin en 90k tarti5ilan yapimlarmdan
olan, Sight And Sound dergisinin 2017'nin en
iyi filmleri listesine birinci siradan giren
"Kapan"m yonetmeni Jordan Peele, filmini
toplumsal gerilim (social thriller) geleneginin
devami olarak gdrdugunii a9ikladi. Bu
anlatilarm psikolojik gerilimden farki, adindan
da anlafilacagi gibi, bireyin ruhsal ya da
fiziksel konumundan ziyade toplumsal
ili§kilerden kaynakli korkulanna
odaklanmasidir. Yani toplumsal gerilim
tiiriinde feytani olanin kaynagi dogrudan
toplumdur.

ROSEMARY'NiN BEBE6i
Roman Polanski'nin 'Apartman U9lemesi'nin
tiiyler urperten halkasi "Rosemary'nin
Bebegi", bir a9idan psikolojik gerilim bir diger
a9idan toplumsal gerilim olarak kabul
edilebilir. Bu yoniiyle film, psikolojik gerilimle
toplumsal gerilim arasinda bir tiir kopriidiir
bile denebilir. Oyle ki bireyin paranoyasiyla
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tcplumun komplosu iki ge9erli ihtimaldir.
Toplumu §eytanile§tiren yakla§inia gore.

Rosemary, yeni ta§mdiklari apartman
dairesinde, kocasi Guy'in da i§birlik9isi o ugu
ve agirlikli olarak ihtiyarlardan olu§an ir
satanistgeteninkurbanidir. Rosemary,
tatlisina koyulan ilacm etkisiyle uyutu ugu
bir gece hamile kalir. Bebek |eytandan ir.
Ardindan gelen tiim hamilelik siireci, o * or
kontrollinden beslenmesine kadar, ca » ar
tarafindan organize edilmi§tir. Engel
olabilecek ki§ilerse kara biiyii marifetiy e
elenmi§tir. Ayni kara biiyii, uyduruk re am
projeleri di§inda pek bir varlik gostereme>en
Guy'in oyunculuk kariyerinde suratle
yiikselmesi i9in de kullanilir. Bu baki§ a9isina
gore sorun toplumsaldir. Rosemary
kuliibesinde sayikladigi sahnede sdyle igi gi i
"Hepsi, hepsi birer cadi"dir.

Psikolojik gerilim odakli baki? a9isina
goreyse hepsi, filmin sonlarma dogru
Rosemary'nin kocasinin da sbyledig' g' '»
hamilelik bncesi hezeyanlardan ibarettir.
Hormon dengesi bozulan Rosemary ®
adim ger9eklikten kopu§udur belki de onun
perspektifmden izledigimiz. Tanik oldugumus
bir tiir delilik hali, agir bir yabancila§nia
sendromu veya bebegi kabullenme surecinden

hastahkh bir kesittir yalnizca.

STEPFORD KADINI^RI
"Rosemary'nin Bebegi ^
romanmin yazari Ira Levin m
diger kiilt romani "Step or
Kadinlan", toplumsal genlime
daha yakin duran bir anlati
sayilabilir. Romanin iki sinem:
uyarlamasi var: Bryan Forbes

I

€€ Giiniimuzdeyse Uzakdogu sinemasimn da
yadsinamaz katkisiyla yeniden saygin bir
tiir sayilir korloi. 99

(1975) ve Frank Oz (2004). Bana kalirsa ilki
vasat ikincisi de fazla parodi havasinda olan iki
uyarlama da romanin tekinsiz atmosferini
yansitmada ba§arisiz.

Bagrolu yine paranoya lie gen9 bir kadm
payla§ir. Ve Joanna Eberhart'i adim adim
9ildirtan bir toplum vardir kar§imizda. Hikaye,
"Rosemary'nin Bebegi" gibi tafinmayla ba§lar.
Buyiik §ehirden Stepford adli bir kasabaya
tafinan iki 90cuklu aileyi izleriz. Kasaba cennet
gibidir. Her §ey ve herkes miikemmeldir. Sinir
bozacak derecede mukemmel. Stepford'daki
kadmlar akillarmi ev i§leriyle bozmu§
zombi-ev hanimlanna, adeta kocaman mutfak

robotlarma dbnmu§tur. Enfes yemekler
pifirmekten, kusursuz gocuklar yeti§tirmekten,
kocalarina her daim bakimli ve giizel
goriinmekten ba§ka dertleri yoktur. Ve bir siire
sonra kasabanin karanlik sirri ortaya 9ikar: Yok
edilen kadmlann yerini, di§ goriinufleri birebir
onlara benzeyen robotlar almaktadir. Bu
korkun9 olayi organize eden kurumsa
kasabadaki Erkekler Kuliibii'diir.

Bu eski moda kuliibe ba§ta biraz da alay
ederek gidip gelmeye ba§layan Joanna'nm
kocasi da yava§ yava§ kasabadaki erkeklerden
birine doniifmeye baflar. Tipki "Rosemary'nin
Bebegi"ndeki Guy gibi karismdan uzakla|an
koca, ona kar§i komplo kuran 9eteye dahil olur.

Ku§kulan adim adim artan Joanna,
sonunda onun da bir robota donu§tugunden
§uphelendigi tek yakin arkada§ini mutfak
bi9agiyla keser. Kan akmaz. Boylece
§uphelerinin bo§una olmadigmi deh§et i9inde
anlar. Siradaki kurbanin kendisi oldugundan
emin olur ve kayip 90cuklanmn da orada
oldugunu tahmin ettiginden Erkekler
Kulubii'nii basmaya karar verir. Ve eger Joanna
delirmemi§se, finalde anlatimn tiiru
bilimkurguya doner.

KAPAN

Bu tiirler-arasilik, toplumsal gerilim turiinii
giindeme getiren "Kapan"da zamanin ruhunun
da etkisiyle iyice oyuncu bir hal alir. Romantik
komedi tadmda ba§layan film, bir ara
toplumsal ger9ek9i havaya biiruniir gibi olur,
hemen ardindan absurt komediye kayar, sonra
tiir keskin bir manevrayla korkuya ve nihayet
fmalde bilimkurguya doner. Siyahi bir gen9
olan Chris, beyaz kiz arkada§i Rose'un ailesiyle
tani§ip hafta sonunu onlarm evinde
ge9irecektir. Gen9 9ift yola 9ikmak iizeredir.
Chris, sevgilisinin ailesinin kendisinin beyaz
olmadigmi bilip bilmediklerini sorar. Bu
konuda i9i rahat olan Rose, ailesinin a9ik fikirli
oldugunu belirtir. U9uncu donem aday olsa
yine Obama'ya oy verecek kadar.

Her §ey 90k giizel baflar. Aile Chris'e son
derece yakin davranir. Tek gerilim unsuru
evdeki siyahi hizmeililerdir. Kuruntulari yava§
yava§ artmaya ba§layan Chris, misafir
olduklan bu evde onceden planlaruTii§ bir parti
verilecegini bgrenir. Tabii ki kendisi de
davetlidir. Chris bu geli§meden ho§lanmasa da
Rose'un hatirma katlanacaktir. Malikaneye
te§rif etmeye ba§layan konuklar Rosemary'nin
9evresini saran tuhaf yaflilardan ve
Stepford'daki Erkekler Kulubii iiyelerinden
olu§uyormu§ gibidir. Bu aslmda parti degil,
geleneksel bir kole muzayedesidir. Rose da bu
9eteye siyahi kurban saglamakla gorevlidir.
Zengin ve yorgun beyazlar, gen9 ve gu9lu
siyahilerin enerjilerini ozel cihazlar araciligiyla
kendilerine aktartmaktalardir. Siradaki

kurbanlari Chris'tir. Kole pazari can pazanna
doner. Neyse ki Chris kotii bir §akadan farksiz

olan bu kabustan ka9mayi ba§arir. APM

Ytltn en sevilen korkularindan
Kapan" (Get Out).
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YESiLOAM SANDIGI
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5 Mart 1969

Turk Sinematek Dernegi tarafindan Turkiye'ye davet edilen iinlii italyan
film yonetmeni Pier Paolo Pasoiini dun ak§am u(;akla yurdumuza gelmiftir.
Sekiz gun kalacak oian yonetmen, kendi adina duzenienen film haftasinda
filmlerini Sinematek Ciyeierine sunacak ve film sanati uzerinde konufmafew
yapacak, bir konferansa katilacaktir. Pasolini, ayrica, birqok slnema
yazarinca ba| eseri sayilan "Krai Oidipus"u (Edipo Re) sunacaktir.

Metin Erksanhn cektigi ''SevmekZamani"nin bunca yillik maccrasi Tiirk sincmasinin
minor bir ozeti gibidir. Cekilirken orselenen, kucumsenen, gosterime gircmeycn,
ama yillar gectikce degeri anla§ihp ba§yapit ilan edilen ve ilham kaynagi chip
klasiklesen bir film "Sevmek Zamam". Ifistanbiirdayenilenen kopyasi gosterilince
filmin macerasim anlatmanm zamani da gelmis oldu!

< >lkan OZV'L'RT

olkanozyurl a^mail.comSes dergisinin §ubat 1966'daki son
sayismda atilan baflik §6yle:
"Metin Erksan Ne Yapmak Istiyor?"
Dergi, Erksan'in bafyapitlarindan

"Sevmek Zamani"nm ̂ ekim siirecine ve
kendisiyle yapilan s6yle§iye yerveriyor
haberinde. Ama gelin gbrun ki boylesi
manidar bir ba§likla haberi sunuyor.
Manidar diyoruz, (junkii o donemin sinema
diinyasmdaki ili§kilere, Metin Erksan'in bu
dianya i^indeki miicadelesine, aykirihgma
biraz vakif olunca ba§ligin haberin amacina

hizmet etmedigi apa9ik ortada. Dergi,
Ye§il9am'in bir nevi sesi olarak aslinda bbylc
bir bafhkla o yillarm sinemasmdaki iiretim
bi^imlerine, anlatim kahplarina "Sevmek
Zamani" ile bir nevi meydan okuyan
Erksan'a ufak bir gozdagi veriyor.

Oysa iki yil once Berlin Film
Festivali'nde Altin Ayi alan "Susuz Yaz"
filmininyonetmenidir Erksan. Ki o
yillarda bir Tiirk filminin
boylesi oncmli bir odiilu
alabilecegine kimse
ihtimal vermezken bu

ba§ariyi kazanmi§tir
usta yonetmen.

Normal §artlarda
AltinAyi gibi bir
uluslararasiba§ari
sonrasi

yonetmenin el

iistiinde tutulmasi, film yapma
olanaklarmm artmasi beklenir. Ama

Ye§il^am'dan bahscdiyoruz... Ye^il^am
anormal ̂artlann hukum surdugubiryerdii
i§te.

Erksan da bu anormal §arclar altmda
star sisteminin gctirdigi dayatmalarinve
iiretim modelinin di|ina qikip farkli bir §ey
_  yapmak ister "Sevmek Zamam" ile.

C^iinkii bu odul sonrasmda ad
_  'i§siz yonetmene'(jikar. O

da bagimsiz
denilebilecek bir film

yapmanin

olanaklanni zorlar

Kemal Demirel ile
yazdiklari
senaryoyu kendi
yonettigi gibi, bir
produktorle (jali^if
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ona dert anlatmak istemez. Bilir 9iinku
bu filmi prodiiktorlerin bir9ogunun
anlamayaca|ini ve bunun i^in filmin
yapimciligmi da iistlenir. Kendisi dahil
be§ ki§ilik bir set ckibiylc filmi 9eker. Ki
o zamanlar Ye§il9am'da kalabalik
kadrolarla filmier kotarilir. Oyle ki
asistani bile yoktur. Ba§rol!erde salon
sahiplcrini, bolgc i^lctmelerini
cezbcdecek star isimlere yer vermez.
Gbrece sinemada yildizi yeni parlayan

tiyatrocu MU§fik Kentcr ile pck de
taninmayan yine tiyatrocu Sema Ozcan
ile 9ali§ir. i§te bunun i9in Ses dergisi
de sorar "Metin Erksan Ne Yapmak
istiyor?" diye...

Eksan'in bagimsiz film yapma
tavri "Sevmek Zamam"nin kaderini de

belirler. Farkliliga, yenilige
ve yaraticiliga 90k da a9ik
olmayan Ye§il9am'in 'aga
babalan' (kimi hatiri sayilir
gu9lu yapimcilar, kimi
salon sahipleri) Erksan'in
meydan okumasina,
"Sevmek Zamam" filminin

gosterime girmesini
engelleyerek cevap verir. Bir
de ku9umsenir film, "Bir
adam var, kiz dururken
resmine a§ik oluyormu§"
diye... Ama o yillarda
"Yilanlarm Ocii" ile birlikte

Tunus'taki Kartaca Film Festivali'nin
programmda da yer ahr film. "Sevmek
Zamani"m ku9umseyenler, bu safer filmin
festival programina alinmasim engellemeye
9ali§irlar ama ba§arili olamazlar.

Sonrasmda Erksan sinema kariyerine
devam eder, "Sevmek Zamani" da evinin
rafmda bekler. Ta ki 70'lerde TRT'de
gosterilene kadar. Hem de birka9 defa
gosterilir film. Her gosterildiginde de
begeniyle kar§ilanir. Kimi ozel gosterimlerle
beyazperdeye yansisa da "Sevmek Zamani"
cfsanesi esasen ku9uk ekranda ba§lar, 'kiilt
film' haline gelir.

1977'de "Sensiz Yafayamam" filmiyle
Erksan 25 yillik aktif sinema macerasim
sonlandinr. Ama "Sevmek Zamani"

cfsanele§meye devam eder. Ozel
gosterimlerin sayisi artar. 90'larda Tiirk
sinemasinm bagimsiz damarini tetikleyen
yonetmenler i9in "Sevmek Zamani" hem
macerasiyla hem anlatisiyla hem de iiretim
modeliyle ilham kaynagi olur. Yillar once
orselenen film artik bir klasik olarak kabul

cdilir.

zamani
Ma iisi
kidit licu ttkeis

Bugunden ge9mi§e bakmca
da "Sevmek Zamani"nin
yafadigi macera Tiirk
sinemasinm minor bir ozeti
gibidir aslinda. Rutinin di§ma
9ikmak, yeni bir §ey soylemek
ve yapmak isteyen, yaraticihgi
ve ozgunliigii one 9ikartan
anlayifla, standarti korumak
adina her turlu yenilige,

denemeye kapali olan, farkli bir sese
hi9 kulak vermek istemeyen, eski koye yeni
adet lazim degil diyenlerin
kavgasimn resmidir "Sevmek
Zamani"nm macerasi. Ama

paradigmalar degifince, zaman
ge9ince haklmin galip
geleceginin de ispatidir aym
zamanda...

Lakin "Sevmek Zamam"
mevzubahis olunca §unu da
soylemeden ge9meyelim.
7o'lerden itibaren 90k
dillendirilmese de filmin

senaryosuyla ilgili bir tarti§ma
da siiriip gitmektedir. Metin
Erksan 2007'de filmin DVD'si

i9in yapilan soylefide, "Bu filmi ben
yazdim" diye iddiasmi net bir §ekilde
ortaya koyar. Oysa filmin ilk afi§inde
senarist olarak Erksan ile birlikte daha

once oykiileri sinemaya aktarilan Kemal
Demirel'in de adi vardir. 2009'da Kemal

Demirel, Co§kun Buktel ileyaptigi
sbylc§iyle bu duruma a9iklik getirir.
Demirel soyle§ide, 1960'larda Erksan ile

yazihanelerinin ayni apartmanda
oldugunu, bu yiizden samimi olduklarim
anlatip oykunian kendisine ait oldugunu,
senaryoyu birlikte tasarladiklarim soyler.
Hacta 9ekimlerin yiizde 70'inde hazir
bulundugunu da anlatir. Erksan'in bu filme
tutku derecesinde sahip gikmasi nedeniyle
(Bu arada "Sevmek Zamani"nm ilk ismi

"Tutku"dur) bbyle bir durumun ortaya
9ikmi§ olabilecegini belirtir. Senarist olarak
filmden ve afi§ten isminin silinmesini
filmin kendi macerasi ve Erksan'in

yafadiklan du§unulunce anlayi§la
kar§iladigmi anlatir. Ama nihayetinde bir
oziirbekledigini de dillendirir. APM

* Duzelttne: Gegen sayida Miinir OzkuVun
Ya§ar Usta karakterini "EizimAile"
yerine, "Giilen Gdzler"filminde
canlandirdi^ni yazmigtim. Sehven
yapilan bu hata igin tahii kendime gok
kizgintm. Okurlardan ve
sinemaseverlerden dziir diler, isteyeneyiiz
yiize gelip bir kahve ismarlayarak kendimi

affettirebilirim.

Filmi kugumseyenler,
Kartaca'yagitmesini de
engellemeye gali^irlar.
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HAVADiS

SllOi ® 23 Mart 1934
"Mumyalar Miizesi" (Mystery Of The Wax Museum), tabu ̂ ekilde renkli olarak yapilan
ilk dehfet ve macera filmidir. ̂ imdiye kadar bu (je^itte birijok kordeia gordiik. Fakat
hiqbirinde bu mukemmeliyet yoktu. "Mumyalar Muzesi" ba^ladigi andan itibaren bizi
mustesna bir hava i(;inde ya^atiyor. Biitun dekorlann, mum heykellerm rengarenk
olufu gbzlere bunlan tipki mucessemmi^ler gibi gostenyor.

BiR PUNK F LMi: ARADA
Mu Tung, gectigimiz ay If Istanbul programinda da yer alan ilk filmi

"Ararf«"mn aldi^ mesafeyi aniatirken, vaktiyle ailesinin ya§adigi (ya da ya^attigi)
zorluklan hirer 'odul' olarak gordiigunii de dile getiri voi

< BURAKDENIZ

4

Mu

instagratn.com diaryofmit

Ilk filmim "Arada"yi yapma istegimbir
arzudan ote resmen var olma

nedenimdi. Bir siiredir etrafimdaki

tiirn insanlardan bir agiz olmu§lar gibi
istanbui'dan nefret etmelerini duymaktan
sikilmi§ ve bunalmi§tim. Ayni zamanda
kendi hayatimdan da sikilmi§tim. Bu hep
boyle olur ya zaten. Ya§adigm yere olan
baki|in kendine olan baki§in ile aslinda bir

bag i^erisindedir. Ben de bir moda markasmi
yonetiyordum ve 90k guvenli bir hayatim
vardi. Ama mutsuzdum. Bir ufak olay oldu
ve uzerine her §eyden vazge9ip kendi i9ime
kapandim. Ilk filmim olacak "Arada"nm
senaryosunu yazmaya ba§ladim. Senaryo
yazim siireci aslmda du§unsel bir tedavi
gibiydi ki ne demek istedigimi bu yazinin
sonunda payla§acagim.

i9ine kapanma siireci ile birlikte senaryo
zaten kendiliginden akmaya ba§Iadi. Tum
duygulanmi yaziya dokmeye ba§ladim.
Herkesin ailesi 90k ilgin9tir fakat kendi
ailemde olan 90k acayip olaylar vardi.
Babam Altan Tun9,70'li yillarda albiim
9ikarmi§ ve bir9ok gazino konseri veren,
Emel Sayin gibi sanat9ilarla Giilhane

Parki'nda §arki soyleyen, tarn anlamiyla
kariyeri parlak bir §ark!ciydi. Fakat kari)*er
muhte^cm hizda parlarken, 80 darbesi ile
tamamen sona ermi^ti. Darbe ile askere
gitmek zorunda kaliyor ve iiniversite
mezunu olmasina ragmen uzun dbnem
askerlik yapmak zorunda kaliyor. Qunkiio
donem hcrkcse zorunluluk getiriliyor.
Universite mezunu olmasina ragmen o

kadar uzun zaman kariyerinden uzakla§n^
i9in geri dondiigunde kimsenin onu
tanimadigini ve iistiine de fantezi miizik
gibi ba§ka tarz muziklerin desteklenipTiii
Sanat Muzigi'nin tamamen geri plana
atilmasiyla kariyeri bir daha hi9bir zaman
olmayacak §ekilde sona eriyor. Agabeyini
Orkun Tun9 ise ayni babam gibi miizisyci^

dogdu. §unu sbyleyebilirim, agabeyim
ku9ucuk bir 9ocukken 'anne've 'baba'
demeden once ilk soyledigi kelime 'plak'
olmu§. Bu kadar saplantili bir miizik
hayrani. Buyiidugiinde miizik ilgisi onu 90k
ilgin9 bir alt-kiiltiir tarzina, punk ve
hardcore miiziklerle ilgilenen bir bateriste
doniiftiirdii. Tiirkiye'nin oncu punk-
hardcore gruplarmm kurucu iiyesi oldu.
Bizim biiyudugiimuz Merter'de, apartman
altinda Turkiye'nin ilk hardcore-punk
konserlerini mahalle arkada§lanna veren
birilerinden bahsediyoruz. Durum o kadar
9ilgm yani. Ve ben hayallerini yitiren
babamla, U9uk hayallerine kbrii koriine
kapilan bir agabeyin tarti§malarmi izleyerek
biiyiidiim. Babam kendi ya§adiklarmdan
dolayi ona hakli olarak, "Bu muzikleri
burada kimse anlamaz oglum. Vazge9 §u
inadmdan" diyordu. Agabeyim ise "Ben
bunu yapmaktan ho§laniyorum ve
yapacagim" diyerek inatIa§iyordu.

Ben de hayatimda ayni
durumu ya§iyordum. Biraz
idealist bir duru§la ne
yaparsam yapayim siirekli
bana "Seni burada kimse

anlamaz" diyorlardi. "Arada"
hikayesi kendi kendine akarak
ortaya 9ikti. Ve ben bir anda
kendimi filmimin ekibini bir

araya getirirken buldum.
Ailemin ve benim

ya§adiklarimdan yola 9ikarak bu hikayenin
filmini yapmak istiyordum.

Punk grubu bir araya getirir gibi ekibimi
olu§turdum. Ekipteki herkes i9in "Arada"nin
ilk filmi olmasmi istedim. Bafrol oyuncum,
yapimcim, sanat yonetmenim... Bu filmi

bagimsiz ve istedigim gibi estetik degeri
yuksek bir §ekilde yapmak istiyorsam,
kesinlikle 'punk' olmamiz gerektigini fark
ettim. Sadece konusuyla degil her §eyiyle
punk olmak zorundaydim.

Ayni zamanda oyuncu se9iminde
klasikle§en du§uncelerden uzakla§mak
istedim. Ger9ek hayatta birbirini 90k seven
iki ba§rol oyuncusunun "Arada"da olmasini
istedim. Qunkii bu ger9ekti. Yonetimi 90k
zordu ama ger9ekti. Hikaye de buydu
aslmda. Ba§armasi 90k zor idealleri
ba§armaya 9ali§an punk bir karakterdi
Ozan. Ama bunalmi§ ve ya§adigi §ehirde
hi9bir §eyin ba§arilmayacagma inanan bir
anti-kahramandi. Burak Deniz'in Ozan

karakteri ve Bu§ra Develi'nin Lara
karakteri olmasi ile birlikte

proje netle§ti. Selim
Bayraktar, Ceren Moray,
Deniz Celiloglu, Seda
Akman gibi birbirinden
degerli ve onemli
oyunculann "Arada"ya
katilmasi ile birlikte de sate

9ikmak i9in geri sayim
ba§lami§ oldu.

i
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Biz her §eyi 96zmu§ ve resmen kendi
punk grubumuzu kurmu§tuk. Ama
hayatimdaki en kilit anlardan birini
ya|ayacagimi bilmiyordum. Tarn 9ekimlere
girmeye 10 gun kala, her §ey muhte§em bir
durumdayken, hi9 beklemedigim bir §ey
oldu. Bu on 9ali§ma siirecinde sol
bacagimdaki bazi lifieri yirtacak kadar
ayagimi yormu§um. Ve aslinda aylardir
sendeleyerek yuruyormu^um ama farkmda
degilmi|im. Spor yaptigim i9in bu durumu
hep sporda kendimi yormu§umdur diye
ge9i|tirmi§im ve bir problem olarak
g6rmemi§im. Bir gun stilistim ile duz yolda
yiirurken yere 9akildim ve 9ekimlere
ba§lamaya 10 gun kala beni ameliyata
aldilar. Eger 9ekim tarihini ka9irsaydim bu
filmin 9ekimleri bir sonraki seneye
sarkabilirdi. (^iinku herkes kendini
ayarlami§ti o tarihlere. Ben hayatimda ilk
defa bu kadar 9aresiz hissettim ve aglayarak
ameliyattan 9iktim. (^unkii eger bir §ey ters
giderse aylarca yatalak olma ihtimalim
vardi. Zaten her §ey iyi ge9se de iki hafta
boyunca yatakta yatmam gerekiyordu ve
9ekimler 10 gun i9inde ba§liyordu.

Ben giizel bir ameliyat ge9irdim. Ama
"Arada" filmini tum sol bacagimi kaplayan
sert bir plastik koruyucu ve iki degnekle 13
giinde 9ektim. Biitun bunlan niye
anlatiyorum 9unku aslmda zorluk olarak
gbrdiigum her durum benim odulummiig.
Fakat biitiin bunlan §u anda aniiyorum.
Hayatim boyunca babami su9ladim, niye
kariyerinden vazge9ti diye. Eger
vazge9meseydi ben de yapmak istediklerini
daha kolay yapan unlii bir §arkicinin oglu

olacaktim §eklinde du§unuyordum. Yanli§
du§unuyormu§um. Oysa ki ailemdeki bu
durum bana ilk senaryomu yazabilme
i9gudusu verdi. (^ekimlere girmeye 10 giin
kala ge9irdigim ameliyat ile yatalak olmak
tiim filmi beyaz duvara bakarak aklimda
9ekmemi sagladi. Eger ben ameliyat
olmasaymifim ba§ka tiirlli 13 giinde bu filmi
9ekemezmi§im. Sete girdigimde ne yapmam
gerektiginin detayma kadar biliyordum.
Demek istedigim, ya§adigim durumlar
benim aslinda odulummu§. Benbu zorluklar
sayesinde "Arada"yi 9ekebildim. APM
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HAVADiS
© 28 Mart 1930
Douglas Fairbanks ̂ ehrimize geliyor. Mefhur sinema artisti
Fairbanks, hafta iijinde Bagdat tarikile jehrimize gelecek, Peste'ye
gidecektir. Douglas, yeni buyiik bir film qevirmektedir.

GERCEK BiR KAHRAMAN
Hilmi Cent Intepcy 25 Mayis'ta vizyona girecek '^Hiirkus: Gdklevdeki
Kahraman^'filminde Tiirkiye'ninilkucaktasanmcisi ve iireticisi Vecihi
Hiirktis^xxn hayatim canlandinyor. Tarihimize adini yazdiran gcrcck bir
kahraman olan Vecihi, asimda izleyicinin hie de yabanci oldugu bir isim degil!

I lilmiCcin /.\77C/»KHepimizin aklma Vecihi deyince
biiyiik usta §ener §en geliyor.
"Giilen Gozler" filmindeki

Vecihi karakterize edilmi§ti
tabii, Ertem Egilmez'in kendisine duydugu
hayranliktan dolayi Vecihi'ye bir selam
gonderdigi soyleniyor.
Asimda Hiirkuf, Tiirk
havacilik tarihinin en

buyiik isimlerinden biri ve
maalesefya§arken degeri
anla§ilamami§ bir
kahraman. A9ik9asi halen
hak ettigi degeri gordiigiinu
du§unmuyorum. "Hurku§:
Goklerdeki Kahraman",

Vecihi Hiirkuf'un hayatmi
anlattigimiz biyografik bir
film. Umarim hayatmi
gen9lere 90k giizel anlatip,
ornek almalarmi

saglayabiliriz.

Roliime hazirlanirken Vecihi Hurku§ ile
ilgili pek 90k kitap okudum, hakkmda
9ekilmi§ belgeselleri izledim. Omriinii
U9maya adamif 90k ozel bir adam.
Miicadelelerle dolu bir hayati var. (^ogumuz
onu hi9 tammiyoruz. Ben hayatiyla ilgili
ara|tirma yaparken ya§adiklarindan 90k
etkilendim ve nasil daha iyi oynayabilirim,
onu iyi tanimayanlara nasil daha ger9ek9i
anlatabilirim diye de 90k 9ah§tim a9ik9asi...
Azmi ve kararliligi 90k etkileyici. gok
9ali§kan biri. Kar§isma ne engel 9ikarsa
9iksm pes etmiyor,
asla 9ah§mayi
birakmiyor. Beni
bugiine kadar en 90k
zorlayan rol olmasma
ragmen, izleyicilerin
begenecegi bir film
ortaya 9ikardigimizi
dufiiniiyorum.

Vecihi Hiirku^'un hayati aksiyon dolu
oldugu i9in film de suriikleyici ve heyecan
dolu oldu. Tabii ki aksiyon sahnelerini
9ekmek biraz zordu. Filmi yazm 9ekmemize
ragmen kalin askeriiniformalan ile
oynadim ve saatlerce tozun topragm i9inde
9ali9tim. Bu durum fiziksel olarak beni 90k
zorladi. Bir9ok sahne 'greenbox' ile 9ekildi,
bu da benim i9in yeni bir deneyimdi.

Bu film, yonetmenimiz Kudret
Sabanci'nm 20 yillik hayali... A9ik9asi bu
kadar biiyiik bir yapimin i9inde oldugum
1910 90k mutluyum. (^ekimlerimiz yaklafik

alti hafta surdii,

Kemerburgaz-Goktiirk'te
kurulan platoda ba^ladik.
Tabii bazi sahneler

benim i9in psikolojik ve
fiziksel olarak

zorlayiciydi. Ozellikle

Kafkas Cephesi... Vecihi
Hurku§'un bir diifman
u9agmi du§uren ilk pilot
olarak tarihe ge9tigi ve

girdigibafka bir
9ati|mada da Ruslara
esir du§tugu yer...

Kendi U9agmi du§mana teslim etmemek
i9in yaktigi anda hissettigim gurur, Nargin
Adasi'ndaki bir yillik esareti, orada
ya§adiklari, azmi, adadan yiizerek ka9masi...

Bu herkesin bilmesi gerekcn bir hikaye.
Vecihi Hurkuf kurmaca degil, ger9ek bir
kahraman. Omriinii sadece ama sadece

u9maya adami§ bir adam. Bu kadar
miicadeleci bir adamdan kendi adima
ogrendigim 90k fazla §ey oldu. APM
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Bu film, yonetmen Kudret
Sabanci'nm 20 yiHik hayali. ff

Vecihi Hurku§
Vecihi Hiirku^, orduya katiidiginda 16,
pilotluk diplomasi aldiginda 20 ya^mdaydi.
Yefiikoy Tayyare Mektebi'nden pilot ast-
subay olarak mezun olduktan sonra
i9i6'da ilk uqufunu ger9ekie|tir-
di. Kafkas Cephesi'nde gir-
digi hava muharebesin-
de bir Rus ugagini
dufurerek dilfman
U9agini dufuren ilk
Turk tayyareci oldu.
Kurtulu| Sava|i'n)n
ilk ve son u9u|unu
ger9ekle|tirdi. TBMM
tarafindan 09 kez takdir-
name verilen tek ki^i olarak
kirmizi leritli istiklal Madalyasi kazandi. ilk
yerli Turk uqagini imal etti. i932'de ilk Turk
Sivil Havacilik Okulu'nu a9ti. Ilk Turk sivil
havayotu firketimiz Hurkuf Havayollan'ni
kurdu.

Hiirkus:
Goklerdeki
Kahraman
Yonetmenligini Kudret Sabanci'nin, goriin-
tu yonetmenligini Tolga Kutluay'in yaptigi,
bafrollerini Hilmi Cem intepe, Gizem
Karaca, Bora Akkaf ve Miray Danedin pay-
la§tiklari, muziklerini Gokhan Kirdar'in
hazirladigi, Egrikapi Produksiyon'un
yapimciligini ustlendigi "Hurku^:
Goklerdeki Kahraman" 25 Mayis'ta vi^ona
giriyor. Film, tarihe adini yazdirmif ama
unutulmu§, degeri bilinmemif kifileri sine-
manin gucuyle hatirlatabilmek ve bu hika-
yeleri yeni nesillere duyurabilmek amaciy-
layola 9ikan Egrikapi Produksiyon'un ilk
sinema filmi... Hollywood animasyon tek-
nolojisinde kullanilan
laser tarama sistemi,

motion laser tarama

ve mekanla^tirma ile
Vecihi Hurkuf'un
Balkan Sava§i ve I.
Dilnya Sava§i'ndaki
kahramanlik oykule-
rini aniatan film,

Turkiye'de hava
muharebelerinin en

uzun sure yer aidigi
hOrkd$

MAVIS ̂ 018

film olmasiyla da
dikkat qekiyor.

■T"
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GENQLiK BA^IMDA DUMAN
7 Mart 1930

Lon Chaney de gibi sdzlij film qevirmege
razi olmayanlardan biriydi. Megerse eskisindea
daha (;ok para istiyormu^ da ondan bu iji redd-l
diyormui Nihayet iicreti fazlala^tirilinca day^l
madi. senaryosunu intihap etmeWe 1

Timothee ('hala met
Buyilin 'en iyi erkek oyuncu' Oscar adaylarindan Timothee Chalamet, odiil
sezonunun iki onemli filmiyle giindeme oturdu: "/Jeii / Actinia Cagir" (Call
Me By Your Name) ve "UguvBocegf' (Lady Bird). Ozellikle ilkiyle yakaladigi

'dogallik',bugunlerinencokkonusulan mevzularmin basinda gcliyor.

Ilk gosteriminde jenerigin aktigi andan
itibaren biiyiik bir co§ku selini de
beraberinde getiren ve hakkiyla
'senenin en iyi filmlerinden biri' clan

"Beni Adinla C^agir" (Call Me By Your
Name), 90k ciddi bir kariyer zirvesine de
taniklik etmemizi sagladi. Ge9mi§te bir9ok
ornekte kar§imiza 9ikan 'vasat kariyerin
zirve yapmasi' ya da 'ilk filmde, ilk ba§ari'
hikayesi de degildi bu iistelik. Jason
Reitman'in 2014 tarihli filmi "Erkekler,

Kadinlar Ve (^ocuklar"dan (Men, Women &
Children) buyana irili ufakli rollerle
kar§imiza 9ikan ancak bellekte kalici izler
birakmami§ bir aktorun, adeta kendi i9in
yaratilmi§ bir karakterde -bir nevi-

oynamamasi, kendini aki§a birakmasiydi.
Gen9lik Ba§imda Duman'a misafir olan

ilk erkek oyuncu Timothee Chalamet, 'en iyi
erkek oyuncu' dahndaki Oscar adayligmi
almadan once sayfamizdaki yerini ayirtmi§ti
aslinda. Okuyacagmizyaziyi 'aldigi
odiillerin sirali listesi'ne 9evirmeye hem
niyetimiz hem yerimiz yok. §u an hakkinda
yazilanlan okuyacagimz bu 90cugun, 9oktan
tarihin en gen9 'erkek oyuncu Oscar'i sahibi'
durumuna gelmesi ihtimali var.

Manhattan'da dogup buyiiyen Chalamet,
reklam sektorii ve New York tiyatro
sahnelerlne 90k erken ya§ta girdi. Hemen
akabinde kayit oldugu LaGuardia'da
arkada§hk kurdugu "Tam Gaz"in (Baby

rirat.lTU;
firat_atac%hotmail.com

Driver) Baby'si Ansel Elgon'la bu yi! ayni
odiiliin farkh kategorilerinde Altin Kiire i9in
yari§masi, okul yonetiminin senelik iicret
politikasini gozden ge9irmesini saglami§
olmali. Pardon! Oduller ve adayliklardan
bahsetmeyecektik!

2014-2016 arasi oynadigi rollerden
kariyeri iizerinde en etkilisi
"Yildizlararasi"ydi (Interstellar; 2014)-
Matthew McConaughey'nin hayat verdigi
Cooper'in oglu Tom'un 15 ya§mdaki halini
canlandiran Chalamet, belki roliiyle
hafizalara kazinmadi ama kendi deyimiyle
'yol haritasi' olan bir mentor kazandi.
Hakkmda "Beni Los Angeles'm
tuzaklarmdan korudu, basmla ili§kilerimden
film se9imlerime kadar her konuda yardimci
oldu" dedigi McConaughey'nin sadece rolde
kalmayip yaptigi 'yardimci babahk'
Chalamet i9in bulunmaz bir nimetti.

01duk9a net goruluyor ki bu ve benzeri
fikir ali§ver{§leri 2017
itibanyla tarti§masiz
bir ba§ariya yol aQti.
Ayni yil igerisinde
odiil avcilari "Ugur
Bocegi" (Lady Bird)
ve "Beni Admla

(^agir"da oynamasini ba§ka tiirlii nasil
a9iklayablliriz? §ahsim adina ba§ari .
skalasinda, ihtiva ettigl 'g6rulmu§luk'
hissiyatiyla "Beni Admla C^agir"m arkasind
kalan "Ugur Bocegi"yle ba^layalim. Filozcrf
gdruniimlu lisc anar^isti Kyle roliindefilmi
gcr9ck ba^ansi olan 'takim uyumuna' bir
hayli katki yapan oyuncu, Greta Gerwig'in
uzun zamandir beklcnen ortaksizuzun

metrajmin saglam bir nefcriydi. Biiyume
hikayelcrindcki ilk a§kin oneminin LadyffifJ
McPherson a9isindan 'aci verici' olmasini
sagliyor, bunu yaparken tek bir duygu
kinntisi barindirmiyordu. ]

Neysc ki kcndisi bir biiyiime hikayesini I
ana karakteri oldugunda ba§ina ayni §ey j
gelmcdi. "Beni Admla (^agir"da profesor |
olan babasmin kendinden ya§9a buyiik I
ara§tirma asistani Oliver'a vurulan Elio')!!'
canlandiran Chalamet, 9ogu ele§tirmene
gore diger oyunculan 'oynuyormu§ gib!
gosteren' dogallikta bir performansa imza
atti. Garip, co§kulu, kinlgan, utanga9,
hcyecanli, tutkulu... Kisacasi delicesine
bir adamin hissedebilecegi her §eyi

'ger9ekten a§ik

2014-2D1B ARASI OYNADIGI ROLLERDEN KARlVERl
UZERiNDE EN ETKlLlSl "YILDlZLARARASr'VDI
(INTERSTELLAR: 2014).
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olmu§9asina' bize ,
ge9iren oyuncu, i9ind
oldugufilmea§ik j
olmadan bunu

yapamazdi. Rolu i^in
italyancayi bir9irpidl
ogrenmesi, zaten a§ia-
oldugugitarve piyart
kullanimini

miAkemmelle§tirmesl
90k zaman almadi. .

Filmdeki sevdicc|

OA'

Kendisini etkileyen
sinemasaldeneyimler

soru!dugunda

gokfarkh tiirlerden
omeklerle cevap

veriyorChalameL,

Oliver'i oynayan Armie Hammer in
neredeyse rolii geri 9evirmesini saglayacak
e§cinsel afk hikayesi ve 9iplaklik, Chalamet
i^in konu dahilinde bile degildi. Aksine film
9ekimleri baflamadan onceki U9 haftalik
sUrecin, aralarmdaki kimyayi olufturmak
a^isindan olduk9a yararli oldugunu
du§unuyor. ikisinin de ortak g6ru§u,
perdedeki afk hikayesinin i9imize
sinmesinin en biiyuk nedeninin 'kronolojik
anlatinin samimiyeti gu9lendirmesinden
dogdugu'. "Beni Adinla gagir"in buyuk bir
kismi bir 5n sevifme gibi. Hisler artiyor,
artiycr ve a§km iki tarafli olmasini
bekliyorsunuz...

Kendisini etkileyen sinemasal
deneyimler soruldugunda 90k farkli
tiirlerden orneklerle cevap veriyor
Chalamet... "Afk Sarhofu"nu (Punch-Drunk
Love; 2002) izlediginde perdedeki i9ine
kapanik adamin dunyasma girdigini ve bir

SsSB
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daha 9ikamadigini itiraf ediyor. Bir bafka
Paul Thomas Anderson filmi "The
Master"da (2012) Philip Seymour
Hoffman'in karakterinin Joaquin Phoenix'in
karakterinden 'gbzlerini kirpmadan durust
cevaplar vermesini* istedigi sahneyi 'Meisner
Teknigi'nin ger9ege donufmesi olarak
goruyor. Oyunculara ve Paul Thomas
Anderson'a ufkunu a9tiklari i9in tefekkur
ederken, beraber 9alifmak istedigi
yonetmenlerden birini de a9ik ediyor.

Bir metamfetamin bagimlismi oynadigi
"Beautiful Boy" i9in 10 kg veren Timothee
Chalamet, Steve Carell ile bafrolu paylaftigi
bu film i9in olduk9a heyecanh. Dogalhk
Oscar'i getirmezse kilo vermenin
getirecegini anlamif olmah. Ne de olsa bu
sene bol makyajli rakiplerinin arasmdan
siyrilmasi biraz zor.

§lmdilik tek falsosu Woody Allen'm son
filmi "A Rainy Day In New York"un

9ekimlerinden sonra kendisine
yoneltilen "Allen'm kizini istismar etmesi
hakkinda diifunceleriniz?" sorusuna ka9ak
cevaplar verip sozlefmesini on plana
gikarmasi. Filmin ilerleyecegi yola karfi
inanci ve kariyer hesaplamasi a9ismdan
kendisini sorgulamak bize diifmese de
Huflfington Post'un haberine gore
sozlefmede konuyla alakali herhangi bir
madde olmadigmi soyleyerek bu bahsi
kapatalim. Nasil olsa biiyiik oyuncu olmanin
yolu bvgii kadar yergileri de kabul etmekten
ge9er...

* Meisner Teknigi: Sanford
Meisner'in yarattigi oytmculttk teknigi.
iki asal oyunculttk problemi iizerine
yarattlan teknikte, oyunculara
kar^istndakini dinleme ve dii^unmcme
bgretilerek oytincunun anin iqinde
olmasi ama^lamr. APM
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MAZiDEN GELEN

Scvin OKY.XY
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Bir Derek JarmanOyuncusu
Sinema, TrVi/aSzymfonigini^olmanin^okotcsindc.tutkuylabaglandigi bir hohi. I killywood'un

bagrinabastigibiridegildir,hicolmadi. insanlannmutluolupolmamayi scccbilcccklcrinc inaniyor
Dunyadaonun^M/ra/oWt/gimrr, artistebcnzcmcdigini du^uncnlcrdc var...

Kadin oyuncular a^ismdan 90k §ansli bir
donem yaf lyoruz. En iyi Kadm/
Yardimci Kadm Oyuncuyari§maIarinin
kiran kirana gegmesi de bunun kamti.
Ya§ olarak da, Dame Judi Dench'ten
Saoirse Ronan'a uzanan bir zenginlik

ya§iyoruz. tnsan nereye
el atacagmi §a§iriyor.
Buna kar§ilik, daha hi^
kadm oyuncu yazmadik.
iyisi mi, yazmaya siradi§i
bir aktrisle ba§layalim.
Tilda Swinton,
'siradi§i'lik kavrammm
somutla§mi§ hail oldugu
gibi, ya§ olarak da
ortalarda duruyor sayilir.

Swinton'i

tanimlamanm en iyi yolu
beiki de bir 'Derek Jarman

oyuncusu' oldugunu
sdylemektir. Swinton hem
olaganiistii hem de
ali§ilmami§ bir oyuncu.

Hal boyle olunca,
kendisi de bu sifatlann ikisini birden hak eden
Jarman'in gbzde oyuncusu olmasina
§a§mamali. Kimselerinkine benzemeyen bir
fizige sahip oIu§unu da hemen ekleyelim.

David Thomas, 2010 Ekim'inde be§inci
baskisi yapilan e§siz kitabi "The New
Biographical Dictionary of Film / Yeni
Biyografik Film Soziugu"nde (karton kapakli
yedinci baskisi da 2017'de yapildi ama onu
gormedim), Tilda Swinton'dan soz ederken, bir

giin sirf sinema sevgisiyle yapilan deneysel
projelere kar§i sadakatini bir yana birakacak
olursa §a§iracagini s6ylemi§ti. Sonra da onu,
kamerayla tespit edilebilen §a§irtici bir enerji'
olarak tammladi. Filmiere girip ̂ iktigini, bir

anda tempoyu
degi§tirdigini, biraz
begenmeycrck ctrafa
bakngini sdyluyor.

1960'ta Londra'da
dogan Tilda Swinton'm
annesi Judith

Avustralyali, babasi
tiimgeneral Sir John
Swinton ise ingiliz
asilli. Ailede isko^,
Kuzeyirlandave
ingiliz kani var.
iskoijlu saygm atalar
bu zengin kanavigcnin
dokusundaonemli

yerlere sahip. Zaten
Tilda Swinton'm

havu9 rengi sa^lari da
bu mirasi inkar etmiyor.

Cambridge'de ingiliz Edebiyati okuyan
Swinton, ogrenciliginde sahneye 90k 9ikti ve
sonra da Royal Shakespeare Company'de bir
sezon 9ali§ti. Tuhaf ve asi bir genq hanim
olarak kendine clnsiyet smirlarmi a§an roller
de buldu: Pushkin'in "Mozart Ve Salieri"sinde
Mozart'i oynadi. Odullu TV dizisi

"Screenplay"de (Man To Man: Another Night
Of Rubbish On The Telly, 1992), ikinci Dlinya
Sava§i sirasmda blmu§ kocasmm kiligma giren

€€ Swinton'i tanimlamanm en iyi yolu belki de
bir 'Derekjarman oyuncusu' oldugunu
sdylemektir. 99

i§9i .sinifmdan bir kadm oldu.
1985'tc isc deneysel filmier yapan Derek

Jarman ilc birliktc ̂ ali^maya ba^ladilar. Bu
i§birligi dokuz yil surdu. Ekibe 'giizcl kiz'
olarak katilip, bardak yikamak ve kahve
yapmak dahil hi^bir angaryadan kaijinmadig
gibi, onunla "Caravaggio" (1986), "The Last
England" (1987). "Bah^c" (The Garden, 1990).
"Screen Two: Edward IT" (1991) ve
"Wittgenstein" (1993) gibi filmier yaptilar.
Jarman 1994'tc AIDS komplikasyonlarmdan
dlunce Tilda'nin diinyasi bombo§ kaldi. Anca
onu unutmadi, Isaac Julien'le birliktc "Derek
belgeselini yaptilar. 1995'tc Tilda "The Maybe
adi vcrilen ve Jarman i^in bir yas bildirisi
niteligindcki etkinligin bir parqasi olarak
Serpentine Galerisi'ndc cam bir vitrinde
kendini scrgiledi.

Ancak bu donemde yaptigi bir film,
Jarman filmlerini bir kenara iterek, 'kiilt film'
etiketine hak kazanmi§tir. Aktris "Orlando"d
(1992), 400 yil boyunca kah erkek, kah kadm
olarak ya^ayan soylu karakterinde muthi§ bir
performans sunmu§tu. Filmi senarist/
yonetmen Sally Potter ile yillarca birliktc
9ali§arak ve finanse ederek ger^ekle^tirdiler.
"Orlando" bugiin de tutkun bir hayran
kitlesine sahiptir.

Bdylece, Jarman ekibinden olu§uyla
iiretilen 'e^cinsel've 'biseksuel' dedikodularm
da iyice alevlendirmi^ti. Umurunda bile
olmadi. Belki de sevgilisi yakigikh erkek, iyi
ressam Sandro Kopp oldugu i^indir. Bu
beraberligi de yirmiyi a§kin yildir
gizlemiyorlar. 1998'de dogan ikizleri XavierUc
Honor, yazar ve ressam babalan John Byrne il.
Nairn'de ya^iyor, Anneleri de ̂ ali^madigi
zaman onlarm yanina geliyor ve Byrne ile art:
dost olduklarini, ̂ocuklarini birlikte
biiyiiteceklerini soyliiyor.

Sinemaya gelince, o Tilda Swinton i^in 1
olmanin 90k otesinde, tutkuyla baglandigi

t.

Jarman ekibinden

olusuyla iiretilen 'e§einseV
'dedikodulari

umurunda bile olmadi.

hobi. Marc Cousins ile ikisi, vaktiyle
Edinbuigh'da da para falan almadan festivali
kendileri gibi hiilyali hale getirmeye
9ali§mi|lardi ama, sonra di§landiklanni
gordiiler. Bunakar§ilik, Nairn'de hem birtur
kanepede izlenen ev filmi festivali yaptilar,
hem de iskoqya kirlannda kamyonetleri ile
dola^ip kiiquklii-buyuklu koylere filmier
ta§idilar. Hatta ilk etapta, daha kamyona
ge^meden once birka? goniillu sinemaseverle
dag yollarinda halatlar sarilmi§ projeksiyon
makinesini 9eki§lerini Guardian gazetesindeki
bir fotografta g6rmu§tuk. Koyluler 90k mutlu
olmuf, ilk defa film gorur gibi izlemi§ler. Qok
kivan^ veren bir ortak tecriibeymif.

Swinton, Hollywood'un bagnnabastigi
biri degildir, hi9 olmadi. insanlarin mutlu olup
olmamayi se9ebileceklerine inaniyor. Dunyada
o^un tuhaf oldugunu, artiste benzemedigini
pufunenler de var. Oysabizler isko9 oyuncuyu
unun i^in seviyoruz. Apri.*
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HAVADiS
© 12 Mart 1955
United Artists grubunun bafkam Arthur Knm'm bildirdigine gore jarkici ve aktdr Frank
Sinatra bir film firketi kurmujtur. Yeni ̂ irket bej sene iqmde be^ film yapacak ve bunlan
United Artists vasitasile tevzi edecektir. Bu filmlenn u<;ijnde Frank Sinatra bajrolij alacaktir.

KUZEYIN DENEY8EL RiTMlNE VEDA
^'^Sicarid'\ ''Her Seym Teorisf (The Theoiy Of Evciything) ve
"Gelif^ (Arrival) gibi iddiali filmlerdeki soundtrack ca!i§malanndan
tanidigimiz Altin Kiire odullii izlandah hestecijohaimjohannsson
heniiz 48 yasindayken hayatini kaybetti.

\ Phantom Thread
AliErcivan

NJurat IvmirEREN

mcmirercn ngmail.com

Muzik kariyerine cieneysel
rock ve elektronik miizik

kategorilerinde eserler veren
bir sanat9t olarak baflayan

Johann Johansson, kariyerinin ilk onemli
9iki§ini "Englaborn" adli albumiiyle 2002
yilinda yapmifti. Onu tammamiza vesile
olan bu albumiin pe§i sira gelen 16 yil
i9erisinde, izlandah miizisyenin yolunu
Hollywood'a du§uren isimse Kanadali
yonetmen Denis Villeneuve oldu.
Yonetmenin 2013 yilinda 9ektigi,
ba§rollerinde Hugh Jackman, Jack
Gyllenhaal ve Viola Davis'in yer aldigi
"Tutsak" (Prisoners), Johannsson'un
yonetmenle bir besteci olarak ilk kez
9ali§tigi film oldu. Bu i§birli|inin ardmdan
Johannsson, Vielleneuve'le 2015 yihnda
"Sicario" ve 2016'daysa "Geli§" (Arrival) adh
filmlerde birlikte 9ali§ti. Hatta yonetmenin
"Blade Runner"in devami niteliginde
9ekti|i, begeni toplayan "Blade Runner
2049" i9in de Johannsson'un notalari
devreye girmi§ti, ancak sonradan filmin
muziklerini Hans Zimmer'inyapmasi
kararla§tinldigindan Johannsson'un bu film
i9in yaptigi miizikler kullanilmadi.

izlanda'nm masallardaki soguk ve uzak
§ehirleri andiran §ehri Reykjavik'te 1969
yilinda diinyaya gelen Johannsson, bir
za'manlar babasinin da 9ali§tigi bilgisayar
firmasi IBM i9in de bzel 9ah§malara imza
atmi§ti. Ancak asil afki §uphesiz hep miizik
oldu. Kifisel albiim 9ali§malariyla da
ba§arilara imza atan Johannsson'un
miizigindeki uzlafmaz karanhk ve umudun

^lihnlii Hiinya
J§enay Aydemir

t^iinyantn Biitiin Parasi
^atuAnadolu

ifyi Giinler
^urak Ulgen

film, iinlu bilim adami Stephen
hayat hikaycsinc odaklaniyot'^'^-
yaptigi hipnotik eikilerc sahip

iyi orijirtcii

nefis dengesi, onahatiri sayihrbir hayran
kitlesi hediye etti. Sanat9inm kaydettigi son
albiim 2016 tarihli "Orphee" olmu§ ve bu
albiim iinlii miizik dergisi Rolling Stone'un
yilin en iyi 20 avant-garde albumu listesine
girmeyi ba|armi§ti.

