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GERCEK KESiT: MANYAK
u

Manyak", bir parodiden cok, hakiki bir
Gercek Kesit" bolumii ozellikleri ta§iyor.

★ ★
BieiH*-*- icEniH-*-* flYimcuiuK**

QIKi$23MartYQNETMENOnur0nlu
SENARYOCahilKasikciilar

QYUNCULAR Cahit KasikQitar, Emel Emir, Eatma
Pazvant, Erdai Parmaksiz. Mehmet Vanliogiu
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OAGITiM Bir Film (MorKoyun)
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'larda ba§layan, oldukga
^^^^etkilibirtelevizyon
B  I fenomeni "Gercek Kesit".

Du§uk biit^eli ve dogal
lelevizyon dramalariydi. Diyaloglan

eglenceliydi. Amatorlukleri sik sik goze
^arpardi. istikrarhydi, aym oyunculan farkli
boiiimlerde gormek miimkundu. Her boliim
ba^larina ba§ka felaket gelirdi. Dramanin
anlaticisi Perihan Sava§ dersler tjikarirdi.
Dizinin izledik(;;e insani <jeken samimi bir
yam vardi. Tekrar tekrar yayinlandik^a daha

da ilgi gordu. Seyircinin onda ne buldugu,
epey uzun bir konu olabilir. Ama B
filmlerinin hep bir cazibesi olur, bilindigi
gibi. Bu, biit^esi diifiik, egemen anlayi§m
kusur kabul ettigi ozellikleri fazla olan
filmlere verilen genel isim sayilabilir;
genelde hak ettigi kadar da konufulmazlar.

"Ger^jek Kesit: Manyak", bu seyirci
kitlesinin beklentisine hitap cden bir B filmi
gibi goriinuyor. Fragmanda hissedilen, bo!
kahkahali, absiirt bir "Gergek Kesit"
parodisi. Oysa, filmin absiirt esprileri,
yabancilaftirma efektli sahneleri, afagi
yukan fragmana sigacak kadar. Dolayisiyla
"Manyak", bir parodiden 90k, hakiki bir
"Gergek Kesit" bolumu ozellikleri ta§iyor.
Onur Unlii ve iinlii arkada§!an, ge^erken
ugrami§ gibiler. Epeyce
oyuncu kii^iik rollerde
goriiniiyor. Unsiiz kadrosu
degil belki ama fragmani,
anlaticisi, ters i§ikta
konu§an tanidik yiizleri,
diziyle dzde§!e§en ba§rol
oyuncusu Cahit Ka^ik^ilar,
aynen tclcvizyondaki gibi.

"Gercek Kesit" seyircisi
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bilir, hatta B filmi ozelligidir, hep bir §eyler
eksiktir zatcn, ya da fazla. •'Manyak"in da
verdigi bir cksiklik hissi var. Film,
fragmanin ijjarct ettigi gibi absiirt yam agir
basan bir dcncmo olabilirdi. 'Adim adim bir

manyaga donui^cn' kahramamn abartili
hikaycsi, ii^indc dildcn dilc yayilacak
espriler, seyirci i(;in cazip olabilirdi. Ama bir
(;e§it "Leyla lie Mecnun" beklcyen seyirciye
gore pek az ycr var. En ̂ ok Perihan Sava§'in
uzun nutuklan boylc bir his veriyor. Yinede
enteresan diyaloglar, tuhafliklar, ortalama
bir "Gcr^ek Kesit" boliimunden daha fazla
degil. Oyle olmasi daha iyi olurdu diye bir
onerim yok, ben dc daha sulu bir "Genjek
Kcsiften yana dcgilim. Onu 'kendi
suyunda', kendi absiirtliigii ve dogalligi
i^inde tcrcih cdcrim. Biiyiik perde i9in
boylesini uretmck miimkun miiydu
bilmiyorum, ama bildigim, "Manyak"m bu
da olmadigi. Bir^ok bakimdan zamanmm
televizyon filinlerindcn 90k daha
'profesyoneP. Oyle olunca ne eskinin esprisi
kalmi§, ne ortaya yeni bir espri 9!kmi§.
"Ger9ek Kesifin kimi bi9imsel yanlan ve

