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DOS KIRGINLARI
Mehmet Eroglu'nun ayni adli romanindan uyarlanan
"Diis Kirginlari", Selim Giines'in ikinci calismasi.

★ ★
BiClM*** ICERlK*'*' OVUNCULUK*

GIKI$ 15 Haziran YdNETMEN Selim Gunea
SENARYO Selim Gunea (Mehmet Eragiu'nun
romanindan) OYUNCULAR Mart Tanik, Deniae Ankel,
Bahar Yanilmaz, Bugra Kootepe, Hakan Emre Onal,
Ganau Firinci YAPIM 2017 Tiirkive SURE 98 dk.
DAGITIM Baaka Sinema (Aguatoa Film)

Ebru gELiKTVG - ebruceliktug@gmail.com

Mehmet Eroglu'nun 2005'te
yayimlanan romam "Diif
Kirgmlan" ayni adla perdeye
uyarlandi. Sabahattin Ali'nin

hikayesinden uyarladigi ilk filmi "Kar
Beyaz" ile tanidigimiz Selim Giines'in
yonettigi "Du§ Kirgmlan"na kaynak olan
metin, sinemaya uyarlamasi hayli cesaret
gerektiren bir reman. Yazarm 90k sevdigi,
taribsel ve kiiltiirel dokusu bayli zengin ve
derin Karaburun yanmadasi bir kez daba bu
romana da ev sabipligi yapiyor. Eroglu
romanlarmda en sik rastladigimiz

karakterler, 1968 kufagmda balk iijin
miicadele veren sol kesimlerdir. "Du§
Kirgmlari"nm kabramam Kuzey (Mart
Tanik) de, 1980 darbesinin ceremesini

9ekmi§ devrimcilerden. Bir gatifmada
yiiriime yetisini kaybeden yakm dostu Sami
(Bugra Kogtepe) ile Foga'da Karayel
Pansiyonu'nu i§letiyor. Bir giin pansiyona
gevredeki eski Rum koyleriyle ilgili gekilecek
bir belgesel igin on ara§tirma yapan §afak
(Denise Arkel) geliyor. §afak ile Kuzey
arasinda gelgiti bol bir a§k ba§byor. Bir
yandan §afak'm ni§anbsmm varbgi, bir
yandan diinyayi keffetme istegi giftin
arasina golge gibi girse de ili§ki tutkulu
bigimde devam ediyor. Ta kl bir gece §iddetli
bir kavga sonrasmda §afak'in ahp ba§ini
gitmesine kadar. Bu noktadan sonra Kuzey
bayata kiisiip, teselliyi alkolde ariyor.

Romanin kurgusuna sadik kalmak zor
olsa da (aslinda bikaye
bir yazara sipari§ ediliyor
romanda ve epizodlar
balinde Kuzey'in
§afak'la, Kuzey'in
gigdem'le ili§kisi yillara
yayilarak ileri geri

gidi§lerle anlatibyor, bayli oyuncakli bir
bi9im sbz konusu) senaryoya da imzasini
atan yonetmen Gune§, bu zor i§in altindan
kalkabilmek i9in sadelefmeye 9ab9mi§. 256
sayfabk bir romanin perdeye uyarlanmasi
§upbesiz bire bir olamayacagi i9in bazi
karakterlere, olay ve bikayelere filmde yer
vermemek Giines'in isabetli tercibi. Gune|
de filmi "Kar§ila§ma", "Afk-Sevgi", "AynhR",
"Kavu§ma" bbliimlerine ayirmi^. Kuzey'in ig
diinyasma ve §afak ile ili§kisine yogunla§an
senaryonun zayif yonlerinin ba§mda
§afak'm kaybolmasmdan sonra Kuzey'in
agabeyinln, gittik9e zarar eden pan<,iL
HLrivle ilgili gigdem'i (Bahar
gondermesi ve gigdem'in Kuzey-g j, .
geliyor. gigdem gibi filmde anlas,!®
karakter de Handan (Lila Giirrnem
karakterin tarn olarak kim o]d„. , iki
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hikayedeki rollerinin aslinda ne
karanlikta kabyor. *

