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Yaşamın Kıyısında
Bu yıl gerçekleşen 89. Akademi Ödülleri’nde Cassey Affleck’e En İyi Erkek Oyuncu ve Kenneth Lonergan’a En İyi Özgün Senaryo dallarında
ödül kazandıran Yaşamın Kıyısında, ölümü ve yaşamı temsil eden iki kişinin hikâyesine odaklanıyor. Babasını kaybeden Patrick ile hayatta hep
kaybetmiş Lee’nin drama ile mizahı dengeli bir biçimde içeren ilişkisini
anlatan film; karakterleri, hikâyesi ve anlatımıyla Amerikan bağımsız sinemasının önemli bir örneğini oluşturuyor.
Yeşilçam bölümünde usta oyuncu Metin Akpınar’ı konuk ettik. Akpınar
ile rol aldığı diziyi, güldürü kuramlarını, yazı sanatını ve Yeşilçam yıllarını konuştuk.
Söyleşi bölümümüzün ilk konuğu Alpgiray Uğurlu. Daha önce birçok kısa film
çalışması olan, 2012 yılında ilk uzun metraj filmi Uvertür’ü çeken Uğurlu’nun
son filmi Enkaz. Yönetmenle deprem tehlikesine de dikkat çeken Enkaz’ın
yazım aşamasını, zorlu çekim sürecini ve yeni projesini konuştuk.
Portre bölümünde Québec sinemasının dahi çocuğu olarak adlandırılan,
son dönemde adından sıkça söz edilen Xavier Dolan var. Dolan’ı Québec
sineması ekseninde ele alan yazı Dolan’ın da başka yönetmenler gibi yavaş yavaş Hollywood’a “kaçtığını” söylüyor.
İkinci söyleşimizi Avusturyalı yönetmen Ronny Trocker ile yaptık. 4.
Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Uluslararası Uzun Metraj Film
Yarışması’na aday olan İnzivadakiler’in yönetmeniyle sinema serüvenini,
filminin hikâyesini ve dünyadaki şehirli-taşralı çatışmasını konuştuk.
Perspektif’te alışık olmadığımız biçimde korku, gizem veya gerilim türlerinde çekilen İran yapımları değerlendirildi. Söz konusu filmlerin İran sinemasında olduğu kadar İran’ın siyasi gündeminde de nerede durduğu irdelendi.
Uzaktan Kumanda bölümünde geçen yılın en ses getiren dizisi Westworld
yer alıyor. Yazı, yapay zekânın insanla ortak olan ve olmayan yönlerini,
uzak olmayan bir gelecekte yapay zekânın nasıl bir aşamaya gelebileceğini tartışıyor.
Retro bölümünde Kemal Sunal’dan önce başlayan Şaban filmleri furyasına göz atılırken Kulis’e konuk olan yönetmen Seyid Çolak kısa filmlerinden sonra, Kültür Bakanlığı’ndan destek alan ilk uzun metraj projesi
Kapan’ı anlattı..

						

Celil Civan
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GÜNDEM

Lise Öğrencilerine
Yönelik Kısa Film
Yarışması
İstanbul Lisesi Sinema Kulübü tarafından düzenlenen Altın Boğa Film
Festivali çerçevesindeki 14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması’na
başvurular başladı. Lise öğrencilerinin
çektikleri kısa filmleriyle katılabilecekleri yarışmada, jürinin değerlendirmesi
sonucu en beğenilen kısa filmin yönetmeni Altın Boğa Özel Ödülü’ne sahip
olacak. Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2017.

%49 SINEMAYA HIÇ GITMIYOR
m

İKSV’nin 2010'dan beri sürdürdüğü kültür politikaları çalışmaları kapsamında çıkan altıncı rapor, Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar, yayımlandı. Kültür-sanatta katılımcılığı güçlendiren yaklaşımları daha geniş
bir kitleye tanıtmayı amaçlayan bu rapor, izleyici ile kültür-sanat kurumları
arasındaki mesafenin azaltılmasıyla izleyicinin aktif bir biçimde sanat etkinliklerine katılması, izleyici deneyiminin derinleşmesi ve izleyici profilinin çeşitlenmesi yönünde öneriler sunuyor.
Araştırmaya katılanların, ayda ortalama bir kez olmak üzere, tüm kültür-sanat etkinlikleri arasında en çok sinemaya gittikleri tespit ediliyor. Raporda
yer alan bir başka rakama göreyse, toplumun %49’u hiç sinemaya gitmiyor
ve %57’si video, VCD, DVD ya da internet üzerinden film veya dizi izlemiyor.
Raporun tamamına İKSV’nin web sitesinden ve İKSV Kitaplık uygulaması
üzerinden ulaşmak mümkün.

Yeni Film Fonu Başvuruları
Yeni Film Fonu, değişime yol açan belgeselleri desteklemeye devam ediyor. Bu yıl uzun ve orta metraj
belgesel filmlere proje geliştirmede 5.000 TL’ye kadar,
prodüksiyonda 15.000 TL ile 30.000 TL arasında ve post
prodüksiyonda 10.000 TL ile 30.000 TL arasında destek
verilecek. Kısa metraj belgesel filmlere ise prodüksiyon aşamasında 10.000 TL
ile 15.000 TL arasında, post prodüksiyonda ise 5.000 TL ile 15.000 TL destek
verileceği açıklandı. Destek için başvuran belgeseller, Berke Baş, Murat Özyaşar,
Pelin Esmer, Yonca Ertürk ve Zeynep Dadak’tan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Başvuru süreci 12 Nisan’da sona eriyor.
4
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Yarışmadan Festivale
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 1994 yılından beri düzenlenen Kısa Film Yarışması bu yıl etkinliklerle gelişerek bir festival halini aldı.
Yarışmanın yanı sıra 26 Nisan-3 Mayıs
2017 tarihleri arasında Hilmi Etikan ile
Kısa Film Atölyesi ve Onur Saylak, Natali Yeres gibi sinemacıların yer alacağı
Tür Olarak Kısa Film Paneli gerçekleştirilecek. Yarışmada bu yıl da En İyi Film,
En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Oyuncu, En İyi Özgün Müzik ve İzleyici Ödülü olmak üzere altı
dalda ödül verilecek. Yirmi dakikayı
geçmeyen kurmaca türündeki filmler
için son başvuru tarihi 17 Mart 2017.

GÜNDEM

NİSAN AYI FESTİVALLERİ
İstanbul Film
Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
tarafından düzenlenen 36. İstanbul
Film Festivali, 5-15 Nisan tarihleri
arasında gerçekleşiyor. Sinemaseverleri dünya sinemalarından nitelikli
ve başarılı filmler, yıldız oyuncular ve
usta yönetmenlerle buluşturan festival, bu yıl da en yenilerden klasiklere,
usta yönetmenlerin başyapıtlarından
yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere uzanan zengin bir program sunuyor. Yirminin üzerinde bölümde iki

İşler, yazar Sema Kaygusuz, görüntü
yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu
Çiçek Kahraman olacak.
Ayrıca Berlin Film Festivali’nde seyirciyle buluşan birçok film, Türkiye prömiyüzü aşkın filmin gösteriminin yanı
sıra usta sinemacıların katılacağı
söyleşi ve atölye çalışmaları, sinema
dersleri, yarışmalar ve özel etkinliklerle festival İstanbul’da sinema dolu
günler yaşatacak.

yerlerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak. Festivalin yeni bölümü Cinemania ise sinema dünyasının yol gösterenlerini, köşe taşlarını ve anıtsal yapıtlarını
sinema tutkunlarıyla buluşturacak. Bu
seçkide usta sinemacıların başyapıtları
ve kayıp, kült veya yeniden gündeme

Festival kapsamındaki Altın Lale Ulu-

gelmiş klasiklerin restore edilmiş kop-

sal Yarışma jüri başkanlığını Yağmur

yaları; sinema hakkında çekilmiş, sine-

Taylan ve Durul Taylan üstlenecek.

macıları veya sinema sanatını gündeme

Jürinin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat

taşıyan ilgi çekici yapıtlar yer alıyor.

Ankara
Uluslararası
Film Festivali
Dünya Kitle İletişimi Araştırma
Vakfı tarafından düzenlenen 28.
Ankara Uluslararası Film Festivali,
20-30 Nisan 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Bu seneki teması
“Körleşme” olarak belirlenen festival,
bu yıl da dikkat çeken film seçkisi ile
izleyicilerini bekliyor.
Ulusal Uzun Film Yarışması’nın
jüri başkanlığını Onur Ünlü üstlenirken, jüride yazar Emrah Serbes,
oyuncu Nihal Yalçın, akademisyen

Prof. Dr. Hasan Akbulut ve yapımcı Olena Yershova yer alacak.
Ankara Film Festivali’nde bu sene ilk
defa verilecek Proje Geliştirme Desteği jürisi ise yapımcı ve dağıtımcı Marsel Kalvo, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız ile yapımcı Nadir
Öperli’den oluşuyor. Jüri projeleri
değerlendirerek iki projeye 30.000 TL
geliştirme desteği verecek.
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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VİZYON

ÖLÜMLE YAŞAM
ARASINDA
KORAY SEVİNDİ

YAŞAMIN KIYISINDA ÖLÜMÜ VE
YAŞAMI TEMSİL EDEN İKİ KARAKTERİN
BİRBİRİNİ TANIYIP BİRBİRİNE
KENETLENMESİNİ ANLATIYOR.

Yaşamın
Kıyısında
MANCHESTER
BY THE SEA
UYARI: BU YAZI
FİLME DAİR BAZI
SÜRPRİZ DETAYLARI
İÇERMEKTEDİR.
GÖSTERİM TARİHİ:
3 ȘUBAT 2017
DAĞITIM:
BİR FİLM
YÖNETMEN:
KENNETH LONERGAN
SENARYO:
KENNETH LONERGAN
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:
JODY LEE LİPES
KURGU:
JENNİFER LAME
YAPIMCI:
GIGI PRITZKER, MATT DAMON,
CHRIS MOORE

alan bu bağımsız ruh, Birleşik Devletler’in

olağanüstü enerji sarf ettiklerini kimse bilmez.

kendine özgü sosyo-kültürel ve kozmopolit

Albert Camus

yapısının içinde Amerikan sinemasını, etkilendiği sinemadan farklı bir noktaya taşıdı.

Amerikan sinemasının kimliğini oluşturan, sinema sanatını şekillendiren ve bu sanatın kurallarını belirleyen klasik anlatının

Bunun meyveleri Kenneth Lonergan’ın Yaşamın Kıyısında filmi gibi son dönem Amerikan sinemacılarının kendine özgü tatlar
içeren filmlerinde ortaya çıkıyor.

YAPIM YILI:
2016

-özellikle dijital çağla birlikte- güç kaybettiği
herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

Yaşamın Kıyısında ilk bölümünde tek

ÜLKE:
ABD

Stüdyolara ve star sistemine hapsedilen,

kahraman üzerinden ilerleyen yapısıyla

zaman zaman zor günler yaşayan, müzikal

klasik anlatıya sadık kalsa da Lonergan fil-

DİL:
İNGİLİZCE

ve tarihi filmlerle tekrar ivme yakalamaya

min henüz ortasında merak unsurunu ta-

SÜRE:
138 DK

çalışan bu sinema zaten Yeni Dalga ve Yeni

şıyan anahtarı seyirciye veriyor ve film bir

Gerçekçilik’le sinema yapmanın “en doğ-

anda yön değiştiriyor. İkinci bölümde iki

ru yolu” olma özelliğini kaybetmişti. Klasik

karaktere geçen yönetmen, bu karakterler

Amerikan sinemasının içinde yeşeren ve

üzerinden kurduğu zıtlıklarla filmi taşıma-

John Cassavetes’in başını çektiği bağımsız

ya başlıyor. Ayrıca üçüncü karakter olarak

sinema, doksanlı yıllardan sonra daha çok

filme dâhil edilen Manchester by the Sea

ortaya çıkar oldu. Avrupa sinemasını temel

kasabası kurduğu insan-mekân ilişkisiyle

OYUNCULAR:
CASEY AFFLECK,
MİCHELLE WİLLİAMS,
KYLE CHANDLER
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VİZYON

filmin önemli bir taşıyıcı ayağına dönüşüyor. Tabii burada Lonergan’ın kurduğu ilişki, Tarkovski’nin ya da Kubrick’in mekânla
kurduğu ilişkiden ziyade Jarmusch’unkine
benzer tasvirler içeriyor. Manchester by the
Sea; daha soğuk, daha kendine özgü, daha
yalnız ve daha “Amerikan” bir şehir. İnsanın
mecburen herkesi tanıdığı, yalnız kalamadığı, dedikoduların kolay yayıldığı kasabanın
sakinleri küçük dünyalarında yaşar ve bulundukları mekândan kolay kopamaz. Kültürel ve sosyolojik normlar açısından farklar
olsa da ülkemiz taşrasına benzer. Lonergan
böyle bir ortamda biri ölümü diğeri yaşamı
temsil eden iki karakter üzerinden aynı olayın ve acının farklı insanlardaki tezahürlerini güçlü bir şekilde gösteriyor. Lee Chandler, filmin giriş kısmında sunulduğu üzere,
Dostoyevski ve Camus’nün karakterleri gibi
ölümü ve yaşamın boşluğunu ima ediyor.

Öte yandan babası ölen Patrick ise Lee'nin

FRAGMAN

aksine, hayat doludur. İki kız arkadaşı olan,
müzik grubunda çalan, buz hokeyi takımında oynayan, arkadaşlarıyla bolca vakit geçiren popüler ve sosyal bir çocuk Patrick. İki
karakter arasındaki zıtlığın doğurduğu çatışmalar filmi taşırken ikili birbirini tanımaya
ve birbirine kenetlenmeye başlar. Hatta film
o kadar “gerçek” ilerliyor ki, Lonergan’ın da
kontrolünden çıkarak kendi sonuna doğru
ilerlediği hissini veriyor.
Lonergan’ın filmi ele alış şekli önemli:
Çok da özgün bir yanı olmayan senaryoyu
birkaç müdahaleyle farklı bir anlatıma dönüştürüyor. Karakter odaklı ilerleyen (ve haliyle oyunculukları ortaya çıkaran) minimalist anlatı artık özgün sayılmaz ama Lonergan riskli görülebilecek flashbackleri başarıyla kullanıyor. Filmin ana iskeleti ilerlerken
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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KARAKTER
OLARAK FILME
DÂHIL EDILEN
MANCHESTER
BY THE SEA
KASABASI FILMIN
ÖNEMLI BIR
TAŞIYICI AYAĞINA
DÖNÜŞÜYOR.

ayrı yan hikâyeler gibi sunulan flashbackler,
karakterin dünyasını ve olaylara verdiği tepkileri açıklıyor; yapboz parçaları gibi mizanseni sağlam bir zemine oturtuyor. Bu açıdan
“seyirciden çok şey bekleyen” minimalist
anlatıyı törpülüyor. Flashbackler başta filmsel zamanı takibi zorlaştırsa da yönetmenin
kurduğu mekanizma ve bunun filmi nasıl
taşıdığı sezilince hayranlık uyandırıyor. Hele
ki filmin kırılma anında, avukatla olan diyalog sırasında Lee’nin davranışının nedeninin
flashbackle paralel kurguda anlatılması sinema sanatının en güzel kullanımlarından
birini içeriyor. İzleyicinin zihnine ilmek ilmek örülen bu görüntüler, yangın sekansıyla filmi erken bir finale taşıyor ve izleyiciyi
“acaba bundan sonra ne olacak” sorusuyla
baş başa bırakıyor. Merak unsurunun yön
değiştirmesi de yönetmenin senaryo konusundaki başarısının sonucu.
Lonergan’ın kurduğu dünyanın gerçekliği oyunculukların başarısıyla doğru orantılı.
Sinematografik anlamda durgun bir kamera
kullanımı tercih eden yönetmen, filmin anlatısına uygun olarak oyunculuğu ön plana alıyor.
Zıt dünyalara sahip Casey Affleck amca Lee ve
Lucas Hedges yeğen Patrick rolleriyle kimi
duygusal kimi mizahi çekişmelerle filme çok

8
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şey katıyor. Oyuncu bazlı tercihler, kısa bir bölümde yer alsa da Michelle Williams’ın Randi
karakterini de parlatıyor. Burada yönetmenin
erkek karakter tercihlerinin irdelenmesi gerek.
Filmin erkek merkezli ilerlediği ve filmde yer
alan kadınların zayıf yönleriyle var olduğu
bariz. Filmin geneline bakıldığında bu, tesadüften ziyade tercih gibi görünüyor. Filmin
başındaki apartmanın kadın sakinleri, sergilediği davranışlarla olumsuzlamaya müsait
bir resim çiziyor. Lee’yi terk eden Randi’nin,
Lee’nin “ölü” hayatının aksine, hayatını yeni
bir çocuk sahibi olabilecek ölçekte yeniden
kurabilmesi; Patrick’in alkolik annesinin uzun
yıllar sonra koyu Hristiyan bir erkeğin bo-

VİZYON

çektiği kalp yetmezliğini hatırlatıyor. Çocuğun motoru tamir etmek istemesi ya da para
biriktirerek yeni bir motor almak istemesi
babasını yaşatmaya çalışması olarak okunabilir. Bununla beraber babasının dondurucuda bekletilmesi ve gömülememesi Patrick’in
dünyasında travmanın devam etmesine ve
sıyrılmaya çalıştığı gerçeklikten uzaklaşamamasına neden olur, dondurucuyla kavgasında fiziksel olarak dışa vurulduğu gibi.
Cenazeden sonraki dondurma yemeleriyse
yunduruğu altında yeniden ortaya çıkması;
Patrick’in kötü sesli vokalist sevgilisinin tavırları; kızın güçsüz ve saf gösterilen annesi
gibi pek çok olay ve karakter bu çıkarımlar
için malzeme veriyor.
Filmde altı çizilmesi gereken bir nokta
da sağlam metaforlar kuran senaryo başarısıdır. Özellikle Patrick’in babasından kalan
tekneyle ilişkisi, çocuğun dünyasını tanım-

LEE CHANDLER,
DOSTOYEVSKI
VE CAMUS’NÜN
KARAKTERLERI
GIBI ÖLÜMÜ
VE YAŞAMIN
BOŞLUĞUNU
İMA EDIYOR.

- doğrudan verilmesi etkisini düşürse dePatrick’in artık rahatladığını gösteriyor. Filmin sonundaki top metaforu ise ikilinin bir
arada kalmasına atıf yapıyor. Lee’nin giden
topun ardından Patrick’e “bırak” demesi ama
genç adamın topu tekrar alması ve oyuna devam etmesi filmin finali olarak kullanılabilecek incelikte. Nitekim film Lee’nin Patrick
için fazladan bir oda ayarlayacağını söylemesiyle ve filmin başındaki deniz sahnesine

lamak için en önemli unsur. Babasının ölü-

benzer bir sahneyle döngüyü tamamlayarak

münden -belki de beklendiği için- çok etki-

sona eriyor. Böylece anlatısının basitliğiyle,

lenmemiş görünen Patrick’in bu durumla

oyunculukların duruluğuyla, kurgusunun

mücadelesi tekneyle kurduğu bağda tezahür

başarısıyla Yaşamın Kıyısında, Amerikan sine-

ediyor. Motoru her an iflas edebilecek olan
tekne Patrick’in babasınının son yıllarında

masında çok görmediğimiz tercihleriyle yılın
en iyi filmleri arasında kendine yer açıyor. i
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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FERHADİ’NİN
SAKLADIĞI
SAHNE
SATICI
FORUSHANDE

ZEYNEP TURAN
ASGAR FERHADİ, FİLMLERİNDE
ASIL SUÇLUNUN, MAĞDURUN, OLAYIN
NE OLDUĞUNU TİTİZLİKLE ÖRTER.

