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01 Ağustos-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 2 Mil, Rixos’ta 4 Mil kazanımı gerçekleşecektir. Mil kazanımı sadece Garanti Bankası POS’larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles Kredi Kartı ile
yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000’er Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA’dan 10.000’er Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan

alışverişlerden kazanılan Mil’ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar yüklenecektir.
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Semih Kaplanoğlu’ndan Buğday
Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi’nden sonra çektiği Buğday (Gra-
in) isimli filmi dünya prömiyerini 23. Saraybosna Film Festivali’nde 
gerçekleştirdi. Belirsiz bir gelecekte dünyada tarımın doğallığını kay-
betmesi sonucu doğan felaketin hikâyesini anlatan film gelecek kadar 
günümüz dünyasının halini de sergiliyor. Kaplanoğlu bir yandan söz 
konusu doğal felaket ve felakete çözüm bulma sürecini anlatırken di-
ğer yandan Hızır ve Musa kıssasına atıf yapan bir hikâye anlatıyor.

Belgesel Odası’nın bu sayıdaki konuğu yönetmen Serdar Önal. Derdo 
Ana ve Ceviz Ağacı isimli belgeselinde 1975 yılında kocası bir toprak 
kavgası sonucu öldürüldükten sonra çocuklarıyla Bitlis’ten İstanbul’a 
gelen Ermeni kökenli Derdo Ana’nın hikâyesini anlatan Önal ile bel-
gesel türüne başlama sürecini, Derdo Ana’yla tanışmalarını ve çekim 
aşamasını konuştuk.

Portre bölümünde, sinema filmleri yanında 2013 yılında Top of the Lake 
dizisini çekmeye başlayan yönetmen Jane Campion yer alıyor. Dizinin 
yeni sezonu “China Girl” yayına girerken biz de Campion’ın ana tema-
larını, karakterlerini ve hikâye anlatma biçimini değerlendirdik.

Görünen Adam geçtiğimiz ayların merakla beklenen ve takip edilen in-
ternet dizilerinden biri oldu. Bunun önemli sebebiyse bir Onur Ünlü 
projesi olmasıydı. Ünlü’nün fantastik dünyasını, diğer çalışmaları ya-
nında Görünen Adam’ı zayıf kılan yönleri ele aldık.

Festival Günlüğü’nde yirmi üç yılını deviren Saraybosna Film Festivali 
değerlendiriliyor. Bosna Savaşı devam ederken başlayan, savaşta dahi 
kültürel hayatın devam etmesine imkân sağlayan Balkanların en pres-
tijli festivalinin açılış törenine, etkinlik takvimine ve filmlerine baktık.

Yeşilçam’da Temmuz ayında kaybettiğimiz Fikret Hakan’ın portresi 
yer alıyor. Filmlerinde çoğunlukla yakışıklı bir jön olmak yerine mert 
bir delikanlı olmayı tercih eden Fikret Hakan her dönemde istikrarlı 
bir biçimde film çekmesi kadar sinema tarihine dair çalışmalarıyla da 
dikkat çekmişti.

Uzaktan Kumanda bölümünde bu yılın en dikkat çeken yapımların-
dan The Handmaiden’s Tale yer alırken Kulis bölümünün bu sayıdaki 
konuğu yönetmen ve yapımcı Sinan Sertel.

Celil Civan
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SINEMA SALONLARI ARTTI 
SEYIRCI AZALDI

Birbiri ardına vizyona giren Türk filmleri izlenme rekorları kırıyor 
ama sinema seyircisinin sayısını artırmaya yetmiyor. Türkiye İs-

tatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında Türkiye’de sinema 
salonu arttı fakat izleyici sayısında düşüş yaşandı. Seyirci sayısındaki 
azalma, yerli film seyircisindeki düşüşün yansıması. 

TÜİK’in yayınladığı “Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2016” raporuna göre, 
Türkiye genelinde sinema salonu sayısı yüzde 5.4 arttı ama seyirci sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde 3.3 azaldı. 2016 yılı boyunca 55 milyon 260 bin 
600 kişi sinemaya gitti. Yerli film seyirci sayısı yüzde 8.9 azalarak 28 mil-
yon 834 bin 409 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3.7 artarak 
26 milyon 426 bin 191 kişiye çıktı. 2016 yılında vizyona giren filmlerin top-
lam gösterim sayısı yüzde 8.7 arttı ve 53 bin 443’e yükseldi. Yerli filmlerin 
gösterim sayısı ise yüzde 5.3 artarak 22 bin 642 oldu, yabancı film göste-
rimleri ise yüzde 11.4 artışla 30 bin 801 defa gerçekleşti. 

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2016 yılında yedi olarak belirlendi. 
Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli'de si-
nema salonu bulunmuyor.

ANTALYA FILM 
FESTIVALI’NDE 
BÜYÜK DEĞIŞIKLIK
Türkiye’nin ilk film festivali, Ulus-
lararası Antalya Film Festivali, elli 
dördüncü yaşına hazırlanıyor. Jüri 
başkanlığını Filistinli yönetmen Elya 
Süleyman’ın üstleneceği festival, An-
talya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde 21-27 Ekim tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek. 

Festivalin hemen öncesinde, festival 
komitesinden yerli film sektörünü şa-
şırtan bir karar geldi. Karara göre ulu-
sal yarışma bölümünün kaldırılarak 
uluslararası kategori ile birleştirildiği 
açıklandı. Ulusal yarışmanın kaldırıl-
ması kararı üzerine, sinemacılar tara-
fından sektörün konuyla ilgili endişe 
ve düşüncelerini içeren bir açık mek-
tup hazırlandı. Mektup basın-yayın 
kuruluşları ile birlikte, aynı zaman-
da festival başkanı olan Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel’e gönderildi.

m

GÜNDEM
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SINEMA PAZARI
Festival kapsamında bu yıl ilk kez organize edilecek 
Sinema Pazarı’nda yönetmenler, senaristler, oyuncu-
lar, meslek birlikleri, film dağıtımcıları, yapım şirket-
leri, diğer festivallerden temsilciler, eleştirmenler, te-
levizyon kanallarının temsilcileri ve film ithalatçıları 
gibi sektörün farklı kollarından isimler bir araya gele-
cek. Sinema Pazarı’nda festival boyunca paneller, ser-
giler, imza günleri ve başka özel etkinlikler yapılacak. 
Ayrıca çocuklar ve gençlerin sinemaya ilgilerini art-
tırmak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. 

USTALARA TEŞEKKÜR
Adana Film Festivali’nde Türk sinemasına, Türk 
kültürüne hayatları boyunca katkı sağlamış dört 
isme de onur ödülü verilecek. Yüzün üzerinde 
uzun metrajlı filme imza atan yapımcı-yönetmen-
senarist Temel Gürsu, Türkiye’de akademik dü-
zeyde örgün sinema-televizyon eğitimini başlatan 
Prof. Sami Şekeroğlu, 1980’de aktris olarak girdiği 
sektörde önemli başarılar yaşayan Hümeyra ile 
sinema ve televizyonun duayen isimlerinden usta 
oyuncu Şemsi İnkaya’ya onur ödülü verilecek.

GÜNDEM

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen Adana Film Festivali yirmi dördüncü kez 

kapılarını açıyor. Ulusal ve uluslararası sinemanın 
başarılı örneklerinin sinemaseverlerle buluşacağı fes-
tival, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında oyuncular, yö-
netmenler ve sektörün önemli isimlerinin katılımıyla 
gerçekleşecek.  

Adana Film Festivali’nde bu yıl beş kategoride top-
lam otuz Altın Koza ödülü sahiplerini bulacak. Her 
yıl yapılan Ulusal Uzun Metraj Film, Uluslararası 
Uzun Metraj Film ve Uluslararası Öğrenci Kısa Film-
leri yarışmaları bu sene de devam ediyor. Bunun yanı 
sıra festivalin ulusal sinemaya katkısının sürmesi ve 
uluslararası festivaller içinde önemli yere gelmesi 
amacıyla bazı yarışmaların kapsamı genişletiliyor ve 
yeni kategoriler ekleniyor. Daha önce sadece on iki 
ülkenin katılımına açık olan Akdeniz Ülkeleri Kısa 
Film Yarışması bu yıl uluslararası kimlik kazanarak 
Uluslararası Kısa Film Yarışması olarak gerçekleş-
tiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Adana Konulu Senaryo 
Yarışması adı altında ödül verilen kategori ise Adana 
Kısa Film Maratonu olarak değişiyor. Yarışmalarda 
ödül kazananlar, 30 Eylül 2017 gecesi yapılacak 24. 
Adana Film Festivali Kapanış Töreni’nde açıklanacak 
ve Altın Koza ödülleri takdim edilecek. 

ADANA FILM FESTIVALI BAŞLIYOR
m
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BUĞDAYBUĞDAY
MUSA’NIN HAKIKATI 

KABIL’IN NOVUS VITA’SI

BUĞDAY’DA 
KURGULANAN YAKIN 
GELECEKTE INSANLIK 
KITLIK VE AÇLIĞA 
MAHKUM OLUYOR.

MEHMED ALI ÇALIŞKAN
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KAPAK

Semih Kaplanoğlu’nun Buğday (Grain) 
filmi geçtiğimiz günlerde Saraybosna Film 
Festivali’nde dünya çapındaki ilk gösterimi-
ni yaptı. Film birkaç açıdan dikkat çekici, bir 
Türk filmi olmasına karşılık neredeyse tüm 
oyuncu kadrosu uluslararası aktörlerden 
oluşuyor ve filmin orijinal dili İngilizce. Bu-
nun yanı sıra Kaplanoğlu, Buğday’ı analog 
35 mm kamerayla siyah-beyaz olarak çek-
miş. Türk sinemasında bu çapta bir hikâye, 
böylesi bir görsellikle anlatılmamıştı. 

Kaplanoğlu sinemasının önceki örnekle-
rinde görmeye alıştığımız, yönetmenin nev’i 
şahsına münhasır kurgusu, görselliği ve anla-
tım dili, son filminde de nüanslarla perdeye 
yansıyor. Ancak Kaplanoğlu’nun uzun bir ara-
dan sonra çıkan bu filmiyle kişisel bir yolcu-
luk yaptığına dair bir izlenim edinebiliyoruz. 
Elbette yönetmenin sinemasına hâkim olan 
anlam dünyası tüm filmlerinde olduğu gibi 
bu filmde de aşağı yukarı kadrajına benzer ta-
savvurları almış. Fakat Kaplanoğlu Buğday’da 
önceki filmlerinde bolca sorduğu sorulardan 
ziyade, cevaplara yönelmiş diyebiliriz.

Dünyayı okuma deneyimimizde karşı-
laştığımız malum “sıkça sorulan sorulara” 
Kaplanoğlu, kişisel dünya görüşünün ana 
unsurlarını beslediğini tahmin ettiğimiz sufi 
bakış açısıyla dolambaçsız, net, özgüvenli ve 
doğruluğuna yönelik şüphe içermeyen bir 
üslupla cevap vermiş. Filmi, Kaplanoğlu’nun 
dünyayı yorumlama çabasında kişisel yolcu-
luğunun bir özeti gibi okuma nedenim de bu. 
Belli ki yönetmen suskunluğunu kapsayan 
dönemde ulaştığı cevapları paylaşmak iste-
miş. Bu cevapların doğruluğu, yanlışlığını tar-
tışmak ayrı bir meseledir, zaten cevabını bir 
film çekerek verme asaletine sahip bir adama 
iki çift lakırdıyla karşı cevap üretmenin ne 
tür bir naiflik doğurduğunu da görmek lazım. 
Yine de filmin güçlü senaryosunda ve muh-
teşem hikâyesinde kırılganlık yaratan tarafın 
bu özgüven olduğu notunu düşmek isterim.

Şimdinin Distopyası

Film genel anlamıyla bir distopya, çün-
kü ilk bakışta belirsiz bir gelecekte dünya-
nın başına gelen bir felaketin hikâyesi gibi 
duruyor. Ancak filmin distopik karakteri 

KAPAK

KAPLANOĞLU 
BUĞDAY’DA ÖNCEKI 
FILMLERINDE 
BOLCA SORDUĞU 
SORULARDAN 
ZIYADE, CEVAPLARA 
YÖNELIYOR.
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KAPAK

geleceğe değil günümüze gönderme ya-
pıyor. Nitekim Kaplanoğlu, günümüzdeki 
tarımın yavaş yavaş genetik mühendisli-
ğinin kapitalist iştahına kurban gittiğini 
okuyor olsa gerek. Kurguladığı yakın ge-
lecekte tarımın tamamen doğallığını yitir-
diğini ve GDO’lu ürünlerin dünyanın deği-
şen iklim şartlarında (asit yağmurları, vb.) 
ortaya çıkan bir tarım hastalığına yenik 
düşmesiyle insanlığın büyük bir kıtlık ve 
açlığa mahkum olmasını anlatıyor. Büyük 
bir şirketin yönettiği dünya, bölünmüş 
şehirler, kaos, sokak olaylarıyla tam bir 
ümitsiz durum içinde. Genetik mühendis-
leri bu hastalığı yenebilecek ve dolayısıyla 
dünyadaki açlığı ortadan kaldıracak tarım 
ürünleri üzerinde çalışıyor. 

Hikâyenin esas karakterleri de bu prob-
lemden çıkıyor; ilk karakterimiz Erol, gene-
tik sorununu bilimin rehberliği ile çözmeye 
çalışan bir mühendis, ikinci karakterimiz 
Cemil ise şirketin eski bir çalışanı olup ken-
dini kapitalist sistemin dışına atarak gerçek 
doğal buğdayı aramaya çıkan bir mühendis. 
Kaplanoğlu’nun distopyası (her ne kadar 
gelecekte geçse de) insanlık tarihini tüm 

geçmiş ve şimdisi ile birlikte kapsayan bir 

karaktere sahip. İnsan cahildir, yanılgı için-

dedir, nefsinin tuzağına düşmüş, daha fazla-

sını isterken elindekini mahvetmiş açgözlü 

bir yaratıktır. Kaplanoğlu’nun distopyasın-

da yıkımı getiren insanın kendi nefsidir, 

kendi cehaletidir. Onu gelecekte resmeder 

ama şimdide ve geçmişte arar.

Hızır ile Musa

Bu yüzden Kaplanoğlu distopyayı tas-
vir edebilmek için geleceğin dünyasına kıs-
men, geçmişin dünyasına ise bolca gönder-
meler yapar. Ana karakterleri Cemil ve Erol, 
sırasıyla Hızır ve Musa’yı temsil ederek, 
Kur’an’da geçen ilgili kıssanın izleğini takip 
ederler. Bu izlek bir yolculuktur. Bildiğimiz 
olay örgüsü sırasıyla yaşanır: Musa’nın 
(Erol) bir yardımcısı vardır, beraber Hızır’a 
giderler, onlara bir balık yol gösterir, Hızır 
Musa’yı çıkacakları yolculuğa zor kabul 
eder, ve hikmetleri kendinde saklı olan bir 
dizi eylemler yapar (kayık batırma, çocuk 
öldürme, duvar tamir etme). Ancak burada 
sinema dili açısından güzel olan, yönetme-
nin bu izleği kendi olay örgüsünün içerisi-

KAPLANOĞLU’NUN 
DISTOPYASI 

INSANLIK TARIHINI 
TÜM GEÇMIŞ 

VE ŞIMDISI 
ILE BIRLIKTE 

KAPSIYOR.

KAPAK
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ne başarıyla yerleştirmesidir. Film, kendi 
hikâye mantığı içinde kıssadan bağımsız 
bir şekilde de kolaylıkla izlenebilir. Bu yol-
culuk her ne kadar Musa’nın yolculuğu gibi 
gözükse de aslında Kaplanoğlu’nun kendi 
yolculuğunu da ima eder. Nitekim yönet-
men, kıssanın izleğini kendi hakikat parça-
cıkları ile bol bol zenginleştirir.  

Varlığın Birliği

Bu zenginleştirme çabası İbn’i Arabi’nin 
varlığın birliğine yönelik öğretisinden bes-
lenir. Film tüm teknik nedenlerin ötesinde 
bu yüzden de siyah beyaz olsa gerek. Evre-
nin tüm renkleri, tüm insanlar, sergiledikle-
ri tüm çeşitliliğe rağmen, siyah ve beyazın 
tonlarında birleşirler. Yönetmen renklerin 
yanıltıcı çoğulluğunun filmi sabote etme-
sinden kaygı duyar gibi, siyahın beyaz üze-
rindeki yaratıcılığını, yani tek bir Varlık’ın 
hiçlikte bıraktığı lekeleri göstermek ister 
gibidir. Arabi’nin söylemi Cemil’in replik-
lerinde bolca açığa çıkar, canlılarla ilgili 
genetik çalışmaların yakalayamayacağı M 
parçacığı (M particle), yukarıda bahsetti-
ğimiz o hakikat parçacıklarının özeti ola-
rak Cemil’in söylemine yerleşir. Her şeyin 
özünde evreni birleştiren, şeylere canlılık 
veren bir parçacık vardır, göremeyiz ama 
biliriz. Genetik mühendisliği bu parçacığı 
bulamaz, bunun eksikliği nedeniyle yapma 
tahıl dünyayı doyurmayacaktır. Bu yüzden 
Cemil doğal buğdayı, dünyadan yok olma-
ya yüz tutmuş olsa da, orada burada kal-
mış birkaç tohumu arar. Buğday hem dün-

YÖNETMEN HIZIR 
ILE MUSA’NIN 
YOLCULUĞUNU, 
KENDI OLAY 
ÖRGÜSÜNÜN 
IÇERISINE 
BAŞARIYLA 
YERLEŞTIRIYOR.

KAPAK
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yanın kurtuluşu, hem Cemil’in (dolayısıyla 
Kaplanoğlu’nun) hakikatidir.

Novus Vita, Kabil ve Tarım Devrimi

Şimdi, yönetmenin tarım üzerinde kur-
guladığı bu iyi ve kötü, yalan ve hakikat 
denklemine bakalım. Hakikati temsil eden 
doğal, gerçek bir tarım vardır, temiz toprak 
vardır, insan bu doğal tohumu, temiz top-
rakta yetiştirir ve Tanrı’nın nimeti ile bes-
lenir. Yalanı ise genetik mühendisliği, bilim 
ve kapitalizm temsil eder. Toprak kirlidir, 
tohum yapmadır veya oynanmıştır, dola-
yısıyla mahsul kusurlu, eksik, hastalıklı 
ve dünyayı açlığa sürükleyen bir besindir. 
Hikâyede dünyayı yöneten şirket, bilim şir-
ketinin adı Novus Vita’dır. Yani Yeni Hayat. 
Bilim insanlığa bilgi ile işlenmiş bir tohum, 
milyonlarca insanı kolaylıkla doyuracak ve-
rimli bir gen önerir. Yeni bir tarımla yeni bir 
hayat. Tıpkı Kabil’in önerdiği gibi.

Bilirsiniz, semavi dinlerin kitaplarında 
Habil ile Kabil kıssası geçer. Habil çobandır 
veya farklı bir yorumla avcıdır, hayvanla bes-
lenir. Kabil ise çiftçidir, insanlığın yeni icadı-
nın yani tarım devriminin temsilcisidir. Tan-
rı kurban ister, Habil bir keçi (veya bir deve) 
ile gelir, Kabil ise buğday veya arpa taneleri 
ile. Filmin son karesinde karınca yuvasından 
çıkan ve Erol’un avucunda dünyanın kurtu-
luşunu temsil eden buğday taneleri, on bir 
bin yıl önce Kabil’in avucunda da Tanrı’ya 
sunulmuştu. Tanrı Kabil’in bu kurbanına 
kızdı. Değersiz olduğu için mi? Hayır, Kabil 
aslında Habil’in kucağındaki keçiden çok 
daha değerli bir şey getirmişti; tarım. Yani 
Habil insanlığın avcı ve toplayıcılığını tem-
sil ederken, Kabil bilgi ve bilimle, bilişsel bir 
hamleyle insanlığın daha kolay beslenebile-
ceği, daha fazla üreyebileceği yeni bir sistemi 
öneriyordu. Avucunda teknoloji vardı. Ama 
Tanrı bu hediyeyi beğenmedi.

KAPAK

Hizmetçi

TÜM INSANLAR, 
SERGILEDIKLERI 
TÜM ÇEŞITLILIĞE 

RAĞMEN, SIYAH 
VE BEYAZIN 

TONLARINDA 
BIRLEŞIYOR.
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Tanrı Kabil’in Novus Vita’sını neden be-
ğenmedi? Bunun cevabını geçen on bir bin 
yıl bize verdi. İnsan buğdayı evcilleştirme 
ümidiyle ona yöneldi, ama buğday onu ev-
cilleştirdi. Onu toprağa bağladı, toprağın 
bekçisi yaptı. Özgürlüğünü elinden aldı. İn-
san tarımla çoğaldı, tarımla mülkiyeti do-
ğurdu, mülkiyet ise zulmü. İnsanlar yerle-
şimler kurdular, güçlüler güçsüzleri ezdiler, 
çoğunluk azınlık için çalıştı, beyler, ağalar, 
krallar, padişahlar ortaya çıktı. Elbette bu 
bir yorum. Tarıma geçmeyip avcı-toplayıcı 
olarak kalsaydık daha mı mutlu olurduk? 
Bundan emin olamayız. Ama tarımla gelen 
yeni hayat, Novus Vita, şimdide bir distopya 
yarattı. Belli ki Tanrı, en başından Kabil’in 
hediyesini bu yüzden beğenmedi. Oysa o 
avucundaki bilginin değerine çok inanıyor-
du, kardeşi Habil bilgisiz bir çobandı, Kabil 
ise yepyeni bir bilgiyle donanmış, insanlığın 
yeni ufkuna yönelmişti. Kardeşini öldürdü 

ve onu gömdü, avcı toplayıcı dönemi kapat-
tı. İnsanlık artık Kabil’in yolundan ilerledi, 
kendi bilgisine güvendi, Novus Vita’sını kur-
du ama cehaletinde boğuldu.

Bana sorarsanız film Hızır ile Musa’nın 
kıssasına bağlı gibi gözükse de Kabil’i an-
latıyor. Kabil tarihin ta kendisi, Kabil tüm 
cehaletiyle bizim gerçeğimiz. Habil ise sa-
dece bir ütopya. Ne yaparsak yapalım tarih 
bizim cahil cesaretimizle ilerliyor. On bir 
bin yıl önce Kabil’in önerdiği Novus Vita 
insanlığın hakikatine yönelik bir saldırıydı, 
bir tür kendimize yabancılaşmaydı. Şimdi 
Kaplanoğlu’nun filminde Kabil’in Novus 
Vita’sının, yani sararmış buğday tanelerinin 
Erol’un avucunda bir hakikate döndüğünü 
ve bu hakikate karşı genetik biliminin öner-
diği Novus Vita’nın saldırıda olduğunu gö-
rüyoruz. Ama geçtiğimiz on bir bin yıl bize 
cehaletin kazandığını gösterdi, genetik mü-
hendisliği kaçınılmaz olarak yeni hayatımız 
olacak, hakikatimiz olacak. Belki bir yüz yıl 
sonra Semih Kaplanoğlu’nun öğrencileri 
bu sefer bu hakikatimizi başka bir Novus 
Vita’ya karşı savunacaklar. Yani tarih yalanı 
hakikat yapan en büyük dolandırıcı. İnsa-
nın inanmaktan başka çaresi var mı? Kapla-
noğlu çaresizliğimizin filmini çekmiş. i

KAPAK

Kara Büyü

INSANLIK KABIL’IN 
YOLUNDAN 
ILERLEDI, KENDI 
BILGISINE GÜVENDI 
AMA CEHALETINDE 
BOĞULDU.
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Pierre Boulle’ün 1963 tarihli romanı May-

munlar Gezegeni, sinemaya en çok uyarlanan 

kıyamet sonrası anlatılardan. Boulle’ün romanı 

insanlığın bütün medeniyet birikimini yitirdiği 

ve dünyanın maymunlar tarafından ele geçi-

rildiği karanlık bir geleceği betimler. İnsanlığı 

kendisi dışında bilinç sahibi yaratıklarla karşı 

karşıya getiren benzer anlatıların aksine, tanı-

dık bir rakip seçen Maymunlar Gezegeni daha 

önce sorulmamış çarpıcı sorulara kapı aralar. 

Boulle romanında, insan olmanın emaresi mu-

hakeme kabiliyetindense maymunun temsil 

ettiği taklitçiliğin, uzun vadede daha faydalı 

bir hayatta kalma yeteneği olabileceği gibi id-

dialarda bulunmaktan çekinmez. Veyahut geç-

tiğimiz günlerde kendi dilini geliştiren yapay 

zekânın fişinin çekilmesiyle yeniden günde-

me gelen dil-bilinç ilişkisine dair tartışmaları, 

hikâyesindeki maymunlar ile insanların deği-

şen rolleri üzerinden anlamaya çalışır. 