Ulkesi izlanda'da bir9ok sinema filmine,
televizyon dizisine ve bilhassa onemli
belgesel filmlere yaptigi muziklerle de
tamndi Johannsson. Ozellikle Baltasar

Korraakur'un 2015 yapimi begenilen serisi
"Trapped" i9in yaptigi muzikler
unutulmazdi. Aynca 2014 yilinda "End Of
Summer" adli deneysel bir belgesel filme de
imza atti yonetmen olarak. En buyiik
ba§arilarmdan biriyse, yine ayni yil
miiziklerine imza attigi "Her §eyin
Teorisi"yle (The Theory Of Everything)
ger9ekle§ti.
Yonetmenligini James
Marsh'm yaptigi ve
ba§rolunde Eddie
Redmayne'in yer aldigi

miiziklerlc Johannsson, 'en
miizigi' katcgorisindc Oscar
yine bu kategoride Altin Kure'y^ ^
gosterildi. Oscar'i kazanamasa"^» V
Kiire onun olmu^tu bu filrndeh' X
9ali§masiyla. Ulkcsinin de ilk
odiiliiydii bu (Johannsson'un
yaptigi muzik 9ali§masiyla day'^^
aday gosterildigini ama bu
adayliginda da bdiilu kucaklay^'"^^!^
belirtelim). . K

Bir hayli gen9 sayilabilecc^^
aramizdan ayrilan J6hannssO||^
Dust", "Viroulegu Forsetar". v
The City". "Fordlandia", ^

gibi nice
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Black Panthei
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TENKiT

PHANTOM THREAD
Paul Thomas Anderson, projenin esin
kaynaklari arasinda David Lean'in
kirkh yillardan bir eseri olan "Seven
Kalpler"! ve Max Ophiils'un "Madame
de..." isimlibasyapitim gosteriyor.

★ ★★★★
BieiB-*•★★★★ iCfUlK***** DTUPICUIUK*****

GIKI$ 9 Mart YONETMEN Paul Thomas Anderson

SENARYO Paul Thomas Anderson

OYUNCULAR Daniel Dav-lewls, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham,
Camilla Rutherford, Harriet Sansom Harris, Brian Gleeson, Julia Davis, Nicholas
Mander, Luiza Richter, Gina McKee, Philip Franks, Phyllis MacMahon
YAPIM 2D17 ADD SURE 130 dk. DAGITIM DIP (Universal)

AH ERCiVAN - aH.erctvan@gmaiI.com

Bir moda tasarimcisi. Kizkarde§iylebirliktekurup
yafattiklan markalanyla Avrupa'nm kraliyet ailelerini
bile giydiren, saygin bir modaci. Reynolds Woodcock.
Bir sanat^i. Kendini yaratmaya adadigi siire^, hem ev

hem i§yeri olarak kullandi^i binada ge^iyor biiyiik ol^iide. Muthi§
bir konsantrasyon talep ediyor bu sure zarfinda. Kifisel
mevzulara, kahvaltida ̂ ikan en ufak bir giirultuye tahammiilu
olmuyor. Yarattigi eser her §eyden daha miihim o anlarda.
Adanmi|ligin kendisi her §eyden daha miihim.

Yeni bir projeye, yeni bir dbneme girerken bir de ilham
perisine ihtiya^ duyuyor Reynolds. Hayatma yon veren iki
kadin olmu§. Rahmetli annesi ve karde§i Cyril... ilham
perilerinde, hayatma aldigi kadinlarda, romantik ili§kilerinde
ise kar§i tarafa boyle bir kontrolii asla vermiyor. ilhamdan
ba§ka beklentisi yok onlardan. O binanin, evin i^inde birer
hizmetkara doniifuyor bu kadmlar. Omiirlerini doldurup artik
def edilmeleri gereken noktaya kadar...

Sanat^i adamlarla hayatlanndaki kadmlar arasmdaki bu
gu9 ve somiiru odakli ili§kilere deginen iddiah bir film daha
izledik bu sene. Darren Aronosfky'den "Anne!" (Mother!).
Aronofsky de filminin a^iligmda, izleyecegimiz donguyu
hemen agik ediyordu. Paul Thomas Anderson da daha ilk
dakikalardan bunun bir dongii oldugunu, bu kadinlann
Reynolds'in hayatma belli bir devridaim i^inde girip
(^iktiklarini belli ediyor. Onun filmi "Phantom Thread"de bu

denklemin ikl unsuru daha var. ilki, Reynolds artik onlara

1

KOL0NI/Colonia(2015)

^ A

i

t .

gg^tregPAY-LEVyiS'lN
KARSISINPA EZlLMiYOB

bakmaya bile tahammiil edemedigi noktaya gelince, soz konusu
kadmlari hayatlanndan kovma gbrevini iistlenen i§veren karde§, Cyril.
Digeriyse bir hayalet, hi^bir kadmm yerini alamadigi anne.

Reynolds ve Cyril i^in o kadar mekanik hale gelmi§ ki bu yeni
kadinlari se^me, sahiplenme, ozel hissettirme, elbiseler i9in dl^ulerini
alma, giydirme, onlari hayatlarma dahil etme, vakti geldiginde de
gonderme siireci, hepsi sapkm bir oyun artik. Yeni kiz, ta§rada bir
rescoranda garsonluk yapan, yol yordam bilmez go^men Alma, bu
oyunun son arzu nesnesi. Alma hayatma giren yaki§ikli adamla
romantik bir gece ge^irdigini du§unurken, onun i9in soyunup modellik
yaparken, mahrem bir am payla§irken, bir anda tanimadigi bir kadm,
yani Cyril, belli ki son derece planli ve defalarca tekrarlanmi§ bir rutin
i9inde odaya girip viicut ol^iilerini not etmeye ba§ladigmda, bunun bir

tecaviiz sahnesinden farki yok adeta. Ancak ilginin odagmda olmak,
Alma'nm ho§una gidiyor hemen. Onu farkli kilan da bu olmah. Diger
kadinlardan farkli ̂ iinkii o. Reynolds ve Cyril heniiz farkinda degiller
belki ama kar§ilannda pasif bir vitrin mankeni yok bu kez. Ne filmin
cinsel tahakkiim oyunlari sebebiyle benzetildigi "Grinin Elli Tonu"
(Fifty Shades Of Grey) serisinin kadmma ne de "Anne!"nin Jennifer
Lawrence'ma benziyor Alma bu anlamda. Bir miiddet hisleri
umursanmadan kullamldiktan sonra, oyunda kendi hamlelerini
yapmaya bafliyor. Ve kar§i tarafgibi oynuyor: Belden a§agi! Nereye
vuracagim da 90k iyi dgrenmif durumda zaten. Reynolds'in a§kmi
istiyorsa, onun goziinde annesinin yerini almasi lazim!

i§te bu noktadan sonra, "Phantom Thread"in kara mizahi, olumcul
ve acimasiz 9eki§meleri ger9ekten muthi§ bir seyir zevki veriyor. Hele
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annenin yerini alma durumunun mecazi olmaktan 9ikip hakikate
burundiigu bir sahne var ki sinema tarihine ge^ecegi muhakkak!
Ge^meli.

Biitun bu ba§arida oyuncularm payi elbette yiiksek. Daniel
Day-Lewis'in ustahfi artik vaka-i adiye gibi algilaniyor ama hafife
almamali, aktor yine hayran birakiyorkendine. Emeklilik
kararindan er ya da ge^ donecegini umuyoruz. Vicky Krieps de
aktoriin kar§isinda ezilmek bir yana, devle|iyor. Lesley Manville
ise girdigi her sahneye muthi§ bir tansiyon katiyor. Bu ba§anlar
yadsinamaz. Ama aslan payi, elbette Paul Thomas Anderson'a!

Jenerige yazmasa da goriintu yonetmeni kendisi. Buradan
ba§layalim ̂ unkii "Phantom Thread" bu yilm herhalde en fik
9ekilmi§ filmi ve tam bir mizansen §61eni. Filmin ve Anderson'm
siirpriz Oscar adayliklarinda kilit kelime de bu bence: Mizansen.

Anderson, oykiisii ellilerde ge9en bu projenin esin kaynaklari
arasinda David Lean'in romantik stiidyo filmleri 9ektigi kirkli
yillardan bir eseri olan "Seven Kalpler"i (The Passionate Friends)
ve Max Ophiils'un "Madame de..." isimli ba§yapitmi gosteriyor.

DANIEL DAY-LEWIS'IN USTALIGI ARTIK
VAKA-I ADlYEGlBl ALGILANIYOR AMA
HAFlFE ALMAMALI, AKTOR YiNE HAYRAN
BIRAKIYORKENOlNE.

Lean'in filmi ger9ckten "Phantom Thread"in atmosferini
dogrudan belirlemif goruniiyor. Bununla da kalmayip 1949 •
filmin gorkemli yilba§i kutlamasi sekansini, neredeyse birebir
tekrar yaratiyor Anderson. Kubrick'in de hayrani oldugu biij-uk
mizansen ustasi Ophiils ise, "Phantom Thread"in mekan ve
kamera kullammmi a9ik9a bcsliyor. Tabii, o donemin sinemas:
kadar g6steri§li bir §ekilde degil, daha hissertirmeden uygukuv'l
Anderson mizansenlerini. Bu bile, Anderson'm heniiz 47 ya§m." j
nasil buyiik bir ustaya d6nu§tugunun ispati. Bir diki§ atolyesir
i9inde kamerasiyla zarif9e dolanmasim izlemck nefes kesiyor.

Paul Thomas Anderson, daha 90k Robert Altman etkisindd
sinemaci olarak 9ikmi§ti yola. "Atc§li Geceler" (Boogie Nights'
"Manolya" (Magnolia) gibi ba§arili filmier yaratti bu ilk
doneminde. Ancak "Kan Dokiilecek" (There Will Be Blood) ilf
farkli bir yola sapti. A9ik konu§ayim, "Kan D6kulecek"i ilk
izledigimde, bana da gosteri^qi gelmi§ti. Bana da diyorum 9UBVi|
boyle hisseden 90k var, biliyorum. Ben de yadirgami§, hatta
ho§lanmami§tim. Fakat Anderson'm sinemasmdaki tavizsidik'
tutkuya tcslim olmam da uzun siirmemi^ti. Biiyiik bir sinema
yapiyor Anderson, §imdilik her filmiyle de yeni bir klasige imf*j
atiyor. "Phantom Thread" bu yeni yolda en olgun ve sofistikec'

Alma'nm tiim hikayeyi kendi baki^ a9usmdan doktora anl>^
ana oykuye paralel akan ama sonra tam olarak bir yere
baglanmayan sahneleri 90k gerekli gormedigim di§mda hiQbh
itirazim olamaz saniyorum bu filme. ilk amndan son kareslitf
kadar izlcmcsi biiyiik bir keyit, bir sincfil riiyasi. API\1

t;
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SeyircininGer^eklikten Kag^i
insanlarm boylesi bir donemde sadece kahkahalaria gulmek ve aglamak istemeleri,

ger^ekliktenkagmalari ^a^ii*ttcigelmiyor. Hani korku filmlerine korkmak>
seks filmlerine libidoyu aitirmak i^ingidilir ya;giilmck ve aglamak da biraz oyle oldu aitik.

Son yillarda Tiirkiye'de sinemada olup
bitenleri cehaletin yiikselifine
baglayanlar van Cehaletten kasit,
ku§kusu2 okur-yazar olmamak degil.
Tamm, kultiirel anlamda bir geriye
gidif endifesi ya da nitelikli filmlerin

daha az ilgi gormesinden duyulan bir kayginm
di§avurumunu yansitiyon

Dogruluk payi ta§iyor olsa dahi, asil
meseleyi 6nemsizle§tirerek 'ufuk di§i'na iten,
kolayci bir yam var bu saptamanm. Oyle ki,
bir^ok kifi "Recep ivedik" filmlerine sadece
Recap ivedik'e benzeyen ya da Recep Ivedik'e
kendini yakin hisseden
insanlann gittigini
dii^unuyor... Elimde bir saha ^
ara§tirmasi yok ama bu B
goru^iln ger^egi yansittigma
pek inanmiyorum. Tiirkiye'de 1
sinema seyircisi profilinin
biiyiik oranda degi|tigi
filmlerin, komedilerden .

ziyade "Kurtlar Vadisi" ve |
erkek seyirciye seslenen
milliyetqi anlatilar oldugunu;
sadece "Recep ivedik" serist ^Brk^seyii
degil, yerli komedl filmlerinin Hdopinff "K
seyircisinindesandigimizdan
daha farkli bir profil ortaya
koydugunu du§unuyorum. Gozlemlerimden
^ikardigim kadanyla i^lerinde egitimli, aydm
kesimden gelen birqok ki§i var.
Konu^tugunuzda bu filmlerin iyi olduklarini
onlar da iddia etmiyor; biraz giilup eglenmek
i^in gittiklcrini soyluyorlan Yolu duftuk^e
AVM'lerdcki sinema seyirci profillni dikkatle
gozlemleyen biri olarak "Recep ivedik",

Erkek seyirciye mWWdoping! "Kurtlar Vadisi .

"Diigiin Dcmek", "Dedcmin Fi$i"gibi filmlerc
giden scyircilerin 'cehaletin yuksell§inc* katki
vercn kitlcyc birc bir dcnk gclmcdigini
rahatlikla soylcyebilirim. Bu kitlenin arasinda
kamuoyu ara§tirmalarinda kendini 'modern',
*laik', 'egitimli', 'muhalif olarak niteleyen
insanlarm oldugundan cminim.

1970'Icrde ve daha onccki yillarda oldugu
gibi giinumuzdc dc toplumun ftirkli
kcsimlerinden gelen Insanlar, bazi
clc^tirmcnlcrin izlemeye dahi deger gormcdigi
filmleri birliktc izleyip gulmcyl, duygulanmayi
vc aglamayi seviyor... "Mavi Boncuk", "Bizim

Aile" gibi filmier de gosterimc
girdiklerinde elcftirmenler

I tsrafindan ovgiilerle
IC. I i^ar§ilanmamifti zaten. Sonu^

I olarak, insanlar dogal olarak
^ .1 I popiiler kulturun bir par9asi

I  I olmayi seviyorlar.
I  i^tc tarn da bu noktada,
I hirazdagiinumuzpopuler
I kultiirunii aniamak i^in,

■% I ̂®Pl"muncnazindanaydin
emiUiyetcil I sozgelimi nedcn
lar Vadisi". I Koksuz (2013) ve "Mavi

'^alga" (2013) gibi yeni feyler
soyleyen, farkli cumleler
kurmaya ve seyircileridugundUrmeye 9al,|an filmlerc gitmedikleri

sorulabihr. Her ikisi de festivallerden odul
alarak adlanni duyurmu§ filmier. Ornek
olarak se9memin nedeni
"Koksu2"un aile hikayeleri; "Mavi
Dalga"ninisegen?likveilkcinsel
dencyimii§leycn anlatilararasinda hem sinema tarihimiz

hem de sosyolojik a^idan dikkat qekici
olmalart... Ostelik oykiileri, sadc vc duz.
Mcdyada ve sosyal medyada ustQnde
konu^ulmasi, populer kOIcUrde yeiicrini#'
gereken filmier... Kaldi ki, 80'ler ya da
90'Iarda, hatta ikibinli yillarm ba^mda
gosterimc girmif olmalari halinde 90k dalu
fazla konu§ulacaklarindan, hatta populer '
kultUrde iz birakacaklarindan cminint.

Pcki, ama nedcn konu§ulniadilar?
Benzerlerl bir^ok film gibi neden sadece
seyirciyle sinirli bir alana mahkum oldulat

Artik ge9mi§ yillara gore 90k fazla fili»
gosterimc girmesi, kufkusuz goz ardi
edilemeyecek bir neden. Tiirkiye'de adina^
ne derseniz deyin; yapim, dagiiim, pazariJ'^
ve ifletmesiyle zoio'lu yillar itibariyla aru^
yeni ve kati bir diizen var. *Endustri\*el sii*
diyebilecegim bu diizenin 'biiyiik oyuncul^'kural koyuculan' son derece belirleyici
durumdalar. Onlarin 'ifaret etmedigr,
pazarlamadigi, i§Ietmedigi, gostermediii ̂
filmm ba§arili olmasi 90k zor.

Ama tek neden olarak bu durum
gSsterilemez. Scyircilerin 'bu turden'film''
seyretmeme konusundaki kararhligmi
gormedigiiuiz sUrece bence olup biten his^
§eyi anlamamiz mumkOn degil. 'TUrk
smemasi'nm yildizi Nuri Bilge Ceylan'm
nimiermi bit istisna olarak kabul ederseV.
seyirci uzun sfiredir 'sanat sinemasrndan
israr a uzak duruyor... Kiihiirel donaniml'''

Sonu9 olarak, insanlar dogal olarak
populer M/ftfnin hirparqast olmayi
seviyorlar.
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Kaba mizah "Recep Ivedik" be; filmdtrJ
|ampiyoniu^nu kimselere kaptirmiyor. A'

Sosyal line korkusuyla herkesin kendi
kabuguna cekildigi, sahtelik ve hamasetin
arttigi bir cag bu... 99

N

itibariyla iyi filmlere gitmelerini umdugum
kifilere sdzgelimi ge^tigimiz ayiarda gdsterime
giren "Daha" gibi bir film yerlne neden komedi
filmlerine gittiklcrini sordugumda aldigim
cevap a§agi yukari hep ayni... Dolayli ya da
dolaysiz yollardan, sinemaya eglenmek, iyi
vakit gegirmek, kafa bo|altmak igin gittiklerini
soyluyorlar.

Yabanci filmlerdeki terclhler de dikkatle
incelendiginde Turkiye'de ger^ek^i filmlere
kar§i bir tur 'alerjik reaksiyon'dan s5z
edilebillr. "Koksuz", "Mavi Dalga" ve benzer
filmlerin 'sorunu' da zaten ayni. Ger^ek9i
olmalari... PopUIer kulturun ger^ekle,
ger^eklikle ilgisini kaybettigi bir
donemde oldugumuza inamyorum
Sozgelimi sosyal medyada reyting
ger^ekleri ifaret etmekle degil;
bakaret-afiri ovgu, sosyal lin^-
*apinma gibi karfitliklar dongusii
^zerinden ilerliyor. Oysa ger9eklik
9ogunlukia bunlann arasinda bir
yerde.

^zetle, kendisiyle, hayatin ve

Tiirkiye'nin ger^ekleriyle, insan ruhunun
karanligiyla yiizlefmek istemeyen bir seyirci
kitlesinin yam sira populer kulturun de
artik ger^ek^i kurgularla baginin iyice
koptugu bir donemde yaflyoruz. Sosyal lin? 1
korkusuyla herkesin kendi kabuguna
gekildigi, sahtelik ve hamasetin arttigi bir gag
bu...

insanlann boylesi bir donemde sadece
kahkahalaria gulmek ve aglamak istemeleri,
gergeklikten kagmalari bana pek fafircici
gelmiyor. Hani korku filmlerine korkmak, seks
filmlerine libidoyu artirmak igin gidilir ya;
gulmek ve aglamak da biraz oyle oldu artik.
'Fisilti gazetesi've *arkada§ lavsiyeleri bii

t

fllmin iyi, nitelikli, sahici, samimi ya da
ger^ekgi olmasindan ziyade '50k aglatmasi've
'90k guidurmesi' iizerinden ilerliyor.

ifte tam da bu noktada nelere giilup, nelere
agladigimiz ve milyonlarca kifi tarafindan
seyredilen tiim bu anlatilar, gergeklikten
giderek kagan ve sosyal medya kurgularina
daha 90k baglanan bir toplumu aniamak igin
dzel bir onem kazamyor... Belki gikif yolu da
anlamaktan geglyor.

Sozgelimi. "Black Mirror" tam da bu
sorunlarla yiizlefmenin sancilanni yansitarak
ve insanlara bir ayna tutarak bafanli olmadi
mi? Belki iyi ve nitelikli sinema, benzer
yUzlefme gabalariyla bulacak seyircisini.
Gergek sanatsal dzgurluk ve bagimsizlik, belki
internet ve televizyon iizerinden ilerleyerek
sinema salonlarmi kufatacak... APM



TENKiT

VAHSiLER
Filminyonetmeni Scott Cooper'in
iki tarafi da dinleme atilimi yaptigi
sahneler de ̂hosgoriilii' tavrin
beslendigi liitufkar bir dil iiretiyor.

★ ★
ICERIK* OYimaUK**

Hostiles

dlKIS 30 Mart YONETMEN Scott Cooper SENARYO Scott Cooper (Donald

E. Stewart'in metninden) DYUNCUUR Cliristian Bale, Rosamund Pike.

Rorv Cochrane, Wes Studi, Jonathan Majors, Jesse Plemons, Ben Foster
YAPIM 2017 ABO SURE 134 dk. DAGITIM The Moments Entertainment

Sezen SAYINALP - sezensayinalp@gmail.coTn

Scott Cooper'in Christian Bale'le 2013 yapimi "Karde|im
i^in" (Out Of The Furnace) filmi vesilesiyle kurdugu
ortaklik, 2017'de de "Vahfiler"le (Hostiles) devam ediyor.
Ba§rollerde Christian Bale, Rosamund Pike ve Wes

Studi'yi gordiigumuz "Vah§iler", Amerika'nin topraga sahip olma
politikasi uzerinde ilerlerken, yerli halk ve beyaz irk arasinda
sUrekii kendini tekrar eden dramatik yapiyi kurmaktan da geri
durmuyor.

En yakin ornek olarak 2015 yilinda ozellikle ddul sezonunda
biiyiik ses getiren Alejandro G. Inarritu yonetmenligindeki
"Dirili|"e (The Revenant) baktigimizda, Amerika'nin kuruldugu
gUnden beri siiregelen i§galci tutumunu dogayla hemhal olan
ba§karakteri iizerinden anlatan bir metin vardi kar§imizda.
Meseleye topragin hayati var etmesi yoniinden
yakla§mak, dii^manlik kavrammi da kli§e
bir anlatimdan kurtarip, o toprakla birlikte
hayat bulan insanlann i? diinyalanna
yonelik ̂ ikanmlara da zemin hazirliyordu.

Boylelikle film de kli§e diifmanlik
temalarindan kendini kurtanyordu.
"Vah§iler" ise Amerika'nin western
geleneginden gelen ve fa§izmin temelinde yer
alan 'ortak du§man yaratma' gayretini
isitarak tekrar oniimiize suriiyor. Filmin
a9iii§inda D.H. Lawrence'm Amerikan
ruhuyla ilgili garpici sozlerinden biri yer

I

§
m

Steven Spleiberg'On fllmlnde,
'adam olacak pocuk' Chrlstian'in
performansidudakupuklativor.

GONESIMPARATORLUGU
Empire Oflhe Sun (1987)

aliyor. Bu ruhun oziindcki kati, i/.olc, acilara dayanikli ve katil ruha
vurguyapan alinti, ozellikle 1800'lerde Amerikan vatanda§lannin
toprakla ilgili mulkiyet haklarini (;ogaltmalanndan itibaren,
ayrimciliktan insan guciinu somiirmcyc kadar uzanan siireci ozetk^
nitelikte. Filmin de bu somiiru kiilturunc ve otekilc^tirmeyeyonelik
meselclerin izinden gideceginc dair bir i^ik birakan soz, neyazikki
Cooper'in kurnaz ve pazarhkli oyunundan ibarct. Yonetmenin daltf
filmin a^ili^ sekansinda bu ruhun gogmi^tcn bugiine a^tigiyaralar*
yine beyaz irkin pcnceresinden bakacagini vc sadece g6steri§ i^in ik-
tarafi da dinlermi§ gibi yapacagini goriiyoruz. Koman(;iler tarafind*
katledilen bir aileyi izledigimiz a^ili^ sekansi, ailenin annesi
Rosalie'nin hayatta kalmasiyla sonlaniyor. Gorcvinde olduk^aba^at
iistlerinin takdirini kazanmi§ ve emekliligi yakla§mi§ olan Yuzba§i
Joseph Blocker ise yillardir mahkum olan San §ahin ve ailesini
memleketlerinc ula§tirmak ic^in gorevlcndiriliyor bu esnada.

Ge^mi^tcki sava§!arin ardindan yerlilere
tarti§masiz kin giiden Blocker, bu gorevi kabul
etmek istemcse de askeriyedcki intibasmi da^
oniinde bulundurarak gorevi tamamlama^-a kv
veriyor ve bu yolculukta Rosalie'yle yollari
kcsi§iyor. Bu noktadan sonra yiizlerdeki aciyji
odaklanan karanlik planlarla, ̂orak
manzaralarla, birbirinden vefali askerlerle
kar§ila§tigimiz sahneler, tek taraflibakan
yonetmenligin gulun9 yonlcrini de bir bir
9ikariyor. San §ahin vc ailesini bile tanimar'*
izin vermcycn yolcuiuk. iki klisur saat boyuv
Blocker'in nc kadar ivi bir insan oldugunu b-'
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kanitlamanm derdine dii^iiyor. Koman9iler neden bu kadar kotii, diger
kabileler neden tutuklaniyor, iki taraf arasinda siaregelen katliamlar ne
gibi sebeplerin ardindan meydana geliyor ve ne sonu9lar doguruyor?
Hi9birinin cevabi yok. Filmin tum bunlara bir cevap arama gibi bir
gayesi de olmayabilir elbettc, ama Blocker'in yam bafinda olduriilmu?
arkada§lari, Rosalie'nin yine aym §ekilde 61durulmu§ ailesi ve onlann
kini her sahnede tekrar tekrar bizlere hatirlatilirken, diger tarafa ve o
insanlann acilarina dair tek kelime edilmemesi filmin beyazlarm
insanustii 'hoggoriisu'nu dile getiri§i hakkinda yeterince bilgi veriyor.
Cooper'in iki tarafi da dinleme atilimi yaptigi sahneler de yine bu
ho§gdrulu tavrin beslendigi liitufkar bir dil uretiyor. Yemek masasinda
Amerikan topraklarinin asil sahibi meselesi konu§ulurken ve yerlilere
yapilan eziyetler anlatilirken Rosalie'nin acisi sebebiyle bu konu§manin
9ar9abuk iistuniin kapanmasi, bu konuyu hi9 uzatmamamiz, hatta
uzatirsak zararli 9ikacagimiza dair bir gozdagi gibi. Tiim bunlarm
ardindan Blocker'in yine iistun vicdanini konufturarak San §ahin'e
dost elini uzatmasi ve ona bir nevi kendi topraklanm bah§etmesi de
beyaz Amerikalilann oniinde saygiyla egilmemizi bize israrla soyleyen
duygusal aniardan biri. Ba§taki Lawrence referansinm az da olsa
hakkini vermek istercesine toprak sahibi beyazlar iizerinden San
§ahin'in ailesine yapilan saldiriyla aslinda hakli tarafin olmadigim
bclirtmeyc 9ali§an Cooper, anne babasini kaybetmi§ bir Amerikan
ycrlisi 90cuk ve ailesini kaybetmig beyaz bir anneyle Amerika'nin
biitunliigiinu yine tiim gururuyla gozlerimizin oniine getiriyor.

Yiizlerdeki kini okumamiz i9in yapilan yakin 9ekimlerden,
duygu somuriisiine varan miizik kullammina kadar tarafli bir tavrin
uriinii olan "Vah§iler", maalesef yilin hayal kinkligi yaratan
yapimlanndan. AI'M

"VAHSiLER",
AMERIKA'NIN
WESTERN

GELENEGlNDEN
GELEN VEFASiZMiN
TEMELINDE YER
ALAN'ORTAK

DUSMANYARATMA'
GAVRETiNllSITARAK
TEKRAR ONUMOZE
SOROYGR.

BretEaston Ellis'in
romanmdanfirlayip
ortaligi kan gdlune
peviren Cliristian,

gergin birbekleyise
siiriikiuyor bizi.
AMERIKAN SAPIGI
American Psycho

(2000)

risiian, uavia u. Kusseii imzaii

fllmdekl Dicky Ekiund karakterlyle
ilkve tekQscar'inikazanmisli.

DOVOSCO
The Fighter (2010)

1
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OLUMLU DUNYA
tilmin arti hancsinc vazihyor. Ozelliklc, ̂

liierkok cgosu, vurdumduymazhgi, takmt

Karakterlerinbelirginlesenozelliklcri benimscndikcc
filmin komedi unsurlan dagii^Iii hale gelmeye basliyor.

★ ★★
BtpjH ** ICKRIK** QYUNCUUIK*'*"*'

G1KI$ 26 Ocak YONETMEN All Atay SENARYO Ali Atay,
Aziz Kedi, FevyazVigif, Volkan SOmbul, Ali Demirel
OYUNCULAR Ahmet MumtazTaylan, Alper Kul.
Sarp Apak, item Sak, DoguDemlrkol, FeyvazViglf,
Melrem Kaptan, Mehmet Ozgur YAPIM 2018 Tiirklye
SURE 107 dk.DAGlTIMUIP(TAFF)

§enay AYDEMIR - sinesenay@gmail.com

Ali Atay, "Leyla ile Mecnun"
dizisinin ardindan yine Onur
Unlu'niin "Sen Aydinlatirsin
Geceyi" filmiyle oyuncu olarak

hann sayilir bir yer edindi kendisine. Ancak
Atay'in sinemaya ilgisi yalniz oyunculuk
duzeyinde degilmi§. 2015 yilmda
senaryosunu Ertan Saban lie birlikte kaleme
aldigi "Limonata" filminde yonetmen olarak
9ikti kar§imiza ve ge^er not almayi ba§ardi.

Atay, bu kez de kendisinin de dahil
oldugu kalabahk bir senaryo grubunun
ortaya gikardigi "Olumlii Diinya" filmiyle

seyirci kar§isina qikti. ilk filmc gdrc daha
kalabahk ve daha hareketli bir hikaye ile
9itayi daha da yiikscge koymu§ belli ki Atay.

"Olumlii Diinya" etkileyici bir 15 daklka
ile agihyor. Haydarpa§a Gan'nda neslllerdir
lokanta i§leten sekiz ki§ilik siradan bir ailcyi
takip ederken, bir anda onlarin kiralik katil

oiduklarini ogreniyoruz. Ancak bir sonraki
i§lerinde 9uvallayinca diinya 9apinda 90k
gii9lii olan orgiitiin hcdefi haline geliyorlar
ve ka9malari gerckiyor.

ilkelden soylcyelim: "Olumlii Diinya",
seyirciye vaat eitigi cglcnce sdziinii tutuyor.
Yiiz dakikayi a§kin zaman i9erisinde,
karakterlerin giderek belirgin)e§cn
bzellikleri seyirci tarafmdan benimscndik9e
filmin komedi unsurlan da gu9liA hale
gelmeye ba§liyor.

Hikayenin dagilmaya miisait
yanlarinm, 90k karakterli yapisindan
kaynakh toparlama sikintilarinin filme
tempo da kazandiran bir kurgu ile
a§ildigm! da not dii§elim...

Birbiriyle uyumlu ve seyircinin
giderek ah§tigi karakterlerin,
maharetli oyuncular
tarafmdan canlandirilmasi

iyi hirer komedi malzemesine

ddnu^tiiruliiyor. Bir kovalamaca sahnesia
karakterlerden birisinin takip eden araqli-
elindeki oiomatik silahla yeterince iyi
'tarayamadigi" iizerine vapilan ve "Abi
begenmlyorsaniz siz yapin"a kadarurawiw
sahne filmin gii^'lii anlanndanbirisini
oluijturuvor.

Ama tuhafbi9imdc filmin bazi sahnA
iqin -ornegin ev i^i ̂ ati^ma sahnesi-
olabildigince bzenilmcsine ragmen, ban
sahnelerdeki ba§tan savmalik (ornegin
te^kllat elemanlarinm lokantaya geldigi
boliim, karakterlerin bir9ok sahnedeyan
yana oturtulmasi ya da dizilmesi) ester.k
tutarsizhgi da beraberinde getiriyor.

Boyle bir hikayenin en az izledigimi:
karakterler kadar guQlii bir 'kotu adanVa
ihtiyaq duydugu muhakkak. Bu eksikUk,*"
kahramanlarimizin ger9ektc neyden/nsN
bir beladan ka9riklari konusunda fikir
olmanin oniine ge9iyor hem de 'drgut'
denilen §cyin gerqck yuzuniin ne oldug.'

anlayamiyoruz. Qati^manindig\n
tarafi, yani 'kotii' olan da hika\*c\v^
yerini alsaydi. bazi sahnelere bira..
daha bzcnilseydi 90k daha iyi birtv
olaeagi kesin. Yine de ulkeninkous-

vasan du:?unuldugunde "Olun*.«d
nunya"niii kendisine iyi
bir yer edindigi ise net bit
ger9ek. AI'M
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Hollywood'un parlayan yeni yildizlarindan Suzan Ball'in
sag ayagini kaybettigini bildirmi§cik. Artistin bu ayagini
kesmek mecburiyeti hasil olmu^tur. Suzan Ball takma
bacakia da sahneye yeniden ̂ ikacagini soylemektedir.

i

GUZEL ADAM SUREYYA
BcIgcscl,izlcyicivia}TicaBc§ikta§tarihindcdcgczdiriyor.

★ ★★ BlGlMilr** iGtRlK***
CIKIS SSubat YONETMEKGokoeKaanDemirkiran SENARYO GokceKaanDemirkiran
OYUNCULAR Sureyya Sonar, Fikrei Grman, Matin Tekin, Ali GOItiken, Feyyaz Uoar.

Las Ferdinand, Gordon Milne, flicardo Quaresma

YAPIM 2018 Tiirkiye SORE 110 dk. DAOITIM Kurmaoa Film (Film Danay)

KAYHAN
'Seyirci bunu istiyor" bahanesinc si^nmak gc9crli dc^l artik!

DICIM IGERIK* OYUmUX-*-

CIKIS 9 Gubat YONETMEN Togan Gdkbakar SENARYO $ahan Gdkbakar.Togan Gdkbakar

OYUNCULAR Saban Gdkbakar.lrfanKangi.Gokoe EyuboglLi YAPIM201BTLirkiya SilREIQSdk.
OAGITIM C6V Mars Dagitim (Camasirhane Film)

Miijde I§IL
t7mjde.isil@superonlijic.coin

© ̂ahan-Togan Gdkbakar
ortakliginda eli yiizu duzgun iki yapim
izledik §imdiye kadar. "Gen"i kendileri
aforoz ettiler, "Celal lie Ceren"i de tozlu

kdfelere kaldirdilar. Ellennde "Recep
Ivedik" serist, "Osman Pazarlama" ve

yeni Urunleri "Kayhan"i biraktilar.
Cehaletin ilimden evia kabul edildigi

bir devirde "Hayir, boyle olmamali!"
demekyerine "Hem bundan parami

kazanir hem de pespayeligi ve sakilligi

kutsayanlari kutsanm" diyor Iki kardef.
"Kayhan"in fragmanini gorenden,

vizyonda izleyenine kadar genel gonj|
"Recep ivedik"i arattigi yonunde. Ancak
bu fikre katilmak pek de mumkiin degil.

Zira ivedik'in hedef tahtasma koyduklan

kimler ise Kayhan'da da ayni du§mani
goruyoruz. ivedik If adamlarinin
ortamini dagitiyordu, Kayhan da masa
dagitiyor; ivedik entelektuellikle dalgasmi
geqiyordu, Kayhan da resim sergisini
basip "Ben boyle resme kafa sokanm!"
diyor; ivedik yogayi saqma sapan
buiuyordu, Kayhan da ruhani mentorun
sofrasini darmaduman ediyor. Ayni
evrendeyafayan iki magandadan
bahsediyoruzyani. Peki, hiq mi farkyok
araiarinda, var eibette. 'Agresif,
kompieksii ama perdeierini kaidinnca da
kedi gibi bir insan' olarak kendini
tanimiayan ve "Konufma iayn!" diye
hoykijren 'tuyiU' ivedik yerine, insaniara
iieri derecede fiziki fiddet uyguiayip
zarar veren ve "Anami kariftirma!" diye
hoykuren 'difii' Kayhan var. Gerqekten
qok biiyuk bir fark ve yaraticiiik!

Bilgehan ARAS
bilgchanaras@barasinedya.cot)i

^ Toplumsal belle^mizin zayifli^
malum. Hayacin akifi iqinde oniarca fey
yafanir ve yine hayatin iqinden oniarca
insan geiip geifer. Fakat <;ok azi iz birakir.
BCiyuk devlet adamian, sanatqiiar,
sporcuiar ve hatta nevi fahsina munhasir
fenomenler. Hepsi bir fekiide kendisini
hatiriatir. Ifte Sureyya Soner de o
fenomenierden biri. Kifiiigi ile bir
donemi tanimiayan ve yakin tarihe
Befiktaf'in maizemecisi olarak tanikiik
etmif, samimiyetiyie de camianin onemii
figurlerinden birine donUfmuf bir
karakter. Matbaaciiiktan sinema

emekqiiigine dogru surCikienen hayati,
qok sevdigi Befiktaf ile kesifince
tamamen degifmif ve bugiinlere kadar
geiebiimif bir emek hikayesi onunkisi.
'Guzei adamlik* onun sadece karakteri

degii. Aynca samimiyetiyie, hemen
hemen herkesin sevdigi dogru
adamiardan biri o.

Yonetmen Gok9e Kaan
Demirkiran'in, asiinda kocaman bir

camia tarafmdan zaten tesciiienmif bir
tanimiamayi belgeseie donufturme
qabasi takdir ediiesi. Ustelik bunu
yaparken o da karakterine oiabiidigince
samimi yaklaf lyor ve Sureyya Soner

ozeiinde yakm tarihe ayna tutuyor,.,
Beigesei, SoneHin buyudCigu semt

yafamiyla aifiiiyor, Hemen akabinde
90cukluk ve if arkadafi Murafla kurdugu
yakm dostiuga odakianiyor, Fanatik
boyutta bir Befiktafii olan Murat'm
SoneHin koiiannda olmesi onu derlnden

etkiliyor. Akabinde babasini bir deniz
kazasmda kaybetmesi onun trajediyle
bruiu hayatinin donum noktaiari oiuyor,
SoneHin bu zoriu yiiianni, once Yefil^am,
sonra da Befiktaf donemi iziiyor. Ve
filmin asii odakiandigi nokta da bu yiiiara
tekabui ediyor. Befiktaf'in efsane
isimlerinden Ziya Dofan ile karfriafmasi
onun kulube geqifini safliyor. Yenilgisiz
gefen fampiyonluk, Metin-Aii-Feyyaz'ii
donem, Les Ferdinand lie hi^ dil
biimeden aniaftigi, llhan Mansiz'dan
Q/ye kadar yuzierce futboicuyia
kurdugu dostiuk, sadece kameranin
vizorCinden degii bir emekginin
belieginden damitiiarak aktanliyor
perdeye.

Bir kuiijp ozeiinde yakm tarihimizin
unutuimaya yuz tutmuf renk ve
esteti|ini de duyumsuyoruz.
i!gm9 anekdot ve hatiraiaria bezel! bu
beigesei, spor tarihimiz iifinde mijstesna
biryerde duracaktir.

Ah bir de Yilmaz Erdogan'm o agdaii
ve roi 9aian sesiendirmesi oimasa!

A

"Kayhan" i^in Adam Sandier'in
"Sucu"sunu qok iziedikieri aniafiian
Gokbakar Kardefler, sinemayi
eglenceden kopararak seviyesiziige
indirgiyor. "Seyirci bunu istiyor"

bahanesine 5i|mmanin da geqeriiligi
kaimadi artik. Seyirci, "Aiie Arasinda"yi
bu kadar sevdiyse, seviye dUfukiugunden
ginageidlgi iqin, "Ne yapsam tutuyor"
koiayciligina itiraz ettigi iqin.

Onur Uniij, zamaninda "ivedik

dCinyadaki en yainiz adamiardan biri. O
yalnizlik ivedik'i tuhaf biryaratiga
donijfturdO" demifti. Kayhan'in
yainiziigini ve intikam gudusiinij
savunacak biri (fikacak mi acaba? Yahut,
"Enteiektueller halktan kopuk oldugu
iqin bu filmieri aniamiyor" diyen olacak
mi? Oiayin ozCinde eiitizme tepki degii

sakiiiige ovgii, dogaiiiga sempati degii
6i9usuziuge tapinma oldugu aniafiidi
artik, degii mi?

i
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BUTUN PARASI
Giincel yaklasimlardan etkilenmesine
ragmen "Diinyanm Biitiin Parasi", i^erik
olarak eski donemlerin epiklerine
duyulan nostaljinin bir yansimasi.

★**
Blew**** 0™"****
All The Money In The World

YDNETMEN Ridley Scon

SENARYO David Scarpa (John Pearson'in kitabindan)
DYUNCULAR Michelle Williams, Christopher Plummet,
Mark Wahlberg, Remain Duris, Timothy Hunon, Charlie Plummet
YAPIM 2017 ABD SURE 132 dk. DAGITIM Plnema

1®I

AMADOtU - banadolu(§)live.com
Batu

_  oilywood, belki de tarihinin en fircmali ddnemini
ya§iyor. Uzunyillardevamedentacizslcandallari
jle birlikte azmliklara ve kadmlara ybnelik ayrimci

H  yygulamalar da yiiksek sesle tarti^iliyor. Ridley
son "Diinyanm Butiin Parasi" (All The MoneyScotti" henuzyapimafamasindabutarn§malarm

in The W(Icalan filmlerden biri. Kevin Spacey'nin ozruortasinoa agiklamasi uzerine filmden (jikarilip
kabahatin ^ler Plummer'm getirilmesi olumlu bir hamle
yerine Fakat sonrasinda yeniden 9ekilen sahnelerde
olarak Michelle Williams'tan bin kat fazia ucret
j^ark ̂ ^^^jegj§ririlmesi gereken ?ok §eyin olduguiinun
ilnia®^
gostergesi- etkilenmesine ragmen "Dunyanin

Guncel y^^ ^ olarak eski donemlerin epik filmlerine
Butdn bir yansimasi. Siklikla sinemanm geldigi
duyula" jn Scott, son birka? yildir ̂ ektigi filmlerde biiyuk
noktayi e^^^^Layor ve teknolojiyi sadece bir arag olarak
aniatila''^ .^fiiyordn. Yonetmenin hedeflerinc uia§tigini
kullan"^^>" ^unku bu filmlerin <;ogu, etkileyici

'**Sni(|DSI!AllP«.iSiN«SiVONVE
SEN^'i^inoJ OLUMLU HmfflyjPJRJK

'BifUNUTIKUBMWIBJSORiyOR,

i p » ̂ P F "f E s t M I '■ M u t

gorselliklerine kar§m aniatma bi(;imi olarak yeni fikirler orta
koyamiyorlardi. "Dunyanm Butun Parasi" da benzer bir soru

ya§anan ger^ek bir olaya dayanan film, petrol
milyarderi Jean Paul Getty'nin (Christopher Plummer) tor^
John'un (Charlie Plummer) ka^irilmasma odaklaniyor. He
tarafmdan fidyeyi odeyecegi du^iinulen Getty, bu konuda k

!  kipirdatmiyor. istenen fidye parasmi bulmaya ̂ ali^an Joh
annesi Gail (Michelle Williams) ve eski CIA ajani Chase

■ Wahlberg) i^inse zamana kar§i bir yan§ ba§liyor. Ozenli s
yonetimi, filmin Soguk Savag doncminde ge^en bir casusl^u^'"

■  gibi tasarlandigini du§unduruyor. "Bitmeyen Balayi"ni ^V^usij
.  hatirlatan a^ili? sahnesinin yam sira hikayenin bir

italya da egzotik bir mckan olarak yansitihyor. Roma'ya v
italya'ya hakim clan i§ik, Getty'nin malikanesinin yer
ingiltere'de karanliga boguluyor. Corse! tercihierdeki bu
karakterlerin karma§ik zihinleri arasindaki qati^maya da
bulunuyor. ^'^kida

Senarist David Scarpa, i§in aksiyon ve gerllim kismind
hamleler yaparak bol siirprizli bir anlati kurmayi ba^ariyor
yam sira elinden geldigince, erkeklerin dunyasinda kadina
goruten yakiafimlar uzerinden ele^tirel bir okuma da yaptyo
giincel tarti§malara goz kirptyor. Goriintii ydnetmeni Dariu ̂
Wolski'nin yuz planlariyla odaklandigi Getty'nin iigin^^ kisir^- ■ ■
film! ayakta tutan unsur. Onun tercihleh oiayin aki^m. etkile^k'?^
ilk ba§ta her ^eyi torunu John un agzmdan dinliyoruz. Fakat bu '
list scs kullammimn aniden birakilmasi sonrasinda tercih edilen
(;ok sesli aniatim, scnaryonun aym lemalarin etrafinda donmesi

sonucu pek i§lemiyor. Olay orgusunun yarattigi merak filmi
siiruklerken, bircjok karakter giderek silikle§iyor. Sonu^ta kendimizi
sadece Getty'nin agzmdan qikacak ciimlclere kilitlenmi§ halde
buluyoruz.

Filmde Bebek Isa tablosu, minotor figiiria ve biist gibi metaforlarla
Getty'nin aile ya da hanedanlik kurnia ikilemi irdelenmeye 9ali§iliyor.
Roma imparatoru Hadrianus'a oykiinen karakterin defalarca evlenip
bo§anmasi, yiiksek cmellerine layik gbrmedigi ailesini reddetmesi ve
onlann yoklugunu sanat eserleri lie doldurmasi, bir noktadan sonra
trajedinin de trajedisine donu^iiyor. Babasmm kendisine duydugu
guvensizligin neden oldugu ba§ari ve para bagimliligmi ogluna ve
torununa yansitmak isterken, bu yiikle ba§a ijikamayan ve uyu§turucu
bagimlisi haline gelen evlatlara sahip olabiliyor. Ne kadar tanrila^ip
yaratma guciine sahip olursa, o kadar da bu guctin pen^esinde ufalip
yok olmaya mahkum ediliyor. Yonetmenin ozellikle "Yaratik:
Covenant" (Alien: Covenant) filminde metaforlarayuklenmesi,
izleyiciye yol gostermekten ziyade neredeyse bir kibir §ovuna
d6nu§uyordu. Burada da benzer bir yolun izlenmesi ve metaforlarin
izleyiciye hiikmetmek i^in bir ara(j olarak kullanilmasi rahatsiz edici
boyutlara variyor. Buyiik anlatilara oykunduk9e ancak esin
kaynaklarini yuccltebilen, kendisini ise kii^ulten bir filmie kar§i kar§iya
kaliyoruz.

Hollywood'un giincel dcrtleriyle yogrulan eski kafah bir aksiyon
gerilim olarak "Dunyanm Biitiin Parasi", qogunlukla nostalji
duygusuna takili kalarak varligini siirdiirebiliyor. Klasik anlati
sincmasimn yctkin bir orncgine imza atmasma ragmen Scott, bir kez
daha suda kendi yansimasim goren Narkissos gibi eserini oldugundan
daha yuceymi§ gibi algilamamizi istiyor. APM
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lYI GUNLER
Liu Jian, anlatisinin temelini Coen Karde§ler
filmlerindeki anlatiya dayandiriyor.

★ ★★
BiClM*** IGERIK*** DYUNCUUfH**

HaoJjLe(HaveANiceDay}

CIKI$ 9 Gubat YONETMEN liu Jian SENARYD Liu Jian

SESLENDiRENLER Zhu Changlong, Cao Kai, Liu Jian,
Yang Siming, Shi Hairau, Ma XIaofeng, Xue Feng,
Zheng Yi. Cao Kou VAPIM 2D17 Cin SURE 77 dk.

DAGITiM Baaka Slnema (BIr Film)

Burak ULGEN - hurak@filmloverss.com

Ayni zamanda Nanjing Sanat
Enstitiisu'nden mezun bir ressam

olan ydnetmen Liu Jian'm, 2010
yapimi "Piercing I" filminden

sonraki ikinci animasyonu "iyi Giinler"
(Hao Ji Le). "Piercing I" filminde smifsal
ili§kiler, bireyin devietle ve sistemie oian
9ati§masi gibi politik konulan i§leyen Liu
Jian, "iyi Gunler"de de olduk9a benzer
konuiar iizerinden zanaatkarligmi
konu§turuyor.

Filmimiz ToJstoy'un "Dirilif"

romanindan, insanin dogayi ortadan

I  kaldirdigi §ehirlerde ilkbahardan nasil
; bahsedildigine dair bir almti ile a9ihyor.
Hikayemiz ekonomik durgunluga teslim

I oldugunu anladigimiz Giiney Qin'deki
kirsal, kasvetii ve ku9uk bir kasabada
ge9iyor. Gen9 bir §ofbr olan Zhang Xiao nun,

j  emrinde 9ali§tigi mafya patronu Liu'dan
I  9aldig! 1 milyon yuan (150 bin dolar)
etrafinda §ekillenen olaylari fasilalar halinde
izleme imkani buluyoruz. Liu Jian'm

:  hikayesinde ekonomik olarak alt smiftan
insanlann ya§adigi bu kasvetii topraklar,
yani Giiney (^in olduk9a onemli bir yer
tutuyor. Burada ya§ayan insaniar i9in
9antadaki para miktari olduk9a onemli ve
hayatlarmi degi§tirebilecekleri miktarda bir
para. Ornegin, filmin ba§indaki gen9 §of6r,
parayi yanli§ estetik amelivati olan
sevgilisine tekrar estetik
yaptirabilmek i9in istemektedir.
Paranin pe§indeki bir ba§ka 9ift ise
daglara yerie§ip sakin bir
hayatin hayalini kurmaktadir.
Parayi kaptiran Liu ise

kendisinin bagli oldugu kodaman
mafyaya nc atiklayacagini
du^iinmektedir. Para

9antasinm sahibi degi§tik9e, karakterler
iizerinden C^in'deki gclir dagihminin
ozellikle kentsel ve kirsal bolgeler arasinrf
kabul edilemez boyuta ula§cigmi anliyoj.

Ydnetmen Liu Jian'm hem anlatirn ̂
hem de teknigi, olduk^a kasvetii ve pop • ^
yapidaki filmi bir yandan da surukleyj
mizahi bir hale getiriyor. Liu Jian,
anlatismm temelini Coen Kardc^ler
filmlerindeki, kara mizaha yatkm ve
rastlantilarm dnemli bir yer tuttugy
anlatiya dayandiriyor. Filmin anirn
teknigi de 'rotoscoping' olarak gee
teknik. Buteknik, temel olarak bil
tarafindan yeniden 9izilen can),
filme yedirilmesi olarak
teknigin iki temel avantaji var ilk '
oyunculardan yararlanildigi icin
ger9ek9i oimasi ve filmin sahicili J
artmasi. I^incisi de anonimlik his .v""
anonimlik hissiyati sayesinde Liu i
sinemasinazarifve kasvetii bir '
pUpVfsKl lUfnt- \7^ U.. ̂

U

-'■in

ekleyebUiyor

 '

.Vebuaniati,gin'dek.sLsistemmm gu9luklen gdz onunc 3110^'"^
yonetmenin bu sansurun etrafmdan

dolanmasma firsat saghyor
Nihayetinde. para 9antasi, bu
karakterleri dogal ya^am
alanlarmda gozlemlemek i9in

sadecebirmazeret. Liu Jian'mmuhte^em bir teknikie anlatmayg
9al]§tigi asil derdi ortada.

kureselle^me, kapitalizrn vg
gelir adaletsizligi. APivi

056 M'' ^

10 Mart 1967
Sinemayildizi Jack Palance'in sdzciisu, artistin siyasete atiima imkanlan ile 90k ilgili
oldugunu sdylemi?. Jack Palance'in 15 Nisan'da baflayip 10 giin siirecek Vietnam gezisinin
sebebinin de bu oldugunu aijiklami^tir. New York'ta "Deh^ecten Ka9anlar" (Kill A Dragon)
adii filmini yeni bitiren Jack Palance bu akfam Manila'ya hareket edecektir.