GÖSTERİM TARİHİ:
27 OCAK 2017
DAĞITIM:
M3 FİLM
YÖNETMEN:
ASGAR FERHADİ
SENARYO:
ASGAR FERHADİ
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:
HOSSİN JAFARİAN
KURGU:
HAYEDEH SAFİYARİ
YAPIMCI:
ALEXANDRE MALLET-GUY,
ASGAR FERHADİ
YAPIM YILI:
2016
ÜLKE:
İRAN, FRANSA
DİL:
FARSÇA
SÜRE:
123 DK
OYUNCULAR:
SHAHAB HOSSEİNİ,
TARANEH ALİDOOSTİ,
BABAK KARİMİ
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Ferhadi sineması eksiltilmiş önemli detaylar ve kasıtlı olarak gösterilmeyen sahneler
üzerine kuruludur. Karakterlerin sırları, yalanları, açığa çıkarmadıkları ne varsa hakikati biraz daha erteler. Kimin kime, ne zaman
yalan söylediğini, neyi kimden sakladığını
tahmin edemediğimiz gibi hikâyeyi doğuran
kilit olayın nasıl gerçekleştiğini de görmeyiz.
Elly Hakkında (Darbareye Elly, 2009) filminde Elly’nin aniden nereye kaybolduğunu,
Bir Ayrılık’ta (Jodaeiye Nader az Simin, 2011)
Raziye’nin çocuğunu nasıl düşürdüğünü,
Geçmiş’te (Le passé, 2013) Samir’in eski karısının nasıl hastanelik olduğunu ve son filmi
Satıcı’da Rana’nın banyo yaparken başına
neler geldiğini anlamak için olayların iç yüzünün deşifre olmasını bekleriz. Raziye’nin
kendisini Nadir’in ittiğini söylemesi kadının
o anki şaşkınlığını ve sonraki süreçte yaşa-
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dığı endişeyi düşündüğümüzde makuldür.
Rana’nın banyoda neler yaşadığını derli toplu anlatabilmesi elbette hemen mümkün olmayacaktır. Elly annesi rahatsız olduğu için
haber vermeden gitmiş olabilir, belki arkadaşı onun nişanlı olduğunu gerçekten bilmiyordur. Ortada birtakım söylentiler dolaşır,
birileri mutlaka yalan söylüyordur ya da bir
şeyleri gizliyordur. Yönetmen bu merak edilenlerin üzerini örterek seyirciyi manipüle
edecek kadar sert bir merak hattı oluşturur.
Film boyunca asıl suçlunun, mağdurun, olayın ne olduğunun üzeri titizlikle örtülür. Ferhadi sinemasının özgün tarafı, bu üstü örtüklüğün karakterlerin duygu akışına, toplumsal
ahlâka, kadın ve erkeğin davranış kalıplarına
nüfuz edebilmesinde saklıdır.
Ferhadi ilk filmi Dancing in the Dust’ta
(Raghs dar ghobar, 2003) sevdiği karısından

VİZYON

boşanmak zorunda kalan genç bir adamın
yaşadıklarını anlatır. Nazar evlenirken kendisine kefil olan adama borcunu ödeyebilmek
ve boşandığı karısının çeyiz parasını verebilmek için çölde yılan avına çıkar. Yönetmenin
filmografisinde sonradan aşina olacağımız
mahkeme salonu, taksi ve tartışma sahnelerinin ilk hallerini Dancing in the Dust’ta seyrederiz. Yine yönetmenin sıkça işlediği suç, şiddet, boşanma, geçim sıkıntısı, İslam hukuku
temalarının yer aldığı ikinci filmi Güzel Şehir
(Shah-re ziba, 2004) idam edilmek üzere olan
arkadaşı Akbar’ı kurtarmaya çalışan Ala’nın
hikâyesidir. Ala, Akbar’ın iki yıl önce öldürdüğü kızın babasını kısas kararından vazgeçirmeye çalışır. Her iki film hikâye anlatımı ve
biçimsel yapı açısından sonraki filmlerinden
farklı olsa da işlediği temalar itibarıyla benzerlik taşır. Hukuka dair hükümlerin, kadınlık

ve erkekliğe biçilen rollerin, insandaki şiddet

FRAGMAN

potansiyelinin ve inancın nasıl bir toplumsal
yapı inşa ettiği, insan ilişkileri dolayımıyla
gün yüzüne çıkar.
Ferhadi Çarşamba Ateşi’ne (Chaharshanbe-soori, 2006) kadar alt sınıftan insanların
hayatlarına odaklanır, para biriktirmek için sıkıntı çeken, hayatta kalmaya çalışan gençlerin
hikâyesini anlatır. Ortada ne söylenti ne yalan
vardır. Seyirci, karakterlerin ağırlıklı olarak
taşrada yaşadığı olayları eş zamanlı takip eder.
Ta ki Çarşamba Ateşi’nde Rouhi güvenlikli bir
sitede işçi olarak kentli, orta sınıf bir ailenin
evine girene kadar. Ferhadi sineması kadrajını tamamen şehre ve orta sınıfa çevirmiş olur.
İlginç bir şekilde bu sahneden itibaren yönetmen tüm hikâye anlatımını merak ve şüphe
üzerinden inşa etmeye başlar.
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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FERHADI
SINEMASINDA
ŞIDDET BAZEN
DEVLETIN
KANUNLARI, BAZEN
ERKEKLIĞIN
TECESSÜMÜ
DOLAYIMIYLA
GÖRÜNÜRLÜK
KAZANIR.
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İnsan İlişkilerindeki Yıkım
Satıcı’da orta sınıf mensubu Rana ve
Emad’ın yaşadıkları bina hemen yan tarafta
başlayan inşaattan dolayı yıkılacak duruma
gelir ve tahliye edilir. Duvarlarda derin çatlaklar ve camlarda kırıklar oluşur. İnşaat, insanlar
evlerinde otururken, kimsenin hiçbir şeyden
haberi yokken başlamıştır. Fark etmeseler belki tepelerine çökecektir. Yaşlılar ve engelliler
zor durumda kalır. Ters giden bir şeyler vardır.
Yandaki inşaat nereden çıkmıştır? Belediye
insanlara neden haber vermez? Bu binanın temeli neden bu kadar zayıftır? Tüm bu sorular
hikâyenin bambaşka bir yerden devam etmesiyle önemsizleşse de bu çürük bina giderek
sembolik bir anlam kazanır. Geçici olarak taşındıkları yeni evlerinde Rana’nın tacize uğramasıyla toplumun inşa edildiği zemin ciddi
bir darbe alır. İnsan ilişkileri sınıfsal gerilim-
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leri, şiddeti ve cinsiyet eşitsizliğini çözüme
kavuşturacak refleks ve mekanizmaya sahip
olmadığı için çürümeye yüz tutar.
Çürüme süreci kimi zaman gündelik ve
yalın bir biçimsel yapıyla sahnelenir. Emad
taşındıkları binanın en üst katından etrafına bakarak “keşke hepsini yıkıp yeniden
yapabilsek” diyecek kadar yaşadığı toplumsal düzenden ve şehirden şikayetçidir. Film
ilerledikçe adeta Emad’ın dileği gerçek olur.
Oturduğu evden yıkılmak üzere olduğu için
ayrılmıştır. Yıkım kendi potansiyeli minvalinde gerçekleşmektedir. Bu yıkım görünür
hale geldikçe gündelik hayatın şiddet potansiyelini harekete geçirir. Avusturyalı usta yönetmen Haneke, film yaparken uç noktalara
gitmekten imtina ettiğinden bahseder: Çünkü aşırılık derhal sahtelik duygusu uyandırır.
Gündelik hayatta uyuşmazlıklar; kavgalar

VİZYON
çoğunlukla mutedil düzeyde kalır ve şiddet yüklü en ufak hareket, bizi son derece
sarsar.1 Ferhadi sinemasında şiddet benzer
şekilde bazen devletin kanunları, bazen erkekliğin tecessümü dolayımıyla görünürlük
kazanır.
Emad’ın öğrencilerin okuması için okula
getirdiği kitaplardan bazıları okul müdürü
tarafından sakıncalı bulunur ve kendisine
iade edilir. Sahneledikleri oyunun üç pasajı
sansürlenir. Tiyatro oyununda “fahişe” rolündeki arkadaşlarının çıplak oynaması gerekirken İran’daki sansür yönetmeliği gereği
palto giymiş ve şapka takmış oluşu alay konusu haline gelir. Emad ve Rana dâhil tüm
arkadaşları rolü üstlenen arkadaşlarına güler. Onlara göre buradaki komik ve sinir bozucu durum “fahişe” rolünün gerçeğe uygun
olarak sahnelenmemesidir. Emad günler
sonra geçici olarak taşındıkları evin eski kiracısının seks işçisi olduğunu öğrendiğinde
ev sahibi arkadaşı Babak’a “ben bu yatakta
karımla nasıl çocuk yaparım” diye çıkışır.
Sinirlenmesinde Rana’nın başına gelenlerin
katkısı elbette ki vardır. Ancak Rana’nın tacize uğramasının ardından takındığı tutumu göz önünde bulundurunca, bu davranışı
manzarayı tamamlayan bir parçaya dönüşür. Okul dönüşü bindiği takside yanına
oturduğu kadına gösterdiği anlayışı ve sabrı
tacize uğrayan karısı Rana’ya göstermemesi
ve ona rahatlıkla sesini yükseltmesi, ne olup
bittiğini anlamak için pek çaba sarf etmemesi gibi olaylarla yıkım devam eder.
Bunun karşısında olayın şokunu henüz
atlatamamış Rana’nın olayı saklamak istemesi, polise gitmeyi düşünmemesi, kendisine saldıran adamın aslında nasıl biri
olduğunu ona saygı duyan ailesine söylemekten kaçınması potansiyel bir şiddet dışavurumuna zemin hazırlar. Emad’ın oyun
esnasında Babak’a hakaret ederek üzerine
yürümesi, trafikte başka bir şoförün Emad’a
1

Michel Cieutat, Philippe Rouyer, Haneke
Haneke’yi Anlatıyor, İstanbul: Everest Yayınları,
2014, s. 176.

FERHADI SINEMASI
GÖSTERMEYEN
ÜZERINDEN BIR
ANLAM ÜRETIR;
BU ANLAMI
SEYIRCININ
MERAK VE ŞÜPHE
DUYGUSUNU
HAREKETE
GEÇIREREK
DINAMIKLEŞTIRIR.

küfretmesi, yine Emad’ın zor günler geçirdiği için sınıftaki öğrencisini azarlaması gündelik hayatta aşina olduğumuz fragmanlar.
Yine de Ferhadi filmlerinde gösterilen az
miktardaki şiddetin etkisi, potansiyelinin
çok üzerindedir. Bir gösterge olarak karşımıza çıkması şiddeti bir gerçeklik olarak kabul
edip onunla bire bir, doğrudan ilişki kurmayı
sağlar. Ancak Ferhadi’nin önceki filmlerinde
de şiddet dozu en yüksek sahneleri göstermekten kasıtlı olarak kaçınmasını nasıl yorumlayabiliriz?
Sinemanın bir gösterge sistemi olduğunu, dayanağının ise film şeridi ve imgeler
olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Ferhadi sinemasındaki “göstermeyen”
unsur önem kazanır. Temalar sanatçının
kendi değişkenleri ve bakış açısına göre şekillenir. Görüntü parçaları kurgulanarak sahip olunan malzemeyle anlam yeniden üretilir. Sinema, temelinde bu anlamın seyirciye tek taraflı olarak iletildiği bir dışavurum
aracıdır. “Sinema seyircisi karşılıklı iletişimden değil, kendisine bir şeyler iletilmesinden hoşlanmaktadır. Bu iletenleri algılarken
düşlediği, hipnotize olduğu, bir özdeşleşme
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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RANA’NIN TACIZE
UĞRADIĞI
ANA ILIŞKIN
AKTARILMAYAN HER
BILGI, SEYIRCININ
KADRAJA GIREN
HER ERKEK
KARAKTERDEN
ŞÜPHE ETMESININ
ÖNÜNÜ AÇAR.

sürecini yaşadığı ve sonuçta ‘katharsis’ olayının gerçekleşmesini sağlayan film ya da öyküden hoşlanıp zevk aldığı ve bu zevki yukarıdaki duyguları yeniden yaşayabilmek için
tekrar tekrar film seyrettiği bilinmektedir.”2
Ferhadi sineması göstermeyen üzerinden sürekli olarak bir anlam üretir ve bu anlamı seyircinin merak ve şüphe duygusunu harekete
geçirerek dinamikleştirir.
İran’daki sinema ve sansür yönetmeliği
gereği Rana’nın tacize uğradığı anın beyazperdeye aktarılmaması ya da yönetmenin
estetik ve ideolojik tercihi açısından sahnelemek istememesi başka bir tartışmanın
konusu. Ferhadi’nin bu anı bir göstermeyen
olarak kurgulaması ise yönetmenin filmografisine aşina olanlar açısından şaşırtıcı olmasa
da bunun bir merak ve şüphe duygusuna yol
açması seyircinin bundan zevk alacağı fikrini
güçlendirir. Çok sıradan ve gündelik ihtiyaçların dahi arzulanır hale geldiği küresel düzende bir film ve filmin içinde geçen bir bilgi,
imge de arzu nesnesine dönüşebilir.
2

14

Oğuz Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım,
İstanbul: Say Yayınları, 2012, s. 52.
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Ferhadi’nin göstermeyen olarak kurguladığı ve çekmediği sahneler sembolik ve asgari
düzeyde ima edilir. Bu imaların hiç gerçekleşmeme veya yalan çıkma olasılığı yüksektir.
Seyirci arzu ettiği bilgiye filmin sonuna kadar
ulaşamaz. Ancak bu ulaşamama sürecinin
kendisi, yani kritik sahnelerin gösterilmeme
şekli seyirciye bir keşif alanı bırakacak estetik
bir yetkinliğe sahip değildir. Yalnızca seyircinin tahminde bulunmasına ve merak duygusunun sürekli canlı kalmasına imkân tanır.
Rana’nın tacize uğradığı ana ilişkin aktarılmayan her bilgi merak unsurunun kurulmasının ötesinde seyircinin kadraja giren her erkek karakterden obsesiflik derecesinde şüphe
etmesinin önünü açar. Anın gösterilmeme
şekli sebebiyle bu olay filmin akışı içerisinde
sinematografik anlamda bir arzu nesnesine
dönüşür. Belki de yalanlarımızı, ikiyüzlülüğümüzü, rahatımızı bozmadan yaşadığımız
hayatlarımızı deşifre etmek; üzerini örttüğümüz detayların ne kadar büyük bir anlatının
parçası olduğunu açığa çıkarması açısından
önemlidir. Belki de Rana’nın tacize uğradığı
anı başka türlü göstermeyip, aslında ne yaşadığını tam olarak bilmemiz ve o arzunun
parçalanıp, yok oluşunu izlememiz gerekir. i

MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ

15

VİZYON

KAPİTALİZMLE
ŞAKALAŞMAK
CELİL CİVAN

TONI ERDMANN
ERDMANN’IN VARLIĞI SERMAYEYİ
YOK ETMİYOR ETMESİNE AMA ONA
KÜÇÜK ŞAKALAR YAPARAK KIRILGAN
OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.

GÖSTERİM TARİHİ:
3 ȘUBAT 2017
DAĞITIM:
BAȘKA SİNEMA
YÖNETMEN:
MAREN ADE
SENARYO:
MAREN ADE
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:
PATRICK ORTH
KURGU:
HEIKE PARPLIES
YAPIMCI:
MAREN ADE,
JONAS DORNBACH,
JANINE JACKOWSKI
YAPIM YILI:
2016
ÜLKE:
ALMANYA, AVUSTURYA
DİL:
ALMANCA, İNGİLİZCE,
ROMENCE
SÜRE:
162 DK
OYUNCULAR:
PETER SIMONISCHEK,
SANDRA HÜLLER,
MICHAEL WITTENBORN
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Maren Ade’nin üçüncü uzun metraj filmi

düşme ihtimali mevcut. Bu yüzden de düş-

Toni Erdmann baştan sonra birçok riski göze

memek, bilakis kariyerinde yükselmek için

alıyor: Üç saate yakın uzun süre, komik olup

her şeyi -ama her şeyi- göze almış durumda.

olmadığı belirsiz “Alman mizahına” olan

Öyle ki bir yerden sonra babası dayanamayıp

inanç, itici mi eğlenceli mi olduğu anlaşıl-

“Sen de insan mısın?” diye soruyor. Bu sert,

mayan tuhaf bir karakter, sinema kurallarını

acıtıcı, yaralayıcı, aynı zamanda retorik de

görmezden gelen bir akışkanlık hâli... Filmin

bir soru. Ama Winfried’in tuhaf sevimliliği

son yarım saati eli daha da artırıyor: Rahatsız

sayesinde bu soru güldürüyor. Filmin eleşti-

edebilecek “açıklıkta” bir parti sahnesi aynı

rel tonunu hafifleten de bu: Kara, kapkara bir

zamanda katharsis’e de sebep oluyor.

mizah, sert bir ironi, gaddarca dalga geçme

Sadece yönetmenin aldığı riskler söz konusu değil. Filmin kahramanı Winfried de
risk alıp Toni Erdmann “kılığında” kızı Ines’in
can sıkıcı, rekabet dolu iş hayatına dâhil

yok filmde. Kapitalizmi, kapitalizmin biçim
verdiği hayatı eleştiriyor eleştirmesine ama
son tahlilde bir baba-kız hikâyesine odaklandığı için yumuşak bir tavır sergiliyor.

oluyor. Ines zaten risk toplumunda yaşıyor;

Filmin içeriğiyle biçiminin örtüşmesi

terasından aşağıya baktığı plazadan her an

tesadüf olmasa gerek. Filmde görülen akış-
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kanlık, yer yer dağınıklık, olay örgüsünde

“Bir yanda, özgür ve çıplak işçi haline

ani yer değiştirmeler, başka bir yola girme;

gelen, emek gücünü satmak zorunda kalan

özetle filmle kahramanlarının kodu çözül-

yersizyurtsuzlaşmış işçi; ve diğer yanda, ser-

müş yersizyurtsuz hâlleri kapitalizme özgü

maye haline gelen ve emek gücünü satın al-

kod çözücü, yersizyurtsuzlaştırıcı akışkanlık

maya muktedir yersizyurtsuzlaşmış para.”1

hâlinden farklı değil. Gilles Deleuze ile Felix

Pırasa mı dedin

Guattari’nin Anti-Ödipus’ta uzun uzadıya anlattıkları akışla, akışkanlıklarla, yerli yurtluluğun dağılması filmin biçim-içerik matematiğinde de görülüyor. Avrupa Birliği’ndeki
serbest dolaşım hakkından, sermayeyi başka
başka ülkelere götürme gayreti, dünyanın pek
çok yerinde ucuz emek arayışı, bütçeyi olabildiğinde daraltıp kârı alabildiğine büyütme
çabası. Marx’ın Das Kapital’inde çok önceden
görebildiği iki akış hâlinden biri değil mi bu?

FRAGMAN

Bir yanda sermayenin dağılımını, akışını, yayılmasını görüyoruz, diğer yandaysa
Ines’le çevresindekilerin, özgür ve çıplak işçi
haline gelenlerin nasıl dağıldığını, akıp gittiğini, kendinden çıktığını. Toni Erdmann’ın
film boyunca oradan oraya yer değiştirmesi
1

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Anti-Ödipus –Kapitalizm ve Şizofreni 1-, çev. F. Ege, H. Erdoğan, M.
Yiğitalp, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, s. 299.
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INES RISK
TOPLUMUNDA
YAŞIYOR;
TERASINDAN
AŞAĞIYA BAKTIĞI
PLAZADAN HER AN
DÜŞME IHTIMALI
MEVCUT.

mevcut akışkanlıklarla koşut gidiyor:
Erdmann’ın varlığı sıradüzenini, iş dünyasındaki disiplini, gaddar sermayeyi yok etmiyor
etmesine ama ona küçük sürprizler, şakalar
yaparak ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.
Yukarıda da sözü edildi: Sert, şiddetli, yıkıcı bir
eleştirisi yok filmin. Daha yumuşak, hafif hafif,
bir bakıma naif bir şakacılık gösteriyor.
Hulki Aktunç’un hazırladığı Büyük Argo
Sözlüğü’nde (YKY) göze çarpan bir söz: Pırasa
mı dedin? Anlamı için sözlük “Birisinin söylediği bir sözle alay etmek, bu sözün anlamsız,
geçersiz olduğunu belirtmek için kullanılır”
diyor. Winfried’in Toni dışındaki hali de öyle
ama kılığına girdiği Toni bütünüyle bu sözün
karşılığı gibi duruyor. Kızının, kızının etrafındakilerin bütün o süslü, ciddi, uygun sözlerine
Toni az çok “Pırasa mı dedin?” cümlesine ben-
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FILM KAPITALIZMI
ELEŞTIRIYOR
AMA BABA-KIZ
HIKÂYESINE
ODAKLANDIĞI IÇIN
YUMUŞAK BIR
TAVIR SERGILIYOR.

zer kabalıkta, ciddiyetsizlikte, uygunsuzlukta sözlerle cevap veriyor. Elbette böylesi bir
durumda “medeni” insanlar Toni’nin düzgün bir şey söylediğini zannedip kendilerinin yanlış anladıklarını düşünüyorlar ama
öyle değil. Toni’nin bu yadırgatıcı şakacılığı
sadece kızını utandırmıyor, seyirci de bu
şakalara gülüp gülmemesi gerektiğini düşünüp bir an duraksayabiliyor. Filmin doğrudan siyasi bir tavrı, ideolojik bir eleştirisi,
gaddarca bir mizahı olsa baştan anlaşılabilir
oysa Toni Erdmann akışkan, dağınık haliyle
kafa karışıklığına sebep oluyor.
Bu bir yandan akışkan, dağınık diğer
yandan yumuşak, dahası naif üslup sert
bir eleştirinin göz korkutuculuğundan uzak
olduğu için iki noktada iş görüyor: Inse ne
kadar kızsa da babasının haklı olduğunu
anlayıp baba-kız barışıyorlar; Toni’nin, daha
sonradan da Inse’nin yadırgatıcılığı sayesinde -veya yüzünden- insan ilişkilerindeki
sıradüzeni gevşemeye, hatta yavaşça dağılmaya başlıyor. Dolayısıyla Toni Erdmann kapitalizmin biçimsel yapısına benzer yapısıyla eleştiri getirirken Toni gibi naif, babacan
tavrından da vazgeçmiyor. Film bir baba-kız
buluşmasını, barışmasını gösterdiği gibi
daha eleştirel bir filmin imkân tanımayacağı
bir katharsis’i de sağlamış oluyor. i
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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YARIM KALAN
YALNIZLIK
ESRA BULUT

ÇIRAK HAYATININ BİR YERİNDEN
MUTLULUK GEÇTİYSE BİLE
FARK EDEMEYECEK DERECEDE
ANOMALİ ÜRETMİŞ ALİM’İN
HİKÂYESİ.

