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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.
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GUZEL ADAM SUREYYA
BcIgcscl,izlcyicivia}TicaBc§ikta§tarihindcdcgczdiriyor.
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Las Ferdinand, Gordon Milne, flicardo Quaresma
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KAYHAN
'Seyirci bunu istiyor" bahanesinc si^nmak gc9crli dc^l artik!
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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
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© ̂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?
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