OZGURLOGONELLiTONU
Filmdc her §cy §aka ̂ bi. §ckil ve i^crik tarn 'soap opera'.

★ BiClM* ICERIK* OYUKCUlUK*
Fifty Shades Freed

CIKIS BSubat YONETMEN James Foiey SENARYD Niall Leonard (E.L.James'in romanindan)

OYUNCULAR Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Tyler Hoechlin, Kim Basinger

YAPiM 20IB ABD SURE 105 dk. DAGITiM UIP (Universal)

6

BLACK PANTHER
"Black Panther", Marvel cvrcni hususundaumuttazelctivor.

★ ★★ QiClM-**-*- iCERlX^** OYUNCUIUK**-*
QIKIS16 Suhai YONETMEN Ryan Coogier SENARYD Ryan Coogler, Joe Robert Cole (Sian Lee ve Jack
Kirby'nin pizgi romanindan) DYUNGULARChadwickBoseman, Mlohaei B.Jordan, Lupiia Nyong'o
YAPiM 2018 ABD SURE 134 dk. DAGITIM UIP (Wall Disney)

FiratATAg
firat_atac@hotmail.com

^ Marvel evreninin kendini
tekrariayan filmlerinin, kendmi
tekrariatan filmlerme donup, baki^imiza

tesir etmeye ba§iadigi donemdeyiz.
"Galaksinin Koruyuculan"nin mizahve

muzikle yaraccigi degi^ikliklerin 'daha
ciddi' olmaya ant i^mif drnekien
kapsamadigi malum. Boyle birortamda,
Marvei'in sahip oldugu en sikici super
kahraman Thor'un Taika Waititi

tarafindan yapilan egienceli modifiyesi
bite 9olde vaha degeri gdruyor,

"Creed" lie artik sonu gelmi| bir
mitolojiyi canlandirmakia kalmayip,
tutkulu biryonetmenlik de sergiieyen
Ryan Coogler, "Black Panther" ile Marvel
evreni hususunda umut tazeletiyor

Oniimuzdeki uyarlama 'iyi film'
kategorisine kayitsiz §artsi2 girebilecek
gerekliliklere sahip olmasa da bu haliyte
bile ezberleri bozuyor. Fena halde gina
getiren bdiiim sonu canavarlarmin CGI
ve mekanikligine ali§an biinye,
kostumsuz hall 'neredeyse' insan olan

kotiiyle kendine geliyor. lyiyle kotiiyu
amiyane tabirle siyah-beyaz olarak
ayirmayan hikaye ilerleyifi, her iki tarafia
da empati kurmayi mumkiin hale
getiriyor.

Wakanda'nin nimetlerinin kotii

emellere alet olma ihtimalinden yola
qikarak mumkiin oidugunca korumaci
bir tavir sergiieyen geleneksel yonetimie,
bu nimetlerin tum ya^ami sdmiirulerek
ve irk9ilikla fekillenmi^ olan siyahiler iqin
'kurtulu| umudu' oldugunu dii^unen
radikal tavir arasinda siiregelen bir

Cumbur CANBAZ06LU

ccanbazoglu@gmail.com

^ Ozellikle kadin okurlartarafindan
iigi gbrijp 125 milyondan fazla kitap
satmi^ "Elli Tonu" serisinin sinemadaki
ilk iki seriiveni itjin neler sbyienmedi ki.
"Kadinlara porno" diyenler mi istersiniz,
"Sikinti ba^rolde" diye ba^liklar mi. Kim
ne derse desin para yine sanata agir
bast, ve uquncii film §atafatia gbsterime
girdi, 14 §ubat Sevgiiiler Gunii'ne birkaq
giin kaia. Maskeler, kelep9eler, kirbaqiarla
bezeli sadomazo bir ili^kiyle af km birlikte
yuriiyebileceginin aiti kalinca 9izilerek...

"Grinin Elli Tonu"nda erotizm

destekli masalsi bir dunya vardi;
"Karanligin ElliTonu"nda ise Christian'in
seks koqu Elena'nin varligi bn plandaydi.
ikinci filmie ayni giinierde ̂ ekilen
"Ozgurlugiin Elli Tonu" ise gerilim ile
avantiiru bne qikartma pe§inde.

5byle ki, Christian'in psikolojik

probiemlerine ragmen ̂iftin ilijkileri
nikah, Avrupa'da baiayi gibi geiifmelerie
renklenip guqieniyor, ama taze eviiierin
mutluluklari birilerini rahatsizediyor,
Anastasia'nin eski fefi Jack Hyde
devreye giriyor ve 9ifte hayati zehir
etmeye yelteniyor...

Filmde her §ey ?aka gibi. Mantik
hatalanna, aniamsiz diyaloglara

takilmadan izlerseniz bir nebze de olsa

ho| vakit geqirmeniz oiasi. ̂ ekil ve iqerik
tarn 'soap opera', Seks, qiftimizin tek
ortak zevki ve bykunun ikna sorunu uq
noktada. Urun giydirme derdindeki
kamera da sQrekli markalaria fibrt ediyor
ve filme 'vasat" diyebiimek bile 2orla§iyor.

Ybnetmeniik, "Karanligin Elli
Tonu"nda oldugu gibi yine James
Fole/de. Ancak, kitaplarm yazari E.L
James'in kocasi Niall Leonard'in kaieme

aldigi senaryoya tek kelime dahi
dokunamayinca. kalkip plastik
maizemeye ybneliyor ve damlara,
sofralara, manzaralara, mobilyalara
kilitienip fekil denemelerine girifiyor.

Bu arada, birqok yerde serinin
Li^iincu filmie sonlandirildigi yazildi.
Felaket tellalligi yapacagiz, uzgunuz; E.L
James'in Christian'in zor geqen qocukluk

ve gen9ltgini anlatan "Gre/' adii bir
kitabi daha mevcut. Haberleregbre,
Universal §irketi dbrduncu filme
kaiki^madan "OzgurlugCin Elli Tonu"nun

ne kadar para topiayacagina bakmak
istiyormuf iki filmin 950 milyon dolarlik
hasilatinayaki|an bir rakam 9ikarsa
ortaya, dbrdunciisQ de gelecek yani.
Erken sevinmeyelim liitfen!

"Ozgurlugiin Elli Tonu"nun nasil gi§e
yapacagi me^hul, ama bol miktarda Aicin
Ahududu adayligi kesin gibi.

tartifma sbz konusu. Bu afamada taraf
$e9mek zor. Yine de fazla politize
olmamak ve ait oldugu evrenin asil
amacini unutmamak gerek:
Eglendtrmek...

En kolay yol, radikal oiani daha da

radikalle§tirmek. "Bugiine kadar bize
yapilanlan biz onlara yapacagiz"
bnermesiyle gri alani siyaha 9almak.
Sonrasi kendiliginden geliyor zaten. iyi
bir ybnetmenin qekerken fazla

zorlanmayacagi doyurucu aksiyon
sekanstari, James Bond'a olan

hayraniigin ayyuka qiktigi icat tanitma ve
kumarhane aniari... i§in ilginqyani ise
genel kaninm aksine Wakanda'nin sizi
yeteri kadar i(;ine qekememesi. Uqsuz

bucaksiz biryefilligin arasinda
gerqekleftiren teknolojik devrimin, bu
guzelligi ii;ine renk katilmi§ bir fabrika
^ehrine dbnii^turdugunu kirn inkar
edebiiir?
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UGUR BiiCEGl
"Ugur Boce^", merkezine aldigi Lady
Bird'unbuyiime hikayesiyle, izleyiciyi
ilkgenclikyillarim ammsayaca^
kirilgan bir yolculuga cikariyor.

★ ★★★
BiClH ICERIK

Lady Bird

m2MartYdNETMEN Greta Gerwig
SENARYO Greta Gerwig OYUNGULAR Saolrse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.
Lucas Hedges, Timottiee Chaiamet, Beanie Eeldstein, Lois Smitti

YAPIM 2017 ABD SURE 106 dk. DAGITIM UIP (Universal)

Ecem §EN - ecem(g>filmloverss.comNe oldugumuz sorusuyla en 90k ilgilendigimiz ve
aciliyetli tanimlamalara ihtiya? duydugumuz ilk
gen^Iik gunlerimizde ki|iligimizi, biraz da fark
etmeden, 'ne olmadigimiz' iizerinden tanimlamaya

9ali§iriz. Bu, kendimizi -ama dogru ama yanh§- ke§fe ̂ iktigimiz
biiyiime (jagmda genellikle ne olmamiz gerektigini 'belirleyen' aile
figiiru, 9ati§manin temelini olu|turur ve bu noktada 'Annem/
babam gibi olmayacagim" karan yeni yeni biiyiiyen zihinlerde
belirebilir.

Bir fekilde hepimizin i^inde bulundugu bu benlik olu§turma ve
9ati§ma durumunu olabilecek en yalin ve naif bigimde aniatan
"Ugur Bocegi" (Lady Bird), merkezine aldigi Lady Bird'un buyume
hikayesiyle, izleyiciyi ilk gen^lik yillanni animsayacagi kinlgan bir
yolculuga ̂ ikariyor. Greta Gerwig'in hayatindan siizuliip
gelerek yari otobiyografik ogeler ta^iyan
"Ugur Bocegi"nin yonetmen koltugunda
da Gerwig oturuyor. ilk yonetmenlik
denemeslni 2008 yilmda Joe Swanberg ile
birlikte ̂ ektikieri "Nights And Weekends"
ile ger9ekle§tiren Greta Gerwig'in, bu kez
yola yainiz ̂ iktigi "Ugur Bocegi" lie,
"Nights And Weekends"ten 90k daha
ileride bir i§ ortaya koydugunu soyiemek
mumkiin. Altin Kiire'den iki odiille donen

ve 90. Akademi Odiilieri'nde 'en iyi film',
'en iyi yonetmen', 'en iyi senaryo' gibi ba§at

LU

^GretaGBrwIg'igenlskillelBne
bulusturanfilmdekt'ozgOrruhlu'

Frances karakterl, sinemaciya bir de
AltinKurBadayiigigBtirmlslL

FRANCES HA (2012)

kategoriler dahil olmak ixzere be? dalda Oscar adayhgi eld
bdiil sezonunun ses getiren iddiali yapimlarindan biri old fii
Ronan'in kendini bulundugu (jevreden ve kcndisine verile^
bile farkh tanimlayan bir karakteri canlandirdigi filmde o
ahlaki ve din anlayi§i ̂ er^evesinde yeti§tirilmi| Christ" '

I  Bird) zihninde kurguladigi ki§iye d6nu§meye ̂ah^rna sh ̂
j  izliyoruz. Bu donufum surecinin belli ba§li donum n k
Gerwig tarafmdannasili§lendiginegdzatmakmuhl ot31 »• f* 1 i .t. — _ —1-.^^_I ..am! I.a 1 _a . 1 . .. 'Ai, b'

Sip
If

Bir filmin a^ilif sahnesi

§i
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, yani karakterleri ilk oI
eyiemin iginde ve hangi ciimleler araciligiyla taniv
genellikle filmin temel meseiesi ve karakterierin d^^
hakkmda izleyiciye en onemli ipu^larini sunar. Bu ̂  y'^lcui'
yiizleri dbniik halde, biryatakta yatan anne-kiz
duydugumuz ilk cumienin "Sence ben SacramentoM*^^' ^"iblap
muyum?" oldugunun altini gizmek gerekiyor. Lady

yonelttigi bu soruyu filmin ad, '
birle^tirdigimizde, "Ugur Bbcegp—
meselesinin, ycti^tirildigimiz yercT h
sorunu ve anne-kiz ili§kisi olacaem.'K
Birbirlerinc benzeyen sa^ modellerivl"5T^'"''i2
devamhhk arz eden anne-kizm iliski.in^
inkarvckabullenmcdurumuvasan- ~hatlanyia belirgin olsa da bunu Sacramento"'
uzerinden vermcyi seycn Greta Gerwig verel
manzara goruntulerini oncelikle annenin bak
ay-isindan sicak, pastel renk tonlar, kullanmav?
tercih ederek sunuyor. Sacramento, i^inde bir
yolculuga ̂ iktigimiz arabanin cammdan

bakildiginda ak§am i§iklarinin, aga^ yapraklari ve sulann iizerinde
dans ettigi biiyulii bir cennet pargasini andinrken, bu goriintiiler Lady
Bird'un kagip kurtulmak istedigi Sacramento tanimiyla zitlik
olu§turuyor. Bir yerle§im yeri olan ama bir yandan da Lady Bird'e adeta
bir ya§am bi^imi kodlayan Sacramento'nun belirgin ̂ izgilerinin
yaninda, filmin biituniinde kendine yer edinen din ve para unsurlanm
da goz ardi etmemek gerekiyor. Dini egitim alan ve hayatini bu
(jer^cvede ya§ayan Lady Bird, bunu i^selle^tirse de bir yandan kirmaya
9al!§makta. Yam sira, parasal mevzularda ailesinin tutumlu davranmak
zorunda olu§u, Lady Bird'un basit, giindelik isteklerinden gelecek
planlarina kadar verilecek bir(;ok kararin merkezine oturuyor. Ba§ka
bir yerde, yepyeni bir iiniversiteye ba§lamak isteyen, bbylece Christine
olarak tanimlandigi o tanidik yerellikten kurtulabilecegini ve ozgiir bir
'ugur bocegi' olabilecegini du§unen karakterimiz i^in i§ler, baflangi^ta
riiya gibi gitse de bir genjek'vardir ki Lady Bird, kendi varolu§unu
nerede konumlandirirsa konumlandirsin, annesini, Sacramento'yu ve o
giine kadar ogrendigi her §eyi yamnda suriikleyecektir. Bu ijatifma.
Lady Bird'un buyiimesiyle bir uzla§maya donu§ur ve film kapam§mi,
yine temel meseiesi ̂ evresinde a^ili^ imgesine oykiinerek yapar. Artik
kar§imizda Lady Bird yerine Christine vardir, ismiyle bari§mi§ ve
annesiyle uzla|mi§tir. Annesinin gozunden gordiigumuz Sacramento
goriintuleri bu kez Christine'in gbziinden aym sicaklikla izleyiciye
sunulur. Karakterin dramatik yolculugu, koklerini ve kendini kabul
etme, olmadigi bir §eye oykiinmeme karanyla sonu^lanir.

Sonu9 olarak "Ugur Bocegi", kinlgan ba§layip gittik^e gu^lenen
karakterini ve dolayisiyla hikayesini ince ince orerken sinematik
cstctigi de elden birakmayarak yilm ba§arili yapimlarimn arasmda
ycrini aliyor. APM

ORTASINIF AHLAKI

VEDlNANLAYISI
CEROEVESiNDE
YETiSTiRiLMiS
CHRISTINE'IN (LADY
BIRDlZlHNlNDE
KURGULADIGI

Ki$iYEDONO§MEYE
CALISMASORECiNi
iZLiYORUZFilMDE.

Gerwig, bu filmde
Ethan Hawke'la kdee
kapmaca oynarkan,

'kadinin fandi'
masalaslnde ornak

bir turum sargllemayl
da baaariyor.
KORDiiGUM

Maggie's Plan (2015)

GBfwig'i pek de ali$ik oiiiiadiginiiz bir
karakterdeizlivoruz. Belli kio da
pekaii^amaniiabukarakrere!

JACKIE (2016)
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MUTLU CANAVAR AlLESl
Mutsuz da olsan aile iyidir, yoksa lanetlenirsin,
hayatin darmadagin oluverir!

BiClM*- ICEHIK*

Happy Family CIKIS16 6ubat YONETMEN Holger
Tappe SENARYO David Safier, Catharlna Junk
(David Safier'ln kitabindan) SESLENDlRENLER Emily
Warson, Jason isaacs, Nick Frost. Jessica Brown
Findiay, Delia Imrie YAPIM 2017 Ingiltere-Almanya
SURE 96 dk. DAGITIMTbe Moments Entertainment

Ebru ̂ ELiKTUCl - ebruceliktiig@gynail.comTolstoy'un ba§yapit!arindan "Anna
Karenina", "Biitiin mutlu aileler
birbirine benzer, her mutsuz
ailenin mutsuziugu kendine

goredir" diye ba§lar. Ne kadar sade ve ne
kadar dogru bir ciimle. "Mutlu Canavar
Ailesi"ndeki Wishbone aitesi de pek mutlu
sayilmaz. Dort ki§ilik ailenin reisi (!) Frank,
sinirleri gerildiginde gaz ^ikaran, parronuna
hay]r diyemeyen, hep yorgun ve uyuklayan
birbeyaz yakali. Anne Emma, ailesini bir
arada tutmak i^;in firsatlar yaratmaya
^aJi§iyor, biryandan da para kazandirmayan

:  bir kitap^iyi i§letiyor. Ergen kizlari Fay, ya§i
I  geregi ba§ta annesi olmak iizere ailesinden
j  nefret ediyor. Smifmin en zeki ve ^ah^kan
I  bgrencilerinden Max ise okuldaki bir

zorbanm kurbani. Ailenin ba§ina oyle bir
dart gelecek ki, her biri birer canavara
donufecek ve (je^itli maceralarin sonunda

' birbirlerinin kiymetini anlayip sevgilermm
gucti sayesinde mutlu bir aile olacaklar. Bu
tabii ki 90k tanidik bir kurgu, aileye hitap

;  eden bir9ok film bu formiille kotarihr, fakat
"Mutlu Canavar Ailesi"nde senaryonun
aksakliklari hemen goze garpiyor.

Oncelikle film Kent Drakula'nm
fatosunda a9iliyor; erg 9a]an U9 yarasa
ve tam da gun agarirken kavrulmaktan
kurtularak §atoya ddnen Kent lie
bdylece tani§iyoruz. Derken
Kont'un cep telefonu 9aliyorve
kar§imiza Emma gikiyor. Kont'un
numarasinin bir kostiim
diikkanina ait oidugunu
zanneden Emma ondan
takma vampir di§i istiyor, Kont
da ona, bu kisacik telefon
g6ru§mesinde abayi yakiyor! Bu
bir yanii§ arama mi, Kom

ticarete mi atilmis anlavan^^^a§.k Drakula, Baba Yaga aSlf
yillardir mahkum cttigi §atosunH'''^'^'
Emma'yi vampire donii^turme "
Bunlar o kadar filmin ba^mda v

;  oluyor ki hikayeye girmek i^i^
I  acele soz konusu. Baba Yaga ise bii

biitiin aileyi birer canavar haline^^^^§hki
Artik Emma vampir, Frank Franlf^^'^W
Max kurt. Fay ise bir mumyadj.

Senaryodaki savruklu}^ g , ■bitmek tiikenmeyen sakarhwr
bezdiriyor, Drakula'nm bateknikleriyle siiruyor ve
,ifthikayeylealakalanormf'^^"^is^.tesadiifen kar|imi2a r,k,v ^a bin, ""
vazge^ilmezligine yapt, J"!'"
vurguyladafiimi„n,uhaf,)^;"^^tUken„„ '

kendini hissetti,; ,
AnimasyonL.

kadar ilerledi ki ^
Canavar
gensindekald.&.",""^"9ok
etmemekimkankarakterierlnesnekuw^^^'^'kle

hareketlenndebugeriiik''u"^^k
, gozii tirmahyor. Biryand '""
' kuma,vesa,gibid~,'^

ger?egeyak.nhg,dadikka"fkiyor.Ama sanki birioy.i
onces,ninanimasyonteknolojisi fiime hakim

dotayisiyla filmin yap,mydmin2017 olmas! §a^irtiyor. APM

lez

^?isi

o

©19 Mart 1957
Bir muddetten beri Amerika'da bulunan Turk film artisti
Muzaffer Tema taninmi^ film §irketlerinden Fox firketi lie
bir anla§ma imzalamijtir. Muzaffer Tema, Fox ^irketinde
Elia Kazan'in rejisdrlugu alcinda film ̂ evirecektir.

THELMA
"Hcr§cyi a<;iklayaniayabiliriz!"

★ ★★ BlClM*** ICERlK*** OrUNCUlUX-*'***

PIKIS 30 Mart YONETMEN Joachim Trier SENARYO Eskil Vogt, JaachliT] Trier
OYUNGULAR Eill Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rataelsen, Ellen Dorrit Peiersen. Greihe Eltervag, Marie

Magnusdotter Solem, Anders Mossling YAPIM 2017 Norveci-Fransa-Oanimarka-lsves
SURE 116 dk.DAGITlM Baska Sinema (Sir Film)

/

HADI BE DGLUM
Kivan^ Tatlitug, bcyazpci*dcdcgayct saniimi vc hakiki duiaiyor.

★ ★ BICIH** ICERIK** DYUNCUIUK***

CIKIS IGSubatViiNETMENBGraEgemenSENARYQFirarParlakQVUNGULARKivancTallilug,
Yucel Erren. Allhan TOrkdemlr. Ferldun DOzagac. Busra Develi, Sezai Aydin, Yildiz KQIlilr
YAPIM 20l8Turklye SURE 113 dk. DAGITIM CGV Mars Dagitim(25 Film)

Cuf?i/2»r CANBAZ06LV
ccanbazoglii@gmail.com

^ Babalarveogullartylailgili filmier
aydayilda bir ̂ ekiliyor bizde, ama
qekilince de etkisi buyuk oluyor.
Gozya§lari sel otup akiyor, burunlar
sizliyor, salon hiqkinktan inliyor,
mendilleryetmiyor. "Hadi Be Oglum" da
bunlardan. Birgecelik ili^kiden dunyaya
gelmi§, anne sorunlu <;ikinca bakimi
babaya kalmif minik Efe'yie tekneci
Ali'nin buruk oykusu ozefle.

Kivanq Tatlitug iqin dnemli film bu.
Podyumdan, modellikten sinema ve TV
dunyasina geqi^ yapanlardan ne kadar
farkli oidugunu once diztlerle, ardindan
da"Kelebe|in Ruyasrndaki 90k ba^anli
performansiyla ortaya koymuf, seyircisi,

ele^tirmeni cumie alemi |a|irtmi5ti.

Ozellikle sinemada neleryapacagi merak
ediliyordu devaminda.

Hemen soyleyelim; Tatlitug yine (;ok
iyi. Produksiyon orta halli olsa da,
senaryodaki dagintklik rahatsiz etse de,
beyazperdede gayet samimi ve hakiki
duruyor. Hani bazi roller vardir; "Al da,
baftan sona kadar oyna doya, doya"
derler ya, ijte ayni durumda Tatlitug.
Aslinda, oyuncunun bu tip filmlerde i§i
zordur, ama kumajinda varsa
paslafmadan da sirtlayip goturiir film!.
Kivan^ Tatlitug'unki de bunayakin bir
performans. Ne bir yan oykij, ne de
(;ati§aca|i sivri bir ba^ka karakter
olmadan ba^tan sona ayni tempoda
yuriimeyi beceriyor.

Oede rolundeki YCicel Erten'i de

biraz aniatmak gerek. Turk tiyatrosunun
usta ismi kamera ontinde o kadar rahat

GVNERBUYUK

gunerlmyiik@gmail.com

^ Tafrait gen^ kadin biiyiik ;ehre
gitti|inde, ailesinin muhafazakar
baskisiyla duygulan arasinda kalir. Filmin
bafinda. Derken, bir ̂ ey olur, geng
kadinin bir hastaligi oldugu ortaya qikar,
ya da dogaCistu gui;leri, ya da ikisi birden.
Lezbiyen a^k, dini yasaklar, telekinetik
giiqler, halusinasyonlar, rCiyalar, nbbetler
i9 iqe geqer, birbirine dolanir. Bunlar o
kadar Iskandinav bir tempoda olur ki,
camlar ancak filmin sonunda pailar!

Thelma'yi yalniz, qekingen bir ta^rali
gen^ kadin olarak taniriz. ilk kar§ila§Ci|i
qelijkiler, universitede sosyallefmenin
do^l unsurlariyla ona ogretilenler
arasmdadir; bir yanda alkol, flbrt, hatia
odaya geq saatte donmek, bir yanda
anne babaya aniatilanlar. Geldigi
ijevrenin yasaklan var, bilim di§i inaniflan
van Thelma her gun hem ne kadar usiu
durduguyla ilgiii ailesine rapor verir, hem
de b|rendik(;e, ufku a9ildik9a dini
telkinlere giinden gtine yabancilajir.
(Yine de, neden iijki iqmedigiyle ilgili
bajlayan bir arkada§ sohbetinde laf
"Ateistler bunu da ai;iklasin"a gelir.
Hiristiyanlari anlamadi|ini soyleyen
ateist arkada^i sazi alip ust uste alayli
sorular sormaktadir. Thelma sessizce

dinler ve tek soruyla 9okbilmif
ijniversiteliyi etkisiz hale getirir: "Cep
telefonlari nasil qalifir?")

Dini baskiyla psikolojik gerilimi bir
araya getiren filmier eskiden beri var,
son zamanlarda kuzeyin sinemasi bu
bulujmaya korkutmaktan qok
sorgulamak i^in ba§vuruyor. 'Thelma"
bundan ibaret degil, farkli tCirlerden
tanifik oldugumuz dugumleri iist Ciste
atiyor.ya birbirine ba|liyor,ya
beklenmedik 962umler uretiyor.
Sembolizmi kullanirken de gayet olgulu.

Ozetle, dogaustii gu9leriyle,
akiindan ge<;eni gerijege donufturen
kahramani, neredeyse istedigi higbir jeyi
yapamayacak fekilde bastinlmif. Yani
olaganustij biryaraticilik potansiyaline
sahip olan insan, kadin, 90k korkuCmu|
babayi, o da inan(;lariyla baskt kurarak,
elini kolunu ancak bagiayabilmif.
'Thelma", 'aqiklanamayan §eyler'e kafa
yoracak, metafizigi tartifacak gib!
ba§layip ona cevap aramiyor, "Her feyi
aqiklayamayabiliriz" diye siynliyor. Ama
sonunda, agiklanabilir olsa da olmasa da,
yasakia, baskiyla, inkarlayine de
durduramazsin, diyor.

Dengeyi buimasi zor alanlarda
yurCiyup yamulmadan gidebilen bir film
ortaya (;ikmi|. 'Thelma"yi etkileyici kilan
bu olsa gerek.

ve dogal ki. Kisitli sahnelerine ragmen
90k omuz veriyor ba§role. Piyasada
onemli ijlerin siirekli t^etin Tekindor'la
Tamer Levent'e gittigi bir donemde ayni
jenerasyondan Yucel Erten'in son iki 09
filmdir hatirlanmaya ba^lanmasi
mutluluk verici geli§me. Qocuk oyuncu
Alihan Turkdemir de gayet inandirici bu
arada...

Reklamlardan gelen yonetmen Bora
Egemen, teknik aqidan parlak bir 9ali5ma

ortaya koysa da, 'ilk film' sendromunu
bertaraf etmekte zorlaniyor. (jiocuk ve
hastalik gibi sdmuruye son derece a9ik
iki malzemeye nazik ve hassasyakiafimi
etkileyici de, ortada bir hastalik varken
adini diliendirmekten ka9inmasi garip
mesela. Aynca, oykunun ge9tigi Ka^'in
turistik manzaralanyla ilgilenirken, yer

yer akif 1 zedelemesi eksi puan. Muzik
kullanimina hiq girmeyelim; hayli
sorunlu...
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TENKiT

EN KARANLIK SAAT
Joe Wright, tarihsel bir siireei sadece
karakter odakli anlatmayi tercih
ettiginden Churchiirin kendisi kadar
Oldman'in oyunculugu da one cikiyor,

★ ★★
iCEniK*** oruNcuunt**-**

Darkest Haur

CIKI$ 2 Subat YDNETMEN Joe Wright SENARYO Anthony McCanen
OYUNCULAR Gary Dldman. Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, lily James.
Ronald Pickup, Stephen Dliiane, Nicholas Jones, Samuel West, David Schofield

YAPIM 2017 ABD-ingiltere SURE 125 dk. DAGITIM DIP (Universal)

Janet BARI§ -Janetiko@gmail.com

Tarihin bazi safhalanm fekillendiren adamlar vardir;
verdikleri karar sadece kendi halkini degil, diinyanm

gidifatim da etkiler. ingiliz Ba§bakani Churchill
onlardan biri. {^ekilmi§ yiizlerce II. Diinya Sava§i

filmini du§unursek Churchill biraz arka planda kalmif bir figurdii.
Son yillarda ise tarn tersine Churchill'in bir bi^imde kendine yer
buldugu filmlerde sayica bir arti§ olmasi ilgin^. Tarn da ingiltere
AB'den gikip Avrupa'da biraz daha kendi ba§ina kalirken bir
anlami olsa gerek.

i94o'lar, sava§ ba|lami§, Bel^ika ve Hollanda Nazilere boyun
egme hazirliginda, ore yandan ingiltere'de de durum pek parlak
degil, guvensizlik duygusu hakim ve bu durum Ba§bakan
Chamberlain'in gorevden alinmasma kadar gider. Gelinen noktada
her ne kadar mecliste gok seveni ve taraftari olmasa da
Churchill Ba§bakan olarak atanir. Bu da
yetmez, ingiltere tarihinin en onemli
kararlarmdan birini vermek zorunda kalir.

Ya Nazilerle ifbirligi yapacak, bari§ yoluna
girecek ya da o siralarda bayagi gii^lu
goriinen Nazilere kar§i sava§acaknr.
Churchill en ba§tan itibaren direnmeyi,
sava§i destekler. Etrafindakiler ise 90k
kayip vermeden Nazilerle ban§ yoluna
girmek ister. Joe Wrighr'm yonettigi "En
Karanlik Saat" (Darkest Hour) bu ikilemc

odaklanarak, Churchill'in Naziler

mm

Simon Yl/ard. Richard Attenborough
yonetimindekibufllinde Winston

Churchiirin toy halinicanlandinyor.
GENC WINSTON

Young Winston (1972)

kar§isindaki somut tavrmi ve karanni uygulayabilmek i
miicadeleyi anlatiyor. '9in

Churchill'in merkezde oldugu filmde sava§m gerijekler'
cephe yok. Siyasilerin kendi i9indeki a9mazlarina §ahit
Nazi askeri ne de ingiliz asker goruyoruz. Bu daha 90k
§ekillenen, siyasi fjgurlerin kendi i9erisinde tarti§tigi ve i.
mekanizmasi oldugu, halkinbile ancak kismen dahil ni ,

. ..

Filmin sonlarina dogru sava§ motivasyonu
§ekillenen bir noktaya vardigmdan, Nazilerle
du§rugu buhrandan 9ikarmaktan 90k, ingilizlj&p x

SOs
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olarak one 9ikiyor. Bu aniamda sava§in haklihgim
bir yam da var, ozellikie de ingilizler a9ismdanbinip halkin nabzini yokladigi sahne (ki olmasa da ^hetr
zorlama olsa da aslinda haikin savas istediei '

dolaniyor olmasi. II. Diinya
i  ile ili§kiler gibi onemli. temel
: geridebirakiyoraslinda.
; bir90k aniamda daha dinam^k
I bir hikayeyi sadece karaktere

anlatmanm zaman zaman filrrii

kararl.I.g. veatng.adm,lar. gerek,elcnd rn.ihtiyaci. Filmm durdugu noktada tarihsel
a9idan ne Ingiltere ne Fransa ne de

Bcl^ika'yi clc^tirme gibi bir derdi de olmuyor hal boyle olunca.
Churchiirin siyasi karizmasi yonetmen i9in yeterli olmuf gibi
goruniiyor.

Joe Wright, tarihsel bir siircci sadece karakter odakli anlatmayi
tercih ettiginden Churchill'in kendisi kadar Gary Oldman'in
oyunculugu da one 9ikiyor. Churchill surekli gu9lu goriinen tarihsel ve
karizrnatik bir siyaset9i olarak gorunmiiyor filmde, anla^ilan o ki
yonetmenin Churchill'i yenilmez, kararh ve gu9lu gbstermek gibi bir
derdi yok. Aksine kafasi kari§ik ve hezeyanli, odasmda kedi beslerken
de gdriiyoruz, bir 9iki§ yolu bulamadigmda tavsiye alip uyguladigini
da... Dolayisiyla nc yiicelten ne de yeren bir baki§ 39151 var filmin, hatta
ABD ba§kaniyla yaptigi kritik telefon konu§masinda 90k 9aresiz
oldugunu hissetmck de miimkun. Vine de Churchill'i zor zamanlarda
kritik kararlar vcren bir lider olarak tanimlamadan da edemiyor.

Churchill dif indaki biitiin karakterler tarihte onemli bir ro!
oynasin ya da oynamasin ancak goriiniip kaybolan siliietler kadar yer
bulabiliyor kendisine. Ote yandan donup tarihsel ger9eklere
baktigimizda ChurchiU'in o kadar da masum olmadiginin, gerek
i§9ilerine, gerekse de somiirge ulkelere olan yakla§iminin acimasiz
oldugunun da altmi 9izmek gerekir.

Churchill'in ya§adigi 'karanlik saatler'i anlatan en temel duyguyu
Gary Oldman vcriyor ku§kusuz. Sekreteriyle kurdugu pasif-agreslf
ili§ki, karisinm Churchill'le ilgili kari-koca duygulanm geri planda
birakip onu bir lider gibi sevmesi, siyasi zorluklarin getirdigi a9mazlar,
Churchill'in ba:j etmek zorunda oldugu her fey Oldman'in suretinde
yeniden canlamyor. Oldman'in baijtan sona nefes kesici oyunculugu
ilham verici. Bu yil Oscar'da 'cn iyi erkek oyuncu' dalinda Oldman'in
favori oldugunu hatirlamakta da fayda var, APIW

CHURCHILLl
METROYABlNiP
HALKIN NABZINI
YOKLADIGI SAHNE
(Ki OLMASA DA DLUR
BiR SAHNE), BiRAZ
ZORLAMA DA OLSA
ASLINDAHALKIN
SAVAS ISTEDlGi
GERQEGlNlOE
GOSTERlYOR.

Buparodi, Christian
Siater'i 'Winston
Ghurchiii' oiarak

kar^imiza getiriyor.
CAKMABASKAN
HOLLVWOOD'DA
Ghurchiii; The

Hoiiywood years
(2004)
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CEBlMDEKl YABANCI
Ogrenilenlerin agirligina eslik eden yorulmak bilmez
kameramn katkisi filmin adeta can daman niteliginde.

★ ★★
BiGlM ★ * * IGERIK** QrUNCUlUif ★ * ★ Hr

n2SubarYtiNErMENSerraYilmaz
smm Murar Dl^li OYUNGULAR Beioim Bilgin,
Bugra Gulsoy, Gaglar Corumlu, Leyla Lydia Tugutlu,
Serkan Altunorak, Bebnem Bozoklu, Giikru Qzyildiz
YAPIM2D18TiirkiveS0REg5dk.
DAGITIM CGV Mars Dagitim (BKM, Frigo Film, imaj)

Tuba BUDij§ - tubabudus@hotmail.com

Teknoloji alaninda ya§anan
geli§melerin kar§isinda sinema da
bu gidi^ati perdeye yansitmaya
ba§ladi haliyle. Perdedeki

yolculuguna figuran oiarak ba§Iayan
telefonlar, §imdilerde filmlerin etkin
karakterlerinden biri olacak kadar yol kat

etti. "Oyun" (Nerve) ve "13 Gunah" (13 Sins)
gibi korku-geriiim filmlerinde etkin olan cep
telefonlan bile oldukga sinir bozucuyken

"Cebimdeki Yabanci", akilli relefonu

ba§karakterlerinden biri yaparak smirlari

zorluyor. Filmin orijina) yam da bu oluyor.

Bir de filmin neredeyse tamaminm bir
I yemek ziyafeti e§liginde vuku bulmasi var
tabii. Peki, neden yemek masasi? Bu soru

i  "Cebimdeki Yabanci"dan once ̂ekilmif
I  bir^ok film i^in de ge^erli ayni zamanda.
' Zira turn filmin meselesi olmasa da ana
hikayeyi besleyen en dnemli mevzulann su
yuziine ?iktigi yemek sahneleri daha ?ok
ku§kuyu, gerilimi, seksi ve §iddeti akla
getirir.

"Cebimdeki Yabanci" ise aslmda bu
filmlerdeki sahnelerin turn filme sirayet
etmi§ hali bir nevi. Her ne kadar filmin en
onemli araci, admdan da anla§ilacagi iizere
'cebimizdeki yabanci', yani akilli
telefonlarimiz olsa da yemek yeme de bir o

kadar onem arz ediyor. Yemek yemenin
§ehvet duygusuyla bir alakasi oldugu ne de
olsa su gotiirmez bir ger^ek. i§te sirf bu
nedenlerden dolayi akilli telefonlann, iftah
kabartacak yemeklerin arziendam ettigi
masaya konulmasi onemli
bir detay. Kameramn

tarn da bu anda

sahneye ranrisal bir
baki§ a^isiyia
bakmasi da qok

JT

f"
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anlamh zirakarakterlerin telefonlarnedentyle ,5ine du^tukleri ̂ areS ft ,
?iziiiyor boylcce. Tabii bu akil al ^
oynanmasinda yemeklerin bas
etkisinin yanmda tutulmakta oln
karakterlerimiz iizcrindeki ctsiiv^''^
yadsimamak gerek. *

Telefonlara gelen bildirimicrj
sesle okunmasi ya da gelen arama"!
hoparlor acjilarak cevap verilme
ogrenilen ger(;eklerin §iddetine
oiarak kamera da hareketlen'
dakika. Gecenin ilerleyen &
Pandora'nm Kutusu'ndaH
bit bit sa,;,Idik9a kamera er,
daha htzh donmeye etra^^^
agirligma ejlik eden durmau °8'^nUen
diyaloglann ve yorulmak h f
katkis. filmin adeta ean da ""^dberan
Aynca sadece masan.n oldugu of
balkondan mutfaga, banyodtn f '
kadar evin her bir kojesi etkf fn
temponun du^mesine asla izin '^""arak
dedikkatlerdenka,acakg-^^^^^^^^^^

Mukemmel Yabancilar'-r^.
Sconosciuti) senarist Murat
doknnu^lar. ve b.rka? hma.r hamle"d?*"
neredeyse bire bir uyarlanan Serra f f

imzah "Cebimdeki
Yabanci", gaglar
Qorumlu'nun
herkesc t,-alim attigi
pcrformansi lie akillara
kaziniyor. AFM

^31 Mart 1944
Atnerika'da umumi seferberlik ilan edildigi zaman bazi gene; artistler askerlikten tecil
edilmijlerdi, Bundan maksat ̂evirmekte olduklan filmleri bitirmeleri idi. Tyrone
Power da bu tecil olunaniar arasinda yer almijti. Amerikaii jonprdmiye ijevirmekte
oldugu u^ film! bicirebilmesi i(;in tecil olunmujtu. ̂imdi vatan hezimetine gidiyor.

LABlRENT; SON iSYAN
Merak edilcn sorulann yanitlandigi ve serinin onceki
filnilerindekibosluklanndolduruldugu bir final fihiii.

%

★★
BiCiM ★ ★ ★ IGERIK*-* GYUNCUlUX**

Maze Runner The Death Cure GIKIS 26 Ocak
YdNETMEN Wes Ball SENARYG T.S. Nowiin (James
Dashner'in romanindan) OYUNGULAR Dylan O'Brien,
Kaya Scodelario, Tiiomas Brodie-Sangsrer, Nathalie
Emmanuei, Barry Pepper. YAPIM 2018 ABO

SURE 141 dk. DAGITIM IMF (20th Century Fox)

Gizetn gALI§lR
gizem.calisir@filmlovcrss.com

014 tarihli "Labirent; Oliimciil Ka^i?",2 James Dashner tarafindan yazilan
"Labirent" serisini ba§latan film
oiarak hayatlarimiza gireli tarn dort

yil olmu§. Serinin en ba§mdan bu yana
yonetmenlik koltugunda oturan Wes Ball'un
ilk uzun metrajli (^ali^masi da olan film;
"A^lik Oyunlan" vc "Uyumsuz" serileri ile
yakin akrabalik baglari bulunan ve gent;
yeti§kin edcbiyatinin en (;ok satan vc gen9ler
arasinda olduk^a popiiler distopik

serilerinden biri oiarak one 9ikmi§ti. Hal
boyle olunca, bu kadar 90k satan ve belirli
bir kitle i^inde olduk9a popQler olan bu
serileri beyazperdeye uyarlamak da
ka^milmazdi. Tipki "Atjlik Oyunlan" ve
"Uyumsuz" serilerinin ilk filmleri gibi
ba§anli bir ba§langi9 filmiyle seriye giri§
yapan Wes Ball ve ekibi, son iki filmde
biiyiik ivme kaybederek seriyi pek de hatin
sayilir olmayan bir sonia noktaladilar.

Serinin ilk filminde, ana karakterimiz
Thomas'i bir )iik asansoriinde uyanirken
tammi§ ve onunla birlikte bizler de

kendimizi distopik atmosferde ge^en bir
oyunun tarn ortasinda bulmu§tuk. Kayran
adi verilen gizemli bir labirentin tam
ortasinda ya§am miicadelesi veren gentler,
buraya nasil geldiklerini bilmedikleri gibi
buradan nasil kurtulacaklarma dair de pek
bilgi sahibi degildi. Nitekim ilk film,
genqlerin bu labirentten kagi^i ve kendilerini
bir deney faresi gibi bu labirentin igine
kapatan WCKD isimli orgiitle
tam§malari ile son
buluyordu. 2015 yapimi
"Labirent: Alev Deneylerl"

ise bu labirentten ka^mayi ba§aran genglerin
WCKD isimli drgiite karfi bir direnif
baflatan isyanci grup ile bir araya gelmeyi
ba|armalari iizerine kuruluydu. Serinin
ikinci halkasi her ne kadar mutlu sonla

bitmi§ olsa da hem Theresa'nm ihaneti hem
de arkada§lan Minho'nun drgiit tarafindan
ele ge9irilmesi, seriyi nihayete erdirecek bir
filmin daha geleceginin habercisiydi.

Serinin son halkasi "Labirent: Son

Isyan"i merak edilen sorulann yanitlandigi
ve serinin onceki filmlerindeki bo§luklann

dolduruldugu faydali bir final filmi oiarak
nitelendirmek miimkun, ama daha fazlasini

beklemeyin. Organizasyonun elinde
bulunan arkada§Iari Minho'jni kurtarmak ve
ifil virusii adi verilen salgm hastaliga
yakalanmamak i9in miicadeye giri§en
Thomas ve arkada|lannm maceralanni
izledigimiz "Labirent: Son isyan"; son
tahlilde a§k, dostluk, cesaret, fedakarlik ve
ihanet gibi meselelere odaklanan "A9lik
Oyunlan" ve "Uyumsuz" serileri gibi sirtmi
bilindik formullere yaslayarak hi9bir ozgiin
tat vadetmemeyi tercih ediyor. A9ili§

sekansmda "Mad Max: Fury Road"un
distopik ve post-apokaliptik atmosferini
animsatan bir kovalamaca sahnesi di§mda
neredeyse hi9 heyecan uyandirmayan film,

tek kurtulu§ yolunun sevgi
ve umuttan ge9tigini
soylemeyi de ihmal
etmiyor. APM



TENKiT

SAVA^TAN SQNRA
Ayni toprakta califan, filmin orijinal
adimn da cagri§tirdigi gibi '^amurla
baglanmis' ya da iizerlerine camur
sicramis' iki aile...

★ ★★
MClM**** iGEIlIK*** OYUNGUIUK*****

Mudbound

CIKI$ 2 Mart YQNETMEN Dee Rees SENQRYO Virgil Williams, Dee Rees
(Hillary Jordan'in romamndan) DYUNGULAR Carey Mulligan, Garrett Hedlund,
Jason Clarke. Jonathan Banks, Jason Mitchell, Mary J. Bilge, Rob Morgan,
Kerry Cahlll,Kelvin Harrison Jr. YAPIM2017ABDSURE134dk.

DA6ITIM Baska SInema (Fabula Films)

Gbzde HATUNO^IAJ - noradinsmore@gmail.comDijital platformlar sinemanm yerini alabilir mi
tartifmasi siirerken, ayni dijital platformlar dunyanm
en buyuk ve onemli festivallerine filmier gondermeye
ve gerek ele§tirmenlerden gerekse seyirciden ovgiiler

almaya devam ediyor. 2018 yilmm Oscar odiilleri i^in tarn dbrt
adaylik elde eden "Sava§tan Sonra" (Mudbound) da bu filmlerden
biri. Hillary Jordan'in ayni isimli romamndan yine bir kadm
yonetmen ve senaryo yazan olan Dee Rees tarafindan uyarlanan
"Sava§tan Sonra", Ikinci Dunya Sava§i sonrasinda Amerika'ya
bugiine degin uzanan yaralar e§liginde ayna tutuyor.

Sava§m golgesinde ge^en yillarda kaderleri birbirine
baglanmif iki aileyi merkezine aliyor filmimiz: Beyaz toprak sahibi
aile McAllan ailesi ve onlarm arazilerinde kiraci olan, gift^ilik
yapan siyahi Jackson ailesi. Ayni toprakta 9ali§an, filmin orijinal
admin da 9agri§tirdig] gibi 'gamurla baglanmi§' ya da 'iizerlerine
^amur si9rami|' iki aile. Ancak filmin
neredeyse hikayeyi ikiye bdlen
anlatimmda oldugu gibi bu iki aileyi
ortadan bolen bir fark var bu toprak
baginda. Siyahilerin kdle oldugu gaglan
(unutmasi gerekirken) hatirlayan
babasindan istemese de miras aldigi
irk9iligi bastirmaya 9ali|an toprak sahibi
ve aile reisi Henry McAIlan, yeni kurdugu
ailesiyle birlikte var olma savafj verirken
ya§adi|i miicadelede iizerine bulafan kiri

■

%

lUZiSYEN
mm

flimlnde oyunculugu da clddlye alma
konusunda saglam adimlar atarken,
'stansigi'ndandayararlaniyQr.

PERFORMANCE (1970)

'beyaz' olu§unun vcrdigi iistunliikle temizleycbiliyor. Aym
i§leyen ve ona hayat vcren Hap Jackson'in ailesi ise k61elii^t.^°^''^§i
kurtulmu§ olmalarma ragmen topragm sahibi degil sadecc^il^
olabilmi§, hem dogayla hem de bu (giiniimuze kadar dovam
9arpik duzenle bo|u§mak zorunda kalmi? ve turn bu
topraga, o gamurlu topragm sunduklarina bamba§ka ̂ ekil^
durumda.

Kahramanlarini seyirciye 19 sesleriyle tanitma vnl
yonetmen Rees ise bu tercihiyle ba§ta Henry olmak -
karakterleri deyim yerindeyse bu monologlarla tek ^
kurtarip kanli canh insanlar haline getiriyor. Siv
irk9iligi konu alan filmlerin kolayhkla i9ine diist'""
karikaturle§tirerek anlatimi basitle§tiren, kliscl ̂
anlarinli&inH^in "zivnrlf rflrafoirliftfa ^ ̂ '"^n

Kurtarip Kami caim lusaiudi uamie getiriyor. 5;^ u-, ^olrrni,

irk9iligi konu alan filmlerin kolayhkla i9ine diistUs -
karikaturle§tirerek anlatimi basitle§tiren, kliscl ^^^aflari
anlaticiligindan ziyade tarafgirlige donii^en bir hikayg
kurtulan "Savaftan Sonra", ele aldigi konunun has *^'Hnden
duyan sakin temposuyla dykiisunti ince ince iRlev saygi
finaline dogru emin adimlarla ilerliyor. etkileyici
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herkesiirkvesimffTri.

I Amenka'n.nguncyindckiveriLi
!  topraklar.rk^ihg.npen^esinde
klvranmaya devam ediyor. Filmin, ikisi
de ulkesiad.nasava§m,5ve savaftan saiidonmeyi ba§armi§ Ronsel ve Jamie'nin

dostluguna odaklanan ikinci yansinda bu kcskin ayrim ctkileyici
sahnelcrle ve dokunakli diyaloglarla seyirciye ba§arili bir bi9imde
yansiyor. Beyaz bir adamin kamyonetindc on koltukta oturdugu i9in
hem irk9i bcyazlara hem de ailcsinin ba§ina bir §ey gelmemesi i9in
kendi babasina hcsap vermek zorunda kalan Ronsel'in, iilkesinden
uzaktaki bir savasjta dcrisinin rengi yuziindcn ikinci smif insan
muamelcsi gormek zorunda kalmamasi, ancak kendi topraklarmda hala
ya§adigi bu kabus yuziindcn kendini bir tiirlii evinde hissedememesi,
filmin anlatmak istedigi her §eyi mukemmel bir §ekilde dzetliyor.
Sava§ta olmek iizercyken siyahi bir pilot tarafindan kurtarilan Jamie
ise ya§adigi travmayi atlatmaya 9ali§irken haksizliklara, agabeyine ve
babasma ba§kaldirabilecek giicii sadecc Ronsel'de bularak adcta bu
insanlik ayibmdan kurtulmanin yol haritasini 9izml§ oluyor.

Tiim oyunculuklann kalburiistii oldugu "Sava§tan Sonra"da
Florence Jackson karakterini canlandiran Mary J. Blige'a ozel bir
parantez a9mak gerekiyor. Dargelirlilige, 90cuklarmiyeti§tirmeye,
kdle olmadigi halde kole muamclesi gormeye, kocasimn gerisinde
kalmaya, savaftan donen oglu elleiinin arasmdan kayip gitmesin diye
ugra§maya dayanan ve bunlarin hepsini yaparken kendisi kalmaya
direnen Florence, ashnda filmin irk9ilik eksenindeki ana hikayesinin
di§inda ele aldigi aile, cbcvcynlik, evlilik, kadin-erkek e§itligi ve
kadm miicadelesi gibi bir9ok yan hikayeyi de iizerine alan bir
karakter ve Blige harika performansiyla bunun altindan mukemmel
bir §ekilde kalkiyor. Filmin atmosferine katkisi tarti§ilmaz olan son
dercce ba§arih goruntii yonetmenligiylc tarihin ilk kadingdriintu
yonetmeni Oscar'ma aday olan Rachel Morrison odiile ne kadaryakm
duruyor bilinmez ama Mary J. Blige heykele §imdiden goz kirpiyor
diyebiliriz, ARM

KAHRflMflNLflRINI

SEYIRCIYE
id SESLERIYLE
TANITMA YOLUNU

SECEN YONETMEN
DEE REES, BU
TERClHlYLETOM
KARAKTERLERI TEK
eOYUTLUOLMAKTAN

KURTARIP KANLI

GANLIlNSANLAR
HALlNEGETlRlYOR,

en cok yaki$an
miizisyen olma

ozelllglnl belgeler
birperformansa

uia^iyorbufilmde.
ill li

The Man Who
FellTo Earth (19761

PrSIBfi'Pekde dflktOrmediSi
film, sinemasalyarindan cok

jnuhtesefii darkilanyla hatirlaniyor.
MORYAGMUR

Purple Rain (1984)

ARKA PlNCERt MHMUA MART 2 018 069



TENKiT

STALlN'lN OLOMU
Armando lannucci'nin kara komedideki

yetene^ bir yana, "Stalin'in 01iimu"nu
bu denli ozel kilan bir diger nokta ise
oyunculuk performanslari.

★ ★★★
BtClM [IYUNCUUJK**'*"*'*

The Death Of Stalin

DIKIS16 Mart YDNETMEN Armando lannucci SENARYO Armando lannucci,
David SchnBlder. Ian Martin (Fabien Nurv ve Ttiierry Robln'ln cizgi romanindan)
OYUNGUUIR Steve BusGemi, Simon Russell Beale, Paddy Consldine,

Rupert Friend, Jason Isaacs YAPIM 2017 Fransa-lngiltere-Belcika
SURE 106 dk. DAGITIM Baska Sinema (Bir Film)

Utku OGETURK - utku@filmloverss.com

922 yilmda Komunist Parti genel sekreteri se9ilen Josef1 Stalin, 1927 yilmda Sovyetler Birligi'nin yeni lideri olur.
Liderligi suresince resmi rakamlara gore 3 milyona yakm
insanm oliim emrini veren Stalin'in, gayriresmi olarak 90k

daha fazla insanm oliimune sebep oldugu bilinir. Tarihin en
acimasiz diktatorlerinden biri olarak anilan Stalin'in olum nedeni
ise giiniimuzde hala tarn olarak yanit bulmami§tir. Oldii mil yoksa
olduriildu mii sorusu bir9ok belgesele konu olurken, "Kisirdongii
(In The Loop, 2009) ile hatirladigimiz isko9 yonetmen Armando
lannucci, ikinci uzun metrajli kurmacasi "Stalin'in
Oliimu" (The Death Of Stalin) ile,
diktatoriin dlumuniin hemen ertesinde

iktidar kabinesinde yer alan isimlerin
liderlik i9in girdigi giig gatifmalanni ve
kapah kapilar ardinda donen kirli
entrikalari kara komedi yoluyla
aktariyor; Stalin'in dlumuniin ardmdan
yarattigi terdriin nasil bir hal aldigini
gdsteriyor.