Medeniyet ve Sömürgecilik

Romandan uyarlanan ilk film Maymun-

lar Cehennemi (Th e Planet of the Apes, 1968) 

orijinal eserdeki izleği büyük oranda takip 

eder ve Boulle’ün romanının özgün yönleri-

ni başarıyla yansıtır. Öte yandan Maymunlar 

Gezegeni’nin sonraki uyarlamalarının büyük 

bölümü romandaki ufuk açıcı tartışmaları 

es geçerek, ana akım post-apokaliptik an-

latıların klişeleriyle yetinir: Tabiat, bir gün 

kendisine durmaksızın müdahale eden in-

sanoğlundan intikamını (yine) alacaktır. İs-

ter uzaylı ister robot isterse maymun olsun 

fark etmez; bilinç kazanan yeni tür ile insan 

arasındaki etkileşim, yalnızca iktidar müca-

VİZYON
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delesi açısından ilgiye değer görülür. Böylesi 

bir bakış açısıyla kurgulanan ve romandaki 

olay örgüsünün evvelini göstermeyi hedefle-

yen (2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Baş-

langıç (Rise of the Planet of the Apes) ile başla-

yan) yeni üçlemede özgün hikâye tamamen 

insanlık tarihinin açmazları bağlamında ele 

alınır. Özellikle Matt Reeves’in yönetmen-

liğinde kotarılan son iki film, Maymunlar 

Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet 

of the Apes, 2014) ile Maymunlar Cehennemi: 

Savaş (War for the Planet of the Apes, 2017), iki 

ırkın mücadelesini anlatırken medeniyetle-

rin kanlı tarihini perdeye taşır.

Üçlemenin ilk filminde, Caesar’ın liderli-

ğinde bilinç kazandıktan sonra hayvan ba-

rınaklarından, hayvanat bahçelerinden ve 

tıbbi deney laboratuvarlarından firar eden 

maymunlar ormanda gözlerden uzak bir ha-

yat kurar. İkinci filmde zor zamanlar yaşa-

yan insanoğlunun enerji kaynaklarının bu-

lunduğu ormana geri dönmesi, maymunlar 

ile insanlar arasındaki gerilimin başlangıcı 

olur. Maymunların eksikliğini hissetmediği 

ve kullanmayı bilmediği halde topraklarında 

bulunan elektrik santrali, insanlığın hayatta 

kalan son unsurları için elzemdir. Böylelikle 

bilindik hikâye bir kez daha başlar, insanlık 

medeniyetini geliştirmeye yarayacak kay-

nakları sağlamak için kendisinden daha aşağı 

gördüğü bir başka unsur üzerinde hâkimiyet 

kurmaya çalışır. Yıllarca insanların kölesi ola-

rak yaşayan ve mutlak hâkimiyetin diğer un-

surları köleleştirmekten geçtiğini öğrenen bir 

grup maymunsa, türler arasındaki savaşın 

fitilini ateşler. Maymunlar Cehennemi: Şafak 

VİZYON

F R A G M A N
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BILINÇ KAZANAN 
YENI TÜR 

ILE INSAN 
ARASINDAKI 
ETKILEŞIM, 

YALNIZCA IKTIDAR 
MÜCADELESI 

AÇISINDAN ILGIYE 
DEĞER GÖRÜLÜR.

Vakti ile birlikte serinin yolu insanlığın sö-

mürgecilik tarihi ile kesişir. 

Gerekli Faşizm

Maymunlar Cehennemi: Savaş ile seriye 

dahil olan yeni karakter, Albay, üçlemede 

canlandırılan bu sömürgecilik savaşına yeni 

bir boyut kazandırır. Maymunların karşısın-

da fiziksel anlamda çok daha dayanıksız olan 

insanların neslinin tükenmeye başladığını gö-

ren Albay, kendi kolonisinde kendi kurallarıy-

la hükmettiği faşist bir yönetim kurar. Albay 

askerlerine, çoğunluğun iyiliği için gerektiği 

kadar kötülük yapmayı, insanlığı kurtarabil-

mek maksadıyla insanlıktan çıkmayı göze 

almak zorunda olduklarını talim eder. Kendi-

sine kuvvetli bir sevgi ile bağlı olan askerle-

riyle birlikte, maymun topluluğunun yanı sıra 

kendisinin yöntemlerini tasvip etmeyen diğer 

kolonilerden insanlarla da savaşır. Ayrıca tut-

sak ettiği ve açlığa mahkum ettiği maymun-
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ları, çalışma kamplarında çalıştırarak, diğer 

insan unsurlarına karşı giriştiği savaşta elini 

güçlendirmeye uğraşır. 

Maymunlar Cehennemi: Savaş’ta çizilen 

Albay karakteri gerek edebiyatta gerekse 

sinemada daha önce tanıştığımız bir başka 

aykırı kolonizatörü fazlasıyla hatırlatır. Al-

bay gerek fiziksel özellikleri gerekse yaptı-

rımlarıyla, sömürgecilik hakkında yazılmış 

klasik eserlerden Joseph Conrad imzalı 

novella Karanlığın Yüreği’nin en kritik kah-

ramanı Kurtz’la dikkate değer benzerlikler 

taşır.1 Romanın kahramanı Kurtz, fildişi avı 

için Afrika’ya gelen İngiliz şirketlerinden 

birinin Kongo’daki önemli temsilcilerin-

dendir. Karanlığın Yüreği’nin önsözünde 

1 Maymunlar Cehennemi: Savaş’ta duvar ya-
zıları arasında göze çarpan “Ape-ocalypse 
now” ile Karanlığın Yüreği’nin sinema uyar-
laması Francis Ford Coppola imzalı Kıyamet 
(Apocalypse Now, 1979) filmine doğrudan atıf-
ta bulunulur.

SON FILM ILE 
SERIYE DAHIL 

OLAN ALBAY 
KARAKTERI, 
ÜÇLEMEDE 

CANLANDIRILAN 
SÖMÜRGECILIK 
SAVAŞINA YENI 

BIR BOYUT 
KAZANDIRIR.
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FILMDEKI ALBAY, 
SÖMÜRGECILIK 

HAKKINDAKI KLASIK 
ESERLERDEN 

KARANLIĞIN 
YÜREĞI’NIN 
KAHRAMANI 

KURTZ’LA 
DIKKATE DEĞER 
BENZERLIKLER 

TAŞIR.

Owen Knowles’ın belirttiği gibi “Kurtz bu 

zorba imparatorluğun yarattığı gerçek bir 

Deccal gibi davranarak emrinde çalışanlar-

dan kayıtsız şartsız itaat bekler ve günü-

müzde soykırım olarak nitelendirilebilecek 

bir politikayı kafasında canlandırabilir”2 

Delilik ile dâhilik arasındaki çizgide tas-

vir edilen, ancak onu tanıyan herkeste bü-

yük bir hayranlık uyandıran Kurtz’un aşı-

rılıkları sömürgeci zihniyetin çıkmazlarına 

dair ipuçları ile doludur. Afrika’da bulunan 

ve yüksek amaçlarla burada olduklarına 

inanan bu sömürgeci Avrupalıların eylemle-

rinin meşruiyetini korumalarının kilit nok-

2 Karanlığın Yüreği, Can Yayınları, İstanbul: 2016, 
s. 23

tası, düşmanlarının kendileri gibi insanlar 

olmadığı; hayvan, vahşi, yamyam vb. aşa-

ğılık bir mahluk oldukları düşüncesidir. Ha-

liyle ortada ne cinayet ne de soykırım oldu-

ğunu kabul ederler. Fakat Kurtz düşmanını 

yakından tanır. Savaştığı bu ırkla arasındaki 

benzerlikleri keşfetmesi Kurtz’un dehasının 

da cinnetinin de anahtarıdır. “Esasen aydın 

bir toplumun ürünü olan ve Afrika’ya “ışık” 

götürmek gibi yüce bir görevle kendisini öz-

deşleştiren bu Avrupalı maşa, emperyalist 

sloganlara safça kanarak ihanete uğramış, 

devraldığı varsayımların yalanlara dayandı-

ğı anlaşılmış ve manen iflas etmiş, önemsiz 

bir insan olarak foyası meydana çıkmıştır.”3 

3 a.g.e.
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Batı medeniyetinin tatminsizliklerini bün-

yesinde taşıyan Kurtz’un sonunu getiren-

se, en nihayetinde küçümsediği ve zapt 

etmeye çalıştığı tabiat karşısındaki çare-

sizliği olur, tıpkı Maymunlar Cehennemi’nin 

Albay’ı gibi.

Maymunlar Cehennemi: Savaş’ın kurgu-

sunda, tüm tutarsızlıklarına rağmen Albay 

karakteri ağırlığını koyar. Türünün deva-

mını sağlamak konusunda en az maymun-

ların bilge lideri Caesar kadar, hatta belki 

ondan daha da fazla ileri gider. Adımlarını 

zor zamanlarda liderlerden beklenen ka-

rarlılıkla atar. İşin ilginç tarafı, hikâyenin 

sonunun en baştan belli olmadığını (yani 

bildiğimiz manada insanlığın sona erece-

ğini ve maymunların gezegene hükmede-

ceğinin bilinmediğini) varsaydığımızda, 

insanlığın tek olası kurtuluş seçeneğinin 

Albay’ın yolundan geçmesidir. Medeniyet-

lerimizin tarihi, ihtirasların peşinde çık-

maz sokaklara giren, kendisini soktuğu aç-

mazlardan kurtulmak için “ürkütücü olsa 

bile gerekli” faşizmlere sığınan ahvalimizin 

tekerrürüyle dolu. Bu yüzden olsa gerek, 

yazılan ve filme alınan tüm distopya anla-

tıları, kurulan türlü çeşit kıyamet senaryo-

ları, geçmişin hayaletleriyle yüzleşmekten 

ileri gidemiyor. i

KURTZ’UN 
SONUNU GETIREN, 
ZAPT ETMEYE 
ÇALIŞTIĞI TABIAT 
KARŞISINDAKI 
ÇARESIZLIĞI OLUR, 
TIPKI MAYMUNLAR 
CEHENNEMI’NIN 
ALBAY’I GIBI.
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Savaş, sinemayla başlangıcından beri iç içe 
bir olgu. Gösterimlerden önce perdeye yansı-
yan haber filmleri (newsreel), ülke ordularının 
sinemaya ilgi göstermesi, sinemanın apaçık 
bir propaganda aygıtı olduğunun fark edil-
mesi sinema kitaplarının daha ilk bölümünde 
anlatılıyor. Bu sebeple Sovyetler Birliği kadar 
Amerika’nın da sinemaya önem vermesi şa-
şırtıcı olmasa gerek. Vietnam’daki, Irak’taki, 
Afganistan’daki başarısızlıklarını dahi kahra-
manlık gibi gösteren Hollywood savaş teması-
nı epeyce seviyor olmalı ki endüstri Amerikalı-
ları sadece reel düşmanlarıyla değil uzaylılarla, 
zombilerle, hatta zeki maymunlarla savaştır-
maktan geri kalmıyor.

D.W.Griff ith’in Bir Milletin Doğuşu (Th e 
Birth of a Nation, 1915), Hoşgörüsüzlük (Into-
lerance, 1916), Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı

(Bronyenosyets Potyomkin, 1925) bize sinema-
nın handiyse kurucu yönetmenlerinin de 
-zamanın şartlarının da zoruyla- savaştan 
uzak durmadığını, filmlerinde savaş teması-
nı kullandıklarını gösteriyor. Bunun yanında 
Lewis Milestone’un yönetmenliğini yaptığı, 
savaşı askeri bir kahramanlık, toplumsal 
bir değişim hikâyesinden ziyade bireyle-
rin kurban edildiği bir vahşet gibi gösteren 
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on 
the Western Front) 1930 gibi erken bir tarihte 
çekilerek günümüzün “insan odaklı” savaş 
filmlerinin öncüsü oluyor. Akla hemen Oli-
ver Stone imzalı Müfreze’yi (Platoon, 1986), 
Terence Mallick filmi İnce Kırmızı Hat’ı (Th e 
Th in Red Line, 1998) getiren bu filmlere Chris-
topher Nolan’ın son filmi Dunkirk’ü de kıs-
men eklemek mümkün. Dunkirk ana çizgi 
itibariyle asker olan bireylerin değil, iki cep-
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CHRISTOPHER NOLAN’IN SON FİLMİ 
TARİHSEL BİR OLAYI FARKLI BİR 
BİÇİMLE ANLATMAYI DENİYOR.
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he arasında kalmış asker kıyafetli “bireyle-
rin” hikâyelerini anlatıyor anlatmasına ama 
filmin özellikle sonu bütün bu anlatıyı yı-
kacak derecede bir kahramanlık hikâyesine 
odaklanarak sakatlanıyor.

Kahramanlığa Dönüşen Kaçış

26 Mayıs-4 Haziran 1940 tarihleri arasın-
da Fransa’nın Dunkirk limanında dört yüz 
bin Belçikalı, İngiliz, Fransız askeri Almanlar 
tarafından kuşatılmış durumda. İngilizler 
öncelikle kendi askerlerini gemilerle kur-
tarmak için çaba gösterse de Alman uçak-
ları buna müsaade etmiyor. Bunun üzerine 
İngiltere bir hamle yaparak tahliye için sivil 
denizcileri kullanmaya karar veriyor. Böyle-
ce limanda mahsur kalan askerler denizciler 
tarafından kurtarılıp ülkelerine geri gelmeyi 
başarıyor. 2. Dünya Savaşı’nın önemli olayla-

rından biri olan Dunkirk Tahliyesi (Dinamo 
Operasyonu), bir kahramanlık hikâyesinden 
ziyade bir geri çekilmeyi, kaçışı anlatıyor. 
Nitekim filmin sonunda askerlerden biri bu 
operasyondan dolayı utandıklarını, ülkele-
rinde iyi karşılanmayacaklarını söylüyor. 
Ancak Christopher Nolan filmi bu utancın 
ortaya çıktığı anda bitirmiyor; bitirmediği 
gibi filmin bireysel dokusunu sakatlayan 
bakış açısı burada devreye giriyor, tahliye 
operasyonu bir kahramanlık anlatısına dö-
nüşüyor.

Bireysel hikâye anlatmanın sıkıntılarını 
-şimdilik- bir yana koyarsak söz konusu dö-
nüşümün sebeplerinden biri olarak anlatının 
üç parçasından ikisinin buna uygun bir ze-
min sunduğunu söylemek mümkün. Filmde 
Dunkirk’e dair üç farklı konu ve konum var: 

VİZYON

F R A G M A N
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NOLAN FILMIN 
BIREYSEL 

DOKUSUNU 
SAKATLAYIP 

TAHLIYE 
OPERASYONUNU 

KAHRAMANLIK 
ANLATISINA 

DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Sahildeki askerler, havada Alman uçaklarıy-
la savaşan pilotlar, İngiltere’den Dunkirk’e 
ulaşmaya çalışan tekneler. Bu bakımdan No-
lan savaşı her cephesiyle (kara, hava, deniz) 
anlatıyor, üstelik burada da ilk başta çeşitli 
sıkıntılar yaşayan bireyleri gösteriyor. Kara-
daki askerlerin içine düştükleri durum onla-
rın birer kahraman olmasına engel olsa da 
Alman uçaklarını düşüren pilotlarla askerle-
ri kurtarmaya gelen denizcilerin sonu elbette 
kahramanlıkla bitiyor. Karada çaresizlik için-
de, bombardıman altında tecrit olmuş asker-
lerin dramı hava ve denizdeki hikâyelerle 
tam örtüşmüyor. Karada gizlice İngiliz askeri 
kılığına girip İngilizlerle Avrupa’ya dönmeye 
çalışan Fransız gencinin hikâyesi, bombardı-

mana uğrayan geminin içindeki askerlerin 
hayatta kalma mücadelesi, denizde tekneye 
aldıkları askerin Dunkirk’e geri dönmek is-
tememesi, havada Alman uçağı tarafından 
vurulup düşen uçağın pilotunun boğulma 
tehlikesi geçirmesi savaş yerine bireyleri 
hikâye ederek güçlü bir anlatı ortaya koyu-
yor. Ancak deniz ve havada olaylar bir süre 
sonra anlatının dramatik yapısını zayıflatı-
yor; dramayı epiğe dönüştürme gayreti fil-
min dengesini bozuyor.

Bireyselin Tehlikeli Cazibesi

Filmin dengesini bozan bu yapısal deği-
şiklik dokuda hasar bırakıyor bırakmasına 
ama filmin bireye odaklanma eğilimi de tar-
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tışmaya açık. Zira film isimsiz askerlerin 
sessizlikteki, bombardıman altındaki, gemi 
içindeki bekleyişlerini yer yer zamansız, 
mekânsız bir hikâyenin parçası gibi göste-
riyor. Savaşçı bir askerin değil de savaşın 
içine zorla düşmüş bir kişinin haletiruhi-
yesini anlatması bakımından böylesi bir 
biçimin kullanılması doğal. Ancak filmde 
Almanlardan sadece “düşman” diye bahse-
dilmesi övgüye değer bulunsa da ismi cis-
mi belli bir düşmanın “düşman” denilerek 
soyutlanması tarihsel bir olayın tarihselli-
ğine zarar verme imkânı taşıyor. Bireysel 
bir anlatı çatmak “insancıl” bir çaba olarak 
değerli olsa da savaşın kahramanlarından 
ziyade kurbanları olan o askerlerin orada 

ne işlerinin olduğuna değinmemek, sava-
şın ardındaki toplumsal-siyasal gerilimler-
le tartışmaları göz ardı etmekle eşdeğer olu-
yor. Dolayısıyla bireyi tarihsel bağlamın-
dan soyutlamak onun “gerçek” hikâyesini 
anlatmak yerine, söz konusu gerçekliği 
örtbas etmeye fayda sağlıyor. Bu bakımdan 
Dunkirk’ün epiğe eğilimi kadar drama olan 
merakı da tartışmalı bir hal alıyor.

Bütün bunların dışında, Hollywood’un 
tarihsel kahramanlarının hikâyesini, daha-
sı tarihsel başarısızlıklarını bir başarıymış 
gibi göstermesine epey zamandır alışığız 
ancak son dönemde İngiliz yönetmenle-
rin de benzer bir tercihte bulunması ilginç. 
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi’nde (King Arthur: 
Legend of the Sword, 2017) Guy Ritchie’nin 
Londonium’un arka sokaklarından çıkıp 
gelerek ülkeyi refaha erdirecek güçlü ve ger-
çek kralın hikâyesini anlatması, Nolan’ın 
tarihsel bir felaketi kahramanlık anlatısı 
olarak yansıtması Avrupa Birliği’nden ay-
rılmayı tartışan ve Brexit sonrası bunalıma 
düşen İngiltere’nin yıkılmadığına, ayakta 
kaldığına, “yeniden” yükseleceğine dair bir 
motivasyonu, dahası bir arzuyu mu ima 
ediyor, düşünmeye değer. i

FILMDE 
ALMANLARIN 
“DÜŞMAN” DIYE 
SOYUTLANMASI 
FILMIN 
TARIHSELLIĞINI DE 
SOYUTLUYOR.

25EYLÜL - EKİM 2017 HAYAL PERDESİ



Cate Blanchett’ın on üç farklı karakteri 
canlandırdığı Manifesto, ilk olarak 36. İstanbul 
Film Festivali seçkisinde izleyici karşısına 
çıkmıştı. Alman sanatçı Julian Rosefeldt’in 
video enstalasyonları olarak hazırladığı ve 
sergilediği görüntüler, bir araya getirilerek 
Manifesto’da uzun metrajlı bir filme dönüştü-
rülmüş. Rosefeldt, ilk uzun metrajlı filminde 
farklı disiplinlere ait sanatçı ve düşünürlerin 
manifestolarını yan yana hatta yer yer iç içe 
sunarak adeta yeni bir manifesto yazıyor, bir 
taraftan da bu metinlerde dile getirilenlerin 
günümüz için ne kadar geçerli olabileceğini 
tartışmaya açıyor. 

Tüm manifestolarda olduğu gibi filmde de 
sanatın hayat üzerinde söz söyleme, kavra-
ma ve dönüştürme gücüne inanç söz konusu. 

Manifestoların geçmişi Fransız Devrimi’ne 
uzanmakla birlikte, sanat manifestoları büyük 
oranda Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yazı-
lır. İki savaş arasında güçlenen avangard daha 
çok nihilizmin, karamsarlığın izlerini taşır. 
Geçtiğimiz yüz yılın sanat tarihine yön veren 
manifestolarda hayal edilen sanatın en önemli 
ilham kaynağı şiddet, şuursuzluk, erotizmdir; 
insanın bilinçsizliği, hatta hayvansallığı... Ya-
kın dönem sanat tarihimizin aldığı uzun yolun 
kısa bir özeti Manifesto’nun kıyısına vardığı li-
man, sanatın hal-i pürmelali gibi pek aydınlık 
değildir. Yüzler, diyaloglar ve mekânlar arasın-
da örülen ağ üzerinden yazılan bu yeni metin 
daha çok hiçliğe bir övgü diyebiliriz. 

Filmin girizgâhında manifestoların en 
temsili örneği Karl Marx ve Friedrich Engels’in 

VİZYON
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Komünist Manifesto’sundan (1848) bir bölüme 
yer verilir. Dadaizmin kurucularından  Macar 
şair Tristan Tzara, sürrealizmin kurucusu Phi-
lippe Soupault ve Andre Bréton, Sine-göz ku-
ramının sahibi Dziga Vertov, ressam Wassily 
Kandinsky, yönetmen Lars von Trier, Werner 
Herzog gibi sanatçı ve düşünürlerin kaleme 
aldıkları manifestolar, on üç ayrı karakterin 
temsillerinde, farklı sanat akımlarının ifade 
biçimlerine bürünür.

Mekân ve İnsan

Mimarlık eğitimi alan Rosefeldt’in diğer 
eserlerinde olduğu gibi Manifesto’da da mekân 
vurgusu hâkim. Her bir epizodun başında 
izleyicinin bakışları mekân içinde gezdiri-
lir. Mekânın, biçimin, formun dönüştürücü  

gücünün bir sonucu ise bu turun ardından 
yüz yüze getirildiğimiz, Cate Blanchett’in 
varlığında tecessüm eden karakterlerdir. 
Kimi zaman bir yemek masasının etrafında 
toplanmış aileye dua okuyan bir ev kadını, 
kimi zaman cenaze töreninde konuşma ya-
pan dul kadın, televizyonda haber sunucu-
su, borsacı, kuklacı, sınıf öğretmeni, evsiz bir 
adam, rocker ya da bir koreograf...

Geniş bir mekânın, yıkıntıların üzerinden 
inen kamera ilk olarak bir evsizin yorgun ifa-
desine takılır. İlk durak kapitalizmin ve mo-
dernizmin yıkıcılığına karşı ortaya çıkmış 
olan Sitüasyonizm. Kapitalizmin önerdiği hız 
odaklı hayata karşı sitüasyonistler boş zaman 
ve aylaklığı önemsiyor ve bunu mevcut düze-
ne karşı bir başkaldırı olarak yorumluyorlardı.  

VİZYON

F R A G M A N
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Yönetmenin sitüasyonizmin temsili adına bir 
evsizi tercih etmesi ve karakterine yıkıntılar 
arasından düşüncelerini seslendirme imkânı 
sunması bu manada anlamlı görünüyor. Ev-
siz göklere sanatın sıkıcı estetiğini yıkacak 
bir devrimci sanatın ihtiyacını haykırır. İzle-
yici ile karakter, omuz planda göz göze geti-
rilir. Yönetmen, diğer bütün karakterlerle de 
izleyicinin göz teması kurmasını önemsiyor. 
Bu on üç karakterin birbiri ve izleyici ile kur-
duğu göz teması üzerinden karamsar bir hat 
oluşturur, bu hattın koridorlarında seslendi-
rilen manifestolar birbirine karışarak modern 
insana dair tek bir çığlığa dönüşür.

Hareketi çağa özgü bir boyut olarak gören 
ve makineyi kutsayan, endüstri ve tekniği 
hayatta ve sanatta yorumlama girişiminde 
bulunan Fütürizm, ilk önce tepeden gördüğü-
müz ve daha sonra bir borsa olduğunu anladı-
ğımız mekânda, bir borsacı üzerinden dillen-
dirilir. Özellikle tepe açısıyla yapılan çekim-
lerde, mekân ile çalışan kişilerin bütünlüğü 
bir makinenin dişlileri gibi bütünlük arz eder. 
Bu görüntüleri izlerken Dziga Vertov, Filippo 
Tommaso Marinetti gibi sanatçıların metin-
lerinden cümleler duyulur. “Kahrolsun sanat” 
nidalarıyla yola çıkan ve klasik sanatı bir nevi 
gömen Dada akımının payına ise bir cenaze 
töreni düşer. Siyahlar içerisinde söz alan Cate 
Blanchett’ın buradaki konuşmasında hararet 
gittikçe artar. Dada manifestolarının dili üze-
re sözleriyle her şeyi yıkarak ilerler, dul kadın 
ve konuşmasının nihayetinde hiçliğe büyük 
bir umutla yaslanır: “Kişinin hiçliğe bağlanıp 
mutlu olacağını anlamıyoruz.”