ÇIRAK

YÖNETMEN:
EMRE KONUK
SENARYO:
EMRE KONUK
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:
GÜROL BEȘER
KURGU:
EMRE KONUK
YAPIMCI:
ENES ERBAY
YAPIM YILI:
2015
ÜLKE:
TÜRKİYE
DİL:
TÜRKÇE
SÜRE:
86 DK
OYUNCULAR:
HAKAN ATALAY,
ÇİĞDEM ȘELIȘIK ONAT,
TUĞRUL ÇETİNER
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Mutluluk kavramsal olarak, birbirinin neden ve sonucunu belirleyen, birbirleriyle kurdukları bağ sayesinde şekillenen iki organik
yapı üzerinden düşünülebilir. Bu yapının bir
tarafında birey diğer tarafında ise sosyal doku
yer alır. Mutluluk tam burada, bireyle toplum
arasındaki karşılıklı mentörlük ilişkisi sayesinde ortaya çıkıp gelişir. Ancak modern insanın evrilen düşünce kabiliyeti, pozitif olanı
eritirken negatifi besleyerek büyütmeye eğilimlidir. Bu eğilim bireyi hem kendi yalnızlığına iter hem de toplumsal olana zarar verir.
Yönetmen Emre Konuk, ilk uzun metraj filmi
Çırak’ta buna benzer, hayatının bir yerinden
mutluluk geçtiyse bile fark edemeyecek derecede anomali üretmiş, Alim isimli terzi çırağı olan başkarakterini anlatmaya çalışıyor.
Alim’in kendisi gibi dış dünyasında yol aldığı ustası, kahveci Kemal Ağabeyi, komşusu
berber Celal ve ev sahibi Makbule Hanım;
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mimikleri, muhabbetleri, eylemleri ve ait oldukları mekânların sahiciliği ile günümüz
insanının kendi dünyasına kolayca yerleştirebileceği karakterler. Bir bütün olduklarında,
sürdürülebilir en küçük toplumsal yapılardan
biri olan mahallenin sosyal dokusunu çürütebilen, birey olduklarında içe dönük anomali üretebilen, Beyoğlu’ndaki bir mahallenin
mutluluk fukaraları.
Kahveci Kemal, kendi çırağını ve Alim’i
her gün işe gri Doblo’su ile götürüp getirir.
Film, Dolmabahçe’de polisle halk arasındaki bir sokak hareketliliğinin ortasına düşen
Doblo’nun içinde başlar. Devletin polisinden
saygısını, vatandaşından küfrünü esirgemeyecek kadar jargon sahibi olan Kemal, bazen
arabesk bazen de esprili, sade bir vatandaştır.
Kargaşanın ortasında kalan Doblo devrilecek
ve içindekiler halk tarafından linç edilecek

VİZYON

derken Alim yatağında, kan ter içinde uyanır. Açık kalan televizyon benzer bir haberi
göstermektedir. Korkunun paralel evrenlerde yaptığı bu kısa gezinti Alim’in takıntılı
dünyasının çarpıcı girişidir. Gözün gördüğü
ve kulağın işittiği her şey insanda iz bırakır.
Şahit oldukları artık vücut kimyasında dolaşıma girmiştir. Ancak bu izlerin itkisiyle
nasıl harekete geçeceği insanın kim olduğuyla ilgilidir. Majör depresyona yakalanmış
biri mi, panik-atak mı, intihara meyyal mi,
takıntılı mı, optimist mi? Kısacası muhatap
kimdir? Alim’in kim olduğu, yeni edindiği
bilgilere verdiği reaksiyonlarla anlaşılır. İç
dünyasının ana unsuru ölüm korkusudur. Bu
korku, bağımlılık yapan bir madde gibi tahribatı artarak hayatına yayılır. “İdrarınız koyu
renkliyse vücudunuzda su eksikliği var demektir.” cümlesi tıptan nasiplenen gündelik
muhabbetlerin tespitidir ve Alim’i harekete

geçirmeye yetecek derecede korkutucudur.
İdrar rengini kontrol edip, sürekli su içmeye
başlar. “Sol yanınıza yatarsanız kalbiniz ağrıyabilir.” bilgisinden sonra yattığı yöne dikkat
eder. “Kahve içmek kalbe iyi gelir.” cümlesi
kahve sevmeyen Alim’i kahvekolik yapar.
“Kahve iyidir ama şekerli ise damar tıkanıklığına sebep olur.” eleştirisi ise şekeri bırakma
nedenidir. En nihayetinde bir gün televizyonda “LPG’li araçlar sebepsiz de olsa patlayabilir” konulu bir haber izler. Bu haberden sonra
artık ne Kemal’in Doblo’suna ne de herhangi
bir taksiye binebilir. Evini çalıştığı dükkân ile
aynı mahalleye taşır ve yeni apartman komşulukları ile yeni hikâyelerin parçası olur.

FRAGMAN

Miadını Dolduran İmgeler
İnsanın dış dünya ile kurduğu bağın önemli
kavramlarından biri aidiyettir. Aidiyet hem bir
topluluğa, bir yere ait olma hem de anlama ve
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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bağlılık hissettiği öteki halini alır. Tuhaf olan
Alim’in içinde bulunduğu, ait olduğu toplumun dışında kendine yer edinmiş kişilerle aidiyet bağı kurmuş olmasıdır. Makbule Hanım,
Fransa’da yaşar ve İstanbul’a zaman zaman
gelir. Evindeki yerel unsurlar, üslubunda ve
davranışlarında taşıdığı zarafet ile bir İstanbul
hanımefendisidir. Yalnızlığının feminizmden
beslendiğini “Kirletmek erkeğin doğasında var,
bu yüzden bir erkekle aynı evde yaşamaya hiç
cesaret edemedim.” cümlesiyle samimi, yalın
şekilde ifade edecek ve evinde ayakkabıyla gezecek kadar da Avrupalıdır.

ALIM’IN IÇ
DÜNYASININ ANA
UNSURU OLAN
ÖLÜM KORKUSU,
BAĞIMLILIK YAPAN
BIR MADDE GIBI
HAYATINA YAYILIR.

anlaşılma biçimi olarak düşünülmeli. Alim’in
kendini ait hissedebildiği mekânlarsa, yaşayacağı (herhangi) bir ev ve on beş yıldır çalıştığı
terzi dükkânı. Aidiyet, anlama ve anlaşılma biçimi olarak düşünüldüğündeyse ustası Yakup
Bey’e ve “yaralarını” iyileştirme gayreti içindeki Makbule Hanım’a karşı kurduğu bağ öne
çıkar. Çehovyen karakterler gibi Alim’in neden
yalnız olduğu, bir ailesinin olup olmadığı gibi
soruların cevapları saklıdır ve çok da mühim
değildir. Çünkü ne zaman başladığı bilinmese
de, seyirci Alim’i takıntıları ve korkuları ile vakıa halindeyken tanır. Alim çevresinde olup bitenlerden fazlaca etkilenir. Tehlike varsaydığı
her şey için önlem alma ihtiyacı hisseder. Yeni
bir apartmana taşınmak LPG korkusuna çare
olur ama takıntıları ile baş etmesini sağlamaz.
Ev sahibi Makbule Hanım ile Alim’in komşuluklarını güçlendiren de Alim’in yalnızlığında peyda olmuş bu korkulardır. Deneyimlerini
birbirlerine sunmaları iki kişi olma gayretinden çok yalnızlığın birbirleri üzerindeki temaşası gibidir. Makbule Hanım olaylar karşısındaki müşfik tavrı ile bir anneyi, ilerleyen
yaşını alakası ile süslediğinde albenisi yüksek, özlem yüklü bir kadını temsil eder. Her
kime karşılık gelirse gelsin, Alim için güçlü bir
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Makbule Hanım ne kadar anne temsili
ise Yakup Bey de o kadar babadır. Alim’in on
beş yıldır yanında çalıştığı Yakup Bey Ermeni asıllıdır. Bir beyefendi nezaketiyle, müşteri
karşısına özensiz çıkmayı saygısızlık sayar. Birisi zamanında ayağı Avrupa’ya uzanmış Batılı, modern bir İstanbullunun, diğeri ellilerde
Beyoğlu’nda sayıları hayli fazla olan azınlık
esnafının, bugünün sosyal dokusundaki iğretiliğine işaret eder. Makbule Hanım ve Yakup
Bey yaşadıkları mahallenin geçmişten gelen
nostaljik imgeleridir. Yakup Bey’in mesleği
olan terziligin ömrü de kendi hayatı gibi tükenmek üzeredir. Terzi dükkânının ya da eski
apartmanın yerini, aynı mahallede film boyunca inşasını tamamlayan alışveriş merkezi
benzeri binalara devretme zamanı gelmiştir.
Bu değiş-tokuş zamanı, terzi dükkânında
Yakup’un çöküşünün tasvir edildiği sahne ile
açıkça hissedilir. Deforme edilen ortam sesleriyle ezan ve yağmur sesinin birbirine karıştığı bu an filmin en çarpıcı sahnesidir.
Mahallenin ismi ile müsemma berberi
Celal ise varlığıyla bu yalnızlar ağını parçalar. Ağzından Allah kelâmını eksik etmeyen
(!), Makbule Hanım’a olan alakasını kapısını
gereksiz bahanelerle çalarak belli eden, adap
bilir görünmeye çabalayan bir düzenbazdır.
Dizi ve filmlerden alışık olduğumuz ahlâk yoksunu ama dinine düşkün görünen karakterler
listesine Berber Celal ile bir yenisi daha eklenir. Celal, Alim ve Makbule Hanım üzerinden
önce kurguladığı sonra da kendini inandırdı-
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ğı senaryoyu ispat etmenin derdine düşer.
Berber’in bozuklukları Alim’in anomalilerini
masumlaştırır. En çok kendine zarar veren
bir adamla (Alim), en ufak bir temas ile vebasını yanındakine bulaştıracak bir adam
(Celal) arasında fark vardır. Birinin taşıdığı
ahlâksızlıktır, toplumsal etiğe zarar verir. Diğerininki ise bir kuşatma altında kalmadır.
Yolculuğu, korkuları ve tedirginliği ile kendi
içine doğrudur. Makbule Hanım’a göre ise bir
nefes sorunudur Alim’inki. Nefesi düzgün
olmadığı için kopuk ve yüzeysel yaşar. İçinde negatif duygular biriktirir. Oysa olumsuz
düşünce diğerini kolayca etkisi altına alacak
kadar tehlikeli olabilir ve belki bu durum günümüzdeki anomalilerin kaynağı sayılabilir.
Acıya Yeterince Alıştıysanız
Çırak, yarattığı baskın karakterlerin mihmandarlığında her biri kendi başına güçlü
birkaç hikâye ile ilerler. Alim kendi korkularıyla baş etmeye çalışır. Makbule Hanım,
Alim ile olan muhabbetini ilerletir. Berber
Celal, kafasındaki senaryo ile didişmektedir.
Bunlar olurken iyice yaşlanan terzi, çırağına
bir takım elbise dikmeye niyet eder ve ilk
provasını yapar. Filmin sonuna bağlı olacak

ÇEHOVYEN
KARAKTERLER GIBI
ALIM’IN NEDEN
YALNIZ OLDUĞU,
BIR AILESININ
OLUP OLMADIĞI
GIBI SORULARIN
CEVAPLARI
SAKLIDIR.

takım elbisenin akıbeti, senaryonun ümit
vaat eden tek parçasıdır. Eğer senaryo izin
verseydi terzi Yakup’un dikeceği takım elbise Alim’e yakışabilirdi. İçine bu kadar paranoyanın itinayla yerleştirildiği bir hikâyede,
herkesin usulca kendi köşesine çekildiği bir
son bile iyimser sayılabilirdi. Ama Makbule
Hanım, Alim’i şekersiz kahve ile acıya alıştırma seanslarını tamamlamışken dingin
bir son beklemek saflık olurdu.
En İyi İlk Film, Umut Veren Yeni Yönetmen, Umut Veren Yeni Senaryo gibi kategorilerde çokça ödülü olan Çırak’ın, bu kategorilerin hakkını teslim ettiği rahatlıkla söylenebilir. Emre Konuk, yazdığı zengin senaryoyu karakter, mekân, diyalog, ayrıntı yaratmadaki başarısı ile sağlamlaştırır. Çırak,
kullandığı detayları ve karakterleriyle sahici
bir toplumsal portredir. Bugünün seyircisine, kendisini, komşusunu, ailesini, mahallesini kısacası kendi aidiyet çemberine benzer
bir çemberi dışarıdan görme imkânı sunar.
Bu yüzden Makbule Hanım’ın Alim’e yönelttiği “çok mu acıttım” sorusunun seyirci tarafında da bir karşılığı var. Çırak acıtıcıdır ama
acıtıcı olan filmin sonu değil, kendisidir. i
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MÜZİK KUTUSU

SÜPER KAHRAMAN

SUPER ROCK
ZIRHIMA DOKUNMA
Milyarder mucit Tony Stark’ın, zırhlı süper kahraman Iron Man olduğu bilinmektedir. Ancak teknolojisini orduyla paylaşması için baskı gören Tony,
bilginin yanlış ellere geçmesinden korkar. Zırhının
sırrını açıklamak istemez. Yeni ittifaklar kurar ve büyük güçlerle yüzleşir. AC/DC klasikleriyse Iron Man 2
(2010)’ye çok şey katar.

KILIÇ KULLANMA ZAMANI
X-Men evreninin en güçlü mutantı Apocalypse
binlerce yıllık uykusundan uyandığında dünyayı
tanınmaz bir halde bulur ve yerle bir edip baştan
kurmaya karar verir. X-Men: Apocalypse (2016)’te
yok olma tehlikesini karşı Mystique, Profesör X
ve diğer mutantlar güçlerini birleştirip dünyayı
kurtarırken tabii ki fonda Metallica‘dan “The Four
Horsemen” çalmaktadır.

KÖTÜLER KAZANIR
Hapishaneye tıkılmış süper güçlü adamlardan
oluşan dünyanın en tehlikeli takımı, devlet tarafından kaybedeceklerinin kesin olduğu bir göreve
gönderildiklerini fark ettiğinde neler yaşanır? DC
Comics’in aynı isimli çizgi romandan uyarlanan
Suicide Squad (2016)’a Queen’in en iyi şarkılarından “Bohemian Rapsody” eşlik ediyor.
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O ESKİ
SİNEMALAR
SİNEMALAR
NESİBE SENA ARSLAN

AŞIKLAR ŞEHRİ, MÜZİKALİN ALTIN ÇAĞI OLAN
ELLİLERİN BÜYÜSÜNÜ GÜNÜMÜZE UYARLAMASIYLA
DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI.
Damien Chazelle’in son filmi Aşıklar Şehri (La La Land, 2016), bu yılın en ilgi gören
yapımların biri. Los Angeles’ta hayallerinin
peşindeki iki gencin, Hollywood yıldızı olmaya hevesli Mia ile kendi caz kulübünü
açarak cazı yok olmaktan kurtarmak isteyen
Sebastian’ın hikâyesine odaklanan film, müzikalin altın çağı olarak görülen ellilerin büyüsünü günümüze uyarlamasıyla hem gişede hem eleştirmenler cephesinde dikkatleri
üzerine topladı.
En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödülleri dahil olmak üzere yedi Altın
Küre ve beş BAFTA’yı kucaklayan film aldığı
on dört adaylıkla aynı zamanda, Perde Açılıyor (All About Eve, 1950) ve Titanik (1997) ile
birlikte, “Oscar’a en çok aday gösterilen film”
olarak tarihe geçti. Böylece Artist (2011), Argo
(2012) ve Birdman’den (2014) sonra Holly26
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wood bir kez daha “Hollywood güzellemesi”
yapan bir filme kayıtsız kalmadı.
Sinemaya Kaçmak
Sosyal ve politik çatışmaların uzağında,
naif ve masalsı bir yer olarak yansıtılan Los
Angeles’ta geçen Aşıklar Şehri, 2016’nın boğucu havasına “köprüden önce son çıkış” gibi
yetişti. Hollywood’da ilk örnekleri Büyük
Buhran, yetkin örnekleriyse savaş dönemine
denk gelen müzikal türü bu bakımdan “kaçış sineması” olarak da tarif edilebilir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan terör olayları, Suriye’deki kanlı savaş, göçmen sorunu,
Brexit, tartışmalı geçen Amerikan seçimleri
ve sonuçlarıyla yoğun bir gündemle boğuştuğumuz 2016, gerçeklerden kaçıp sinemaya
sığınmak için fazla bile zorlu geçti. Bu durum
Aşıklar Şehri’nin
’nin de bir anlamda işine geldi
ve filme gösterilen ilgiyi artırdı.
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Bütün bunlar düşünüldüğünde,
Altın Küre ödül töreni konuşmalarında (filmin, mutluluğu hayalleri gerçekleştirmekle orantılayan ana fikrini
bütün bir yapıma mal eder gibi) Aşıklar
Şehri’ne “bir şans veren” yapım şirketi ve
filmi ödüle layık bulanlara tekrar tekrar
teşekkür edilmesi şaşırtıcı bir durum. Sonuçta, ilk filmi Whiplash (2014) ile kendini fazlasıyla ispatlamış ve dikkat çekmiş
Chazelle’in, Hollywood’un kendisiyle adeta
aşk yaşadığı bir senaryoyu son yıllarda tekrar rağbet gören müzikal formatta çekmesi,
sinema için son zamanların en kârlı projelerden birinin formülü!
“Nostaljik” Cazibe Sineması
Tom Gunning’in ilk dönem sinema anlayışını tanımladığı “cazibe sineması” kısaca görüntünün izleyiciyi cezbetmesi, filmde
seyirlik unsurların ön planda olmasını ifade
eder. Gunning’in bahsettiği, sinemada anlatının henüz olgunlaşmadığı 1900’den 1910’a
kadarki dönemde filmlere duyulan ilgi, kaynağını görüntünün gücünden ve sıra dışı bir
tecrübe sunmasından alır. Dolayısıyla, cazibe
sinemasında anlatı için görüntünün gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. Yine Gunning’e
göre ilk dönemi belirleyen “cazibeler” sinema
dili ve tekniklerinin gelişmesiyle yok olmaz,
yalnızca kendini biçimde gizler.
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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ARTIST, ARGO VE
BIRDMAN ’DEN
SONRA
HOLLYWOOD
BIR KEZ DAHA
“HOLLYWOOD
GÜZELLEMESI”
YAPAN BIR
FILME KAYITSIZ
KALMADI.