Rusya'da gdsterimi yasaklanan film,
Stalin'in (Adrian McLoughlin) kendisine
gdnderilen bir notu okuyup giilmeye
ba§iamasi, ardmdan ise bir anda ge^irdigi
beyin kanamasi sonucu yere yigilmasiyla
agihr. Bu kahkahaiar, onun dliimiiniin
ardmdan ya^anacaklara dair seyircinin

-- PQlitiktticlvgeleneglnincarpici
MlerindenQlanfilm.senarvDSUVla

Oscar adayiigi da kapmisti.
KISIRDQNGO

In The Loop (2009)

1

I

atacagi kahkahalann habercisidir ayni zamanda. lannucci
Schneider ve Ian Martin'in, Fabien Nury ve Thierry Robin'-
Fransiz 9izgi roman serisinden uyarlayarak kaleme aldikla^^^^^^

1 Stalin'in odasina ilk gelen,danism^»/^^'^*hd
Pii<3«p11 ■Reale'l olur.

dliimiinun ardmdan Stalin
Lavrenti ~

.un ardmdan Stalin m odasina iiK geien, dani^rrianl
:i Beriya (Simon Russell Beale) olur. Hemen ardind^^''^^^ri*
ov (Jeffrey Tambor) i9eri girer. Beriya, Malenk ' Q
ibi kuUanarak, kendisini Stalin'in yoklugund ^ ̂  ̂ ^^ta k ̂

Malenkov (Jeffrey Tambor) i9eri girer. Beriya, Malenk
kukla gibi kuUanarak, kendisini Stalin'in yoklugund ^ ̂
sevk eder. Daha sonra ise odaya sirasiyla Nikita R ^ Var,Buscemi), Vyageslav Molotov (Michael Palin) ve (Steve
sevK eaer. uana sonra ise oaaya sirasiyla Nikita R "-"iic yg
Buscemi), Vyageslav Molotov (Michael Palin) ve (Steve
(Dermot Crowley) girer. Burada 5nemli olan ^^Sanovio
ismin farkli bir poiitikaci portresi ̂ izmesidir. lann ' her

mizahi oge yaratrnav
bunda tamamenk ^ ^"^a9larbunda taraamenJ^' T'"='®'-
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 ve
TUm isimlerin od, '""'°V
W--likte,ya5ad.klarrbf''or'^''=kar§isindabirbirin^
f"khdu,uncele:;:rismd'""="
d'r" °"«bkie odaya bifdoktorgelmelidir.iakinLbnukenmeniyidoktorlarmioldurttugu i,in i^ier i,inden
Qikilmaz bir hal alir. Stalin'in
olumii resmi olarak
a^iklandiktan sonra ise iktidar
oyunlan ba^Iayacak, herkesin
kirli yiizLi ortaya ̂ ikacaktir.

Uzun metrajli kurmacasi "Kisirdongu"i"iun yam sira, televizyon iqin
ijektigi "Veep" ve "The Thick Of lt"ton de hatirlayacak olursak;
"Stalin'in Oliimii" i9in son derecc karakteristik bir lannucci filmi
diyebiliriz. Biiyiik boliimu tek mekanda gc9iyor olmasina ve
lannucci'nin sahnelerin bitQogunda kamerasini karakterlere yakm
yerle§tirmesine ragmen gcni§ 39111 9ekimler tercih eden hiciv ustasi,
sira herhangi bir karakterini konu§turmaya -ki film boyunca
karakterler neredcyse bir an dahi susmuyor- veya aksiyon almaya
geldigindc ise seri kamera hareketleriyle adeta izleyicinin gdzlerini
dans ettiriyor; film aniden ciddi bir ivme kazaniyor. lannucci, Stalin'in
blumuniin ardmdan olu§an soguk havayi nevi §ahsina munhasir
tarziyla bir giildurii §olenine evirirken, sadece donemin liderlerine ya
da politik ko§ullarma degil, guniimiiz diinyasma dair de sert mesajlar
veriyor; kirli oyunlar, yalakaliklar, 9ikar amaciyla yapilan anla§malari
gun yiizune 9ikartiyor.

lannucci'nin kara komedideki yetenegi bir yana, "Stalin'in
01umu"nu bu denli ozel kilan bir diger nokta ise oyunculuk
performanslari. Son donemin, en ba§ari]i toplu performans
drneklerinden biri olarak gorebilecegimiz filmde ozellikle Steve
Buscemi, Jeffrey Tambor, Simon Russell Beale ve Michael Palin'in
performanslari biiyuleyici; adeta ders niteliginde.

Son kertedc, uzerine uzun uzun konufmayi, nesilden nesle
aktarmayi hak eden bir yapim "Stalin'in Olumii". tzlerken gulme
krizine sokuyor, izledikten sonra ise birka^ gun siireyle zihnimizde
dcvam ediyor. Daha da onemlisi, telcvizyonu her a9tigimizda, internete
her baglandigimizda, sosyal medyaya her giri§imizde kar§imizda 9ikan
diinya liderlerine inanmak iizere olduguniuz her an onlarmger9ek
yiiziinu hatirlamamizi sagliyor. APM

UZUN METRAJLI
KURMACASI
"KiSIRDONGii"!
YANISIRA,
TELEVIZYON ICiN
CEKTlGi"VEEP"
VE "THE THICK
OFir'TENDE
HATIRLAYACAK
OLURSAK:
"STALIN'IN OLOMO"
IClNSONDLRLCE
KARAKTERiSTlKRlR
ARMANDO lANNUCCI
LiLMlOlYLBiLlRiZ.

Armando iannuGcl
dendiginde tabli ki

'PGlitlka' geliyGrakla.
Bu dizinin de nuvesinl
PGlitlka Giuaturuyor
haliyle... Komedi mi?

0 da cepte, korkmayin!
IG II NLiUlL

(2005-2012)

Arnianijo lanniiGCi'yi Amerikan
semalannasavuranbudizide
polttikanin'kirlUurukveadI'

dogasina emanet Bdilmis durumda.
VEEP(2012-2015)
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VE AYET

BICIM*-*-* IGESIK-*-** OYUNCULUX***

Jusqu'a la Garde (Custody)

QIKIG 23 Mart YQNETMEN Xavier Legrand
SENARYOXavierLegrand
OYUNCULAR Ida Drucker, Denis Menachet,

Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saikaly
YAPIM 2017 Fransa SURE 93 dk. DAGITtM Fiimarn

Yonetmenin boylesi bir siddet ortaminda herkese
merhametle yaklasmaya kacmayan tavizsiz bir tavri var.

olan ogullan Julien, bu baglamda biiyiik bir
(jikmazm i^inde. Nihayetinde hakim
90cugun ortak velayetlne hiikmediyor ancak
bu hukuki 96zum, kif iler arasindaki diigumii
a9mayacak gibi goriinuyor.

j  Film baflar ba§lamaz, yonetmen
I  Legrand izleyicisini bir karar verici
'  pozisyonunda, bir tanik sandalyesinde
I  konumlandiriyor. Birbirleri hakkmda
I muhtelif ithamlarda bulunan bu karakterler
j  hakkmda pek az §ey biliyoruz; dolayisiyla
'  onlar hakkindaki fikirlerimizi adim adim

olu§turuyoruz.
Filmin birinci perdesinde, ortada

Farhadi usulii bir dilemma varmi§ gibi
goriinuyor. Bu U9 insan kendi sebeplerini
one siirerek, daha fazla aci ̂ ekmekten
ka9mmaya ̂abaliyorlar. Bunun i9in de
birbirlerinin yardimina
muhta9lar. Daha sonra
"Velayefe asi) giicunii
kazandiran ve Legrand'i 90k
daha ilgi 9ekici bir
yonetmen haline getircn bir
§ey oluyor; Denge
bozuluyor. Bu noktada
anla§)hyorki Legrand'in ilk

Kaan KARSAN - kaankarsan@gmail.com

Xavier Legrand'a Venedik'te 'en iyi
yonetmen' bduliinu kazandiran
"Velayet"in olduk9a basit bir
hikayesi var. Myriam ve Antoine

bofanmi§lar ve ogullan Julien'in velayeti
i9in -en azmdan ba§Iangi9ta- 'psikolojik' bir
sava§ veriyorlar. Myriam, Antoine'in §iddete
meyilli oldugunu ve oglunun kendisiyle
kalmasinm gcrektigini one siiriiyor. Zaten
ba§indan beri bo^anma siirecine muhalif
olan Antoine, haksizliga ugradigmi, hala
ailesiyle kurdugu ili§kiye dair bir §eyleri
degi§tirebilecegini du§unuyor. Kafasi kari§ik

072 ^ , f I, 4 ^

bolumde kurdugu e§itlik durumu bir tur
illuzyon... Yonetmen, karakterlerine denH-i
i9erenhaklihklarbi9meye 9abalamivor 7
psikolojik ve fiziksel §iddet filmdeki
9atifmanin tarti§ilirligini zedeliyor-
'patriark' dcnklcmin uzerine dcvrir'

Mahkemesiz bir mahkeme fii
ba§layan hikaye, ikinci perde sonlT'
rahatsiz edici bir gcrilime evriliyQ^^^tia
noktada izleyicinin konumu da d v*orseleniyor. Kadraj gitgide daral t-
siki§iyor ve bir anlamda
ahyor. Bu oykude kimin kurban .
olduguna dair 90k net 9ikarir>,^ .
bulunuyor ve a9ik kapi birakrr,
i]gm9 kilan da bu. Legrand'm
ortaminda herkesi aniamaya
yakla§maya ka9mayan tavi^^i

"Velayet"inu9uncuperdesi'r*'''"
istiiasi'filmi gibi. Film boyunkarakterlerin dunyasindan cilT,^
yonetmen, bu bolumu de eenpi
yonetirken, bize kal.rsa birkac
hatasi yap.yor ve son blogun kurgus
evin d.§ina keserek filmin hi9 ihtiyar

^-y^adEg.bir-otoriteyegaven hissi uyandinyor.
u noktada filmin erillige

kar^i muhalefeti ve finalde
enl devlet uzerinden
yarattigi arinma duygusu
arasinda tuhafbir
9eli§ki hissettigimizi
eklemeliyiz. /\ivvi

8 Mart 1971

Sessiz sinema devrinin en buyiik komedyenlerinden bin olan Harold Lloyd, pazartesi giinu Hollywood'da dlmUitCir.
77 ya§inda olan Lloyd, kendi devrinin Charlie Chaplin, Harry Langdon, Buster Keaton ve Laurel-Hardy gibi biiyuk
komedyenleri ile beraber sinemanin dliimsuz isimleri arasmda yer almijtir. Sinemada genellikle kaiin 9er9eveli

gdzliiklu, hasir japkali qocuk rollerine qikan Lloyd, en fezia 9evirdi|i dehjet sahnelerinden hatirlanmaktadtr.

MEKANLAR VE VOZLER
Onur Oscar'iyla odiiUcndirildi^ yilda, Varda'} a Belgesel
dalinda ilk Akadcmi Odiilii adayhgini da gctirdi bu film.

★ ★★
SlClM ICERIK***

Visages Villages (Faces Places)

CIKISSMarr
YdNETMENLER Agnes Varda,JR
SENARYO Agnes Varda.JR
0 YUNCUIAR Agnes Varda, JR YAPIM 2017 Fransa
SURE 89 dk. DAGITIMFilmarti

AUERCIVAN
ali.ercivan@gmail.com

Fransiz Yeni Dalga'sinin en onemli
isimlerinden, tiim zamanlarin en
onemli kadin sinemacilarindan blri
olan Agnes Varda'nin, 90 ya§ina

merdiven dayadigi §u giinlerde. heniiz
otuzlu ya§larinin ortasindaki fotografgi ve
sokak sanat9isi JR ile ortakla§a
ger9ekle§tirdigi bir proje "Mekanlar Ve
Yiizler". ilk baki§ta olduk9a ah§ilmadik bir
goriintu 9izen bu
ikili. proje

kapsammda bir minibusle Fransa ta§rasmi
dola§ip 9e|itli emek9ileri yafam alanlarmda
buluyor, onlaria diyalog kuruyor ve
evlerinin, i§yerlerinin, sokaklarmm
cephelerine onlarin fotograflarinm dev
baskilarini yerle§tiriyor. Bu insanlarm
hayatlarmi, mucadelelerini yiiceltmek,
onurlandirmak siirecin bir kismi. Diger
siireq ise Varda ile JR arasmda, daha ki§isel
bir diizlemde ilerliyor. Birbirlerini taniyorlar,
Ozellikle JR, Varda'nin ge9mife, gelecege ve
§imdiye nasil baktigim onun agzindan
dinlemeye ve filme kaydetmeye 9ali§iyor.

Ortaya 9!kan eser, hi9 siislu lafiar
aramaya gerek yok, 90k rath! Varda'nin
enerjisi, samimiyeti yeter bir kere.
Yolculuklannda taniftiklari insanlaria
kurduklari ileti§imi izlemek de biiyiik keyif.

Bu §eker gibi film, Onur Oscar'iyla
bdiillendirildigi yilda, Varda'ya Belgesel
kategorisinde ilk Akademi Odiilii adayligmi
da getirdi. Dunya 9apinda 90k sayida bdiil
aldi. Agnes Varda'ya duyulan sevgi, filme de
tafindi muhakkak. Vine de bir iki detaydan

bahsetmezsek, objektif
davranmi§ olmayiz

kanisindayim. Varda ve JR'm projelerinin, o
projeye konuk ettikleri her insanin
hayatinda bir kar§iligi var mi sahiden? Bana
en bariz gelen ornek oldugu i9in, ikinci
duraklarmda kar§ilarina 9ikan, ahirinm bir
cephesini boydan boya fotografiyla
kapladiklari 9ift9iden bahsetmek istiyorum.
O baski, oyle bir adamm giindelik ya§aminda
mahcubiyet duymasina sebep olur gibi
geliyor bana. Onun hayatina degmeyen bir
proje gibi geliyor. Ertesi hafta duvardan
sdktiirmu^tur diye du§iiniiyorum hatta. Bir
grup sanat9i, kameralariyla bir 9ift9inin
topragma daldilar, hayatina miidahil oldular
ve belki de onu 9evresine kar§i utandiracak
devasa bir fotografi oraya emrivakiyle
yerle§tirdiler... Gibi gelmiyor mu size de?

Filmin son blogunda Godard'in evine
yapilan 9atkapi ziyareti, Varda ve Godard'in
ortak ge9mi§lerine dair ogrendiklerimiz,
bunlarm sinefil biinyede uyandirdigi
heyecan nedeniyle zevkle seyrediyoruz
elbette. Fakat filmin bu kisimda esas

meselesinden uzakla§tigim da kabul etmek
lazim. (^unku o zaman mekanlar ve yiizler
degil, bir Agnes Varda belgeseli bu. tkisi
azicik farkh §eyler. JR denen, muhakkak ki
kendi i§inde yetenekli §ahsiyetin, ozellikle
Varda'yladiyaloglanna ve di§ seslerine
yansiyan kesintisiz poz keser haline de Varda
hatrma katlaniyoruz, bunu da itiraf edelim.
Evet, verllen oduller, aldigimiz keyif, aslinda
hepsi Agnes Varda hatrma! APIVl
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HOOOPMAKINIST!

Ugur VARDAN
ugurvardaii'dholmail.cotn

'Yildizlar'inAltmdd
Nostaljik yolculugumuzun bu sayimizdaki bolumune e§siz bir miras e§Iik

ediyor: "'Ttmcan Okan'dan Haftamn Fihnleri" adli kitap... Kitabin giri§
bolumundeki uzun hatirlatma ve Okan'i tanitma bolumiinde, bugiindcn
bakildigindabile iizerinde du§unulmeye ve tartismaya deger notlar var.

"Acidir amma, itirafetmek zorundayiz.
Turkiye'de sinema tenkidciligi gayet giig bir
devreye girmi§tir. Milletlerarasifestivallere
gittigimiz zaman yahanci ulkelerin mes'ut
sinema yazarlariyla tani§tik^a kendi
bahtsizbgimizi daha iyi anhyoruz.

...Yabanci Ulkelerdeki sinema tenkidcileri
belirli bir protokol iginde sinema piyasasi He
olan miinasebetlerini diizenlerken TUrkiye'de
sinema piyasast He sinema tenkidcisi
arastnda bir dugmanlik havasi esiyor.
Tasavvur edin, binlerce kilometre dtedeki
milletlerarasifilm
festivallerine Tiirk basimni
temsilen davet edilen bir
sinema tenkidcisi, binbir
giigliikle Istanbul
sinemalarinin kapilarindan

igeri girebiliyor. Hatta
zaman zaman kovulmak
tehlikesiyle dahi
kargilagabiliyor. Neden?
Bazi kigilerin keyiflerinin
bozulmamasi, bagtbog bir
piyasada daha rahat ig
gbrebilmeleri igin.
Ayiplarini drtmek igin
olanca giigleriyle
saldiriyorlar."Nostaljik yolculugumuzun bu

sayimizdaki bdlumiine e§siz bir miras
e§lik ediyor: "Tuncan Okan'dan
Haftamn Filmleri" adli kitap...
Yukandaki ifadeler, Okan'in, soz

konusu kitapta yer alan bir
yazisindan. Kisa bir ozet bile 'Bir Zamanlar
Anadolu'da', ele§tirmenler a^isindan i§lerln ne
kadar zor oldugunu gdsteriyor. 6te yandan bu
zorlu yol a§ilirken cesaretini, duru§unu, baki§

TUNCAN OKAN'DAf
HAFTANIN FILMLERI

a9isim koruyan ve ilkelerinden taviz vermeyen
bir kalem erbabim goriiyoruz. Okan, ilk kez
filmlere 'yildiz' verme i§lemini basinimiza
getirmi? ama asil olarak ele§tirmenlik
mesleginin onemini hissettirmi§,
kurumsalla§masi yolunda on ayak olmuf,
sektore olan etkisini gostermi§ biryazi
insani... Kitabi ise yine bir meslek buyugumiiz
Agah (Ozgu9) abimiz dcrlemi§, toparlami§ ve
kahcila§tirmi§ (Yerl gelmi§ken 'Arka Pencere'
sathmda, yazilan ve tarihsel hatirlatmalanyla
yeni bir Agah Ozgu^ yetiftiginin altini ̂ izmek

isterim; evet Olkan Ozyurt

karde§imi kastediyorum).
Kitabin giri§ bolumundeki

uzun hatirlatma ve Okan'i
tanitma boliimunde, bugunden
bakildigindabile iizerinde
dufuniilmeye ve tarti§maya
deger notlar var. §6yle ki
filmlere yildizvermeyi
basinimiza getiren 'rahmetli'
Okan'in 'yargilari' kisa zaman
iginde problem yarariyor. §adan
Kamil'in "Duvakli Gdl" adli

filmine 'bir yildiz' vermesiyle
ortalik kan§iyor. Tiirk Film
Yapimcilari Dernegi, yazann

9ali§tigi Miliiyet gazetesine 'yerii
film tenkitlerinin yildizsiz
yapilmasi' igin bir 'ihtarname'
yolluyor. Gazetenin o donemki
genel yayin yonetmeni Abdi
ipekgi, yazarina sahip gikiyor ve
bu ihtarnameye kendi k6§esinden
cevap veriyor. Keza rakip yayin
organlarinda kalem oynatan
donemin sinema ele§tirmenieri
de meslekta§larinin yanmda yer
aliyor. Ama bu arada olan Okan'a

oluyor; verdigi yildizlarla ycrli sinemacilari
degil yabanci film ithalatgilarini da kar§isina
aliyor. Mesela Fita^'gilardan Osman ve Giinen
ipekgi'nin sahipleri oldugu Yeni Melek
Sinemasi'na girmcsi yasaklaniyor (Oysa
§imdiki zamanm sinema yazarlannin on biiyy^
sizlanmasi, bazi filmier igin yapilmayan basin
gosterimleri oluyor, §ukurki salonlara
alinmama a§amasina 'heniiz' donmiii de&ii-
Ve bu yasak tarn bir yil siiriiyor... Agah nK-
aktardigi bir ba§ka ilging not da §u: Dah

film ithalati i^ine giren Tuncan Okan i,
§irketinin dagitimi yapcigi yabanci bi^
'bir yildiz'veriyor... '^tne

Kitapta Okan'in kaleme aldigi bij-
ve yabanci film ele§tirisi var. Bu gene)^'^^ Verli
iginde 'Yerliler' cephesinde sadece bi
'Nevzat Pesen idaresinde gekilmis'm'"
"Ikimize Bir Dunya"ya 'ug yildiz' ver'x
goruyoruz, diger butiin filmier 'bir'
yildizhk notlar almi§, Ki, "ikimize
Dunya"nin ele§tirisine giris ciimi i
"Hayret!.. Turk sinemasmda akla geTrl""
hele boyle bir ke^meke^in i;inde hVmiT""''
umitedilmeyecekbirsicrama m , "'9havsalam.2 alm.yor! Hem de bugUne k ","^'
Turk smemas.na en bayag., en kalitesl
f.lmlenvermekletan.nansinemac,lar,mr.d

(f
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€€ 'Yildiz tablosii' meselesinin de
Tiirkiredeki seriivenine onculuktdtn

isim Agah abiymis. ff

biri (yonetmcn Nevzat Pesen'i kasrcdiyor tabii
ki) yapmi§ bunu."

Yildiz meselesinin nagizanc bendeki

seruvenine gelince: Vakti zamanmda Antrakt
dergisinde gali§irkcn mesai arkada§im Durul
(Taylan) yazi gizi i§ini birakip set orraminda
ter dokmeye karar vcrmi^ti (ki yolu agik oldu,
o artik giinumuz yonetmenlerinden).
Sonrasinda dergiye

Durul'un yerine. ITU
Mimarlik'tan bir

arkada§imin

('rahmetli' Emel
Mutlu) tavsiyesi
iizerine geng bir
'yetenek' almi§tik.
ITU Ugak mezunu
olan bu arkada§, kisa
zamanda kaleminin

ne kadar yetkin
oldugunu
gdstermi§ti.
§imdilerin belgesel
yonetmeni ve

'Documentarist'in direkidrlerinden Necati

Sonmez'den bahsediyorum. Bir zamanlar aym
evi de payla§tigim Necati serinkanli duru§u,
olaylara, meselelere ve de sinemaya
yakla§imiyla her daim farkiiligim sergiler. O
zamanlarda 'yildiz sistemi'ne kar§iydi,
bildlgim kadariyla hala da kar§i. Ben de belli
olgiilerde ona katilsam da filmleri tasnif etme

ve degerlendirme
agtsmdan bugiine
kadar daha pratik
birifade bigimiyle
kar§ila§madim
heniiz. Ustelik

yildizlann evrensel
birdilivar; malum,

hangl iilkeye, hangi
kultiire ait olurlarsa

olsunlar; blrtabloya
baktiginizda gok kisa
bir siiredc diinyanm
herhangi bir
cografyasma ait
eleftirnieninofilm

hakkindaki kisa ve 6z yargisini gormii?
oluyorsunuz.

'Yildiz tablosu' meselesinin de
Tiirkiye'deki seruvenine onciiliik eden isim
Agah abiymi§. ilk tablo Ozgiig'iin hazirladigi
ve 1962'de ancak iig sayi gikabilen Sine-Film
dergisinde boy gostermi§. Daha sonra Yildiz
dergisinde ve yine Agah abinin kadrosunda yer
aldigi, 1965'te 12 sayi gikabilen 'Sinema 65'
dergisinde yayimlanmi§ 'yildiz tablolari'.
Guniimiizde ise artik biitiin sinema

dergilerinin olmazsa olmazlarindan. Nagizane
ben de Hiirriyet Cumartesi ekindeki sayfamda
en az be§ sinema yazari dostumun yer aldigi
bir tabloya yer veriyorum (ustelik bizde
yayimlanan tabloda sadece yildizlar degil,
bir-iki ciimleden olu§an gbrii^ler de
bulunuyor).

Ele§tirmenlerin verdikleri yildizlar
uzerinden genel olarak sanki §unlar
soylenebilir: Verllen notlar, sahiplerinin
sinema anlayi§larim, yakla§imlarini,
begenilerini yansitiyor elbet. Dogrusu
'yildizlarina' bakarak birgok ele^tirmenin
sinemayla ili§kilerini anlamak ilk elden
miimkundur, kendi adima gordiigiim
yildizlardan, sahiplerinin 'ciddiye
almir'liklarini olgtugiim gok olmuftur (ayni
§ey elbette benim igin de gegerlidir). 6te
yandan 1990'dan beri birgok yerde kalem
oynatan biri olarak da yildizlar konusunda
kendi adima eski cimriligimden uzakla§tigimi
ve 'yumufadigimi' soyleyebilirim. Bu konudaki
az-biraz cbmertligime dikkat geken
arkada§lara da §akayla kari§ik hep ayni cevabi
verlrim: "Aman, dte diinyaya mi gotUrecegim."
Blzim nesilden eski tutumunu siirdiiren isimse

Murat Ozer'dir. Her zaman olgiilii, her zaman
notu az-biraz kit, her zaman (gergek hayattaki
yer yer delifmen ve cofkulu ki^iligine zit gibi
bir bigimde) mesafeli bir tavri vardir Murat'm
(bence).

Bir de tepki oylan tadindaki yargilardan
bahsetmek gerekebilir. Ben mesela vakti
zamanmda Aktuei'de gali§irken "Titanic"e 'bir
yildiz' vermi§ ve o donem, kendimce ortaligi
kan§tirmi§tim. Gegen ay da Arka Pencere'deki
'yildiz tablosu'nda Tunca'nin (Arslan) benzer
bir tepki oyu vardi; "The Post"a 'bir yildiz'i
basmi§ti.

Son olarak "Gokyiizunde yalniz gezen
yildizlar / Yeryiizunde sizin kadar yalnizim"
§arkisindaki 'gizli ozne'nin 'sinema
ele^tirmenleri' olabilecegini du§unmeye

ba§ladigimi sbylemek isterim... APM
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SAVASTANSONRA SOFRASIRLARI VAH$ilER

MEHMETACAR
HABEHTURK

BILGEHANARAS
AflKAPENCERE

QKANARPAC
ARKAPENGERE

TUHCAARSIAN

AYDDUIK

RRATATAG
ARKAPERCERE

SENAYAYDEMIR
GAZETEDUVAR

CIIMHURCilKBAZOfiUI
SINEMAMUZIICCOM

EBRUGELIKTUG
ARKAPENGERE

MURATERSAKlN
SiNEMAMUZDCCQW

BERKEGOl
AITYAB-

BURAKGORAI
SBZCl]

MQJDEIBIL
ARKAPENGERE

KAANXARSAN
EXSlSlKEHA

AKURAL
HtUlTET

ESbKOCiklffBliU
ARUPEKCERE

UURATQZB
ARUPEKCERE

OlKANdZniRT
SABAH

AllUlVlUYANiK
MilltmSAJUI

[IGURVARDAN
HORRim

BUR(;IN8.YAIGIN
•AfflUPENCERE

ORTALAMA^

BEH, TONYA/I,TDHYA ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★
«

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ _★★★★ ★ ★★★ : 3,47

BENl ADINIA CAGin / CM! ME BY YDUn KAME ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★
1

★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ 3,7B.

BLACK PAPfTHER ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ "■ ★★★ —, ★★★ 2,81

GEBiMDEKiYABAKGI ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ' - 7' ★ ★★ 2,83-

BOHYANINBOTiiNPARASI ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★Tt ★★★ 3.ia -

EN KARANLIKSAAT/DARKEST HOUR ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ . . * ★ ★ 2,03

IRE FLORIDA PROm ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ *****
★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★★ 3,92

FOKTRDT ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ **★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ■ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ 3,25 ,

GOZELADAMSOREYYA ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★ 2,75 "
KADlBEOiiLUM ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1,B0l;

iYiGONLEB/HAVEANICEDAY ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★

**

★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ -★★★★ 3,75

KAYHAN ★ ★ ★ ★ -  '★ ★ -- 1,00 ■

LABiREMT.-SOIliSYAII ★ ★
"

★ ★ ★★ 2,20

MEKANLARVEYOZLER/FACES PUCES ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ 4,00
*

OlOmludOnya ★ ★
★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ +★★★ - 2,75 ■" >

DZGUHLljOONELllTONU ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1,00
-

PARAMPAHOA/INTHEFADE ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ^  2,88

PHANTOM THREAD ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★* ★ ★★★ ★ ★★★ - - ★ ★★★ 4,10

SAVABTANSDNRA/MLIDBDUND ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ 3,42.. .

SDFRASIRUfll ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ - ★★★ ★ ★ ' - ★★★ 2,89

SUYUHSESt/THE SHAPE OF WATER ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ - ★★★ ★ ★★ ★ ★★
- 2,89

"

TNELMA ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ 3,07

UfiURBflCEfii/LADY BIRD ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ 3,06

OQBIUBDARD EBBING CIKISI. MISSOURI ★ ★★★ ★ ★ * ★ * ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ 3,80

VAHSiLEfl/HDSTILES ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ 3,54
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GISE MEMURU hnxofficetiirldye.coni Tolga :\KI\CI

Til OICl I HSHT 2017

1. RECEP IVEDIX S
2.10GAN

3. TATIIU TATIIH

4. ISTANBUL XIRHIZISI
5. KDN8; SKULL ISLAND

2 TIL QNSE / lART 2016

I. KOLPAClNO 3.DEVRE
2. BATMAN V SUPERMAN..

3. OSMAN PAZAHLAHA

4. ANNEHIN TARA8I
5. KAGMA BIRADER

2017-2018 SEZDNU BOX OFFICE TOP 10

18Agustos 2017 - 15 8ubat2018

it
3 TIL ONCE I MART 2015

I. SELAM: RAHARA TOICULUK

2. KDCAN KADAR K0HU3

3. SON MEKTUP

4. GARSI PAZAR

5. MANOIRA FILOZOFU...

FlLMADI daGitim ViZYONTARlHl TOPLAMSEYlRCl

1  AYIA WARNERBBOS. 27EKIM2017 5.530.823

2  AileArasinda CGVMarsDagitim 0IAralil(20l7 5,124.588

3  ArifV2!G CGVMarsOaSitini 05Qcak201G 4,B77.G29

4  Deliha2 CGVMarsDagilim I20cak2018 2.0GG.62G

5  YolArkadasim QGVMarsDagilim 27Ekim2017 2.004.333

6  EnesBatur... TMEFilms 190cak2D18 1457.274

7  CilginHirsiza UIP 25A9usiOs2Q17 999.234

8  Coco UIP 19Qcak20IB 961.910

9  labirentSonlsvan TMEFilms 26Qcak2Q18 813.089

10 ThorBagnarok UIP 27Eklm2017 1  795.596
* Scyirci niiyiltiri:JUmlfriu hirili aralij-i ii^iitdcki scyirvi .layilarutiv.

201B'EMUTHi8BASLAN0IC
Bu sayfayt hazirladi^mizda zotSytlimn ilk 7 haftast heniiz
tamamlanmi^ti. Bu jhafta boyuncasmei7iagi§elerinde
kesilen biletsayisn6.ii9.597olarakgergekle§tivebu rakam
bugiinc kadaraym za^nan dilwtinegoreytbn en iyi ba§langici
olarakgci'geklegti. Bu donemde 4fibnin milyon ustii seyirci
yakalamast bu bagariyi da beraberindegetirdi. Buperiyotta
gegenyila gore 9^5.4 'luk bir seyirci artigigdzlemlenirken, daha
bnceki en iyi 7 haftahk baglangtg olan 2015 'egore de %14,5 'luk
birartigtnevcut

Toplam Seyirci: 16.119.597
Yerli Filmier: 12.405.83t (%76,9^
Yabanct Filmier: 3.713.766 (%23,04)

Dagitimcilar
CGVMars Dagttim: 10.1S8.365 (%63,20)
TME Films: 2.714.709 (%l6,84)
UIP: 1.918.018 (%ii,90)
Warner Bros.: 792.295 (%4,92)
Bir Film: 279.828 (%i,74)
Diger: 226.382 (%i,40)

AllCIA VIKANDER
lOMB RAIDER

HayallsiSim 10.345
Jason Bourns 352.814
Daniinatlialt Kiy 29.811
Cok Pisrois
KodAdi; U.N.C.l.E 140.B53

Tics

Prens

FILMLER

• Yerli Filmier
• Yabanci Filmier

daGitimcilar
• CGVMarsDa^tim
• TMEFibns

9 UIP

• WarnerBros.
• Bir Film

• Di^r

Onuf

Erkai

7.303 I ^ 3
B.322 I r- v"

Bugt^aGiilsoyve
Sevhat Teoman

SuzanDemir

Achk Oyunlan"sonrasi cesurroltercihleiHyapanJennif.
Lawrencebufilmdedeortabgikmtpkavuracak. I;b.1, Cellkt.

07B OfiK 2018 ^ ikKA PfNCffE MECMUA
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JENNIFER LA\MtENCE «ANNE!''NiN (MOTHER!) ARDINDAN "ACLIK
OYUNLARI''SERiSiNiNY6NETMENi 'INYONETTIGi

"KIZIL SERCE" (RED SPARROW) iLE KARSIMIZDA. ZENCiN KADROSU
SQGUK SAVAS ESINXiLi, SERT SAHNELER iCEREN BOL ENTRIKALI
HlKAYESiYLE PiLM, CASUSLARIN DUNYASINA GERILiM YUKLU

BIR YOLCULUK VADEDiYOR.

\lbTuqEl.iKTV6
ebriiccliktiigfl''giiiaU.coiu
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Matthias Schoenaerts*i
Vanya Amca olarak izlayeca^iz.

Jennifer Lawrence film boyunca yine
goz aiici kiyafetlerle salinacak gibi.

KIZIL SERCE

5
f.

/  Vf ■ f f
^eklmler aprlikli olarak
Macaristan'dagerceklestirildl

ajan Nathaniel Nas

w -iMffrnw

Filmde siddetvar-, bir miktar
sapkmhk var, siiriikleyici, entrika
dolu, cok farkli bir casus filmi.

"N. oguk Savag donemi

'  \ casuslarmin edebiyatta
derin izler biraktigini

I  sdylemek yanlig olinaz.
Diinya artik "
kutupluluktan bag ka bir

\ surcGC evrilse de
I  istihbarat scrvislerinin

savagi tabii ki devam
[  J ediyor. Gc^enyilkl

, "Sarigin Bomba"nm

'  (Atomic Blonde)

Lorraine'i (Charlize Theron) fenomcne
dbnugmedi ama bu yila damgasini vuracak
kadin casusumuz, Jennifer Lawrence'in
canlandirdigi Dominika Egorova, ̂ok daha
Gcsur ve marjinal bir karaktcr. Boigoy
Balcsi'nin yetenekli ve giizei balerini
Dominika, bir kaza sonrasinda sakatlanip
(sonra bunun bir kaza olmadigmi
ogrenecck!) baleye veda ediyor. Rus
istihbaratmdaki amcasj -Vladimir Putin'e
benzerligiylc gagirtan- Vanya Egorov'un I
^Matthias Schoenaerts) tcklifiyle bir I

oligarki bagtan 9ikarma gorcvini maddi
gerek^elerle kabu! ediyor ve iglerin ters
gitmesiyle hayatimn keskin bir

,  donemcciyle daha yiizyiize geliyor: Ya bji
beklcnmcdik tersligin t'ahigi oldugu
oldiiruiecck ya da efsanclegmif Rus kadin
casuslarmin okulunayazilarak amca

meslegine adim atacak. Annesinln tedavisi
de soz konusu oldugu i^ln Dominika,
Matron'un (Charlotte RampUng) sikive
acimasizcasert cgitimi altindaki Ser^e . "

I  lakapli ajanlarinyetigtirildigi okulun
,  yolunu tutuyor. Ustiin yetenegiyle burada.
'  kendini kanitlayan Dominika, adeta bir
I  insan-silaha doiiiiguyor ve Rus
I  istihbaratmdaki CIA'ye bilgi gbnderen bir
kostebegin pegine diiguyori Amcrikali ajan
Nathaniel Nash (Joel Edgerton) ileiligkisi
dc boyle bagliyor. Kdstebcgin Nash lie

, baglantisi var ve onu yakalamak i§in
Dominika okulda ogrendigi yontemleri
uygulayacagi Nash'in pegine diigiiyor,

Bu tip casus filmlerindc genelHkle ya
iinya tarihini etkileyecek, felaket I

•getirecek bir gizli bilglnin el deSjo|!'. j
, ya da istihbarat ofgutu i^erisiri^g^ l'"'"®®
tarafli ̂ ahgan bir'kostebek'in
pldiigunu arama 9abasi iglenir. "c
Bomba"da bir casus listesinih el

- degiftirmesi sozkonusuydu.

Cafr6*nin artik bir klasik kabul edilen
-  . "Kostebek"inde (Tinker Tailor Soldier
Spy) kidemli casus George Smiley ivii6;tfi

, yillardirgizlili^ini koruyan bir Rug ,
kostebeginin pegihe diifecekti. «Ki2,1
Ser9e*'de de benzer gekilde Rusya i '
istihbaratinda CIA i9in 9alifan bir

j kostebegin pegine duguliiyor ve merak
lduygusuhu sUrekli ateg eyen kurgusuyl"

surprizler ve entrikalar birbirini kovaliy"
Bir yaiidan da Dominika'nin iiitikam
planmin incecik detaylan erUIuyor flW
boyunca. Ama kimden nc mtikam
alacagm. sakl. tutal.m- Ba§ dondurucu
sarmala doniifen fil™'
arasinda

i

Marvel durtyasinm KaraDul lakapI, sUper
kadin kahramani Natasha Romano® ^
oluyor. Stalingrad^"®"™'" Natasha-hm
maLretli bir BUS ajanina donUsmehikayesindc de bep^r birsiki disipn,, s8n
konusunedeoisa."K.allSer9e..ni„.
Dominlka'sinin "°"™'"iirfarki
var Natasha'dati: Onu yaratan isim Jason
Matthews, ^j^^Pd'^rini
yututen bir ard,„da„
ombkii oiup tikVom
Matthewa'un yaf
Scree" Edgar AiIan P°yOdui!cr..rtaa .e^acr9e , gdUlUnu kazaniyor. - - "

gelecek. Sinemaya da uyarlanacaklardir!
, bominika'nmNatasha'danfarkiifte

boyle igin mutfagini iyi bilen bir ismmkaIeminden9ikinasindayat.yorbuyuk
olcude.Bukonuday8nctmen Precis
Lawrence'in da diyecckleri var: "Kara Dul
hikavesine cok benzedigmi dugunenlcr:SbuV.in.,okfatki.bhkereK.z.i
Ser9eromanindanuy^^s
; biiiyorsunus k" P almdi. Araa buyazartarafmdankakra
benzetmeler hep yap"feyicrietiketiemey.^^Be^^
•KiaiiSersfgerScktc" g _

flim; Bol silah kuUan .

¥y.ii.kemekii^^„„U„„^ ^
Matthews'un bo ftini

hakiarmi daha yW'^ va„,|, >"=^1basamakiibir rakamkariii g satm.5
Oimasi da iigi koiiari '^'™diden

Matthews bir RedMatthews bir "V- «ed

aksiyondcgil>b g

gin i9inde bir Rus
i^cyjaij^niiksev erdenD*^ ? f

suriikieyicucntrik , ^ , , ,

.  Biryandandais-'-Lsahipbirminge^mifinesa'P

akla gelen ilk geyl
Sparrow"un ark ^^--emlin's Ca j
Treason" ile "The Kremlin

V,
yaadlkiari nedcn ,
oiabiiir neden^^,.„„,at .
if|aedilit»be

manipiilasyon ama9lidir ve hedef ' ■
gagirtiyordur diye dugunmemek de elde
degil. Gene de gu bir ger9ck ki, casuslann
diinyasmda bilgi ahgveriginin
saglanmasinda insan iligkisinih 3ncmi
buyiik. "Kizil Ser9e"de Matron'un da
sdyledigi iizerc usta bir casus, kargisindaki
kigiyi bir yapboz gibi gormeli ve onun
cksigini tamamlamaya 9aligarak onu ele
gC9irmeIi. Scr9elcrm yetigtigi okulda
verilen bcnzcrsiz cgitimin teracUndc bu

yatiypr. Para ve cinscllik isc guphesiz bu
iligkilcrin anahtar kelimelcrl. Her bir
Scree gorev csnasinda aklini vc
bcdenini sinirsizca ortaya koymak

^ ve utane, gurur, ahlak gibi temalari
V  zihnindcn 9ikarmak uzere

yctigtiriliyon.Mijfredatta
sado-mazo iligkiler i9ercn

pornografi dc var, bazi
cinsel konularda

uygulamali derslcr dc.
"Kizil Scr9c" i9in

baglangi9 9ani 2013'tc
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KIZIL SERCE
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" * bominikn her acidan *serf blr^  e^m surecinden ge^or.

^aldiginda yonetmen Darren
Aronofsky'nin adi ge^mifti ilk bafta.
Ertesl yil Aronofsky'nin terkiyle bu kez
giindeme David Fincher ile Rooncy Mara
gelmifti. ikili malumunuz isve^ polisiyesi
"Ejderha Ddvmeli Kiz"da (The Girl With
The Dragon Tattoo) birlikte ̂ ali^miflardi
ama serinin devami gelmemifti. Fakat
2015'e gelindi^nde yonetmen konusunda
karara varildi ve Francis Lawrence'ta

karar kihndi. Miizik klipleriyle ba§layan
ydnetmenlik kariyerinde daha 2005'teki
ilk nimi "Constantine" ile nikotin

bagimlisi John Constantine'in melekler
ve feytanlarla dogaiistii ili§kisini anlatan

"Hellblazer" ̂izgi roman uyarlamasma
imza atan Lawrence, fllmiyle
elcftirmenleri ikiye bdlmiiftii. iki yil
sonra Richard Matheson'in romanindah

uyarladip "Ben Efsaneyim" (I Am
Legend) ile eserin ruhunu perdeye
aktarma konusundaki yetkinligine
kimsenin itirazi olmayacakti. Onu
izleyen filmi "Afkin Biiyusu" (Water For
Elephants) ise 1930'larda ge§en bir roman
uyarlamasiydi yine, ama Lawrence i9in
kariyerindeki asil si§rama Gary Ross'un
ardindan devraldigi "A^lik Ojoinlari"
serisi sayesinde ger^eklefecekti. Katniss
Everdeen roliindeki Jennifer Lawrence ile
yonetmen oyuncu ilifkisi boylece a
baflamifti ve bu ilifki fimdi "Kizil
Ser9e"ye ta§mmif durumda. Francis "
Lawrence kitabi okudugunda 90k
begenmif ve Jennifer Lawrence'in
Domlnika'yi /
canlandirabilecegihi

du§unmu§. Gene de
oyuncunun kpnunun / 1
derinligini ve yogunlugunu
kavrayip kavramayacagina
dair bir |uphe de duymuf. Ama
Jennifer Lawrence'in cevabi 'Evet'
olunca, yapim siireci de hiz
kazanmif. Filmde bafta egitim
alinan okuldaki sahneler olmak J
uzere hem bir oyuncu hem de bir

insan olarak insani 90k etkileyen :
sahnelerin nasil 9ekildigine dair sorulan '
bir soruya ise Francis Lawrence §oyle
yanit veriyor: "Jennifer ile ilgili
halletmem gereken tck bir §ey vardi, o da
senaryo metnini 90k okumamasi ve bu
yuzden de pratikyapmaraasiydi.
Genellikle once bir veya iki kere okur,
siradan bir sahne i9insc mesela sabah blr
daha goz atar ve repliklerini ezbcrler.
Ger9ektcn biiyUIeyiciydi bu 9Qnku
performansi tamamen sezgileriyle ortaya
9iktyor. Ben genellikle ona hikayenin
neresinde oldugunu ve karakterin
duygusal olarak nelcr ya§adigini
sdylerim. Bilmcsi gereken her §eyi oniine
sererim, o da bunu ahp gider. Egcr biiyuk
bir sahne soz konusuysa genellikle bir
gece once ona mesaj atar veya tclefon
a9arim, bir goz atmastni ve ustunde
dufiinmesini sbylcrim. O da boylece bu
buyiik sahneye gerektirdigi §eldlde
hazirlanir. Ama aslinda bu onun degil
benim ihtiya9 duydugum bir §ey. Qunku ' ■
sahne ne yogunlukta olursa olsun onu
sahnede yafiyor, sonrasina ta§iiniyon
Biinu izlemek gcr9ekten de 90k ama 96k
garip; 9unku sanki bir diigmeye basiyor
ve pynuyor, sonra da diigmeyi 9eviriyor-.
ve sa^enin duygusundan 9ikiyor.
'Motor' dendigi anda o §akalar yapan

Jennifer birka9 salise i9inde de^liyorve
karaktere donufuyor. Kestiginizde de
Jennifer geri geliyor. Bu ger9ekten

inanilmaz bir §ey ve nasil yaptigini
bilmiyorum. Ya§i ilerledik9c onun bir
karakterin i9indeki daha zorlu, daha
karanhk ve korkutucu yerlere gitmesini
bekliyorum ama o inanilmaz §ekilde girip
9ikiveriyor."

Jennifer Lawrence belki de bu

ozelligiyle ger9elrhayatta oyuncu yerine
karizmatik ve ciiretkar bir ajan olabilirdi,
kim bilir? "A9lik O'yuhlari" sonrasmda
gozdesi oldugu yonetmen David O.
Russell ile "Joy", bilimkurgu "Uzay '
^ Yolculari" (Passengers) ve "X-Men"

serisindeki Raven-Mystique

karakterine devam ettikten sonra
*  ge9tigimiz yil "Anne!" ile Darren

Aronofsky dunyasina adim atan
gen9 oyuncu kariyerinin en cesur
rollerinden biriyle karfimizda.
Joel Edgerton, Matthias
Schoenaerts, Charlotte RampHng
Jeremy Irons, Joely Richardson

Mary Louise Parker veCiaran 'Hinds'ten oIu§an kadrosuyla
i  "Kizil Ser9e'' tUru sevenier kin

surprlzi bol bir gerilim; APM '

*--3 "KIZIL SERlyE", 2 MaRT'TA'
' J SINEMALARDA

ISTiHBARATTAN EDEBlYATA
Jason Matthews gibl 9e5itli Istihbarat
orgtttlerinde yiMarca gorev alip sonrasmda
kaleme sanlarak casus romanlan yazmif
diger usta yazarlara bir bakalim.

r
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JOHN LE CARR^
1931 dogumlu uretken yazann ;
eseriehne sinema ilgisiz kalmadi.
"Scguktan Gelen Casus" romani-
nin 1965'teki uyarlamasi sinemala-
rimizda "Utanq Duvannda
Casusluk" adiyla gSsterildi ve
yazar, eserin bafkarakteri George ■ ^9
Smiley etrafinda ba^ka casusluk
romanlan da kaleme aldi. MIsve Mt6'te hizmet
veren Le CarrP kulliyatmdan en son 2016 yilinda
"Hain" (Our Kind Of Traitor) film) perdeye uyar-
landi. Carrp, Soguk Sava§ doneminden sonraki
siirece dair guncel casusluk romanlan kaleme
almasiyla da farklilaflyor.

FREDERICK FORSYTH :
Romanian toplamdayo milyon
adetten fazia satan Frederick

Forsyth denince akia ;upheslz '
hemen "Qakalin GiinU" (The Day StKy
Of The Jackal) gelir. Bir Fransiz 4 ̂ 5?.
radikal grubun General De Gaulle'e
sabotaj i9in anla§tiklan bu isimsiz
terdristle ilgili romani, sinemaya
i973*te Fred Zinnemann tarafindan uyarlanmifti.
1970'te 30 giinde yazdigi bu ilk roman, Forsyth'i
line kavu§turdu. Yazar, 2015*16 yaptigi itirafta
1960'larda Nijerya ve Biafra arasmda 9ikan sivil
sava^ta MI6 i^in ajanlik yaptigmi belirtecekti.

GRAHAM GREENE

Yolu MI6'ten geqen bir diger
ajan-yazar da Graham Greene.
Te;kilata girdikten sonra dUnyanin —
pek 90k vah§i cografyasma ve uzak
noktalanna boica seyahat eden ^
Greene'in casus romanlan difinda 4
da eserleri var. "Sessiz Amerikali" ^

(The Quite American) ve "Havana
Casusu" (Our Man In Havana) hemen akIa gelen
Greene imzaii casus romanlanndan yapilmif
uyarlamalar. Ye|il9am'da da Graham Greene
uyarlamalan mevcut: Senaryosu Selim ileri*ye ait
Lutfi Akad imzali "Yarali Kurt" ile Orhan Elmas ve
Halit Refig'ln senaryolaftirip Memduh On'un
ydnettigi "GLinef Dogmasin" gibi...

IAN FLEMING

Zengin ve niifuzlu blr ailenin 90CU-
gu olarak diinyaya gelen Ian Ipf
Fleming, sinemadamacerasiyilla''-
dir sCirmeye devam eden MI6 ajani
James Bond'u, Mieten emekli
olduktan sonra Jamalka'dain§a

ettigj ve Goldeneye adini verdig'
evinde yarattr. 1952 tarihii Ilk .gbiyatma
romani "Casino Royale" ile casu ^^.^|grini bile
l^azandirdigi bu ikonik Naziler'e
yapmi|ti. Fleming II. Dunya ^ ^usluk garevl-

1  yurutOlen pek 90k baga'"'''
arkasindaki isimdi.

-'I,— -. .J" »;-( •

inayal®.
3jzKa9if^3 Ddkelim. (iD

GO OFSET
vvww.gdofset.com

•v T - v.
/ - f/ I' . J



s,

■' '

MULAKAT

■'AV \"v
->v.

'•'Kiv*-.'

i 1 p

1 i
Onur Cnlu §u an TCrkiye'de alrtif yonetmen'^'"^2'ves1lSS

itirazedemez.Buayonunlavenifilmi"^^'f Vok" «p,,.„"^'"'ayagelddcama ,
5„0ma.dckUylarta-U5b„G«,Lc««^'*";file"iy™BuS^^^^Bankast nin da ardi ardina vizyona , a-miyor. I lepsinl ®""''

(jnlii'nunkafasmdadahapek^ok'koy"" ondan dinledik!
'cO^IvIojiivfMtihshi^^^ '

ciwuikW'^'^'" _

rnur Linlii -iyi anlamda- biraz
manyak biri... Uzun bir sure
l-'lash T\"dc ckrana gclcn kiilt
program "Gcryck Kcsit"in
sincma vcrsivonii "Manvak'Ma
kar^imiza gclcccj^ini

duydugumuzda §a^irdik inir Havir. Ama fena
halde merak ottik, Onur Unlij ile 'Sanbivik' Cahit
Ka§ik(^ilar birliktcligindcn nasil bir ^cvyikacak
diye... Bu soyle^iyi yapmadan dncc izlodigimiz
-heniiz bitmcmi^- haliylc "Manyak"in tarn bir
"Gerijek Kesit" duygusu ta^jidigini rahatlikla
soylcycbiliriz. Mastalikli dcreccdc sevdigi
annesinin olumiiniin ardmdan bocalavan
Riza'nin hikaycsini anlatan "Manvak"! Onur
Unlii'den dinlcdik...

Flash TV'uin kiilt programt "Gayck
KesifinfiUnitu ̂ cktiginiz duyuhmca
inteynette bivisifilmin adtna da^diirfcrmc
yaparak "Manyak bti adatn?" diyc yazmi§.
^Manyak mistmz?" diyc sofarak baiglayalin}
o halde!