Sanat tarihine yön veren metinler, mani-
festolar hem birer metindir hem de birer olay. 
Sanat dininin hem dualarıdır hem de beddu-
aları.1 Dua ile beddua, umut ile karamsarlık 
arasındaki bu gelgit hali, Pop Art’a ithafen, 
yemek masasının etrafında toplanmış bir aile 
tablosunda çıkar karşımıza. Aile bireyleri el ele 
tutuşur ve Claes Oldenburg’un pop sanatı için 

1 Ali Artun (Derleyen ve Sunan), Sanat Manifes-
toları: Avangard Sanat ve Direniş. İstanbul: İleti-
şim Yayınları, 2011, s.16.
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yazdığı metni evin annesi dua olarak okur: 
“Kaba, şiddet içeren ve erotik sanatın yanın-
dayız. Pantolon gibi giyilip çıkartılan sanatın 
yanındayız...” Estetizmi ve bilgeliği terk et-
meye davet eden, mutlu bir aile tablosunu 
ironik bir çerçeveye oturtan bu dua seansı fil-
min ilerleyen dakikalarında sahne geçişlerin-
de sık kullanılır. Çok sayıda devrimci sanat 
akımının doğuşuna sebep olan Fluxus’a göre 
sanat ancak yıkıcı olduğunda devrimci ola-
bilir. Kültürdeki hiyerarşiyi ve sanatçıya ve-
rilen yüce pozisyonu kınayan bu eğilim Rus 
bir koreografın sert mizacında zuhur eder. Si-
yah kıyafetleri içerisinde, bağırarak “Yaşamın 
kendisi sanattır.” diyen Blanchett, gösterideki 
dansçıların içgüdülerini açığa çıkartmak için 
onları olabildiğince zorlar. 

Son bölümde küçük çocuklara ders an-
latan bir öğretmendir Blanchett. Tahtaya 
büyük harflerle Jim Jarmusch’un sözlerini 
yazar: “Hiçbir şey orjinal değildir.” Jarmush’a 
göre hayal gücünü gazlayan, kişiyi ilham-
la titreştiren her yerden çalmak mübahtır: 
Eski filmlerden, yeni filmlerden, müzikten, 

kitaplardan, resimlerden, fotoğraflardan, şi-
irlerden, rüyalardan, rastgele sohbetlerden, 
mimariden, köprülerden, tabelalardan, ağaç-
lardan, bulutlardan, sulak havzalardan, ışık 
ve gölgelerden... Özgünlük paha biçilmez, ori-
jinallik ise safsatadır. Bunları yaptıktan sonra 
hırsızlığı saklamakla uğraşmak ise anlamsız, 
Jean-Luc Godard’ın ifadesinde olduğu gibi: 
“Nereden aldığınız değil, nereye götürdüğü-
nüz önemlidir.” 

Tüm seyir boyunca farklı zihinlerin içe-
risinde dolaşma imkânı tanıyan ve adeta 
bir ders kitabı niteliği taşıyan filmin en çok 
sonunda kendine bir ifade alanı açar yönet-
men. Filmin başındaki “Hiçbir şey orijinal 
değildir.” vurgusunu son sahnede de tekrar-
layarak manifestolardan mülhem yeni ama 
orijinal olmayan metninin parantezini kapa-
tır. Tüm bu sanat arayışlarını birbirine bağ-
larken, kendi sinema deneyimini de bir oku-
maya tabi tutar. Sanatın yıkıcı gücüne ve şid-
detine inanan manifestolar gibi Rosefeldt’in 
filmi de yıkımı, hayatın sanata dönüşmesine 
vesile olacak bir devrimi arzular.  i

FILMDE 
SESLENDIRILEN 
MANIFESTOLAR 
BIRBIRINE 
KARIŞARAK 
MODERN 
INSANA DAIR 
TEK BIR ÇIĞLIĞA 
DÖNÜŞÜYOR.
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Hem hikâye anlatım tarzı hem de filmografi-
si itibarıyla zaman ve mekân üzerinde sıçrama-
lar yapan yönetmen Arnaud Desplechin, Fran-
sız sinemasının en dağınık filmlerini yapmaya 
devam ediyor. 70. Cannes Film Festivali’nde 
açılış filmi olarak gösterilen İsmail’in Hayaletleri
yönetmenin önceki filmlerinden izler taşısa da 
kurgusal bütünlük açısından diğerlerine kıyasla 
daha kayıtsız ve karmaşık bir yapım. Olayların 
akışının kronolojik bir sıralaması olması gerek-
tiği ya da zamanın lineer bir şekilde tasarlan-
ması ön kabulüne dayanmıyor. Desplechin’in 
filmografisine hâkim olan, birbirinin üzerinden 
akarak değil atlayarak ilerleyen olaylar zinciri, 
bir çeşit tutarsızlığı tetikliyor. 

Filmlerinin çoğunda Mathieu Amalric’i 
oyuncu olarak seçen yönetmen, aynı isimli 

karakteri farklı senaryolarda seyirci karşısı-
na çıkarır. Mimikleri ve karakter özellikleri 
açısından birbirini andıran bu kahramanları 
cinsel deneyimleri, aşkları, duygusal geçiş-
leri üzerinden tanıtır. My Sex Life... or How 
I Got into an Argument (Comment je me suis 
disputé... (ma vie sexuelle), 1996) filmindeki 
genç Paul Dedalus’un ergenlik dönemini, ilk 
aşkının heyecanını My Golden Days (Trois sou-
venirs de ma jeunesse, 2015) filmindeki antro-
polog rolüyle gösterir. Kings and Queen (Rois 
et reine, 2004) filminde bir müzisyen olarak 
karşımıza çıkan İsmael Vuillard karakteri 
ise, İsmail’in Hayaletleri’nde bitirmek zorun-
da olduğu senaryosuyla başı dertte bir ya-
zardır. Filmlerinde tekrar eden diğer bir isim 
ise Esther’dir. My Sex Life’ta Paul’a eşlik eden 

VİZYON
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Esther, Paul’ün en güzel günlerinde ilk aşkı 
olarak yanındadır. Esther Kahn’da (2000) ise 
oyuncu olarak sahne almak isteyen Yahudi 
bir kadın karakterdir. 

Yönetmen yalnızca karakterlerin isimle-
ri ve onların özellikleri açısından değil aynı 
zamanda tematik olarak da benzer konular 
etrafında gezinir. My Golden Days’te Paul, 
antropolog olmak için Paris’te eğitim gören 
bir genç iken Düş ve Gerçek’te (Jimmy P., 2013) 
yetişkin bir antropolog olan Georges’un ta-
nıklık edilesi bir tecrübesi vardır. Kadın-er-
kek ilişkilerinin merkezde olduğu ya da yan 
hikâyelerde mutlaka ele alındığı filmografi-
de karakterlerin geçmişleri, anıları da biçim-
sel yapıyı tamamlayan diğer bir unsurdur. 
Desplechin sinemasındaki bir diğer ortaklık 

ise her filminde geçmişle kurulacak bağlan-
tıların olay bütünlüğünü sekteye uğratması-
dır. Bu bazen oyuncuların kameraya direkt 
bakarak kendi duygu durumları, düşünce-
leri ya da geçmişlerinde neler olup bittiğini 
anlattıkları sahnelerle kimi zaman da asıl 
hikâyeye paralel anlatılan olaylar sayesinde 
gerçekleşir.

Zamanın Biçimselliği

İsmail’in Hayaletleri’nin kahramanı, yıllar 
önce karısı Carlotta tarafından terk edilmiş-
tir. Kızının üzüntüsüyle baş etmeye çalışan 
Carlotta’nın babasıyla hâlâ görüşen İsmail, 
astrofizikçi Sylvia ile beraber yaşasa da gü-
nün birinde Carlotta’nın ortaya çıkmasıyla 
işler karışır. Yirmi bir yıl aradan sonra geri 

VİZYON

F R A G M A N
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DESPLECHIN 
SINEMASINDA 

GEÇMIŞLE KURULAN 
BAĞLANTILAR, OLAY 

BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
SEKTEYE UĞRATIR.

dönen Carlotta neden gittiğini bilmediği-
ni söyler. Yirmi yaşındayken günün birinde 
trene binip gittiğini, birçok erkekle beraber 
olduğunu, en sonunda içlerinden biriyle ev-
lendiğini ancak o öldüğünde artık kaçama-
yacağını anlayarak geri döndüğünü anlatır. 
Babasıyla kocası kendisine ağır geldiği için 
nasıl yaşayacağını bilemeyen genç kadının 
bu olağan dışı tecrübesinin, yani yirmi bir yıl 
ortadan kayboluşunun hikâyede ve seyircide 
bıraktığı tesir kısıtlıdır. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında orduda görev yaparken başından 
yaralanan bir Kızılderili ile onun tedavisi için 
ABD’ye gelen Avrupalı Yahudi bir analist ara-
sındaki ilişkinin anlatıldığı Düş ve Gerçek fil-
minde de benzer irtibatsızlık söz konusudur. 
Tarih, antropoloji ve psikiyatrinin ilgisini çe-
kebilecek bu film Kızılderilinin yaşadığı trav-
mayı kişisel hikâyeye indirgediği, analist ile 
zaman içerisinde kurduğu dostluğu tekdüze 
anlatıya sığdırdığı için özgünlükten uzaklaşır. 

İsmail’in Hayaletleri’nde ise Carlotta geri-
ye döndüğünde kocasını geri kazanmak için 
ağlar, başından geçenleri bir çırpıda anlatır. 
Geçmişte yaşadığı gerilime, hayal kırıklık-
larının ağırlığına dair hiçbir aktarım yapıl-
maz. Yani karakterin tecrübesi yaşanacak 
diğer olayları başlatmanın ötesine gidemez. 
Bunun en önemli sebebi İsmail’in devamını 
getirmeye çalıştığı senaryonun yan hikâyesi 
olarak filme katılma şeklidir. Filmlerini kla-
sik dramanın dışına çıkararak karakterlerin 
duygusal deneyimlerinin akışına bırakan 
Desplechin, yukarıda bahsedilen tüm biçim-
sel bütünlüğü kesip biçip dağınık bıraktığı 
sezgisel bakışa borçlu. İsmail’in Hayaletleri ise 
bu sezgisel tavra izin vermeyen kurgusuyla 
yönetmenin özgünlüğünü sekteye uğratıyor. 

Bireysel sinematografiyi var eden za-
man, mekân ve kişi arasında kurulan me-
kanizmalar, yönetmenin filmlerinde biçim-
sel unsurlar üzerinden tekrarlanır. Oysaki 
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Desplechin’in filmlerinde zaman algısı-
nın işlevsel bir yer tuttuğu görülebilir. 
Karakterlerin arasındaki ilişkiler, paralel 
hikâyeler arasındaki geçişler zamanı eğip 
büken, aniden ileriye veya geriye saran bir 
devamlılıkla gerçekleşir. My Golden Days’te 
Paul Dedalus’un ergenliğini seyretsek de 
filmin bütününde geçmişine gideriz. Fil-
min ilerleyen dakikalarında ilk aşkı Esther 
ile on yıl süren ayrılıklarını ve mektuplaş-
malarını takip ederiz. Birden on yıl ileriye 
atlamış olsak da anıların canlanmasıy-
la tekrar geçmişe doğru sürüklenebiliriz. 
İsmail’in Hayaletleri de benzer şekilde ka-
rakterlerin hayat hikâyelerini veya duygu 
durumlarını özetleyerek anlatıcı konuma 
geçtikleri, yönetmenin diğer filmlerinden 
aşina olduğumuz biçimsel detaylarla sarı-
lı. Geçmiş ile gelecek arasında gidip gelen 
yönetmen böylelikle bu biçimselliği, za-
man duygusunu besleyecek bir atmosfere 

önceler. Geçmiş, filmin akıp giden şimdiki 
zamanından çok daha belirgin ve gerçek 
olacakken karakterlerin anılarını aktaran 
sekanslar olarak kalır. Yönetmen önce-
ki filmlerindeki sezgisel üslup sayesinde, 
karakterlerin zaman içerisinde yaşadıkla-
rı tecrübelerin neticesinde filmin şimdiki 
hallerine geldiklerini, zamanın bir varlık 
koşulu olarak film içerisinde aktığı durum-
ları gösteriyordu. İsmail’in Hayaletleri’nde 
zaman bu denli işlevsel kullanılsa da yö-
netmenin kurgu esnasındaki müdahalesi 
fazlasıyla hissedilir. i

FILMDE KADININ 
YIRMI BIR 
YIL ORTADAN 
KAYBOLUŞUNUN 
HIKÂYE VE SEYIRCI 
ÜZERINDE TESIRI 
KISITLIDIR.
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Doris Dörrie’nin CICAE Art Sinema ödül-
lü Fukuşima Sevgilim (Grüße aus Fukushima, 
2016) filmi iki farklı kadının, Marie ve Satomi 
namı diğer “elephant” ve “elegant”ın, yaşa-
dıkları kayıplardan sonra hayatlarını sorgu-
lamalarını ve kendileriyle yüzleşmelerini an-
latır. Yönetmen Dörrie, 2011’de Fukuşima’da 
nükleer felaketin yaşandığı bölgede çektiği 
filminde, tabiatın ve insanların yaşadığı yı-
kımı gözler önüne serer. Fukuşima hakkında 
bugüne kadar çok sayıda belgesel yapılma-
sına rağmen, Fukuşima Sevgilim bölgeyi bir 
kurmaca anlatının mekânı olarak kullanma-
sı ve siyah beyaz tercihiyle benzer yapımlar-
dan ayrı bir nitelik taşır.

Marie evlenmek üzere olduğu sevgilisini 
onun en yakın arkadaşıyla, düğünlerinden 
kısa bi zaman önce aldatır. Düğün günü gel-
diğinde, bunu sevgilisine söylemesi gerekti-
ğini düşünür. Söyleyince sevgilisi evlenmek-
ten vazgeçer ve ayrılırlar. Bu olaydan dolayı 
yaşadığı acı, hayatını sorgulamasına sebep 
olur. Kendisini gönüllülük işine verme kararı 
alır.  Böylece radyoaktif sızıntıdan dolayı ev-
lerinden uzaktaki kamplarda yaşayan insan-
lara animatörlük yaparak moral vermek için 
Fukuşima’ya doğru yola çıkar. Fakat kampta 
işler hayal ettiği gibi gitmez. Neden orada ol-
duğunu ve yaptıklarını sorgulamaya başlar. 
Bir süre sonra kendisini içine attığı bu duru-
mun saçmalıktan ibaret olduğunu fark eder. 
Gelişinin asıl sebebi başkalarının acılarına 
bakarak kendini daha iyi hissedebileceği fik-
ridir ve giriştiği bu işte fena halde çuvallar. 

Marie, pes edip kamptan ayrılmaya ka-
rar verdiği sırada Satomi’yle tanışır. Satomi 
kamptaki felaket mağdurlarından biridir. 
Japon geyşa geleneğinin son temsilcilerin-
den Satomi, ileri yaşında yeni öğrenciler ye-
tiştirerek hayatını sürdürür. Ancak yaşadık-
ları felakette son öğrencisini acı bir şekilde 
kaybeder. Bu olaydan sonra hayatla arasın-
daki bağ zayıfl ar. Zira Satomi’ye göre temsil 
ettiği gelenek nesilden nesile aktarılmalıdır. 
Satomi hiçbir anısının olmadığı bu kamp-
ta yaşamaktan memnun değildir ve felaket 

FUKUŞİMA SEVGİLİM BÖLGEYİ 

KURMACA MEKÂNI OLARAK 

KULLANMASI VE SİYAH 

BEYAZ TERCİHİYLE BENZER 

YAPIMLARDAN AYRILIR.
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HAYATLAR
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MELİS ŞAHİN
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FILM, IKI FARKLI 
KADININ, 

YAŞADIKLARI 
KAYIPLARDAN 

SONRA HAYATLARINI 
SORGULAMALARINI 

VE KENDILERIYLE 
YÜZLEŞMELERINI 

ANLATIR.

sırasında yaşadıklarıyla yüzleşme ihtiyacı 
duyar. Devam eden radyoaktif sızıntı sebe-
biyle girmenin yasaklandığı bölgedeki evi-
ne geri dönmek için Marie’den yardım ister. 
Marie bu yardım teklifini geri çeviremez ve 
böylelikle yolları kesişir. Yaşadıkları ortak 
acılar bu iki farklı kadının arkadaşlığına ve-
sile olacaktır.

Kaçmak veya Hesaplaşmak

Marie hayatını mahvettikten sonra ülkesin-
den kaçarak, Satomi ise acıyı yaşadığı yere gi-
derek yolculuğa başlar. Bu iki başlangıç ne bir-
birinden üstün ne de aşağıdır. Ama Marie’nin 
yaşadıklarından kaçması, yaranın üzerine 
basmak gibidir, onu daha da nasırlaştırır. Bir 
yerden sonra Marie’nin duygusal dünyasının 
katılaşmasına ve kabalaşmasına sebep olur. Bu 
kabalık ise yolculuğunun önündeki engeller-
den en önemlisidir. Diğer taraftan, Satomi’nin 
yaptığı gibi acıya gereğinden fazla yoğunlaş-

mak da bir engeldir, onun içinde boğulmasına 

sebep olur. Bu durumda keder hayata galip ge-

lir, tıpkı radyasyonun Fukuşima’ya yaptığı gibi, 

onu yok eder. Bu ölü topraklarda, kötü anılar 

hayalet gibi insanın peşini bırakmak bilmez. 

Geçmişten kurtulamadığı için anı yaşaya-

mayan, umutsuz Satomi ve Marie için hayat 

siyah beyazdır, tüm canlılığını yitirmiştir. Yö-

netmenin filmini siyah beyaz çekmesi bura-

dan bakınca yerine oturur. Satomi’nin intihar 

girişiminden sonra yaşanan kırılma, kadınla-

rın hayatında bir dönüşümü başlatır. Acıyla 

karşılaştığında birbirinin zıddı aşırı tepkiler 

veren iki kadın, birbirlerinden öğrenecek şey-

leri olduğunu fark eder. Ancak o zaman radyo-

aktif, ölü topraklardan çıkar ve önce canlılığın 

olduğu ormanlara, sonra şehre giderler. Geç-

miş artık sadece bir tecrübeden ibarettir ve 

hayat kaldığı yerden akar.
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GEÇMIŞTEN 
KURTULAMADIĞI 
IÇIN ANI 
YAŞAYAMAYAN 
SATOMI VE MARIE 
IÇIN HAYAT SIYAH 
BEYAZDIR, TÜM 
CANLILIĞINI 
YITIRMIŞTIR.

Anı Yaşamak

Marie’nin gençliği ve yaşam enerjisi, de-
vam etme gücünü kaybeden Satomi’yi ha-
rekete geçirir. Fakat hayatı hakkıyla sürdür-
meyi, anı yaşamayı Marie Satomi’den öğre-
necektir. Doris Dörrie’nin Satomi karakterini 
geyşa olarak inşa etmesinin anlamı tam da 
bu noktada ortaya çıkar. Katı bir geleneksel 
eğitimden gelen Satomi, günlük yaşantısını, 
en ufak detaylarına kadar, adabımuaşeret 
dairesinde tanzim eder. Oturup kalkmak, 
yiyip içmek, insanla ve eşyayla kurulan iliş-
kiler, belirli kurallar ve ritüeller bütününe 
tabidir. Marie her haliyle Satomi’nin gözün-
de oldukça kabadır. Bu yüzden Marie’ye baş-
langıçta “elephant” lakabını taksa da, onu bir 
öğrencisi olarak kabul eder ve nasıl “elegant” 
olabileceğini öğretir. Marie hayatı zorlaştırı-
yor gibi görünen tüm bu detayların, her bir 
anı anlamlı kılabileceğini görmeye başlar. 

Filmin belki de en etkileyici sahnelerin-
den birinde Satomi ile Marie karşılıklı kahve 
içerler. Başlangıçta Marie fincanı bir anda 
hızla kafasına diker. Satomi Marie’ye kızarak 
müdahale eder. Marie’nin fincanı kavrayı-
şından onu dudaklarına götürmesine ve ilk 
yudumunu nasıl içeceğine kadar tüm bu sü-
reci görgü kuralları içinde nasıl yapacağını 
gösterir. Aslında bu yalnızca o anda yaptığı 
işe odaklanmanın talimidir. Satomi Marie’ye 
kahveyi hissetmeyi telkin ederken ve her an 
kendi varlığının farkında olmayı öğretir.

Fukuşima Sevgilim insan tekinin felaket 
karşısındaki acizliğini ve çaresizliğini ortaya 
koyarken onunla nasıl baş edileceğine dair 
ipuçları verir. Marie ve Satomi’nin yolculuğu 
geçmişin hayaletiyle vedalaşmanın ve haya-
ta hakkıyla tutunmanın anahtarını izleyiciye 
sunar. Ayrıntılar çoğu zaman göz ardı edilse 
de tekamül orada bir yerde gizlidir.i
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DERDO’NUN 
MÜCADELESINE 
HAYRAN OLDUK
SÖYLEŞİ-FOTOĞRAF: BETÜL DURDU

Derdo Ana ve Ceviz Ağacı, 1975’te kocası bir 

toprak kavgası sonucu öldürüldükten sonra 

sekiz çocuğuyla birlikte Bitlis’ten İstanbul’a 

göç eden Derdo Ana’nın hikâyesini 

anlatıyor. 36. İstanbul Film Festivali’nde, 

ulusal belgesel yarışmasında En İyi Belgesel 

ödülünü kazanan filmin yönetmeni Serdar 

Önal ile Derdo Ana’nın beyazperdeye 

yansıyan serüvenini konuştuk.
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Sinemaya nasıl başladın?

Nerede başladığımın cevabını tam 
olarak bulamıyorum açıkçası. Çok film 
izleyen biriydim. Film çekeceğim diye 
bir çocukluk geçirmedim. Öğretmenli-
ğe başladığımda başka bir meslek yap-
ma gereği hissettim çünkü hayatımın 
sonuna kadar öğretmenlik yapacağımı 
düşünmüyordum. O ara divxler çık-
mıştı ve altyazılı filmleri bilgisayarda 
izleyebilmek benim için büyük olaydı. 
Filmlere bakış açım değişti. Bir yerden 
sonra “ben de yapabilir miyim” sorusu 
çıkıyor ve kendi kendine “neden olma-
sın” cevabını veriyorsun. 

İstanbul’a gelip sinema ile ilgili 
yüksek lisans yapmaya karar verdim. 
Facebook yeni çıkmıştı, lise arkada-
şım Ömer’le (Çapoğlu) yıllar sonra 
birbirimizi orada bulduk. İkimizin de 
kafasında film yapmak vardı. Beraber 
bir şeyler yapmaya karar verdik. O ara 
Wong Kar Wai’yi keşfetmiştik. Wong 
Kar Wai’den etkilenen bir yerli karakte-
rin hikâyesini anlatma fikri ortaya çık-
tı. Bunun üzerine çalışmaya başladık. 

Senaryo çalışmalarımız da bir yandan 
devam ediyordu. Arada kendim belge-
sel yapmaya çalıştım. İstanbul’a fut-
bolcu olmaya gelen Afrikalı bir çocu-
ğun hikâyesini çektim. Çok iyi olmadı, 
biraz amatörceydi. Kısa filmin senaryo-
sunu bitirince çekmeye koyulduk. Kısa 
filmle birlikte festivaller gezdik, ödüller 
aldık. Bu bizi bayağı motive etti.

Derdo Ana’yla nasıl tanıştın? 

İstanbul’a ilk geldiğimde Derdo 
Ana’nın torunu Mary ile tanıştım. Mary 
benim tanıştığım ilk Türkiyeli Ermeni’ydi. 
Bitlis li olduklarını öğrenince çok şaşır-
dım. Bitlis’te Ermenilerin olduğunu bil-
miyordum. Babaannesi Derdo’dan, kırk 
yıl önce İstanbul’a nasıl geldiklerinden 
bahsetti. Derdo’nun hâlâ köyünden ko-

pamadığından, yazları ceviz toplamaya 
gittiğinden bahsedince kafamda belgesel 
fikri oluştu. Fikir aşamasındayken Erme-
nistan-Türkiye Sinema Platformu’na baş-
vurdum. Finale kalınca da jüriye sunum 
yapmadan bir gün önce gidip Derdo Ana 
ile tanıştım ve üç saat boyunca yaşadık-
larını anlattı. Ertesi gün sunum yaptım ve 
projem destek için kabul gördü.