iiretim jjartlanni
korumaya 9ali§mi§lar,
oysa daha onemlisi, hika)-e
anlati^indaki dogrudanhgi
ve 'fazla'ligi korumak
olurdu. Yani konu yerle^ik.
makbul olandan ba§ka
bir hikaye anlatma

tarziysa. APM

@4Nisan 1952
Mef hur sinema sanatkari Errol Flynn, dun
otelcili|e ba^lami^tir. 5500 niifuslu Port
Antonio fehrinden alinan bir habere gore
Titchfield oteiini satan almi§trr.

AiLECEK GA^KINIZ
Kuntl-Ccmcii* knrikaturize komcdmin altindan kalkiyor.
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GIKIS 2Mart YONETMEN SelcukAydemir SENARYOSelcukAydemlr

QYUNCULAR Ahmet Kural, Mural Cemcir, Saadeilsil Aksoy, CengizBozkurt.MusiafaAlabora

YAPIM2Q1BTiirkiveSURE1l3dk.

DAGITIM GGV Mars Dagitim (TR 40 S3 Production)

I

ARADA
Arada", yaratti^ nicrak unsuriinun 191111 doldui*aniiyor.

★ ★ OIDIM** ICEHIK* OYUHCULUK***
GIKI8 ISNIsan YiiNETAIENMuTunoSENARYOMuTuno DYUNGULARBurakOeniz,BusraDeveli.
ErieAkman.DenizCelllDglu.SelimBayrakiar.CerenMDray.SedaAkman

YAPIMSOia Turkiye sORE 111 dk. DAGITIM CGV Mars Dagilim (Rue De Pera Films)
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^ Ilk olarak !f Istanbul Bagimsiz
Filmier Festivali kapsaminda izleyiciyle
bulu§an "Arada", Mu Tunq'un ilk uzun
metrajlf filmi. "Turkiye'nin ilk punk filmi"
soylemiyle yola i^ikan "Arada", 90'li
yillarda hakkinda aynntili bilgl sahibi
olmadigimiz bir alt kulcure ifik tutuyor,

90'larda Merter'de ge^en "Arada",
Ozan adindaki karakterin album qikarma
hayalleriyle birlikce bir California
biletinin pe^ine du§mesini merkezine

alarak bir alt kulcurun Istanbul'da nasil

hayat buldugunu gLinumuzden
paralellikler yakalayabilecegimiz bir
kurguyla aniatiyor.

"Arada" filmi, -isminden de

anla^ildigi uzere- temel motivasyonunu

Cwnhiir CANBAZ06LU

ccanbazoglii@gviail.com

^ Ahmet Kural He tVlurat Cemcir'li
ve de perde arkasindaki Selquk
Aydemir'li ?erigi"yi gosterime
9ikti|i 2011'de sinemasever iskalami|ti.
Tek iskalamayan, onlardaki yetenegi
goriip filmi maddi manevi destekleyen
Cem Yilmaz'di. Sonrasinda, ayni
kadronun "ijler Giiqler" ile "Kardef Payi"
dizileri sevilince "Qalgi internette
ve beyazcamdayeniden ke^fedildi;
"Diigun Dernek" serisi ile devam filmi
"9algi Qengi ikimiz" de milyonlarca bilet
satti. Devaminda, reklam kampanyalan,
5U, bu derken ikili aldi bafini yuriidu.
"Allecek 5a5kiniz"da da parasal degifim
yajiyor ikili. Onceki bykCilerde gariban
tipler olarak benimsenmi^ kafadariar, bu
kez zengin ve kCistah, Babadan gelen
serveti ikiye, ii^e katlamanin hazzini
ya^iyorlar, Ancak, ifin iqine a|k girince
her jey tepetaklak oluyor ve komiser
Elif'e abayi yakan ̂ irket CEO'su Ferhat
(Kural) ile kiiqukten kankasi Gokhan
(Cemcir) insanliklarini hatirlayarak,
acimasiz dunyalanndan romantik masala
yatay ge(;i§ yapiyorlar...