Manyakliktan dcgil de daha yok mcrakian
yaptim ben bu tilini, ivi do oldu. Cahii
(Ka§ikyilar) Abi yazdi senaryovii. Bircumagiinu
hikayeyc karar verdik, pazartesi gonderdi
senaryoyi;^ iizerinc ben biraz yali^tim, 4-5 giindc
falan yckt-ik. Aslinda orijinal jjanlarla yali§mak
istedik, "Geryck Kosit"in yckildigi gibi. bir
kamera, bir iki i^ik, iiy dbiT mckan, be^ alti
oyuncu... Kcndim dc "Geryck Kesit" havranivmi.
saf sinema oldugunu du^iiniiyorum. Bir hikayevi
en basit yolla anlatiyorlar. ben mesela o kadar
basit anlatamadigimi gdrdum. "Manyak"ta
benim yaptigim "Geryek Kesit"i biz yekersek
nasil bir §cy olurdu... Gan'<u yapilanin avnismi
yapmanm da manasi yok, bizim baki§ ayimizla
onlarin §art]ari birlcjjirsc nasil olur dive baktik,
ortaya boylc bir ijcv yikti.

"Gergek KesiVipj/cptOMrepi Saj-ibiyik'i Cahit
Ka§tkgilay'la daha once "Leyla ilc
j[/Secntin"da ^ah§nu§timz. Bu kezyoUarimz
nastl kesi§ti?
Bir arkada§im var, daha once o ckiple yali§mi§.
Bir gun ondan bahsctti. Ben dc iiy ay olmu§tu
film yekmemi§tim. kafamda dolanmaya ba§ladi.
Bir i|e ba§!ayacaktik, o biraz crtelcndi ve bir
haftalik falan bir bo§luk oldu. Bu bir haftayibu
filmi yaparak degerlendirdik. Bu arada bu bir
haftayi "Bakin nc kadar kisa surede yapiyoruz"
demek iyin soylemiyorum. O §artlara uymaya
yali§tik, onlarin imkani kadar imkanimiz olsun
istedik, ona vurgu yapmak iyin soyluyorum.

"Leyla ile Mecnun"gibi "Gctyck KesiY" de
kiilt bir dizi, hayranlari ̂ ok. Bu ifcgirerken
"Gergek Kesif'in rithuna aykirt bir §ey
yapartm diye bir kaygtmz olmu^tur ilia ki...
Bunun iizerinc filmi yckmc
surcmizden uzun
dufunmu§uzdur. En sonunda
bdyle bir fey yapacaksak
kendi gozumiize en yakm
fckilde yapmanm daha dogru
olacagma karar verdik. Bu
filmin "Geryek Kesit"in

MAfil 2^018 *"«* 'fHC[R[

degerinden bir §ey kaybetrirecegini
dufiinmuyorum! "Manj'ak", "Geryek Kesit"
dedigimiz efsanenin bir paryasi, bir eki gibi...

Do^udan vizyona yonclik miynptinir,
yoksa ̂ ckeUtn bakalim mt dcdiniz?
Ozellikle vizyona yonelik yektik. Geryekten
merak ettik geri dbnii? nasil olacak diye. insanlar
konufuyor. "Seviyoruz, bliivoruz" divorlar, aim
size bir film, izleyin \"ani!

Onur Vnlii kafastyla "Gergek Kesit" kafasi
ncrclcrdc kesi^iyor?
Ayni bofiuk duygusu var ikisinde de... Beni
"Geryek Kesit"te en yok yeken, manali bir feyin
toplamda nasil manasiz bir §eye ddnuftugiinu
gdstermesi... Manayi nasil manasizliga
yevirdikleri hep ilgimi yekmifti.
Ben de oyle feyler \"apmaya
yalifiyorum. Manavi butiin
yiiklerinden kurtarmak
gerekiyor. Qunkii oyiikler
kendisinc ait olmavan
fcylerdir, yiinkii bizim mana
dedigimiz kendisinc
atfcttigimiz fcylerdir. Kendi
biif ina bir §eyin manasi olup
olmadigmi anlamamiz iyin o
§eyi kendi atiflanmizdan
kurtarmamiz gerekir,
oncclikle soymamiz gerekir
dibine kadar. Ben biraz boylc
feyler yapiyorum. Onlar bunu
diifuncrck mi \*apiyorlar bilmiyorum ama orada
ben oylc bir §ey goriiyorum.

"Geryek Kesifin 'amafor' ruhttntt
bozmamaya ozellikle dikkat cttiginiz
gdriiluyov "Mauyak"t izlcyincc. Film,
ydnchncnf'ndcn so>*u/ur vc sineinnda
ydnctiMCMiM cgosii yufescfetiVgcnc/liWc. Bu
iiofctada kcndinizi nastlfrcnlediniz?
Bu mevzuyu bo§ verecek kadar yok film yektim!
(Giiliiyor) Yonetmenlik egosu geryekten vardir
ama zamanla bunu ogreniyorsun, Mumkiin
oidugu kadar bundan siynlip "Geryek Kesit"
ruhunun iyinde kalmaya yaliftik.

Daha dnccfilmlei'inizdc qah§tigimz Serkan
Keskin, Stvrt Siireyya Onder, Otter Erkan,
Ahmet Rifat ̂ ungar, Erfcaii Kolgak Kdsfciidi7
^ibi birgok ismi "Mattyak"ta 'cameo'
rollerdegdriiyoruz. Onlardan biVmc ana
rollerdcn birini vermeyi diigUnduniizmu?
Hayir. (^ok kisa siiredc yektigimiz iyin bazi
oyuncular iyinde biilunamadilar. "Ben de
oiacagim" diye tchditler aldim! Sokaktan geyen
adam olmakla ilgili hiybir sikinti duymadan gelip
0 sokaktan geytiler ya da kdfede oturdular.
Dikkatle bakmazsan goremeyebilirsin!

Sincmanin gittjk

"Mniiyuft"!
filmografinizde nereye
koyarstmz?
Uzerine konufinamiz
gerekcn ayri bir mevzu vat.
§imdi ben Mot Koyun
Hareketi uzerine

^c tat vcrmcz
scye ddniistugiinu dusunuyorum.

MANYAK

yahfiyorum. Yeni bir sinema yapma biyimi bu.
Ben var clan sinemanm esir almmif oldugunu,
orta sinif tarafindan esir almdigmi ve sinemanm
gittikye tat vermez bir §eye donuftugiinu
dufuniiyorum.

"Orta stntftarafindan esir alindt" derken
neyi kastediyorsunuz?
Temel tezim §u; diinyada orta sinif yuvallamif
durumda. Biitun sosyal seyimlerinde filan orta
sinif krizde... Dolayisiyla orta sinif tarafindan
yapilan sinema da... Hem popiiler sinema hem de
'arthouse' anlammda. Sinemanm sikici ve itici
bir yere dogru yekildigini dufiinuyorum. Yeni
birtakim onerilerim var. "Put §eylere" adli bir
film yektim. Istanbul Film Festivali filmi alirsa
nisan ayinin ortasi gibi orada gosterilecek. Biitun

bu harekete 'Mor Koyun' adim
veriyorum ben. "Manyak" da
aslmda Mor Koyun
Hareketi'nin ikinci filmi.

Manifestosunu yazdimz mt?
Manifestosunu da yaziyorum.
Gnu da "Put §eylere"yle
beraber ortaya yikaracagim.

(^ckti^niz amagosterime
girmentig birgokfilminiz
var. Takip etmekte
zorlaniyoruz. Onlart ne
zaman izleyebilece^z?
Istanbul Film Festivali kabul

ederse nisan ortasmda "Put
§eylere" orada gosterilecek. Onun arkasindan,
saniyorum mayis baf inda, en son Adana'da
gosterdigimiz "Afkin Goren Gozlere Ihtiyaci
Yok" adli filmim gosterime girecek. Haziranin
sonunda da "Kink Kalpler Bankasi" girebilir. O
birikmif filmlerin hepsi uy ddrt ay iyinde girecek
ve artik bana kimse "Filmier ne zaman?" diye
soramadigi iyin yok sevinecegim!

Hig durmadan gahgtyorsunuz, sirada neler
var diyc sorsam...
Aslmda "itirazim Var"m devami gibi "Hesabim
Var" diye bir film yazdim. Bu sene biiyiik
ihtimalle onu yekeriz. "Topal §ukran'm
Maceralan" diye bir film yazdim geyen sene. Hiy
diyalogyok filmde. Hiy diyalog kullanmadan bir
§eyi anlatabilir miyim diye diifuniip yazdim. Onu
kafaya taktim. Biiyuk ihtimalle Demet Evgar ile
yali§acagiz o filmde. Anadolu'daki ensest tecavuz
hikayeleriyle ilgili bir film yazdim. O da olabilir.
Senaryoyu baftan sona okuyamadim, ensest sert
bir mevzu geryekten. Bir de birlikte yalifan iki
gey dedektifin bir cinayeti yozmeye yaliftigi bir
film yazdim. Bunlar en yakm olanlar.
Bu *Mor Koyun' mevzusu onemli benim iyin.
"Silahh Qatifma Adabi" adli bir kitabin iyinde
derdimi anlatmayi diifunuyorum. "Silahli
Miicadele Adabi" da olabilir emin degilim ama
'yatifma' kulaga daha ho§ geliyor. (jlunkii
sinemanm iizerindeki kutsiyetten kurtulup
hayatm iyinc, sinema yapanlar tarafindan
ycrlcftirilmesi gerektigi gibi bir fikrim var. APM

"MANYAK", 23 MART'TA SINEMALARDA
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TRENDEKiYABANCI

: Tunca ARSL/l.\

tuiicaarslaii a valioo.com

T uncan Okan'in Ele^tirileri Ve '^uurlu Kuwet'
Agah Ozgiic, Turksinemasinin kaydim tutmavi vc hafizasi olmaxi, kisa sure
5nceya}^mlanan"Tnncan Okan^cian flaftantii Filmlevr \ e Tiir/i

Sinemasi'mnMarjinalleri ve Orjinalleri-z" adU kitaplai"i\ !a suixluruvor.

Agah Ozgu^'e bofuna 'Tiirk
sinemasmm kaydini tutan adam',
'Ye^il^am'in karakutusu',
'Sinemamizm hafizasi' vb.

denilmiyor... Tarih^iligi,
koleksiyonerligi, yazih ve gorsel

ar^iviyle bu uike sinemasmm gegmi^ine dair
biiyUk birikimi elinin altmda bulunduran,
imza attigi kitap (jali^malariyla "Ba§ka kimden
ogrenebilirdik ki bunlari?" dedirten, yalnizca
"Ansiklopedik Tiirk Filmleri Sozlugii"
ciltleriyle bile sinemamizm yukunii sirtlanip
gelecege ta§imi§, 'bilgi'nin kaybolmasma izin
vermemif usta bir yazi emek^isi var
yammizda.

Film ele^rislnin efsane
ismi Tuncan Okan.

Agah Ozgiif^'un kitaplanndan, ornegin
Yilmaz Guney'in tiim filmlerini ayrintili
bit^imde bgrenebilir; intihar eden, cinayete
kurban giden ve cinayet i§leyen
sinemacilarimizla ilgili alacakaranlik sayfalari
(jevirebilir ya da Tiirk sinemasinda cinselligin

igyiizunu ilk kez kar§!la§acagmiz ger<jekler)e
taniyabilirsiniz. Ve tabii ki bircr bykii, bazen
de fikra niteligine buriincn anilari... Bunun
gibi, 'Lokantaci Ali Efendi'nin kirn oldugunu,
sinema tarihimizde ne denii onemli bir ycr
edindigini ya da 'ikiz film'in ne anlama
geldigini merak ediyorsaniz, ba§vuracaginiz
adres gene bellidir: Agah Ozgii^ kitaplan.

Kisa siire once Horizon Yaymlan'nca
okurlara sunulan iki kitabmm, "Tuncan

Okan'dan Haftanin Filmleri" (302 sayfa) ile
"Tiirk Sinemasi'mn Marjinallcri ve Orjinalleri-
2"nin (456 sayfa), Ozgu^'iin Tiirk sinemasi
madeninden ̂ikardigi yeni cevherler oldugu
soylenebilir rahatlikla. SIYAD'in uzun siiredir
adma her yil emek bdiilu verdigi Tuncan
Okan'in (1936-1999), sinema yazarhgimiz
a^smdan ta§idigi onemi, neler yazmi§
oldugunu, hangi tarti§malara yol a^tigmi,
90gu dernek iiyesi bile 'tarn manasiyla'
bilmezken, Ozgiitj oturup bu namli
eleftirmenin yazilarim derliyor, oniimuze
koyuyor, bir a^igimizi daha kapatiyor i§te...

Tuncan Okan'in yerli sinemaya ili§kin 28,
diinya sinemasmdan orneklere dair kalcm
oynattigi 63 yazismi i^eren kitaba, "Bir
dbnemin oncii kalemlerinden bir Attila

ilhan'in, bir Metin Erksan'in, bir Qetin A.
Ozkinm'm, bir Semih Tugrul'un, bir Tank
Dursun K.'mn ve bir Ali Gevgilili'nin, o
unutulmu§ film ele§tirileri topluca giin i§igina
^ikmasm ki?" diyerek giren Ozgii^, devamini
'Film Ele§tirisinin Kurumsal)a§tigi Yillar ve
Yildiz Degerlendirmeleri' ba§hkli gok ilgini; bir
bblumle geririyor. Filmleri yildizlar vererek
degerlendirme sistemini 1955 yilmda Tuncan
Okan'in, Danny Kaye'li bir macera-komedi

Tuncan Okan'in yerli sinemaya ili§kin 28, diinya
sinemasmdan orneklere dair kalem oynattigi
6^yazisim i^eriyor kitap... 99

brncgi olan "Kralin Soyiari.si" (The Court
Jester) adli filmic ba§lattigmi belirten Ozgii^.
.sinema ya/.arligimn 'altin ̂ ^'agi' dedigi yillardan
ornekler vererek siirduruyor (,'ali§masini.

Meslegimizin ge(,-mi^i a(,'isindan cjok
zengin ve ogrctici bir (,-ali§ma, adeta bir
arkcolojik kazi ger(,-ckle§tirmi§ Ozgu^. Okan'in
blumundcn bu yana yalnizca 19 yd gc^mi^
oldugu dusjiiniilurse. ozellikic gene; ku§ak
cle^tirmenlerce hemen hit; taninniiyor-
bilinmiyor olu^unu garipscmcmek elde degil
elbctte ama elimizdeki kitap ayni zamanda
bilmedigimiz-scyretmedigimiz ne tjok film

oldugunu da animsatiyor bizc.
"Acidir amma, itiraf etmek zorundayiz:

Tiirkiye'de sinema tenkidciligi gayet giit; bir
devreye girmi§tir. Diinyanin ne tarafinda
olursa, ister bir Avrupa iilkesini, ister bir Asva
ya da Amerika ulkcsini ornck aim, sinema
tenkidciligi lie ugra§an kinder Tiirkiye'deki
meslekda^Iarinin t^cktikleri t^ileyi tasavvur
dahi edemezlcr. Millctlerarasi film

fcstivallerine gittigimiz zaman yabanci
ulkclerin mes'ut sinema yazarlari ilc tani§tikya
kendi bahtsizligimizi daha iyi anliyoruz" dij-or
Tuncan Okan ve sinema piyasasindaki
ba§ibozuk gidi§in, "kar§isinda ̂ uurlu bir
kuwet bulmadigi takdirde" devam edecegini
vurguluyor. O §uurlu kuwet, sinema
ele§tirisinden, ele^tirmenlerden ba§kasi degil
ku^kusuz...

"1965-1966 sinema mevsiminin bilanqosu
gerqekten kotii... Ge<;en yd boyunca Metin
Erksan, Lutfi Akad gibi rejisorler i§siz kaldi...
Erksan'in bu bo§luktan yararlanarak kendi
mall imkanlariyla c;evirdigi 'Sevmek Zamani'
da salon bulamadigi i(;in gostcrilemedi" gibi
saptamalan, t;oguna tek yildiz verilmi§ yerli
filmlere dair degerlendirmeler takip ediyor.
Hangi filmleri kaleminc dolami§, hangi
yonetmenleri §uura davet etmiij Okan, kisaca
gorelim:

Te§vikiye'deki kaloriferli
apartmaninda oturup Anadolu'nun

h
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ger^eklerini dile getirdigini iddia edobilmck,
fazla ciir'etkarlik olmuyor mu? (...) Olkii
Erakalin'm 'Hcpimiz Kardeijiz'i. neresindcn
tutarsaniz tutun, mantiga da. geri;cklerc de
ihanet ediyor."

-"Turk sinemacdanmn. Tiirk loplum
hayatinin mcselelerine giinden giinc daha
hafif, daha yiizeyde kalan. aldaiici, haita alavci
bir atjidan bakmalan, gert;ektcn korku
verici, dchsct vorici bir
durum (...) 'Hizli
Ya§ayanlar', bu davrani^m
tipik bir orncgi oldugu
i^in, scvilcmcyccck,
tutulamayacak, kotii bit
film."

-"Sadik ̂ cndil'in

imzasim taijiyan her
scnaryo gibi "Ta^ Bebek'in
scnaryosu da mantiga.
anlama gelmeycn bir takim
romantik, mclodramatik

olaylarla doldurulmu§.
Rcjisor Hulki Saner
scnaryonun bu sikici
havasmi seyircilere, hi(;
olmazsa seyircilcrin bir
kismina hisscttirmemek it;in Goniil Yazar'a sik

sik §arkdar soylctiyor."
-"Atif Yilmaz mi? Onun adini da en yakin

bir zamanda deftcrlerimizden silmek zorunda
kalacagiz. Kim ne derse desin. Yilmaz, Turk
sinemasmm girdigi kotii yola rahatlikla ayak
uydurmaya ba§lami§. kendisine iimit
baglayanlari hayat kinkligina ugratmiijtir,
Seden'ler, Un'lcr de ayni yolda olduklarma

gore Tiirk sinemasmm gcleccgi i<;in ne
du§unulebilir?"

ilgin? nokta, Tuncan Okan'in hit;
^ckinmcden filmlerdeki surprizleri, hatta
finali agik etmesi ki oyle boylc degil! Ornegin
"Tiirk sinemasma hi(;bir yenilik getirmeyen
alelade bir film" dedigi. Liitfi Akad imzali,
Sadri Ali§ik, (^olpan ilhan, Ulvi Uraz gibi
oyuncularm kamera kar§isina gcqtigi
"Zumrut"e dair §6yle yaziyor: "(...) Genq ve
kabiliyetli doktor Fuat bu yiizden meslegini
kaybederken, Feride kumar partilerinde
tani§tigi erkeklerle dii§up kalkmaktadir.
Hikaye agdali mclodramatik sahnelciie
uzadik^a uzayacak, Sclim utancmdan intihar
cttikten sonra, Feride de a§ki ugruna
(jludag'm karh tepelerinde can verecektir."

Hulusi Kentmen'in (;ok kotii bir oyuncu
olduguna inanan; 'toplumcu gert;ekt;iligin',
toplumun meselelerini 'bayagi hikayelere* alet
etmekle hi^bir alakasi olmadigini savunan;
dzenti ve ilkel filmlere, mantiksiz vc anlamsiz

scnaryolara demcdigini birakmayan,
'samimiyetten uzak' filmlere hi? acimayan bir
cle§cirmen Tuncan Okan... Agah Ozgiiq'iin
kitabi sayesinde yeniden hayat ve yanki
buluyor, geri;ek ele§tirinin tadini
duyumsatiyor. APM

HAFTANIN FIL

Atlf Yilmaz, Tiirk sinemasmm girdigi yola
ayak uydurmaya baslami§, kendisine iimit
baglayanlari hayal kirikhgma ugvatmistm

MARJiNALLER.ORiJiNALLER.
cc Sinemasi'ntJa

I  Yefil^am Afklan"
I  ve 'Turk

Sinemasi'nda Istanbul" kitap-
lanyta Ci^ieme olujturan 'Tiirk
Sinemasi'mn Marjinaileri Ve
Orjinalleri"n[n Ilk cildi 2013'te

yayimlanmijti. AgSh Ozgiii;,
elimizdeki ikinci ciltte de

gene birbirinden ilgin^ olay-
lara, karakterlere, aniiara,

anekdotiara yer veriyor.

"Benjetonlu bir telefon
kumbarasiyim. Jetonu atar-

saniz ̂ alifmaya ba§larim"

diyen rekortmen senarist Biiient

Oran'dan "Yagmur Adam' filmin-
deki Dustin Hoffman'in roiu

benim iqin hiq cazip bir rol degil.
Hasta rolii. ̂ ok basit bir |ey.
Kutjuk bir ara§tirmayla yapilacak
bir |ey" diyen Kadir inanir'a

I  kadar neler ve kimler yok ki

Ozgu^'un kaleminin ucunda...
Ayhan Ifik, MCijde Ar. Fikret
Hakan, Tank Akan ya da 'idama

mahkum bir sinemaci'yi Agah

OzgUtjTen okumak istiyorsaniz,
kitapliginizda geni|<;e bir yer
a^n.
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Amcrikan bagimsiz sincmasinmson donemdcki en parlak omeklerindenbiri olarak
kabul edilcn vc En iyi Film basta olmak iizcrcs daldaOscar adayi olan*^*^UgiirBdcegf^
(Lad}' Bird , samimi vc mizahi birbmiimchikaycsi anlatiyor. Film'bagimsizlarin

ycni kraliccsi' Greta Geniig'^in ilk solo yonetmenlik dcncmcsi.

c

V

rcta Gcrwig hem sinomaci liom
dc oyuncii ilo liavli
takdir goriiyor, sovilivor. Havat
arkada§i Noah Baumbach ile
yuriittugii sadc \'o uyumlu
i§bir]igi, pcrdcye seyircinin
kalbini ka/anan filmier olarak

yansiyor. "Grcenbcrg", "Frances
Ha", "Mistress America"...

Gerwig'in kariyeri sadeee
Baumbach'tan ibaret degil. Yonetmen
portfdyii hayli zengin asJinda. Todd Solondz,
Barry Lcvinson, Mia Hanscn-Love, Woody
Allen ile 9ali§mi§ligi var.

Gerwig'in oyunculuk haricindeki

sinemaci yoniine gelirsek... looo'lerin
ba§larmda sinemaya girmesindon itibaren
kaleminin giicunu hep hissertirdi Gervvig.
Baumbach'Ia beraber senaryosiinu yazdigi
''Frances Ha" ve "Mistress America" ile bu

yetenegi iyice goriiniir ve takdir edilir oldu.
Senaristligi gibi yonetmenlige soyunu?u da
yeni degil aslinda. 2008'de Joe Swanbcrg ile
birlikte "Nights And Weekends"! vazip
ybnetti. Yakla§ik 10 sene sonra ise "Ugur
Bocegi" ile ilk solo ybnetmenligini
ger9ekle§tirdi. Vc firtinagibi esti adeta...
"Ugur Bocegi", mtizikal/komcdi
kategorisinde En iyi Film seyildi ve Altin
Kiire odiilii kazandi. Gerwig hem En iyi
Yonetmen hem de En iyi Ozgun Senaryo
dallarinda Oscar'a aday. Yonetmen
kategorisinde Oscar'a aday gosterilen be^inci
kadin ve cger kazanirsa erkck
egcmenligindeki sektorde
Kathryn Bigelow'dan sonra bu
odiilii alan ikinci kadin olacak.

"Ugur B5cegi", 2002'dc
Sacramento'da ge^en bir
ergenlik hikaycsi anlatiyor.
Kendine 'Lady Bird' lakabini
takan Christine; hcm;}ire annesi,
i§siz babasi, evlatlik agabeyi ve
onun sevgilisi ile birlikte kenar
mahallelerden birinde

ya§amaktadir. Katolik bir lisedc

Mujik- I^IL
niiijdc.isilasiipcrotiliiu'.com

egitim gdren gen? kizm en biiyiik hayali,
iilkenin dogusunda savgin bir iiniversiteye
gidebilmektir. (^iinkii Sacramento'da ve
bulundugu mahallede kendini kisitlanmif,
kanat ?irpmasi engellenmi§ olarak
gormektedir. Babasinin anlayi§li ve sakin
yakla^immm aksine annesi ona kar§i olduk9a
korumaci ve otoriterdir. Sacramento'dan

aynlmasini asla istememektedir. Lady Bird,
bir yandan kendini bulmava, kar§i cinsle
duygusal ve fiziksel ili§ki kurmaya, simf
atlamaya ?ali§irken bir yandan da
anncsinden bagimsizligini koparmaya
ugra;;ir.

"Frances Ha"nm dnculu olarak da

nitelendirilen bu filmi on plana ?ikaran
dzelliklerin ba^inda, seyirciye de ge?en
samimiyet ruhu geliyor. Dunyanin ba§ka
ko§esinde, ba§ka hedefler pefinde kofan
insanlara bile 'Lady Bird de benim gibi'
hissini ya§atan bir samimiyet... Bu duyguyu
yaratan ncdenlerden biri, Lady Bird
karakterinin Greta Genvig'den Izler
ta^imasi... O da tipki Gerwig gibi Sacramento
dogumlu, onun da annesi tipki Gerwig gibi
hemijire, o da tipki Gerwig gibi Katolik
lisesine gidiyorve sonrasi i?in Dogu'yu, New
York'u hedefliyor. Ancak tiimiiyle
otobiyografik bir karakter ve film demek de
dogru olmaz. Zira Lady Blrd'u Lady Bird
yapan bazi ozellikler, Gerwig'in ge?mi§iyle
hi? de uyu§muyor. Misal, Gerwig kendine hi?
Lady Bird gibi bir lakap takmami§, sa?lanni

Kizimizin ilk a^ki Danny rolUnde "Manchester By
The Sea"den hatirlayacagimiz Lucas Hedges var.

Ydnetmen Gerwig, bajroloyuncusu Ronanla...

kizila boyamayi aklmdan bile ge9irmemi§ ve
Dogu'da universiteye gitmek i?in annesiyle
Lady Bird gibi §iddetli kavgalara tutu|mamif
hi?. Asil onemlisi, okulda hep kurallara uyan
bir ogrenciymi§ ve Lady Bird gibi
isyankarliklari yokmu§.

Karakteri gibi filmin de olgunlafma
siireci biraz sancili olmu§. Gerwig verdigi
rdportajlarda senaryonun yazimmin ve son
haline gelmesinin hayli zaman aldiginin
altini ?izmekte. Senaryonun ilk hali 35°
sayfayi bulmu§. Yani neredeyse 5-6 saatlik
bir filmin senaryosuna e§deger uzunlukta...
Birka? yd bunun iizerinde ?ali§tiktan sonra
2015'te tamamlayabilmi§ senaryoyu. O
zamanki adi "Mothers And Daughters", yam
"AnnelerVe Kizlar"... Ayni yil Toronto Film
Festivali'nde Saoirse Ronan ve Greta Gerwig
ilk defa kar§i kar§iya gelmi§. O sirada Ronan,
"Brooklyn" i?in, Gerwig de "K5rdugum"
(Maggie's Plan) i?in orada bulunmakta.
Gerwig'in senaryosunu okuyan Ronan, bunu
o kadar begenmif ki hemen otel odasmda
mustakbel yonetmeniyle birlikte karakteri
geli§tirmek i?in oneriierde bulunmu§. Sa?
§eklinden, renginden kostiimlerine kadar
birlikte fikir geli§tirmifler ve boylece Lady
Bird can bulmu§.

"Ugur Bocegi", biiyiime iizerine bir
film... Biiyiime iizerine ?ok film izledik
ama Gerwig'in de dikkat ?ektigi gibi
biiyume hikayeleri genellikle erkekler
hakkinda... "Evet '(^ocukluk' (Boyhood),
evet '400 Darbe' (Les Quatre Cents

Coups) gibi filmier var ama ya bir gen? kiz
i?in bu ne ifade ediyor? Gen? bir kadin
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Lady Bird'un en yakin arkada^i Julie'de
Beanie Feldstelnl izleyecegiz.

i^in birey olmak ne ifade ediyor?" Gerwig
haksiz mi? (Jogu filmde erkek kahramanm
yanindaki kizlar bir goruntip kaybolmadilar
mi ya da o erkegin kendini
ger^ekle^tirmesine yardim etmek di§inda bir
agirliklan oldu mu kizlarin? Gerwig'in bu
erkeksi baki§ a^isina isyani da denebilir Lady
Bird i^in. Aslinda filmde sadece Lady Bird'un
bu isyani yok. Sosyo-ekonomik zorluklara,

i§sizlige, dar gelirlilerin hayatlarini
surdiirebilmesinin hayal kurmalarini
engellemesine de itirazi var filmin. Tabii
biitiin bunlar Gerwig'in sakin, miilayim ve

mizahi uslubuyla seyirciye yansiyor.
Filmin, isyankar a^ili^ sahnesi kadar,
annesiyle sevgi-nefret 9ati§masi
ya§ami§, annesi gibi olmamayi
hedeflemif herkesi 90k etkileyecek bir
finali oldugunu da ekleyelim.

Heniiz iki sene once "Brooklyn" ile
En iyi Kadin Oyuncu dalinda Oscar'a
aday olan Saoirse Ronan, 23

ya§indayken Lady Bird'de 17 ya§indaki
isyankar bir ogrenciye hayat vererek ayni
dalda yeniden Oscar'a aday oldu. Frances
McDormand bu odiilu kucaklayacak gibi
goriinse de Ronan'in ayni dalda kazandigi
Altin Kiire, geng yildizin kariyerinde onemli
bir adim olarak durmakta. Son donemin iki

gen9 yildizi da filmde Lady Bird'un
sevgililerine hayat vermekte: Ge^en sene
"Ya§amin Kiyisinda"da (Manchester By The
Sea) istenmeyen yegen roliinde izledigimiz
Lucas Hedges ve bu sene "Beni Adinla (^agir"
(Call Me By Your Name) ile En iyi Erkek

aAshndafilmde sadece Lady BirdTm isyam
yok, Sosyo-ekonomik zorhddara, i§sizligede
itirazlan var filmin, M
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KADININOSCAR'DAADIPEKYOK
Bu yaz 35 ya|ina basacak olan Greta
Gerwig, eger kazanirsa yonctmcn kate-
gorisinde Oscar alan ikinci kadin olacak.
1929'dan beri verilen Oscar bdUlierlnde,

Gerwig'den once sadece dort kadin,
yonetmen kategorisinde aday gbsteriidi
ve sadece biri bu odiilu kucakladi.

linawertmUller

fIlM:''Yedi Harika"

(Pasqualrno Settebellezze)

YIL;1977

ADAY OLDUdU YA^I: 49
SONUq: John G. Avildsen
("Rocky")

JANE CAMPION

fIlM: "Piyano"
(The Piano)

YIL:1994

ADAY OLDUdU YA^I: 40
SONU^: Steven Spielberg
("Schindler's List")

SOFIA COPPOLA

fIlM: "Bir Konu5abilse..."
(Lost In Translation)
YIL: 2004

ADAY OLDUdU YA^I: 33
SONU9: Peter Jackson
("The Lord Of The Rings;

The Return Of The King")

KATHRYN BIGELOW

fIlM: "Olumcul Tuzak"

(The Hurt Locker)
YIL: 2010

ADAY OLDUdU YA§1:59
SONU^: Kazandi

Oyuncu dalinda Oscar i^in yari^an Timothee
Chalamet... Lady Bird'un baskici ama
koruma gudusii ve 9ileke§ hayati yuziinden
saygiyi da hak eden annesi rolUndeki Laurie
Metcalf, En Iyi Yardimci Kadin Oyuncu
dalinda Oscar'a aday. "Roseanne" dizisi ile
fohreti yakalayan 1955 dogumlu aktrisin bu
ilk Oscar adayligi. Bakalim "Ugur Bocegi",
sbyledikleri ve ona ses verenlerle Oscar
tarihinde ve seyircimizin hafizasinda nasil
bir iz birakacak? APM

"UGUR BOCEGI",

2 MART'TA SiNEMALARDA

Son donemde sik9a karfimiza ̂ ikan
gen; aktdr Timothee Chalamet A
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MAHALLE

Daha cok televizyondan tamdigimiz iki aktor, Biigra Giilsoy ve
Serhat Teaman kollan sivayip ilkyonetmenlik denemeleri
"Maljalle"ye imza attilar. Siradan insanlann nasil suca

siiriiklendiklcrini anlattiklan film, ikiliyi ilerideki yonetmenlik
cabalan konusunda istahlandinms goriiniiyor.

Oyuncular Bugra Giilsoy vc
Scrhat Tcoman ilk

yonetmenlik denemeleri clan

"Mahal]e"de onyargilar
iizcrinc kurulu bir atmosfcri

anlatiyorlar. Huzurii^inde
goruncn bir mahalle, oraya ycrle^cn bir
yabancj ve o yabanci hakkmda ortava atilan
soylenti ile kendi kural mckanizmasini
<;ali§tiran insanlar...

Giilsoy ve Teoman'm hem yonetip hem de
oynadiklan filmdc, kendilerine farkh va da
tuhaf gelen bir yabancmin pe§ine du§en bir
mahalleyi ve U(; karaktcri taniyoruz. O
yabancmin i§ledigini du^iindukleri suq
kar^isinda, mahallede siradan bir hayat
ya§ayan Kenan, Sabri ve Omer de bir §ekilde
kendilerini osu^ mekanizmasinin i^erisinde
buluyor.

Siradan insanlann nasil olup da su^a
sUriiklendiklerini anlatmaya <;ali§tik diyen
Bugra Giilsoy ve Serhat Tcoman ile
"Mahalle"yi ve otesini konuSftuk...

"Mahalle" aslinda bh' tiyatro pt'ojcsiydi,
nasil oldii dafilmc dondii?
BU^RA GULSOY: Bizim daha once "Pragma"
diye bir oyunumuz vardi. "Mahalle" de aslinda
"Dip" adli ikinci oyun olacakti fakat bunu film
yapmaya karar verdik. Filmdeki depo bbltimu
aslinda oyun olarak dii^iindiigiimuz
§eydi. §6yle dedik, bu olayi tarn
anlatmamiz i9in bu karakterlerin
mahalledeki hayatlarina da dokunmamiz
gcrekli. Dolayisiyla sinema filmine
^cvirmeye boyle karar verdik. ilk
oyunumuz "Pragma" ile ortak paydasi da
su? vc su(?Iu psikolojisiydi. Once seri
katillerle ba§ladik. Sonrasinda bir
mahallede su^un ortaya ̂ iki^i ve
onyargilar ile kendi yasalarim koyan
insanlara bakmak istedik. En u^ noktada
SU9 i§leyen ki§ileri incelerken burada
blraz daha su^ i§leyemeycn ama bunu

Suzan DEMIR

sitzandcmir84 dgiiiail.com

istcyen karakterlerin durumlarim elc aliyoruz.
Siradan ya§ayan bir insan, yani normal diye
tabir cttigimiz ki§iler hangi noktada su^ i§ler?
SERHAT TEOMAN: Ya da insan hangi
durumda cinnet ge^irir...

Ei7iiu'ji a^'ih^inda iyilik vc kotiiliik
iizcrmdcn ̂ cytanin insam bityoudc
ayartacagma dair bir anlatiyla
ba$ltyorsunuz. iVcdcn dzcllikic bbylc bir
rcfcratisia ba^ladnnz?

GiJLSOYi Her sistemin kendi i<;inde kurallari
ve uydugu dcger yargilan ile inan? sistemleri
var. Ve herkes de kendi toplulugunu o
dcgcrlere ve kurallara gore olu§turur. Biz
toplumun en kiiijiik yapi ta§i mahalleden
bahsediyoruz; §ehir, kasaba, sokak, mahalle
olarak diifiinecek olursak en kii^iik... Buradaki
insanlann dcger yargilan iizerinden bir hikaye
anlatiyoruz. Aslinda iyilik kdtuliik
kavramlanmn nasil kullanilip da ba§kasinin
iizerinden dnyargiya vardinldigini gostermek
istedik.

TEOMAiV; Bir film, kitap ya da oyun ilia bir
soylemden hareketle baflar. Bu bir filozofun
sozu ya da dini bir sdylem olabilir. Mahalle de
bir dini sdylemle baflayip ayni zamanda
bitiyor. Burada §uydu meselemiz; soylemin ne
kadar dogru olursa olsun, yanh§ dillerden
(jiktiginda nelere yol a9abilecegi.

m" - •, , ,

Bir anda kendilerini sucun iflnde ,i
tbulan bif enip insanin hikavesl^

"Mahallc'yi izlerkcn toplumun ya da
iilkcnin dc halct-i rtihiycsinigormek de
olast. Oriicgin benim aklima izlerken
linqler geldi. Turn toplumun
'hassasiyctlerini' kapsayan mcselclerde
misal 10 ki^i bir ki^iye saldirdtgtnda,
sominciisu ncden saldirdiklarindan bile
habcrdar olmayabiliyor...
GVLSOY: Evet, hatta sadece iiike de degil
daha evrensel bir konu bu. Ailelerinden
evlatlarina ge^en ogrenme §ekli mesela.
Filmin ba§inda bir kara kedinin pe§inde kofan
mahalle ̂ ocuklarmi goriiyoruz. O 9ocuklar,
eglence olsun diye degil, 'kara kedi' onlara

biiyilkleri tarafmdan 'ugursuz' olarak
kodlandigi i^in kovaliyor. Yine ba§ka bir
sahne var; baba ogluna hak ettigini
diifiindiigii i^in tokat atiyor, daha sonra
aym 90cuk bir ba§ka arkada§ina bu
davram§i tekrarliyor. Bu, iyilik kotiiliik
kavraminin nasil ogrenildigini
yansitiyor. Nesilden nesle aktanlarak
ogreniliyor.
TEOMAJV: Ortada evrensel bir sikinti

var, biz bunu kendi mahalle
kiilturumuzde anlatngimizda ne gibi
§eylerle kar§i kar§iya kalacaklanm ve
ne tepki vereceklerini tarttik aslmda.

AUA PtNtESi MECMUA MART 2 018 095



€€ Planlarimizi ve kamera
hareketlerimizi rejiyi unutturmak
iizerine diizenlemeye cali§tik.

Toplum kendi kural ve kanunlanni kendileri
koymaya kalktiginda, bizim "Mahalle"de
i§ledigimiz karakterlerin ba§ma gelen ortaya
gikar. Bir grup halinde yapilan bir eyiemde
birinci ki§i "Evet" diyor ama altmci ki§i neye
'evet' dedigini bilmiyor. Ya da 5 ki§i durmu§
yukan bakiyorsa yoldan ge^en de sirf onlar
baktigi i^in durup orayi izliyor.

Kendi kurallarjni kcndilcrinin koymasi
bir ̂ekildc yabauctlara kapatiyor mu o
m ekan izmay i ?
GVLSOY: O smirlar i9erisine dahil olan
yabanciyi kolay kolay kabul etmiyoruz. Degil
tanimak, ismini dahi bilmeden §uphe ve
onyargi ile yakla§iyoruz. (^unkii
§eytanlarim:za uyuyoruz, filmde buna dair
birka9 metafor daha var omuzlar ve meiekler

uzerinden. Ornegin karakterlerimizden biri
"Daha admi bile bilmiyoruz bu adamin, bir
§eyler yaprigindan nasil emin olabiliyoruz
ki?" diye soruyor ama o da onu dedigi anda o
adamla ayni konuma dii^Qyor.
TEOMAN: Ashnda tamamen tiim

yabancilara ya da di§aridan gelenlere bu
§ekilde bakarlar demek de yanli§ olur. Onlar
a^ismdan sorunlu goriinen yabancilara kar§i
bu tavir i^indeler. (j)iinkii adam her gun aym
takim elbiseyi giyiyor, ayni §eyleri tekrarliyor
ve bu gizemli yabanci ister istemez huzuru
kagiriyor.

dfcyandaij varsaytlan su^ da zatcn her
kesimden insamn kolayhkla tepki
verebilccegi ve biinda mutabik
kalabilecegi bir §ey...
GVLSOY: Evet onu zaten bilerek seqtik, en
u^ta olmasmi istedik.
TEOMAN; Her kiilturden her inan9tan
insandan tepki 9ekebilecek bir §ey olsun
dedik.

Filmde karakterleri daha 90k olay
uzerinden taniyoruz. Komi daha on
planda diyebiliriz samvnn...
TEOMAN: Evet, konu etrafinda kurduk biraz
daha ama karakterler a9isindan bakarsak
Kenan, Sabri ve Omer'i de olay 9er9evesinde
verdikleri tepkilerle tanimaya ba§liyoruz.
Olablldigince rejiyi unutturmak uzerine

planlanmizi, kamera hareketlerimizi
diizenlemeye 9ali§tik. Ama hikayeyi
anlatirken taraf degiliz. "Pragma"da da
oyle degildik. Bakin bunlar seri katiller
ama ku9ukken ba§larina bu gelmi§ de
ondan olmu§ gibi bir onermemiz yoktu.
Seyirci tanikhk etsin istiyoruz. Ortada
evrensel bir SU9 var ve bu mahalledeki 09
ki§inin tiim kiilturcl kodlar, toplumsal
i§Ieyi§ ve hatta dini inan9 sistemleriyle
olaya nasil reaksiyon verdigi etrafinda
§ekilleniyor.
GULSOY; Biz filmden 9ikanlann ne

kadar giizel 9ckmi§lcrden ziyade hikayeye
odaklanmasmi istedik.

Tabiiyinc de karaktcrlcrc bakacak
olitrsak misal Omcr, orada cii az su^a
yatkingoriinen ki^i. Pcki, o nasti bu
mckanizmaya dahil olabiliyor?
GVLSOY: Omcr oradan ashnda bir §ekilde
kurtulmak istcyen bir karaktcr. Ama
ger9ckler]c kargilaijtigi zaman da
kurtulamadigi gibi mahallc ona bir §ekilde
'ka9amazsin' da diyor. Bu biraz da diinya
diizcniyle alakali. En bagmdan bcri ka9mak
istcyeni de o igleyig i9ine 9ckiyor.

Pcki, sadecc Onici- degil, Kenan vc Sabri
If ill dc bit sikifini^Iigin i'«r oldttgiimt
sbylcmck niiimkiin inii?
GVLSOY: Evet, goyle diigiinursek, bir
bodrumdalar, mahallc ustlerinde kaldi. Hatta
en son ilk sahncyc atifta da bulunarak bir
gckildc hayatin rutin akiginin surdugUnu de
gosteriyoruz. (^ocuklar yinc o kara kediyi
kovalamaya dcvam cdiyor. Karakterlerimiz
gcrqckleri dgrcnmek ifin dibc iniyorlar. Ama
fiktiginizda da hifbir gey degigmemig oluyor.

'Kol ktriliryen ifiiidc kalir'gibi, bazi
gcj'/cr dcgi:fsc de di^^aridan ̂driiiiiim
bozuhnainaya mi ̂ali^-iliyor?
TEOMAN: ilia bir geylcr degigcccktir ama
mahalleye en son kug bakigi baktigimizda
hayat hifbir gey olmamig gibi akiyor.

Bu Hkfilniiniz, hem oyniiyor hem
gckiyorsunuz, bu siircf nasildi sizin if i«?
TEOMAN; Biz sahaya indigimizde tiim
hazirligimizi yapmigtik. Igigin nereye
kurulacagmdan hangi oyuncunun nerede
duracagina kadar. Yani elbettc zordu, oglen
sicaginda toprak sahada futbol sahnesi
fekiyorsun, top kogturup sonra gelip fckilene
bakip "Oldu oldu" deyip gefcbilirsin ama o i§
oyle degil. Istedigimiz olana kadar fektik.
gOlsOV; Epey zor oldu fiinkii birqok sahne
performans gerektiriyordu oyunculuk
afisindan. Her aqimizin hazirligmi yapmigtik
ama ornegin sadece depo kismmda
performansa dayali kamera hareketi seftik,
iyi ki de oyle yapmigiz. Biz olabildigince yeni
bir geyler yapmaya faligtik. Ama "Mahalle"
ikimizin de ifine sindi. Arkasinda
durabilecegimiz bir ig oldu.

"MAHALLE", 9 MART'TA
SiNEMALARDA
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rikan sincmasinin gclcccgi parlakkadin yonctmcnlcrindcn kea-^m ikinci uzun mctraji
" rM udboundj saglam oyuncu kadmsLiyla dikkat ̂ckcn bir irkcilik vc aile dramaFilm sava§, dostluk vc sosyal adalctsizlik gibi mcscldcri dc niasaya yatinyor.

'"■•lir. ■ /,, ,, ,"  1 mil I,

Fltmde dSnemin foto^af ve tablolanni
andiran kadrajlara rastlamak olasi.if* MECHUA

SAVASTAN SONRA

Oil yapimi ilk uzun metraji
"Pariah" ile umut vaat cdcn
yetenekli bir sinemaci
oldugunu ciimlc aleme
Ispatlayan kadin yonetmen Dee
Rees yeni filmi "Savaftan
Sonra"yi kan tor i9inde ̂ ukur
kazmakla ugra§an McAllan

kardef lerin goruntusuylc a^iyor. i^ine
giimecekleri |cy her bir hiicresinden kin
fi§kiran irk^i babalarinm blii bedcninden
fazlasi degil. Ondan yayilan ncfrctiyse
sigdirabilecekleri kadar biiyiik degil
oyduklari toprak par^asi.

II. Dunya Sava§i'nin son demleri;
Henry McAllan (Jason Clarke) kansi Laura
(Carey Mulligan), babasi Pappy (Jonathan
Banks) ve iki ku^iik kizini da yanina katip
^tuyor yolunu Mississippi'nin kasvetli,
^murlu deltasinin. Gayesi satin aldigi
^jftligi adam edip ailesinin refah i^inde bir
ya§am surmesini saglamak; topragini ekip
ixiahsuliinii toplamak. McAllan'lar ile
arazUeriAin hem kiracisi hem de i§9isi olan
sjyahi Jackson ailesi arasindaki ili§ki ise
jjiyerarfik ve mcsafeli oldugu kadar belli
bir saygi ve ho§g6ru duzleminde de
ilerliyor- Lakin sava§ sona erip
jackson'lann oglu Ronsel (Jason Mitchell)
vc Henry'nin karde§i Jamie (Garrett
Hcdlund) cepheden eve doniince iki geng
adam arasmda gelifen dostluk her iki aile
i^in de iflerin ̂ etrefillefmesini kaginilmaz
jjiliyor dogal olarak.

Hillary Jordan'in ilk kez 2008'de
yayjmlanan ayni adli romanmdan
•  arladigi senaryoyla Oscar adayhgi
kapmay da bafaran Dee Rees filminin
^uygusal ve du§unsel 9atisini irk9ilik, smif
yrimi, renk ve cinsiyet e§it(siz)ligi gibi

j^gvzularda 70-80 yil oncesi ile gunumuz
A0ierika'si arasmda pek bir fark
{jylunmadigi fikri iizerine infa ederken,
hikayesiyle ki§isel bagmi da sava§ta kan,
pgjnuk tarlalarinda ter akitan atalariyla
kendi ku§agmin bogu§tugu sorunlarin
bcnzerligindeki §oke edicilikte bulmuf.

Rees'in hem "Savaftan Sonra"nm
hem de genel hatlanyla sinemasinm
ilham kajmaklanm siralarken Amerikali
belgeselci Les Blank, bagimsiz film
9ali§malariyla da taninan fotograf9i
Robert Frank ve sij'ahi sinemanin
onemli temsilcilerinden Charles
Burnett'in kiilt filmi "Killer Of Sheep"i
anmasi hayli enteresan. Saydiklanmizin
hepsinin konvansiyonel sinemanin epey
di§ina konu§lanmi| isimler olu§u bir
yana,-baki|ini daha ziyade Meksikalilar,
zenciler, anti-konformistler, asiler,
kufurbazlar, ozetle 'dtekiler'e 9evirmi§
olmalan da Rees'in Amerikan yakin
tarihine yaklaiimiyla ilgili kimi ipu9lari
sunuyor. Ozellikle de Frank'in bir
ku§agin fotografla olan ili§kisini derinden
etkilemif ufuk 891019ali§masi The
Americans ile "Sa\'a§tan Sonra"yi yan
yana koydugunuzda 9ikan sonu9 9arpici.
Nitekim "Sava§tan Sonra"da 9ikardigi i§le
Oscar'a aday gosterilen ilk kadin goruntii
ydnetmeni olmayi ba§ararak tarihe ge9en
Rachel Morrison da The Americans'i filmi
etkileyen yapitlar arasmda tepeye
yerle§tiriyor. "Mudbound"un gorsel
tasanmini ortaya 9ikarirken Dorothea
Lange, Gordon Parks, Walker Evans gibi
sanat9ilarin bilhassa Biiyiik Buhran
donemi fotograflan, "The Blues Accordin'
To Lightnin' Hopkins" (1970) bafta olmak
iizefe Les Blank filmleri ve Amerikali
ressam WhitfieldLovell'm eserlerinden de
9ok9a faydalandiklanni dile getiren
Morrison filmin biitunune sinmif ve kimi
metaforlara da kapi aralayan 9amur
imgesinden yola 9ikarak kahverengi
tonlann agirlikta oldugu hayli karanhk bir
atmosferyaratiyor. Elbette kilometre ta§i
niteligindeki Oscar adayliginm da
etkisiyle yapim ekibinin §u ana dek en 90k
one 9ikan uyesi Rachel Morrison olsa da,
"Savaftan Sonra"nm tam anlamiyla kadin
damgasi tafiyan bir film oldugunu
soylemek miimkiin. ilk defa bir filmin
muziklerini besteleyen §arkici Tamar-kali,
Dee Rees ile daha ewel "Pariah"ta da
beraber 9ali|an kurgucu Mako Kamitsuna
ve makyaj tasarimcisi Angle Wells takimin
kamera arkasindaki diger amazonlan.
"Savaftan Sonra"ya konu olan ddnemden
bugiine genel diinya ahvalinde pek bir
diizelme olmadigi hakikatine bakarsaniz
kimbilir onlarin dokunufuna 90k daha
fazla alanda ihtiya9 vardir belki de. APM

"SAVA§TAN SONRA",
2 MART'TASINEMALARDA

i

Rachel Morrison'in Oscar adayiigi her daha
da belirgin kilmif olabllir ancak kadm goriintu
ydnetmenleri zaten bir siiredir erkek
meslektaflanyia rahatlikia yari§abilecek
yetkinlige sahlp oiduklanni bas bas
bagirmaktaydi. ifte son ddnemtn en araniian
dif! kamera cambazlan ve onlann ilgiye layik
^alifmalarindan u^k bir demet..

RACHEL MORRISON

"Son Durak" (Fruitvale Station,
2013); "Dope" (2015); "Savaftan
Sonra" (Mudbound, 2017)

MANDY WALKER

"Avustralya" (Australia. 2008);
"{Joldeki izler" (Tracks, 2013); "Gizli
Sayilar" (Hidden Figures, 2016)

NATASHA SRAIER

"Aci sot" (La Teta Asustada, 2009):
'Takip" (The Rover. 2014); "Neon
feyian" (The Neon Demon, 2016)

CHARLOTTE BRUUS

CHRISTENSEN

Onur Savafi" (Jagten. 2012);
Trendeki K12" (The Girl On The
Train, 2016); "^itler" (Fences, 2016)

MARV5E ALBERTI

"Velvet Goldmine" (1998);
"§ampiyon" (The Wrestler, 2008);
"Creed: Efsanenin Dogufu"
(Creed, 2015)

ELLEN KURAS

"Aniatamadim Mi?" (Analyze That,
2002); "Sil Baftan" (Eternal
Sunshine Of The Spotless Mind,
2004); "Liilfen Baja Sarin"
(Be Kind Rewind, 2008)
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, "TQriderin iiK inamflanin
I kadar inen bir hikave bu.":#

"Kabiislav Kvi" dizisimleki oykiilcrscnw
yillar oncegcji^U^Uulc yazchgm bykiilcrcU.
Onlardati bh i miydi buradaki bikayc?
Bu (;ok yeni, bir anda gclivcrmig bir hikaye. Akira
Kurosawa'nin bir lafi van "insan ya ̂ ok scvdigi
ya da nefret ettigi jjeyin filmini yapar!" ikisi dc
tetikluyici unsurdur film yapmak iqin. Bu hikaye
ulkcmizin ge^tigi durumlann gciirdigi ofkeylc
ortaya 9ikti. Ama tabii bu bfkcnin

bcnimgozumukarartmasina
asla izin vermedim qunku onun ̂  fi||
acisinidaya^ami^birinsanim. Kn
Yillaroncecrgenofkcsiylc Ml
"Bana^ans Dile"diyc bir film H Iyaptim. Film 90k kbtii uldu. II I jH
Boyle duygulan film yapmadan ■ I V
once insanin i<,-indeblraz ■ I
sindirmesi.birazkendini KH BP
dinlemesi gerekiyor. Hikaye bir kM ̂Ej||
yillik amayazim siireci tiok hizli fI'Bb
oldu. Yazim surecinde mekanlan |^l,
ve karakterleri kafamda hemen 1
ocurtmu§tum. Hikaye kendini hizli
yazdirdi. Demlenmesi bir yil uldu. |^MM

Ashitda bir bahima "Mustafa Hakkimht '
/Ifr4rcj'"c' dUniiyoriiz biifilmdv. I'ihvin
baffutda bir trafik kazasiyla ana
kubra}Mantwiz mhnar Kcrcm'iu hayali
allak litiHak oliiyor... I^c diyorstiit iki
fibndvki kaza snnrasi olaitiara?
Ne guzel, kendimden (^alnu^im ozaman!
(fjuliiyor) Annma a.slinda hepimizin Qok ihtiya^,•
duydugu bir hikaye. Bir de annma iravmalik bir
^ey yas^amadan ya da iyice dibe vurmadan
gcr<;ekle§iniyor. I layai sana bir tukat atacak ki,
annmaya t) zaman ba5flayaeak.sin. Filmdc bu
annmayi Kerem ra.silami.sal olarak koylu
koni?|ularinin on ayak olma.siyla terk edilmi^j bir
kbyde bir ̂ ifaci nenc ile lorununda buluyor.