Derdo Ana, hikâyesini anlatmak 
istemeni nasıl karşıladı? Kendini 
beyazperdede gördüğünde verdiği 
tepki neydi?

Sanırım Mary’nin aracı olması et-
kili oldu. Sonuçta beni tanımıyordu. 
Aramızda güzel bir uyum oldu, hemen 
kaynaştık. Herhalde güvenini kazan-
dım ki bana kapılarını açtılar. İlk defa 
Ermeni bir aileyle tanıştım. Onların 
özel hayatlarına şahit olmak öğretici bir 
süreçti. İlk gösterimi Derdo’nun ailesi-
ne özel olarak oğlunun evinde yaptık. 
Çok heyecanlıydılar nasıl bir şeyle kar-
şılaşacaklarını bilmiyorlardı. Tepkisini 
sorduğumuzda sanki biraz kesmişsiniz 
dedi. Üç saate yakın bir ses kaydı var. 

TAMAMIYLA GEÇMIŞI 
ANLATAN BIR 

BELGESEL YAPMAK 
ISTEMEDIM.
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Tüm detayları anlatıyor. Bir de Türkçeyi 
sonradan öğrendiği için kesik ve dolaylı 
anlatıyor. Kurguda bunları düzenlemek 
zor oldu. Çok uzun bir film yapamazdık. 
Kurgunun mantığını anlatmaya çalıştık 
ve ikinci kez sinemada izlediğinde ve 
diğer seyircilerin beğendiklerini gö-
rünce iyi bir şey yaptığımıza ikna oldu. 
Perdede herkesle beraber izlemek bizim 
için de büyüleyici bir andı.

Hikâyenin çerçevesini nasıl belir-
ledin? Bu noktada hikâyeye yakla-
şımın nasıl oldu?

Tamamıyla geçmişi anlatan bir belge-
sel olmasını istemedim. Geçmişi dinlerken 
diğer yandan Derdo’nun günlük yaşamına 

dahil olduk. Derdo’nun geçmişe takılı kal-
madığını, hayat dolu, neşeli ve canlı bir 
karakter olduğunu da göstermek istedim.

Projeyi nasıl bir süreç yürüterek 
hayata geçirdin? 

Destek aldıktan sonra iş ciddiye bin-
di. Önce yapımcım Nagehan Uskan, son-
ra görüntü yönetmeni Hande Zerkin ile 
anlaştık. Aldığımız desteğin miktarı tam 
olarak yeterli değildi, o yüzden müm-
kün mertebe küçük bir ekiple yola çıktık. 
Köye görüntü yönetmeni, ben ve yapım-
cım gittik. İki farklı ülke ve üç ayrı şe-
hirde çekim yaptığımız için bütçe yeter-
siz gelmeye başladı ve öz kaynaklardan 
kullanmaya başladım. Bu süreçte destek 
arayışlarımız devam etti fakat maalesef 
başka destek bulamadık. Ermenistan 
çekimlerinden sonra kurguya girmeye 
karar verdik. Kurgu için Alper Şen ile ko-
nuştuk ve o da benimsedi projeyi. Kurgu 
süreci biraz ağırdan alındığı için uzun 
sürdü. Festival öncesi hızlandık ve bitir-
dik. Bir de belgeselin kurgusu kurmacaya 
göre daha zor. Çok fazla malzeme var ve 
seçmek, birleştirmek zor. O noktada kur-
gucuyla çalışmanın önemini fark ettim.

DERDO ANA
VE KOMŞULARI 

KAMERAYI 
UNUTTULAR, DOĞAL 

HALLERINI KAYDA 
ALDIK.
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Çekim ekibi şimdiye kadar hep ha-
yatının bir parçasıymış gibi davra-
nan bir Derdo izliyoruz film boyun-
ca. Çekim sürecinde Derdo Ana'yla 
nasıl bir ilişki oluştu?

Ekibin kalabalık olmamasından kay-
naklanıyor sanırım. Köyde özellikle kom-
şusu Habibe’yle güzel bir uyum yakaladık. 
Zaten esprili kişiler. Espriler, kahkahalar 
derken birkaç saat içinde ısındık birbirimi-
ze. Kamerayı bazen unuttular, çoğu zaman 
doğal hallerini kayda aldık. Kalabalık git-
sek aynı havayı yakalayamayacaktık. 

Ceviz ağacı Derdo Ana için neden 
bu kadar önemli? Toprağı ve dola-
yısıyla geçmişiyle arasındaki bağı 
ifade ediyor diyebilir miyiz?

Anadolu’da bir inanış var ceviz ağacı 
hakkında. Ceviz ağacı kesildiğinde göv-
desinden insan ve hayvan figürleri çıkı-
yormuş. Bu yüzden ceviz ağacının etra-
fındaki varlıkları gövdesinde resmettiği-
ne inanılıyor. Bilimsel olarak şimşek çak-
tığında fotoğraf etkisinin oluştuğu söy-
leniyor. Filmdeki ceviz ağacı Derdo’nun 
yaşadığı acılara tanıklık etmiş. Derdo, 
cevizleri toplayıp İstanbul’a çocuklarının 
torunlarının yanına götürüyor. Cevizler, 
köye gitmeyen çocuklarıyla köy arasında 
köprü görevi görüyor. Bu yüzden ceviz 
ağacını ne kadar para verirlerse versinler 
satmak istemiyor.

Tüm yaşadıklarına rağmen Derdo 
Ana ailesini bir arada tutmayı ba-
şarabilmiş, hayatının bir kısmına 
yakından tanıklık eden biri olarak 
bunu neye bağlıyorsun?

Sanırım anne olmanın getirdiği bir 
mücadele. Sekiz çocukla İstanbul’a ge-
liyor, dil bilmiyor, fakirlik çekiyorlar. Bir 
yandan da köyde elinden alınan toprak-
ların peşine düşüyor, dava açıyor. Biz de 
çekimler sırasında anlattıkça Derdo’nun 
mücadelesine hayran kaldık. Bu açıdan 
baktığımızda bu bir kadın ve anne filmi. 

Derdo Ana ve yakınları farklı olduk-
ları gerekçesiyle birçok acıya katlan-
mışlar. Fakat belgeselde toplumun 
geri kalanından farklı görünmüyorlar.

Bunu ben de çekimler sırasında daha 
iyi fark ettim. Farklı olmadığımızı gör-
düm. Ermenistan’a Derdo’nun oğlunun 
yaşadığı şehre gittiğimizde özellikle çok 
şaşırdım. Çünkü oradakiler de tipik Ana-
dolu insanı, sadece dil ve din farkı var. 
Derdo da böyle. Şöyle bir acı tarafı da 
var; Derdo doğup büyüdüğü toprakları 
çok seviyor, kopamıyor ama öldüğünde 
de İstanbul’a gömülmek istiyor. Bunun 
sebebi çocuklarının köye gitmeyeceğini 
bilmesi. Daha doğrusu gitmelerini iste-
miyor. Çünkü hâlâ bir güvensizliği var.

Yıllar önce yaşanılan olaylardan 
sonra diğer köylülerin Derdo Ana’ya 
şu anki bakışı nasıl?

Üç Ermeni kadın köyün biraz dı-
şında yaşıyor. Çekimler sırasında diğer 
köylülerle fazla diyaloğumuz olmadı 
ama Derdo Ana’ya saygı duyan ve bizim 
geldiğimizi duyup hoş geldiniz demeye 
gelen köylüler vardı. Mezar taşının kırıl-
ması olayındansa hâlâ önyargılı insan-
ların da olduğunu anlayabiliyoruz.

Vizyonda da izleyebilecek miyiz?

Her ne kadar belgesellerin vizyona gir-
mesi zor olsa da öyle bir umudumuz var. 
Şu an festival süreci devam ediyor. O yüz-
den ciddi bir vizyon girişimimiz olmadı 
henüz. Biraz festival gezdikten sonra viz-
yon için girişimde bulunma niyetimiz var.

Belgeselin festival süreci nasıl 
gidiyor?

İstanbul Film Festivali’nden sonra  
Documentarist’te gösterim yapıldı. Eri-
van’da 14. Altın Kayısı Film Festivali’nde 
uluslararası belgesel bölümünde yarış-
tık ve ödülle döndük. Yurtdışında bir-
kaç festivale başvurduk şimdilik haber 
bekliyoruz. i

BELGESEL ODASI

DERDO’NUN CEVIZLERI 
KÖYÜ ILE ŞEHIRDEKI 

ÇOCUKLARI ARASINDA 
KÖPRÜ GÖREVI 

GÖRÜYOR. 
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Bu yıl Cannes Film Festivali’nde en 
çok tartışılan konulardan biri çevrimiçi 
izleme platformlarıydı. Netfl ix’in ya-
pımcısı olduğu Okja ve Th e Meyerowitz 
Stories filmleri sinema salonlarında gös-
terime girmeyecek olmalarına rağmen 
yarışmaya dahil edilmişlerdi. Hal böyle 
olunca Fransız sinema salonu sahipleri 
festival yönetimine seslerini yükseltti, 
Okja’nın gösterimi sırasında Netfl ix, 
seyirciler tarafından yuhalandı ve hat-
ta jüri başkanı Pedro Almodóvar bile 
kendini tartışmanın içinde buldu. Ney-
se ki Netfl ix ve Cannes yönetimi olaya 
hemen müdahale ettiler de ortalık ça-
buk duruldu. Bununla birlikte, en az 
çevrimiçi platformların yarışmaya da-
hil olması kadar önemli bir başka olay 
Netfl ix protestoları arasında pek sesini 
duyuramadı. Cannes tarihinde ilk kez, 
iki televizyon projesi festival progra-
mına dahil edilmişti: David Lynch’in 
Twin Peaks ve Jane Campion’ın Top of 
the Lake: China Girl dizileri.

Ünlü sinema yönetmenlerinin tele-
vizyonla fl örtü yeni değildi elbet, Lynch 
kült dizisinin ilk iki sezonunu doksanla-
rın henüz başlarındayken çekmişti söz 
gelimi. Ancak mini-dizi formatı yaygın-
laştıkça usta yönetmenler de kimi zaman 
beyazperdeden transfer ettikleri oyuncu-
larla kendi film estetiklerine sadık derin-
likli hikâyeler anlatıyorlar. Bahsi geçen 
yönetmenlerin televizyon işlerini daha 
çok birer “uzun film” olarak nitelemeleri 

YASİN AYDINLIK

TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL’ÜN 
AREFESINDE, DIZININ 2013’TE 

YAYINLANAN ILK SERISINI, CAMPION 
SINEMASIYLA BIRLIKTE OKUMAK 

VERIMLI GÖRÜNÜYOR.

TRAVMATİK
KARAKTERLERİ
TRAVMATİK
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tesadüf değil. Lynch artık sinema filmi 
çekmeyeceğini açıklasa da, Twin Peaks’i 
onun sinemasından ayrı düşünmek 
mümkün görünmüyor. Aynı şekilde Top 
of the Lake’i de Campion’ın sinemasından. 
Top of the Lake: China Girl’ün arefesinde, 
dizinin 2013’te yayınlanan ilk serisini, ya 
da serinin ilk filmini Campion sinemasıy-
la birlikte okumak verimli görünüyor.

Teşhis ve Tedavi Üzerine

Alistair Fox, bir “auteur” olarak Jane 
Campion’ın filmlerini ele aldığı incele-
mede, Campion sinemasının “kişisel” 
yönüne vurgu yapar. Erken dönem kısa 
filmlerinden son uzun metrajı Parlak 
Yıldız’a (Bright Star) kadar yönetmenin 
sineması belli bir tematik bütünlük 
arz etmese de, özgün senaryolarından 
edebi uyarlamalarına dek Campion’ın 
bütün filmleri kişisel tarihinin bir dö-
kümüdür adeta. Çocukluk travmala-
rından doğan korkuların teşhisi ve te-
davisi üzerine içe dönük bir sinemadır. 
Bu korkular, Sweetie’de (1989) ebeveyn 
ihmalinden doğan kardeş rekabeti, 
Piyano’da (The Piano, 1993) erkek cinsel-
liğinin yarattığı dehşeti erotizmle ika-
me arayışı, Bir Kadının Portresi’nde (The 
Portrait of a Lady, 1996) ataerkil tahak-
küm karşısında yok olup gitme arzusu 

ya da Masamdaki Melek’te (An Angel At 

My Table, 1990) delirme endişesi gibi 

farklı şekillerde tezahür eder. Bu yüz-

den Campion filmlerinde kimi zaman 

ÖZGÜN 
SENARYOLARINDAN 

EDEBI UYARLAMALARINA 
DEK CAMPION’IN 
BÜTÜN FILMLERI 

KIŞISEL TARIHININ BIR 
DÖKÜMÜDÜR.

Piyano, 1993
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problemli ailelere ya da kardeş ilişki-
lerine, kimi zaman anne yokluğuna ya 
da ayartıcı babalara, ama çoğu zaman 
da travmatik kadın başkarakterlere 
rastlarız. Böyle bir kurgusal evrende 
sınır ihlalleri de kaçınılmaz olacaktır; 
bazen cinayet (In the Cut, 2003), bazen 
evlilik dışı ilişki (Piyano), bazen de en-
sest (A Girl’s Own Story, 1984) şeklinde.1

Belki de bu yüzden, Top of the Lake’in 
daha ilk sahnesinde, sabah okula gitmek 
üzere evden çıkan küçük bir kızın, kasa-
banın dışındaki bir göle varıp kendini 
ölümcül sulara bırakışını seyrettiğimizde 
şaşırmayız. Kurtarıldıktan sonra götü-
rüldüğü okul revirinde hamile olduğunu 
öğrendiğimizde de. Tui (Jacqueline Joe), 
sadece on iki yaşındadır. Kanser olan 
annesiyle vakit geçirmek için kasabada 
bulunan dedektif Robin (Elisabeth Moss) 
olayı üzerine alma konusunda tereddüt 
etmez. Daha sonra öğreniriz ki, dedektif 
de on beş yaşında uğradığı tecavüz sonu-

1 Alistair Fox, Jane Campion: Authorship 
and Personal Cinema, (Indiana: Indiana 
University Press, 2011). Metnin geri kala-
nında kullandığım Campion alıntıları ile 
biyografik bilgiler için de bu kaynaktan 
faydalandım.

cu hamile kalmış ve olayların akabinde 
kasabayı terk etmiştir. Yıllar sonra polis 
olarak döndüğü Laketop’ta içine düştüğü 
bu dava, Robin’e hem geçmişiyle yüzleş-
me hem de kasabayla hesaplaşma fırsatı 
verecektir. Ancak Tui’yle konuşmak için 
polis merkezine gittiğinde memurların te-
cavüz karşısında kayıtsız tavırları, dedek-
tifin işinin hiç de kolay olmayacağının ilk 
işaretidir. Kendisine bunu yapanın kim 
olduğunu soran Robin’e Tui’nin verdiği 
cevap, önce anlatının tamamına yayılan 
bir metafora, dizinin finalinde ise kasa-
banın en büyük hakikatine dönüşecektir: 
“no one”2.

2 “Hiç kimse” anlamında kullanılan “no 
one”, düz çevirisiyle “bir değil” anlamını 
da verdiğinden faillerin çokluğuna gön-
derme yapılıyor. 

Campion’ın Taşrasında 
Kadın Olmak

Tui’ye tecavüz edenin kimliği dizi-
nin sonunda bile tam olarak açığa çık-
maz. Ancak seyirci kasabanın düzenine 
tanık oldukça failin kim olduğu sorusu 
da anlamını yitirecektir. Laketop, yönet-
menin Yeni Zelanda toplumuna dair her 
fırsatta şikayet ettiği tutucu, baskıcı ve 
hoşgörüden uzak bir kasaba tasviridir. 
Kötücüllüğü yer yer gerçekliğini sorgu-
latsa da, güçlünün -dolayısıyla erkek-
lerin- egemen olduğu bir taşra kasaba-
sıdır burası. Tui’nin babası, bu düzenin 
yürütücüsü şeytani bir karakter olarak 
resmedilir. Matt (Peter Mullan), kasaba-
nın alfa erkeğidir; evindeki uyuşturu-
cu imalathanesinde kasabalı kadınlara 
iş imkânı sunar, erkekleri uyuşturucu, 
para ve tehditle kendine bağlar ve kural-
larının dışına çıktığı anda birini rahat-
lıkla öldürebilir. Bu haliyle, seyircinin ve 
Robin’in bir numaralı şüphelisi haline 
gelecektir. Buna rağmen polis amiri Al 
sorgusunun ardından Tui’yi babasına 
teslim etmekten çekinmez çünkü “na-
sılsa bir daha hamile kalma ihtimali 
kalmamıştır”. Matt ile Al’in (David Wen-
ham) ilişkisine tanık oldukça, bunun 

CAMPION FILMLERINDE 
KIMI ZAMAN PROBLEMLI 
AILELERE, ÇOĞU ZAMAN 

DA TRAVMATIK KADIN 
BAŞKARAKTERLERE 

RASTLARIZ.

Sweetie, 1989
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basit bir kayıtsızlık ifadesinden çok, çü-
rümüş emniyet kurumunu ve daha da 
önemlisi, Laketop’ta çocukların üzerine 
bir kâbus gibi çökmüş girift ilişkilerin 
gösterilmesine yardım edecek bir ipucu 
olduğu anlaşılır. Babasına iade edilen 
Tui ertesi gün evden kaçar.

Robin, işte tam da böyle bir ortam-
da işe koyulur. Campion filmlerinin 
tüm kadın başkarakterleri gibi o da 
travmatik bir geçmişe sahiptir ve bu 
yönüyle yönetmenin hayatından derin 
izler taşır. Campion da, tıpkı Robin gibi 
Yeni Zelanda’yı genç yaşta terk etmek 

zorunda kalmıştır. Robin’in de tıpkı 

Campion gibi ailevi sorunları vardır, 

o da baba sevgisinden yoksun büyü-

müştür ve insanlarla ilişki kurmakta 

zorlanmaktadır. Buna karşın, problem-

lerin üzerine gitmekte kararlı, cesur 

bir kadın portresi çizer bize yönetmen. 

Polis merkezindeki memurların lakayt 

tavırlarına ya da Matt’in zorbalıklarına 

aldırmadan, Laketop’ta yaşayan bütün 

erkeklere DNA testi yaptırmak için uğ-

raşır. Matt de kendi kurduğu ekiplerle 

Tui’yi aramaktadır. Küçük kızın yoklu-

ğunda hikâye, bu erkek düzeninde de-

dektifin kendini bir kadın olarak kabul 

ettirme mücadelesi şeklinde seyreder. 

Robin’in bu yolda en büyük destekçi-

si Matt’in küçük oğlu Johnno (Thomas 

TOP OF THE LAKE, 
GÜÇLÜNÜN -DOLAYISIYLA 

ERKEKLERIN- EGEMEN 
OLDUĞU BIR TAŞRA 

KASABASINDA GEÇER.

Top of the Lake, 2017
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M. Wright) gibi görünse de, dedektifi 
olayları çözmeye götürecek asıl süreç 
kadın dayanışması içerisinde gerçekle-
şecektir. Robin, Tui’yi babasından önce 
bulma konusunda kararlıdır.

Kadın dayanışmasının bir başka şek-
lini, GJ (Holly Hunter) adlı gurunun et-
rafında toplanmış bir grup kadının “Cen-
net” adlı arazide sürdürdükleri komün 
hayatında görürüz. Cennet’in kendine 
ait olduğunu iddia eden Matt ise hikâye 
boyunca GJ ve beraberindeki kadınları 
bölgeden çıkarmaya uğraşacaktır. Ancak 
kadınların Matt’e boyun eğmeye hiç ni-
yeti yoktur. GJ ise, ne kendisinden me-
det uman kadınları ne de Matt’in çabası-
nı umursuyor gibidir. Çoğu zaman trans 
halindedir. Gerçek bir gurudan esinlenil-
miş olmakla birlikte GJ karakteri, yönet-
menin kendini anlatıya dahil ettiği bir 
yerde durur. Görünüşüyle de Campion’ı 
andıran GJ, olaylara doğrudan dahil ol-
mamakla birlikte onları ya bir yönetmen 

edasıyla uzaktan izler ya da bir kâhin 
edasıyla öngörür. Campion için film yap-
mak da böyledir, kişinin bir medyuma 
gidip kendisi hakkında bilgi almasına 
benzer. Böylece bütün karakterlerin yolu 
bir şekilde bu modern gurunun karava-
nına düşer ve GJ onlara hayattaki rolle-
ri hakkında yol göstericilik yapar. “Yere 
sert düşeceksin” der örneğin Robin’e. 
Genç kadın geçmişiyle yüzleştiğinde ger-
çekten de dibe vuracaktır.

Top of the Lake, Campion’ın kasvetli 
taşrasında erkek zorbalığına karşı mü-
cadele veren kadınların hikâyesidir. 

Dizinin finali kasabanın kirli sırlarını 
ifşa edip suçluları cezalandırsa da, yö-
netmenin bu kasveti dağıtacak bir zafer 
hikâyesi yazmaya niyeti yoktur. Aksine 
bizi yeni sorularla baş başa bırakır. Tui 
bebeğini doğurmuştur ama ona kimin 
bakacağı belirsizdir. Kasaba Matt’ten 
kurtulsa bile kurduğu düzen ortada dur-
maktadır. Çocuk istismarı çetesi çöker-
tilmiştir ancak derin ilişkilerin nerelere 
uzandığı gösterilmez. Peki ya tacize uğ-
rayan çocukları kasabanın kendisinden 
korumak mümkün müdür? Bu sorulara 
ne Campion’ın ne de GJ’in bir cevabı 
vardır. Mücadele devam etmektedir. 
Son sahnede kadınların sorunlarından 
bıkan GJ’in Cennet’ten ayrılışını seyre-
deriz, yönetmenin de burada bir işi kal-
mamıştır artık. Robin’in ise, geçmişinde 
kapatamadığı bir defter daha vardır. Top 
of the Lake: China Girl’ün fragmanların-
dan anlaşıldığı kadarıyla, yıllar önce ev-
latlık verdiği kızıyla yüzleşme cesaretini 
ancak yeni sezonda bulabilecektir. i

CAMPION IÇIN FILM 
YAPMAK, KIŞININ 

BIR MEDYUMA GIDIP 
KENDISI HAKKINDA BILGI 

ALMASINA BENZER.
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SARAYBOSNA FILM FESTIVALI GERIDE 
BIRAKTIĞI YIRMI ÜÇ YILDA, BALKANLARIN EN 
PRESTIJLI FESTIVALI OLMA VASFINI KAZANDI.

23. SARAYBOSNA 
FILM FESTIVALI
ŞEHIR VE SINEMA
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SEMIH 
KAPLANOĞLU’NUN 
MERAKLA 
BEKLENEN FILMI 
BUĞDAY ’IN DÜNYA 
PRÖMIYERI 
SARAYBOSNA FILM 
FESTIVALI’NDE 
GERÇEKLEŞTI.992 yılında başlayan ve yaklaşık dört 

yıl süren Bosna Savaşı devam ederken, 
1995 yılındaki Srebrenitsa katliamın-
dan ise çok kısa bir süre sonra Saray-
bosna Film Festivali ilk kez organize 

edilmişti. Festival programcısı Elma Tataragic’in 
deyişiyle savaş sırasında dahi kültürel hayatın 
devam etmesi gerektiği motivasyonuyla baş-
layan festival, bu yıl 11-18 Ağustos tarihleri ara-
sında yirmi üçüncü kez gerçekleştirildi. Yarışma 
bölümüne başvuru için bölgesel prömiyer şartı 
arayan festival, geçen zaman zarfında Balkanla-
rın en prestijli festivali olma vasfını kazandı.

Tipik Osmanlı mimarisi ile Avrupa mimari-
sinin güzel bir sentezi olan Saraybosna, tam bir 
festival şehri izlenimi veriyor. Şehrin dört bir 
tarafında festivali hatırlatan unsurlar göze çar-
parken, Saraybosnalıların film gösterimlerine 
gösterdiği ilgi bu kanıyı güçlendiriyor. Her ne 

kadar savaşın üzerinden yirmi iki sene geçmiş 
olsa da şehir, daha da önemlisi insanlar savaşın 
izlerini taşımaya devam ediyor. Şehir halkı, sa-
vaş devam ederken hayata tutunmaya yardım-
cı olan festivali gelenekselleştirerek bir bakıma 
sanata ve sinemaya vefa borcunu ödüyor. 

