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<Hayali bir arıalıtar 
deligiııderı garrıizoııdaki 
yaşamı izlenıek » 
ABD'nin 1 rak'a duzenleyeceğı operas

yon ve operasyonda Turkiye'nin oyna

yac.ığı rol konusunda yaşanan belir 

sızi:K nedeniyle vızyon tarihi ertelen

mesı d[ışunulen O Şımdi Asker. bir de

ğışıklık olmazsa Mart ayında vizyona 

gırecek 

Film dunyanın ve Türkiye'nin çeşitli 

yerlerinden, farklı meslekleri olan ve 

farklı sosyal katmanlara mensup on· 

larca erkeğin, uzun süredir geciktir· 

diklerı ya da çeşiti ı nedenlerle bir tür· 

lu yapamadıkları askerliklerini bedelli 

olarak, 28 gunde tamamlamak için 

geldiklerı garnizonda yaşadıklarını ko· 

nu alıyor. Fabrikatörden işçiye, pop yıl· 

dızından tiyatrocuya, Guneydoğu Ana

delulu bır köy ağasından Almanya'da 

yaşayan bir hip-hop'çuya kadar, farklı 
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Soyut bir kavramın, 'şans' kavramının 

somutlaştırıldığı ve ticari bir metaya 

dönüştıjğu bir alt kültür lntacto (Ba. 

hıs). Şa~s faktöru, ı~tacto ıçindeki le· 

r r yeusıri belirleyc'l tek özellik. Inan· 

dırıcı bir kanıtla desteklenmiş, iyi ta· 

lı~, ı~tacto ya uye olma ~ apısını aç· 
yot '1Jırku'1Ç kazalardan, mucizevı şe

k.lde k rttılan ınsaolar bu yeteneği do· 

ğuştan barındır yorlar. Fakat !ntacto 

onlar keşfedene kadar, bu yetenekleri· 

~, kumar masalarında nasıl nakit pa· 

ray veya !f'tacto ruo lıiyerarşik düze· 

r ınde rı2 ılıkt d :-a çevırebileceklerini 
t . yorar ans, bınsinden çalınabı 

e doKunuş yolı y .ıaşı:asına aktar• 

.m en f toQr. .:ır kullanarak yönl ,. 
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l rvı.ınt !\_ız ık fıırtlstJ, 

d•mya gonışlerı ve Y<l?<llll t~rzları olan 

bu insanlar, ilk başta sıkıcı askeri di· 

siplin ve ağır taliınleı· yllzunden bunai

salar da zamanla bu yaşama alışmaya 

başlarlar. Bu 28 günde aralarında olu

şan dostluqu ve birlikte geçirdikleri 

günleri daha unutulmaz kılmak için 

askerdek ı son günlerinde sahneye koy· 

mak uzere 'Bedelli Show' adlı bir mü· 

zikal hazırlamaya başlarlar. Sahneye 

koydukları bu müzikaile askerlerle si· 

viiler arasındaki uçurum bir süreliğine 

de olsa ortadan kalkmış, askeriyede 

tam bir kaynaşma ortamı hakim ol· 

muştur. Ancak bu atmosfer pek uzun 

sürmez. l<ahramanlarımız, tam aske· 

riyeye veda etme hazırlıkları yaparken, 

bir deprem olur ve deprem sonucunda 

Ege Denizi açıklarında bir adacık beli· 

rir. Kardak Krizi'ni andırır biçimde 

Türkiye ve Yunanistan arasında bu 

adacık nedeniyle diplomatik bir ger· 

dirilebilen bir faktör bu filmde. Intac· 

to imparatorluğu, Bergman'ın has 

adamı Max Von Sydow tarafından yö

netiliyor. Toplama kampından kurtul· 

muş tek yahudi; dünyanın en şanslı 

adamı ve belki de en mutsuzu. 

Senaryonun tek dayanağı 'şans'ın, bir 

iktidar belirtisi olarak transferi. Fakat 

'şans', karakterleri çok edilgen kılan 

bir yapıya sahip. Bu durumda, oyun· 

culara yapacak çok şey kalmamış. 