MARI 2018 V AhKACI IKIkl uiruuA

TravinatarscninfilmlcrindconcmUbirycr
tiituyor. Bttfilm dc oziindc ana
kahranianni travmaswi takip cdiyor.
Travtnatnr vege^ini^hniz ncden scni bu
kadar ilgilcndiriyor?
"Dedemin insanlarr'nda o ciimlc bile vardir.
Dcdegomuliirken ̂ ocugun eline kurck verirlcr,
iig toprak da sen at, tancsi kadar sevabi vardir
dcrler. Bugiindcki qocuk da §6yle dcr:
"§imdikilerc sorsan '<;ok travmatik* derler. Oysa
biz hayatimizda ncyc toslamamiz gerekiycrsa
ona tosladik. neyle ya^amamiz gcrckiyorsa
onunia ya§adik. Bu yuzden bizbizolduk.

"Dedemin insanlan" benim dcdcmic gcrqck
hikayemdir. Bugun diyorum ki.otravmatik
durumu eger ya§amasaydim, dedem kendl cliylc
hayatina son vermcscydi ger<;ckten, ben
yonctmcn olacak miydim? Bclkl de
olmayacaktim. Ba§ma gelmi^ kdtu §eylcr bclkl
de ger?ektcn senin i<;in yepyeni bir ncden
yaratiyor demektir. Butiin sanatvilann.
yaraticilarm gc<;mi§inde mutlaka travmaiik
olaylar vardir ki, bunlari aniaima ihiiyaci
hissctsinler. Bu bir rahailama bivimi.
Bu filmde Kcrem'in bciki bir Beyaz Turk
kimligiylc tuvaleti di^arida olan bir eve gidip,
dort-besf koyluylc tck goz odada yatmasi, terk
edilmiij bir dogada koyun ve kei;ilerle kendini

bulmasi da ?ok gOzcl bir karijitlik yaratti.
I-ilmin ilk sahncsi mcscia Metm IJrksan'a

saygi duru§u niteliginde. Kerem dagm tepesindc
avafimdan zincirlc baglanmnj haldedir. Dervij?
yanma gelir. ycmcgini birak.r 6nune ve ̂dylc
dcr "Son yemeginmiii gibi ye!" Sonra o noktaya
nasil geldigimize ddneriz. Biraz Metin Brksan'in
"Kuyu"daki insanm dogayla ve insania

mLicadclesi var. Hani kimin
sularina yakin bu film diyccek

IjKv ' I olsaniz biraz Metin Brksan'in o
dbnemyaptiklarii^eylerden
kokularbulabilinsiniz.

I'd'" banndirdiffi inislisizni
»k B afisindanakla biraz'•Utak"i
J&J'J I gcfiriyor.Xcdcrsinbtinunla

M  ]£vet ama "Ulak"la aslinda
I  I hivalakasiyuk.Bugunijmuze

I dair.hepiniizinbildigibir
misiisizm."Ulak"iahenim
yarattigim bir mislikiik var.
Yani kurallarini benim

koydugum, seyirciyi benim manipQIy
cttigim bir mistiklikvardi. Tabii yine
Turkiye-ylce§degeri»eylerbulunab.l,rd.
hikavcW "Ulak"daha ziyade 'benim filmimbenim kurallanm'di. Buradaki birazda
hcpimizin bildigi bir misi.k durum. I Ian. bugunisunburdakiminlekonuijsaniz Ben Lge ye
yerle^eecgim" der. I^te mist.s.zmm, bu lyile^me
.•aba.simnkendisiaslindabu.

Bu larzmislik filmlerde kurklugumuzifey
uciir 90-120 dakika boyunea aiiycrum evi yakar,
birscyi devirir.bir^eyi arkadan uvurur... Ya
bunu yapabileeek guee sahipsen n.ye kaliramanidldurmuyorsun?Niye? 120 dakika dolsundiyc...
iste bu filmde. (^ok buyiik laf .sdyleniijj
..Iniayayim ama, bu surunun eevabim

buldugumu du^unuyorum. Neden? Nedeni var.
Yani bo!j bir hayalct degil bizimkisi. (GulUyor)

l-bigin Akyiirck'lc ilk kcz ̂ah^tyo' simuz.
Nasil oldu projcye dabil olotosi?
Daha once dc calismak istcdik ama
uyduramadik. Buna dcnk gcldi. iy»
dcnk gclmis. Gcrcdkicn bajjia benim ilk
tcrcihimdi zatcn. Sonra ijok kisa b-r l.sie yaptim
onun altma. Baktim ki, Engin'lc olatak bu fi m.
Scnaryoyu gondcrdim. aninda gen dundu. Ben
bu filmde oynayacagim" dedi. ̂ un u
karakterini vo hikaycyi ̂ ok scvdi- .

Kngin ,ok ba^ka Wr ijocuk- l-lnK. kend. film,
gib! sahip ,;,kiyor. I'llm boyunea cnsemdcydi.
' li^bdyle oyunculuk yapJp <la r
d«'inmedi. Herijcyyolundagilt'- b" kolayseiimd.
Jiyebiliriz. Ustcllk <;ok zor
olmama ragmen... Engin'i fiziksel o arakda^ok
lorladim. g.plak ayakla zincire bagliy
alctlere baglayip ucurduk. buyai^'
<;ikardim ama o gayct mcninundu halmden. H.r
deoyuneularboyle adrenalini "
Mcsela "Nadidc I layaf'ta De.net Akbag
b^Pimiz liiplcrl takip daldik. 5° y^ . .
•nsania dlpic film (;ckiyor.siinu'/"
sinemanin bu maccra tarafini

'i'^t'ifSczer, "Ulak"tav ortiin
kili,

I'luanct •icyinc i^aluftttuz «'t
rowc. /Vc oldu arada?

Arada S?erifAbia 2 yil "Karagul diy
oynadi. (;ok doluydu. Ona uygun
o madi yani. Ama ikimiz hiV ^ jyvam eltik.
(Ouluyor) Dirckt kaldigimiByerd<-'

'Oi'iijifuyoiicMiicitiM Oblcltd*^ .
"-"nzanunuhr, "IssizAdditt '
^^btfiyorsun. Nasil bit' chip 'I'jjrkiye'yc
^okhan hcpdijital <;ali§nii!rt""' birisidlr.
'  getiren gdriintu yonctmenler ,.

ssiz Adam" onun ilk 'ncgatif _ /\dam"dn
fe sun 'negaiirnim'imdi. l
a?ita "Usta gel dljital vckelim . ̂I^asindim
Va vazge^-eifliyj^rum" deniis?tm^-

"Karanlikiukilur"idijiialyapt«'^- . ̂o.dalnihK-
llglnvt[r."|.ssiz Adam"m gimizduilk

Vekim yapinanii?jkcn Giikhan'la b' X' g„yi,„ca
v^-sonkezgerlldik. Daha sonra y-"'"^
balla kaymak gibi gahsjtik.

^•OCUKLAIt SANA '
MAKT'Ta SiNEMAl.AUl^^
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Kurgunun Degi^imi
Sinema tarihinde pek cok jenerasyonun ortak kabul ettigi bir ̂ cy varsa, o da

sinemanin diirmaksizin daha hizli bir hale geldigi. Son yillarda ortalama plan
surelerine dair gikanbuyuk veri kumeleri,buhizi kavramamizda kilit rol oynuyor.

John Huston kurguda plan surelerine dair
§6yle derdi: "Film bir du§unce gibidir.
Diger sanatlara gore du§unsel
siire^lerimize en yakm olandir. Odanin
obiir yanindaki lambaya bir bakm. §imdi
tekrar bana bakm. Lambaya ve tekrar

bana. Yaptigmiz §eyi gordiiniiz mil? Goz
kirptmiz. i§te onlar planlardaki kesmeler".
Sinema tarihindeki hikaye anlaticilar,
kurgunun goriiniir olup izleyicinin dikkatinin
dagilmasini istemezler. Tiim bigimsel ogeler
gibi planlar arasmdaki
ge<;i§lerin de gorunmez

olmasini isteyen koklu bir
gelenekten gelmektedirler.
Farkli aian derinliklerinde

veya farkli plan ol^ekleri
arasinda ge^i§ yapmanin
hikaye adma bir goz
kirpma oldugunu sezerler.
Sinema tarihinin efsane

kurgucularindan Walter
Murch pek 90k
rbportajmda goz
kirpmanin, izleyicinin
duyusal olarak farkli
enformasyonlar
almasinda ayirici bir
iflevi oldugundan
bahsederdi. Ona ve pek
90k usta kurgucuya gore planlar arasmdaki
kesmeler, ideal olarak tam da bu anlara denk
gelmelidir.

Murch, hikaye i9in ozel bir nedeni yok ise;
ayni sahne i9inde bir plandan ba§ka bir plana
ne zaman ve nasil ge9ilecegine dairverilen
kararlar, hikayenin aki§i i9in dogru ritmi

yakalamak adma bir sezgiyi izler, der.
Giinumiizde filmier o 'dogru' sezginin
pe§inden kofmaktansa, 'daha hizli daha iyidir'
§ianni benimsemif bir otomatik pilota
birakilmi§a benziyor.

BUYUKVERI

Algoritmalar ve arkalarmda yatan buyiik dijital
veri kiimeleri, hayatm pek 90k alanmi
degiftirdigi gibi sinemaya da yon veriyor.
Filmlerin uretim ve tuketim sure9lcri gibi,

akademik 9ali§ma sure9leri
,  de bunun istisnasi degil.
' Kullaniciali§kanliklarmdan
.  beslenen biiyiik veri

kiimeleri, filmlerin uretim

ve tuketim sure9lerini en
fazla degi§tirenlerden biri.
Akademik alanaysa daha
once hi9 gorulmedigi kadar
farkli tiirlerde biiyiik veri
yagiyor. Kurgu ve plan
surelerine dair olan nicel

ara§tirmalar ku§kusuz ki
bunlarm en 9arpicilarmdan.

Bunun ba§lica sebebi, dijital
dbnem oncesinde bu

konudaki kantitatif

analizlerin sayisinm
kisithligi. Bir filmin plan

sayismi, plan ol9eklerini ve siirelerini o^mek
olduk9a zahmetli bir i§ti.

Film 9ali§malarmda ortalama
plan siiresini bir analiz
araci olarak kullanmayi ilk
olarak 1970'lerde Barry
Salt dnermifti. Benzer bir

metodolojikyaklajjimi, David Bordwellve
Kristin Thompson da benimscmi§ti. 2005'te
Cinemetrics kurulana kadar biiyuk veri
kumelerinden soz etmck pek olasi degil.
Bilgisayar muhendisi vc istatistik9i Gunars
Civjans ilc Yuri Tsivian'in kurdugu
Cinemetrics; dl9umlemeyi kolayla§tiran
yazihmlan saycsindc. kullanicilarm katkisiyla
her gun buyuyen ve ara^tirmacilara hizmec
veren bir veri tabani ortaya 9ikardi. Salt'in da
en buyuk katilimcilarmdan oldugu sitede
20.000'in iizerinde filmin plan sureleri ve plan
ol9eklerine dair veri mevcut. Cornell
Universitcsi'nden James E Cutting ve Ay§e
Candan'in uzun yillara yayilan ara§tirmalan
ymc bu konudaki en onemli 9ali§malardan

Ge9tigimiz yil Salt ve Cutting'in 10 000
filmi i9eren verilerinden hareketle yazmistim-
1930'larda 12 saniye civarinda seyreden
ortalama plan suresi, duzenli bir §ekilde
azalarak guniimiizde neredeysc 2 saniyeye
kadar du§mu§ durumda. 1930-1990 arasi

^ saniye daha kisaldigigoruluyor. 1990'lardan itibaren de ivme
kazanarak daha hizli bir §ckilde kisahyor
Ingilizce olmayan 1550 filmden ortaya 9ikan
veriler ise daha geriden ve daha yava§ bir hizla
da olsa, tarih boyunca ayni trendi izliyor.
Global olarak siiren degi§im oyle bir boyutta
1, doneminin standartlannin kontekstinde
u§unulmedik9e, kurguya dair ezber sablonlar

anlaminiyitiriyor.

Pek 90k istatistik9iye gore Hollywood'da
plan siirelerinin kisalma egilimi
bittibiteeek. 99
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1^^
Film gah§malannda oitalama plan
siiresinihir analiz araci olarak kullanmajT
ilk olarak 1970'lerde Barrj^Saltonermisti... 99

BA^ DONDUREN BIR HIZ
Sinema tarihinin nercsindc durursamz durun,

bulundugunuz yer bir onceki donemden
ortalama olarak daha hizli bir tempoya sahipti.
Jenerasyonlar boyu hikayeleri daha hizh ve
daha efektif anlatma arayi§lari surdti. i960
yilinin en biiyiik yapimlarmdan "Spartakiis"
(Spartacus), 6 saniye olan plan ortalamasi ile
doneminin hikaye anlatim kahplarimn hizim
zorluyordu. Ayni yil En iyi Film Oscar'mi
kazanan "Garsoniyer"in (The Apartment)
ortalamasi 16 saniyeydi. Ondan 3 yil sonra
^ckilen Bond filmi "Rusya'dan Sevgilerle"
(From Russia With Love), doneminin 9ogu
aksiyon filmi gibi 6 saniye civarinda
dalgalanacakti. Aksiyon sinemasi her zaman
oldugu gibi, 1960'larda da diger turn tiirlerden
daha hizIi bir kurguya sahipti. O yillarda
filmlerin plan uzunluklan ortalama olarak 9
saniye civanndaydi.

"Spartakus";
ernegin 1995'e
gelindiginde "Cesur
Yurek"in (Braveheart)
2,9 saniyelik ortalama
plan siireslnin
yaninda hala hizli
sayilabilir mi? 1995
yilmda "A§k Ve
ya§am"in (Sense And
Sensibility) plan

ortalamasi bile 6,6 saniyeydi. Peki ya
"Rusya'dan Sevgilerle", gunumiizde
"Skyfall"un 3,3 saniye ve "Spectre"m 3.4
saniyelik ortalama plan siirelerinin yaninda
hala hizli kurgulu bir aksiyon mudur? 2004
yilinda "Milyonluk Bebek" (Million Dollar
Baby) ortalama 4,9 saniye siiren planlari
yerine sbzgelimi 1976 tarihli "Rocky"nin 9,2
saniyelik kurgu anlayi§ini benimseseydi;
muhtemelen seyirci iizerinde ayni etkiyi
birakmazdi ve En iyi Film Oscar'ma
ula§amazdi.

Dort bir yanimizi ku§atan billboardlar,
imge bombardimani miizik videolari ve
reklamlarla insanlann ah^tigi gorsel dil
degifiyor. izleyicinin dikkatini yakalamak i9ln
kesme yapmak, hareketli kamera kullanmak,
odak degifimi ve bol miktarda yakm plan en
ge9erli yontemler. Gelif en teknoloji ve degi§en
kofullar geregi sinema da hizlamrken, belki de

her §eyden fazla plan
sureleri degifiyor.
Dikkat e§iklerinin
du§mesinin de
bunda payi buyiik.
Bir filmin kurgu
anlayi§mda
zamanin dteslnde

yeniiiklerdeneyen
Nicolas Roeg'in,
1973 tarihli

basyapin "Karanligin Golgesi-Biiyu"nun
(Don't Look Now) 5,8 saniyelik ortalama plan
suresi, giinumiizde ortalama bir filme gore
uzun bile kahyor. Sinemada MTV 9agina
bakarsak; Guy Ritchie'nin hizli kurgulu
anlatimiyla 9iki§ yaptigi 1998 tanhli ilk filmi
"Atesten Kalbe Akildan Dumana"nin (Lock,
Stock And Two Smoking Barrels) ortalama
plan suresi 5,6 saniyeydi. Bu rakam, sadece 11
yil sonra 9ektigi "Sherlock Holmes"un 2,3
saniyelik plan ortalamasmin yaninda o kadar
da hizli goriinmeyebiliyor.

TEMPONUN ANAHTARI: PLAN SURESi
2000'lerdeki seri filmier plan siirelerindeki
diizenli kisalma trendini hala a9ik9a
gbsteriyor. 2002 yilinda "Ta§iyici
(Transporter) serisinin ilk filminin 2 saniye
olan ortalama plan uzunlugu, 2008 yilmda
ii9uncu filmde 1,7 saniyeye diiftii. 2001 tarihli
"Hizli Ve 6fkeli"nin (The Fast And The
Furious) ortalama plan uzunlugu 4 saniyeydi.
2015'teki yedinci filmde bu rakam 1,8
saniyeydi. Lakin giiniimuzde 9ogu stiidyo
filmi, pek 90k turde artik 2-3 saniyenin alnni
zorluyor. Peki bu trend daha ne kadar devam
edebilir; fragmanlardaki gibi 1,5 saniyenin
altina, miizik videolarindaki gibi 1 saniyenin
altma inebilir mi?

Pek 90k istatistik9iye gore Hollywood'da
plan siirelerinin kisalma egilimi bitti bitecek.
Sinemayi bir hikaye anlatim sanati olarak
gorenler, dogal denge noktasimn giinumiizdeki
ortalamalardan daha uzun plan siirelerinde
olu§acagini diifiiniiyor. Ancak |urasi kesin:
Bundan bir 10-20 yil sonra, plan surelerindeki
sesli sinemanin baflangicindan bu yana siiren
trend, hala devam ediyor diyemeyecegiz. Tam
da bu yuzden pek 90k yeni 9ali§ma, hikayelerin
yarattigi duygu oriintulerine (pattern) uygun
tempoyu bulmak iizerine odaklaniyor.
Ge9tigimiz yil ispanya'da 4 nbrobilimcinin
ara§tirmasi plan siireleri ve goz kirpmak
arasmdaki korelasyonu ortaya koydu.
Ara§tirmaya gore MTV tarzi kurgu (ortalama
plan suresi 2,3 saniye) normalden fazla goz
kirpilmasma yol a9iyor. Hikayenin dogal
aki§ma gore temponun nasil in|a
edilebilecegine odaklanildigmdaysa
sezgilere dbnuyoruz. Walter Murch'un
hikayedeki du^aisal enformasyon aki§ma gore
seylrcinin goz kirpmalarini diizenleyen
anlayi§ina, Dogru ritmin ancak i9erik, bigim ve
kontekstle uyumlu ili^kide ortaya qikacagi bir
anlayi§. APM
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Epik hikayelerden yUkseli|
ve dusu§ oykiilerine,
belgesellerden sosyal igerikli
yapimlara fiitbolun sinema
macerasi oyle bir ̂e|itlilik
arz ediyor M; ilk ii'i belirlerken
kendimizi diinya karmasim
secmek zorunda kalan teknik

direktor gibi hissetmedik
degil hani.

Macar sinemasinin buyuk ustala-
nndan Zoltan Fabri'nin bafyapiti
"Cehennemde iki Devre"ye alt
turiin ilk ve en onemll orneklerin-

den biri olufu itibanyla futbol film-
lerinin babasi diyeblllriz. Hltier'in
do^um gunu ferefine Almanlaria
bir futbol macjiyapmalari istenen
Macar esirlerin ̂ eiifkller, hesapiaf-
maiarve pi§manliklarla kufatili?inin
bu son derece karamsar ancak bir

o kadar da humanist oykusu futbol
ya da spor filminden bte, kendisini
takip eden birqok turde^lni de faz-
lasiyia derinden etkilemi§ bir sava^,
hatta neredeyse bir insanlik duru-
mu incelemesi olarak da tanimla-
nabitir aslinda. Ornegin John

Huston'un uniii "Zafere Ka^if"i
ayni ger(;eklik ve vuruculuga pek
eri^emese de, Fabri'nin filminin
hayli serbest bir yeniden (;evrimi
olarak kabul edilir.

illian YLRTSEVER
brojlovski_jrayahoo.com.tr

Futbol qok da tarti§ma gotiirmeyecek bi^imde diinyanm en
populer sporu olduguna gore iyisiyle kotusiayle sinemaya da
bol bol konu olmasi ya da ilham vermesinde §a§ilacak bir
taraf olmasa gerek. Elbette milyarlaria ol^ulebllen paralann
dondugii bir sektorde skandallar, §iddet, amator ruhun yok

olmaya yiiz tutmasi ya da 90 dakikalik ma^a 390 dakika yorum yapan
sozde futbol uzmanlan gibi ger(;ek futbol tutkunlarmin kimi zaman
yaka silkmesine vesile olan olumsuzluklar gormek de kagmilmaz. Fakat
turn bunlara ragmen siz yine de "Yok arkada§, ne a§ ne su, ben
futbolsuz ya§ayamam" diyenlerdenseniz belki de en iyisi biraz
soluklanip kendinizi me§in yuvarlagin beyazperde yolculuklanna
birakmak olabilir; futbol afkmizi kdriikleyecek en azmdan birka^ §ik
ara pas] alacaginizdan eminiz.

HAYATA CALIM AT (LOOKING FOR ERIC, 2009)
Yiin: Ken Loach

hayatinin belki de enyeniden ayaga kalkmasinayardimci olacak hayali bir arkada? edinir;

e"bilir;u Futbo,cu,uk yTanndak,le Dihnen bu nevi sahsina munha<;ir Crr, • , , i si irin en ideal

ustadan beklenecagi uzere sadecTfuth®!'" '"dair bir film
zamanda. Fakat Loach'a ragmen . , i""" „a'dan
olabilir miydi? ma^m adami Canto"^° "Skas,

(2D08)

Yon: Emi
^jrmaca ya da belgesel, dogrudan ya da dolayh; filmlere en qok konu
^Irnu^ futbolcular i(;inde Maradona'nin bafi qekmesi sizce tesadiif mii?
yalnizca hakkinda farkilar yazilan bir futbol ilahi olu§uyla degil, adinin kan?-

sayisiz skandal, dile getirmekten hi(;bir zaman qekinmedigi politik
gdrufleri ve uzla^maz mizaciyla ilginin de eleftirinin de hep odak noktasi
oldu Maradona. En az kendisi kadar tarti§mali bir isim olan Emir Kusturica
ileyaptigi dostane sohbetlerle bir(;ok ar§iv goruntusunu birle§tiren bu hayli
L;i§isel belgesel Maradona'yi azizle§tirmek veya onu §6hretin kontrolden
i^ikardigi bir yan deli gibi gostermek yerine gunahlariyla sevaplariyla anta-
maya <;alifiyor; kimi aniarda hatalarinin farkinda olan bir adamin adeta iti-
rafnamesine donu^erek usteiik.

1^.

OFSAYT(0FFSIDE.200B)Yon:JafarPanahi , , . ^
2008 Dunya Kupasi'na katilacak takimi belirleyecek ^
mai;inin oynandigi Tahran'daki Azadi Stadyumu nun n xadiniar'^

nndan biri oij mz,/girebifmek f^-^^rryuX"
dehsi Iranh geng kizin " onlara Uzun planlan ve kuliandi-
^ok §ey gibi maglara girmek |e kimi aniarda yan bel-
g' gergek mag, stadyum ve taraftar 8 ^azen fazia naif
gesel tadi yakalayan Panah. bir aniam yilkleyip asil
kalan bir tonda vurgularken, futbola s 5
mesajini daha yiiksek 'mercilere' yoUuyor.
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Sinemada holiganizmi irdeleyen yapimlar bilhassa son donemde sayica art-
m(| olmakia beraber nitelik bakimrndan Tognazzi'nin filmiyle ayni seviyelere
ula^abileni gok az. Futbol fanatizminin sinemadaki en ger(;ek(;t betimleme-
lerinden biri clan "Ultra" Juventus deplasmanina giden Roma'nin taraftar
grubununyolculuguna odaklanan hayli sert biryapim. Tabii s6z konusu
sertiik yalnizca fiziksel fiddet aniaminda degil, finaliyle birlikte iyiden iyiye
dumura ugrattci bir vaziyet alan duygusal ve psikolojik boyutuyla da (;arpi-
yoryuzijmuze. Filmin keskin melankoiik tonlarini da destekleyen, futbol
terorune dair karamsar kehanetinin aradan getjen 3oyilayakin zamana rag
men hala istikrarli bi(;imde tutuyor olu§u ise en hafif tablrle dufundiirucu.

SAN DIEGO YOlU (EL CAMINO DE SAN DIEGO, 2006)
Yon: Carlos Sorin
Aslinda "San Diego Yolu" igln futboldan ziyadeyol filmi demek daha dogru
ancak ozunu Maradona'nin olu§turdugu bu dereceyurege seslenen, irjten
bir filmi liste di§i birakmak hangi vicdana sigardi ki? 2004'te Maradona
rahatsizlanip yogun bakima kaldirilinca onun buyuk hayrani olan geni;
Arjantin koylusu Tati <;olugu qocugu geride birakip efsaneyi gorebilmek
iimidiyle du§uyor Buenos Aires yollarina. Dike insani ve ktilturu tum sami-
miyeti, yoldafligi, ezilmi|(igi ve yorgunluguna her defasinda galip gelen ya^a-
ma sevlnciyle ef lik ederken Tati'nin yolculuguna, Maradona'nin Arjantin hal-
ki jQin futboldan qok daha fazlasini simgeledigini bir kez daha goruyoruz;
dogallig), isyani, dobraligi, birlik beraberligi, ama beiki en gok da umudu.

ZAFERE KACIS (VICTORY, 1981) Ydn: John Huston
Futbol efsanesi Pele'yi bir filmde r6ve§atayi yapifCirirken izlemek
bile keyiften dort kdfe olmak i<;in yeterliyken, yanina Sylvester
Stallone, Michael Caine, Max von Sydow gibi sinema efsaneleri de
ekienince tezahurata ba§layasi geliyor insanin. 2. Diinya Savafi
sirasinda bir esir kampinda tutulan mCittefik askerleri ile Almanlar
arasinda oynanacak 'dostluk' ma<;ini konu eden "Zafere Kaqi^" bir
gorev filmi tadinda ba^layip, maq sahnelerinin devreye girdigi ikin-
ci bolumde John Huston'un §ahane ag/r ̂ ekimleri ve Bill Conti'nin
ezgileriyle de zihinlere kazinan bir heyecan firtinasina donufiiyor.
Mantik ve inandiricilik problemleri had safhada olsa da, seyirciye
ge^irdigi duygu ydnijnden neredeyse DUnya Kupasi Finali'ni yerin-
de izlemekle esdeger.

ADVERTORIAL

(ZIDANE. UN PORTRAIT DU21ESIECLE, 2006)
yQirOciiniii 'Gr;:" . ■ ■ " ■
Ba5tan belirtelim; eger futbolla uzaktan yakindan ilginiz yoksa bu sira di^i
belgesel size tarn aniamiyla cehennem azabi gibi gelebilir. 23 Nisan 2005
tarihinde Real Madrid ile Villarreal arasinda oynanan maqi bafindan
sonuna an be an tek bir futbolcunun, gelmi^ ge<;mi| en bCiyuk oyuncular-
dan Zinedine Zidane'in baki^iyla resmeden yapim deneysel sinema sulari-
na da meyleden yapisiyla siradan izleyici i<;in zorlayici olabiliyor ancak
sahanin, hatta neredeyse bir futbolcunun ruh halinin i(;inde olmaya bun-
dan dahayakin bir tecrube bulabilme olasiliginiz en azindan fimdilikyok
gibi. Ustelik Darius Khondji'nin enfes gdruntuleri ve Mogwai'nin hipnotize
edici muzikleri de cabasi. OAR ALANDA KISA PASLASMALAR (2000)

YoniSerdarAkar
Futbol asia sadece futbol degildir. BeIki de en (jok bu cumlesiyle akillarda
yer eden "Dar Alanda Kisa Paslafmalar" da yalnizca bir futbol filmi degildi
keza. Siyasal ve toplumsal manzarasiyla kar^imiza incelikli bir 80'ler portresi
^ikaran film Bursa'da bir mahalle takimi olan Esnafspor'un biryandan
Amatdr Lig'de §ampiyonluga oynarken, bir yandan da farkh hesaplar pe|in-
deki rakip gu^lerce ele ge^irlli|inin sicak ve huzun verici oykiisuydu ayni ^
zamanda. Dostluk, a§k. fedakarlik. temelmde birlik yatan bir mahalle kulturii
gfbi yitirilmeye ba§lamf§ degerlen el ustunde tutu§uyla 70'lerin Vefilijam'ina
candan bir selam gonderen yapim rahmetii Sava| Dinqel'in dahil oldugu
gu^ld oyuncu kadrosuyla da dikkat ̂ ekmekteydi

LANETTAKIM (THE DAMNED UNITED,2009)

Yon: Tom Hooper
'7oraki Kral"in (The King's Speech) Oscar'li yonetmeni Tom Hooper'in
ilk dnemli ̂iki§ini ger^ekleftlrip Hollywood'un radanna girmesini sagla-
yan "Lanet Takim"i benzerlerinden ayiran beIki de en onemli ozeliigi
spor filmlerindeki gene! egilime adeta kafa tutarcasina bir peri masali
de|il, tarn tersine bir ba^arisizlik oykusii aniatiyor olu^uydu.
ingiltere'nin saygin futbol adamlarmdan Brian Clough'un sadece 44
gun siiren Leeds United macerasi ve selefi Don Revie ile aralanndaki
uzun yillara yayilan rekabeti perdeye ta§iyan yapim, iinlii menajerin
buyiik bafarilaria dolu ve epik bir hikaye ̂ ikarma potansiyeli yuksek
Derby County ve Nottingham Forest yillanni ise neredeyse tamamen
itiverlyordu eiinin tersiyle.

(RUDOYCURSI,2D08) CjiOsCuafon
n n l^^rdesi Carlos'un senarist ve yonetmenligini"  endig, bu Meksikayapim, komedide Gael Garc'a Bernal ve Diego

«nlk?'T '^^Sfedilmelerine ragmen ulke ;ap,nda birer fenomene
aunarn canlandinyor. Bin kemik k.ran bir kalec
Ota karde vurdugu aglan bulan bir forvet (Berral)
na "it In ^dar miza;lari da neredeyse taban taba-5'ke 51™,? a "is bir an oisun durulmuyor ha^o-

Bauonencom



ESKlDEN CEVRlM

Amerikan asm sa^nin favori filmlerinden I974yapinii (Death Wish)^
Bruce VWllis, Elizabeth Shue, Vincent D'Onofrio gibi usta oyuncularia ve " Oldurme

Arzusu" adiyla bu ay vizyonda arz-i endam ediyor. Zamanmin ilgi ̂ ekici bir romanindan
uyarlanan ilk film ise, I970'lerde Charles Bronsonhn varligiyla ncredeyse fenomene
doniismiistii. Firsat bu firsat orijinal filmin popiiler sinema tarihinde tuttu^ yere

baktik ve doneminin toplumsal egilimleriyle baglantisini kesfe ciktik.

k
ek boyutlu karakterleri,
a^ik gerici yapisi,
geleneksel bi9imleri hi9bir
§ekilde zorlamaya
yeltenmeyen gorsel
anlatimi olan bir film

uzerine neden yazilir? Bazen boyle bir film
belirli bir sinemasal, daha da otesi bir

toplumsal egilimin yansimasidir 9unku. Hele
ki bugiinun degeriyle 42 milyon dolara mal
olup 117 milyon dolar hasilat yapnysa, tarn
dort devam filmi 9ekilmi§, kendisinden
sonraki bir9ok filmi etkilemi§se ve bir de
yeniden 9evrimi yapihyorsa bu 9aba daha da
anlamli hale gelir.

Soz konusu film; 'sapina kadar erkek' bir

incikam oykiisu, Brian Garfield'm ayni adli
romanindan uyarlanan, Michael Winner'in
yonettigi i974yapimi "Yara" (Death Wish).
Ancak "Yara"yi yerli yerine oturtmak i9in

Meri(,^-£A'rte
mericsenyuzh.ginail.com

biraz oncesine uzanmamiz gerecek. Zira 1971

yapimi "Kirli Adam" (Dirty Harry) ile
baflayan su9iudan intikam alma filmleri
furyasi, sadece perdede gordiigumuz
su9lulardan degil bir sinemasal akimdan da
intikam ahnmasi anlammi da ta§iyor. Oyle
ki, Amerikan film akademisyenleri Michael
Ryan ve Douglas Kellner, alamnda bir
bafyapit olan "Politik Kamera" adli
eserlerinde bu intikami, 'Hollywood kar§i
devrimi' olarak nitelendirmifti.

Bahsettigimiz akim, diizenin yerlefik
kurumlarina, burjuva degerler sistemine
ba§kaldiran karakterlerin yiiceltildigi, kanun
di§i olanm adeta ba§ taci edildigi, ezilenlerin
§idderinin gorsel bir §61ene d6nu§tugu bir
filmier serisidir. 68'in ozgurluk 9igligi Bati
diinyasmm sokaklanni saran bir heyulaya
donuftiigunde beyazperdede de burjuvazinin
yerle§ik degerlerine meydan okuyan, kanun

difi karakterler vardir. Akimin zirvesini
elbette ingiliz Ozgiir Sinema ekolunden
Lindsay Anderson imzali 1968 yapimi "Ne
Ekersen" (If....) i§gal eder. Asil konumuz olan
Hollywood'a donersek, 1967'de "Bonnie Ve
CIyde"i (Bonnie And Clyde), 1969'da
"Ozgiirliigun Bedeli" (Easy Rider), "Sonsuz
Olum" (Butch Cassidy And The Sundance
Kid), "Vah§i Be]de"yi (The Wild Bunch) ve
elbette 1960'lar boyunca Sergio Leone'nin
9ektigi westernleri goruriiz. Donemin
gen9leri bu filmlerin gosterildigi salonlan
tika basa doldurmakta, bu asi karakterleri

kendi ba§kaldinlannin bir izdu§umu olarak
gdrmektedir..

Ne var ki, i9ki §i§ede, yasa d!§i silahli
karakterler de beyazperdede durdugu gibi
durmaz! 1970'lerin ba§inda 68'in kitlesel
gen9lik hareketleri geri 9ekilirken ortaya
diizenle butun baglarini koparan ve silaha

110

%

1

M A R I 2 0 18 -> A H1: t P E H C E U M E (kl U A

BiCiM ★ ★ * iCEflIK -k QYUNGUUIK k k:

Yfineltnen Michael Winner Oyuncular Charles Branson HDnelannp
Vincent Gardenia SenarvoYazari Wendell Mam (BrianGarflelffr
avni adli romanindan) GorOntuYoneirneni Arthur!. OrniizMQzllrHprtHancock Kuigu: Bernard Gnhble VaDimTasanmcisi Bobert Gundlarh
KQslQntTasarinicisiJQseohG.Aulisi YapimciHal landers BobhyRo"
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VIGIUNTE i\m

sanlmaktan 9ekinmeyen 'oncii savaf^i'
orgiitler (jikmaktadir. ABD'de Siyah Panterler
ve Weather Undergroud, Almanya'da Kizil
Ordu Fraksiyonu (Baader-Meinhof 9etesi),
Italya'da Kizil Tugaylar gibi hareketler,
etkileri cirimleri kadar olsa da ortaligi yakip
yikmak konusunda ellerinden geleni
yaparlar. Buna, 1970'lerde Ban diinyasmi
saran ekonomik krizle birlikte sokaktaki
§iddetin gorece arn§i da eklenince yerlefik
burjuva toplumu kendini iyiden iyiye tehdit
altinda hissedecektir.

Kanun di§ina olan baki§ 1970'lerde
radikal bir d6nu§ume ugrami^tir, 1960'larin
romantize edilmif su9lulari bundan boyle
Amerikan sinemasmm kadrajma
giremeyecektir. Tipik bir ornek olarak; Leone
filmlerinin unutulmaz kanun di§i
karakterlerine can veren Clint Eastwood, bu
kez yasal 9er9eveyi takmayan bir poUs
suretinde kar§imiza 9ikacak, Kirli Harry,
44'luk Magnum'uyla su9lularin tepesinde
teror estirecektir. Artik ele§tirinin
merkezinde 1960'larda epeyce liberalle§mi§
olan ceza yasalari da vardir. Bu filmlerin
retorigine gore liberal hukuk sistemi, adaleti
yeterince saglayamamakta, i§; cezayi, kanun
takmadan silahiyla verecek olan kanun
adaminin ba§ina du§mektedir.

Tarn da bu noktada "Yara" 9ikar gelir.
Etkisiz ceza yasalariyla smirlanan kanun
adamlari i§e yaramiyorsa, adaleti neden eline
silah alan bir sivil birey saglamasin ki?
Charles Bronson'in hayat verdigi Paul Kersey
karakteri tarn da bu sivil bireydir.

Film, Hawaii'de son derece banal bir a§k
sahnesiyle ba§lar, 'Mr. and Mrs. Kersey'nin
'mutlulugu' dogamn i9inde resmedilir. Film
boyunca tekrar edilecek olan doganin safligi,
kentin kirliligi temasinin in§asina ilk
kareden ba§lanir. Kente dondiiklerinde Paul
Kersey'nin efi ve kizinm ba§ina korkun9 bir
saldin gelir. Donemin tiim filmlerinde
oldugu gibi saldirganlar birer sosyopattir.
Bayan Kersey, hayatini yitirecek, kizi ise
ya§adigi saldirinm travmasmi atlatamayarak
katatonik bir hal alacaktir.

Liberal degerlere sahip, ba§arili ve
entelektiiel bir mimar olarak 9izilen Paul
Kersey'nin oyle 96kuntulu bir yas siirecine
girdigini gormeyiz. ilk gUnden itibaren
gu9ludur, hemen i§inin ba§ina doner. Aglayip
sizlanmadan 9ali§ir, tam bir 'erkek'rir. Film,
ilk karesinden sonuna erkekligin
yiiceltilmesidir zaten. Kadmlar ise tiim film
boyunca pasiftir, doganin i9inde 'kadmsi' bir
pasiflikle resmedilirlersadece.

BIR YILDIZIN <UCUBE' OLARAK DOGU^U >
"Jurassic Park", "Kurtuiu§ Giinii" (Independence Day) gibi mega but9eli filmlerin ^
yildiz oyuncusu Jeff Goldblum, beyazperdede ilk kez "Yara"da goruniir. Paul
Kersey'nin e|l ve kizina saldiran qetenin bafinda o vardir. Goldblum'un filmde yak-
la§ik iki dakika boy gbstererek canlandirdigi karaktere, jeneriklerde 'Ucube i' olarak
yer verilmesi kendisini |ohrete kavu|turan roliin "Sinek" (The Fly) olmasi hasebiyle
ayn bir manidardir.

Kersey'nin kendine ozgli 'eril bir yas'm
i9inde oldugunu ise donuklugundan anlanz.
Bu yastan 9iki§in yolunu ise 'Vah§i Bati'da
bulur. Kersey'nin donu^umiine mimari bir
proje i9in gittigi Tuscon'da tanik oluruz.
Tuscon, 'Sun Belt' (Gune§ Ku^agi) olarak
taninan ve ABD gericiliginin merkezlerinden
biri olan bir kemtir. Burada in^a edilecek
olan "Otomaiik Portakal"dakilere benzeyen,
kentin lekelerinden arindirilini§ steril orta
sinif barinaklaridir. New York, 'kcnef olarak
tanimlanir. "Tuscon'da kom§unun slfon
sesini duymazsm" denir. Kersey, yerel i§
ortagi Ames Jainchill (Stuart Margolin)
tarafindan once bir 'kahraman §erif'in
su9lulari tek tek temizledigi bir western
gbsterisine, ardindan da ati§ poligonuna
gotiiriilur. Jainchill, Kersey'nin II. Diinya
Savafi ve Kore Sava§i'nda vicdani ret9i
oldugu i9in geri gorevlerde bulundugunu
5grenince, "Silah ta§iyan erkeklerin bunu
penislerinin bir uzantisi olarak kullandigim
diifiinen bir liberaldin demek" diyerek dalga

ge9er. Kersey, "Belki de" diye yanit verir.
Bu noktada, Kersey'e dair bir bilgi

daha ogreniriz. Babasi avcidir ve silahlar
i9inde buyumu§tur. Ote yandan bir de

madalyonun obiir yiizu vardir ve annesi
silahlara kar§idir. Babasi bir av partisinde

arkada§i tarafindan yanli^hkla vurulur.
Kersey, silahi birakir, filmin retorigine gore
annesinin tarafina gei,-er, 'kadinsila§ir'. Bir

Kersey, esine ve kizina saldiranlarm pesinde
degildiv. Dahaziyade iyihissetmek icin
sokaklardaki siiclidartn pesine diiser. 99

daha eline silah almaz, vicdani 10191 olur.
§imdi yenidcn 'baba' tarafina gegmcnin,
erkekligin zamanidir.

New York'a gcri dondligundc artik ycni
bir Kersey vardir. Damadina "Sui^'la
kar§ila§tigimizda arkamizi dontip ka9acak
miyiz? Oncu Amcrikahiann kendini

Filmin basindaki saldin sahnesi
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savunma geleneklerine ne oldu" diye sorar.
Damadi, "Artik o ilkyerie§imcilerden
dogiliz" yamtim verince bir kez daha usteler
"Pcki, neyiz?" Damadi. "Uygar?" diye soruyla
kar^ihk vcrir. Ancak Kersey'nin artik uygar
olmaya niyeti yoktur, yamti net bir "Hayir"
olacaktir. Katatonik kizmi, damadimn

goturdiigu 'i§e yaramaz
psikiyatristlerin' elinden
ahp Kilise'ye teslim eder.

Jainchill ona kadife
kutusunun i9inde bir 'Colt
revolver' yollami§tir. Artik,
Kersey de 'penisinin
uzantisini' yamnda
ta§iyacak, onsuz sokaga
9ikmayacaktir. Birgece
kar§isina onu soymak
isteyen serseriler 9ikar.
Kersey, silahini kullanip
onlan gdzunii kirpmadan
oldiiriir. Ve birden iyi
hissetmeye ba^lar. Bize 90k
da hissettirilmeyen erkeksi
depiesyonunu yine erkeksi
biryontemle sokaklardaki

OLDORMELEREDOYAMAYAN
KERSEY
ilk filmde 10 gasp^i sokak serserisini
SidOren Kersey serinin devam filmlerinde
de oidiirmeye doyamaz. Seride kalite ve
olu sayisi genellikle ters orantiii bir seylr
Izleyecektir.

DEATH WISH 11 (19S3)
dm Sayisi: si
Bu kez Kerse/nin kizi ve
hizmetqisi satdinda oldii-
riilur. Kersey Los
Angetes'in sckaklanna
silahiyla 'adalef saqar.

DEATH WISH 3 (1985)
dm Sayisi: 51
Kersey, New York'a geri
dOnmij; ancak bu defa
kendi inisiyatihyle hareket
eden biryalniz kurt degii-
dir. Teror estiren bir

9eteyle sava;masi i9in
yoz[a;mi§ polis te;kilati tarafindan kullanilir.

DEATH WISH 4:
THE CRACKDOWN

(1987)
dm Sayisi: 34
Bu defa kiz arkada§i a§in
dozdan hayatini kaybedin-
ce kahramanimiz, Los
Angeles sokaklannda bir
uyu§turucu karteiine karfi sava§ir.

DEATH WISH V:

THE FACE OF DEATH

(1994)
dm Sayisi: 8
Ni§anlisi eski kocasintn
gangster 9etesi tarafindan
tehdit edilince Kersey
yine silaha sariiir.

serserileri 'zimbalayarak' giderir Kersey.
Evini boyatir, yeniden dekore eder,
pikabinda keyifli par9alar vardir. Artik
geceleri sokaga 9ikacak ve bela arayacaktir.
Ozellikle 'tehlikeli'yerlerde dolafir. Zaten
filmin New York'u, sokaklannda su9un kol
gezdigi her kd§eba§mda bir 9etenin 'masum
yurtta§lan' gasp etmek i9in bekledigi bir
distopyadir. Filmiyerin dibine sokan diger
meslekta§lannin aksine, filmi gorece
savunan bir yazi yazip (19 yildiz veren Roger
Ebert bile "New York gei ̂ ekten boyle bir yer
olsa Kersey ve kansi zaten bu ya§lara
gelemezdi," diyeyazacaktir.

Kersey, e§ine ve kizma saldiranlann
pe§inde degildir. Olayi 96zme ve bir intikam
alma 9abasma rastlamayiz. O iyi hissetmek
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igin sokaklardaki herhangi bir su^lunun
pe§indedir. Belayi arar, bulur ve cezalandirir.
Su^un kaynaginm toplumsal adaleisizlik
olabilecegi gibi sorgulamaiarla hi^ i§i olmaz.
Su^la miicadele eden me^hul bir kanun difi
infazci olarak medyanm ilgi odagina yerlefir.
Time ve New York Times gibi yayinlarm
man§etlerindedir artik. Giindiiz mimarlik
ofisinde bir 'Clark Kent', gece kent
sokaklarmda me^hul ve me§hur bir 'siiper
kahraman' olmak Kersey'nin pek hofuna
gider. Kendisiyle ilgili yazilan her §eyi keyifle
okur, bunlardan narsisistik bir haz alir. Oyle
ki, bir noktadan sonra yerel ydneticiler, bu
meghul infazciyi durdurmak gerektigine
kani olsalar bile onu kahraman yapmak
istemezler, once onu korkutmaya 9ah§irlar,
sonunda yakaladiklarinda ise hapsecmek
yerine bafka bir §ehre gitmesini
saglayacaklardir. Bbylelikle Kersey, devam
filmlerinde farkli fehirlerde 'adalet
saglamayi' siirdiirur.

Winner'in sinemasi konvansiyonel
sinemanm uzlafimlarindan ayrilmaz, tikir
tikir i§ler ve senaryonun muradini hakkiyla
yerine getirir. Kersey ile su^lulari hi^bir
zaman ayni karede gormeyiz. Montaj,
su9lular ve Kersey'i keskin bir kar§itlikla
ayinr. Su^lularin da insan olduguna dair
zayif da olsa hi^bir ani§tirma yoktur. Filmin
dramatik yapisi biitiiniiyle seyircinin
Kersey'le 6zde§le§mesi ve onun her
cinayetiyle bir katarsis ya§amas! uzerine
kuruludur. Filmde anlamli turn ili§kiler
erkekler arasmdadir ve kadife kutu i^indeki
Colt gibi homoerotik gbndermeler bile
yapilir. Kadinlarm diinyasmdan net bir
§ekilde ayri§tirilmi§. tekil erkek ozne
kahramanla§tirilir. Erkek sadizminin tiim
oge eri sahnelenir. Kadmlar tiimuyle edilgen
ve bu ili^kilerin di§indadir. Onlar
masumiyet, din, dogayla 6zde§le§tirilirler.

Film muazzam bir gi§e ba§arisi elde etse
de ele§tirmenler tarafmdan yerden yere
vurulur. The New York Times'tan Vincent
C.anby. Bu ku^beyinli film, a§in sagm ve
poJirika uzerine fazla dii^iinmeyenlerin
kaibini kazanacaktir" diye yazar. Roger

FilmAmerikan asiri sagmin kiilt eserlerinden
birine donu§ur. Donald Ttmmp bile filmin
favorilerinden oldugumi sbyler. 99

Ebert ise filmin bireysel silahlanmayi
savunan ideolojik alt metnini ele§tirmekle
birlikte, "Mesaji korkutucu olsa da bu filmin
tiiyler urpertici bir cazibesi var" yazacaktir.

"Yara", Amerikan a§iri sagimn kiilt
filmlerinden biri haline gelir. Oyle ki, Donald
Trump, 20i6'daki ba§kanlik kampanyasinm
mitinglerinden birinde bireysel silahlanmayi
savunurken "Yara"nm favori filmlerinden

biri oldugunu soyler ve onu politik a(;idan
dogru bulmayanlari ele§tirir. Trump'in a§iri
sag destekgilerinden beyaz irkin
ustiinlugiinu savunan 'Taki Mag' adli
yayinm ba§yazari zaten uzunca zamandir
Paul Kersey takma adini kullanmaktadir.

Kanun difi infazcmin
kahramanla§tinldi|i filmier 1980'lerin
ortalarina kadar Hollywood'un gozde alt
janrlarindan biri olur. Kimi zaman Martin
Scorsese'nin "Taksi §oforu" (Taxi Driver)
gibi tiiriin kodlarim sorgulayan ya da
"Kopekler" (Straw Dogs, Sam Peckinpah),
"Kopeklerin Giinu" (Dog Day Afternoon,
Sidney Lumet), "Avci" (The Deer Hunter,
Michael Cimino) gibi tiire daha incelikli

yorumlar getiren yapimlar ortaya 9iksa da
formiil genellikle "Yara"yla aynidir. Tiiriin
en dolaysiz anlatimlan ise, "Dii^man
Karde§ler" (Vigilante Force, 1976), "intikam
Alacagim" (The Exterminator, 1980), "The
Annihilators" (1985), "We're Fighting Back"

gibi B tipi yapimlarda kar§imiza qikar.
1980'lerin ortalarinda eski popiilaritesini

kaybedip neredeyse ortadan yok olan tiir,
2000'lerle birlikte yeniden dirilecektir.

Kimi ele§tirmenler Batman'in
Christopher Nolan'in elinde intikamci bir
Kara ̂ ovalye'ye donu§mesini 11 Eyliil sonrasi
toplumsal travmanm ve 'terore kar§i sava§'
soyleminin bir izdii^iimu olarak yorumlar
ornegin. Amerikan orta sinifi kendisini bu
kez de 'radikal islamci teror'iin tehdidi

altmda hissetmektedir. ABD'de a|iri sag bir
kez daha Donald Trump suretinde
yiikselirken onun favori filmlerinden
birinin de yeniden 9evrilmesi fa§irtici
olmasa gerek. APM
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«KE§KE 6LMU§ OLSAYDIM"
Asiina bakilirsa Charles Bronson bbyle bir aksiyon serisi i9in epeyce ya§lidir. ilk
filmde 53, ikincide 6i, u9uncude 64, dbrdunciide 68 ve befincl filmde tam 75
ya§inda kamera karfisina ge9er ve "The Slmpsons"in alay konusu olur. Populer
kultur referanslariyla taninan 9izgi serinin "A Star Is Burns" islmli bolumunde, hayall
bir "Death Wish 9"un tanitimi vardir ve hasta yatagindaki Bronson filmin orjinal adina
atifla "I wish I was dead" (Kejke olsem) der.
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Isadora
Damm efsane isimlevinden Isadora Duncan '111

'devrinicV dogastna ttyguu birsaheser. Sezen Saymalp
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Karel Reisz'in 1968 yapimi filmi "Isadora", ejsis dansftnm hayatindan anilar
sunuyor bizlere... Hep birlikte olmanin gucuyle, kifiligi tek ba§ina

olu§turmanin devrimciyantni sergiliyor Isadora ber performansinda.
IIVJ/ I/** O .( ' 9 0 3

olu§turmanin devrimciyamm sergiliyor Isadora ber performansinda.
Film de onun performanslanndan ilham aian estetigi tekrar yaratiyor.