Açılış Töreni ve Resmi Yarışma

Festival, Ulusal Tiyatro’da gerçekleştirilen 
kırmızı halı töreni akabinde, Aki Kaurismaki’nin 
The Other Side of Hope (Toivon tuolla puolen) fil-
minin gösterimi ile açıldı. Açılış töreninde 
Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
Oscarlı yönetmen Oliver Stone ve İngiliz aktör 
John Cleese’e takdim edildi.

Bu yılki festival kapsamındaki Resmi 
Yarışma’da uzun metraj film kategorisinde üçü 
dünya, dördü bölge prömiyerini gerçekleştiren 
yedi film Saraybosna’nın Kalbi ödülü için yarış-
tı. Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi son-
rasında merakla beklenen filmi Buğday’ın yanı 
sıra Arnavutluk yapımı Daybreak (Dita zë fill), 
Romanya yapımı Meda or The Not So Bright Side 
of Things (Meda sau Partea nu prea fericita a lucru-
rilor), Bulgaristan yapımı Directions (Posoki), Yu-
nanistan yapımı Son of Sofia, Gürcistan yapımı 
Scary Mother (Sashishi deda) ve Hostages seçkide 
yer aldı. Yarışma seçkisindeki filmlerin gösteri-
mi, 12 Ağustos günü Buğday ile başladı.

Yarışma bölümündeki filmler Meksikalı yö-
netmen Michel Franco’nun başkanlığını üstlen-
diği jüri tarafından değerlendirildi. Türk aktris 

1
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Melisa Sözen, Boşnak aktör Goran Bogdan, Edin-
burgh Uluslararası Film Festivali sanat yönetmeni 
Mark Adams, Doha Film Enstitüsü Başkanı Fatma 
Al Remaihi jüriyi oluşturan diğer isimlerdi. 

İlk filmlere verdiği önemi her fırsatta gös-
teren Saraybosna Film Festivali’nin yarışma 
seçkisindeki yedi filmin üçü, yönetmenlerin 
ilk uzun metrajlı yapımlarından seçilmişti. 
Son dört yıldır En İyi Film ödülünü ilk filmle-
rin kazandığı festivalde, Gürcü yönetmen Ana 
Urushadze’nin ilk filmi Scary Mother’ın jüri tara-
fından Saraybosna’nın Kalbi ödülüne layık gö-
rülmesiyle, bu gelenek sürdü.

Sinemanın Geleceğine Katkı 

Belgesel, Kısa Film ve Öğrenci Filmleri gibi 
yarışmalı bölümler içeren festival, düzenlediği 
Talent Campus ile de geleceğin sinemacıları-
na yönelik çalışmalar yapıyor. Alanında yetkin 
isimlerin katılımı ile gerçekleştirilen programlara 
kabul edilen genç sinemacılar, festival süresince 
düzenlenen eğitimlere ve atölyelere dahil oluyor-
lar. Saraybosna Film Festivali’nde, Türkiye’deki 
pek çok festivalde eksikliği veya yetersizliği his-
sedilen, güçlü bir eğitim ayağı bulunuyor. Talent 

Campus; Summit, Pack&Pitch ve Film Stage Stu-
dio olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Summit, bölümünde usta yönetmenlerin se-
minerleri ve paneller gerçekleştiriliyor. Summit’in 
bu seneki konuklarından Semih Kaplanoğlu, katı-
lımcılar ile senaryo ve sinemada yerlilik konuları 
üzerine konuşulan interaktif bir program gerçek-
leştirdi. 

Hâlihazırda kısa, uzun veya belgesel projeleri 
olan yönetmen ve yapımcıların başvurabildiği 
Pack&Pitch bölümünde ise katılımcılar projele-
rini nasıl hazırlayacaklarını, proje marketlerin-
de nasıl etkili sunum gerçekleştirebileceklerini 
öğreniyorlar. Derslerin sonunda, hazırlamış ol-
dukları sunumları jüri huzurunda gerçekleştiren 
katılımcılar tecrübe edinmekle birlikte bölümün 
ödülü için de yarışıyorlar.

Yönetmen ve senaristlerin başvurabildiği Film 
Stage Studio bölümünde ise başvuruda bulunan 
katılımcıların en fazla üç sayfalık bir senaryo tas-
lağı sunmaları gerekiyor. Senaryolar arasından se-
çilen üçü, eğitimler kapsamında yapılan teorik ve 
pratik çalışmalarda kullanılıyor.

ORTAK YAPIM 
VE DESTEK 

PROGRAMLARINI 
IÇEREN CINELINK, 

SARAYBOSNA 
FILM FESTIVALI’NI 

ÜST SINIF 
FESTIVALLER 

KATEGORISINE 
YÜKSELTEN 

BÖLÜMLERDEN.
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Yönetmen, yapımcı ve senaristlerin dışın-
da oyuncu, görüntü yönetmeni, kurgucu ve 
film eleştirmenlerinin başvurabildiği kendi 
alanlarında eğitimler de mevcut. Balkan, Doğu 
Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den gençlerin katı-
labildiği Talent Campus, bölgedeki sinema sek-
törünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ortak Yapımlar ve Destek Programları

Saraybosna Film Festivali’ni üst sınıf festi-
valler kategorisine sokan bir diğer bölümü ise 
CineLink. Pek çok seçkin yapımcının katılımıy-
la gerçekleştirilen CineLink, yapım öncesi aşa-
madaki projeler için tanıtım ve ortak yapımcı 
bulma imkânı veriyor. Ayrıca CineLink Ortak 
Yapım Marketi Ödülleri ile yeni projeler için 
küçük de olsa maddi katkı sağlıyor. 

Filmlerinin çekimini tamamlayıp yapım 
sonrası süreçler için bütçe arayan yapımcılar 
ise CineLink Yapım Sonrası Ödülleri’nde, arala-
rında TRT’nin de bulunduğu üç ayrı sponsorun 
yapım sonrası desteğini kazanmak için yarışı-
yorlar. Sayılanlara ek olarak bölüm kapsamın-
da CineLink Drama ve Docu Rough Cut Bouti-
que ödülleri seçilen projelere takdim ediliyor. 

Saraybosna’da Türk Filmleri

23. Saraybosna Film Festivali’nde, Türkiye’den 
iki uzun metraj kurmaca, iki belgesel ve iki kısa 
film yer aldı. Buğday dışında, daha önce 36. İstan-
bul Film Festivali’nde yarışan Selman Kılıçaslan 
imzalı Bütün Saadetler Mümkündür özel gösterim 
seçkisindeydi. Belgesel yarışmasına Reyan Tuvi 
imzalı Gözyaşına Yer Yok ile Ayşe Toprak’ın Mr Gay 
Syria filmleri katılırken, Toprak festivalden İnsan 
Hakları Ödülü ile döndü. Kısa film yarışmasında 
ise Sinan Kesova’nın Hinterland ve Necip Çağhan 
Özdemir’in Mutluluk filmleri vardı.

17 Ağustos Perşembe akşamı ödül töreni 
gerçekleştirilen 23. Saraybosna Film Festivali, 
18 Ağustos tarihinde son etkinliklerle kapanış 
yaptı. Kusursuza yakın organizasyon, katılım-
cılara şehre ayak bastığı andan itibaren festival 
havasını yaşatmayı başarıyor. Ulusal ölçekte az 
sayıda film üreten ve henüz gelişmekte olan bir 
sinema sektörüne sahip Bosna-Hersek’te bu 
çapta uluslararası bir festivalin düzenlenebili-
yor olması her haliyle takdire şayan.  i

SARAYBOSNA 
FILM FESTIVALI 
KATILIMCILARA 
ŞEHRE AYAK 
BASTIĞI ANDAN 
ITIBAREN 
FESTIVAL 
HAVASINI 
YAŞATMAYI 
BAŞARIYOR.
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Halk ozanı, bağlama virtüözü, abdallık 
geleneğinin en meşhur temsilcilerinden 
Neşet Ertaş beş yıl önce, 25 Eylül 2012 
tarihinde hayatını kaybetti. Çocukluk 
yıllarından beri müzisyenlik yaparak 
hayatını sürdüren Ertaş, ilk plağı 
Neden Garip Garip Ötersin Bülbül ’ü 
1957 yılında piyasaya çıkardı. “Gönül 
Dağı”, “Yazımı Kışa Çevirdin”, “Yalan 
Dünya”, “Neredesin Sen” gibi nice 
türkü ve bozlağı kendi üslubunca 
dillendiren “Bozkırın Tezenesi” lakaplı 
sanatçının eserleri pek çok 
filmde ve dizide kullanıldı. 
Bunlardan üçünü 
derledik.

MÜZİK KUTUSU
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Katil, polis, savcı ve doktor Orta Anadolu’nun geniş 
bozkırlarında, maktulün kayıp bedenini ararken yü-
rek daraltan bir gece geçirir. Gece uzadıkça arayış an-
lamını kaybeder. Küçük arabaya sıkışmış beş adam 
kendi özlemleri, pişmanlıkları ve hayallerine gömü-
lür. Günün ilk ışıkları Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) 
kahramanlarını yakaladığında, radyodan duyulan 
“Allı Turnam”a sığınırlar.

Celal ile Cemal, Vavien’in (2009) isimleriyle müsem-
ma erkek kardeşleri. Karısını öldürme planları ya-
pan Celal’in ağabeyidir Cemal: Celal’in iyi olabilme 
ihtimali. Temiz kalmaya çalışan bu adamın kaderiy-
se yalnızlıktır. Cemal’e hayat veren Settar Tanrıöğen, 
videoya kaydettiği Neşet Ertaş’ın bağlama solosuna 
eşlik ederken, sinemamızın unutulmaz sahnelerin-
den birine imza atar.

Kendisinden daha iri bir kangal köpeğinin peşinde, 
yetişkinlerin dünyasına adım atan bir erkek çocu-
ğunun hikâyesi Sivas (2014). On bir yaşındaki Aslan, 
öğretmeninin, anne-babasının, köpek dövüştürücü-
lerinin baskısıyla hiç oynamak istemediği oyunlara 
ayak uydurmak zorunda kalır. “Hata Benim” radyoda 
duyulduğunda, Aslan çocukluğunun büyük kısmını 
geride bırakmıştır.

BIZIM ELE VARIRSAN

IKI BÜYÜK NIMETIM VAR

BILIRIM SUÇLUYUM

MÜZİK KUTUSU
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BU SEFER 
İNANDIRMADI
GÖRÜNEN ADAM ONUR ÜNLÜ’NÜN FANTASTIK 
ÖĞELER BARINDIRAN ILK FILMI DEĞILSE DE 

ILK FANTASTIK YAPIMI.

İNTERNET DİZİLERİ

REMZİ ŞİMŞEK
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İNTERNET DİZİLERİ

“Evet, bura dünya ama bizim dünyamız
sizinkinden biraz farklı.”

Kurtuluş

Görünen Adam, YouTube dizisi olarak karşı-
mıza çıksa da projeyi film olarak değerlendirmek 
mümkün. Onur Ünlü de bir röportajında, film 
yapmayı planladığı hikâyeyi, gelen teklif üzeri-
ne dizi olarak yeniden ele aldığını söylüyor. Bu 
yeni format projeyi film olarak değerlendirmeye 
engel değil, yalnızca karşımızda Onur Ünlü’nün 
eski filmlerinden daha uzun bir film var. 

Birçokları, Onur Ünlü’nün Sen Aydınlatırsın 
Geceyi (2013) ile fantastik mecraya adım attığını 
zannetse de Güneşin Oğlu’nda (2008) fantastik 
öğeler kullanmaya başladığını biliyoruz. Yine de 
fantastik öğeler kullanılmasının bir filmi fantas-
tik türüne dâhil etmeye yetmediğini not etmek 
gerek. Ünlü yine bir başka röportajında, kendisi-
ne filmlerindeki fantastik unsurlar sorulduğun-
da, mühim olanın gerçekçilik değil inandırıcılık 
olduğuna işaret eder, peşinden de Hollywood 
sinemasının bizi uçan taytlı adamlara inandır-
dığını ekler. Bu yerinde ve ufuk açıcı tespitinden 
yola çıkarak, inandırıcılık temelli bir sinema 
yaptığını düşündüğümüz Ünlü, Görünen Adam 
gibi bir projeyle nasıl bir şey yapmaya çalışmış? 

Fantezinin Sınırları

Görünen Adam Onur Ünlü sinemasında fan-
tastik öğeler barındıran ilk film değilse de ilk fan-
tastik yapımdır, denebilir. Güneşin Oğlu’ndaki be-
den değiştirme yani “güneşin oğlu olma” hikâyesi 
filmin türünü değiştirmez. Zira Ünlü henüz film 
başlamadan seyirciye şu bilgiyi verir: “Biraz son-
ra izleyeceğiniz filmdeki olayların tamamı ger-
çeklere dayanmaktadır.” Söylenene ister inansın 
ister inanmasın, bu bilgi baştan itibaren seyirci-
nin ayaklarını yere sıkı sıkıya sabitler. Filmin bir-
çok noktasında “hadi be” demek olağanken aklın 
köşesinde yer eden bu uyarı, hikâyeden kopma-
yı engeller. Bunun yanında hikâyenin akıcılığı, 
devamlı beslenen merak duygusu, filmin şiirsel 
dili ve başarılı oyunculuklar seyirciyi filme bağ-
larken, inandırıcılığı güçlendirir. Film bittikten 
sonra cevabı verilmemiş sorular kalsa bile, diğer 
açılardan tatmin olan seyirci bu noksanlıkları 
görmezden gelebilir. 

ONUR ÜNLÜ’NÜN 
GÖRÜNEN ADAM'DA, 

INANDIRICILIK GIBI BIR AMAÇ 
GÜTMEDIĞI ANLAŞILIYOR.
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Fantastik filmler seyirciden bir ön kabul ister. 
Muhatabın yaşanacak şeylere hazırlıklı olması-
nı bekler. Yeni bir dünya kurar, sınırlarını çizer 
ve bu dünyanın fantastik atmosferine sorgusuz 
sualsiz katılım talep eder. Onur Ünlü tıpkı Güne-
şin Oğlu’nda olduğu gibi Sen Aydınlatırsın Geceyi 
filminde de böyle bir ön kabul istemeden filme 
başlar. Hikâyesini anlatmaya başladığı anda, tek 
gayesinin izleyiciyi bu hikâyeye inandırmak 
olduğunu sezdirir. En nihayetinde inandırıcılık 
problemini halledip hikâyenin derinleşmesini 
izleme, yan hikâyelerin keyfine varma, bazen 
dehşete düşme fırsatı ele geçer. Sen Aydınlatırsın 
Geceyi filminin güçlü bir şekilde gösterdiği gibi, 
Onur Ünlü filmografisinde ilk dikkat çeken, her 
zaman hikâyedir. Ünlü, iyi bir hikâye anlatıcısı 
olduğunu en zayıf filmi olarak görülen Güneşin 
Oğlu’nda dahi gösterir. Hâlihazırda iyi hikâye 
anlatan bir yönetmenin, yeni bir şeyler yapma 
arzusunu anlayışla karşılasak da yöntemlerin-
deki değişikliği anlamak güç. 

Görünen Adam'ın Tuhaf Dünyası

Görünen Adam bu yazının başındaki cüm-
leyle başlıyor. Olayların farklı bir dünyada geç-
tiğini, muhatabın yaşanabilecek her türlü ola-
ğanüstü olaya hazırlıklı olması gerektiğini ak-
tarıyor. Bahsettiğimiz yöntem değişikliği henüz 
filmin başında kendini belli ediyor. Bu tabii ki 
kabahat değil. Lakin ilerleyen bölümlerde önce-
ki filmlerinin aksine, yönetmenin inandırıcılık 
gibi bir amaç gütmediği anlaşılıyor. Ünlü, röpor-
tajında hikâyeyi YouTube için yeniden ele alır-
ken süreyi uzatmak zorunda kaldığını, bunun 
için filme yeni karakterler dâhil ettiğini söylü-
yor. Bu süreç Ünlü’nün ana hikâyesine zarar ver-
miş olabilir mi diye düşünmeden edemiyoruz. 
Çünkü filmin hikâyesi yan kurgular üzerinden 
ilerliyor. Üstelik filmin merkezinde yer alan, de-

vamlı akan, yan kurgular ile beslenip güçlenen 
bir ana hikâyeden bahsetmek mümkün değil. 

Bir türlü dâhil olamadığımız dünyada karşı-
mıza çıkan onca parlak fikir, ufuk açıcı çözüm-
ler hak ettikleri karşılığı bulamıyor. Mesela son 
dönemde sponsor markalar, ürün yerleştirme 
adı altında saçma sapan noktalarda göze sokar-
casına filme dahil edilirken, Görünen Adam’da 

ONUR ÜNLÜ, GÖRÜNEN 
ADAM ’DA BÜTÜN 

KARAKTERLERINI YÜZEYSEL 
BIR ZEMINDE TUTUYOR.
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İNTERNET DİZİLERİ

“şok şok şok” diye ortaya çıkan “deniz adamın” 
senaryoya zekice dahil edilmesi daha makul du-
ruyor. Mizahi bir öğe olarak, kötü müzik eşliğin-
de telefonda satışı yapılan ürünlerin afişlerinin 
ekrana gelmesi de başarılı görünüyor. Tek başına 
ele alındığında parlak görünen noktaların ana 
hikâyeye eklemlenmemesi filmde kopukluklar 
olduğunu düşündürüyor. 

Görünen Adam’a dair bir diğer olumsuzluk 
ise bir türlü derinleşemeyen karakterler. Güne-
şin Oğlu’nda, Sen Aydınlatırsın Geceyi’de karak-
terleri incelikle işleyen Ünlü, Görünen Adam’da 
bütün karakterlerini yüzeysel bir zeminde tu-
tuyor. Oysa diğer örneklerdeki şiirselliği burada 
da yakalasaydı belki karakterler mecburen yü-
zeysellikten kurtulacaktı. Bu durum, noksan-
lıkların henüz senaryo aşamasından başladı-
ğının göstergesi gibi duruyor. Hal böyle olunca 
söz, filmin teknik açıdan değerlendirmesine bir 
türlü gelemiyor. Yine de çekimlerde ve efekt-
lerde zorlandıklarını tahmin etmek zor değil. 
Bu hususta hakkı teslim edip, sadece Onur 
Ünlü’yü değil ekibini de tebrik etmek gerekir. 

Fazlaca yan karakter olması ve onların 
hikâyelerinin ana hikâyeden bağımsızlığı de-
vamlı bir şeyleri askıda bırakıyor. Karakterlerini 
çokça konuşturan, tiratlar attıran Onur Ünlü’nün 
kaleme aldığı filmler arasında “en gevezesi” Gö-
rünen Adam olsa gerek. “Senaryoda gevezelik” 
kavramına hiç girmeden bu kadar söylemiş ola-
lım. Bu karmaşa ve kalabalıkta kaybettiğimiz 
ana hikâyemizi bir türlü bulamıyoruz. Kurtuluş’a 
devamlı “geri zekâlı” diyen İpek’in ne zaman 
kurtarıcısına âşık olduğunu anlayamadan, film 
romantik bir şekilde sonlanıyor. Karşımızda 
koca bir boşluk. “Demin burada bir şeyler yaşan-
dı ama ne oldu Allah aşkına!” hissi sizi de yaka-
ladıysa merak etmeyin yalnız değilsiniz. i

GÖRÜNEN ADAM’IN KARMAŞA 
VE KALABALIĞINDA ANA 

HIKÂYEYI BIR TÜRLÜ 
BULAMIYORUZ.
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YEŞİLÇAM

DİLAN SALKAYA

Yeşİlçam’ın
Delİkanlısı

FIKRET HAKAN, 
DISIPLINLER 
ARASI YAKLAŞIMI 
ÖNEMSEYEN, YAPTIĞI 
IŞE KIYMET VEREN, 
MÜTEVAZI BIR 
SANATÇIYDI.
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YEŞİLÇAM

“Benim var olduğum bütün dönemlerde, 
hep benden daha büyük yıldızlar oldu, 
ama ben daima var oldum.”

Fikret Hakan

Star sisteminin yükselişe geçtiği ellilerde 
oynadığı köy ve kasaba filmlerinde özel bir 
oyuncu olarak dikkat çeken, her karaktere 
uyum sağladığını kariyerinin daha ilk yılla-
rında kanıtlayan Fikret Hakan, aynı zaman-
da yönetmen, senarist, yapımcı, oyun yazarı 
ve şairdi. Filmleri, dizileri, kitapları, tiyatro 
oyunları ve plaklarıyla bir bütün olarak de-
ğerlendirebileceğimiz Fikret Hakan, disiplin-
ler arası yaklaşımı önemseyen, en önemli-
siyse yaptığı her işe kıymet veren, mütevazı 
bir sanatçıydı. Kasaba ve köy filmlerinin ilk 
akla gelen jönünün, oyuncu kimliğinin öne 
çıktığı ilk yıllar olan 1950 ile 1960 aralığına 
göz atmak, hem star sistemine rağmen koru-
duğu çizgisini vurgulamayı sağlayacak hem 
de başrol dışındaki rolleri esastan saymayan 
genç nesil oyuncularına tavsiyede bulunarak, 
Fikret Hakan’ın neden Fikret Hakan olduğu-
nu ispatlayacaktır. 

Köprüaltı Çocukları (1952) ile sinemaya ge-
çen Fikret Hakan, kimi cılız senaryolu, düşük 
bütçeli yapımlarda yer alsa da, toplumsal 
ve tarihsel alt metinlere sahip Karacaoğlan
(1955), Ak Altın (1957), Dokuz Dağın Efesi (1958) 
gibi filmlerde de oynar. Star sistemi dediği-
miz, yakışıklı, ulaşılmaz jönlerin popüler ol-
duğu sistemin sürdüğü bu yıllarda, esas çı-
kışını Lütfi Ömer Akad imzalı Beyaz Mendil
(1956) ile gerçekleştirir; Memduh Ün imzalı 
Üç Arkadaş (1958) filmindeki Murat rolünün 
ardından ise unutulmaz olur.   

Akad’ın Türk sinemasında köy gerçekliğini 
ilk defa bu kadar güçlü vurguladığı Beyaz Men-
dil, sinemamıza gerçekçi bir karakter, gerçek bir 
oyuncu kazandırır. İmkânsız aşklardan, kenar 
mahalle insanının dramından, gözyaşından 
beslenen sıradan melodram formunu yıkıma 

uğratan Üç Arkadaş, Fikret Hakan’ın kariyerin-
deki kırılma noktalarından biridir. Üç Arkadaş’ın 
Yeşilçam’da yeni bir kapı aralarken çok sevilme-
sinde; senaryosuna Atıf Yılmaz, Aydın Arakon, 
Metin Erksan, Ertem Göreç, Orhan Kemal, Mu-
ammer Çubukçu gibi isimlerin emek vermesi, 
melodram öğelerini güldürüyle harmanlaması 
kadar Fikret Hakan’ın katkısı da etkilidir. 

1950 ile başlayıp 1960’da son bulan ve Sine-
macılar Dönemi olarak anılan bu yıllarda, Türk 
aile yapısının gereklerini destekleyen, namuslu, 
cinselliğe ve şiddete meyletmeyen karakterler, 
senaryolar ön plandaydı. Üç Arkadaş’ta fakir 
ancak gönlü zengin arka mahalle prensini en 
inandırıcı şekilde oynayan Hakan, Murat ka-

HAKAN, MEMDUH 
ÜN’ÜN ÜÇ ARKADAŞ
FILMINDEKI MURAT 
ROLÜNDEN SONRA 
UNUTULMAZ OLUR.

Üç Arkadaş, 1958
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rakterinin cesaret ve kibarlığıyla halkın sevgi-
sini kazandı. Yoksullukla mücadele ederken 
dostluğa sığınan niyetçi Murat, fotoğrafçı ve 
ayakkabı boyacısı arkadaşlarıyla birlikte elli-
lerin filmlerinde el üstünde tutulan sevgiyi ve 
iyiliği vurgular. Adaletsiz bir dünyada, canhıraş 
ekmek parası peşinde koşarlarken, birlik ve be-
raberlikten güç alır, hayallere inanır, ayrım yap-
maksızın herkesi kucaklar. Gözleri görmeyen 
Gül’ün (Muhterem Nur) hayatına girmesiyle 
ardı arkası kesilmeyen fedakârlıklarda bulunan 
Murat, Gül’ün ameliyat parasını bulmak için 
hem can dostu hem de ekmek kapısı olan kuşu 
Mahmure Abla’yı satmayı dahi göze alır. Aynı 
Fikret Hakan’ın iki yıl evvel Beyaz Mendil’de, 
ince hastalığa yakalanan karısını iyi etmek için 
dağ tepe sırtında koca bir çam ağacı taşıması da 
yine sanatçının unutulmaz sahnelerindendir. 