Herkes sadece şansın bir şekilde ken· 

disine geçmesini umut edebiliyor en 

fazla. Senaryo kurgusu bu uzunlukta 

bir filmi hakkıyla götürecek zenginlik· 

te değil. Filmi götüren tek fikir de, 

haddinden çok edilgen bir yapıya sahip 

olunca, film bazı bazı tıkanıklıklara 

uğrayabi lyor Bu durumlarda, çareyi 

biraz silah sesi biraz çatışma sahnele· 

riyle akıcılık aramakta bulmuş Fres· 

nadillo. Bir ' ilk film' olmanın getirdiği 

acemiliklerı ve yönetmenin kendini 

hissettiren, 'bu filmi nasıl kurtarırız' 

çabalarından kurtulamamış, tek fikre 

yaslanmış bir zeka cimnastiği lntacto. 

Dığer taraftan, 'Zeka' nın hakkını ver· 

'lıek adına daha zeki, 'cimnastik' ka· 

bul edilmek için daha yüksek efarlu ol· 

r:ıasını beklemek de izleyicinin hakkı 

.;anırım. (E,R.) 
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giıılik yaşanır. Giderek tırmanan ger· 

ginlik nedeniyle bütün teskereler iptal 

edilir ve ordudasavaş hazırlıkları baş· 

lar. Garnizonda hiç kimse böylesine 

ani bir savaşa hazır değildir. Savaşın 

ve savaşla yan yana giden ölüm düşün

cesinin bu kadar yakınlaşması, asker· 

liklerini dertsiz tasasız bitirmek üzere 

olan kahramanlarımızı yaşamlarını 

gözden geçirmek zorunda bırakır. 

Mustafa Altıaklar'ın son filmi O Şim· 

di Asker'in çekimleri Tuzla Piyade 

Okulu'nda gerçekleştirilmiş. Oyuncu 

kadrosunda ve set ekibinde yer alan 
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Slash, bir Güney Afrika yapımı. New 

Africa Media Films (NAM Filmsl adın· 

da yeni kurulan bir film şirketi Tyger, 

Tyger Buming Bright ve Inside-out gibi 

filmiere imza atan Neal Sundstrom'un 

bu film ile sinema sektörüne adımını 

atıyor. Slash adından da anlaşılacağı 

üzere 'teen-slasher' olarak adlandırılan 

korku alt-türü içerisine dahil edilebile· 

cek bir fılm. Tanıtım metinlerinde de 

zaten Scream-vari bir film olduğu vur· 

gulanıyor. Bir rock grubu, vokalistleri· 

nin ailesini ziyaret ettikleri sırada, la· 

netli bir çiftliğin içinde tütsak kalır. 

Korku sinemasında ' Serearn sonrası' 

olarak tanımlayabileceğimiz dönemin 

bir ürünü olarak tanımlayabileceğimiz 

Slasltin tek merak ettirici özelliği bır 

Güney Afrıka yapımı oluşu. a 

kadınlar hariç herkes, çekimler bo

yunca okulun içinde kalmış. Genelkur

may'la tam bir işbirliği içinde gerçek

leştirilen çekimlerde, askerlikle ilgili 

teknik konularda da uzman askerlerin 

görüşlerine başvurulmuş. Altıoklar, 

basında çıkan röportajlarında her za. 

man olduğu gibi, O Şimdi Asker için 

de hayli iddialı konuşmuş ve filmine 

belirli bir misyon yüklemişti: ''Askere 

gitmeyenler için garnizondaki hayali 

bir anahtar deliğinden içerideki yasak 

bölgeyi izlemek gibi bir şey olacak bu 

film." (F.C .) 

AŞKA iKi HAFTA 
Yönetmen: Mark Lawrence 
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Aşka İki Hafta'da, Sandra Bullock 

ile senarist olarak çalışmış Marc 

Lawrence bu defa Bullock'u yöneti· 

yor. Diğer başrolde de son dönemde 

çizdiği kötü çocuk imajını bu filmde 

de devam etti ren H ugh Grant var. İ ş 
adamı George Wade sadece güzel 

kadınları işe almakta, kardeşi Ho· 

ward ise en ufak hatalarında onla rı 

kovmaktadır. Sonunda Howard Ge

orge'a doğru düzgün çalışacak birisi· 

ni bulmazsa, işinden olacağını söyle

yince, George Lucy'i işe alır. Ancak 

Lucy bir süre sonra George'dan illal· 

lah der ve istifa eder. Ama George'un 

bir şartı vardır; iki hafta içinde ye· 

ri ne yeni birisini bulması! Bakalım 

Grant ve Bullock aranılan k imyayı 

tutturabi lecek mi? (T. Y.) 