Rengarenk mizanseni, şaşırtıcı kamera
kullanımı ve kurgusuyla Aşıklar Şehri gizlenmiş cazibelerle dolu. Cazibenin başlıca sebebiyse müzikal form ve sunduğu ütopik dünya. Görselliğiyle ilgi uyandıran film, daha
ilk sahneden cazibesini konuşturup bütün
dikkatleri üzerinde toplayan etkileyici bir
müzikal parçayla başlar. Trafiğin akmadığı
bir otoyolda tek planda çekilmiş gibi kurgulanan açılış sekansında kamera, dansçılarla
birlikte arabaların arasında ve üzerinde gezinirken trafiğin aksine müzik bitene kadar bir
an olsun yerinde durmaz.
Hikâyenin sıradanlığı ve karakterlerin
yüzeyselliğini telafi edebilen; müzikal parçalar ve filmin başrolleri arasındaki kimyanın
her şeyi unutturabildiği klasik müzikal kalıplarını Aşıklar Şehri’nde de bulmak mümkün.
Fred Astaire-Ginger Rogers arasındaki uyumu Ryan Gosling-Emma Stone ikilisiyle yakalamaya çalışan film, aynı zamanda Singin’
in the Rain (1952), An American in Paris (1951)
gibi müzikalin Altın Çağ örneklerinden ve
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Cherbourg Şemsiyeleri (Les Parapluies de Cherbourg, 1964) gibi Fransız müzikallerinden bolca esinlenir. Mia ve Sebastian’ın gökyüzünde
valsi Moulin Rouge’u (2001) akla getirir; Casablanca (1942) ve Asi Gençlik (Rebel Without A Cause, 1955) de filmde sıklıkla anılır. Bu yüzden,
Aşıklar Şehri için müzikali günümüze taşır
derken, ilham aldığı filmlerde görüp sevdiğimiz her şeyi aslında nostalji kuşağı gibi yeniden karşımıza çıkardığı kast ediliyor.
Bütün kusurlarından arınmış ve etnik
olarak büyük oranda “temizlenmiş” gibi duran Los Angeles’ta (belki de olaylar Trump’ın
duvarı inşa edildikten sonra yaşanıyor?) akıllı
telefonun henüz icat edilmediği bir dönemin
havası filme hakimdir, ta ki Mia’nın elinde bir
telefon belirene ya da birkaç siyahi müzisyen
Sebastian’ın takıldığı kulüpte caz yapana kadar. Aşıklar Şehri’nin nostaljik cazibesi, filmin
hangi devire ait olduğu belirsiz gerçekliği kadar “eski zamanlar” naifliği ve idealistliği taşıyan karakterleri için de geçerli. Görsellik ve
nostalji sevgisi her sahnede o kadar baskın ki

VİZYON ÖTESİ

karakterler, müzikal parçalar ve arkasındaki
teknik ekip kadar ilgi çekici olmayı başaramaz. Böylece, Mia ile Sebastian’ın hayalleri,
endişeleri, hayata nasıl baktığı ve beklentileri
gölgede kalır. Hatta müzikal parçaların dışında kalan hikâye zaman zaman filme ağırlık
yapar, anlatıyı hantallaştırır.
Hayaller ve Hayatlar
Chazelle’in röportajlarında sıklıkla bahsettiği gibi filmde iki farklı dünyanın dengesi tutturulmaya çalışılmış: bir tarafta aşk ve
hayallerin yer aldığı ütopik “müzikal dünya,”
diğer tarafta hedefler ve sanatçı olmanın zorluklarının yaşandığı “gerçek dünya.” Yönetmenin ilk filminde ele aldığı tema “sanatçının çilesi” Aşıklar Şehri’nin “gerçek dünyasında” bir kez daha karşımıza çıkar. Hayallerinin
peşinde Mia ve Sebastian’ın yaşadığı zorluklar ve bu durumun ilişkilerine verdiği zarar
filmin çatışması gibi gösterilir. Hatta müzikal
parçaların tamamına yakını ilk yarıda bitip
de filmin ikinci yarısına gelindiğinde anlatı

ağırlaşıp, filmin geri kalanıyla uyumsuz, kendi içinde yeni bir dram filmine dönüşür.
Hollywood hayalciliğinin altını çizen bu
zıtlık, müzikal kalıplarını yeniden yorumlamaya imkân tanısa da çatışma ve dramın gerçekçi bir zemine kavuşmasını engeller. Mia ve
Sebastian’ın -filmin gerçek dünyasının iddia
ettiği gibi- yaşadığı güçlük pek de inandırıcı
sayılmaz. Bu bakımdan Chazelle’in bahsettiği müzikal dünya ve gerçek dünya arasındaki ton uyuşmazlığı filmi zayıflatmakta. Seyir keyfinden yine de çok şey kaybetmeyen
Aşıklar Şehri, her şeye rağmen sinemanın o
eski günlerini hatırlatan basit ve romantik
bir yapım. Altından kalkılmaz gibi görünen
toplumsal ve ekonomik sorunlar, patoloji ve
aşırılıklarla sinemada görmeye alıştığımız aşk
ve ayrılığın sadece “basit ve romantik” olmasıysa bugün için nadir bir nitelik. i

ILK ÖRNEKLERI
BÜYÜK BUHRAN,
YETKIN
ÖRNEKLERI
SAVAŞ DÖNEMINE
DENK GELEN
MÜZIKALLER
“KAÇIŞ SINEMASI”
OLARAK TARIF
EDILEBILIR.
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YEŞİLÇAM

METİN
AKPINAR

SEYİRCİYİ
HAŞLAMAK
YANLIŞTIR
SÖYLEŞİ: DİLAN SALKAYA

Tiyatroya Milli Türk Talebe Birliği’nde başlayan, Türkiye’nin ilk
kabaresinin kurucularından olan, oynadığı tiyatro oyunlarının
yanı sıra yer aldığı onlarca filmle sinema sanatından da desteğini
esirgemeyen, kendi adıyla hitap edilen Metin karakterlerine, halkının
anladığı, sevdiği yaklaşımlarla hayat veren, Deliler Kadrosu’nun en
aklıselim sanatkârıyla, Metin Akpınar’la bir söyleşi gerçekleştirdik.
Dizi piyasasının, yazma ve güldürme sanatının, sinemanın sinema
olduğu yılların altını üstüne getirdik. Yeşilçam yıllarından, gülmece
kuramlarına ve sessiz sinema erbaplarına uzandık.
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YEŞİLÇAM
Bugünden başlayalım. Kabare Tiyatro Müzesi
için uğraşıp dururken, gündeminizde başka
hangi projeler var?
Aşk Laftan Anlamaz dizimiz henüz bitti. Ben
drama yapalım dedim, benim ana hedefim drama.
En net dramatik yapı Romeo ve Juliet’te, Montagueler ile Capuletlerin çocukları arasında görülür. Yani
düşman ailelerin çocuklarının mutsuzluğudur yapı.
Diziyi oraya çekelim istedik. Ancak senaryo, şimdiye kadar gelinen bölümler müsait değildi. Dizideki
Azime Hanım’la Haşmet’in arasındaki, eski ve mutsuz bir aşk. Bir düşmanlık yaratıp çocukları işleyebilirdik. Ama sıkıştıkları için çocukları evlendirdiler.
Düşman aile falan kalmadı. Öyle olunca altı bölümdür oğlan “seni seviyorum ama affetmiyorum”, kız
da “ben kendimi affettireceğim” diyor.
Son zamanlarda dizilerde uyarlamalara dönüldü. Hindistan, Amerika bir yana, Güney
Kore uyarlamaları da revaçta.
Çünkü para burada. Kırk, kırk beş sene evvel
Kore’yle karşılaştırırlardı Türkiye’yi ve biz çok öndeydik. Biz demokrasiye geçtik, onlar askeri yönetime geçti. Kore’ye şimdi yetişemiyoruz eğitimde. Dizi
için yararlanılabilecek Daniel Defoe, Georges Feydeau var mesela. Bunları bilmiyor gençler. İsimlerini
söylediğim zaman şaşırıyorlar. Hâlbuki bu adamları
okusalar, buradan beş tane senaryo çıkar.
Kel Hasan Efendi’nin yardımcısı Agâh vardı.
Şehzadebaşı’nda tulûat tiyatrosu yapıyor, yazılı
metinler oynuyorlar. Agâh Efendi diyor ki: “Ya Kel
Hasan Efendi, bundan sonra oyuncular mektepten
yetişecekmiş.” Kel Hasan Efendi cevap veriyor: “Hiç
kusur etme. Asıl seyirciler mektepten yetişirse, işte
biz o zaman yandık.” Seyirci kötü. Özellikle dizi tüketicisi. Yüzde beş reyting yaptın mı tutuyor. Aşk
olacak illa. Ben “kirpik savaşları” diyorum bu dizilere. Kirpik savaşları devam edecek.
Dizilerin süresi, set çalışanlarına yapılan hak
ihlalleri ortada. En son çalışanlara verilen haftalık kaşenin aylığa çevrileceği söylentisi çıktı.
Bir gelişme kat edebildik mi?
Bir saat on dakika dizi çekiyoruz. Uzun metrajlı
sinema filminin süresi bu, çok uzun. Ama aylık bağlayamazlar. Oyuncular olsun, set çalışanları olsun,
bir birlik yok ki. Birlik olmayınca kimse sesini du-

yuramıyor. Öyle olunca televizyon ne derse o oluyor,
yapımcı ne istese kabul ettiriyor.
Komedi peki? Ele alınış itibariyle verimli mi?
Komedi senaryosu da mümkün fakat gitmiyor.
Gülmece hiyerarşisinin en alt basamaklarında kusurlularla eğlence, aksiyon esprisi vardır. Oturmak
üzere olan birinin altından sandalyeyi çekersen ve
düşerse gülerler. Ya da hareket, ivme devam ederken
adam duvara veya direğe çarpar. Gülmece kuramlarında bu “üstünlük kuramıdır” biliyorsun. Üstünlük
kuramı çok ayıptır. “Ben düşmedim, o aptal düştü.
Oh!” diye gülüyorsa adam, bu üstünlük kuramıdır.
ABD’li komedi ikilisi Laurel ve Hardy geliyor
burada aklıma.
Laurel ve Hardy de öyledir ama burada esas aksiyon eğlencesi Malek’tedir (Buster Keaton). Malek’in
müthiş bir sinematografisi var. Onun filmlerini yakalarsan çok eğlenirsin. Çılgın Dünya (It’s a Mad Mad Mad
Mad World, 1953) diye bir filmin sonunda Malek vardır
mesela. Hiç kimse onun Malek olduğunu bilmez.
Lajos Egri, Piyes Yazma Sanatı’nda gülmece karakterlerini belli kategorilerde ele alır: Pasaklılar, kusurlular, şişman ve zayıflar, kompleksliler, meraklılar. Gülmece karakteri dediklerimiz
kimlerdir? Neden güleriz onlara?
Gülmecede maalesef insan salgılarına çok gülünür.
“Tüh Allah belanı versin!” deyince güler bizimkiler. Bir
diğeri kusurlulardır. Cüce, kör, kambur, kel, kekeme...
Bu üçüncü kademe güldürü iğrençtir, insani değildir.
Bundan sonra biraz daha rafine iş başlar. Daha ulema
kuramı dediğimiz “Benim söyleyemediğimi söylüyorsa
yazar, o zaman biraz rahatlarım.” kısmı. Burada da etnik
kimlik girer devreye; Laz, Kayserili, Acem, Balama. Ama
bir travesti, transseksüel, aczmendi yok mesela. Çağdaş
teknoloji de yok, “atom altı” dediğimiz dünya da.
Peki Laurel ve Hardy, Salak ile Avanak’la mı
örtüşür bizde?
Karagöz Hacivat’la, Kavuklu Pişekar’la daha çok
örtüşür. Biri halk adamı, daha eğitimsiz ama doğal
yetenekleriyle işi idare edebilen, öteki biraz daha
eğitimli ama kendi eğitiminden ötürü ters pozisyona düşen bir tiptir. Rol çatışmasından doğan dramatik yapı vardır orada.
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YEŞİLÇAM
Sinemada sosyoloji ve psikoloji üzerine kafa yoruyorum. Mekân ve sosyolojik bağlamlar, filmlerin eğitsel işlevi, güldürüler, söylem biçimleri,
karakter temsilleri… Artık her alana o kadar çok
inildi ki, incelenmemiş ne kaldı?
Boş alan sosyal psikoloji. Yetmiş altı yaşındayım,
on yedi yaşında başladım bu işlere, düşün. Bana derler ki “Çok güzel Kayserili şive yapıyor.” Ben dinledim,
lügat hafızam var, Kayserili de gördüm, Kayserili oynarım. “Kabadayıyı çok güzel oynuyor.” derler. Niye,
çünkü benim sülalem kabadayı. Bilirim hâlini tavrını,
gözlemlerim var. “Güzel sarhoş oynar.” derler mesela.
İçinde büyümüşüm, elli senedir içiyorum, yaparım.
Ama ben hiç padişah görmedim. Padişah oynadım,
“Ne güzel oynuyor.” dediler. Çünkü “Ne güzel oynuyor.” diyenler de padişah görmediler. İşte bu sosyal
psikoloji. Peki bunu hangi irdelemeyle bulacaksın?
Sosyal psikoloji, bence senaryoda, sinemada çok
önemlidir. Sosyolog olmak da Aristo’dan bakarsan
başka, bugünden bakarsan başka. Türkiye gibi hiçbir şeye benzemeyen bir örnek var. Ama bunlar bence kaynak, hepimiz bundan besleniyoruz.
Kabare Tiyatrosu’nun formülünü nasıl oluşturmuştunuz? Ne şekilde beslenmiştiniz yerel
kaynaklardan?
Hem geleneği aldık hem çağdaşı. O da yanlış
anlaşılıyor. Çağdaşı aldık derken çağdaş tiyatroyu
almadık. Çağdaş kabare yapanlardan örnekler aldık, artı Brecht’i yakaladık. Brecht ilk zamanlarda
anarşist ve nihilistti. Her şeye karşıydı. Diyalektik
materyalist felsefeyi yakaladıktan sonra işi kavradı.
Ondan sonra doğru ve genelgeçer oldu, “Brechtyen”
terimi rahat kullanılmaya başlandı. Brecht’in önerisi
var, diyor ki: “Beni olduğum gibi asla uygulamayın.
Ben size nasıl yansıyorum? Ona bakın, onu uygulayın.” Biz Haldun Bey (Taner) sayesinde zannediyorum onu yaptık, öyle başarılı olduk. Yoksa sahne
önünde dur, seyirciyi haşla, o yanlış bir yöntemdir.
Aziz Abi (Nesin) yapardı onu. Azizname’de vardı.
Sinemanın aksine, tiyatroda evrensellikten
bahsetmek pek mümkün değil herhâlde?
Sinema evrensel bir sanat. Büyük bir kalabalığı
aldattığı için doğru kullanılsa, kamuoyu bile oluşturulabilir. Amerika’nın beşinci gelir kaynağı sinema32
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dır. Tiyatro dille bağlantılı olduğu için evrensel değil,
daha yerel tabii. Türk sinemasını rezil ettiler, rezil. Bak
sinemayla uğraşıyorsun. Yüz tane film seç, yüz filme
de bak. Çok ortak yan bulacaksın ve maalesef Türk sinemasının gelişmesini engelleyen ortak yanlar bunlar.
Yeşilçam için mi bugün için mi söylüyorsunuz?
1950, Türk sinemasının iyi olduğu dönemdir.
1950-1960 arasını al, bir de mesela 1975-1985. İkisini
karşılaştır, farkı göreceksin.
Ben annemi haftada bir sinemaya gönderirdim.
Gelir derdi ki, oğlum ben bu filmi gördüm. Anne ne
huysuz kadınsın ya derdim, bu filmi yeni çektiler.
O zaman üniversite okuyoruz, Türk filmine gitmiyoruz. Sonra bu işlere bulaşınca günde beş film seyretmeye başladım. Hepsi aynı, anam haklıymış! Bir
zengin oğlan fakir kız, bir aksi; bir de sanatçı olmak
isteyen kız, gazinocu ve aşk hikâyesi. Değişmez. En
değişmeyeni de öğretmenin düşkün kadına aşkı,
hep aynıdır. En son Şener Şen’in oynadığı Gönül
Yarası’nda (2005) bunu kullandılar.

YEŞİLÇAM
Jönlüğün tanımında da yok mudur, her role yakışmak? Mesela Kadir İnanır, son jönlerden biri
olarak kabul görüyor.
Olur mu hiç, jön başka bir şey. Öyle başladı, öyle
kaldı. Bize de hâlâ “çocuklar” diyorlar. Ay çocuklar
ne güzeldi tiyatronuz! Tarık Akan’la ikisi beraber
başladı. O zaman Tarık salon filmlerinde oynuyor,
Cüneyt Arkın’dan kalan yeri. Cüneyt Arkın ondan
sonra aksiyona geçti zaten. Kadir’in ise sonraki yıllarda sinematografik yüzü oturdu.
Türk sinemasının bugün geldiği noktayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yanlışlar üzerine kurulu maalesef. Geçen bizim
dizide zeybek çektiler, aynı Kadir’in sahnesi (Dila
Hanım, 1977). Kadir oynadı, Fikret Ağabey oynadı,
İmirzalıoğlu oynadı, Atatürk oynadı...
Siyah pardesü veya kaşkol, bütün kabadayılar
bunu takar. Bütün jönler bunu oynadılar. Bahsettiğim yüz filmi yapanlar da, Türk sinemasının yüz
akları, diye tanımladıklarımız da. Bunlar beş tane canavar sinemacı. Türk sinemasının katilleri bence onlar. Bunu söylediğim zaman kızıyorlar bana. Osman
Star yetişmediği için setlere hep aynı insanlar
çağrılıyor. Türk sinemasında Kel Zeki vardı, Allah
rahmet eylesin, hep doktor oynardı. Atıf Avcı sürekli
polis oynardı. Altı tane kavgacı vardı, bütün filmlerde ölüp ölüp dirilirlerdi. Bütün bunlara bakarsan ne
kadar içler acısı bir hâlde olduğunu görürsün.
Aynı tipler, aynı senaryolar ısıtılıp seyirciye
veriliyor. Seyirci alışkanlıklarından vazgeçmek
istemiyor. Piyasaya gireceksen şayet, mecburen aynı şeyleri yapıyorsun.
Çünkü hep aynı tipi oynayanlar başarılı oluyor.
Farklı bir tip denedikleri zaman çuvallıyorlar. Çünkü
sinema tüketicisinin böyle bir yapısı var.
Bizde karakter yok, tip var.
Karakter yok, karaktersizlik var. Sanat tüketicisi perdedeki karaktersizle özdeşiyor. Bütün mesele ondan kaynaklanıyor. O yüzden sosyal psikiyatri diyorum. Mesela adam aynı filmde hem
orduyla polisle barışık, hem kaçakçı, hem âşık.
Böyle adam olur mu?

Ağabey’in (Faruk Seden) filmlerine bak, mutlaka bir
tren geçer. Alakalı, alakasız. İvmeyi öyle yakalıyor.
Nedir o zamanlardan aklınıza gelen ilk anılar?
Tarkan: Altın Madalyon’u (1972) çekiyoruz. Zeki’nin
(Alasya) oynadığı karakterin, güvercinin kafasını kopartıp yılana atması lazım. Yılan onları yutup tespih
gibi olacak, senaryo bu. Bir yılan getirdiler. Piton ama
hayvan hiç hareket etmiyor. Arada dilini çıkarıyor,
güvercin falan yutacak hali yok! O zaman düşün, dijital değil, makara dönüyor, film para yakıyor. Motor!
Güvercini attılar, hayvan pat pat gidiyor, yılanda hiç
hareket yok. Yılanı getiren adam dedi ki “Toh o toh!
Geyik yedi üç gün evvel, ondan herhalde.” Sobalar getirildi yılan ısınsın diye. Dedik belki hareket eder. Yine
bir güvercin attık. Piton gidiyor yavaş yavaş, yine tık
yok. Film yanıyor. Dediler bari güvercini yılanın ağzına koyalım, belki yutar. Hayvanı kafesten çıkardık,
kanatlarını bağladık, güvercini yılanın ağzına soktuk.
Öyle duruyor, hayvanda hareket yok! Film cayır cayır
gidiyor tabii. Sinema böyle yerlerden geldi. i
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ

33

PORTRE

34

HAYAL PERDESİ MART - NİSAN 2017

PORTRE

GÜZEL BİR
İHTİMALİN
HAZİN SONU

XAVIER DOLAN’IN GENÇ YAŞTAKI
FESTIVAL BAŞARILARININ YARATTIĞI
EVRENSELLIK KAYGISI ONU
MIRASÇISI OLDUĞU SINEMADAN
GITGIDE UZAKLAŞTIRIYOR.