Hem Şehir Hem Köy Delikanlısı

Zorlu koşullarla mücadele eden, gerek şe-
hirli ve şımarık gerekse mert köy delikanlısı 
olarak perdede hayat bulan Fikret Hakan’ın 
karakterleri, en dar zamanda bile tozpembe 
gözlüklerini eksik etmez. Temsil ettiği değer-
lerle, sinemaya adımını attığı andan itibaren, 
perdeden sokaklara ve seyircisinin evine ta-
şarak aileden biri olur. Altmışlarda Yılanların 
Öcü (1962) ve Karanlıkta Uyananlar (1964) gibi 
yapımlarla toplumsal derinlikli, politik alt me-

tinli filmlerde de yer alır. Türk sinemasında 
sosyal filmlerin ağırlıkta olduğu bu dönemde 
de yine varlığını korur. Başrol, yan rol ve tür 
ayrımı yapmayan, oynadığı her karaktere bü-
rünebilen Hakan, Türk sinemasının neredeyse 
tüm dönemlerinde yer alarak, kimi zaman bir 
yıla üç film sığdırarak, esmer Türk delikanlısı 
imajını diri tutar. Ulaşılmaz, ancak hayallerde 
tasvir edilen kartpostal jönlerindense civan 
bir köy delikanlısı olduğu için çok sevilir. 

Yılanların Öcü’ne kadar özellikle altmış-
ların ilk çeyreğinde aşk filmleriyle gönülle-
ri fetheder. Tarık Akan için “Ferit” karakteri 
neyse, Fikret Hakan için de “Fikret” benzer 
özellikler taşır. Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak 
olsa da, seyirci karşısına Fikret diye bilinen 
adıyla geçen Fikret Hakan, belki de kendisini 
oynadığı için bu kadar rahat benimsenir. Ha-
tırla Sevgilim (1961), Aşk Yarışı (1962), Kısmetin 

YEŞİLÇAM

Yılanların Öcü, 1962

AKTÖR BEYAZ 
MENDIL’DEKI 

OYUNCULUĞUYLA, 
SINEMAMIZA 

GERÇEKÇI BIR 
KARAKTER 

KAZANDIRIR.
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En Güzeli (1962), Affetmeyen Kadın (1964), Si-
yah Gözler (1965) gibi aşk filmlerinin Fikret’i, 
Türkan Şoray, Fatma Girik, Çolpan İlhan, Bel-
gin Doruk, Pervin Par başta olmak üzere Türk 
sinemasının önemli kadın oyuncularıyla 
kamera karşısına geçer. Yakışıklı âşık Fikret, 
Murat’ın Türküsü (1965), Gelinin Muradı (1957), 
Üç Arkadaş gibi yapımlarda ise hayata karşı 
mücadeleci “Murat” olur. Hem eli silah tutar, 
hem safiyane bir genci canlandırır, hem çete 
lideri olup dağa çıkar, hem de aşkı için her 
şeyi göze alan bir cengâver kesilir. 

Filmlerinde, mekânla kurduğu ilişki bağ-
lamında da özgün bir oyuncu olan Hakan, kâh 
bozulmamış İstanbul sokaklarını, en güzel 
manzaralı tepeleri, köprüleri kendisine dert or-
tağı edinir, kâh uçsuz bucaksız dağlar, el değ-
memiş ovalar ve köy sokakları Hakan’ın mes-
keni olur. İçinde yer aldığı her film mekânını da 

bir yan karakter olarak oyununa dâhil eder. Ya-
lın ve gerçek mekânlardaki en doğal hâlleriyle 
seyircisinin zihnine kazınan Fikret Hakan, İtal-
yan Yeni Gerçekçi filmlerinden fırlamış karak-
terler kadar gerçektir. 

Ses Tiyatrosu’nda Bir Palyaço 

Ses Tiyatrosu’ndaki palyaço rolüyle bu 
büyülü dünyaya adım atan sanatçı, kariyeri 
boyunca bir daha komedi unsurlarıyla be-
raber anılmaz. Popüler furyaları takip eden 
bir oyuncu gibi belli dönemlerde yükselip 
sonradan düşüşe geçmektense, sinemada 
ve sanat dünyasında yer aldığı her dönemde 
adından söz ettirir, daima var olur.

Yolun başında bir makyajın ardına sı-
ğınarak sahneye çıkan Fikret Hakan, son-
rasındaki yarım asrı aşkın kariyerine mas-
keleri düşüren efeleri, halkını önemseyen 
doktorları, yiğit âşıkları, niyetçileri, gözü 
pek köy delikanlılarını sığdırır. Üç Arkadaş 
için “Bu kahpe dünyanın daha yaşanılası, 
daha sevilesi bir yer olduğu izlenimi ya da 
yanılsaması uyandırıyordu.” diyen Memduh 
Ün’ün sözlerinden yola çıkarak, uyandırdı-
ğı gerçekçi izlenimlerle sinemaya en büyük 
katkıyı sağlayanlardan biri olan Fikret Ha-
kan için şunu söyleyebiliriz: Türk sineması 
inandırıcı, kucaklayıcı, en özel yüzünü kay-
betmiştir. i

YEŞİLÇAM

FIKRET HAKAN 
ULAŞILMAZ 
KARTPOSTAL 
JÖNLERINDENSE, 
CIVAN BIR KÖY 
DELIKANLISI OLDUĞU 
IÇIN ÇOK SEVILIR.
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Ernest Hemingway’in Pulitzer ve Nobel 
ödüllü eseri Yaşlı Adam ve Deniz, ihtiyar balıkçı 
Santiago’nun açık denizde verdiği hayat müca-
delesini anlatır. Eser, pek çok kez beyazperde 
ve televizyona uyarlanır. Başrolünde Spencer 
Tracy’nin oynadığı ilk film 1958’de çekilir. Daha 
sonra bunu 1990’daki Anthony Quinn’li tele-
vizyon uyarlaması izler. 1999 yapımı Aleksandr 
Petrov’un kısa animasyon uyarlaması, yönetme-
nine En İyi Kısa Film dalında Oscar ödülünü ge-
tirir. 2012’de İsveç yapımı bir belgesele konu olan 
eser, aynı yıl Kazak yönetmen Ermek Tursunov 
tarafından bir kez daha beyazperdeye aktarılır. 
Ancak Tursunov’un filmi İhtiyar Adam (Shal) 
diğer uyarlamalardan farklı bir mekânda geçer. 
Romandaki açık deniz Tursunov’un filminde 
yerini Kazakistan bozkırlarına bırakır. Balıkçı 
Santiago’nun yerini çoban Kasım alırken, kılıç 
balığı ve köpek balıklarının vazifesini koyun ve 
kurtlar üstlenir. Mekân ve kahramanlar değişse 
de insanın hayatta kalmak için giriştiği savaş 
aynı kalır. Yönetmen, gerilimin eksik olmadığı 
filminde insanın ortak davası, hayatta kalma 
mücadelesini gerçekçi bir gözle anlatır.

Filmin ihtiyar adamı Kasım, köyde gelini 
ve torunuyla yaşayan bir çobandır. Hayattaki 
temel amacı çok da anlaşamadığı torununa iyi 
bir gelecek sunmaktır. Tek avuntusu olan futbol 
maçlarını gözünü kırpmadan takip eden Kasım, 
koyunlarına futbolcu isimleri takacak kadar fut-
bola düşkündür. Sürüsünü otlatmaya çıkardığı 
bir kış günü, hava muhalefeti nedeniyle avucu-
nun içi gibi bildiği bozkırda kaybolur. Bu sırada 
torununun öncülüğüyle toplanan diğer çobanlar 
uçsuz bucaksız bozkırda onun izini sürmeye ça-
lışır. İhtiyarsa yoğun sisin içinde kendisine yol 
gösterecek bir işaret aramaya başlar. Her mace-
rada olduğu gibi yola çıkan kahramanın sınan-
ması gerekecektir. 

TURSUNOV'UN FILMI 
HEMINGWAY'IN YAŞLI ADAM 
VE DENIZ ROMANININ 
ÖZGÜN BIR UYARLAMASI.

RÜVEYDA TEMEL

Ihtiyar 
Bozkır 
Kurdu

EDEBİYATTAN SİNEMAYA
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Bozkırın Tanrısı

Gelin (Kelin, 2009) ve Yabancı (Zhat, 2015) 
filmleriyle tanınan yönetmen Tursunov, bu fil-
minde de Orta Asya Türk kültürünü yansıtır. 
Ağaç, at, kurt gibi özellikle Türk mitolojisinde 
önemli yere sahip motifleri incelikle işler. İhtiyar 
bozkırda kaybolmasının ardından kutsal ağaçla 
karşılaşır, gece kutsal bir yapının içinde konak-
lar ve buralardaki koruyucu ruha şükranlarını 
sunar. Ağaca ve aslında tabiata kutsiyet atfedil-
mesi, İslam öncesindeki inanışın hâlâ izlerinin 
sürdüğünü gösterir. İhtiyar adamla avcının din 
üzerine yaptıkları sohbet de İslamiyet’i kabul 
etmelerine rağmen eski inançlarının tesirinde 
olduklarını hissettirir. Bozkırı tanrısı olarak gö-
ren ihtiyarın sözleri ve eylemlerinde, bozkır kül-
türündeki inanışlar tecessüm eder.

FILMDE BALIKÇI SANTIAGO’NUN YERINI 
ÇOBAN KASIM ALIRKEN, AÇIK DENIZ YERINI 
KAZAKISTAN BOZKIRLARINA BIRAKIR.

EDEBİYATTAN SİNEMAYA
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 Öte yandan filmin ana hikâyesini teşkil eden 

ihtiyarın hayatta kalmak için sürdürdüğü müca-

deleyse tüm hızıyla devam eder. Bir yandan soğuk 

hava diğer yandan açlıkla mücadele eden ihtiyarın 

yeni imtihanı kurtlar olur. Avcılar tarafından acı-

masızca öldürülen kurtlar insanlardan intikam al-
maya başlar. Bir bir koyunlarını kaybetmeye baş-
layan ve dönüp dolaşıp aynı yere gelen ihtiyar, ters 
giden talihiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzleş-
meden sonra baştaki minnet duygusu yerini yavaş 
yavaş isyana bırakır. İhtiyarın tanrıya yakarışı, 
hesap sormaya dönüşür. Daha sonrasındaysa tan-
rıyla pazarlık etmeye başlar. Tıpkı dindar olmayan 
roman kahramanı balıkçı Santiago’nun yaptığı gibi 
Kasım da tanrının kendisini kurtarması halinde 
dualar ezberleyeceğini söyler. Bu bir açıdan kendi 
acizliğini kabullenişin bir göstergesidir. Ancak bu 
acziyet hissi çok sürmez. İşin başa düştüğünü bi-
len ihtiyar gösterdiği insanüstü çaba, azim ve ka-
rarlılıkla mücadelesine sonuna kadar devam eder. 
Tabiatın vahşi yüzü karşısında en zararsız görünen 
insan dahi giderek vahşileşir.

Geleneğe Sığınmak

Yaşını başını almış adamın kendini kanıtlama 
çabasına dönüşen mücadelede onu ayakta tutan 
torunudur. Kasım, torununun daha iyi şartlarda 
okumasını ve farklı yerler görmesini sağlamak 
amacıyla onu yatılı okula vermiştir. Torun Erali ise 
sevilmediği için evden uzaklaştırıldığını düşünür. 
Daha ilk sahnelerden itibaren hissedilen anlaş-

FILMDE AĞAÇ, AT, KURT GIBI TÜRK 
MITOLOJISINDE ÖNEMLI YERE SAHIP 

MOTIFLER INCELIKLE IŞLENIYOR.

EDEBİYATTAN SİNEMAYA
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mazlığın görünen sebebi budur. İhtiyar günün 
şartlarına ayak uyduramaz, teknolojiden anla-
maz. Onun bu halleri Erali’nin dedesini küçük 
görmesine sebep olur. Kuşak çatışmasının yarat-
tığı gerilimin tatlı bir inatlaşmaya dönüştüğü bu 
çekişmeli dede-torun ilişkisinde eski ile yeninin 
uzlaşmazlığını hatırlatır. 

İki kutup üzerine inşa ettiği hikâyede yönet-
men, gelenekten ve onu temsil edenden yana bir 
tavır takınır. Geleneksel referanslara sıklıkla baş-
vurmasının yanı sıra, ihtiyarın hayatta kalması 
da geleneksel yöntemlerle mümkün olur. Ona 
yardım eden telefon, navigasyon cihazları veya 
motorlu araçlar değil, asırlardır çobanların boz-
kıra dair biriktirdiği bilgilerdir. At sırtında girdiği 
bozkırdan, at sırtında çıkar. Yaşadıkları ikisinin 
hayatında da farklı kapılar aralar. İhtiyar sınırla-
rını aşarken, çocuk dedesini kaybetme korkusuy-
la olgunlaşır. Bu açıdan bakıldığında bir büyüme 
hikâyesi olarak görülebilecek hikâye, dede ile to-
rununu yakınlaştıran ve birbirlerini daha iyi an-
lamalarını sağlayan bir vasıtaya dönüşür.

Tursunov’un filmi deniz yerine bozkırda 
geçmesi dışında kitaptaki kurguya sadık kalır. 
İhtiyarın futbol tutkusu, tanrıyla yaptığı pazar-

lık, kendisine yardımcı olan çocuğun mücadele 
sırasında hep adını sayıklaması iki eserde or-
taktır. İki hikâyeyi birleştiren, insanın zorluklar 
karşısında ne kadar ileri gidebileceği tema’sı 
zaman, mekân ve kişiden bağımsızdır. Yine de 
Tursunov’ın hikâyeye dâhil ettiği kültürel un-
surlar, filmi diğer uyarlamalardan ayırır. Kazak 
toplumunun günlük hayatını yansıtmanın yanı 
sıra Rusya’nın hâlâ insanlar üzerindeki tesirini 
sürdürdüğünü gösterir. Kitaptaki Santiago ve 
yardımcısı yerine filmde dede-torun ilişkisinin 
seçilmesi hikâyeye başka bir boyut kazandırır. 
Eski yeni çatışmasıyla beraber geleneğe ve öze 
dönüşe atıf yapar. Hikâyenin sinematografi ve 
müziklerle desteklendiği film, bu açıdan uyarla-
madan ziyade özgün bir yapım olarak değerlen-
dirilebilir. i

FILMDE KUŞAK ÇATIŞMASININ 
YARATTIĞI GERILIM TATLI BIR 
INATLAŞMAYA DÖNÜŞÜYOR.

EDEBİYATTAN SİNEMAYA
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Mary Ann Lomax
ŞEYTANIN AVUKATI (1997)
Daha önce birçok filmde rol alsa da Charlize Th eron’u 
bizlere tanıtan ilk yapım bu olsa gerek. Başarılı ve hırslı 
avukat Kevin Lomax New York’un en büyük hukuk 
şirketinden iş teklifi alınca karısı Mary Ann’in de desteğiyle 
teklifi sevinçle kabul ediyor. Burada karşılarına şirketin 
karizmatik ama tekinsiz patronu John Milton çıkıyor. Al 
Pacino’nun ustalıkla oynadığı Milton’ın hukuk ve ahlâk 
dışı çalışma yöntemleri Kevin’in hırsını tetiklerken Mary 
Ann ise kendini yalnız hissediyor. Yalnız kalan genç kadına 
şeytani hayaller musallat olunca Mary Ann akıl sağlığını 
kaybetmeye başlıyor. Th eron’un bu gerilimli sahnelerde 
rolünün hakkını verdiğini söylemeye gerek yok.

Aileen Wuornos
CANİ (2003)
Th eron’a 2004’te En İyi Kadın Oyuncu 
Oscar’ını kazandıran film Aileen Wuornos’un 
gerçek hikâyesini anlatıyor. Th eron’un 
canlandırığı Aileen, zorlu bir çocukluk 
geçirdikten sonra fahişelik yapmaya başlar. 
Müşterilerinden birinin saldırısına uğrayan 
kadın kendini savunmak için adamı 
öldürünce bu işi yapmaya devam eder. 1989 
ila 1990 yılları arasında müşterilerini öldürüp 
onları soyan Wuornos Amerikan tarihinin en 
ünlü kadın seri katillerinden biri haline gelir. 
2002 yılında idam edilen Aileen’in karanlık ve 
şiddetli hikâyesi kadar Cani’yi önemli kılan 
unsurlardan biri de Th eron’un kariyerindeki 
en farklı rollerden birini oynaması. Film 
için kilo alan ve makyajla yüzü değiştirilen 
aktrisin performansı fazlasıyla etkileyici. 
Nitekim Akademi’nin ona heykelciği 
vermesi de bunun kanıtlarından biri.

CELİL CİVAN

CHARLIZE 
THERON

METAMORFOZ

Kılıktan Kılığa
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Imperator Furiosa
MAD MAX: FURY ROAD (2015)
Kıyamet sonrası denilen belirsiz bir zaman 
ve alabildiğine çölle kaplı belirsiz bir 
mekân. İnsanlar hayat mücadelesi verirken 
medeniyetin çökmesinden sonra acımasız 
tiran Immortal Joe herkesi hakimiyeti altına 
almış durumda. Joe için benzin taşıyan 
Imperator Furiosa’nın asıl amacıysa Joe’nun 
elinden kurtardığı beş kadınla birlikte yaşadığı 
yere dönmek. Eski polis Max “kıyametten” 
sonra kaybettiği karısıyla çocuğunun 
yasını tutarken kendini bu sefer başka bir 
hengamenin içinde bulur. Bir yanda Joe, diğer 
yandaysa Furiosa vardır. George Miller klasiği 
Mad Max tekrar perdede yer alırken geleceğe 
dair umutsuz bir tablo çizer ama feminist 
bir söylemi de eksik etmez. Furiosa rölünde 
Th eron, kısa saçları, sert mizacı, tek kolu ve 
amacına ulaşma azmiyle dikkat çekiyor.

Lorraine Broughton
SARIŞIN BOMBA (2017)
1989 yılının 2 Kasım’ı. Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasına bir hafta var. Doğu ve Batı 
Almanya arasında Rus, İngiliz, Amerikan 
ve Fransız casuslar cirit atıyor, kimin kimin 
tarafında olduğuysa muamma. Bir MI6 
ajanı öldürülünce ülke olayı çözmesi için 
Lorraine Broughton’ı görevlendiriyor. Stilize 
aksiyon sahneleri, bolca seksenler müziği 
ve göndermeleriyle dolu filmde oyuncumuz 
soğuk ve acımasız Lorraine’i canlandırıyor.

HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ 
YÜZÜ OYNADIĞI HER 
FILMDE BAŞARIYLA 

KILIKTAN KILIĞA 
GIRIYOR.

CHARLIZE 
THERON

METAMORFOZ
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UZAKTAN KUMANDA

SADIK ŞANLI

THE HANDMAID’S TALE  TOTALITER-
FAŞIST BIR REJIMDE KADINLARIN KÖLEYE 
DÖNÜŞECEĞINI IDDIA EDIYOR.
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Kanadalı feminist bilim-kurgu yazarı Marga-
ret Atwood’un Türkçeye Damızlık Kızın Öyküsü 
olarak çevrilen romanı The Handmaid’s Tale, ya-
yımlandığı 1985 yılında birçok tartışmayı berabe-
rinde getirir. ABD’de Ronald Reagan başkandır ve 
Cumhuriyetçilerin kadınlara yönelik söylemleri, 
kadın haklarını kısıtlamaya yönelik tutucu politik 
girişimleri toplumsal bir gerilim doğurur. Bu geri-
limli ortamda yayımlanan The Handmaid’s Tale’in 
totaliter-faşist bir rejimde köleye dönüşeceğini 
düşündüğü kadınlara yönelik trajik, dramatik 
anlatısı ve olağanüstü kurgusu “bir şakanın kaba 
sarsıcılığı” olarak yorumlanarak ilgi odağı olur. 

Distopik romanın iyi örneklerinden The 
Handmaid’s Tale, çevre felâketleri nedeniyle do-
ğum oranlarının düştüğü ve insan ırkının de-
vamlılığının tehlikeye girdiği bir geleceği konu 
eder. Durumu fırsat bilen köktenci-Hıristiyan 
gizli örgüt “Yakup’un Oğulları” bir dizi şiddet 
olayı yoluyla iktidarı ele geçirir. Örgüt, ABD’nin 
ismini Gilead (İbranice “şahitler topluluğu”) ola-
rak değiştirir, temelleri tamamen İncil’e daya-
nan distopik bir yönetim kurar ve doğurganlı-
ğı sistemli şekilde artırmak amacıyla kadınları 
devlet mülkü haline getirir. Gilead yönetiminde 
doğurgan kadınların “damızlık” olarak nitelen-
diği roman, eşi ve kocasından koparılmış Offred 
isimli damızlık bir kadın üzerinden, kadınların 

hayata tutunma çabası ile maruz kaldıkları uy-
gulamaları konu edinir. 

The Handmaid’s Tale, yayımlanmasının üzerin-
den geçen otuz iki yılın ardından ABD’li yayıncı 
kuruluş Hulu yapımcılığında aynı adla diziye uyar-
landı ve Nisan itibariyle ekrana taşındı. Üstelik tam 
da, özellikle seçim kampanyası sırasında kadınlara 
yönelik eleştirel tutumu, hakaretleri, kadın hakları 
karşıtı ve cinsiyetçi söylemleriyle tepki toplayan 
Cumhuriyetçi Trump yönetiminin ilk aylarında. 
Gösterime girmesinden itibaren Trump yöneti-
mine yönelik eleştirinin dozunun artmasını bera-
berinde getiren The Handmaid’s Tale’in ilk sezonu, 
yapımcı Bruce Miller’ın öncülüğünde, on iki kişilik 
senaryo ekibi ve beş farklı yönetmenin katkısıyla 
ekranlara taşındı. ABD’de kısa zamanda geniş bir 
izleyici kitlesine ulaşan dizi, geçtiğimiz günlerde 
BluTV tarafından Türk seyircilerin ilgisine sunuldu.  

THE HANDMAID’S TALE 
CINSIYETÇI SÖYLEMLERIYLE 

TEPKI TOPLAYAN TRUMP 
YÖNETIMININ ILK AYLARINDA 

DIZIYE UYARLANDI.



Tanıdık Sahneler 

The Handmaid’s Tale’de, yönetimi ele geçiren 
Yakup’un Oğulları, liberal ABD’nin serbest orta-
mında legal şekilde yapılanmış ve otuz eyalette 
dernekleşmiş bir örgüttür. Legal olarak kurul-
muş olsa da, şartlar olgunlaştığında demokratik 
yönetimi kanlı bir şekilde devirme hedefi güden 
gizli ajandalı illegal bir yapılanmadır. Yalnızca 
kâr ve refahı merkeze alan, çevresel felâketlere 
yol açan, ahlâki aşınmayı dikkate almayan yö-
netimi, doğurganlığın neredeyse durma nok-
tasına gelmesinin sorumlusu sayarlar. İktidarı 
devralmaları durumunda, Tanrı tarafından kut-
sandığını düşündükleri kendi örgütleri toplu-
mu düzeltebilecektir. Kanunları İncil ve Roma 
hukukuna uygun düzenlenmeyi düşünen örgüt 
(tıpkı ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe gi-

rişimi tecrübesinden hatırlayacağımız üzere) 
Kongre Binası, Beyaz Saray ve Anayasa Mahke-
mesi başta olmak üzere devlet kurumlarına ve 
yöneticilerine yönelik saldırılar gerçekleştirir. 
Böylelikle yönetime el koyar, kendilerine dire-
nen halka yönelik katliamlar gerçekleştirmek-
ten de çekinmez. Olan biten karşısında şaşkınlık 
içerisindeki insanlar arasında yaşanan şu diya-
log çarpıcıdır: 

- Ordu neden burada?
- Başka türlü bir ordu bu! 

Tehlikedeki insan ırkı ve “toplumsal iyi” adı-
na kararlar alarak yönetimi ele geçiren, bunu ya-
parken kendi halkının kanını dökmekten çekin-
meyen örgüt, kuşkusuz bir tür seçilmişlik sanrısı 
yaşar. Kurtarıcılık iddiasındaki topluluğun dav-
ranış tarzı ve kendilerini meşrulaştırma biçimi, 
devrimin önde gelen komutanlarından Waterford 
(Joseph Fiennes) ve karısı Serena (Yvonne Stra-
hovski) arasında geçen şu diyalogda billurlaşır:

- Çok acı yaşanacak. 
- Şimdi de çok acı var. Onları kurtarıyoruz. 

Tıpkı Tanrı’nın istediği gibi. 