I™ °lan feSkT''
geldiginifnormSPr"'"''--''-!
miimkun oldugunn
soyleyen bir dansci 7 haykirarak
ali§kanliklarina meydarr'^"'
dansiyla beraber haHh
devamediyor(1968), bu Liz dTndans^min hayatindan anilar

Sczcn SAYINALP

sunuyor bizlere. Tanik olmak i^in de^l;
onun anilan sayesinde dansmin hissiyatini
anlamlandirmamiz i^in...

1877 yilinda San Francisco'da dogan
Duncan'in hayati bir9ok farkh §ehirde
eecmis. Kurdugu dans okullan, katildigi
Lmpanyalar. ya§adigi afklar ve onun
dunyayi ke§fetme arzusu diinyadaki
kulturleri tanimak i9in belirleyici etkenler
olmuf. Bu nedenle anilarim kaleme almasi
da turn hayati boyunca kar§ila§tigi olaylarin,
insanlarin, rub hallerinin beige olarak
ar§ivlenmesi isteginden ileri gelmi§. Isadora

kcndini tanitiyor tam o sirada. Toplumsal
normlara ve hayatin kcndi kendine iirettigi
baskilara blr aynanin onunden meydan
okuyor. Belgenin 9ikardigi dumanlarm

aynadan yansiyan Isadcra^myuzu, filmin eyleme ge9me halini dolu dizgin
yarisitacaginin da sinyalini veriyor. Onun
scsiyle yaziiau yazilar, Reiszbn bir aynadan
iMdora'ya bakmasiyla yeniden dile geliyor
zira. Bu 3911,51^ ardindan Fransiz
Rivierasi nagidip Isadora'nin am deftcrine
ortakolmaval cslmin vnmci« maya basliyoruz. Filmin yapisi, onun
5: ̂ ^l^'S'y'abidmleniyor. Isadoraa ' y bicimleniyor. Isadora

bhfim P" *^atirladik9a, am ya§adik9a
manzara da §ekilo""iuz *

S  ge9mi§e ya da bugune
j  filmin dilinin de belirleyicisi.IcaHnrn r*. '"""n aili""* /

Ya^ampir ® konumlanmif bu yuzden.
y^s.traaS
kullaniw''" bf
tonunubd
Szgurce sa
bizlcri isa rt ^^bilecekleri anlar yaratiyor,

Dans dansina davet ediyor.
aklindan kurdugu hayallcri ve
olusturul!?®*^*®!"! hissedebilmemiz i9in
.  . 'n rnJ— . kit* Wi\panindolaimaya K ^^ansenler bir ruyamn l9inde
lercihleri ̂  ̂'^ziyor. Isadora'nin hayallcri veICIClilieri f.

dunyanin s merkezde durdugu bir
sahnelerin5''^^'"®^2figini gosteriyor. Dans
I  1. . msa..1 , I^^o'ninhareketler},. Isadora'nin
Ve onun sah ̂  ̂^^klanmainizi saglayan yapisi
diger hcrke • iizerinde kendinden ba§ka
kurulurnu §®yi birakan
()zgurle§tiL?*^iiii dUnyasiniu dansla nasil
butiinQnde^^^ 99iklarken, filmin neredeyse
Isadora'nij^^'^^iilen puslu kadrajlar
s^rdug^,^^ j^ktigi kurallarin etkilerinin
surdurebiijj,^ kanitliyor. Yafamini
pHr»n hifi. ̂ k ir5« vflsam icincdcn bir k

IP: A
• •*> ' i». • * *

rdqrince aUa

,  Tife". Karel
Duncan'in am kitabi olan "My ̂
Reisz'in filminin 9iki§ noktasi- ̂
sinema taribinde, biyografi kadar
filmier arasmdan siyniip Si^'^^^^gisz'io
gelmesi de Duncan'in kalemiuii .j^je
yonetmenligiyle bulu§masinju
oluyor. Bu riiya birliktelik, i?'".
diinyasim ve sanat yafamini g ^ gen^l'
biz seyircilere de imkan y^^'^^'Ijayken.
zamanlarmda henuz Amerika
annesiyle babasinin evlilik be ® j.,ujn all"^^
yakmasiyla a9ihyor film- Yap^i ^jye
imzasim atarcasina "Ben Is® °

^n ^ i^m degil yafam i9in dans
yUzunde. beyecani var Isadora'nin yg^
Vunan gei- |ekillendirirken Amik iste
mekanlarig ̂ ^'uden ilham aldigi igin, j

antik 9ag eseriymifcesine ^an

Ne Dediler?

.SWSF

. Fatih(i_
lsadoraT,„ «gUven

^  "^Vri^^'j.biiyukbir

ilif ki kurmasi onun her yerde ES8
biricikligini belli edcnama kcndi BE?
zamaniyla ilccifim kurmanin BjpE;
yollarmi arayan kifiliginc bir acif
gibi ifleniyor Reisz'in
kamerasinda. Bu noktada Vanessa

Redgrave'in Isadora'nin ruhunu
benimscyen oyunculugu da buyuk ■
dnem arz ediyor. Isadora'nin
kendi varolufundan gclcn bafka
dunyalar yaratma gucunu,
Redgrave oyunculuguyla bucunlcftiriyor.
Dans ederken, hapl ederken o da
dzgiirlef iyor vc oyununun smirlan kendini
genifletiyor. Sinirsiz bir yolculugun
zamansiz gdsterisini izliyoruz hal boyle
olunca. Kronolojik bir yapida ilerlemeyen
kurgu, Isadora'nin anilarinda rastgele
sayfelar 9eviriyormu§u2 izlenimi yaratirken,
onun hayatinin doniim noktalarini
bugunuyle bagdaftiriyor Reisz. Yafadigi
travmatik anlarin izlcri, o Pransiz
Rivierasi'ndaki giinlerinde goruniir kihniyor.

Tek bafma her §eyin iistesinden gelen ve
yeni yollar aramaya ber sefcrinde daha 90k
istekli duran bali, Isadora'nin etrafmdaki

kifilerle kurdugu bir iletifim yolu ayni
zamanda, Tanidigi her yeni insan yeni bir

A  "'**1 dans hareketi gibi
_ 7 m. onun i9in. Siizulup
w* # M Vl^^E glden, esip ge9en
^  karakterler her biri.

Her bakif serbest9e
hareket eden bedenin

^  I tasviri gibi geliyor
I Isadora'ya. Yafammin

j ̂  I kendisi de bu esip ge9en
atmosferle bi9imlenmif
9unku. Dans da insanlar

da ona afki anlatiyor. Bir bareketin fiziki
anlamda da toplumsal anlamda da devrim
yaratabileceginin bilincinde olmasi, onu
Sovyet Rusya'da bir okul a9maya da
goturmiif. Filmin akifi da Isadora'nin
hareketlerinin yarattigi yeni kapilarla
olufturuluyor.

Yaptiklannin nedenselliginden ziyade,
yafam ifin dans etmenin felsefesini
gostermeyi ama9 ediniyor Reisz'in yansitmak
istedigi diinya. Hep birlikte olmanin gucuyle,
kifiligi tek bafina olufturmanin devrimci
yanini sergiliyor Isadora her
performansinda. Film de onun
performanslanndan ilham alan estetigi
tekrar yaratiyor. Bizler de Isadora'nin
dansiyla yeniden buyuleniyoruz. APM

Cumhur

V"^nnce,tinag6stermiyor."

All UlviUyanik
"Isadora'nin. dansta antik

9agin.ya|amda da qilgmiigin
temsiicisi olduguna. Vanessa
Redgrave'in performansinin
altini ̂ izerek ikna ediyor."

Eviim Kaya
"Reisz'in parlakyildizi

Isadora zor ve eski bir soru-
yu yeniden sorar: Uzun bir

riiya mi yoksa tuhaf bir
kabus mudur dmiir?"

OkanArpa^
•Vanessa Redgrave deyinceakia'Julia'ile birlikte gelen

unutulmaz film.
profesyonelleretai^ikartan

.  rabasi.
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Ellipsis

Cem ALTINSARyiY
cenialtinsaray agmaiLcoin

UnutmakYaddHatirlamak
iste biitiin mesele! izledigi filmi ikigun sonrahatirlayamayanlai;sonunda nc olmu^tu o filmin

diye hayiflananlar,sevdigifilmleribileanlatirkenbocalayanlar. Bu yazi sizin

4<

Ko§eyi Rio doniifii, diinyanm en mefhur
plaji Copacabana'nm irmik helvasi
kivamindaki benzersiz kumu hala

iizerimdeyken yaziyorum. Ayaginm
tozuyla dedikleri bu olsa gerek. Bir
hayalimi gergekleftirip haftaligina

da olsa Gdney Amerika'ya u9tum. Buenos
Aires ve Rio de Janeiro gibi oldum bittim 90k
gormek istedigim iki §ehri iliklerime kadar
hissetme firsati buldum. Uzun miiddet

iizerimden atamayacagim etkilerle, omiir boyu
kalbimde ta§iyacagim anilarla dondiim. Heniiz
25 ya§indayken sirtina 9antayi taktigi
gibi karayoluyla Hindistan'a gitmi§ ve
aylarca gezinmif olmanin etkisinden
onca yil ge9ti kurtulamadim.
Kurtulmak da istemedim saninm. Eski

bir a§k gibi, bikip usanmadan
Hindistan'i aniatirim. Sezgiierim beni
yaniltmiyorsa bu Giiney Amerika
macerasi, dzellikle Brezilya i9in de oyle
olacak. Dinlemek isteyenlere kuple kuple
aktaracagim.

Serdar Kuzuloglu ingilizce bir
makale e§liginde Twitter'a §6yle yazmi§:
"#BugunOgrendimKi ihtiya9
duydugumuzda yeniden ula§abilecegimiz
hissi, okuduklanmizi, duyduklarimizi,
izlediklerimizi 9abucak unulmamizin temel
sebeplerinden biriymi§." Bilincimizin 90gu
zaman irademizden bagimsiz bir i§leyi§i
oldugu bilinen bir ger9ek. Biz iradi olarak bir
§eyi (diyelim ki yeni taniftigimiz bir insanm
ismi) hatirlamak egiliminde olsak dahi,

bilincimiz bize kiigiik bir oyun oynayabilir ve
be§ dakika sonra zihnimizde en ufak bir ipucu
dahi bulamayabiliriz. Kuzuloglu'nun payla§tigi
makalede onemli saptamalaryer aliyor: Bazi
insanlar bir kitabi bir kere okumakla yahut bir

filmi bir kere gdrmekle clay orgiisunil
kusursuz bir fekilde zihinlerine kaziyabilirler.
Ancak 9o|unIukla tam tersi olur. Kultiir
tiiketimi daha 90k kuveti doldurup i9ine
yatmak gibidir. Muhtevayla adeta yikanirsiniz
ama sonunda ne varsa delikten akar gidcr.
Tiiketilen bilgi, (uzerinden tekrar ge9ilmedigi
takdirde) ilk 24 saat i9inde biiyuk oranda
silinir, vb. Bellek dedlgimiz §ey belki oieden
beri boyle 9ali§an bir §eydir. O kadar §a§i!acak
bir tarafi yok. Ne var ki akademik diizeydc,
bilginin internet 9agmda insan bellegi

Rio'dan sevgilerle.

tarafmdan i§lenmesiyie ilgiii daha da vahim
bir goruntunun ortaya 9ikmakta oldugu iddia
ediliyor. Bu da bilgiye ula§ma olanaklarinm
artmasi ve yuzeysel bilginin daha 90k ragbet
gormesine baglaniyor.

Internet 9ogumuz i9in harici bellek
vazifesi goriiyor. Zihnimizde kayitli olanin
yaninda internettcki bilgiye de sahip
oldugumuzu varsayiyoruz. Pek 90k |eyi daha
sonra ne zaman istersek geri donebilecegimiz
umuduyla, okumadan, izlemeden, dinlemeden

"Internet 9ogumuz i9in bir harici bellek...
Zihnimizde kayitli olanin yaninda/Mfemeffe/a'
bilgiye de sahip oldugumuzu varsayiyoruz." 99

favoriye atarak yaptigimiz §ey tam da bu
aslinda. Kendimizc sanal bir harici zihin in§a
ediyoruz. Bilgiye pa^a gonlumiiz istediginde
ula§abilccegimiz du^iinccsi, filmlcri, kitaplan,
miizikleri hergiin biraz daha §irazeden 9ikan
bir tempoda tuketirkcn bir bir harcainamiza
sebep oluyor. Hangimiz film izlerken
dikkatimizin dagildigi, giindclik hayata dair
alakasiz du§uncelcrc gark oldugumuz anlara
maruz kalip koca sahncyi ka9irdigimizi fark
etmedik? Ya da kitap okudugumuzu samrken

son iki sayfayi sadcce goziimiizle
taradigimiza ve bu esnada diinyanm en
gcreksiz fikirleriyle bogu§tugumuza §ahit
olmadik? Ozcllikle internet uzerinden
film izler veya metin okurken canimiz ne
zaman isterse geri/ba§a donebilccek
olmanm verdigi rahatlikla bu kotii huya
giderek daha 90k teslim oluyoruz
maalesef.

Zannediyorum benim once Hindistan
yolculugum boyunca, §imdi de GUncy
Amerika turumda ya§adigim baskin
duygu, her §cyi, her detayi, her am ilkve
biiyuk olasilikla SON kez ya§iyor olma
duygusuydu. insan kar§isina biricik, e§siz
ve yinelencmez bir deneyim giktiginda,
tiim benligiyle, tiim varhgiyla i§tirak

ediyor. Sonsuza iraksayan bir 6zdc§Ic§me, bir
biitunle^me hali geli§iyor. Oyle bir arzu
yogunla§masi ortaya 9ikiyor ki, ya§anan
deneyim handiyse hiicrelere kazimyor. Ve asla
unutulmuyor.

§ayct bizi biz yapan biraz da dinledigirmz
miizikler, izledigimiz filmier, okudugumuz
kitaplarsa bu kendimizi tamamen unutarak,
kaptirarak, bir an i9in o miizige, o filme, o
kitaba donii^erek miimkun oluyor. Bir eseri
mideye indirmek yetmiyor. Kanimiza
kari§masi gerekiyor. Sanat eserine ger9ekten
malik olmak 1910 ona bir nesnc olarak degil,
bzde sahip olmak leap ediyor. Siradaki filmi
bir daha gorme §ansiniz olmadigini farz
ederek izlemeyi deneyin. Uzerinden alti ay da
ge9se diin gibi hatirliyor olacaksimz

eminim. APM
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HAYALLERIM.OGLUM
VESINEMA

Billy Elliot
"Billy ElIiot"in (2000) insaninkalbini simsicakyapanhikaycsi,aslindabirazscrt bii* tonda anlatilivor.
YonOimcnStephenDaldry, Ingiltere'ninThatcherddncmindcki i§ci sinifi soruniannm igindcbir

cocugun kendi yolunu cizmesini anlatirken hepimiz iqm bir rolmodelolu^turuvor ashnda.

Benim kufagimm erkek ̂ ocuklari her
zaman sokaktaydi ve en i;ok da futbol
oynarlardi. Sense hi^bir zaman
mahallenin futbol oyunlarmda aktif bir
rol oynayamami§tim. Futbolu severdlm,
izlerdim ama i§ oynamaya gelince biraz

^ekingendim. Az oynaymca da
geli§tiremiyorsunuz elbette kendinizi. Bu
yiizden 90k da iyi bir oyuncu olmadigimdan
takimlar olu§turulurken mahallenin biraz daha
biiyiik olan 'agabeyleri' genellikle kaleci
yaparlardi beni.

Futbol takim oyunu elbette. Takima
girmeyince yapamiyorsun haliyle. Ama
9ocuksun ve i^inde buyuk bir enerji
var; onu da bir §ekilde

di§ari Qikartmak

zorundasinl

Evde yalniz kaldigimda
dans etmeye ba§lamak i^in
ortamim 90k musaitti!
Ailem de muzik dinlemeyi
sevdigi i^in gerekli
materyaller a^jsmdan

Burak GORAL
bgoral'alwlmail.com

sikintim yoktu. Eh bir de hayalcilik vardi
serde... "Grease" de izlendikten sonra bir John
Travolta gibi dans edebilme scvdasi, ardindan
izlenen "Yagmur Altinda" (Singin' In The Rain),
"Ban Yakasinm Hikayesi" (West Side Story),
Yasak Dans" (Footloose), "Breakdance"

(Breakin') filmleri ve elbette 'popun krah'
muhte§em Michael Jackson taklitleri...

Evde tek ba§ina dans etme sevdam 15-16
ya§ima kadar surmu§tur samnm. Sonra bu
dans sevdasi yerini yaziya birakti. Sinemaya
o an sevdamm di§avurumuyla defterlerce
smema yazisi, hikayeler, roman dcncmeleri
ge 1- Yalnizligm, siki§mi§ligin gbtiirdiigu

yerde hep bir §ey seni i^ine
alip sakinle§tirir. Benimki
sinemaydi, Emre'ninki
miizik oldu. Billy'ninki de
dansti.

Jamie Bellve Julie

Waltcrs'in ba§rolleri
payla§tiklan "Billy Elliot"!
izletmek i^in Emre'nin
11-12 ya§larina gelmesini

bekledim. Filmdc Billy'nin en yakin arkada§inin

Billy'yc farkli bir ilgi duymasinin kafasini
kari^tiracagin! ve filmin tcmasina

odaklanmasina zarar vcrcbilccegini
du§unmu§tum. Bir do filmin diyaloglanndaki
argo kclimclerc bzclliklc dc 'f.ck' kclimesinin
90k fazla kullaniliyor olmasina 90k kafayi
takacagindan cndijjc duymu^tum. Ncyse ki bu
endi^clerimin ycrsiz oldugunu kanitladi Emre...

NE ANLATIYOR?

ingiliz sincmaci Stephen Daldry'nin ilk sinema
filmi, 2000 yapimi "Billy Elliot "a adini vcrcn 11
ya§indaki 90cuk, 1984'un ingiltcrc'sindc dans
etmeye siginiyor. Annesini kaybetmi§tir, babasi,
agabcyi vc buyiikannesiylc kit kanaat
ya§iyordur. Babasi vc agabcyi madcn i99isidir.
Billy, babasinin zorlamasi ve mahalle baskisiyla
boks cgitimi alirken, ayni salonda 9ali§anbale
sinifina once gozu sonra da gonlu kayar. Once
babasindan gizli ku9ijk dcrslcr alir ama sonra
kendisini tamamen Bayan Wilkinson adli
hocanin egitiminc birakir.

Hi9bir §eyin onu hayalindcn alikoymasina

A'

M A b I

12+

izin vermiyor Billy vc 9ali§iyor,
90k 9alnjiyor, inatla miicadele
cdiyor. Her anlamda buhranli ve
i§9i smifmm devlctle en 90k
sorun ya?adigi donemde
Billy'nin babasini da
anliyorsimuz elbette. Hem
i9inde yaijadigi 9evrcdcn hem
do liirlii 9ikmazlarla
cebellc^-irken a9ik fikirli, 90k anlayi§Ii
bir adam 9ikmas!ni beklemek yanli§ olur zaten.
Amn Billy pes ctmiyorve babasmi da kendi
vpnina 9ckmeyi ba§aripr.

yonctmen Daldry Ingiliz maden i§9ilennin

iilyElli

-ev'ini. Billy Elliot'in direni§iyle bir araya

b>-

zeinin isc filmi .siradan bir 9ocuk

,  rek gu?ld birgorsel §dlene ddnu§tUrm

altinda gU9lu bir §ekilde duran
jFay . _ 1.:., .

u§
^"^^kUciik ama onemli hikayeyl aslinda.

P^j"^',-3iTianl! azim oykQsu olmaktan 9ikanyor.

KONU^ABILIRiz?

bryalin var mi?" diye sorabilirsiniz en ba^ta.
.^jkiariniza "Senin de Billy gibi buyuk bir

KyVRNE

-lorrbzdui'umlar ••

liddct, korku ogclcri •
\rgo kullanimi ••••
Vikoi/sigara kullanimi •••
'ozitifmcsajlar ••••

Neyi ba§armayi hayal ediyorsun?
Peki hayallne ula§niak i9in her
tiirlii zorlugu gbze almaya hazir
hissediyor musun kendini?
Mesela Billy kadar 9ali§mak ve ter
akitmak gerektigini bilmek seni
yava§latirmi?

loti Billy'nin babasi ve agabeyinin
grevyapmasini 90cugunuza
anlatmaniz lazim. Film bunu her

90cugun merak edecegi bir §ekilde konuya
dahil ediyor 9unku. Grev nedir? i§9iler neden
bbylc bir protesto yapmak zorunda kaliyorlar?

Billy'nin babasi oglunun neden sadcce
boksla ilgilenmesini istiyor? Siz de erkek
90cugunuza "Dans etmek sadece kizlara gore
bir ugra§ midir sence?" diye sorun. Eger cevabi
'evet' ise neden boyle dugundugiinu de sorun
ona. Dans cden erkeklerden brnekler verin.

Dans etmenin insani ne kadar rahatlatan bir

eylem oldugunu anlatin ona.

NEREDEN iZLEYEBILiRiZ?
Filmin DVD'si ulkemizde bulunmakta.

uiHS!

in ill
h

Emrc g6R/\L
emngoralS4 agtuaH-com

HAYALiNEULAGMAKlGiN
CABAGOSTERMELlSiN
Ben gegen yil "Billy Eliott"i izledigimde, tarn
da Bill/le ayni yajtaydim. Bir |eye ilgi duyma-
nin ve onu iyi yapmayi arzuiamanin ne oldugu
nu kendimden biliyordum, (^iinku ben de daha
ku9ukya^larimda miizige ilgi duymu|tum ve
bir sUre sonra sadece dinlemek bana yetmi-
yordu. Ben de iqimdeki sesi dinleyip miizik
yapan biri cimayi 90k istedim. Ailemin de des-
tegiyle miizik e|itimi almak igin konservatuar
srnavianna girdim ve kazandim.

Maalesef Bill/nin destek alma konusunda
90k |ansi yok ilk bafta. Babasi, agabeyi ve
biiyiikannesiyle beraber fakir bir i^qi mahalle-
sinde ya§ayan, 11 ya|inda bir erkek 9ocu|udur.
Babasi onu hayata karfi korumasiz oimasin
diye boks egitimine verir ama Billy, ayni salon-
da yersiziikten dolayi egitim alan bale sinifini
gorCince aslinda dans etmeye ilgi duydugunu
fark eder.

Tabu en bajta babasi ve 9evresi bu duru-
mu normal kai^ilamaz. QiinkU dans etmek
oniara gore kiz i§idir! Erkekler boksla, futbolla
ya da giirejie ilgilenmelidir. Neyse kl dans
hocasi Bayan Wilkinson ondaki tutkunun far-
kina varir ve hatta Billy'nin oimiii olan annesi-
nin yerini doldurur bir a9idan. Billy sik sik tar-
ti§ir ogretmeniyle ama sonra sariirrlar birbirie-
rine.

Billy yapamadigi bale figiirierinin de iistu-
ne giderek azimie 9aiifir. Babasinin karjisinda
dans ederek, babasinin dans etmenin sadece
kizlara gore oldugu onyargisini da kirar.

Peki Billy biitUn bu oiumsuziukiara karfi
nasil ayakta kaiiyor? giinkii dans etme tutkusu
onun iqindeyanan birate?tirve sinavda kar|i-
sinda oturan hocalara da soyledigi gibi dans
ederken kendisini havaya kari§iyormu§ gibi
hissediyordur. Sank! bir ku§muf gibi havaian-
digini hissediyor. Film Biil/nin amacina ve
hayaline u[a|mak i9in cania ba§!a 9ah|masini
90k giizel veriyor bence. Babasinin ona sonra-
dan destek olmasi ise ger9ekten 90k duygusal
sahneierle i|ienmi|ti.

Billy Elliofi oynayan Jamie Bell'in muhte-
§em performansina bayildim. Filmin muzikieri-
ni de, ozellikie en ba^inda 9a[an "Cosmic
Dancer"i da 90k 90k begendim. Babam plagini
bulunca 90k sevindim, hala ara sira dinlemek-
teyim. Yalniz dans etmek konusunda biraz

qekingen oldugumu da soylemeliyim. Onu ile-
ride bir zamanda halletmeyi du§unuyorum!
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KARAKTER

Xumhur'u Tanimayan Cumhuriyet Amca!

^cnayAYDEMIR
sinesenaj a gmail.com

Rifat Bey, 75. yilmagelmi§ cumhuriyetin yeti§tirdigi en nadidc cvlatlardan birisi
olarak "inuastrmecleniyetlerseviyesf ne bakarken, oraya ula^mak i^in canla ba§la
didinirken geride biraktiklarinin ne halde oldugunu unutanlardan birisidir sadece.Kurt sorununun 'yakici' bir hal aldigi

1980'lerin ikinci yarismdan itibaren
ulkede bir(jok §ey degi§ti. Sinema da
bu degi§ime ayak uydurdu. Ozellikle
sicak 9ati§ma donemlerine dikkat
<^eken yapimlar "I§iklar Sonmesin"

(1996) ve "Fotograf" (2001) gibi filmleri ilk
elder) anabiliriz. Ama Handan ipek^i'nin
"Buyuk Adam Kugiik A§k"] meselenin
sicakligindan daha 90k, yapisal taraflarina
dikkat gekiyor, sorunun kaynagmin
Cumhurivet'in cumhurun bir kismini

tanimami§ olmasmda yattigmi anlaiiyordu.
"Buyiik Adam Ku^iik A§k"m emekli

yargici Rifat Bey, kansi oldiikten sonra
istanbul'un muiena semtlerinden birisinde

yalniz ya^amaktadir. Sakine isimli kadin Rifat
Bey'in yemeklerini yapar, evi temizler; on
yildir tani§maktadtrlar. Rifat Bey, tam bir
Istanbul beyefendisidir. Fdtr §apkasi ve
bastonuyla gezer. Apartmanm alt katinda
oturan Muzeyyen Hanim'la fl6rtle§ir. Tck bir
oglu vardir. O da yurt di§inda ya§amaya karar
venni^tir. Rifat Bey i^in hayata tutunmasini

gerektirecek fazla da bir §ey kalmami^tir.
Emektar Anadol'uyla gezer. Evi, klasik
d6§enmi§tir. Kahvaltida mutlaka Cumhuriyet
gazetesini okur. Qevresinde olup bitenlere
anlam veremedigi iqin iijine kapanmi§, yeni
insanlarla cani§mak, yeni ortamlara girmek
konusunda muhafazakarla§mi§, 75. yilini
kutlayan Cumhuriyet ile ya§it bir beyefendi!

Onun soylu bir kdkten geldigini de
soyleyemeyiz. Rifat Bey'in ebe clan anasi
di§ini tirnagina takarak okutmu^tur onu.
Gercktiginde bir zeytini dort dilim ckmekle

katik etmi§tir. Bclki de bu yiizden,
Cumhuriyct'in ona vcrdigi bu yiikselme
oianagina clan minnctinden dtiirii devletine,
milletinc saygilidir. Laf ettirmez,
bayramlarda bayragini asar balkona. Ama
Rifat Bey, Afyon'dan Ecilcr'e uzanan
yolculugu sirasinda geldigi yerlcrle baglarmi
koparmi§, iilkenin ba§ka kimlikleriyle,
yoksullariyla arasina aijilan mesafenin
buyiiklugunun farkina varamami^tir.

Sonra bir giin ba§ina beklcnmcdik bir §ey
gelir. Kar§i daircdc oturan avukat kadinin
evine, i^cridc 'teroristlcr' oldugu gerektjesiyle
polis baskin yapar. Baskin sirasinda poHslerin
a^ik yargisiz infazina tanik olur Rifat Bey.
Hemcn oturur daktilosunun ba§ina ve
yazmaya ba§lar: "Polis dcvleti mi, hukuk
dcvleti mi?" Ne yapsin, elinden ba§ka ne gelir.
Derken, ansizin kapismda kii^uk bir kiz
belirir. Kar§i dairedeki katliamdan kurtulan
5-6 ya§larindaki Hejar, usulca sokulur evden
i^eriye. Ama bir sorun vardir. Rifat Bey,
Hejar'in konu§tugu dili anlamamaktadir.
Qiinkii Hejar, Kiirt^e konu§ur. Rifat Bey, her
cumhuriyet evladinin yaptigi gibi once polise
teslim etmek ister onu ama yargisiz infazi
hatirlar ve vazge<jer. Bu fikir, bu 'inat<;i Kiirt
kizi' her canini siktiginda; onu gbrmek
istemedigi ger^eklerle yiizle^tirdiginde yine
aklina gelecek ama her defasinda Hejar'a
bakarak vazgeqecektir.

Rifat Bey'i 'derinden yaralayan' bir
geli§me daha olur. Evine yillardir giren
Sakine'nin de aslinda Kiirt ve gerijek isminin
Rojbin oldugunu ogrenecektir. Bdluculuk
evinin i^ine kadargirmi§tir!

Ama Rifat Bey, Hejar'a "Tiirkije
biliyorsun, konu§", Sakine'ye "Sakine bir daha
Kiirt^e konu§tugunu gormeyeyim" demesine;
kii^iik kizin guzel kiyafetler alip, salincakta
sallaymca kimligini unutacagmi
du§unmesine; bilmedigi bir dil kar§isinda
bocalamasma; Tiirkiye'de dogan bir <;ocugun

RIFAT BEY OYUXCU ̂iikran Gtingov pj L.\l BiiyiikAdam Kiiciik A^k (2001)
SEWRYO Handan ipekfi YOy\ETMES Handan ipekciQlKl^ i9 Ekim 2001

i

€€ Nece konusuyor bu cocuk Sakine? 99 Rifat Bey
Tiirkqe bilmiyor olmasi kar§isinda
§a§irmasina ragmen irk9i biri degildir.

Rifat Bey, 75. yilina gelmi§ cumhuriyetin
yeti§tirdigi en nadide evlatlardan birisi olarak
'muasir medeniyetler seviyesi'ne bakarken,
oraya ula§mak itjin canla ba§la didinirken
geride biraktiklarinin ne halde oldugunu
unutanlardan birisidir sadece. O yiizden,
Hejar'in 'Kiirt inadi' da, Sakine'nin "Rojbin,
Rifat amca. Benim genjek adim" sozlerini de
§a§kinlik ve dfke ile kar§ilar. Ama bu iki
duygu da ayni zamanda kendisine
ydneltilmi§tir. Bilmiyor olmanin §a§kinligi,
anlamami§ ve durum kar§isinda garesiz
olmanin ofkesidir ayni zamanda Rifat Bey'in
ya^adiklan. Rifat Bey, Cumhuriyct'in muasir
medeniyetler seviyesinin aliina indik^e,
cumhurun arasina kari§tik9a, sokaklarda
araba silen ̂ ocuklan; Kiirt^eden ba§ka dil
bilmeyen insanlari tanidik^a kendi ger^egini
de kavrayacak, dfkesi dinecek, onlarm dilini
anlama ̂abasina girecektir. Diger gocuklar
gibi sefalet i^inde kalmasin diye Hejar'dan
aynlmak zorunda kalan Evdo ile oturup,
butiin evlatlanm, gelinlerini kaybetmi§ bu

adamin oykiisiinu dinlediginde, kendi
evladinin yurt di§inda ya§iyor olmasindan
duydugu rahatsizliktan utanacak kadar
yabancidir aslmda cumhura Cumhuriyet
beyefendisi Rifat Bey.

Rifat Bey, cumhura dogru adimlar attikija
gorecektir ki, onlarm dilini anlamaya
9ali§tik9a, kar§i taraf da onun diline
meyledecektir. Herkesin birbirini anlayacagi
'ortak bir dil' kurulabilecektir. Muzeyyen
hanimm Rifat Bey'e yazdigi mektupta dedigi
gibi "Hem tek ba§ma dzgiir, hem birlikte el
ele" olma firsatim ilk kez ke§feden Rifat bey,
Hejar'in varligiyla yeniden hayata baglanacak,
huzurevine gitmekten vazge9ecektir. Hejar'in
kimligine saygi duyduk9a, kendisinin de
huzur buldugunu, sayginhginin arttigini fark
edecek, "Bir millet diline sahip 9ikmali"
derken yalnizca Turk9eyi kastetmemesi
gerektigini anlayacaktir. Rifat Bey, ayni evin
i9inde farkli dilleri konuftuklari i9in birbirini
anlamayanlarm, kendisini evin tek sahibi
samp egemenlik taslayanlarin, dtekine evin
bir odasinda ozgiirce ya§ama firsatini bile 90k
gorenlerin gelmesini istedigimiz yerdir! APM

Rifat Bey iciti Ne Dediler?

Belmin Soylemez
"Yafina, statQsiine ve mesle-

gine ragmen onyargilarini
a^abilen, empati kurabilen
ve vicdanmm sesini dinleyen
bir karakter. Ke§ke ger9ek

hayatta da var olsa..."

OzcanAlper
"Bir kufagin temsilcisi ola
rak, memleketi fay hatti gibi
ikiye bolen Kiirt meseiesi ile
ilgili onyargilari gerektiginde

bir kenara birakabilmeyi
ba^aran bir karakterdir de."

Ugui'Vardan
'"Kutuplaftna'nin eritilmesinde,
mesafelerin bir parqa yakinla§ti-
rilmasinda onun dbniijen kimligi
bnemliydi. Ama artik yeniden en
ba^a dbniildij, 0 artik, uzak bir
geqmi^in par9asi gibi duruyor..."

Hiiseyin I^i*abey
"Onun, devleti temsil ettigi-
ne ve sevginin onu degi§tir-
digi gibi her jeyi degi^tire-
cegine naifqe inanmiftik. Yil
2018 ve Kurt sorunu hiq
olmadigi kadar derin..."

BilgehanAras
"Empati kurmaktan uzak

karakterine, mesele gibi
gordugii ktiqiik bir elin

dokunu§u, her feyi siyah ve
beyaz goren bu ya§li adami

yeniden aydinlatiyor."
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1928 tarihli ger9ek bir define "Hicran" (Lonesome). Hollywood'un altin ̂ agindan gelen ve ̂ruh
altmda' Avrupa sinemasimn sanatsal duyarliklanni barindiran romantik dram, Macar asilli

sinemaci Paul Fcfos imzasi taflyor. iki yalmz insanin bir gun i^inde ya§adiklan ve hissettikleri.
Bir eksigi tamamlama cabasmm i9tenligi! Hakiki bir a§k oykiisii perdede akan ktrilgan

goriintiiler. "Yapayalmzim ben, mutluluk bazen yakm bazen uzak" diyen §arki sozii sonra...

:  Murat £K^AH/JV
*nuratersahmy()%gmail.comBiiyuk lehirde, New York'ra ya§ayan

iki yalniz insan. Mary ve Jim... Mary,
bir santral gorevlisi. Jim ise bir if^i.
Bu iki emek9i, sicak bir hafta sonu

tesadiifen rastla§irlar. ABD'nin eski
giizel giinlerinin gozde mekani

Coney Island'da; once plajda, ardindan da
oyun parkinda dolu dolu bir giin ge^irirler.
Gun sonunda turlu aksilikler neticesinde

birbirlerini kaybederler ve kendilerini

bekleyen tek goz odalanna dbnerler fakat...
Paul Fejos'un 1928 tarihli klasigi, 'yalnizlik

payla§ilmaz' oykiisu gibi goriinen bir a§k
hikayesidir ewela! Emek9i siniftan iki insanm,
kalabalik hengamenin ortasmda birbirlerini
bulmalarmm, umudun hikayesidir! Sessiz
fakat U9 diyaloga sahip, bazi gece sahneleri
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renklendirilmi§ duygusal yapimda ba§rolleri,
donemin iki siki oyuncusu; Barbara Kent
(1907-2011) ile Glenn Tryon (1898-1970)
payla§irlar. Mann Page imzah oykiiniin
senaryosu, iki usta kalem; Edward T. Lowe Jr.
ve Tom Reed tarafmdan yazilmiftir.

New York uyanir. Hayatm 9arklari
donmeyeba§lami§tir. Filmin

!• hemen ba§mda soylendigi gibi;
1 modern ya§aminke§meke§i
1  i9inde en zor olan §ey, bir ba§ina
ya§amaktir. "Her yalniz kendi
sobasinda yanar" bu biiyiik
kentte. Kimse kimseyle
ilgilenecek lukse sahip degildir.
Bir ko|u§turma i9inde Mary ve
Jim'i izleriz. ikisi de yafadiklafi
tek goz odadan son anda 9ikip,
metro aracihgiyla if yerlerine
ulafirlar. Zorlu iflerde

M%I

9ah§irlar. Derken paydos olur. Hafta sonu tatili
baflamaktadir. Temmuz sicagmda biitiin
9iftler, denize girmek uzere donemin ikonik
eglence mekani Coney Island'a dogru yola
fikarlar. "Nehirde tcknc turuna kaiilacagiz"
der Jim'e; yanmda sarildigi bir kiz olan
arkadafi. "Gelmek istcr misin?" Tarn "Olur"
demeye hazirlanirken Jim, arkada§mm yaka
rozetinde yazanlan gorur: "iki kif i varken,
ufunciiye gerek yoktur!" Ote yandan ayni
tcklif Mary'ye de yapihr? Ikisi de tek goz
odalanna donmeye karar verirler fakat bir fey;
a9ik pencereden i9eriye dolan muzik sesi; hadi
der onlara; dogru plaja! Yalnizliklanm odada
birakip 9ikarlar sokaga. Sonufta; gunliik
rutinin stresini atmak i9in karnaval gibisi
yoktur, degil mi? Mary'yi ilkin Coney Island'a
dogru hareketlenen arabada goriir Jim. Ilk
bakifta hoflanir ondan! Mary de Jim'den.
Bafka bir erkegin kendisine yaklafimindaki
hoyrathgi ve duygusuzlugu fark etmiftir genf
kadin. Bakiflari, Jim'e kayar!

Kisa bir takibin ardindan bakiflari kesifir
iki gencin. Yalniz insanlar birbirlerini nerede
gorurlerse tanirlar! Wong Kar-Wai'nin "Mutlu
Beraberlik"inde (Chun Gwong Cha Sit, 1997)
ge9tigi gibi, "Her yalniz insan birbirine
benzer." Yalnizliktan bunalmiflardir fena
halde. Jim, hinca hmf dolu plajda, Mary'ye
donerve "Bir kifinin etrafinda yiginla insan
varken yalnizlik fekmesi nc kadar tuhaf" der.
Denize girerler, konufurlar. Eglenirlerken
Mary, eviilik yuziigunun duftiigunii sdyler.
Yiizuk nihayet bulunur fakat Jim uzgiindiir.
Mary, muzip9e, yiiziigun ifinde yazan isme

bakmasini sdyler. Yiizuk, annesinden
hatiradir! Qok mutlu olur Jim. Evli degildir
Mary! Giindiiz plajda baflayan ve sanki
birbirlerini uzun yillardir taniyormuf gibi
suren ilifki, gece boyunca oyun parkinda
devam eder. Hemen her turlii araca binerler.
Hiz treninde bir karifiklik olur. Ayri vagonlara
dufer iki sevgili. Sonra da akla gelmeyecek bir
aksilik sonucu Jim, polls tarafmdan alikonur.
insancil bir diyalog sonrasi birakirlar Jim'i.
Mary ve Jim, dagilmakta olan eglence parkimn
kalabaliginda birbirlerini ararlar 9aresiz. Elde
degil, bulamazlar birbirlerini. Bastiran firtina
ve yagmur ile blrlikte yiireklerine oturmuf kati
bir aci ve elemle; yalnizliklanm yafadiklan
hucrelerine geri ddnerler.

Ozdemir Asaf dgretmiftir yalnizligi
bize... "Yalnizin nesi var, nesi yoksa tumii
birdenbiredir." "Yalnizm sakladigi bir §ey
vardir; boyuna yerini degiftirir, boyuna onu
arar. Biri bulsa diye." "Miizigin bile seni
dinlemesidir" fiire gore yalnizlik. Odalarinda
giinii ve afik olduklan birbirlerini dlifiiniirler.
Nasil da yitirmiflerdir umudu? Onlara gore
degil midir mutlu olmak? "Seni sevecegim
daima, hep sakli kalacak bir afkla"
demektedir Nick Lucas'm "Always" adli
farkisi. ikisi de yiiksek sesle ayni farkiyi
dinlerler, bastirmak ifin hayal kirikliklarini.
Yalnizlik avutulacak bir §ey degildir oysa! Aci,
dayanilmaz hale gelir Mary ifin. Kulaklarmi
elleriyle kapar; duymak istemez farkiyi.
Jim de dyle. Sonra... Sonra bu iki

yalniz yurek; O'Henry
dykiilerine ta§ fikartir
'siirprizli' finalin
'fahaneliginde' bulurlar
birbirlerini. Gerfek bir
kavufmadir bu. Birbirlerine
afkla sarilirlar. Herkese karfi
tek bafina gibi ama beraber!
Difanda, olanca
acimasizligiyla yafanan,
korkunf kalabaligin yarattigi
yalnizliga ait degillerdir. 'Bir
bafinaliklari' dinmiftir.
Birliktelerdir artik. APM

PAUL FEJOS DiYEBiRl
Gerfek adi Pal Fejds. Macaristan dogumlu bir
Orta Avrupali. 1897-1963 yrllari arasindayafa-

mif. Bir tip doktoru, antropolog ve kafif dte
yandan. insana art 'sahici' meseleleri, serbest
dolanan kamerasi, deneysel kurgusu, renklen-
dirme teknigi,yarattigi atmosferle hep ozgCin
ve arthouse bir sinemaci. Hakiki bir auteur!

Budapefte dogumiu Fejos, BIrinci DUnya
Savafi'ndan sonra kimya okumuf. Sanat hep
var onun ifin. Dekoria, sahneyie iigiieniyor
dnceieri. Sinemaya tamamen teslim olmadan

ewei, Macaristan'in saygin bakteriyoiogiarin
dan biri. 1920'de "Pan" adii fiimie

bafliyoryonetmeye.
1923'te sirasiyla Avusturya'ya

ve Almanyaya gidiyor. Max
Reinhardt ve Fritz Lang gibi efsa-
ne isimlerle 9aiifiyor. Ardindan
bir tip bursuyla ABOye gidiyor.
Film tutkusu ge9ecek gibi degil!
'The Last Moment" ve "Hicran"

9ikageiiyor 1928'de. Bafariyi, bir
SU9 miizikaii oian "Broadwa/'
ve bafroiunij dev aktor Conrad
Veidfin ustiendigi korku ogeleri i9eren 'The
Last Performance" ile ta9landinyor. Ardindan
Avrupa'ya donuyor tekrar. Macaristan,

Avusturya ve Danimarka'da
filmier qektikten sonra;

i  I Asya'ya gidiyor ve 1936 yilin-
dan 1941'e dek bir9ok beige-

'  sel film ybnetiyor. 1963 yiiin-
da New York'ta hayata veda

,  eden sinemaci, son yirmi yiii-
ni antropoioji lie 19 iqege9i-

••• j rjyor. GCiney Amerika'da jnka
medeniyeti ile ilgili kefifler
yapiyor. Sinemaya a§tk oldu-

gunu fakat biiimi ve hayati iskalamamak gerek-
tiglni hatirlatiyor hep! Diger onemli filmleri
arasinda sayabiieceklerimiz ise: "GCine?
Dogarken" (Sonnenstrahl), 'Tavaszi Zapor",
"itdi A Balaton", "Fantomas", "Demir Kapi"
(Rdvoite Dans La Prison). "Menschen Hinter
GIttern" ve "Man Och Kvinna".
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§ark toplumlarinda kiz 9ocuk olmanin zorluklarini, bir babanin verdigi mucadeleyi, 'gure§' sporunu
ve daha pek 90k §eyi su gibi akan bir anlatimla kar§imiza getiriyor "Dangal"...Daha gekim a§amasindayken bile setten

gelen haberlerle Aamir Khan
hayranlarinin merakla beklemeye
koyuldugu "Dangal", aslmdabizde
biraz ge<j gosterime girdi. Meraklilari
internetten malura yollarla filmi

izieyip yere goge koyamazken, Hindistan
di§indaki pek <;ok iilkede vizyona girmi§ken,
Ek§i Sozliik'teki 'entry'ler bizim beyazperdede
Izleme §ansimizin olamayacagi yonundeydi.
Sonra birden ne olduysa 18 Agustos 2017'de
vizyona girdi; iistelik birkaq ay sonra Aamir
Khan da Turkiye'yegeldi. "Avare"den (Awaara,
1951) bu yana donem donem Hint filmleri

memieketimizde iyi i§ yapiyor olsa da,

Bollywood'dan diizenii bir aki§ oldugu
soylenemez. "Dangal" da saninz diinya
^apmda 300 milyon dolar hasilat elde edince
ve IMDb Top 250 listesine girince iilkemize
gelmesi de ka^inilmaz oldu. iyi de oldu.

Hep bir erkek ̂ ocugu
olmasini isteyen eski giire^^i
Mahavir Singh Phogat'm
ger^ek hikayesi bu. Dllegi
ger^ek olmayinca ergenlik
^agindaki iki kizini 'pehlivan'
yapmaya karar veren Phogat,
onca toplumsal baski ve
gelenek-gorenege ragmen
kizlarini giireg sporuna
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yonlendirir, onlara hocalik yapar. Tabular
yikilacak, iki kiz da saglam gure^^ilere
donii^ecek, olimpiyatlarda altin madalyalara
uzanacaklardir.

§ark toplumlarinda kiz ̂ ocuk olmanin
zorluklarini, bir babanin

verdigi mucadeleyi, 'gure§'
sporunu ve daha pek 90k §eyi
su gibi akan bir anlatimla
kar§imiza getiren "Dangal",
ote yandan babanin kizlarini
zorla gure§9i yapmasi ve
onlara uyguladigi kati
kurallarla baski ve zuliim

uygulamasi da ele§tirildi.

BUAYRAFLARDA

Ancak hikayenin duygusalligi, etkileyiciligi,
Aamir Khan'in yam sira Geeta Phogat
roliindeki Fatima Sana Shaikh'in aurasi, hemen

dillere dolanabilen §arkilari ve o unutulmaz
finaliyle, geni§ kitlelerin gonlunu kolayca geldi
"Dangal".

2007'dc "Yerdcki Yildizlar" (Taare
Zameen Par), 2009'da "3 Aptal" (3 Idiots) ve
2014'tc "PK" ile hayran kitlesini milyonlara
katlayan 1965 dogumlu Aamir Khan,
"Dangal"la adeta olgunluk doneminde
oldugunu kanitliyor. Film i9in alip verdigi
kilolar bir yana, canlandirdigi karakterlerin
toplumdaki kar§iligini da iyice hesapliyorve
bizden ornek vermek gerekirse seyirciyle
arasinda adeta Kemal Sunal-Sadri Ah§ik
benzeri duygusal bir goniil bagi kuruyor.

Ekim 2017'de "Superstar" (Secret
Superstar) filminin galasi i9in Tiirkiye'ye de

gelen Aamir Khan'm hayranlan mutlaka
izlemi§tir ancak DVD'si, hem gormeyenler,
hem de doyamayanlar igin raflarda yerini
almi§ durumda. Aksiyon, komedi, duygusal...
Siz hangi Aamir Khan'i seviyorsunuz bilemeyiz
ama "DangaF'in onun en iyilerinden oiduguna
§uphe yok!. APM

DAN6AI

★ ★★★
irraciiuB****

YONETMEN NiteshTiwari

DYUNGllLAR Aamir Khan, SakshlTanwar,
Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra,

AparshaktlKhurana
YAPIM/SURE 2016 Hindistan,161 dk.

DABUiMKanaiO Home Video

THOR:
RAGNARGK

★ ★★

JUSTICE

LEAGUE:

ADALETBlRLiGl

DOGU

EKSPRESiNDE
CINAYET

OYUNCULUK

VdNETMEN Taika WaititI

OYUNCULAR

Chris Hemsworth,

Tom Hiddleston,

Gate Blanchert, Idris Elba,

Jeff Goldblum

yapim/sUre
2017 ABD, 130 dk.

^iRKETYeni Film

★ ★ ★ ★★

20iTdeki ilk 'Thor"un uzerin-

den yiilar ge^se de seyircinin
ilgisi her yen! filmde giderek
ardyor sanki. DQnya qapinda
800 milyon dolar hasilat top-

layan "Thon Ragnarok"ta

Asgard uygarliginin sonunu

ha2irlayacak kehanetin ger^ek-

le$me surecinf izliyoruz.
Thor'un ve agabeyi Loki'nin
varligindan bile haberdar
olmadiklari abiaian Hela'nin

ottaya qiki;! felaketi tetikliyor.
Gorsei efektlerinin milthi^iigi-
nin di$inda ilk iki filme crania
daha esprili bir yam var bu fil-
min. DVO ve 3D Bluray se^e-
neklerlyle...

i9ERiK*ik
OYUNCULUK ★★

JUSTICE LEAGUE

YflNETMEN Zack Snyder
OYUNCULAR

Ben Affleck, Gal Gadot,

Jason Momoa, Amy Adams,

Henry Cavil!, Jeremy Irons

YAPIM/SORE 2017 ABD-
Ingiitere-Kanada, 120 dk.

$lRKETYeni Rim

'Thor: Ragnarok"la birlikte,

raflarda Marvel ve DC Comics

sava^i! Bu evrene iyice kendini

kaptiran Zack Snyder,
Marvel'in "Yenllmezler"lnln

(The Avengers) karftsina koy-
dugu bu '50k kahramanli
masal'da iyilerin kotOciil

Steppenwolf'a karji verdigi
mucadeleyi aniatiyor, Batman.
Superman, Wonder Woman,

Flash, Aquaman gibi karakter-
leri bulujturan gbrkemli pro-
diikslyon, DVD, 3D Bluray ve
4K Disc olarak satijta.

BI9IM i^ERlK^lk
OYUNCULUK***

MURDER ON THE ORIENT

EXPRESS

YdNETMEN

Kenneth Branagh

OYUNCULAR

Kenneth Branagh,

Penelope Cruz, Willem Dafoe,

Judi Oench, Johnny Depp
yapim/sOre
2017 ABD-ingiltere-Malta-
Fransa-Kanada, 114 dk.

fiRKET Bir Film

Agatha Christiebin ve pollsiye
edebiyatin zlrveleri arasinda

yer alanyapit.yeni bir doku-

nufia kar^imizda. Hikayedekl
kiifiik farkiiiikiar renk katmi$.

Ornegin trenin kariara sapla-
nip kalmasi bile, bu uyarlama-

da gerillml artiran ba^anii bir
de|i$iklik. Hercule Poirot,

trendeki cinayeti qozmek iqln
yolculan sorguiarken, siz de iyi
bir film iziemif olacaksiniz.

It.-C
r

D O G U V
E KSPHfi Vi NDf'

C IN A V L T

Kanal D Home Video'dan "Paterson",

"Sonsuzluk" (Eternity), 'Topragin Tuzu" (The
Salt Of The Earth), "iqimdeki Giinef" (Un Beau
Soleil Interieur). "Ben, Daniel Blake" (I, Daniel
Blake); Yen! Film'den "Babalar Sava|iyor 2"
(Daddy's Home 2) ve Bir Film'den "Donme
Dolap" (Wonder Wheel). Yurt dijinda ise:
"U|ur Bocegi" (Lady Bird), "Pervane" (The
Breadwinner), "Mekaniar Ve Yiizler" (Visages
Villages), "Suyun Sesi" (The Shape Of Water),
'The Disaster Artist", "Beni Adinla Qagir" (Call
Me By Your Name), "Ferdinand", "Ben, Tonya"
(I, Tonya), "Star Wars; Son Jedi" gibi Oscar
filmlerinin di§inda klasikler de gbze ̂arpiyor.

"Yara" (Death Wish, t974)

"Batan Giinef" (L'Ectisse, 1962)

"Katll Ichl" (Koroshiya 1,2001)

"Hayal Ve Goriintii" (Images. 1972)

"Kufulen Hayatlar" (Downsian^ 2017)
"Gangster Afki" (No Orchids For Ms Blandish, 1948)
"Sonsuz Sokaklar" (The List Of Adrian

Messenger, 1963}

"Liiks Kadinlar" (The Thrill Of It All!, 196^

"Ye$il Yuva" (The ̂ g And 1,1947)

KALPATI5I
DAKIKADA120 ★ ★★★

★ ★★★
BI9IM ***
iqiERiK ****
OYUNCULUK****

120 BATTEMENTS PAR

MlNUTE

Y&NETMEN Robin Camplflo
OYUNCULAR Nahuel P^rez

Biscayart, Amaud Valols,

Ad&le Haenel, Antoine

Reinartz

yapim/sUre
2017 Fransa. 143 dk.