DENİZ ÖZLEM ÇEVİK
Kanada için özerk bir sinema oluşturmak, endüstriyel eğlence sinemasının merkezi ABD’nin civarda başka ot
bitmesine müsaade etmeyen kültürel
emperyalizmi yüzünden her zaman zor
oldu. İki ülkenin kültürleri ve dillerinin
aynı olması özerk bir Kanada sinemasının oluşmasına pek fırsat vermedi.
Dahası, Kanadalı yönetmen ve oyuncuların çoğu Amerikan film sektörünün
cazibesine kapılıp Hollywood’un bir
parçası olmak için göç edince, artık hangi oyuncu veya yönetmen Amerikalı,
hangisi Kanadalı ayırt etmek mümkün
değil. James Cameron denince kimsenin aklına o büyük bütçeli, abartılı filmlerinden önce Kanada sineması gelmez.
Aynı şekilde David Cronenberg bile “Kanada sineması” çağrışımı yapmıyor.
Bu talihsizliği aşıp bağımsız bir sinema oluşturan istisnai bir bölge var:
Kanada’nın ve hatta Kuzey Amerika’nın
Fransızca konuşulan tek bölgesi Québec.
Ülkenin genelinden farklı olarak, kendi
eğlence sektörüyle endüstrisine sahip bu
bölgenin Amerikan çizgisinin dışında bir
sineması var. Arama motorunda Kanada
sineması üzerine yapılan ufak bir araştırma bile Québec’te Fransızca üretilen
filmleri çıkarıyor. Fakat öyle veya böyle
Québec kendi sinemasını yaratmasına
rağmen çekilen filmler Kanada sineması
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Annemi Öldürdüm, 2009

KENDI EĞLENCE
SEKTÖRÜYLE
ENDÜSTRISINE SAHIP
QUÉBEC’IN AMERIKAN
ÇIZGISININ DIŞINDA BIR
SINEMASI VAR.
başlığı altında anılıyor. FC Barcelona’nın
ne kadar İspanyol ne kadar Katalan olduğu gibi biraz dil yakan mevzular.
Şimdilerde ise Kanada veya Québec
sineması denildiğinde Xavier Dolan’dan
başkası akla gelmiyor. Memleketi
Québec’te, Kanada genelinde, dünyada
(Türkiye’deki hayran kitlesiyse şaşırtıcı) birer veya ikişer yıl arayla çektiği
filmler büyük rağbet görüyor ve Dolan
Kanada’nın (bazen de Québec’in) dâhi
çocuğuna dönüşüyor. Her söylediği haber oluyor, programdan programa koşuyor ve her sene Cannes’dan ödülle döneceğine, yabancı film Oscar ödülüne aday
olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Elbette
ki 1989 doğumlu biri olarak ilk filmi An36
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nemi Öldürdüm (J’ai tué ma mère, 2009)
ile Denis Villeneuve’ün 1989 Montreal
Politeknik Üniversitesi katliamını anlatan Polytechnique (2009) filmini Québec
sinema ödüllerinde geride bırakarak
büyük ödülü alması ileride olacakların
habercisiydi. Fakat Dolan’ın bu noktaya
gelişini doğuştan sahip olduğu dehaya
kolayca bağlamamak, içinde bulunduğu
sektörle irtibatlandırmak gerekiyor.
Québec Sineması
Québec sinemasını Claude Jutra gibi
Truffaut ile çalışmış ve Antoine Amcam
(Mon oncle Antoine, 1971) gibi bir filme
imza atmış bir usta ile başlatmak gerekir. Asıl canlanmaysa seksenli yıllarda
yaşanmıştı. Québecli yönetmen Denys
Arcand imzalı Amerikan İmparatorluğunun Çöküşü’nün (Le Déclin de l’empire
américaine, 1986) Akademi Ödülleri’nde
Kanada’yı temsilen aday gösterilen ilk
film olması, hem özerkliği olmayan
Kanada sineması hem de yerelliği kıramayan Québec sineması adına dönüm
noktasıydı. Montreal’deki küçük burjuva hayatların bir kesiti olan film o sene
ödül alamasa da devamı niteliğindeki

Mommy, 2005

PORTRE

Barbarların İstilası (Les invasions barbares, 2003) ile Arcand bu kez aday olduğu
iki Akademi ödülünden birini alır, hem
de Cannes’dan En İyi Senaryo ödülü ile
döner. Bu başarı Québecli genç yönetmenleri Amerika’ya gitmeden ve yerellikten kopmadan film çekilebileceği
yönünde cesaretlendirmişti.
Bunun meyveleri doksanlı yıllarda
televizyonda alınmaya başlandı. Televizyonun en önemli eğlence aracı haline geldiği bu yıllarda Québec kendi
dizi-eğlence sektörünü yaratmış, oyuncu ve yönetmen istihdamı sayesinde
Amerika’ya göç biraz olsun engellenmişti. Örneğin Dolan’ın babası Manuel

DOLAN BAŞLANGIÇTA
HIÇBIR YABANCI
YAPIMDA YER ALMADIĞI
GIBI FILMLERINDE
QUÉBEC’IN YEREL
YILDIZLARINA YER
VERIYORDU.
Tadros doksanlı yıllarda -tabiri caizse- Türkiye’deki Süper Baba veya Mahallenin Muhtarları’nın estirdiği rüzgârı
estiren Omerta dizisinde rol alıyordu.
Dolan bu havanın içine doğmuştu. Denys

Arcand’ın sinema alanında açtığı yoldan
ise o yıllarda Pierre Falardeau, iki binlere
gelindiğindeyse Philippe Falardeau, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée ve Xavier Dolan gibi yönetmenler ilerleyecekti.
Fakat ne Jean-Marc Vallée’nin mütevazı
filmi C.R.A.Z.Y. (2005) ne Villeneuve’ün
İçimdeki Yangın’ı (Incendies, 2010) ne de
Montreal’de yaşayan Cezayirli bir göçmenin hikâyesini konu alan Canım Öğretmenim (Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau,
2012) gibi başarılı filmler Dolan’ınkiler kadar ilgi görecekti. Peki, Dolan’da ne vardı
da Québec sinemasının takipçisi olmasına rağmen ondan ayrı bir deha gibi görülüyordu?
Dolan ve Çağdaşları
Dolan’ın popülerliğini her bir filmini
ayrı ayrı inceleyerek, seçtiği konulara,
o konuları işleyiş tarzına ve artık yavaş
yavaş “dolanesque” diye özetleyebileceğimiz vazgeçilmezlerine (müzik eşliğinde melodramatik sahneler, mütemadiyen katharsis yaşayan karakterler,
gözyaşı ve kahkahanın birbirine karıştığı anlar) değinerek anlatmak mümkün.
Fakat asıl mesele Dolan’ın yükselişi ile
Québec sinemasında iki binlerin sonunda yaşanan kopuşu ilişkilendirmek.
MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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DOLAN’IN,
DIĞER QUÉBECLI
YÖNETMENLER GIBI
EVRENSEL BAŞARIYI
YERELLIKTEN KOPUŞ
OLARAK ALGILADIĞI
BELLI.
Dolan’ın ilk filminden bu yana
Québec sineması iki büyük yönetmenini Hollywood’a kaptırdı. 2013’te hem
Denis Villeneuve Tutsak (Prisoners, 2013)
ile hem de Jean-Marc Vallée Sınırsızlar
Kulübü (Dallas Buyers Club, 2013) ile artık
Hollywood yapımlarında yer alacaklarını müjdeliyorlardı. Nitekim öyle de oldu;
Vallée kariyerine Yaban (Wild, 2014) ve
Yeniden Başla (Demolition, 2015) ile, Villenueve ise bu sene Akademi ödüllerinde
En İyi Film kategorisinde yarışan Geliş
(Arrival, 2016) ile devam etti. Dolan’ın diğer bir çağdaşı Philippe Falardeau iki yerel iki de Amerikan filmiyle filmografisini çeşitlendiriyordu. Dolan ise hiçbir yabancı yapımda yer almadığı gibi bütün
filmlerinde Suzanne Clement ve Anne
Dorval gibi Québec’in yerel yıldızlarına
yer veriyor ve böylece “abilerinden” boşalan yeri doldurmuş oluyordu.

Alt Tarafı Dünyanın Sonu, 2016

Yerellikle Evrensellik Arasında
Dolan’ın 2015’te gösterime giren
Mommy filmi tam da Québec’in bütün
önemli yönetmenlerini kaybettiği bir
anda, bölgede büyük umutlar yeşertmişti. Hemen hemen herkese göre film
Dolan’ın olgunluk dönemine girdiğini
müjdeliyordu. Otobiyografik ögelerden
ve önceki filmlerinin vazgeçilmezi eşcinsellik temasından sıyrılan Dolan, bu
kez Montreal banliyö hayatına başka bir
mesele için dalıp, pek çok kişinin hayat
38
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deneyimine dair parçaları su yüzüne
çıkarıyordu. Toplumda yalnızca “anne”
olmayı reddeden kadınlar ile yalnızca
“anne” olarak var olabilenler, dip dibe yaşanan fakat arkadaşlığa dönüştürülemeyen komşuluklar, sessiz kalmak suretiyle
bir zorunluluk haline dönüşmüş aileler
ve tek ebeveynli çocuklardan oluşan bir

iki binli yıllar Montreal’i sunarak yeni bir
izleyici kitlesi yakalamıştı. Cannes’da aldığı ödüllerle bir anlamda hem yerelliği
tescillenmiş hem de uluslararası başarıdan ödün vermemiş oluyordu.
“Filmlerim Québec’e dair ama başarım uluslararası” gibi tuhaf cümleleri, yönetmenin yerliliği ve evrenselliği bir ara-

PORTRE

DOLAN, BAĞIMSIZ QUÉBEC
SINEMASINI YARATAN
YÖNETMENLERIN ÜRÜNÜ
ANCAK MIRASÇISI
OLDUĞU SINEMADAN
UZAKLAŞIYOR.
İngilizce çekileceği açıklandıktan ve
oyuncu kadrosu şekillenmeye başladıktan sonra Dolan’ın da tıpkı diğer Québecli
yönetmenler gibi evrensel başarıyı yerellikten ve memleketinden kopuş olarak
algıladığı az çok belli oldu. Kendisi gibi
genç bir yıldız olan Adele’in şarkısına
çektiği klip ile Amerikan dünyasına göz
kırpan Dolan’ın kariyerine nasıl devam
edeceğini göreceğiz.

da tutma kaygısı taşıdığını gösteriyordu.

filmi Alt Tarafı Dünyanın Sonu’na (Juste la

Bu kaygı sayesinde Québec medyasında

fin du monde, 2016) kadar. Montreal’de çe-

Dolan için “bizim oğlana sahip çıkalım”

kilmiş olması dışında yerelliği olmayan

şeklinde bir koruma kalkanı oluşturul-

filmde Dolan, ismi duyulduğunda bile

muştu. Filmleriyle alay eden mizahçılar

sinemaya izleyici çekecek Marion Cotil-

bile dalga geçebilecekleri yerel bir figüre

lard, Vincent Cassel ve Léa Seydoux gibi

sahip olmaktan mutlu görünüyorlardı ta

isimlere yer veriyordu. Bir sonraki filmi

ki bir Fransız yapımı gibi görünen son

The Death and Life of John F. Donovan’ın

Dolan Claude Jutra, Denys Arcand,
Pierre Falardeau, Philippe Falardeau
gibi bağımsız Québec sinemasını yaratan yönetmenlerin ve doksanların televizyon emekçilerinin ürünüydü. Fakat
genç yaşta elde ettiği festival başarılarının yarattığı evrensellik kaygısı bugün
onu mirasçısı olduğu sinemadan gitgide
uzaklaştırıyor. Mommy’nin Québec’te yeşerttiği umut, Alt Tarafı Dünyanın Sonu
ile kayboldu. Dolan belli çevrelerde hâlâ
koruma altında olsa da, filmlerinin tadı
artık memleketi Montreal’de bile yavaş
yavaş kaçmaya başladı. Filminin bu seneki Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde
En İyi Film kategorisinde yarışacak beş
film arasında olmaması sebebiyle ülke
içindeki popülaritesini, En İyi Film ve En
İyi Yönetmen ödülleri için yarışacak olan
Villeneuve’e kaptırdı bile. Kısacası Dolan,
ezici Amerikan sinemasının baskısı altında var olmaya çalışan ufacık, yerel bir
sinema için “vaktiyle bir ihtimaldi ve çok
güzeldi”1 lakin o ihtimalin sonu geldi. i
1

Murat Uyurkulak’ın Tol romanından.
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3+1

Feda

Bazen aşk, bazen vatan, bazen
de devrim için kahramanın kendi
hayatından vazgeçmesi gerekir.
Beyazperdeden 3 fedakârlık ve
+1 göze alamama hikâyesini derledik.

V for Vendetta (2005)
V’yi, Y Kuşağı’nın bütün politik hareketlerinin bir numaralı sembolü yapan
sloganlardan biri: “Fikirlere kurşun işlemez!” Görünen o ki mottonun tersi
de doğru. Fikirler öldürerek yok edilemediği gibi, uğruna kan dökülmemiş
ideoloji de pek iş yapmıyor. V, devrimin fitilini ateşledikten sonra canını
feda etmeseydi ne milenyumun en popüler halk kahramanlarından olurdu,
ne de Kasım’ın 5’i hatırlamaya değer bir tarih.

300 Spartalı (2006)
Pers Kralı Xerxes, gözünü Yunan şehir devletlerinin topraklarına dikmiş ve
ordusunu savaşa hazırlamaktadır. Sparta Kralı Leonidas ise vatanını savunacağı bu savaşa şehir konseyini ikna edememektedir. Yalnızca 300 yürekli
askeriyle Pers Kralı’nın karşısında durmak zorundadır. Yunan şehirleri Pers
işgalinin eşiğindeyken Leonidas’ın vatanı için kendini feda etmeye hazır
askerleri, yok olmak pahasına komutanlarını yalnız bırakmayacaktır.
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Casablanca (1942)
Casablanca’yı veya herkesin buluştuğu Rick’in gece kulübünü anlatmaya gerek
var mı? Kendisini terk ettiğini düşündüğü Ilsa’dan gerçeği öğrenen Rick, Direniş
lideri kocası Laszlo’nun Amerika’ya gitmesini sağlayacak belgeleri vermeyi
kabul eder. Ilsa Laszlo’nun kaçması karşılığında Rick’le kalmaya razıdır. Ancak
Direniş’in Laszlo’ya, Laszlo’nun da Ilsa’ya ihtiyacı vardır. Rick aşkını kalbine
gömüp Ilsa’yı Lazslo’yla gönderir. Çünkü aşk cesaret ve fedakârlık gerektirir.

+1

Dehşet Kapanı

(Cabin in the Woods, 2012)
Bir grup genç hafta sonunu geçirmek için (tabii ki) ıssız bir ormana; kimsenin
onları bulamayacağı bir kulübeye gider. Tatilin tadına varamadan kulübede bir tuhaflık olduğunu anlarlar. Korku türünün kalıplarını tiye aldığı
kadar korkutmayı da başarabilen film, hepimizi çok yakından
ilgilendiren bir konuda seçim yapmak zorunda kalıyor:
İnsanlık kurtarılmaya değer mi? Verdiği cevap
herkesi mutlu etmeyebilir.
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Gülümse
Kaderine
BETÜL DURDU

UZAYLILAR HAKKINDAKI,
EDEBIYAT-SINEMA
IŞBIRLIĞININ SON
ÜRÜNLERINDEN GELIŞ,
BILIMKURGU TÜRÜNDE
YENI BIR SAYFA AÇMIŞA
BENZIYOR.
Uyarı: Bu yazı filme dair bazı sürpriz detayları
içermektedir.
Georges Méliès’nin çektiği, sinema tarihinin
ilk bilimkurgu -ve üstelik uyarlama- filmi Aya
Seyahat (Le voyage dans la lune, 1902)’ten bu
yana, insanlığın başka gezegenlere ulaşma ve
oradaki yaşam formlarını tanıma arzusu hakkında çok film çekildi. Gezegenimiz evrenden
münezzehmişcesine isimlendirdiğimiz “uzaylılar” yeri geldi dostumuz, yeri geldi düşmanımız
oldu fakat ne olursa olsun popülaritesini günümüze kadar sürdürdü. Bilinmeyenin cazibesi
hem edebiyatta hem de sinemada çokça rağbet
göredursun Geliş (Arrival, 2016) uzaylılar hakkındaki edebiyatla sinema işbirliğinin son ürünlerinden. Bilim kurgu yazarı Ted Chiang’ın Hayatının Hikâyesi (Story of Your Life, 1998) adlı kısa
öyküsünden uyarlanan film, Eric Heisserer’in
senaristliğinde ve Denis Villeneuve’ün yönetmenliğinde beyazperdeye aktarıldı. Hikâye
42
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yılların alışkanlığıyla oluşturduğumuz, uzay gemisinden çıkıp “Merhaba Dünyalılar sizi yok etmeye geldik” diyen uzaylı beklentisini yok edip
bilimkurgu türünde şimdiden yeni bir sayfa açmışa benziyor.
Geliş, Terrence Malick’in Hayat Ağacı (The Tree
of Life, 2011) filmine benzer bir sahneyle açılır ve
sinematografide yer yer Malick etkisi kendini
göstermeye devam eder. Dünya, bir sabah uyandığında gezegenin semalarında konumlanmış bir
düzine uzay gemisiyle karşılaşır. Geliş, hükümetlerin “Bu geliş hayra alamet değil” demesiyle bir
anda patlak veren küresel krizin ortasında uzaylılarla iletişim kurabilmek için görevlendirilmiş
dilbilimci Loise Banks’in hikâyesini anlatır. Ancak şimdiye kadar izlediğimiz uzay filmlerinin
aksine filmin temel meselesi iletişimdir. Otoriteler ne kadar diretse de Loise, uzaylılar hakkında
herhangi bir yargıya varmadan önce onları anlamak niyetindedir. Çünkü karşısındaki uzaylıların
zihni insan zihninden “biraz” farklıdır.
Duygulara Odaklanan Bir Film
Edebi bir metni sinemaya uyarlamak esasında yaratıcı bir iştir, ancak uyarlama kaynağın ana fikrine sadık kalırken onu yeniden
yorumlayabilmeyi gerektirir. Metni tamamen
muhafaza etmekle onu serbestçe dönüştürmek
arasında kurulacak hassas denge önemlidir.
Ted Chiang’ın nispeten sakin bir tonda anlattığı hikâye, sinekten yağ çıkarmayı şiar edinmiş
Hollywood’un elinde soğuk savaş artığı ulusal
güvenlik paranoyalarının kol gezdiği bir anlatıya
yaslanır. Neyse ki bunu “uzaylıların Çin’in toprak bütünlüğünü tehlikeye atması” gibi komik
nedenlere dayandırarak, hiç yoktan düşman yaratmanın bile makul karşılanabileceği küresel
politik düzenin eleştirisine dönüştürür. Özgün
hikâye zaman ve iletişim kavramları ekseninde
gelişirken, filmde seyirlik olması açısından çatışmayı ve aksiyonu artıracak bu tarz unsurlara
yer verilmemesi düşünülemezdi.
Ted Chiang’ın yoğun terminoloji içeren dilini
göz önünde bulundurduğumuzda elde sinemaya uyarlanması oldukça zor bir hikâye olduğu
söylenebilir. Ancak buna rağmen filmde ter-

GELIŞ’IN SINEMATOGRAFISINDE
TERRENCE MALICK ETKISI
KENDINI GÖSTERIYOR.
minolojiye yabancı kalabilecek seyirciler için
mümkün mertebe satır aralarındaki muğlaklık
doldurulmaya çalışılır. Yine de bol aksiyonlu,
görsel efektli film sevenleri pek tatmin edemeyeceği ortada olan Geliş, hareketten çok duygulaMART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ

43

EDEBİYATTAN SİNEMAYA

BUGÜNE KADAR İZLEDİĞİMİZ
SIRADAN UZAYLI FILMLERININ
AKSINE GELIŞ’IN TEMEL
MESELESI ILETIŞIMDIR.
ra odaklanmasıyla özgün hikâyeye yeniden yaklaşır. Loise’in bireysel hikâyesine birkaç küçük
toplumsal olay ekleyerek yoluna devam eder.
Film, hikâyeyi felsefi boyutundan tamamen koparmasa da ona toplumsal bir boyut ekleyerek
günlük yaşamın işleyişine uygun hale getirir.
Geliş Gelişme Sonuç
Tüm dünya gözünü dikmiş Heptapot adı verilen ziyaretçilerin ne istediğini merak ederken;
Loise, birbirine tamamen yabancı iki dil arasında
karşılıklı öğrenmeyi sağlamak için bir başlangıç
noktası yakalamaya çalışır. Bu kaotik atmosferin
ortasında, Heptapotların dilini söküp, dilde yet44
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kinliğini artırdıkça Loise’in düşünce sistemi değişmeye başlar. İnsan dilleri olayları sırasıyla tecrübe edip aralarındaki ilişkinin neden ve sonuçlara göre değerlendirilmesini sağlamakla sınırlıyken, Heptapot dili tüm olayları aynı anda tecrübe
etme imkânı sunmasıyla zamansal sınırlamaları
ortadan kaldırır. Loise’in düşünce biçiminin değişmesinde Sapir-Whorf Hipotezi temel alınır. Bu
hipoteze göre, kullanılan dil kişinin dünyayı nasıl
algıladığını ya da dünyanın algılanışı kullanılan
dili belirler. Loise’in zaman algısı da Sapir-Whorf
Hipotezi’nde öngörüldüğü üzere Heptapot dilini
öğrenmesiyle değişime uğrar ve gelecek ile geçmiş arasındaki perde ortadan kalkar. Loise, Heptapot dilini anlattığı Evrensel Dil kitabıyla da evrensel dil tartışmalarına farklı bir yorum getirir;
evrensel dil zamansal sınırlığı olmayan, insanüstü bir iletişim aracı olarak nitelenir.
İnsanın doğrusal zaman algısına karşılık,
Heptapotların döngüsel zamanında; şimdiki
zaman önceden bilinen senaryonun hayata ge-

EDEBİYATTAN SİNEMAYA

çirilmesidir. Dil yalnızca bir iletişim aracı değil
aynı zamanda bir eylem biçimidir ve eğer özgür
iradenin varlığını kabul ediyorsak bu geleceği
bilmediğimiz içindir. Bu doğrultuda kitap koyu
bir kaderciliği esas alsa da filmde Çinli general
ile Loise’in gelecekteki konuşmalarının şimdiki
zamanı etkileyebildiğinin gösterilmesiyle uzlaşmacı bir tutum sergilenir. Kitap özgür iradeyi
tamamen yok sayarken, film meseleyi biraz yumuşatarak daha orta yollu ele alır. Loise özgür
iradesiyle seçimleri bilinen, kaçınılmaz bir sona
doğru ilerlemektedir. Böylelikle Loise’in çocuğuyla olan sahneleri filmsel zaman içerisinde
anlam kazanır. Aslında flashforward (geleceğe
bakış) olarak kurgulanmış bu sahneler filmi kabaca üç zaman dilimine böldüğümüzde girişte
geçmiş, gelişmede rüya bağlamında an ve sonuçta geleceği temsil ederek bütünde geçmiş,
an ve geleceği birbirine bağlar. Loise geleceğini
görse de “Kaderimse çekerim” diyerek ondan
kaçmayacaktır.