Bu ifadeler, kurtarıcılık iddiasındaki ezoterik 

UZAKTAN KUMANDA

YÖNETIME EL KOYANLAR, 
TANRI’NIN KUTSADIĞINI 

DÜŞÜNDÜKLERI ÖRGÜTLERININ 
TOPLUMU DÜZELTECEĞINE 

INANIYOR.
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ve mesiyanik örgütlerin ortak düşünce biçimi-
ni yansıtır. Örgütün gerçekleştirilecek eylemleri 
meşrulaştırma çabasını ortaya koyması nede-
niyle dikkate değer. Zira anormalin sıradanlaş-
tırılarak normalleştirilmesini getirecek sürecin 
pimi, tam da kerameti kendinden menkul böyle 
bir düşünceyle çekilir.  

Kimin Hukuku 

Örgüt, çevreyi temizlemek, sağlıklı ve ahlâklı 
bir yaşamı benimsemek, hamile kalabilen kadın-
ların doğurganlık oranının beşte birine düştüğü 
ülkede doğurganlığı artırmak amacına yönelir. 
Böylece kendilerine sırtını döndüğünü düşün-
dükleri Tanrı’nın “isteğine uygun” davranmış 
olacaklardır. Bu amaçla, en temel mesele olan do-
ğum oranının artırılabilmesi adına tüm kadınlar 
devlet mülkü haline getirilir. Kadınların denetim 
altına alınabilmeleri için ülkede “saldırıları önle-
mek ve teröristleri yakalamak” amacıyla ilan edi-
len sıkıyönetim sonrası kadınlar işten çıkarılır, 
banka hesaplarına el konulur, mülk sahibi olma-
ları, okumaları, kendi kıyafetlerini seçmeleri ve 
gerçek isimlerini kullanmaları yasaklanır. En ni-
hayetinde doğurgan kadınlar “damızlık” sıfatıyla 
devrim yöneticilerinin emrine sunulur. 

Köleliğe ve faşizme dönüşün göstergesi olan 
durum; doğurganlığın ilahi bir lütuf olduğu ve 
damızlıkların ilahi bir amaç uğruna ayrıldığı 
sözleriyle meşrulaştırılır. İncil’de geçen şekliyle, 
Yakup’un karısı Rachel’ın çocuk sahibi olabilme-
si için kocasına hizmetçileri Bila’yı sunması gibi 
damızlıkların da devrim yöneticilerinin “bere-
ketsiz” eşleri tarafından kocalarına sunulacak-
ları yakıştırması yapılır. Kadınlar böylece inan-
cın liderlerine hizmet verecek ve sıradanlıktan 
kurtulup, ayrıcalıklı olacaklardır! İncil’de geçen 
bir kıssa olarak paketlenen bu meşrulaştırma 
girişiminin ardındaki gerçek, örgüt komitesinde 
yer alan komutanlar Pryce, Guthrie ve Waterford 
arasındaki şu konuşmada tecessüm eder:

- Bu kızlara saygıyla ve dine uygun yaklaş-
malıyız. 

- Bu kadar gösterişe gerek yok. İnsan ırkı risk 
altında. Doğurgan kadınlar yüksek makamlar 
tarafından hamile bırakılmalı. 

- Metres yapalım diyorsun yani?
- Ne demek istediğim umurumda değil. 
- Eşlerimiz bunu asla kabul etmez. 
- Belki eşler de katılmalı ilişki sırasında.
- Buna pazarlama açısından ilişki demek 

doğru olmaz.
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- Seremoni nasıl?
- Fena değil. Uygun ve dindar. Eşlerimiz de 

buna kanar. 

 Komite tarafından kutsal olarak lanse edi-
len ve ayda bir tekrarlanan Seremoni’ye ve hük-
me bağlanmış diğer kurallara itiraz eden kadın-
lar “uyumsuz” olarak nitelenir. “Uyumsuzlar” 
parmak kesme, sünnet edilme, gözlerinin çıka-
rılması, tecrit gibi türlü cezalara çarptırılır. Ze-
hirli atık temizleme merkezleri olan kolonilere; 
yine komutanlar, memurlar ve yabancı konuk-
lara hizmet etmek amacıyla gayri resmi olarak 
açık tutulan gece kulüpleri Jezebeller’e; “duvar” 
adıyla bilinen idam merkezine gönderilir veya 
recmedilir. İnsan ırkının geleceği, doğurgan ka-
dınların korunması, toplumsal iyi ve Tanrı’nın 
buyruğu adına katı kurallara dönüştürülen bu 
sapkın uygulamalar, Emily Nussbaum’un ifade-
siyle “sahte feminist krema ile satılan İncil fa-
şizmini” ortaya çıkarır. 

The Handmaid’s Tale’deki distopik tablo, ma-
ruz kaldığımız darbe girişimini hatırlatmanın 
yanı sıra, Amerikan kölelik sistemi, Nazi Soykı-
rımı, Doğu Alman gözetim sistemine atıfta bulu-
nuyor. Yine birçok boyutuyla gerçeğe dönüşmüş 
George Orwell’ın 1984 romanına göndermeleri, 

Vahhabi rejimlerin ve askeri diktatörlüklerin 
uygulamalarıyla benzerlik kuran gerçekçi at-
mosfer, izleyiciyi yüzleşmeye davet ediyor.  

June’un Hikâyesi 

Erkeklerin devleti yönettiği, kadınların ise 
mavi, kırmızı ve yeşil elbiselerine göre sınıflara 
ayrılarak devlet mülkü olduğu katı hiyerarşik 
sistemle yönetilen Gilead’da, eski ismi June (Eli-
sabeth Moss) olan damızlık Offred’in hikâyesi 
öne çıkar. Önceden kitap editörü olarak çalışan, 
kocası Luke ve kızı Hannah ile mutlu bir hayat 
süren Offred, komutan Waterford’un malikânesi 
Red Center’a gönderilir. Parlak zekâsıyla kısa za-
manda dikkat çeken Offred, önce Waterford’un 
scrabble arkadaşına, ardından da tüm kuralları 
çiğnemesine neden olacak kadar yakınlaştığı 
bir isme dönüşür. 

Damızlıkların tüm geçmişlerinin ve hafıza-
larının silinmesi planlanırken, Offred’in karşı 
karşıya kalacağı sürpriz şahitlikler ve hikâyeler, 
yaşadıkları kâbus dolu günlerin sona ereceğine 
dair inancını diriltir. Zira Offred, “Mayday” isim-
li bir direniş örgütünün varlığından haberdar 
olur, kendisini tehlikeli bir oyunun içine atar. 
Offred, kadınların özgürlüğünü sağladığı söy-
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lenen ancak bir köleden farksız yaşadıkları bu 
yerde, tesadüf eseri karşılaştığı ve kendine güç 
veren Latince “Nolite te bastardes carborundo-
rum” (Alçakların seni ezmesine izin verme) ve 
“Hayatta kalmayı planlıyorum” mottolarıyla 
hayata tutunur. Offred’in asıl motivasyon kay-
nağı ise Waterford ile arasında geçen, distopik 
bir rejimin dahi silemeyeceklerine yer veren şu 
diyalogda gizlidir:

- Eskiden seçeneklerimiz vardı.
+ Şimdi saygı görüyorsunuz. Güvendesiniz. 

Biyolojik kaderlerinizi huzurla yaşayabilirsiniz.
- Biyolojik kader mi?
+ Çocuklar. Yaşamanın başka anlamı var mı?
- Aşk.
+ Aşk mı?
- Evet. 
+ Aşk gerçek değil. Sadece arzudan ibaret. Ve 

iyi bir pazarlama kampanyası.
- Benim için öyle değil. 
+ Ne dedin?
- Hiçbir şey. 

Kendisine güç veren parolaların yanı sıra, 
bir gün yeniden kavuşmak umudu taşıdığı ko-
cası ve kızına duyduğu gerçek sevgiyle hayata 
tutunur. Komutan Waterford ile karısı Serena 

ve malikânenin şoförü Nick’in (Max Minghel-
la) merkezinde olduğu bir dizi gerilimli olayda 
ayakta kalmaya ve Mayday için faydalı bir şey-
ler yapmaya çabalar. 

Distopik Kurgunun Güncellemesi

Offred’in geçmişi ile bugünü arasındaki geri-
limli ve trajik dramı ile Gilead rejiminin faşizmi-
ne ayna tutan The Handmaid’s Tale’in, Atwood’un 
distopik kurgusunun incelikli bir güncellemesi 
olduğu söylenebilir. Kadınları korumaya yöne-
lik olduğu iddia edilen saplantılı düşünceler ve 
kararlar, tecavüzün meşrulaştırılması tartışıl-
maya devam ediyor. Totaliter-faşist rejimlerin 
uygulamaları, ezoterik-mesiyanik azınlık örgüt-
lerin kanlı-yıkıcı girişimleri ve gözetim olgusu 
günümüzde sıkça gündeme geliyor. İktidarların 
politikalarını meşrulaştırmak için söyledikle-
ri yalanlar, sahte haberler, yaydıkları korkular, 
özellikle Batılı devletlerin terör öcüsüyle muha-
lefeti ve toplumu sindirme politikasına getirilen 
eleştiriler karşılığını buluyor. Trump yönetimi-
nin Reagan dönemine dönüşü ima ettiği gerek-
çesiyle eleştirilen söylemleri, dünyanın pek çok 
ülkesinde kadınları görmezden gelerek kadınlar 
adına alınan kararlar diziyi güncel ve gerçekçi 
bir zemine oturtuyor. i

UZAKTAN KUMANDA

73EYLÜL - EKİM 2017 HAYAL PERDESİ



SİNEFİL

Ölümsüz 
Hikâyenin 

Trajik 
Kahramanı

LÜTFEN BENI ÖLDÜRME YAZARI 
TARAFINDAN ÖLDÜRÜLECEĞINI 
DUYAN KAHRAMANIN ÖLÜMÜ 

KABULLENEMEDIĞI BIR KURGU 
DÜNYASINI ANLATIR.

BAHAR YILDIRIM SAĞLAM
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Bildiğimiz en eski hikâye, ölmek istemeyen 
insanın trajedisi. Gılgamış, ölümden kurtulmak 
için uzun bir yolculuğa çıktığında Şamaş onu 
uyarır: “Gilgameş, nereye koşuyorsun? Sen aradı-
ğın yaşamı bulamayacaksın!”1 Gılgamış ne kadar 
çabalarsa çabalasın tanrıların onun için çizdiği 
kader çizgisini aşamaz. Marc Forster’ın yönettiği 
2006 yapımı Lütfen Beni Öldürme (Stranger Than 
Fiction) filminde de yazarı tarafından öldürülece-
ğini duyan kahramanın kendi ölümünü kabulle-
nemediği bir kurgu dünyası anlatılır.

Romancı Karen Eiffel’in yarattığı bu kurgu 
dünyası, başkahraman Harold Crick’in son derece 
tekdüze yaşamını işler. Harold Crick’in rakamlar-
dan ibaret hayatı, yakın tarihte öleceğini öğrenme-
siyle evrilmeye başlar. O da Gılgamış’ın, kendi ölü-
münü idrak etmesiyle hissettiği korkuyu ve ölüme 
karşı mücadele etme arzusunu yaşar. Gılgamış, en 
yakın arkadaşının ölümünde kendi ölümünü gör-
müştü ve ilk defa o zaman günün birinde öleceği-
ni idrak etmişti. Bu idrak onda büyük bir kaygıya 
dönüşüp onu ölümsüzlük otunu aramak için uzun 
bir yolculuğa çıkarmıştı. 

1 Gilgameş Destanı. çev. M. Ramazanoğlu. Ankara: Milli 
Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Gılgamış ölümsüz olmak için elinden gelen 
her şeyi yapar, bu arzuyla ölüm suyunu geçer. 
Ancak o, bin bir türlü mücadele ile elde ettiği 
ölümsüzlük otunu bir yılana kaptırır. Yolculuğun 
sonunda başladığı noktaya geri dönen Gılgamış, 
ölümsüzlük bilgisini elde edemese de artık aynı 
kişi olmayacaktır. Bir romanın başkahramanı olan 
Harold Crick de yazarı tarafından öldürüleceğini 
duyduğunda Gılgamış misali, ölmemek için bü-
yük bir mücadeleye girişir. Bu mücadele Harold 
Crick’in dönüşümünü, artık başka biri olmasını 
sağlar. Çünkü ölüme karşı mücadele vermek, aynı 
zamanda ölümün kaçınılmazlığını kabul etmek 
demek. Ölüm, ondan kurtulmaya çalıştıkça bu-
merang gibi insanoğlunun elinde kalır. Bu döngü-
yü fark eden kişi ise değişir.

HAROLD CRICK, GILGAMIŞ’IN 
ÖLÜMÜNÜ IDRAK 
ETMESIYLE HISSETTIĞI 
KORKUYU VE MÜCADELE 
ETME ARZUSUNU YAŞAR.
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Kurguya İnanmak

Film, kendi ölümünü engellemeye çabalayan 

kahramana ölümden kaçmanın imkânsız oldu-

ğunu hatırlatır: “Harold, kaderini kontrol ede-

mezsin!” Gılgamış’a da çıktığı yolculuk boyunca 

söylenen şey yazgısını kabullenmesi ve tanrılara 

karşı gelmemesi gerektiği olur. Filmde yönet-

men, anlatıcı-yazarı bir gökdelenin tepesinden 

kahramanına hükmederken gösterdiğinde onu 

tanrısal bir konuma taşır. Ancak film, klasik kur-

gu yapısını kahramanı da kurgulama işine dâhil 

ederek kırar. Anlatıcı-yazar, tanrı ve kahramanın 

her biri kurmaca metnin içinde yer alır.

Lütfen Beni Öldürme’de anlatıcı, yazdığı roma-

nı yalnızca kurgulamakla kalmaz aynı zamanda 

metni nasıl kurguladığını da aktarır. “Yazarın/

anlatıcının/okurun hep birlikte metnin içinde yer 

aldıkları, giderek birer roman kişisine dönüştük-

leri bir ortamda konu, metnin neyi anlattığı değil, 

nasıl kurgulandığıdır artık.”2 Postmodernizm, ya-
zara tanrısal bir yetki veren gücün kurallarını ih-
lal eder. Postmodernizmde metnin sadece yazara 
ait olmadığı savunulur. Okurun, kahramanların 
ve bir “kahraman olarak yazarın” da söz sahibi 
olduğu çoğulcu bir zemin yaratılır. Kurmacanın 
sınırlarını aşıp üstkurmacaya dönüştüğü post-
modern metinde, yazar metnin zeminini kaydırır 
ve kurgulama anını da metne sokar. 

Nitekim filmde Karen Eiffel’in, romanını ya-
zarken hem yaptığı incelemeye hem de taşıdığı 
korku ve endişeye tanık oluruz. Karen Eiffel, ro-
manını nasıl kurguladığını malzeme olarak ele 
alırken onu bir diğer düzlemde yeniden kurgu-

2 Yıldız Ecevit. Türk Romanında Postmodernist Açılım-
lar. İstanbul: İletişim Yayınları. s. 98.

ÖLÜME KARŞI MÜCADELE 
VERMEK, ÖLÜMÜN 
KAÇINILMAZLIĞINI KABUL 
ETMEK DEMEK.
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lar. Böylece kurgu içinde kurgu şeklinde bir yapı 
ortaya çıkar ve kurmaca bir oyuna dönüşür. 
İnsanın içinde yaşadığı dünyanın da ne derece 
kurmaca olduğu yansıtılır. Yazarın, kahramanın, 
tanrının yanı sıra hayattaki küçük ayrıntıların 
da -kol saati- bu oyuna dâhil olduğu vurgulanır. 
Oyunun taşlarıyla oynamak için monotonluğu 
kırmak gerekir. Hiçbir şeyin kesin olarak göste-
rilmediği, gerçeğin bir öneminin kalmadığı mo-
dern zamanlarda her şey bir oyun olarak kabul 
edilir ve kurgunun kurgusu için malzeme olur. 
Lütfen Beni Öldürme’de önemli olan kurgulama 
işine katılmaktır. Anlatıcı sustuğunda kahra-
man, kahraman sustuğunda anlatıcı devreye 
girer. Anlatıcının kahramana müdahale etmesi 
gibi kahraman da anlatıcıya müdahale eder. Ya-
zarla kahraman iç içe geçer. Kurmacanın unsur-
ları birbirinden belirgin çizgilerle ayrılmaz.

Hayatın sıradanlığı kırıldığında kurmaca-
nın ipleri kahramana geçer. Harold Crick’i bir 
hikâyenin kahramanı yapan şey bizzat onun 
yaşama biçimidir. O yaşam tarzını değiştirdi-
ğinde kurgudaki taşlar da yer değiştirir. Kendi 
sınırlarını asla aşmayan Harold Crick, kuralları 
kural olduğu için dışlayan Bayan Pascal ile ta-
nıştığında zincirlerini koparmaya başlar. İçin-
den geldiği gibi yaşar, hayallerini gerçekleştirir. 
Bu aynı zamanda az vakti kaldığını fark eden 

insanın tipik manevrasıdır. Kahraman yaşadığı 

ölüm kaygısının ardından ölümü kabullenmeyi 

öğrenir. Günün birinde öyle ya da böyle öleceği 

gerçeğiyle yüzleşen Harold Crick, ölümsüz ola-

cak bir hikâyenin trajik kahramanı olmayı ka-

bul eder. Bunu kabul edecek kadar kendisiyle 

hesaplaştığında ise kendi hikâyesine farklı bir 

son yazma/yazdırma şansını elde eder.  

Lütfen Beni Öldürme kaderin sınırlarının 

aşılamayacağını, ölümün kaçınılmaz yasasını 

tekrar ederken kahramana değişme ve hayatını 

değiştirebilme fırsatı sunar. Kahramanı ve anla-

tıcıyı bir arada kurguya dâhil ederken kurmaca-

nın da oyunun bir parçası olduğunu hatırlatır. 

Ölmek istemeyen trajik kahraman ister Gılga-

mış ister Harold Crick olsun ölüme karşı müca-

dele ettikçe kendi hikâyesini yazar ve ölümsüz-

lükten paradoksal bir pay kazanır. i

SİNEFİL

FILM, KLASIK KURGU 
YAPISINI KAHRAMANI DA 
KURGULAMA IŞINE DÂHIL 
EDEREK KIRAR.
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Mahrem (2011), Gölge 
Oyunu (2012), Adem'in 
Hikayesi (2013) gibi kısa 
filmleriyle tanıdığımız Sinan 
Sertel ilk uzun metrajlı filmi 
Bir Gün Bir Çocuk 'u geçen yıl 
seyirci ile buluşturdu. Türk 
usulü bir süper kahraman 
hikâyesi üzerinde çalışan 
Sertel ile yeni senaryosunu, 
yapımcılığını üstlendiği 
Güvercin Hırsızları 'nı ve 
farklı projelerini konuştuk.SÖYLEŞI: AYBALA HILÂL YÜKSEL

SINAN SERTEL
SÜPER 
KAHRAMAN 
FILMI YOLDA
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Bir Gün Bir Çocuk’un üstünden çok zaman 
geçmedi. Fakat yeni senaryo hazır sanı-
rım. Hikâyeden biraz bahseder misin? 

İsmi Çok Süper Bi Şey, bir süper kahraman 
hikâyesi. Tabii Hollywood filmlerindeki gibi 
herkese kafa tutan bir süper kahraman değil. 
Bizim memlekette nasıl olabilirse öyle. Ke-
rameti kendinden menkul süper kahraman 
mümkün değil bizde. Bedel ödemen lazım. Sü-
per kahraman olduğunu düşünen başkarakte-
rimiz bunun bedelini ödemek için bir macera-
ya atılıyor. Süper kahraman olduğuna mutlak 
inanıyor, fakat süper gücünün ne olduğu ko-
nusunda emin değil. Filmde bu gücünü arıyor.

Yeni projenin türü ne olacak?

Bu dönem şöyle düşünüyorum. Filmler 
iyi veya kötü filmler olmak üzere iki türdür. 
İlk türden olacak diye umuyorum. Daha de-
taylı cevaplamak gerekirse, ilk filmdeki gibi 
seyirlik bir iş yapmayı planlıyorum. Seyre-
den kişi geçirdiği vakitten pişman olmasın. 
Hikâyesini anlatırken seyircinin refleksleri-
ni dikkate alan bir film olacak. 

Bu seferki konu biraz daha ağır. Kah-
ramanlık, süper güç, seçilmiş kişi. Bunlar 
olunca ister istemez “kader” kavramı işin 
içine giriyor. Süper kahraman filmlerin-
de genelde kader yok sayılır. Çünkü süper 
kahraman süper gücüyle kadere hükme-
der. Bu topraklarda bu böyle olmaz, son 
sözü kader söyler. Dolayısıyla “kader” kav-
ramının başrolde olacağı bir süper kahra-
man filmi diyebiliriz.

Senaryoyu yalnız mı yazdın? Fikir alış-
verişi yaptığın birileri var mı?

Fikir aşamasından itibaren çok sevdi-
ğim yazar Mustafa Çiftci ile çalıştık. Musta-
fa abi iyi bir sinema izleyicisi ama hiç se-
naryo yazmamıştı. İkimiz beraber yazdık, 
ilginç bir çalışma oldu benim için de. Onun 
hikâyelerindeki mizah, yoksun kalan insan-
lar, yaşanan ilginç durumlar senaryoya sira-
yet etti. Ortaya çıkan işi o da çok sevdi.

Çekimleri nerede ve ne zaman yapmayı 
planlıyorsunuz?

KULİS
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Hiç bilmiyorum şu an. Henüz senaryo 
odaklı gidiyorum. Gerekli maddi altyapıyı 
oluşturduktan sonra, yapım şartlarına göre 
bu detaylar belirlenecek.

Oyuncular konusunda herhangi bir görüş-
me yaptınız mı? Aklında birileri var mı?

Dediğim gibi yapımla alakalı henüz pek 
bir çalışma yapmış değilim. Öncelikle se-
naryonun son haline gelmesini istiyorum. 
Kesinleşen bir oyuncu yok şimdilik. Lakin 
hikâyenin yan karakteri bol. O yüzden kala-
balık bir kadro olacağını söyleyebilirim.

Yeniden televizyon filmi çekmeyi veya 
televizyon için farklı işler yapmayı 
planlıyor musun?

İlk film yapım şartları itibariyle televiz-
yon filmiydi. Fakat sinema filmi çektim. Işı-
ğı, kurgusu, hikâyesi, detayları, tüm bileşen-
lerini sinema olarak kurdum. Hatta birkaç 
kere DCP’den sinemada gösterme şansımız 
da oldu. Televizyonda gösterilmesi, yapaca-
ğım işi pek etkilemiyor. 

Başka televizyon projesi var ama hâlâ 
yumurta halinde. Söylemek doğru olur mu 

bilemiyorum. Fakat epey bir yol aldık. Bu yıl 
beni en çok heyecanlandıran işlerden biri 
bu gerçekten. Pek yakında diyelim, netleşir-
se belki bir dahaki sayıya not düşeriz. 

Yönetmenlik dışında yapımcı olarak 
da yeni projelerin olduğunu biliyorum. 
Kimlerle çalışıyorsun? Projeden, ekip-
ten ve planladığınız takvimden bahse-
der misin?

Osman Doğan’ın yazıp yönettiği Gü-
vercin Hırsızları (ismi değişebilir) filminin 
yapımcılığını yaptım. Çekimleri bitirdik, 
kurgu ve post prodüksiyon aşamasındayız. 
Nasip olursa önümüzdeki yıl izleyebilece-
ğiz. Takvim konusu şu an net değil. Filmi 
bitirdikten sonra bir festival stratejisi üze-
rinden ilerleyeceğiz. O yüzden şimdi bir şey 
söylemek erken olabilir.

Proje Osman’ın ve abisi Samet’in çocuk-
luk hikâyelerinden esinlenmiş. Yozgat’ta 
geçen bir taşra hikâyesi. “Taşra” kavramı-
nı ilk akla geldiği şekliyle kullanmıyorum. 
Osman, benim gibi Ahmet Uluçay hayranı. 
Onda Ahmet abinin taşra algısı var. Zaten 
orada doğup büyüdüğü için içeriden bakan 

ÇOK SÜPER BI ŞEY 
ADINDA, BIZIM 

MEMLEKETE 
HAS BIR SÜPER 

KAHRAMAN 
HIKÂYESI 

ÜZERINDE 
ÇALIŞIYORUM.
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bir hikâye olacak. Varlık sebeplerini güver-
cin beslemek ile özdeşleştirmiş iki küçük 
çocuğun yaşadığı bir macerayı anlatıyor. Te-
melde bir fedakârlık öyküsü. Tüm zorlukla-
ra rağmen hayata tutunma hikâyesi. 