Kurai-Cemcir-AydemiCin farkii

kahramanlara, kentsoylu komediye

yonelmesi anla^ilir manevra, ama buyiik

de risk tafiyor. Birden perdede beliren
Iki antipatik tiple yeni filme adim atan
seyirci, ali|ti|inin difinda oykuyle
karfilafinca bocaliyor. Bu nedenle, ilk on
bef dakika salonda bir, iki gCilumseme
di§inda git gikmiyor. Sonra sonra
seyirciyi kucaklamayi becerlyor film...

Ba§roldekilerin ikisi de iyi oyuncu.
isabetli gbzlemin getirdi|i sevimli
mimiklerle, beden diliyle, fiziksel ogelerin
one giktigi fazla karikaturize ve abartili
komedinin altindan ustalikia kalkiyorlar.
Ama bu ba§anda senaryoyuyazan
Selguk Aydemir'in de en az onlarinki
kadar payi var. Sinemamiz igin kazang
Aydemir. Yonecmen olarak kartvizitine
sira difi geyler ekieyemese de, kalemi
kivrak ve bereketli. Zeki bir tatia hep
yenilik pefinde. Burada da, komedinin
igine romantizmi yedirme i§ini iyi
kivinyor mesela...

Cengiz BozkurPa bzel paragraf
agmak lazim, Yer aldigi biitun yapimlara
bijyuk katki veren Bozkurt, "Allecek
5a|kiniz"da rol galmaktan adeta helak
oluyor. Artik kendi ozel seyircisini
yaratabilmi§ oyuncu, ister absurt, ister
klasik olsun, her tiir komedide, moda

deyimie 'on numara'. Birkag kelime de
Saadet l§(l Aksoya; romantik filmlerden,
melodramlardan gelse de komedide
sintmiyor ve ezilmlyor; ne giizei.

arada kalmi^lik durumundan aliyor.
Yajadigimiz topraklan gok sevmek ve
ya^adigimiz topraklarda barinamamak,
kagip gitme istegi arasmda gelgitler
ya§ayan karakterlerle tani^iyoruz, tipki
bizim gibi. Film, Istanbul'un bir
donemine bir alt kulturiin goziinden 151k
tutmasi ve yillardir bitmeyen 'gitmek've
'kalmak' tarti§malarinin guncelllginden
de yararlanarak kagit iizerinde gergekten
ifleyebilecek bir senaryo matematiginin
habercisi gibi gdriinuyor ve her yonuyle
merak uyandinyor. Ancak ne yazik ki,
tiim bunlar kagit uzehnde kalmaya
devam ediyor, Beyazperdeye yansiyan
haliyle "Arada", yarattigi merak
unsurunun igini dolduramiyor. GLinluk
konujma dilinden gok uzak gorunen
diyaloglar, Burak Deniz ve Bu§ra Develi
gibi ba^arili oyunculann iizerinde dahi

siritmi|. Filmin en biiyiik eksilerinden biri
mesajini tekrar tekrar. her firsatta

bikmadan usanmadan vermeye
gali^masi. Filmin biituniinden kolaylikia
gikarilabilecek ana fikir her sahnede, her
diyalogda izleyiciye tekrar tekrar
hatirlatilinca seyir bogucu bir hal aliyor.

"Arada"nin yenilikgi denebilecek

yanlarindan biri, fotograf kareleriyle
olu§turulan sekansin hem gorsel olarak
hem de hikayenin igerisinde gok iyi

ijlemesi. Zor |artlarda, ciddi
prodiiksiyon isteyebilecek bir sahnenin
Mu Tung tarafindan kotarilma yontemi
filmin igerisinde zeki ve fik bir tercih
olarak parliyor. Burak Deniz ve Bii§ra
Develi, gok daha ba§ariti oyunculuk
performanslan sergileyebileceklerken,
gerek diyaloglarin yecersizligi gerekse
oyuncu yonetiminin muhtemelen iyi

i§lememesi sebebiyle ortalamanin

iizerine gikamiyorlar.
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