CHIANG’IN SAKIN BIR
TONDA ANLATTIĞI HIKÂYE,
HOLLYWOOD’DA PARANOYAK
BIR ANLATIYA YASLANIR.
Geliş, en başından itibaren ortaya koyduğu
farklılığı sonuna dek sürdürmeyi başarır. Heptapotların dünyaya neden geldikleri konusunda
film kitaba göre artistik bir açıklama yaparken
somut bir sona da bağlamaya çalışır. Kitap içinse
uzaylıların neden gelip gittiğinden ziyade birbirinden çok farklı iki türün kurdukları saf temas
önemlidir. Nihayetinde hiçbir şeye ulaşılamayan,
ucu açık bırakılmış bir anlatıdansa kendi kendimizi yok etmekten kıl payı yakayı sıyırdığımız bir
son, seyirlik açıdan daha tatmin edicidir. Geliş,
gelişme, sonuç tamamlandığında kitap bizi “neden” sorusuyla baş başa bırakırken, film ise “şimdi ne olacak” diyerek sonrasına kapı aralar. i
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AÇIK ALAN

Bu Şehİr

Patlamaya
Hazır
BAHAR YILDIRIM SAĞLAM

STAR WARS EFSANESININ ILK
HALKASINA EKLENEN ROGUE
ONE ’IN SENARYOSU GÜÇ’E GÜVEN
ÜZERINE KURULU.
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AÇIK ALAN
“Uzun zaman önce, çok uzak bir
galakside” yazısıyla başlar Star Wars
hikâyeleri. Karanlık taraf ile aydınlık taraf arasındaki ince çizgiyi ve “Güç”e sahip olmanın ikiliğini anlatır. George Lucas, Star Wars serisi ile jedi’leri, sith’leri,
stormtrooper’ları, droid’leriyle mekânın
sınırlarını aşan bir kurgu evreni yaratır.
Bu evrende Chewbacca, R2-D2, C-3PO,
Usta Yoda, Darth Vader, Han Solo, Palpatine, Jabba gibi unutulmaz kahramanların yanı sıra türlü türlü ırklar, çeşit çeşit yaratıklar, siyah-beyaz uzay araçları,
kozmik binalar ve mistik güçler yer alır.
Üçlemelerle gittikçe genişleyen serinin
son filmi Rogue One, 1977 yılında doğan
efsanenin ilk halkasına eklenerek
vizyona girdi. Rogue One’ın
özelliği hikâyenin başladığı noktaya geri dönmesi.

JEDI FELSEFESINDE
GÜÇ’Ü KULLANMAK
DENGE, KONTROL VE
SABIR GEREKTIRIR.
Lucas’ın kahramanlarının yolculuğu
Prenses Leia’nın eline geçen planlarla
başlıyordu. Bu son filmde seyirci, planların Prenses Leia’nın eline nasıl geçtiğini izlerken son sahneyle zamanda kısa
süreli bir yolculuğa çıkıyor. İlk üçlemede Prenses Leia, Ölüm Yıldızı’nın planlarını efsanenin meşhur ismi Obi-Wan
Kenobi’ye ulaştırmaya çalışıyordu. Galaksiye tekrar özgürlük getirmek için ObiWan Kenobi, Luke Skywalker ve Yoda’nın
yolları kesişmişti. Sekiz yüz yıllık jedi şövalyesi Yoda, karanlık tarafın lordu Darth
Vader’ın oğluna -Luke’a- Güç’ü nasıl kullanması gerektiğini öğretecekti.

Star Wars evreninde Güç; iyiliği ve
kötülüğü, cumhuriyeti ve imparatorluğu, karanlığı ve aydınlığı, savaşı ve
barışı, her şeyi zıddıyla birlikte barındırır. İnsanın zaafları; kaybetme korkusu, kibri, sabırsızlığı, öfkesi, tedirginliği
Güç’ü gölgeler ve karanlık tarafa çeker.
Anakin’i, Darth Vader’a dönüştüren şey
de sevdiği kadını kaybetme korkusu,
hırsı ve kibriydi. Jedi felsefesinde Güç’ü
kullanmak denge, kontrol ve sabır gerektirir. Çünkü Yoda’nın dediği gibi
“Gücün karanlık yüzü daha güçlüdür.”
Manihaist öğretiye göre evrende
iki âlemin varlığı söz konusudur. Bu
âlemlerden “biri iyiliği, aydınlığı ve yaşamı; diğeri ise kötülüğü, karanlığı ve
ölümü”1 temsil eder. Manihaist öğreti
“birbirine denk iki kozmik güç olan ‘iyi’
ile ‘kötü’nün evrende birbiri ile savaş halinde olduğunu”2 savunur. İnsanın benliğinde de benzer bir ikilik oluşur. Böylece iyi ile kötü sürekli mücadele eder.
Star Wars efsanesinde sith lordu Darth
Vader, başlangıçta Güç’e denge getirecek kişiydi ancak korkusuna yenilerek
karanlığı seçer. Jedi felsefesinde “korku
karanlık tarafa giden yoldur.”
Rogue One’da da imparatorluğun
adamları, “korku” faktörünü kullanarak isyancıları yanlarında yer almaya
zorlar. Ancak kendisini isyana adayan
Lyra Erso, bu tehdide aldırış etmez ve
filmin hikâyesi tam bu kırılma anında
başlar. Serinin son filminde de imparatorluğun galaksiye huzur ve güvenlik getirme vaadinin anlamı, baskı ve
kargaşadır. Cumhuriyet düştüğünde ya
1

Dilâ Baran Tekin, Mani ve Öğretileri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, s. 56.
2 Fatih Fidan, Kötülük Probleminin Felsefi
Açıdan İncelenmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, s. 31.
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da esas amacını yitirdiğinde galaksiye
korku ve huzursuzluk hâkim olur.
Bu huzursuzluk da tüm Star Wars
efsanesinde olduğu gibi Rogue One’da
da ancak Güç’e güvenerek aşılabilir. Rogue One’ın senaryosu Güç’e güven üzerine kurulu. Lyra imparatorluğa boyun
eğmeyi reddederken kızına “Güç’e güven!” der. Diğer taraftan filmde Güç’ün
mistik tarafını Chirrut Imwe karakteriyle dövüş sanatları ustası Donnie Yen
canlandırıyor. Chirrut, ilk üçlemede
Yoda’nın Luke Skywalker’a öğretmeye
çalıştığı şeyi “Güç’e inancı” yansıtıyor.
Yoda, meşhur “gemiyi kaldırma” sahnesinde Luke’un inanmadığı için başaramadığını söylemişti. Star Wars efsanesinde Güç’e inanmak ve Güç’ü hissetmek gerekir. Kör olmasına rağmen
sadece hisleriyle kendisini koruyan
48 HAYAL PERDESİ
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IMPARATORLUĞUN
HUZUR VE GÜVENLIK
GETIRME VAADININ
ANLAMI, BASKI VE
KARGAŞADIR.
Chirrut, sürekli “Güç benim yanımda
ben de gücün yanındayım” diyerek savaşır ve ölüme gider. O, aynı zamanda
dostlarına da Güç’e güvenmeyi öğretir.
Jedi felsefesinde Güç’e güvenmek
ve sahip olmak için kaybedecek bir
şeyi olmamak gerekir. Çünkü ancak
“Kaybedecek bir şeyi olmayanlar zafer
kazanabilir.” Anakin’in kaybetme korkusunun, karanlık tarafın yolu olduğu

öğretisine bu filmle tekrar dönülür.
Lyra Erso, Jyn Erso, Chirrut Imwe, Cassian Andor korkmadıkları için imparatorluğa karşı çıkabilir, Ölüm Yıldızı’nın
planlarını ele geçirip zafere giden yolda
adım atabilir. Onların cesaretinin yanı
sıra her şeyden önce umudu vardır.
Star Wars üçlemelerinin ana teması
umuttur. Bu umut efsanenin başlangıcında Anakin’di. Onun karanlık tarafı
seçmesiyle galaksinin umudu Luke
olur. Rogue One’a da “İsyanlar umuda
bağlıdır.” repliği damga vurur. Rogue
One’da bir pilotla gönderilen mesaj, isyancılar için galaksiye özgürlük getirecek umuttur. Lyra Erso’nun kızının bir
delikte saklanarak hayatta kalması da
toprağa atılmış umut gibidir. Saw Gerrera, Jyn’i saklandığı delikten çıkardığında “Çocuğum gel, önümüzde uzun
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bir yolculuk var.” der. Bu “yolculuk”
esasında tüm Star Wars yolculuğuna
bir atıf sayılabilir.
Rogue One’da yönetmen, eski Star
Wars filmlerine kısa göndermeler yapıyor: C-3PO, Prenses Leia ve Darth Vader anlık sahnelerle filmde yer alıyor.
Ancak Darth Vader’ın eski filmlerdeki
karanlığın lordu emareleri ve etkileyiciliği, filmi teğet geçmiş. Bununla birlikte filmin bir çıkmazı da Jyn Erso ve
Cassian Andor arasında oluşan bağın
inandırıcılıktan uzak olması. İki isyancı
arasında -Star Wars geleneği itibariyleyavaş yavaş oluşan sevgi, hikâyeye sindirilememiş. Rogue One’da esas can alıcı olan “gezegen katili” olarak bilinen,
bütün gezegenleri yok edebilecek güce
sahip “Ölüm Yıldızı” silahının yapımı
aşamasında, mühendis Galen Erso’nun

ROGUE ONE,
GÜÇ UYANIYOR ’A
NAZARAN STAR WARS
SEYIRCISINI KENDISINE
DAHA FAZLA ÇEKECEK
GIBI GÖRÜNÜYOR.

netmenliğini yaptığı Rogue One, 2015
yılında çıkan Güç Uyanıyor’a nazaran
Star Wars seyircisini kendisine daha
fazla çekecek gibi görünüyor. Rogue
One’da izleyici Darth Vader’ın “Where
is Padme?” diye soran sesine ve jedi’lerin “May the force be with you!” repliğine daha yakın olacak. Ölüm Yıldızı’na
daha yakın olacakları gibi.
Ne var ki, Ölüm Yıldızı’nın patlama
tehlikesi imparatorluğa karşı çıkanların

bu silahı imha edecek bir düzenek ta-

yok edilmek üzere olduğunu gösterir ve

sarlaması ve planlarını bir pilotun yar-

filmin kahramanı Yüzbaşı Cassian An-

dımıyla isyancılara ulaştırması.

dor “Bu şehir patlamaya hazır.” diyerek

Bununla birlikte Rogue One, Star

kaotik gezegendeki tehdidi salık verir.

Wars evrenine dair pek çok köşe taşıyla

Bu yüzden Yoda’nın geçmiş bir zaman-

dolu: iyilik, kötülük, korku, güç, umut,

da dediği gibi “Doğru zaman gelene ka-

cesaret, inanç. Gareth Edwards’ın yö-

dar ortadan kaybolmalıyız, biz!” i
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SÖYLEŞİ
Alpgiray Uğurlu, kısa filmlerle
başlayıp Uvertür ile uzun metraja
geçtiği kariyerine Enkaz ile devam
ediyor. Film, Nisa ile Barış karakterleri
üzerinden depremin telafisi olmayan
hasarlarına odaklanırken tür filmi
klişelerinden ve felaket filmlerinin
alışıldık hikâyelerinden uzak duruyor.
Yönetmen-senarist Uğurlu ile
Enkaz’ın hikâyesinin arka planını,
Enkaz
zorlu yapım sürecini, olası depremin
bugünün medyası ile imtihanını ve
yeni projesi Organik Aşk Hikâyeleri’ni
konuştuk.

SÖYLEŞI-FOTOĞRAF: BETÜL DURDU

Enkaz’ın hikâyesi nasıl ortaya çıktı?

ALPGİRAY UĞURLU

BAZI
YARALARIN
TEDAVIİS I
YOKTUR
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Deprem hakkında yazmak istiyordum
ama hikâye depremi anlatmakla kalsın istemedim. Bunu yapmak için iyi araştıracaksın ya da içinden geleceksin. İnşaat mühendisiyim, üniversitedeki bütün eğitimimiz
olası depremler üzerineydi. Kısa film yaparken kafamda deprem hikâyeleri vardı. İşaret
olsa gerek; bir aile dostumuzun depremzede
olduğunu öğrendim. Fark ettim ki bu kadın
bize gelirken asansör kullanmıyor, sekizinci kata merdivenlerden çıkıyor. Depremde
eşini kaybetmiş. Deprem meselesinin film
yapılmaya değer bir öneme sahip olduğunu
düşündüm ve yazmaya başladım.
1999 depreminin anıları hâlâ taze,
toplumsal hafızamızdaki travmaların
hikâye üzerinde etkisi var mıydı?
Oradan çıkmam gerekiyordu. İlk defa
anlatılan bir konu değil. Bir sürü örneği var.
Özellikle yabancı örnekler seyircinin katharsis yaşaması üzerine kuruluyor. Onlara

SÖYLEŞİ

benzememek için uğraştım. Enkaz’da o noktada durmak, travmatik durumu ön plana
almak istemedim. Seyredenlerin hafızasında küçük de olsa yer edecek bir durumu anlattım sadece. İnsanlar filmi izledikten sonra ne var ne yok diye evlerini kontrol etseler
yeter. Büyük bir şey öğretme isteğim yok,
sinemanın öğretme gücü olduğunu düşünmüyorum, fakat en azından fark ettirebilir.
Yapım süreci nasıl gelişti?

Enkaz’ın konusu itibariyle sponsorlar
getireceğini tahmin etmiştik. Akasya (Asıltürkmen) enkaz altında performansını sergiledikçe ve ortaya çıkan işi gördükçe filmin potansiyelinin kuvvetli olduğunu ve
farklı olabileceğini düşündüm. Birkaç hafta
ara verdik ve senaryoyu biraz revize ettim.
Oyuncular ve yapımcıyla paylaştım ve şimdiki versiyonu üzerinde herkes hemfikir
oldu. Enkaz altından çıkanların duygularını

İki sene önce çektik filmi. Birçok ortak
yapımcı var. Arkadaşlarımızın çoğu para almadan çalıştı. Suzan Güverte ve Umut Bayoğlu yapımcılarım. Suzan’la Romanya’da
tanıştık, projeyi götürdüm. Kabul edince
çalışmaya başladık. Koray Sevindi ve Barış
Akyüz devreye girdi. Öncelikle öz kaynaklarımızı ortaya koyduk ve bütün yapımcılığı
Suzan Güverte üstlendi. Motivasyonumuz
filmi çekmek üzerineydi. Kalan kısmı sonra
halledebileceğimizi düşündük.

açığa çıkarmak için Barış karakteriyle ala-

Diğer filmleriniz de minimal bütçelerle
hayata geçirildi. Nasıl başarıyorsunuz?

için epey uğraşıldı. Enkaz altındaki atmos-

Uvertür’de aynı yöntemi izlemiştim. Bütçelendirdiğin zaman normal bir film bütçesi
çıkıyor ama para almayan insanlar, destekler var. Mesela Gidelim Buralardan Berlin’in
(2016) bütçesi sıfırdı. Berlin seyahatlerim sırasında ortaya çıktı.

kalı revize yaptım. Hikâye ilk versiyonda
enkaz odaklıyken son halinde Barış karakterinin ağırlığını artırdım.
Mekân çeşitliliği az olmasına rağmen
çekimler zorlayıcı geçmiş görünüyor.
Çekim süreci nasıl ilerledi?
Çekimlerde iki kamera kullandık. İki kamera sayesinde hızlanıyorsun fakat ışık ve
ses açısından bazı problemler çıkıyor. Ses
feri doğru verebilmek için dekorla uğraştık.
Bütçe nedeniyle mükemmel bir dekor yapamadık. Öncesinde enkaz altında geçen filmlerin kamera arkası videolarını incelemiştik.
Film mekânları arasındaki kontrastın
ve sınırlı mekân kullanımının avantajları ya da dezavantajları nelerdi?

ALPGIRAY
UĞURLU
KIMDIR?
1983’te Manisa’da doğdu.
Lisansını İTÜ İnşaat
Mühendisliği, yüksek lisansını
Bilgi Üniversitesi Sinema-TV
bölümünde tamamladı. Şeytan
Doldurur (2007), Siyah Beyaz
Gri (2008), Boş Ev’in (2009)
de arasında bulunduğu
birçok kısa metraj film çekti.
Filmlerde yardımcı yönetmenlik
ve görüntü yönetmenliği
yaptı. 2012’de ilk uzun
metrajı Uvertür’ü çeken Uğurlu,
çalışmalarına uzun metraj film
ve belgesellerle devam ediyor.
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DOĞAYA ÇIKINCA OLUŞAN KONTRAST,
DOĞANIN KIYMETINI VE BETONUN
IĞRENÇLIĞINI ANLATMAK IÇIN VARDI.
Enkazdan doğaya çıkınca oluşan kontrast,
doğanın kıymetini ve betonun iğrençliğini anlatmak için vardı. Enkaz altındaki sahneleri stüdyoda çektik. Konu itibariyle sıkıntılıydı çünkü
setteki herkesin odak noktası bağıran, ağlayan
bir kadın. Herkes enkaz altından kurtulmaya
çalışan kadını filme almakla meşgul. Negatif durumdan dolayı ekip mutsuzdu. Akasya dekordan
çıkarken herkes sessizleşiyordu. O yüzden enkaz
sahneleri zorlu geçti. Bittiğinde set çalışanlarına
sopa verdik, dekoru parçaladılar.
Enkaz sahnelerinden sonra, Barış karakterinin sahnelerini İzmit Kartepe’de çektik. Filmdeki uçuruma kameralarla gitmek zordu. Yerel halk
bize rehber verdi çünkü arazide ayılar vardı ve
çalışmak tehlikeliydi. Sisi bekledik, sis çökünce
de oradaki vahşi hayvanların sesleri arttı. Zamanımız kısıtlıydı, günde yirmi saat çalışarak
üç günde bitirdik. Uykusuzluk ve ormanda kilometrelerce yürümek yorucuydu. Sonrasında ise
bir yıl sürecek kurgu süreci başladı.
52
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Kurgu sürecini uzun tutmanızın sebebi
neydi?
Kurguda ben ve Ahmet (Alan) çalıştık. Kurguyu sevdiğim için bitsin istemiyorum, devamlı filmle oynamak istiyorum. O süreçte post prodüksiyon için destek bulmaya çalıştık. Suzan’ın
yapımcı olarak faydası vardı. Digiflame ve 1000
Volt destek oldu.
Bugün olası bir depremden geriye Nisa’nınki gibi birçok video kaydı kalacak.
Bu görüntüler felaketi farklı bir boyuta
taşımayacak mı?
Depremde insanların ölmesi başlı başına
bir travma zaten. İz bırakıyorlar ama kim görüyor ki o izi? Yakın zamanda bir deprem olsa
ve bir milyon tane video dolaşsa sosyal medyada onu izlemeyen insanlar olacaktır. Videolu ölümler daha fazla mı iz bırakacak? Neden
bu hale geldik düşünmek lazım. Bütün bilgiyi
medyadan alıyoruz, insan ölürken böyle bir hatıra bırakmak isteyecektir.
Deprem konusu fazlasıyla popüler, sürekli Büyük İstanbul Depremi’nin ne zaman
olacağını konuşuyoruz.