Ekibi kurarken titiz davrandık ve güzel 
bir ekip ortaya çıktı. Görüntü yönetmenimiz 
önceden reklam çalıştığım Mehmet Başba-
ran. Mehmet abi Dağ 2 (2016) gibi bir filmi 
yapmıştı. Projeye çok şey katacağını tahmin 
ediyordum. O da hikâyeyi sevdi ve gerçek-
ten çok katkısı oldu. Oyuncular yerel halk-
tan oluşuyor. Başrol iki çocuğumuz hayatla-
rında hiç oyunculuk yapmayan iki arkadaş. 
Cast direktörümüz aynı zamanda oyuncu 
koçumuz Kutay Sandıkçı’yı Sivas (2014) fil-
minden not almıştık. Onun da epey emeği 
geçti. Sanat departmanı Son Umut (Water 
Diviner, 2014), Beynelmilel (2006) gibi işler-
de yer almış Çağrı Aydın’a emanetti. Bir de 
sürpriz oyuncumuz var, Gökhan Yıkılkan. 
Gökhan sevdiğim bir arkadaşım, beraber 
çalışmıştık. Epey popüler olduğu için risk-
liydi. Güvercin mezat sahnemiz var. Gökhan 
bizi kırmadı ve orada yer aldı. Güvercinleri 

sunan ve onların satışını yapan kişi. Daha 
önce izlemediğimiz bir şekilde göreceğiz, 
bence epey sürprizli olacak. 

Bunlar dışında bu sıralar nelerle meş-
gulsün? Farklı işler veya eklemek iste-
diğin bir şeyler var mı?

Murat Pay’dan beri, uzun zamandır 
farklı mecralarda sinema atölyelerini de-
vam ettiriyorum. Bu yıl inşallah geçen yıl 
olduğu gibi Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde çalışmalara devam ediyoruz. 
Geçen sene sinema atölye içeriğimi Meh-
met Usta’nın Görsel Sanatlar Akademisi ile 
birleştirdik. Mehmet abinin yönetimindeki 
çalışma epey kapsamlıydı. İçerisinde oyun-
culuk, müzik ve dansın da olduğu görsel 
sanatların neredeyse tüm dallarına dair ça-
lışmalar içeren bir program tasarlanmıştı. 
Geçen yılki öğrencilerimizden festivallere 
katılanlar oldu. Atölye dahilinde ödüllü kısa 
filmler ürettik. Ayrıca diğer alanlarda kon-
servatura öğrenci verdik. Geçen yıl attığımız 
temel üzerinden devam edeceğiz. Önümüz-

deki günlerde duyurusunu yapacağız. i

OSMAN DOĞAN’IN 
YÖNETTIĞI, 
BENIMSE YAPIMCI 
OLDUĞUM 
GÜVERCIN 
HIRSIZLARI’NIN 
ÇEKIMLERINI 
TAMAMLADIK.
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Kendini sinema yazarı, yayın yönetmeni, 
hikâyeci, popüler kültür koleksiyoncusu olarak 
tanıtan Ege Görgün’ü, sinema sitelerine aşi-
na okurlar Tersninja.com’dan hatırlayacaktır. 
Görgün birçok yönetmen, oyuncu ve sinema 
emekçisi hakkında yazdığı yazıları ve yaptığı 
röportajları, Karakarga Yayınları’ndan çıkan 
Bana Onun Portresini Getirin kitabında bir ara-
ya topladı. Görgün’ün çalışması, Türk sineması 
yazınına öykü sıcaklığında portreler sunuyor.

Kitabın ismi, Yeşilçam’ın kahramanlık 
hikâyelerinde de sıkça duyduğumuz, arka ka-
pak yazısında Agâh Özgüç’ün bahsettiği Sam 
Peckinpah’ın meşhur öfkeli cümlesinden geliyor: 
“Bana onun kellesini getirin!” Bu beylik cümle-
nin dönüştürülmüş hali, daha ilk bakışta kitabın 
dikkat çekmesini sağlıyor. M. K. Perker’in çizdiği, 
kapaktaki yönetmen görseli ise kitabın ismiyle 
beraber, şık tasarımını tamamlayan unsurlardan.

EGE GÖRGÜN’ÜN 
BANA ONUN 
PORTRESINI GETIRIN 
ISIMLI KITABI, TÜRK 
SINEMASI YAZININA 
ÖYKÜ SICAKLIĞINDA 
PORTRELER 
SUNUYOR.

SEDA KAYA

KİTAPLIK

SINEMAMIZIN 
USTALARI, DÂHILERI, 
HAYALPERESTLERI
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Kitabın önsözünde hikâyelemeyi ve 
kurguyu ne kadar sevdiğinden bahseden 
yazar, anlatmaya koyulduğu isimlerin ha-
yatlarını da bu şekilde sunmasının fark 
yaratacağını vurgulayarak kitaba giriş ya-
pıyor. Bu yüzden kitaptaki her yazı akıcı 
bir biçimde okunabiliyor. Ege Görgün’ün 
tercih ettiği bu üslup okurda, hayranlıkla, 
ilgiyle takip ettiği birçok önemli isimle sı-
cak bir sohbet ortamında buluşmuş hissi-
yatı yaratıyor.

Yeni İsimler, Yeni Yaklaşımlar

Kitabın bir diğer ilgi çekici tarafı da, 
eski ve yeni, hayatta olmayan ve yaşayan 
isimlerin biyografilerinin kronoloji takip 
edilmeden bir arada sunulmuş olması. 
Böylelikle yazar, bugünle dünü birbirinden 
ayrı zaman dilimleri olmaktan çıkarıp, her 
haliyle içeriğinden tecrübe ve tavsiye da-
mıtılacak bir şimdiyi anlatıyor. Sinemamız 
adına yapılan farklı işlerden söz ediyor ve 
bugüne katkı sağlıyor. Dolayısıyla bir yığın 
tarihsel bilgi, atıl olmaktan çıkıp yeniden 
deneyimlenmek üzere önümüzde değer-
lendirilmeyi bekliyor. Ufacık bir bilgi kırın-
tısı hiç beklenmedik bir zamanda kilitli bir 
konunun anahtarı ve dahi yeni kalkışıla-
cak işler için cesaret tetikleyicisi olabiliyor. 

Agâh Özgüç’ten Ali Atay’a, Ayde-
mir Akbaş’tan Halit Ergenç’e, Mehmet 
Günsür’den Erol Büyükburç’a, Seyfi Dursu-
noğlu’ndan Nejat İşler’e, Yılmaz Güney’den 
Erdal Beşikçioğlu’na kadar toplam yirmi 
dokuz isim başarılı işleri ve hayatlarıyla ki-
tapta kendine yer bulmuş. Görgün yazıların 
ve röportajların hepsini, özellikle artık klişe 
halini almış sorulardan ve bilgilerden ka-
çarak inşa etmiş. Bu sebeple, çok tanınan, 
her şeyiyle bilinen bazı isimler hakkında 
bile hiç karşılaşılmayan cümleler okuna-
biliyor birçok sayfada. Sevilen sanatçılar 
hakkında herkesin malumu olduğu bilgiler 
hem magazinciler, hem gazeteciler tara-
fından sömürülmüş imajlar haline geldi-
ğinden artık bir yıkıma ve yeniden inşaya 
ihtiyaç duyuyor ister istemez. Her yazıda 

bunun üzerine gitmeye çalışan Ege Gör-

gün, o hayatlara daha samimi bir taraftan 

yaklaşarak okunan sohbetlerin güzelliğini 

artırmayı başarıyor.

Mesela Cüneyt Arkın’ın bir film setin-

deyken silahlı saldırıya uğrayıp bacağından 

yaralanması olayının anlatıldığı bölüm ki-

tabın dikkat çekici kısımlarından biri. Hatta 

bu yaralanma olayının gerçekleştiği sette 

çekilen filmin konusuna da değinmeden 

geçmemiş yazar. Zira insanın hayatında gö-

rebileceği ve duyabileceği en absürt karak-

terlerden birini barındırmaktadır film: Deli 

Yusuf isminde konuşan bir otomobil.

KİTAPLIK

bunun üzerine gitmeye çalışan Ege Gör-

83EYLÜL - EKİM 2017 HAYAL PERDESİ



“1975 yılında, Atıf Yılmaz yönetmenliğin-
de çekilen, başrolünde Cüneyt Arkın’ın oy-
nadığı Deli Yusuf filminin kendince bir şöhreti 
vardır. Popüler kültürde isim yapmış Herbie, 
Chitty Chitty Bang Bang ve KIT (Kara Şimşek) 
gibi akıllı otomobiller kuşağına bizim de bir 
temsilci sokmamıza vesile olmuştur bu film. 
Üstelik Kadir Savun’un canlandırdığı mucit-
tamirci Deli Yusuf Usta’nın, atölyesinde inşa 
edip kendi adını verdiği bu aracın diğerlerin-
de olmayan bir özelliği vardır. Bu özelliği Deli 
Yusuf, filmin kötü adamı Abbas Bolulu’nun 

(Ali Şen) üstünden geçerek ifşa etmiş olur. Üs-
tünden geçerken, affedersiniz büyük abdesti-
ni Bolulu’nun başına bırakıvermiştir. Kısacası 
kaka yapan tek otomobildir Deli Yusuf. Arada 
sırada da kişner.” (Sf. 35)

Halit Ergenç’in babasının arabesk müzik 
piyasasında tanınan önemli bir sanatçı olması 
ve Ergenç’in batı müziği ve dansı eğitimi ala-
bilmek amacıyla bu bilgiyi saklamak zorunda 
kalması da bir başka dikkate değer anektod. 
Bu durumdan şöyle bahsediyor Ergenç;

“(Konservatuardayken) hocalarınız klasik 
batı müziği hocası ve onlar asla tasvip etmi-
yorlar böyle bir beğeniyi. Hatta böyle bir be-
ğeniye sahip olmanız –bunu isim veremeyece-
ğim bazı hocalar için söyleyeceğim- derste ek-
sik bilgi almanıza bile sebep olabiliyordu. Siz-
den esirgiyorlardı birtakım bilgileri. Onun için 
saklamak en mantıklısı oluyordu. Kimin oğlu 
olduğumu saklama gereği duymadım ama sor-
madıkları için söyleme gereği de duymamış-
tım… Yalnız, Haldun Dormen Tiyatrosu’nun 
seçmelerine gittiğimde Sait Ergenç’in oğlu ol-
duğumu söylememiştim.” (Sf. 73) 

Bununla beraber, Aydemir Akbaş’ın tüberkü-
loz teşhisiyle yatırıldığı sanatoryumdan, Ameri-
kan pirincinden yapılan pilavı yemeyi reddettiği 
için kovulması.. Erdal Beşikçioğlu’nun senelerce 
Diyarbakır’da Devlet Tiyatrosunda çalışıp oranın 
müdürlüğünü yapması, Seyfi Dursunoğlu’nun 
devlet memurluğu yaptığı sırada giydiği yırt-
maçlı pantolonlarıyla herkesi şaşırtması… gibi 
daha bir sürü keyifli bilgi kitabın zevkle okun-
ması sağlıyor.

Baskı kalitesi ve tasarımıyla da göz doldu-
ran temiz, özenli bir kitap olmuş Bana Onun 
Portresini Getirin. Sinemamızın her zaman 
merak edilen renkli hayatlarına titizlikle eği-
len Ege Görgün, kendisinden bahsettiği üzere, 
“öznel” kalemiyle üstlendiği işi istediği ölçüde 
başarmış görünüyor. i

KİTAPLIK

Ege Görgün
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IŞE YARAR BIR ŞEY
Yönetmen: Pelin Esmer

Senaryo: Barış Bıçakçı,  
Pelin Esmer

Oyuncular: Başak Köklükaya,  
Yiğit Özşener, Öykü Karayel

Yapım: Türkiye/2016/
Türkçe/104’/Sine Film/ 
Başka Sinema

Lise arkadaşlarıyla buluşma 
yemeklerine hiç katılmayan Leyla, 
yirmi beş yılın ardından aniden 
buluşmaya gitmeye karar verir ve 
on altı saatlik bir tren yolcuğuna 
çıkar. Aynı trende Leyla ile birlikte 
yolculuk yapan hemşirelik son 
sınıf öğrencisi Canan, oyuncu 
olmak istediği halde yapmak 
istemediği mesleği için bir iş 
görüşmesine gider. İkisinden 
de uzakta duran Yavuz’un ise 
farkında olmadan beklediği biri 
vardır. Trendeki üç yabancının 
hayatları bir şekilde kesişecektir.

ANNE! 
MOTHER!
Yönetmen: Darren Aronofsky
Senaryo: Darren Aronofsky
Oyuncular: Jennifer Lawrence,  
Javier Bardem, Ed Harris
Yapım: ABD/2017/İngilizce/115’/
Protozoa Pictures/UIP Türkiye

Pi, Siyah Kuğu, Bir Rüya için Ağıt 
filmlerinin yönetmeni Aronofsky, 
psikolojik gerilim türünde yeni 
bir yapımla beyazperdeye 
dönüyor. Sakin ve sıradan bir 
hayat süren bir çiftin yaşamı, 
evlerine istenmeyen bir misafirin 
gelmesiyle altüst olur. Çiftin 
ilişkisini sınava tabi tutacak bu 
misafir evin tüm huzurunu bozar. 
Misafirin eşinin de aralarına 
katılmasıyla birlikte, olaylar 
beklenmedik bir yönde  
gelişmeye başlar. 

YEDINCI HAYAT 
WHAT HAPPENED TO MONDAY?
Yönetmen: Tommy Wirkola
Senaryo: Max Botkin
Oyuncular: Noomi Rapace, Glenn 
Close, Willem Dafoe
Yapım: ABD, İngiltere, Fransa, 
Belçika/2017/İngilizce/123’/
Raffaella Productions, Vendôme 
Pictures/ 
Mars Dağıtım

Dünyadaki nüfus artışı sebebiyle 
yeni bir yasa çıkarılır, artık 
aileler sadece birer çocuk sahibi 
olabilecektir. Birbirinin bire bir aynısı 
yediz kız kardeşlerse, hükümetin 
konuyla ilgilenen Çocuk Tahsisi 
Bürosu’yla tehlikeli bir saklambaç 
oyunu oynar. Yedi kadın Karen 
Settman adında tek bir kimlikle 
yaşar, haftanın her günü farklı bir 
kardeş dışarı çıkar. Ancak bir gün 
kardeşlerden birinin eve dönmemesi 
bütün düzeni yıkacaktır.

PEK YAKINDA
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GECE GELEN
IT COMES AT NIGHT
Yönetmen: Trey Edward Shults
Senaryo: Trey Edward Shults
Oyuncular: Joel Edgerton, 
Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr.
Yapım: ABD/2016/İngilizce/
92’/A24, Animal Kingdom/
Kurmaca Film

Tüm dünya alışılmadık bir 
tehdidin varlığıyla, bambaşka 
bir hal almıştır. Paul, terk 
edilmiş güvenli bir evde eşi ve 
oğluyla birlikte yaşar. Kurdukları 
düzende, dünyayı terörize eden 
tehlikeden ailesini korumak için 
büyük emek harcar. Paul’un 
kararlılığı umutsuz bir gencin 
evlerine sığınmak istemesi 
üzerine sarsılacaktır.

O
IT
Yönetmen: Andrés Muschietti
Senaryo: Cary Fukunaga, 
Chase Palmer, Gary Dauberman
Oyuncular: Bill Skarsgård, 
Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
Yapım: ABD/217/İngilizce/
135’/Lin Pictures, Vertigo 
Entertainment/
Warner Bros Turkey

Stephen King’in aynı adlı 
romanından beyazperdeye 
uyarlanan film, Maine’in küçük 
bir kasabasında yaşayan yedi 
çocuğun hikâyesini anlatıyor. 
Diğer çocuklar tarafından dışlanan 
bu arkadaş grubu, bir yandan 
hayatın getirdiği sorunlarla, 
diğer yandan ergenlik dertleriyle 
uğraşır. Şimdi başlarına bir de 
palyaço kılığında dehşet saçan 
Pennywise bela olacaktır.

ŞÖVALYE
CHEVALIER 
Yönetmen: Athina Rachel Tsangari
Senaryo: Athina Rachel Tsangari, 
Efthymis Filippou
Oyuncular: Panos Koronis, 
Vangelis Mourikis, 
Makis Papadimitriou
Yapım: Yunanistan/2015/
Yunanca/105’/Faliro House 
Productions, Haos Films/
Kurmaca Film

Ege Denizi’nin ortasında, altı 
adam balık avı için lüks yatlarında 
seyahat eder. Yolculukları sona 
ermek üzereyken bir sorun ortaya 
çıkar. İçlerinden birinin önerisiyle 
problem çözülene kadar “şövalye” 
adı verilen oyunu oynamaya 
karar verirler. Vakit öldürmek için 
başladıkları oyun, yolculuğun kalan 
kısmında herkesi etkisi altına alan 
esaslı bir yarışa dönüşecektir.

PEK YAKINDA
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TARİHİ FİLMİN ADI YÖNETMEN OYUNCULAR / SESLENDİRENLER YAPIM

1 
EY

LÜ
L 2

01
7 Bekar Bekir Serdar Işık Bektaş Erdoğan, İrem Derici, Burçin Bildik Türkiye/2017

Deli Dumrul Burak Aksak Cengiz Bozkurt, Eda Ece, Devrim Yakut Türkiye/2017

First Kill Steven C. Miller Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony ABD/2017

İçerde / Inside Miguel Angel Vivas Rachel Nichols, Laura Harring, Craig Stevenson ABD, İspanya/2017

Siccin 4 Alper Mestçi Mirza Metin, Yasemin Kurttekin, Sebahat Adalar Türkiye/2017

Șövalye / Chevalier Athina Rachel Tsangari Panos Koronis, Vangelis Mourikis, Makis Papadimitriou Yunanistan/2015

Yedinci Hayat
What Happened to Monday? Tommy Wirkola Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe ABD, İngiltere, Fransa, 

Belçika/2017

8 
EY

LÜ
L 2

01
7 Barry Seal: Kaçakçı / American Made Doug Liman Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson ABD/2017

Cenaze İşleri Korhan Uğur Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar Türkiye/2017

Como Nossos Pais Laís Bodanzky Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena Brezilya/2016

Ejderin Doğuşu / Birth of the Dragon George Nolfi Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen Çin, ABD/2016

Emoji Filmi / The Emoji Movie Tony Leondis T.J. Miller, James Corden, Anna Faris ABD/2017

Gece Gelen / It Comes At Night Trey Edward Shults Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. ABD/2016

 L’Amant Double François Ozon Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset Fransa/2017

Renegades Steven Quale J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner Fransa, Almanya/
2017

The Crucifixion Xavier Gens Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Javier Botet ABD/2016

15
 E

YL
ÜL

 2
01

7 AlexCamera10 Caue Serur Pereira, 
Carlos Adriano Rattmann Alex de Souza Brezilya/2016

American Assassin Michael Cuesta Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch ABD/2017

Benzersiz İlker Sarı Cemal Hünal, Ekin Türkmen, Ruhi Sarı Türkiye/2017

Kocaayak ve Oğlu
The Son of Bigfoot

Jeremy Degruson, 
Ben Stassen Christopher L. Parson, Joey Camen, Cal Brunker Belçika, Fransa/2017

Korkacak Bi’şey Yok Burak Donay Burak Aydın, Ahu Seda, Alkım Çetin Türkiye/2016

L’Histoire de l’Amour Radu Mihaileanu Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Gemma Arterton Fransa, Kanada/2016

O / It Andrés Muschietti Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard ABD/2017

Örümcek Sedat Ergen Sedat Ergen, Bihter Delüv, Nihat Demirel Türkiye/2017

The Son of Bigfoot Ben Stassen, Jérémie 
Degruson Christopher L. Parson, Bob Barlen, Cal Brunker Belçika/2017

Ver Kaç Orçun Benli Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner Türkiye/2017

22
 E

YL
ÜL

 2
01

7 Atçalı Kel Mehmet Hakan Șahin Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan Türkiye/2017

Ay Lav Yu Tuu Sermiyan Midyat Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg Türkiye/2017

Benim Varoş Hikayem Yunus Ozan Korkut Türkiye/2017

Kaçış Odası / Escape Room Peter Dukes Skeet Ulrich, Sean Young, Christine Donlon ABD/2017

Kapıdaki Sır Mehmet Ali Zaim Șiar Zaim, Natali Kayova, Melek Orhanoğlu Türkiye/2017

Kingsman: Altın Çember
Kingsman: The Golden Circle Matthew Vaughn Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth İngiltere, ABD/2017

The Vault Dan Bush James Franco, Francesca Eastwood, Scott Haze ABD/2017
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29
 E

YL
ÜL

 2
01

7 Anne! / Mother! Darren Aronofsky Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris ABD/2017

Damat Koğuşu İlker Savaşkurt Barış Atay Mengüllü, Musa Can Pekcan, Feyzan Soykan Türkiye/2017

Dört Köşe Ömer Faruk Yardımcı Mehmet Özgür, Șinasi Yurtsever, Ayça Erturan Türkiye/2017

Kurtlar Vadisi Vatan Serdar Akar Necati Șasmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu Türkiye/2017

LEGO Ninjago Filmi 
The LEGO Ninjago Movie Charlie Bean Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco ABD/2017

6 
EK

İM
 2

01
7 Aramızdaki Sözler 

The Mountain Between Us Hany Abu-Assad Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney ABD/2017

Blade Runner 2049 Denis Villeneuve Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas ABD/2017

Çavdar Tarlasındaki Asi
Rebel In The Rye Danny Strong Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Sarah Paulson ABD/2017

Kervan 1915 İsmail Güneş Murat Han, Ayşe Akın, İbrahim Kendirci Türkiye/2016

My Little Pony Filmi
My Little Pony: The Movie Jayson Thiessen Tara Strong, Ashleigh Ball, Andrea Libman ABD/2017

13
 E

Kİ
M

 2
01

7 Bir Nefes Yeter Asuman Erdoğan Seçkin Özdemir, Tuvana Türkay Türkiye/2017

Cingöz Recai Onur Ünlü Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli Türkiye/2017

Fantastic Journey to Oz
Vladimir Toropchin, 
Fyodor Dmitriev, 
Darina Shmidt

Konstantin Khabenskiy, Yekaterina Gorokhovskaya, 
Dmitriy Dyuzhev Rusya/2017

Happy End Michael Haneke Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, 
Mathieu Kassovitz

Fransa, Avusturya, 
Almanya/2017

Ölüm Günün Kutlu Olsun 
Happy Death Day Christopher Landon Jessica Rothe, Israel Broussard, Charles Aitken ABD/2017

Only The Brave Joseph Kosinski Jennifer Connelly, Josh Brolin, Miles Teller ABD/2017

The Shonku Diaries:
A Unicorn Adventure Kamal Bansal Hindistan/2016

20
 E

Kİ
M

 2
01

7 Damat Takımı Doğa Can Anafarta Pelin Akil, Furkan Andıç, Özgün Aydın Türkiye/2017

RAID Dingue Dany Boon Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc Fransa, Belçika/2016

Richard The Stork Toby Genkel Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz
Belçika, Almanya, 
Lüksemburg, 
Norveç/2017

Soygun / Good Time Ben Safdie, 
Joshua Safdie Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh ABD, Lüksemburg/

2017

Uzaydan Gelen Fırtına/Geostorm Dean Devlin Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish ABD/2016

27
 E

Kİ
M

 2
01

7 İşe Yarar Bir Șey Pelin Esmer Başak Köklükaya, Yiğit Özşener, Öykü Karayel Türkiye/2016

Jigsaw Michael Spierig, 
Peter Spierig Tobin Bell, Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort ABD/2017

Küçük Vampir
The Little Vampire

Richard Claus, 
Karsten Kiilerich Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige Almanya/2017

Sofra Sırları Ümit Ünal Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy Türkiye/2017

Thor 3: Ragnarok Taika Waititi Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett ABD/2017

Yanlış Anlama Ulaş Cihan Șimşek Șevket Çoruh, Bahadır Efe, Pelin Sönmez Türkiye/2017
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01 Ağustos-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 2 Mil, Rixos’ta 4 Mil kazanımı gerçekleşecektir. Mil kazanımı sadece Garanti Bankası POS’larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles Kredi Kartı ile
yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000’er Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA’dan 10.000’er Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan

alışverişlerden kazanılan Mil’ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar yüklenecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN TEK RESMİ KREDİ KARTI 
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KABİL’İN NOVUS VİTA’SI
s PORTRE: JANE CAMPION   s GÖRÜNEN ADAM   s NEȘET ERTAȘ

s DUNKIRK   s MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAȘ   s DERDO ANA VE CEVİZ AĞACI
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İKİ AYLIK SİNEMA DERGİSİ

MANİFESTO

İSMAİL’İN HAYALETLERİ

FUKUŞİMA SEVGİLİM

FİKRET HAKAN

THE HANDMAID’S TALE

LÜTFEN BENİ ÖLDÜRME

SEMİH KAPLANOĞLU’NDAN BUĞDAY
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