Romana da adini veren
bir du§un pe§inde ko§up gdfm f^^''?®meyen
ugramif bir ku§aga ait Kuzey
adeta iizerinden buldozerle ^^''^^nyla
devrimci ku§agin uyesi.
bayli beceriksiz. §afak bunca 'se
raSmen a^k konuaunda qok dahl cS™

Kuaev-§afak
'li§kisine agirhk
verince, kefke a§k ve
sevgiye dair Kuzey'in
duru§u bu kadar kapali
kalmasaydi. APIVl

© "Hayat bazen tencereyi kafaniza
gegiriverir. Ama ben tencerelerden
bahsetmek i(;in burada degilim!"
Toni Collette

MADAME
Kiilkedisi cvrcniyIegiiniimuzungcrccklerinibirle§ririyor.

★ ★★ BiCiM*** ICERiK*** DYUNCRIRK****
QIKig 27Temmuz YdNETMEN Amanda Sihers SENARYO Amanda Slliers
OYUNGUIAR Toni CGlletle, Harvey Keilel, Rossy de Palme, Michael Smiley, Tom Hughes,

ViolalneGiiiiberl, Stanislas Merhar YAPIM 2017 Fransa SURE 91 dk.

DAGITIMBirFllm(FabulaFilms)
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LOS ANGELES'TA GiZLl GOREV
Emckli olniasi gcrckcn dcdektifin du;;uk yogiinluklu niaccrasi.

★ BiClM* ICERiK* OVUNGUrUK*
Once Upon A Time in Venice dIKIS 22 Haziran YONETMEN Mark Cullen SENARYO Mark Cullen,

Robb Cullen OYUNCULAR Bruce Willis, lobn Goodman, lason Momoa, Emily Roblnsnn,

Jessica Gomes YAPIM 2Q17 ABD SURE 94 dk. DAGITIM Bir Film

Suzan DEMIR

suzandemir84@gmail.com

® Bruce Willis sinema kariyerine
90k uzun zamandir "Zor Olum"

filmleriyle devam ediyor desek yeridir.
Oyle kl be| filmde oynayip altinciyi da
mu^tularken benzer turevde (;ok daha
fazia yapimda da rol aldi. "Los Angeies'ta
Gizli Gorev" de Willis'in kariyerinde artik
farkli bir jeyler yapmayacaginin onlarca
benzerinden sadece biri.

Los Angeies'ta ozel dedektiflik
yapan Steve Ford'un kdpegi, uyu§turucu
9etesi tarafindan qalininca onu almak
i9in bir maceraya girer. Steve kbpegini

almak iqin getenin lideri olan Spider ile
ittifak yapmak zorunda kalir. Spider,
kbpegini geri verme kar^iliginda
Steve'den bir 9anta dolusu

uyufturucuyu galmasini ister, o da kabul
eder. Steve kbpegini ararken bte yandan

da bir emlak9inin duvarlarina grafiti
9izen ve Latin Banksy olarak bilinen
adamin da pe§ine du^er. Ya|adigi yerde
taninan, meseleye bzel hayatindan bir
parga olan kbpegi girince tadi kagan bir
adama dbnufen Steve, Jolin Wick gibi
bir intikam almiyor. Daha 90k olayian
diizeitmeye 9ali5iyQr ki pek kimseye
kalici bir zarar vermeden de hallediyor.

Yonetmen Ivlark Cullen, yine Bruce
Willis'in ba§rolundeyeraldigi "Zoriu
Takip"in de senaristlerinden biri. Yani

Willis'in aksiyon skalasina 90k uzak biri
degil ama yakin da sayilmaz. Bu yiizden
"Los Angeies'ta Gizli Gorev" ozellikle
Turkgeye gevrilmi^ adiyla ve afi|iyle
durmaksizin bir aksiyon gibi gbriinse de
pek byle degil. Daha 90k artik emekli