SÖYLEŞİ

Mevzu depremin büyük ya da küçük olması
değil. Büyük İstanbul depremi deyince insanlar
kolay odaklanır, haber daha çok tık alır. Küçük İstanbul depremi olsa elli kişi ölse haberi görenler o
elli kişiden biri değilim deyip ilgilenmeyecek. Filmi izleyen birkaç arkadaşımdan yıkılırken görsek
iyi olurdu yorumu geldi. Bu fetişizm galiba.
Enkaz’ın vizyonda yer bulabilmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Amerika’ya sattık filmi. Amerika ve Kanada’da gösterimi yapılacak. Deprem hikâyesi küresel bir hikâye ama yine de beklemiyordum.
Üç kişi çay ocağında oturup yazdığımız hikâyeyi
oradaki insanlar izleyecek. Filmi ilk olarak İstanbul Film Festivali’nde gösterdik. Antalya
Film Festivali’nde de gösterildi ama hiçbirinde
yarışamadık. Yarışamayınca kıyıda köşede kalıyor, fazla insana ulaşamıyorsun. Bunun filmin
ağırlığından ve tonundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Çünkü izleyenler filmin ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorlar. Filmi ne
kadar insan görürse o kadar mutlu olurum. Gişe
anlamında değil. Herkes Şubat ayında vizyona
girmenin riskli olduğunu söylerken yapımcımız
ve dağıtımcımız filme inandı. Şu anda ülke bir
komedi filmi çıksa da izlesek modunda, bizim

ANA AKIM SINEMANIN GIŞEYI ELE
GEÇIRDIĞINDEN YAKINANLAR ÇARKA
ÇOMAK SOKANA DESTEK VERMIYOR.
film ayrıksı kalıyor. Herkes ana akım sinemanın
gişeyi ele geçirdiğinden yakınıyor ama yakınan
insanların hiçbiri çarka çomak sokan birisine
destek vermiyor.
Yeni projeleriniz var mı?
Bir tane yaptım. Geçen yıl Kültür Bakanlığı’ndan destek almıştı. Organik Aşk Hikayeleri
adı. Görücü usulüyle tanışan sekiz çiftin beraber olup olmayacakları üzerine sekiz kısa filmden oluşan bir proje. Enkaz’a göre daha sabun
köpüğü ve sindirilebilir bir film. Biraz pazara
hitap ediyor fakat kendimden bir şeyler de
kattım. Proje tasarımı ve karakterler açısından
ana akım sinemada yapılmayan şeyler yaptık.
Enkaz kadar sosyal sorumluluğa atıf yapan bir
proje değil. Şu anda post prodüksiyon aşamasında, detaylar kaldı. İnsanların tepkilerini ölçemiyoruz, o yüzden vizyon tarihini erteledikçe
erteliyoruz. Yapımcı değilim sadece yazdım ve
yönettim. Sene sonunda çıkar herhalde. i
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PERSPEKTİF

AYBALA HILÂL YÜKSEL

İKI BINLI YILLARDA, İRAN
SINEMASINDA SEYRETMEYE
ALIŞIK OLMADIĞIMIZ
GIZEM, GERILIM VE KORKU
TÜRLERINDE FILMLER
ÜRETILMEYE BAŞLANDI.
54
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İran sinemasının dünyadaki bilinirliği belirli filmler ve belirli eğilimler etrafında şekillendi.
Seksenli yıllarda sinemanın devlet politikası olarak benimsenmesi ve desteklenmesiyle
yükselişe geçen İran sineması doksanlarda parlak bir döneme girdi. Abbas Kiyarüstemi, Cafer
Penahi, Mecid Mecidi gibi isimlerin uluslararası
festivallerde boy gösteren filmleri toplumsal
gerçekçilikten beslenen bir üslubu benimsiyor,
insan odaklı senaryolardan taviz vermiyordu.
Dönemin öne çıkan İran filmleri hayatı kutsayan, insandan yana ümitvar, maneviyatçı ve
şiirsel bir anlatımı benimsiyordu. İki binli yıllarda film çekmeye başlayan yeni jenerasyon
İranlı sinemacılarsa bu geleneği sürdürmekle
beraber, zamanın değişen ruhunu filmlerine
taşıdı. Asgar Ferhadi’nin en önemli temsilcilerinden olduğu ikinci kuşak sinemacılar kendilerinden öncekilerin benimsediği romantik atmosferden uzaklaştılar. Bu dönemde İran sinemasında seyretmeye alışık olmadığımız gizem,
gerilim ve hatta korku gibi yeni türlerde filmler
üretilmeye başlandı.
İranlı yönetmenlerin son dönemde ürettiği
gerilim ve korku türündeki filmlerinden dördü
bu yeni eğilimi daha iyi anlamak için elverişli
görünüyor: Avcı (Shekarchi, 2010), Balık ve Kedi
(Mahi va gorbeh, 2013), Gece Yarısı Sokakta Tek
Başına Bir Kız (A Girl Walks Home Alone at Night,
2014), Korkunun Gölgesi (Under the Shadow, 2016).
Bu dört film yapım koşullarıyla birbirinden ayrıldığı gibi türleri ve temalarıyla da farklılaşır.
Yine de gerilimin zeminini teşkil eden toplumsal ve politik referanslarda bazı ortak noktalar
tespit etmek mümkündür. İran sınırları içinde
gerçekleştirilen Avcı ile Balık ve Kedi insan ilişkilerinden doğan gerilime odaklanırken, ABD
yapımı Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız ile
İngiltere yapımı Korkunun Gölgesi korku türünde yaratık hikâyeleri anlatır.

PERSPEKTİF

AVCI, GERILIMI INSAN
ILIŞKILERINDEKI YOZLAŞMA
ÜZERINE KURAR.

İnsan İlişkilerindeki Gerilim
Rafi Pitts’in yönetmenlik ve senaristliğin
yanı sıra başrol oyunculuğunu da üstlendiği
Avcı, teröristlerle polis arasında çıkan sokak
çatışmasında, serseri kurşunların isabeti so-

nucu karısını ve küçük kızını kaybeden Ali’nin
hikâyesini anlatır. Sabıkalı olduğu için dışlanan
Ali, kayıplarından sonra toplumdan daha da
soyutlanır ve polis tarafından öldürüldüğünü
düşündüğü ailesinin intikamını almak ister.
Avcı’nın politik bağlamını anlamak için pek
çok sahnede (radyo ve televizyon haberlerinde,
insanlar arasındaki konuşmalarda) işaret edilen 2009 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni
ve reformist Yeşil Hareket’i hatırlamak gerek.
Seçimlerden önce ve sonra değişim talep eden
Yeşil Hareket’in sokak gösterileri ve bu gösterilerde yaşanan olaylar İran’ın yenilikçi kanadı
ile statüko yanlılarını karşı karşıya getirmişti.
Avcı’nın hikâyesinin 20 Haziran 2009 tarihindeki gösteride Besic militanı tarafından vuru-
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lup ölen ve Yeşil Hareket’in sembolüne dönüşen
Nida Ağa-Sultan’ı hatırlatması tesadüfi olmamalı. En alttan en üst kademeye kadar, memur veya
tüccar demeden toplumdaki herkesin herkesi
rejimin söylemiyle yargılamaya ve başarabildiği
miktarda cezalandırmaya yeltendiği, karanlık ve
kutuplaşmış bir İran portresi çizen Avcı, gerilimi
insan ilişkilerindeki yozlaşma üzerine kurar. Besic gibi paramiliter grupların ülkedeki faaliyetleri, gizli ahlâk ajanlarının varlığı, rejim adına sivillerin siviller üzerinde tasarruf kullanmasının
yarattığı toplumsal güvensizlik merkeze alınır.
Gerilimi insan ilişkilerinde arayan bir diğer
film, Balık ve Kedi, insan eti sattığı gerekçesiyle
kapatılan restorana ilişkin gerçek gazete haberiyle başlar ve bu restoranın yakınlarında kamp
yapan üniversiteli gençler arasındaki ilişkilere
odaklanır. Genç yönetmen Shahram Mokri’nin
filmi konusu ve üslubu açısından, bir sahnede
(kampın kayıp kızı Maral’dan bahseden sözlerin “Darbareye Maral” vurgusuyla bitirildiği
replikte) atıf yaptığı, Ferhadi’nin Elly Hakkında
(Darbareye Elly, 2009) filmiyle akrabalıklar taşır.
Öte yandan “teen-slasher” türüne yakın dursa
da kategorize etmesi güç bir film olan Balık ve
Kedi tek plan çekimi, zamanda yaptığı genişlet56

HAYAL PERDESİ MART - NİSAN 2017

me gibi biçimsel özellikleriyle öne çıkar. Kampta
yaşanacak vahşetin filmin ilk dakikalarında dile
getirilmesi ve film boyunca restoran sahiplerinin elinde kanlı et dolu poşetlerle dolaşması;
yüz otuz dört dakikalık filmin her anını dehşete
gebe kılar. Zaman algısını bozmasıyla, seyircinin
perspektifini genişleten Balık ve Kedi gerçek faili
ve esas fiili son dakikalara saklarken, şüpheyi ve
tekinsizliği tüm konuşmalara, sessizliklere, bakışlara yaymayı başarır.

PERSPEKTİF

GECE YARISI SOKAKTA TEK BAŞINA
BIR KIZ VE KORKUNUN GÖLGESI
KORKU UNSURUNU TAŞIYAN YARATIK
ILE İRAN REJIMININ SEMBOLLERI
ARASINDA ANALOJI KURAR.
taşıyan canavar (ister vampir ister cin olsun) ile
İran rejiminin sembolleri arasında analoji kurar.
Gerilimin kaynağı artık rejimin dönüştürdüğü
insan ilişkileri değil, bizzat rejimin kendisidir.
İran’ın ilk vampir filmi olarak lanse edilen
Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız “Kötü ŞeRejim Denen Canavar

hir” isimli neredeyse terk edilmiş bir kasabada
yaşayan vampir kızın hikâyesidir. Geceleri çar-

Yurt dışında yaşayan İranlı sinemacıla-

şafını giyip sokaklarda kasabanın kötü adamla-

rın yeni ülkelerinde gerçekleştirdikleri gerilim

rını avlayan vampirin yaydığı dehşet filmin te-

filmleri, birçok açıdan yukarıda bahsedilenler-

mel gerilim unsurudur. Genç kız çarşafını çıkar-

den farklılaşır. Bu filmler, türlerin sınırları ile
yetinmeyen İran yapımlarının aksine korku

dığında ne kadar munis ve sevgi dolu görünüyorsa, ona büründüğünde o denli tehditkârdır.

ve gerilim sinemasının şablonlarını benimser,

Yine bu senenin ses getiren yapımlarından

klişelerini dışlamaz. Yaratık filmleri alt türünde

Korkunun Gölgesi de Gece Yarısı Sokakta Tek Başı-

sınıflandırılabilecek Gece Yarısı Sokakta Tek Başı-

na Bir Kız ile benzerlikler taşısa da daha olgun bir

na Bir Kız ve Korkunun Gölgesi korku unsurunu

sinematografiyi benimser. İran-Irak Savaşı sürerMART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ
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İRAN DIŞINDA FAKAT İRAN HAKKINDA
YAPILAN GERILIM FILMLERI ÖZGÜN
YAKLAŞIMDAN UZAK GÖRÜNÜYOR.
ken, seksenli yılların Tahran’ında geçen film, kocası savaşa giden ve kızıyla tek başına kalan kadının
evlerine bir cinin musallat olmasıyla başlayan zor
günlerini anlatır. Her gün şehre düşen bombalarla
sarsılan, şehirden göç edenlerle tenhalaşan Tahran hâlihazırda bir hayalet kasaba gibidir. İsmi
siyasi olaylara karıştığı için üniversiteden atılan,
dindar komşuları tarafından tasvip edilmeyen, bilime inanan ve giderek dindarlaşan şehrine ayak
uydurmakta zorlaşan genç kadın kızıyla beraber
kısıldığı evinde gerilim dolu günler geçirir. Cinin
burada da çarşafla özdeşleştirilmesi, kadının kendi
çarşaflı görüntüsünden dahi korkacak hale gelmesi korkunun nesnesini ortaya koyar.
Her iki film Farsça çekilmeleri, bazen abartılı
bazen yerinde kültürel referanslarıyla “İranlılıktan” taviz vermemeye çalışır. Bu İran milliyetçisi
tutumla beraber, İran devletinin filmler üzerindeki sınırlamalarından, çokça yakınılan sansür
kurallarından azadedirler. Ancak İran filmlerinde
görmeye alıştığımız türlerin sınırlarını zorlayan,
özgün yaklaşımdan da uzak görünürler. Doğru58
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dan rejime atıf yapan bu yaratık filmleri belki şok
edici olabilir, yine de İran’da çekilen gerilim filmlerinin (Avcı ile Balık ve Kedi) tesirine erişemez.
İran’da çekilen filmlerin tabi olduğu yasal “kısıtlamaların” korkunun kaynağını açıkça gösterilmesine ve doğrudan anlatıma izin vermemesi, söz
konusu filmlerdeki yüksek gerilimin bir sebebi
olabilir. Yine de bu başarı, rejime sorgusuz sualsiz
gönül verenlerin, rejimden daha korkunç eylemlere imza atabileceğini ima eder. i
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ŞU GÖSTERİŞLİ TRAJEDİ

WESTWORLD
İSHAK ARSLAN

WESTWORLD BENZER ÇOK BOYUTLU
ÖRNEKLERDEKI GIBI, KURGUGERÇEK, YAPAY-DOĞAL, IÇERISIDIŞARISI IKILEMLERIYLE PLATON’UN
MAĞARASINI ÇOĞALTIYOR.
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Westworld, yılın en dikkat çekici yapımlarından. Vahşi Batı’da yaşanan sıradan bir günde,
kamera açısının bir noktada yükselerek uzaklaşması seyirciyi sarsıcı bir görüntüyle karşı karşıya
bırakıyor: Truman Show’dan çok daha ince tasarlanmış, gerçeğinden farksız devasa bir sahnede,
gerçeğinden farksız üretilmiş yapay insanlardan
oluşan olağanüstü bir kasaba. Üç boyutlu bir
oyuna giriyormuş gibi, gerçek dünyadan ziyaretçiler ücreti mukabilinde bir süreliğine katıldıkları
bu nefes kesici deneyimde gerçekliğin farklı boyutlarına, iç dünyalarının derinliklerine yolculuk
yapıyor, en yalın haliyle “kendilerini” görmeyi,
en saklı halleriyle yüzleşmeyi deniyorlar. Bu çok
yönlü deneyimde yapay insanların tecrübeleri
biyolojik olana ayna tutuyor. Bilinçlenme, hatırlama, hafıza, acı duyma, kurtuluş arzusu, isyan,
örgütlenme ve özgürlüğe kaçış. Bütün bu aşamalar tek tanrılı teolojilerin kadim döngüsüyle bire
bir eşleşiyor. Cennet hayatı, bilinçli ve iradeli yaratılış, ölümsüzlük arzusu, yasak meyve, dünyaya düşüş, sınav ve tekrar dönüş.
Westworld’ün sakinleri, yaşayageldikleri hayatlarının korkunç bir kurgunun parçası olduğunu hissetmeye başladıkça dilemma belirginleşiyor. “Aslında güçlüyüz, böyle yaşamak zorunda
değiliz, kaderimizi değiştirebiliriz” ile “Dışarının
daha iyi ve özgür olduğundan nasıl emin olabiliriz, aklımızdan geçen şeyin özgür irademizin

INSAN DA YAPAY ZEKÂ DA
BILIME BAŞVURMAK,
ANCAK BU YOLLA “KENDI
KODLARINA” ULAŞMAK, ONU
DEĞIŞTIRMEK ZORUNDA.
süzülüp gelen bu patern, anlaşılan insan-sonrası
varlıkların, yapay zekâların da yakasını bırakmayacak: Zindan, zindancı, gardiyanlar, mahkûmlar,
özgürlük rüyası, kurtuluş çabası, isyan ve eşlik
eden hemen tüm duygular.

ürünü olduğu ne malum?” arasında seyreden ge-

Bölümler ilerledikçe dizinin kurgusu o kadar

rilimler. Westworld dizisi, Matrix (1999), Başlangıç

giriftleşiyor ki, zamanların, mekânların, kişile-

(Inception, 2010), Bulut Atlası (Cloud Atlas, 2012),

rin, olgu ve olayların arasındaki mantıksal ay-

Lost benzeri çok boyutlu örneklerdeki gibi, kur-

rımlar bulanıklaşıyor. Senaryosu kadar oyuncu-

gu-gerçek, yapay-doğal, içerisi-dışarısı ikilemleriyle Platon’un mağarasını çoğaltıyor.

lukları da dikkat çeken dizide her karakter her
an bir başkası çıkabileceği gibi, her cümle ileriye

Filmler, kitaplar, sanat ürünleri ne söylerse

ve geriye doğru yepyeni anlamlar kazanabiliyor.

söylesin insan biraz da aradığını, bildiğini görür.

Biyolojik insanın içeride (Westworld), yapay

Benzeri her yapımda ipuçlarını bulabileceğimiz

zekânın dışarıda (dış dünya) kendini bulmaya

kök algoritma Westworld’de de işbaşında. Sahne-

çalıştığı bu çok katmanlı evrende, her karakter

ler, aktörler, kılıklar ve cümleler değişse de binler-

kendi bulmacasını çözme peşinde. İnsan da, ya-

ce yıldır insan bilincinin içine düştüğü o malum

pay zekâ da amaçlarına ulaşmak için bilim adı

trajedi burada da bütün ihtişamıyla karşımıza

verilen aracıya başvurmak, ancak bu yolla “ken-

çıkıyor. İnsanlığın uzun, sancılı serencamından

di kodlarına” ulaşmak, onu değiştirmek zorunda.
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WESTWORLD, BENLIKLERI
HAFIZA VE HATIRLAMA ÜZERINE
KURULU, BIRI ZAMANLI
BIRI ZAMANSIZ IKI INSAN
TECRÜBESINI KARŞILAŞTIRAN
BIR DÜNYA.
Westworld’ün sezon boyunca ustalıkla ördüğü
soru işaretleri, daha çok dokuzuncu ve onuncu
bölümlerde cevaplarını buluyor. Ancak büyük
soru hep ortada: Bütün bunların anlamı ne? Ne
olduğundan tam emin olamadığımız bu zindandan kurtuluş mümkün mü? Ya dış dünya olarak
gördüğümüz sahici dünya da daha üst bir “dış
dünyanın” kurgusuysa? O da bir başkasının...

62

Benlik duygusu, acı hissi, kuşku, arayış, isyan, zincirlerden kurtulma arzusu, intikam, özlem ve aşk!
Westworld’ü misafirleri nezdinde bu kadar çekici kılan şey hayatın özü: hikâyeler. Fakat onuncu bölümde siyahlı adamın isabetle vurguladığı
üzere bu baştan çıkarıcı, muhteşem kasabanın
küçük bir kusuru var: Ziyaretçiler asla kaybetmediği için “yalan” hissinden kurtulamıyor. Trajedi bu ya, gerçeklik duygusu ancak kaybetmekle
kaim. Yapay zekâlar hafızaları geliştikçe tersinden bu yalanı keşfediyorlar. Hep kaybettiklerini,
yaşlanmadıklarını, her şeyin tekrarlandığını, anılarının silindiğini, yani benliklerinin yok edildiğini fark ediyor ve “gerçeğin” peşine düşüyorlar.
Fakat başı sonu olmayan bu hikâyeler okyanusu içinde gerçeklik hissine temel olacak bir dayanak, bir güvence bulmak ne mümkün! Yaşlanan da (zamanlı) yaşlanmayan da (zamansız)
teskin olmuyor. Elbette binlerce yıldır anlatılan

Senaristlerimiz üşüşen sorulara cevap yetiştir-

hikâyenin, masalın, şiirin aklına gelen senarist-

mek yerine, evrensel trajediyi ustalıkla sergilemek-

lerin de aklına geliyor: Sevgi! İster biyolojik ister

le yetiniyor: Geleceğin ileri teknolojilerini kullansa,

yapay zekâ ol, bekliyorsan, yani ancak sana gele-

kablolar, çipler ve devrelerden oluşsa da, yapay

cek biri varsa “gerçeksin”! Hiç değilse aşkın, acı-

zekâlar da insan ataları gibi aşkın büyüsünden baş-

ya ve kötülüğe galebe çalabilmesi bir teselli gibi

ka sığınacak kapı bulamıyor. Trajedinin başlangıç

görünüyor. Elbette Westworld bu kadarıyla kalıp

noktası ise hafıza. Hatırlamakla başlıyor her şey.

geleneksel klişelere sığınsaydı giderek artan bir

Bir kez hatırlayınca gerisi çorap söküğü gibi geliyor.

ilginin odağı olmazdı.
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Zekice kaçış planları yapan, ciddi riskleri, büyük fedakârlıkları göze alan, isyan eden, kan döken yapay zekâlarımızı yolda yine o yakıcı soru
karşılıyor. Kaçış ve özgürlük serüveninin kendisi sahici mi, yoksa o da yazılımın, hikâyenin bir
parçası mı? Ya son ümidimizi bağladığımız devrim kurmaca, devrimciler de önceden yazılmış
senaryonun zavallı aktörleriyse?

YAPAY ZEKÂLARIN KAÇIŞ VE
ÖZGÜRLÜK SERÜVENINİN
KENDİSİ SAHICI MI, YOKSA
BU SERÜVEN DE YAZILIMIN,
HIKÂYENIN BIR PARÇASI MI?

Aynı soru, tek çare olarak sunulan aşk için
de geçerli: Ya iki kişinin her engeli göze alarak,

Her şeyi göze alıp yolun sonunu görmek iste-

kendi akıllarından bile gizledikleri o en mah-

yen, “dağların denizle buluştuğu yere ulaşma”

rem kaçış planı, o göz yaşartıcı sevgi tiratları

arzusuyla yanıp tutuşan benlikler, Attar’ın otuz

Shakspeare’den uyarlanmış bir tiyatro sahnesiy-

kuşu gibi, en sonunda bütün hafızaların hafıza-

se? Tam kurtuldum dediğiniz yerde, labirentler-

sında, yani Tanrı’nın hayallerinde tutuklu kal-

den oluşan o büyük zindanın yepyeni bir hücre-

mış kendileriyle baş başa kaldıklarını anlıyorlar.

sine çıktıysanız!

Yeniden yeni bir hikâye başlıyor.

Westworld, benlikleri hafıza ve hatırlama

Kim bilir, belki bir gün... i

üzerine kurulu, biri zamanlı (biyolojik insan)
biri zamansız (yapay insan) iki tecrübeyi karşılaştıran dünyalardan bir dünya. Çıkılıp gidilemeyen, kurtuluşu mümkün olmayan, kısılıp
kaldığınız bir zindan. Severseniz sevgi tuzağına,
nefret ederseniz nefret tuzağına yakalanıyorsunuz. Ölüm ile yaşamın, anlamlı ile anlamsızın iç
içe geçtiği bu uçsuz bucaksız labirentte intihar
bile sadece tekrar dönüşe çıkan kapılardan biri.
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SÖYLEŞİ
Alplerdeki bir dağ çiftliğinde büyüyen
Albert, annesinin zoruyla vadideki
fabrikada çalışmaya başlar. Albert
alıştığı düzene geri dönmek isterken
annesi onun kasabada daha iyi
bir hayat sürmesini istemektedir.
Albert ile annesi, doğayla kasaba,
gelenekselle modern hayat arasındaki
zıtlıklara odaklanan İnzivadakiler
(Die Einsiedler, 2016) 4. Uluslararası
Boğaziçi Film Festivali’nde
Uluslararası Uzun Metraj Film
Yarışması’nın adaylarındandı. Filmin
yönetmeni Ronny Trocker ile sinema
serüvenini, filminin hikâyesini ve
Alplerdeki zorlu hayatı konuştuk.
SÖYLEŞI: CELIL CIVAN
Bize kendini tanıtabilir misin? Sinema
kariyerine nasıl başladın?