§|RKET Bir Film

Bi^iM****
i^ERlK ****
OYUNCULUK****

NELYUBOV (LOVELESS)

yOnetmen

Andrey Zvyagintsev

OYUNCULAR

Maryana Spivak.Aleksey

Rozin, Matvey Novikov

YAPIM/sOre 2017 Rusya-
Fransa-Almanya-Seiqika,

127 dk. ;IrkET Bir Film

"Beni Adinia Cagir", ortaligi ve

Oscar'lari dagitmadan once,
geqen yilin en 'baba' LGBT fil
mi fupheslz buydu. ̂ok daha
cesur yatak sahneleri ve

AIDS'e dair anlattigi huzunlu

dykiisuyie izleyenieri allak bul-
lak etmeyi bajardi. Ustelik

Fransa'nin resmi Oscar adayiy-
di ancak ilk 5'e giremedi. iki fil
mi yariftirmanin alemi yok, iki-

si de birbirinden guzei. Fakat

bu izlemesi gene! seyirci iqin
daha zor, daha radikal ve ozel-

likle son yanm saatiyle daha
'cofturucu' bir 'direnif' filmi.

Klasik tabirle 'az ama 6z' film

qeken Zvyagintsevin "Donuf"
"Surgiin", "Elena",

"Leviathan"dan sonra befinci

filml/harikasi. Tipkt memleketi
nin ikltml gibi, yiirekleri buz

tutmuf insanlarinin dykusunii
aniatiyor yonetmen. Ne komii
nist geqmiflerine sahfp qikan
ne de kapitalist dunyaya ait

olabllen arafta kalmif bir hal-
kin modem diinyadaki halleri

karfimiza gelen. Ayrilmak iize-
re olan bir ̂ iftin ̂ ocukiarinin

kayboimasi uzerineyafananla-
ri izterken. odak qocugu ara-
maktan ̂ okyine biiyiiklere

kayiyor; zira ydnetmenin asil
derdi, onlann resmini cekmek!
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Dijital'de OzgOn i^erik

AH ERCiVAN
oli.ercivaii'(i/^mai!.coni

Nasil ki Amerikan popiiler sinemasinin Marvel vc DCfilmlerinin tekeline girmesi
ciddi bir rahatsizlik sebebiyse, dizilerin tiim diinyada Netflix ̂atisi altinda iig be§ ayni

formulu sonsuz bir dongude tekrarlayip durmasi da o kadar can sikici olur.

Netflix diinya 9apinda bir yayin
placformuna ddnii^up girdigi turn
boigelerde ozgiin i^erik uretmekaran
aldiginda, Turkiye de onunde
sonunda bu plana dahil olmuftu.
Herkesin proje begendirme derdlne

du§tugu o giinierde, yaygm bir algi, Netflix'in
her bolgenin kiilturune, televizyonculuk
anlayi§ina paralel, sadece daha cesur i§ler

1
iiretme yoluna gidecegiydi. Fakat son iki yilda
ardi ardina izledigimiz projeler, Netflix'in
bunu fazla umursamadigini gosteriyor.

Dijital platformun, ana dili ingilizce
olmayan bolgelerden ̂ ikardigi ve gikarmaya
hazirlandigi projelere goz atmak yeterli.
Elbette, 2015 yilinda Meksika'da ba§layan ve
U9 sezondur bir futbol kulubuniin yonetimini
payla§amayan aile fertlerinin qati^malanna

odaklanan, komedi

dozu yiiksek "Club De
Cuervos" gibi istisnai
ornekleri gormezden
gelemeyiz. Netflix'in
ilk ispanyolca projesiydi
bu. Ba^langKjta yakla^im belki de
farkliydi. Sonrasindaysa Kolombiyave
Brczilya'nm yaratici ekiplerini kullansa da
sonu^ta bir Amerikan ortak yapimi clan
"Narcos" geldi. Pablo Escobar'in diinyanm her
kd^esine afina gelecek §ekilde kodlanmi§
mafya ve §iddet hikayesiydi bu. "Narcos"un
uluslararasi ba§arisi, Netflix'in urettigi
yabanci dillerdeki iijerigin rotasini belirlemi§
olabilir.

Fransa'nin en ba§arili projesi, bir siyasi
yozla§ma dykiisu anlatan "Marseille", bir9ok
a9idan "House Of Cards" ile ayni damardan
besleniyor. ispanya'dan once "Las Chicas Del
Cable" adli, 1920'lerde kendi ekonomik
dzgurluklerinin pe§indeki bir grup kadmin
hikayesi gcldi ve bu da "Mad Men", "Pan Am"
gibi yakin tarihli Amerikan
prodiiksiyonlannm
izinde bir i§ti. Son
aylarda 90k9a
konu§ulan ve

Netflix'in en ba§arih

yabanci i9erikleri
arasina adini yazdiran
"La Casa De Papel"
ise yapisiyla "Prison
Break" gibi dizileri de
hatirlatan bir soygun
projesi. Ulkelerinin
merkez bankasinin banknot matbaasmi basan

deneyimli bir soygun 9etesi, 9almak yerine
kcndi paralarini basiyorlar. Birbirlerine de
'Rezervuar Kopekleri' misali takma isimlerle,
§ehir adlariyla hitap ediyorlar. ingilizce
9ekilse ispanyol projesi oldugunu belli edecek
hi9bir niteligi yok dizinin.

Bu bir durum tespiti ve uretilen iflerin
niteligiyle alakali degil §uphesiz. Fakat
Netflix'in kendine se9tigi yol iyice
belirginle§ti. Alman dizisi "Dark"in yapimci
kurulu§a yeni bir "Stranger Things" olarak
pazarlandigina hi9 §uphem yok mesela. Bu
karma§ik zamanda yolculuk hikayesi,
hikayesini tane tane anlatarak seyircisini
gereginden fazla zorlamayan, hem oykii
anlaticiligi anlaminda hem de teknik a9idan
son derece iyi kotarilmi§,
gayet ba§ariii bir i§.
Fakat bir de

Japonya'dan 9ikan
"Erased"e bakalim o

zaman. Annesinin ve

arkada§lannin
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oliimlerini engellemek
^ U i9in zamanda yolculuk

yapan Satoru'nun
oykusunu anlatan bu
dizi gosteriyor ki,

Netflix'in ingilizce di§!
dillerde iirettigi projeler sadece

Amerika'dan 9ikanlara degil, birbirlerine de
benzemeye ba§ladilar §imdiden.

Ulkemize ddnelim... O3 Medya'nm
yapimciligini iistlendigi, Qagatay Ulusoy'un
ba§rolunde yer alacagi, N. ipek Gokdel'in
"Karakalem Ve Bir Delikanlinm Tuhaf

Hikayesi" adh romanindan uyarlanacak ilk
Netflix dizlmiz ge9tigimiz yaz duyuruldu.
Yavuz Sultan Selim'e ait tilsimli bir gomlegi
giyince dogaiistu gu9lere kavufan ve diinyayi
kurtarmaya 9ali§an bir gencin oykusu bu.
Netflix a9isindan bakinca, egzotik bir fon
uzerinde yine bildik super kahraman hikayesi.
Yani baki§ 39151 ayni. Kendi ulkelerinde, kendi
dillerinde urettikleri i9eri|in bir benzerl.
Netflix'in senaryolardan memnun kalmayip

Amerikali bir ekibe ba§tan
yazdirdigi da
kulagimiza geldi.
Parayi veren onlar,

stratejilerine kirn ne
kan§ir elbet. Kimse de
9ikip ulusal
kanallarimizda

yayinlanan diziler
9izgisinde bir
melodram uretmelerini

de beklemiyor. Her
§eyden once bu ulkenin

yazar ve yonetmenleri, Netflix'ten ve diger
dijital yayin kurulu§larindan tarn da o
melodramlardan ka9!§i saglamalarmi bekliyor,
farkli bir §eyler yaratabilecek alan istiyorlar.
Fakat Amerikan dizilerinin taklitlerini

piyasaya surme plani, turn dunyada tek tip
dizi iiretimine dogru gidi§ riskini de ta§iyor.
Nasil ki Amerikan popiiler sinemasinin
Marvel ve DC filmlerinin tekeline girmesi
ciddi bir rahatsizlik sebebiyse, dizilerin
tiim dunyada Netflix 9atisi altinda U9 be§
ayni formulu sonsuz bir dongiide
tekrarlayip durmasi da 0 kadar can sikici
olur. Yine de ilk U9 boliimiinii Can Evrenol'un
9ekecegi yerli Netflix dizimizi merakla
bekliyoruz. Umalim ki tutsun, yayinci
kurulu§ da bu ulkeden daha fazla ozgiin

i9erige ye§il i§ik yaksin. Ayni
§ekilde tiim diinyada
da... Bu kismi,

vurgunun 'ozgiin'
kelimesinde oldugunu
akilda tutarak

okuyun. APM

BiRENDiSE...
Ge9tigimiz haftalarda meclise sunulan torba
yasa tasansintn 73. maddesine gore YouTube,

Spotify, Netflix ve benzeri dijital yayin plat-
formlanna RTUK denetimi getiri-
lirse, bunun sonu9lan ne olur?

Hiikumet an kabul etmese V a
bile, bunun sansUre yol a9aca|i
muhakkak. Neyin SU9 olduguna

ve neyin olmadigina keyfi bir
§ekilde karar verildigini zaten sik- b |^,|
9a gorijyoruz Uygun gdriilme- ; .1
yen her i9erik, engelieme demek,
sadece bir suih ceza hakiminin ^ W
kararina bakar, bunu da ka;
zamandir biiiyoruz,ya§iyoruz.

Bu da ka9in[lmaz oiarak oto- „
sansiir demek! Puhu bir daha OUmjy
"Fi" gibi bir projeye kaiki|maya-

biiin Tiirkiye'den ula^iiabilecek
i9erige Netflix once kendi sinirlama getirin
Spotifyda argo sozler iqeriyor diye Ezhei bile
dinleyemezsiniz; Medyascope gibi kanailar-
dan sesini duyurmaya qalifan muhalif basin

ya sinerya da sindirilir demek. Sesimizin kisil-
masina sessiz kaimayalim.

MARTAYiNDABASLAYACAK

DjZlLER.Y0LU60ZLENEIILER...

Ge9tigimiz yilin heyecan verici yeni komedisi-

ni seveniere, Donald Glover'in ozgiin sesiyie

ikinci sezonunda "Atlanta" (1 Mart, FX)

1989 tarihli klaslk gen^iik flimlnin
teievl^on uyariamasiyla ̂'Heathers**

(7 Mart, Paramount Network)
Marvei'in rengarenk filmlerindense karan-

lik teievizyon projelerini tercih ederim diyen-
lere, kotu adam olarak David Tennant'in
ddnuf yaptigi yeni sezonuyla "Jessica Jones"
(8 Mart, Netflix)

Superman*in ecdadini merak ediyor-

saniz, bUyiik babasi Seg-EI'in kendi
gezegenlerindeki maceralarini konu
alan "Krypton" (21 Mart, Syfy)

Ridley Scott'm yeni filminden sonra John
Paul Getty ili'ii bir de televi^on projesinde,
ne Kevin Spacey ne Christopher Plummer,

bu kez Donald Sutherland'den izlemek iste-

yenlere, Danny Boyle'un rejisiyle "Trust"
(25 Mart, FX)

1997'den bu yana ilk defa, 10. sezo

nuyla, yolunu ger^ekten gozleyen
varsa "Roseanne" (27 Mart, abc)
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Naziler:
Laui ence Rees in 1997 yilinda BBC igin yaptigi 5 saatlik belgeseli ''Naf^iler:

TarihtenBir Uyar^ (TheNa^is:A WarmngFrom Historv) Hitler'in onuru kir
bii ulusunasil pe^inden surukledigini donemin taniklari e§ligindc anlatiyor.

Almanya Birinci Dunya
Sava§i'nin sonunda Versay
Anla§masi'ni imzaladigmda
politik ve ekonomik olarak
tarihinin en Urkiitiicii
eayfasmi a^mak iizerevdi

sava§ sonrasi kurulan Weimar

Cumhuriyen'nin liberal ve Bat.'ya entegre
pohtikalai i kisa vadede enkaz halindeki
Almanya i^in umut veiici sonu^Iar
dogurmu?tu belki ama i929'da ABD'de
ba^layan ve burun diinyayi tesiri altma alan

Kaan KARSAN

kaankavsan afimaiLcoin

Biiyiik Bunalim neticesinde Alman

topraklarmda yerkiireyi i^ine siiriikleyecek bir
karadelik a^ilacakti.

Ikinci Diinya Savafi'nm populer hikayeleri
genelde cephelerde, belli ba§h kahramanlar
(bu yil sinemada Churchill modasi var
ornegin) hakkinda anlatilan hikayeler
iizerinden etrafianir. Zira populer, kolay
anlafilabilir tarihe gore nedenler sonu^lan
hizlica dogurmu§, diizen elleriyle heybetli bir
kotiiliik yaratmi§, bu kotiiliik de oyle ya da
bdyle rnitle§tirilen tek bir adamin bedeninde

vuku bulmu§tur. Bu kotiiluge kar§i
sava§manin §ehveti herdaim anlatilmaya
muhtaqnr. Gelgelelim rarihin bu boiumiinu
anlamanin anahtari belki de boyle bir iktidarin
nasil kazanildiginin hikayesinden ge^er. Ne
olursa olsun kotiiluge kar§i sava§mak
-anlatilmaya muhta^ligi hiq antikala§masa
da- bilindik bir hikayedir ve kodlari beilidir.
Ancak boyle bir kotiilugiin nasil olup da
dogdugu asil meseledir ve mevzuya dair butiin
niianslarda buradadir. Laurence Recs'in 1997

yilinda BBC i^in ̂ ektigi alti bolumluk ve

yaklafik be§ saatlik belgeseli
mezkur meselenin izinden

gidiyor. Hitler'in kitieleri
nasil etkisi altma aldigmi,
koskoca bir ulusu kendi

deliligine nasil ortak ettigini
^ok ilgin9 tanikhklar
iizerinden anlatiyor.

Belgesel Weimar
Cumhuriyeti'nin son
doneminden ba§liyor. Yani
Nazilerin kendine toplum
i^erisinde marjinal bir unsur
olarak ancak yer bulablldigi, ya§anan politik
geli^melerin akabinde perdenin arkasindan
yava§ yava§ kafasmi uzatmaya ba§ladigi bir
donemden. Almanya bu ddnemde Bati'dan
aldigi ekonomik desteklc ayakta duran bir tur
tampon bolge. Bir ulus olarak dzguvenini
yitirmi§, ideallerinden neredeyse sonsuza dek
vazge^mif. Rees'in belgeseli ar§iv gdriintulerl
i§iginda politik goru^u nedeniyle toplumdan
di§lanmi§ olan Hitler'in kulu^kaya yatma
siirecini anlatiyor oncelikle. Gii^ kazanmak
l^in bir firsat kollayan bir oportiinist Adolf.
Kendini ulkenin ahvalini degi§tirebilecek bir
yetkinlikte goren, gozu kara bir serbest
radikal. Ba§ka ko§ullarda kendisini iktidara
ula^tiran tiinelin yanina bile yakla§amayacak
olan bu adam, tipki benzer biitiin hikayelerde
oldugu gibi, yakin tarihte yapilan hatalara ve
Bati'mn zulmune kar§i sava§arak populer
kiliyor kendini. Ozgiiveni kirilmi§ Almanlara,
genjekiistu bir onem biqiyor, onuru kirilmi§ bir
milleti ayaga kaldirma gayesi giidiiyor. Hitler,
Almanya'nin i^indeki §eytani uyandiriyor.

Fakat filmin en heyecan verici tarafi
Hitler'in kirn oldugunu anlatma bi^imleri
degil. Rees, belgeselinde U^uncii Reich'in
i§Ieyi§ine dair ufuk geni§Ieten, enformatif bir
anlati kuruyor. Ornegin; Hitler hiikumetinin
ambalajma bakildiginda sezilen diizen

feti^izminin altinin ne kadar
bo§ olduguna ikna ediyor
seyircisini. Ydnetim hiyerar§isi
i9ensinde nasil bir kaosun
hiikiim siirdugiinu, bizzat
Hitler'in duzensiz, hatta 90k
sevdigi 'Almanlik' prototipine
uzak bir figur oldugunu
kanitlariyla gdsteriyor.
"Naziler: Tarihten Bir Uyari",
fa§izmin dayattigi disiplin ve

7 1_ diizen kavraminm altini
kaziyor, U9uncii Reich'in

iktidar prototipieri iizerinden. Tarih
yazarliginda her daim lanetlenip yerden yere
vurulsa da fafizmi uygulayi§ bi9lmlndeki
ba§arisi sebebiyle gayri ihtiyari bir fekilde
mitle§tirilen olgularm i9ini bofaltiyor.

Laurence Rees'in kan dondurucu

belgeselinin en buyiik kozu ise kamera
kar§isinda konumlandirdigi taniklan. Kimi
Nazi diizeninde ba^rollerde gdrev almi§, daha
sonra yargilamalar sonucu hapse girip 9ikmi§
'yanda§lar' kimi ise birinci dereceden bu
zulmun nesnesi olmu§ kurbanlar... Rees,
roportajci Nazilerin ifadelerinde o kadar
rahatsiz edici detaylar yakaliyor ki, fa§izm,
iizerinden ge9en yillara ragmen bu insanlarm
i9inde bir yerlerde uyanmayi bekliyor sanki.
Bir terikleyici, bir paradigma yikimi
bekliyorlar belki de sadece. Bazilari biiyiik bir
pifmanlikla kucakla§mif halde 9ikarken
kar§imiza digerleri cezalarini 9ekmi§ olmamn
getirdigi arinma duygusuyla toplumun fartsiz
kabulunti bekliyorlar.

"Naziler: Tarihten Bir Uyan", bu korkun9
diizeni neyin yarattigina dair kiiresel bir
9er9eve 9izmeyip 9uvald!zi gorunmez kilmaya
9ali§iyor olsa da Hitler Almanyasi'na dair az
bilinen anekdotlara hakim olmak i9in e§siz bir
belgesel. Fafizm tehlikesiyle farkli kiliflaria
yiizle^en toplumlara, adinda da belirttigi gibi,
tarihten bir uyan. APM
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BUNK A

SOYKIRIM

BELGESELLERi
2. Diinya Savafi, dolayistyla Hitler,
belgesel turunun degifmez odakla-

nndan. Hitler'in karakteriyahut 2.

Dunya Sava§i'nin kronolojik [|leyi?i
iizerine yuzlerce belgesel var; ancak
bir kismi 'dzgiin'. Soykinm iizerine
akia gelen ilk belgeseiler -ki bunlan
ba§yapit olarak addet-
mekten kafjinmayaca-

gtz- eibette ki "Shoah'
(1985) ve "Gece Ve

Sis" (Mult Et

Brouillard, 1956). ilki
rdportajlar, Ikincisi ise
ar^lvgoriintuleri iize
rinden yol alan bu iki
belgesel, nasil bir
diinyada yafadigimi-
za dair izlemesi 90k

zor deneyimler

sunuyorlar.

2. Dunya Savaf I'nda cephe cephe
ne olup bittigine dair bir antolojl
sunan "Savafan Diinya" (The World
At War) da bir bafucu belgeseli ola
rak kolayca kayda ge9ebillr.
"Sava|an Diinya"nin ilk bolumu
olan, 1933'ten i939'ayafanan surecl

odagina alan ve Nazilerin 'iktidar
kurma' siirecini aniatan "A New

Germany: 1933-1939", "Naziler:
Tarihten Bir Uyan" ile ayni baglam-
da degertendirilebilir,yan[, birl dige-
rinin bofiuklarini pekala doldurabilir,
Oteyandan Laurence Rees'in yap

tigi gibi kitlelerin HItler'i takip etme
psikolojislne yonelik bir tartifma
alani a9an eserleri dufiindugiimuz-
de akiimiza ilk gelen belgesel Adam
Curtis'in bafyapiti "Ben Asri" (The
Century Of The Self, 2002). Curtis,
'halkia ilif kiler' mekanlzmalari uze-
rinden toplumun nasil yonlendirildl-
gine dair etrafii bir portre ̂iziyor.
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KISA METRAJ

Erksan'inCilginTelevizyon Filmleri

Serdar KOK^EOClU
kokceoglu'<igmiiil.com

Metin Erksan bir ikon, bir clay adam, bir muamma. Neyse ki son donemde
akkmda daha 90k yazilip giziliyor. Yetmi§lerin ortasinda gektigi gilgm televizyon

filmleri ise gen^ sinemacilar tarafindan ke§fedilmeyi bekliyor.
etin Erksan Sinemasmi Okumayi
enemek kitabinda ilk sayfadan

son sayfaya 'Metin Erksan oven'

I  bSlumiin§ iginda 'Neden Metin Erksan

KitabiYok?'diyesorar.O zaman i^m hakh bir soruCn) ama neyse
k, zaman .5,nde Erksan kitaplarr arrmaya
bajladi. En son benim de "Kadm Hamlet" filmi
ves. es,yle Erksan'a yazdig™ bir mektupla
katlldig.m Sansur Ve Miilkiyetln Kars.Lda
Metm Erksan kitab, ̂.kn. Fakat ybnetmenin
televizyon i?in gektigi orta metraj edebiyat
uyarlamalari hak ettigi ilgjyi heniizgormii?
degil. Yeni §eyler denemek isteyen
sinemaciiann mutlaka hesaplafmasi gereken

bu filmleri incelemeden once Erksan'in
meselesini ve kavramlarmi hatirlayalim. Bu
guzel delilikler birden ortaya ̂ ikivermedi ne
de olsa.
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METIN ERKSAN SOZLUfiU igiN
BIR GiRi§
Metin Erksan i^in bir sozliik hazirlamak iyi bir
fikir olabilir. Mesela 'sansiir' maddesinden

ba§lanabilir. 1952 yilinda, heniiz ele§tirmen ve
senaristken kendisini bir anda yonetmen
koltugunda bulur ve ilk fiimi "A§ik Veysel'in
Hayati" sansure ugrar. ikinci filmi Cingoz
Recai uyarlamasi "Beyaz Cehennem" de sansur
sorunu ya§ar. Erksan'in sansur ve tabii
Ye§il^am'in vasat beklentileriyle miicadelesi
ba§lami§tir.

Sozliige 'edebiyat' diye bir madde de
eklemeli. Erksan, me§hur edebi eserlerin ve
gazete haberlerinin sinemadaki kar§ihgini

i du§unmeyi severdi. i960 tarihli "Gecelerin

btesi" mahallelerde milyonerlerinbeklendigi
9agda onemli bir su^ filmiydi. Hem hakikiydi
hem de Ye^il^am'a yakmdi.

Karakterleri iyinin ve kdtunlin dtesinde,
hikayesi klifelerin uzagmda "Yilanlann Ocu"
filmi ise tam bir olaydi. Gosterime 9iki§i
sikintili, gosterimleri kavgali guriiltulu oldu.
Ye§il9am piyasasinda i|igi gu9lu giizel bir kisa
devreydl.

Erksan'in ana meselesi, sozluge de 90k
yakifacak clan 'mulkiyet' kavramidir, bu
nedenle SU9 hikayelerini sever. Ye§il9am'in
sevdigi zengin-fakir afklarinm smifsal yaniyla
ilgilenir. Hem halkm sinemacisi hem de bir
entelektlieldir.

1963 tarihli "Aci Hayat"in gen9 9ifti ucuz
bir ev bulamadik9a biz kahroluruz. Ve hayat
degi§cirir onlari. "Susuz Yaz", diinya
sinemasmda yerini almi§ bir ba§yapittir. Konu
suyun miilkiyeti ve arzudur. Sozliikte hemen
'cinsellik' maddesi a9alim mi? Gem Yilmaz'm
'libidosuz mahallelerinden' farklidir Erksan
diinyasi. Erol Ta§'in paylafmama hirsi ve
arzusu yikicidir.

"Su9lular Aramizda"dan sonra 9ektigi
klasik "Sevmek Zamani"yla sdzlukte 'tutku'
maddesi a9abiliriz. Erksan karakterleri
tutkuyla sever, kara sevdaya tutulurlar.
ilifkinin imkansizligmda hem bir fotograf hem
de sinifsal farklar etkilidir. Zuppe kizin babasi
incelikle a9iklarfilmde.

1969 tarihli "Kuyu" 9ekilemeyen
sahnelerine ragmen bir ba§yapittir. Erkegin
§iddetli arzusuna kar§i kadm inatla direnir.
Sozliikte bir 'kadm' maddesi a9mali artik.
Erksan'in kadinlan ezilir ama genelde
gu9ludur, inat9idir, cesurdur.

Metin Erksan 70'Ierin bafinda
Ye§il9am'cilik oynar. §arkih turkulu filmier de
9eker ama denemekten vazge9mez. 1974 tarihli
"§eytan" ilgin9 bir uyarlamadir. Gulun9 ama
9ekici §ekilde tuhaftir. Hemen ardmdan 1975
yilinda deli i§i televizyon filmleri gelir.

TRT Hig BU KADAR SAYKODELIK
OLMADI

Sozliige 'ruya' maddesini ekleyip yonetmenin
TRT i9in 9ektigi filmlere yakmdan
bakabiliriz. Saykodelik (neredeyse) filmleri
birbirine ruyalar baglar. Farkli kamera
a9ilan, fantastik mekan tasarimlari ve
'kekememsi' kurgu denemeleri gdze 9arpar.
Erksan'in atmosfer becerisi ust diizeydir.
Filmlerde sadece bir insana degil ge9mi§e ve
oliime de saplantili afk vardir.

Sait Faik uyarlamasi "Muthif Bir Tren", bir
adamm hayatindan ge9en insanlarm
galerisidir. Herkes bir trende toplanmi§tir ve
hareketsizdir. Filmier arasinda ruya estetigine
en yakm olandir. "Bir intihar" filminde, Samet
Agaoglu uyarlamasidir, 'kusursuz' bir plan
vardir. Olmek isteyen adam §6hret olmak
isteyen e§inden kendisini dldiirmesini ister.
Su9 i9eren bir 'win win' Sabahattin All
uyarlamasi "Hanende Meiek" ise bir kasabanm
yafli dava vekilinin §arkici Melek'e duydugu
tutkulu ve hiiziinlu afkin imkansiz hikayesidir
kisaca.

Kenan Hulusi'den uyarlanan "Sazlik"
filminde Ali Reis sazliklarda a§ki Hayriye'yi
arar. Ge9mifte Hayriye'ye yamktir, 'senden
ayrilirsam kendimi dldururiim' der. Ve kadm
bir giin aniden kaybolur. 'Delilik agir agir
adamm iizerine 9dktu' der di§ ses. Japon i§i bir
Zeki Demirkubuz filmi gibidir bu tekinsiz film.

Erkekligin dinmeyen ve giderek bir
hapishaneye ddnii^en arzusunun filmidir. A§k
buyuduk9e ger9egin difina ta§ar, mitolojiye
ddnu§ur. Ama kaybolu|un ardmda bir tecaviiz
ve tehdit vardir. Bu film Erksan Sinemasi'nin
dzeti gibidir: Dufsellik hayatin (genelde
kadmlarin) sert ger9ekleriyle yan yanadir.

"BU SAPLANTILARIN HO§UMA
GITMIYOR DEGIL"

"Ge9mi§ Zaman Elbiseleri", Tanpinar
uyarlamasidir ve saplantih a§kin bir tarafinda

Nil GoncU, "Kuyu" lie yakaladi^ fohretin
tadim cikaramadan vefat etti.

"Yilanlann OcU"niin bu Ilk uyarlamasi,
'• sagcilarin hifmina ugramigti.

adam, diger yaninda ise bu saplantilardan zevk
aldigmi soyleyen kadm vardir. Adam bir kumar
gecesinde cansiz mankenlerle dolu tuhaf bir
galeride bulur kendini. Burada babasiyla
ger9ekustu bir hayat yafayan, eski elbiseler
giyen gizemli bir kiza tutulur. Kiz ba§kasimn
gordugii ruya oldugunu du§unmektedir...

Erksan'in kontrollu deliligi bu filmlerden
bir yil sonra 9ektigi "Kadm Hamlet" lie devam
eder. Hemen ardmdan ise son filmi "Sensiz
Ya§ayamam" gelir. Kanserden olecegini
ogrenen ve kendine a§ik olacagi bir cellat tutan
Hulya Ko9yigit'in diinyasi gotiktir.

Ve Erksan'in harika sinema kariyeri
erkenden biter. Tutkulu, saplantili karakterler
yaratan; cinsellik ve §iddet kullanmaktan
9ekinmeyen; entelektiiel arayi§i sinema
di§mda tarih gibi disiplinlerde devam eden,
bazen onemli saptamalar yapan, bazen kafa
kari§ikhgiyla §a§irtan harika bir gilgmdir
Metin Erksan. Tutkulu ve zaaflari olan bir

sinemaci olarak tipik bir Metin Erksan
karakteri gibidir. Giderek kendi
karakterlerinden birine donufmu§tur.

Orta metraj filmleri onun sinema
yolculugunun toplumcu ger9ek9ilikten
ger9ekustulugun sminnda bir sembolizme
kaydigini gosterir; ama aslinda o iki kutbun
tam ortasmdadir ve meselesiyle ozgiindur.
Kontrollu; taraf olmayi degil dengeleri
gozeten, farkindaligi yuksek, meselesini asla
unutmayan bir delilik onunki.

Gen9 sinemacilar epeydir guvenii
yollardan ilerlemeyi; kisa film alanmda bile
cesur, riskli filmier yerine uslu i§ler yapmayi
tercih ediyor. Yaratici, orijinal olmak i9in
Erksan'dan dgrenecek 90k §ey var. Ozellikle de
bu ku9uk ve 9ilgin televizyon filmlerinden...

METIN ERKSAN igiN PLAYLIST
Metin Erksan 9agda§ miizik sever, avangard
seslere a9iktir. Filmlerinde ku§ sesi, saat
tikirtisi gibi sesleri uzun tekrarlarla muzik gibi
kullanir. Bir playlistte mutlaka filmlerinde
9alan Ornette Coleman, Bach, Biilent Arel,
ilhan Usmanba§, Yal9in Tura, 1)9 Hiirel ve
Orhan Gencebay olmasi lazim. Filmlerde yok
ama ilhan Mimaroglu da yaki§ir. Kapani§
par9asi mutlaka bir karakterin anisina Elvis
Presley'den. ■
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7.5. SANAT

Onun AlbOmu Var, Guslmi Giizel!

Cumhur CA^BAZOClV
ccaiibazo^ii a. gniail.com

Cem Yilmaz'm muzige tutkusu herkesin
nialumu. Evdeki studyoda iirettiklerini
belli arahklarla internete koyar,
katildigi programlarda garkilar soyler,

bir yetenegin miizik ̂ alifmalanna
maddi katki saglar, iki gence burs i^in

konserde Borusan Filarmoni'nin
'Doga i^in (^al' projesinde

ay e yi seslendirenlerden olur. Ornekler 90k.
Aynca. rol aldigi filmlere §arki soyleyerek

katkida bulunmaktan da 9ekinmez. §6yle bir
ge9mi§e gidersek, Omer Vargi imzali "Her §ey
Qok Giizel 01acak"in (1998) fla| farkilarindan
Ne Bileyim Ben" ve "Bir Zamanlar Firtmalar

Estirirdim"de Mazhar Alanson'un yanmda
sivrilen yorum ile yine ayni filmden "Bu Ne

CeiTi Yilmaz, ocak ayinin ikinci yansinda/i7mm miisiiklerini once internetteki
mecralarda iicretsiz payla^ti; ardindan "G.O.jR.A. "da ve "A.l?.O.G."da yaptigi gibi CD
formatinda yayimladi. 6olardan 90'lara uzanan bu nefis toplamda, her §arki hit!

"A.R.O.G."da yaptigi gibi CD formatinda
yayimladi.

Filmde.sunnccdilgiinuvegazino

sahnelerlnde scslendirilen butun §arkilar. Anf
Isik'in girtlagiyla okuyan Gem Yilmaz, Soda
Bakan lie Farah Zeynep Abdullah'm
olciidc guzel ve temiz yorumlanyla 90k ilgi
cordu. Hatta oyle ki, bu yeni versiyonlarda
tane tane soylenmi§ sozlerlc bir9ok hit §aiki
veniden ke§fedildi. ,, . •

Altmi§Iai'm hafif mUzikorneklermi.
Doksanlar'in par9alarmi 9ekici, tatli
duzenlcmelerlebugUneta§iyan Iskendcr
Payda^'in usta dokunu§lari filmc buyuk katki
saglarken. Hammond orgun sundugu sicacik
sound her tiirlu kulagi yakalamay. ba^ardu

ilk Videoklip Mustafa Sandal in Araba
carkisina hazirlanirkcn, Tarkaii'dan "Kuzu
Lzu" ile "5imarik". Kenan Dogulu nun
"Kandirdim". Yonca Evcimik'm "Bandira
Bandira". Ajda Pckkan'in "Milyonzade ,
"Bo§vermi§im Dunyaya" ile "Sen Bir Yana
Dunya Bir Yana", sanat muzigi
klasiklcrimizdcn Sadettin Oktenay bcstcsi
"Agkin Kanunu", Adnan §enses'ten sevilmi§

Bi^im Hikaye"de Alanson ve Sami Ozer'le
ortak performansi unutulmaz. Yavuz
Turgul'un "Av Mevsimi"nde (2010) "Hayde" ile
Russell Crowe'un "Son Umut"unda (The
Water Diviner, 2014) "Hey Onbefli" diye uzar,
giderliste.

Kendi filmlerindeki miizikal zenginlik,
farkilari seslendiren yildiz
isimler, soundtrack

albumlerden miizik I yinW
listelerine si9ramayi I
beceren^arkilardavar I
anilarda. Ozetle, I
beyazperdede hayli parlak I '41
bir miizik seriiveni ya§iyor I ^9.
Gem Yilmaz. I

Yeni film "Arif V 2i6"da ise, daha da ileri

gidip miizikle 0 kadar ha§ir ne|ir oluyor ki,
adeta mini bir miizikal sunuyor seyirciye.

Bizim mecmuanm §ubat sayisinm
hazirlandigi giinlerde, bu bol malzemenin
nasil degerlendirilecegi, ne fekilde miizik
markete siiriilecegiyle ilgili Gem Yilmaz'la
konu§muftuk. Yilmaz, "Arif V 2i6"nm §arkilan

i9in kesin karanni dahaIvermedigini soylemi§ti.
Yilmaz, ocak ayinm

ikinci yarisinda filmin
muziklerini once

internetteki gefitli
mecralarda iicretsiz payla§ii;
ardmdan "G.O.R.A."da ve

m

Janomm "Bizim Mahalle" ile
Mustafa Sandal'dan "Aya
Bcnzer" tcker teker 90k ilgi
gordii. Tabii, 6o'lann
Ye^il9am'ina ya da yerli
popun patlayip 9atladigi
go'lara yaki§acak daha

simge §arkilar se9ilmesl gerektigini iddia
cdenler do oldu ama, senar>'onun aki§ina
yaki§an bir repenuvardi bu.

Miizikalleri kiskandiracak kadar zengin
i9crige sahip "Arif V 216 - Film Miizikleri"
(iskcnder Payday Production / CMYLMZ-Fikir
Sanat) adli albiime harcanan emck 90k degerli
ve hcyecan vcrici. Son donemin cn parlak
toplamalanndan birl aynca albtim...

BNES BATUR'DAN 'GERgEK ALBUM'
"Arif V 216" ile ayni tarlhlcrde vizyona 9ikan
"Enes Batur Hapl mi Gcr9ck mi?" filminin dc
miizik albumu yayimlandi. intcrncttc
milyonlarca kez tiklanan popiilcr videolarm
devaminda beyazpcrdeye transfer clan ve kisa
siircde bir bu9uk mllyondan fazla seyirciyi
salonlara 9ckcn Enes Batur, filmin
soundtrackini yayimlamayi da ihmal etmedi.

Dogrusu. bizim bundan habcrimiz yoktu.
Uluslararasi alanda cn fazla ziyaret cdilen
miizik sitclerinde rastladik albumiin

tanitimina ve rap pav9alaidan olu§an
rcpertuvann sound kalitcsiylc ilgili olumlu
laflar okuduk. Sayilari alti milyona ula§an
Enes Batur hayranlan, siz nelerc kadirsiniz!

irsel Qivit, Buiak King, Bari§
Aydin, Yener Qevik, Aybuke Paqan
gibi Isimlcrin imzalanni ta^iyan
par9alar, filmdeki ske9lerle at ba§i
giden sozleriyle ozelliklc gocuk
tiiketicinin beklcntlsini kar§ihyor. 45
dakika uzunlugundaki "Enes Batur
Hayal mi Ger9ek mi? - Film
Miizikleri" adli album on alti

par9adan olu§uyor. APM
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ROGKlSYANKARDIR
KartviziCindeki 'Altin Kiire' ddiiluyle ve ba|-

rol Diane Kruger'e gitmi| Altin Palmiye
heykelcigiylegosterimegiren Fatih Akin imzah
"Parampar9a"nin (Aus Dem Nichts. 2017) siik-

sesi, agir ele§tiriler sonucu hayli zedelense de
film 1910 se9iien |arkilar, durumu en azindan

miizikal a9idan kurtanyor.
Akin'in miizik se9erken ne kadar kafa patiat-

tigi, ne kadar titiz davrandigi, filmin nefes aldigi
yerferin ozgiin ritmiyle oykiiyCi sanp sarmala-

mayine kadarsevdigi hep
dvguyle kar|ilanmi| bir mesai- , I ̂  |

"Parampar9a" i9in de ayni 'J'" M'
sureqten ge9en yonetmen, bu

kez intikamin, isyanin pe^inden |<l ''mV-;
giderken filmin her karesinin ' f
hakkinivererek, geriiimi, kesif |
aciyi, tansiyonu ve ka9ini[maz

sonu ince ince miiziklerle i|lemi§. Miizikier
gayet efektif bir anlayi§la, filmin kahramaninin
acikli, yurek yakan durumuna derinden dokun-
mayi ba^armi^.

Bir s6yle§ide Fatih Akin'in agzindan
"Paramparqa" muziklerinin

oykiisiine rastladik, Filmin

senaryosunu yazarken siklikia L. ^
Queens Of The Stone Age gru-
bunu dinlemi§. Sert rock soun- ^
duefli|indedahaiyi9ikiyormu§ ^
ciimleler. ^

Aklina once grubun birkaq ^
pari;asini kullanmak gelmi?.
Grubun lideri Joshua Homme'la baglantiya
ge9mi5. Fikir, Homme'un 90k hojuna gicmi^,
ama az vakit olsa da film iqin ozgiin bir §eyler
de yazmak istedigini iletmif.
Rock camiasinda Iggy Pop. Eagles Of Death,

John Paul Jones gibi isimlerie qaltjmii biri clan
Homme'a filmin ham kopyasini g6ndermi§,
Be| kez telefonda konu§mu|lar; on kez filan da
e-mallle g6ru|mu§ler, o kadar,

Kisa sure sonra miizikier Akin'in eline ula§-
mi§ ve dediglne gore. '90k temiz, hizii ve basit
bir ali§veri§'ger9ekie5mi|. Kayitiarma.gruptan
Michael Shuman lie Troy Van Leeuwen'in de

katildigi miiziklerle Joshua Homme da ilk kez
soundtrack piyasasina adimini atmi§.

Bir not daha; adini Queens Of The Stone

Age'in "In The Fade" |arkisindan alan

"Parampar9a"nin muziklerl Kasim zoiysonun-
dan itibaren internetteki geiitii dijital mecra
larda dinlenebiliyor. 14 parqalik albiimde Faith

No More. Courtney Barnett, Hindu Zahra ile

Lykke Li yapitlan da yer aliyor.
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MASAL-GERCEK

: Murat OZER :
cineiiwzeragmail.com

Sessiz l$ik
Sandalyeden kalkip gitmeye yeltendim, ama vazge9mem uzun siirmedi, birkac
adim attiktan sonra durdum. Beni durduransa^o^ katita^tirici bir i§ikti.

Beyazperdeden geliyordu if ik. Beyazperde dediysem, badanali devasa duvar ifte!

Adapazan'nda bir yazhk sinema,
istasyonun kar§ismdaki Arzu
Sinemasi... Annemle babamm ellerine

yapifarak adim attigim esrarengiz bir
diinyaydi benim i^in burasi, her
geldigimde adeta aklimi u(;uran. Oyle

Amerikan filmlerindeki gibi 'arabali' falan
de|il tabii; yiiksek duvarlarla ̂ evriimif bir
alan, film gosterimi i^in bir tarafi devasa
boyutiarda yukseltilmi|. Haliyle bembeyaz
badanayi yemi§ o yiiksek duvar, ama yazin
ilerleyen giinlerinde filmlere e§lik eden
lekelere bulanmif olmasi da §anindan! Tahta
sandalyelerde gazoz i^ip ̂ ekirdek igleyerek
film izlenen ve tabii
fosur fosur sigara da
i^ilen bu atmosferde
ku<;ukbir ̂ ocuk
olmanm avantajlarini
tahmin edersiniz. Uzun
uzun anlatmaya gerek
yok, ama en giizelini
soyleyeyim: Film
izlerken annemle

babamm kucagina
uzanip §ekerleme

yapmak. Tarifi yok o
enfes uykunun! Artik

herhangibir^ekilde
ya§anamayacak olmasi da igimi acitmiyor
degil...

Be§ ya da alti ya§mdayim... Yazlik Arzu
Sinemasi'ndayiz gene. Bunu duyan da zirt pirt
sinemaya gidiyoruz zannedecek! iyisi mi,
kendimizi '§ansli' hissettigimiz ak§amlardan
biriydi deyip yanli? anlamalarm onune
gegeyim... Alain Delon ve Jean-Paul

Belmondo'lu bir film oldugunu biliyorum da,
hangisiydi emin degilira, "Borsalino" olabilir.
0 olsun liitfen! Babam vasitasiyla gazozumuz,
gekirdegimiz tedarik edildij bana bilet
kesilmedigi i^in iki sandalyeye annemle babam
otururken ben de annerain kucagindaki yerimi
aldim. "Alti ya§ina gelmi§sin, hala mi?"
dediginizi duyar gibiyim, de benim higbir
§ikayetim yoktu bu durumdan.

Her neyse... Film ba§ladi ve labii ki
dublajli. Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo
hari9 birgok ecnebi oyuncunun gergek
seslerini muhtemelen zo'li ya§larima kadar
duymadim. Bizim oyuncular farkli miydi, tabii

ki hayir! Onlarin da ger^ek
sesleri birer

muammaydi bizim
i^in.

Konuyu

dagitiyorum galiba...
Tamam, §imdi
odaklaniyorum ve bir
daha tali yollara
sapmayacagim, soz!

Filmin ilk 15

dakikasi iginde uyku
bastirdi tabii. Biitiin

giin sokagin tozuyla
hemhal olduktan

!  sonra normal, yadirgamaym! Ba§imi annemin
j  kucagina, govdeyi de babamm kucagina
I  yerle^tirdim mi, degmeyin keyfime! Oyle de
I  oldu ve ardindan mi§il mi§il bir uyku. Qi^im
j  geldiginde de sorun yok, giinkii altim bagli.
;  Sekiz yafima kadar gi§ tutma problemi
1  ya§adigim igin altim bezliydi her daim.
I  Gene dagildim... Ama siz de rahat

Alain Delon ve Jean-Paul Belmondo harig birgok
ecnebi oyimctmun gergek seslerini muhtemelen
zo'li ya§larima kadar duymadim. 99

birakmiyorsunuz ki, hikayeyi §oyle allandira
ballandira anlatayim! Uyku bastirdi, uyudum
ve uyandim... Bu mudur yani, bu mudur
istediginiz, bu mudur hikaye anlaticiligi?

Anla§ildi, hizlica gegiyorum uyku
sonrasina...

Uyandim... Annem uyandirdi
zannediyordum, hatta biraz da huysuzlanarak
agtim gozlerimi. Ama ne annem ne de babam
vardi o iki sandalyede, boylu boyunca
uzanmi§tim. Beni unutup gitmi§ olamazlardi
herhalde. Oyle olsa ne film ̂ ikardi bundan
ama!

David Fincher'in "Oyun"undaki (The
Game) '§akaci karde§' vakasi gibi bir fey mi
yafaniyordu yoksa? Ne agabeyimin ne de
ablamin o taraklarda bezi vardi. Evet, bu

ihtimali de eledik. Neydi o zaman yafadigim
fey? ifin daha da kotiisu, koskoca mekanda
benden bafka kimse yoktu. Koyu karanlikia
bof sandalyeler ve ben. Ifik olsa hofuma bile
gidebilirdi bu devasa oyun alani. Birkag
dakikalik afallamadan sonra korkmaya
bafladim ve hafiften de aglamaya. Birakin alti

€€ Birdenbire konusmayabasladilar, hem de
heyeeanli bir §ekilde. Bilmedigim bivdilde
konusuyorlardi. 99

yaf 1, on alti yafinda olsaniz bile korkabilirdiniz
o atmosferde.

Sandalyeden kalkip gitmeye yeltendim,
ama vazgegmem uzun siirmedi, birkag adim
attiktan sonra durdum. Beni durduransa goz
kamaftirici bir ifikti. Beyazperdeden geliyordu
ifik. Beyazperde dediysem, badanali devasa
duvar ifte!

Ifigi gordiigum andan itibaren mihlanip
kalmiftim durdugum yere, adim atamiyordum.
Saniyelerle ifade edilebilecek bir siire iginde
Ifigin fekli degifmeye bafladi, belli belirsiz
goruntiilere donuftii. Goriintiiler iyice
netleftigindeyse iki adam vardi karfimda. Ve
bana bakiyorlardi, hem de alabildigine
sevecen bir ifadeyle.

Bakiflari rahatlatmif olmali beni,
iirkek adimlarla yuriidum onlara dogru.
Badanali duvann oniine geldigimde,
benim igin gidecek yer kalmamifti,
karfimdaysa dev boyutiarda iki adam
duruyordu. N'olacakti fimdi?

Adamlardan biri, yakifikli olani ayaga
kalkip digerinin, patates burunlu olanm
kuiagma bir feylcr fisildadi. "Anlaftik"
der gibi baflarini salladilar ve yeniden

A

bana ddndiiler. Ddnmekle kalmayip bana
dogru yuriimeye bafladilar. Birkag adim geri
gekildim, topuklamaya hazirdim
anlayacaginiz. Ama o sevecen bakiflar yok mu,
guven verdiler, durdurdular beni.

Ug adim sonra yanimdaydilar, Arzu
Sinemasi'nin issizliginda yalniz degildim
artik. Ve bu iki adam, iginden giktiklari
duvann hemen oniine iki sandalye gekip
oturdular. Beni de unutmadilar tabii, bana da
bir sandalye, hem de belef!

Annemle babam gelene kadar bana goz
kulak olacaklar diye dufundum. iyi adamlardi
bunlar, korkmama gerek yoktu.

Birdenbire konufmaya bafladilar, hem de
heyeeanli bir f ekilde. Bilmedigim bir dilde
konufuyorlardi. Tiirkge difinda gat pat
anladigim bir dil vardi: Annemle babamm
evde konuf tuklari Qerkesge. Adamlann
konuftuklari dil <5erkesge degildi!

Bana bakarak konuftuklari igin bir f eyler
soylemem gerekir mi diye dufiindiim. ingilizce
lo'a kadar saymayi ogrenmiftim, saydim, bitti.
Tekrar saydim, bu sefer biraz da agirdan
alarak. Boyle de muhabbet edilmezdi ki!

Ilk andaki heyecanim gegip de sikilmaya
bafladigim dakikalarda, sdylediklerinin once
bazi kelimelerini, ardindan bazi ciimlelerini,

sonra da tamamini anlamaya bafladim. Ne mi
anlatiyorlardi? Filmin ilk 15 dakikasindan
sonrasmi, yani ben uyuduktan sonrasmi.

"Baftan anlatin!" dedim. Gdrduguniiz gibi,
onlar da beni gayer giizel anliyorlardi artik.

Filmi ilk karesinden son karesine kadar,

hem de canlandirarak anlattilar.

Heyecanlandim, coftum; korktum, dehfete
kapildim; eglendim, kahkaha attim; uzuldiim,
karalar bagladim...

Bittiginde tabii ki uykum gelmifti,
esnemeye bafladim. Annemle babam gibi
kucaklarina yatirdilar beni, baf imi
okfayarak uyumami beklediler. Sevecen
bakiflariyla adeta yikadilar beni...
Uyudum, onlarin anlattiklanni
diifiinerek...

Fransizcaymif konuftuklari dil...
Ogrenmedim bu yafa kadar... Belki de
ogrenmeye gerek duymadim, kim

bilir! APM
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Arka Pencere (Rear Window, 1954) Alfred Hitchcock KadinKatili(PeepingTom,1960) Michael Powell

CinayetiGordiim (Blowup, 1966) Michelangelo Antonioni Merhaba Anne! (Hi, Moml, 1970) Brian De Raima

1 954'te Hitchcock sinema tarihinin en
gu(;lu fikirlerinden birini ate§ler.
Ayagi kinldigi i^in pasif konumda
clan Jeff'in eline fotograf makinesi

vererek. Makinenin diirbiinuyle kom§ularini
izleyen Jeff lie seyirci ayni konumdadir. Her
bir pencerede farkli cur filmier oynarken;
sinema, seyirci ve rontgencilik arasindaki
baglanti hi(^ olmadigi kadar net if§a olur.

Kadrajm ortasinda ger^eklige ni§an alan
bir kamera ve hemen arkasinda merakh bir
9ift gdz. Hitchcock'un kadrajmda kamera,
izleme eyleminden ziyade Jeff'in
obsesyonunun simgesidir. Arkasmdaki
karakterin it; diinyasina uzanan bir pencere
gorevi gdrur. Hitchcock gorsel bir fikirle
insanin dziindcki temel diirtiilere dair
felsefi vc psikanalitik bir soru§turma
ba^larmi§ gibidir. Merak bir obsesyona

donuftugiinde kamera bir silah midir? 6 yil
sonra Michael Powell, kariyerine mal olacak
"Kadin Katili"nde cevabi daha karanlik
verir. Kamerasinm tripodunu silaha
d6nu§turmu§ bir seri katilin hikayesini
anlatarak. Martin Scorsese'ye gore "Arka
Pencere" seyirci ve rontgenciligin bagim
afi^e ediyorsa, "Kadin Katili" de yonetmen
ve rontgenciligi aym baglama taf imaktadir.
Bu sefer Jeff'in edilgenliginin yerini, ger9e|i
hem fekillendiren hem de izleyen Mark alir.

1966'da Antonioni kameramn arkasina,
gergegin pe^ine obsesif bir §ekilde du§en,
9eli§kilerle dolu modern bireyi yerle§tirir.
Ayni gdrsel fikirden hareketle daha soyut ve
varolu§sal katmanlara ilerler. "Cinayeti
Gordum"de fotograf^i Thomas, kamerasmi
diinyaya bir silah gibi dogrulisa da ger^egi
anlamak i^indir. Ger^ekligi §ekillendirmek

bir yana, kamerasindan gordiiklerinin
objektif ger^ekliginden bile emin degildir.

De Palma, 1970'de, bu gorsel fikrin
farkindaydi. insanlari izlemek ve filme
almak konusunda takintili Jon Rubin'i

yaratirken pek 90k referans kullandi.
Kameramn goziinu felsefi arayi§Iardan,
hayatin i9ine dondiirerek fikrin oziine,
"Arka Pencere"ye yaklafmak istiyordu. Ama
pencerelerdeki Hollywood'un yerine ger9ek
diinyayi yerle§tirerek: Herkesin herkesi
izledigi bir diinya. Kameramn imgesel giicii
silah gibi kullamlabiliyorsa, Jon bu sahnede
kamerasim ni§an alir gibi kavradiginm 6z
bilincindedir. Kendi kamerasma bakmadan
once seyirciyle kisa bir an goz gdze gelir.
Hitchcock'a oldugu gibi, kameramn
arkasmdaki farkh karakterlerin seyircinin
aynasi olduguna da selam 9akarak. APM
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