^enayAYDEMIR
smesenay@gmail.com

® Parls'te bir malikanede hizmet^i
olarak gali^an Maria ile ev sahibesi Anne
gece vakti mutfakta konufmaktadir. O
ak5amustu burjuva aristokratlarin
a|irlanaca|i ak^am yemeginde masada
13 ki^i olacagini fark eden Anne, batil
inanci geregi bu sayiyi degiftirmek igin
bir plan yapip Maria'yi zengin bir
aristokrat gibi davranmasi ve 90k az
konujmasi kojuluyla bu masaya
oturtmu5tur. Gecenin ilerleyen
saatlerinde mutfakta yapilan muhabbet,
Anne'in Maria'ya haddini bildirdigi bir
tonda geqmektedir. Sohbet bittiginde
Maria'nin arkasindaki duvarda asili olan

saat tarn gece yansini gbsterir. Yani
Kiilkedisi igin buyiinun bozuldugu am!

"Madame", gagda^ bir Kiilkedisi
hikayesi fonunda, orta yafli bir kadinin
beyaz atli prensle degil, kendi bz guciiyle
mutlulu|u yakalama gabasini aniatiyor.
Ev sahibi Bob'un ilk efinden olan
oglunun gaziamasiyla Maria'nin soylu bir
Ispanyol olduguna ikna olan
davetlilerden David, Kiilkedisi'nin

Sinderella oldugunu zannederek ona kur
yapmaya devam ediyor ilerleyen
giinlerde. Bir an igin bir peri masalinin
iginde oldugunu zanneden Maria igin

kendi gergegini kavramak uzun
siirmuyor ama yine de bir an igin a^kin
gergek olabilecegine de inaniyor.

Ote yandan "Madame", Fransiz
sinemasinin ustalikia aniattigi burjuva
ikiyiizliiluklerinin, keskin sinifsal
farkhliklann hikayenin iginde eritiidigi bir
film. Daha gok senaryo yazarligi yapan
Amanda Sthers'in 2009 tarihii "Je Vais
Te Manquer"den sonra ikinci kez kamera
arkasina gegtigi film, Kiilkedisi evreniyle
giiniimuz dunyasinin gergeklerini
birle5tirmeyi ba^ariyor. Bugiin de bir
mucize gergekle^ip altsiniflardan, pek de
guzel olmayan bir kadinin bir an igin peri
masalinin igine du^ebilecegini ama
finalin her zamanki gibi yakifikli prensle
kavujmak jeklinde bitmeyebilecegini
aniatiyor. Senaryoyu da kaleme alan
Amanda Sthers, hikayenin temel
unsurlarini (ayakkabi brnegin) filmin
igine yedirirken, kiskang ve kbtii anne
roliinii de Anne'e veriyor. Toni Collette'in
ustalikia canlandirdigi Anne'in bafkasinin
mutluluguna hallenip kendi
mutsuzlugunu bteleme gabalarinin
sonucu da hikayedeki anneden farkli
olmuyor nihayetinde. Pedro
Almodovar'in bir kafede ke§fedip
sinemaya armagan ettigi ispanyol
oyuncu Rossy de Palma'nin siirukledigi
yapim, eglenceli bir yaz filmi.
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olmasi gereken bir bzel dedektifin diifuk
yogunluktaki macerasi tadinda. Yani film
orijinal ismini bu aniamda daha gok
ta|iyor, "Bir Zamanlar Venice" (Los
Angeles'taki) etrafi deniz, kum ve
getelerle gevrili Steve'in yajiandigini
daha iyi ifade ediyor. Ote yandan film,
komedi-aksiyon tiirunun kullaniiabilecek
tum kli§e unsurlanna da sahip:
Kovalamaca. kadinlar, seks, vb. ama bu

kli^eler son derece zayif bir olay

brgiisunde ijlenmi^. Sanki "Zor Oliim
6"ya kadar Bruce Willis oyalansin ya da
isinsin diye diijuk yogunlukta bir aksiyon
araya alinmi^ gibi. Oyuncu kadrosunda
Willis difinda Famke Janssen, John
Goodman gibi oyuncular da olsa film
son derece basit bir diizlemde. i| bbyle
olunca oyunculuklar da film gibi sakil
duruyor. Esprileri komik olmadigi gibi
aksiyonu da turu severleri pek tatmin
edecek cinsten degil.

A8KA PENCERE MECMUA ^ TEMMUZ 2 018 049