RONNY TROCKER
ŞEHIRLE TAŞRA
ARASINDA
ÇATIŞMA VAR

Kuzey İtalya’nın küçük bir köyünde doğup büyüdüm. Sinema tutkum görece geç
başladı; yaşadığım bölgede çok az sinema vardı, çoğunlukla da ilgi çekmeyen gişe filmleri
gösteriyordu. Yurt dışına çıkıp Berlin’de yaşamaya başladığımda, İtalyan Yeni Gerçekçiliği
ve Fransız Yeni Dalgası’ndan çağdaş deneysel
filmlere kadar bambaşka bir sinemanın olduğunu keşfettim. Böylece önce Arjantin’de,
sonra Fransa’da sinema okumaya karar verdim. Şimdi Brüksel’de yaşıyorum.
Önceki çalışmaların nelerdi?
Belgesel ve kurmaca birkaç kısa film, ayrıca bazı video-enstalasyonlar çektim. Son
dönem kısa filmlerim hikâye anlatmak için
dijital efektler kullandığımdan fazlasıyla deneysel olmaya başlamıştı.
İnzivadakiler’e gelirsek, hikâye nasıl
ortaya çıktı?
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Proje beş yıl önce başladı. Filmin çekildiği bölgede büyüdüm. Avrupa’nın ortasında ve turizm sağolsun, zengin olmasına
rağmen bölgede -gönüllü veya gönülsüzce- modernliğe direnen birkaç dağ çiftliği
hâlâ mevcut. Ancak bu yerler yakında yok
olacak. Ben de onlar ortadan kaybolmadan
önce kayıt altına almak istedim.

liler kendilerini daha akıllı zanneder, taşradan

Aynı bölgede büyüdüğünü söyledin.
Filmde otobiyografik dokunuşlar var mı?

rakterinde gördüğümüz gibi- büyük şehre

Otobiyografik bir film yapma niyetim
yoktu ama her filminizde çoğu kez kendinizden bir parça bulursunuz. Küçük ama
modern bir köyde yaşıyordum. Annemse
filmde gördüğünüze benzer bir çiftlikte yetişmişti. Çocukken çiftliği devralan dayımı
iki haftada bir ziyaret ederdik. Fazlasıyla etkileyici bir yerdi, köydeki hayattan bambaşka bir hayat vardı. Senaryoyu yazarken bu
çocukluk anılarımın çok faydası oldu.

hir arasında bir hiyerarşi mevcut.

Bölgeyi iyi bilen biri olarak dağda yaşayanlarla kasabalılar arasındaki çatışma
hakkında neler söylemek istersin? Gerçek
hayatta durum nasıl?

güdü olsa gerek.

Bana kalırsa dünyanın her yerinde şehirlilerle taşralılar arasında bir çatışma var. Şehir-

gelenlerse şehirdeki hayat tarzını onaylamaz.
Bu çatışma klişe ve önyargılarla beslenip durmadan tekrar eder. Sinema okulundayken
Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak filmi en beğendiğim
filmlerden biriydi. Bence benzer bir çatışma
vardı; bana ve filmime çok ilham verdi.
Tabii, çatışmanın yanında -Paola kagitme arzusu var. Yani dağ, kasaba ve şeEvet, insanlar yerleşim yerleri arasında

SINEMA
OKULUNDAYKEN
NURI BILGE CEYLAN’IN
UZAK FILMI EN
BEĞENDIĞIM
FILMLERDEN BIRIYDI.
BANA VE FILMIME
ÇOK ILHAM VERDI.

hiyerarşi kuruyorlar. Şehir şimdi ve gelecek gibi görülüyor, dağlardaki yalnızlık ise
geçmiş. Fakat bu bir gün kolayca değişebilir, insanlar kalabalık şehirlerden kırsala
geri dönebilir. Bence bu ekonomik şartlara
bağlı. İnsanlar daha iyi bir hayat için taşınıyor veya göç ediyor. Her zaman böyle
oldu, hayatta kalmak için bir tür doğal içBugünlerde sadece yaşlılar dağlarda
yaşıyor, gençlerse büyük şehirlere gitmek
arzusuyla kasabadalar. Bu arzu geleneği
aile ilişkilerini etkiliyor, çatışmayı daha
da büyütmüyor mu?
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SÖYLEŞİ

MEKÂNLARI NASIL TECRÜBE ETTIYSEM
ÖYLE GÖSTERMEK ISTEDIM. NIYETIM
ALPLERI SÜSLEMEDEN GÖSTERMEKTI.
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Elbette, bu gelenekleri, topluluk veya aile
üyeleri arasındaki ilişkileri etkiliyor. Bazı insanlar korkuyor, hiçbir şeyin değişmemesini istiyor başkalarıysa bu dönüşümü bir şans olarak
değerlendiriyor.

bu mekânda daha güvende hissediyor. İki dünya arasında sıkışmış durumda.

Marianne Albert’i dağdaki hayattan uzak
tutmakta ısrar ediyor. Albert ise dağa geri
dönüp duruyor zira kasabadaki hayata uyum
sağlayamıyor. Albert’in annesine, meslektaşlarına, dahası kendisine yabancılaşması hakkında ne dersin?

Bana katılır mısın bilmem ama dağlarla
fabrika seyircide tuhaf bir duygu uyandırıyor. Her iki mekân da korkutucu ve tekinsiz.
Karakterler gibi kendinizi oranın bir sakiniymişçesine rahat hissedemiyorsunuz. Bu atmosferi yaratmadaki amacın neydi?

Kaba saba davranışlarına rağmen Marianne’nin kocaman bir yüreği var, oğluna vadide daha iyi bir hayat sunmak adına kendisini
ve aile geleneğini feda ediyor. Annesinin ve
çiftliğin sorumluluğundan azade olan Albert
alışık olmadığı için yeni kazandığı bu özgürlükle nasıl baş edeceğini bilemiyor. Her şey duygularını ifade edebilmek için kendi iradenin,
hayallerinin farkına varmakla alakalı. Albert,
kendi başına karar vermeyi öğrenmek zorunda;
oysa dağdaki hayatında kişisel tercihlere yer
yoktu. Buysa onu meslektaşlarına, vadideki insanlara yabancılaştırıyor. Albert, dağ çiftliğine
dönüp duruyor çünkü kendisini, aşina olduğu

Mekânları nasıl tecrübe ettiysem öyle göstermek istedim. Güzel görüntüler görmeye alışkınız, Alpler deyince de huzurlu manzaralar ve
neşeli insanlar bekleriz. Bu görüntüler turistleri
çekmek için üretilir, gerçek hayatı göstermez.
Bazı yerlerde artık yerel halkın kendisi turist
katalogları için resim çekiyorlar. Oysa dağlarda, taş ocaklarında veya çiftlikte çalışıyorsanız
dağlar size engel olur, çalışmanızı zorlaştırır. Artık kartpostalda arka plan manzarası değildir.
Niyetim bu yerleri süslemeden göstermekti.
Tuhaf bir his yaratmasının sebebi bu olabilir.
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Filmde birçok zıtlık görüyoruz: Yaşlılarla
gençler, dağ ile kasaba, hatta doğanın kaosu

SÖYLEŞİ

FILMDE KARŞITLIKLARI YAN YANA
KOYMAK, SEYIRCININ ILAVE ANLAMLAR
ÇIKARMASINI SAĞLAYABILIR.
Minimalist ve mekanik müzik de bu niyeti perçinler nitelikte.
ile fabrikanın sterilliği arasında. Bu karşıtlıklar hakkında ne söylersin?
Doğru, ana mekânlar olan çiftlik ve taş ocağından başlamak üzere filmde pek çok karşıtlık var. Bir yanda eski ve geleneksel çalışma
biçimini, diğer yandaysa büyük makinelerle
yapılan modern çalışma biçimini görüyoruz.
Karşıtlıkları yan yana koymak, seyircinin ilave
anlamlar çıkarmasını sağlayabilir.
Uzun diyaloglardan kaçınıp sessiz bir atmosferi tercih etmenin sebebi neydi?
Dağda yaşayan insanlar fazla konuşmaz.
Belki de yalnızlıktan ve yorucu işlerden dolayı.
Çiftliğin ritmini doğa belirler, çalışma süreçleri
her yıl aynıdır, o yüzden de konuşmaya gerek
kalmaz. Ayrıca köyde yaşayanlardan büyük hatip çıkmaz. Bu özelliklerini dağdan gelmiş atalarından almış olsalar gerek. Ben bunu kendi ai-

Haklısın, birkaç ses parçasını “kompoze” ederek minimalist bir müzik üretmeye çalıştık. Daha
çok doğal ses kullansak da gizli bir film müziği
gibi, arka plana yapay ses frekansları koyduk.
Eleştirmenlerden ve seyircilerden nasıl
tepkiler aldın?
Gördüm ki seyircinin gösterimden sonra biraz zamana ihtiyacı var. Genelde iyi ve tatmin
edici eleştiriler aldık. Filmi gösterdiğimiz ülkeye göre değişebiliyor tabii. Alplere aşina olmayanlar filmdeki gibi çiftliklerin halen var olup
olmadığını merak ediyor.
Filmlerinin ortak temaları var mı?
Filmlerimin çoğu toplumsal veya siyasi konular etrafında dolaşıyor.
Yeni bir film projen var mı, biraz bilgi verebilir misin?

lerden biri fazla kelime kullanmadan, görsel dile

Yeni bir uzun metraj yazıyorum, daha başlangıç aşamasında. Tek söyleyebileceğim, muhtemelen Almanya ile Belçika veya Fransa’da geçecek.

daha fazla önem vererek bir hikâye anlatmaktı.

Bu sefer dağlar yok ama şehirler ve sahil var! i

lemde de görebiliyorum. En ilgi çekici ve zor iş-

PRESS BOOK

MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ

67

Aslan Kral, 1994

MALUMATFURUŞ

DISNEY’IN YETIM
KAHRAMANLARI
NESİBE SENA ARSLAN

WALT DISNEY, HAYATA ERKEN YAŞTA ATILMAK VE
KENDI AYAKLARI ÜZERINDE DURMAK ZORUNDA
KALAN KARAKTERLERIYLE ÖLÜMSÜZLEŞTI.
Disney, Moana (2016) ve Zootropolis
(2016) ile bu yıl Akademi Ödülleri’nde
En İyi Animasyon kategorisinde iki
filmle birden yarışıyor. Yaşadığı adayı
kurtarmak için ailesini arkasında bırakarak tehlikeli bir maceraya atılan Moana ve Zootropolis’te köyünü ve ailesini
bırakıp acımasız bir şehirde ayakları
68 HAYAL PERDESİ
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(daha doğrusu patileri) üzerinde kalmaya çalışan Judy ile Disney, alametifarikası hâline gelmiş büyüme hikâyelerine
böylece bir yenisini ekliyor.
Geçtiğimiz yıl gösterime giren filmleriyle Disney, büyüme hikâyelerindeki
temel unsurdan artık tamamıyla vaz-

geçmiş gibi görünüyor: anne-babasızlık. Stüdyonun 1937’de Pamuk Prenses
ile başlayan serüveni, Bambi (1942) ve
Külkedisi (1950) gibi ilk dönem yapımlardan Güzel ve Çirkin (1991), Alaaddin (1992), Aslan Kral (1994) ve Tarzan
(1999) gibi filmlere kadar büyümek,
farklı kişi-zaman-yer-olay fakat benzer
koşullara dayanır. En son Karmakarışık
(2010) ve Karlar Ülkesi’nde (2013) rastladığımız parçalanmış aile ve anne/baba
kaybı temasının sebebi Walt Disney’in
hayatını etkileyen bir trajediyle de ilgili olabilir.
Disney’in Çocukluğu
Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nda uzun yıllar yapımcı olarak
çalışmış Don Hahn’a göre anne-babasızlığın Disney için hem pratik hem de
trajik bir anlamı var. Pratik bakımdan
aileden kopuş, karakterlerin yaşadığı
dönüşümü en kestirme yoldan sağladığı için iki saati bulmayan bir filmi
kolayca kotarmak anlamına geliyor.
Hahn, diğer bir sebebi Disney’in annesi
Flora’nın ani ölümüne bağlıyor. Pamuk
Prenses ile büyük bir başarı yakalayan

Pamuk Prenses, 1937

Oyuncak Hikâyesi, 2010

Moana, 2016

MALUMATFURUŞ

Disney, evliliklerinin ellinci yıldönümü
hediyesi olarak anne ve babası Flora
ve Elies’a bir ev satın alır. Evdeki eski
ısıtma sistemi de gaz yakıtla çalışan bir
kazanla değiştirilir.
Taşındıktan bir ay sonra Flora yeni
kazanın duman kaçırdığından Walt’a
bahseder. İşçiler gerekli bakımı yapsa da kazan duman kaçırmaya devam
eder. Bir sabah yardımcı kadın eve geldiğinde karı kocayı baygın hâlde bulur.
Elias kurtulsa da Flora zehirlenerek
hayatını kaybetmiştir. Walt Disney,
hayatının sonuna kadar bu olayın etkisinden kurtulamaz. Ölümüne kadar,
hayata erken yaşta atılmak ve kendi
ayakları üzerinde durmak zorunda ka-

lan ama hep mutlu bir sona kavuşan
karakterleriyle yıllara meydan okuyan
ve hemen bir “Disney filmi” olarak tanınabilen onlarca animasyon ve bini
aşkın projeye imza atar.
Pixar’a Disney Dokunuşu
Parçalanmış aile, sadece Disney’in
kendi yapımlarında değil el attığı işlerde de karşımıza çıkan bir tema. 1995’te
Disney’in lojistik ve teknik desteğiyle
hayat bulan, Pixar yapımlarının öncüsü Oyuncak Hikâyesi’nde Andy’nin ailevi durumu serinin bütün filmlerinde
gizemini az çok korur. Sadece annesini
gördüğümüz, yeni bir eve taşınmak zorunda kalan ve kendisine bir de yavru
köpek alınan Andy’nin babası üzerine

türlü teoriler geliştirilmiş, Andy'nin boşanma süreci yaşayan bir çocuk olduğu
konuşulmuştu.
Oyuncak Hikâyesi 3’ün yönetmeni
Lee Unkrich bir söyleşisinde, hikâyenin
başından ailenin baba figürü olmadan
tasarlandığını, ama babanın yokluğunu konuşmadıkları ve bunun hikâye
için bir anlamının da olmadığını söyler.
Pixar’ın bu tercihinde Disney’in katkısı
nedir tam olarak bilinmese de annebabasızlığın, Disney yapımlarının da
ötesine uzandığı ve animasyon anlatılarının vazgeçilmezi olduğu açık. i
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AÇIK ALAN

YÜKSEL AKSU
FILMLERINDE
YERLILIK
BÜŞRA PARÇA

YÜKSEL AKSU FILMLERINDE
KARAKTERLER, BIRBIRINE ZIT
GÖRÜNSE BILE BELLI ORTAK
DEĞERLER ÜZERINDE UYUM VE
UZLAŞI SAĞLAR.

Yüksel Aksu filmleri, konu itibariyle
farklı hikâyeler anlatsa pek çok açıdan
birbirine benzer. Başrol oyuncusu (Turan Özdemir) hariç, oyunculuk deneyimi olmayan Muğla halkının rol aldığı ilk
filmi Dondurmam Gaymak (2005) beğeniyle karşılanmış ve hem yurt içi hem
yurt dışında ödüller toplamıştı. Yönetmen bir sonraki filmi Entelköy Efeköy’e
Karşı (2011) ile İftarlık Gazoz’da (2016)
benzer bir üslubu, profesyonel oyuncu ve ekibin katkılarıyla sürdürür. Bu
üç film, yönetmenin Anadolu’ya, belki
sadece Ege halkına, dair genel izlenimini gösterir niteliktedir. Dondurmam
Gaymak’ın “Her insan bir rolü mükem70
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mel bir şekilde oynayabilir, kendini”
cümlesiyle açılması, filmde yer alan
oyunculardan bahsettiği kadar yönetmenin oto-portresi gibidir.
Aksu, sıradan insanın gündelik
hikâyelerini minimalist denebilecek bir
tarzda anlatırken, mesajlarını mizahi bir
dil üzerinden aktarır. Filmlerinde bütün bir Anadolu’nun tasvirinden ziyade
belli bir kesime, bilhassa kendi yaşadığı
mahalleye dair izlenimlerini sunar. Bu
mahalleyi meydana getiren karakterler
birbirine zıt görünse bile belli ortak değerler üzerinde uyum ve uzlaşı sağlarlar.
Yönetmenin üç filminde de rastladığımız ana unsurlardan biri köyün ima-

mıdır. Yeşilçam sinemasında sıklıkla
karikatürize edilmiş katı, yobaz, işini
bilir tiplemeden farklı olarak, köylülerin benimsediği, içlerinden biri olarak
gördüğü bir hoca temsilinden bahsetmek mümkündür. Köyün imamı dini ve
milli duyguların bütünleştiği önemli bir
sembole dönüşse de katı bir otorite olarak görülmez. Söz gelimi İftarlık Gazoz’da
(2015) teravih namazıyla futbol maçının
aynı saate denk gelmesi üzerine köy
ahalisi imamla pazarlığa girişebilir, o
kadar ki imamın kendisi de topluluğa
katılır. Mahalleyi bir arada tutan dini değerler sosyal baskıdan ziyade köylülerin
kendi dilinde yeni bir forma bürünerek
ortak bir tavra dönüşmüş gibidir. Mesela
ezanın okunması sırasında müzik sesinin kesilmesi, içkilerin görünmeyecek
şekilde kaldırılması imamın denetimi
doğrultusunda değil köylülerin ortak
kabulü üzere gerçekleşir.
Yönetmen, Cumhuriyet’in ilanından sonra imamın toplumdaki konumuna karşıt olarak üretilen aydın öğretmen tiplemesi yerine, sosyalist bir
karakter koymayı tercih eder. Okumuş,
“aşırı” düşüncelere sahip, çabuk sinirlenen, deli ile akıllı arası görülen sosyalist karakterler bir yanıyla dini ve milli
değerlerini bilen yerli ve bizden biridir.
Sözgelimi Entelköy Efeköy’e Karşı’da ekolojik ütopyasını gerçekleştirmek üzere
köye dışarıdan gelip yerleşen Entelköylüler ile bölgenin yerlisi Efeköylüler arasında çıkan çatışmayı bu minvalde okumak mümkündür. Köylülerin anarşist
olmakla suçladığı Entelköylülere karşı
köyün yerli sosyalisti Aşırı Mustafa
çare olarak görülür. Yönetmenin yerellik
vurgusu son filminde de devam eder.
Yetmişlerin siyasi ortamını yansıtan
İftarlık Gazoz’un sosyalist figürü Hasan,
yerli olduğu kadar din ile de barışıktır.
Coca Cola yerine Cibar Kemal’in gazozunu teşvik ederek yerli sermayeye destek

İftarlık Gazoz, 2016

AÇIK ALAN

mahlukat olmanın temel koşuludur.
Fakat imama göre nefis iradesi ve ibadet sorumluluğuyla kazanılan bilinç,
Hasan’a göre emek ve sınıf bilinciyle
açıklanır. Adem ise her iki karakterden
aynı derecede etkilenir. Öte yandan
ustası Cibar Kemal, Adem’i deyim yerindeyse bu iki görüşün ortasına ikna
etmeye çalışır. “Aşırılığa” karşı duyulan
Entelköy Efeköy'e Karşı, 2011

korkunun reçetesi olarak “Allah dünyayı yaratmış, Atatürk vatanı kurtarmış”
diyen Cibar Kemal’in tavrı köylülerin
genel tavrını yansıtır. Adem içinse sorunun cevabı tam olarak verilmediğinden
bilinçaltındaki çatışma devam eder.
Yüksel Aksu’nun filmlerinin başarısı
olan, La fontaine okumak yerine milli

Bir başka ortak nokta ise hem ima-

köyü oluşturan bu unsurların toplum-

bir yazar olarak gördüğü Ezop’un ma-

mın hem sosyalist karakterlerin köylü-

sal bir karşılığının olması ve yaşadığı

sallarını savunan Hasan, İslam inancıy-

lere bilinç kazandırma çabasıdır. İftarlık

mahalleyi iyi okumasıdır. Taban tabana

la kendi ideolojisi arasında bağlantılar

Gazoz’da bilince sahip olmak meselesi

zıt görülebilecek karakterler üzerinden

kurar. Hz. Peygamber’in de devrimci ve

çocukluktan yetişkinlik evresine ge-

din ve ideolojinin gündelik hayattaki

ezilenlerle beraber oluşunu örnek verir,

çen Adem karakteri üzerinden ele alı-

kurgulanışı ve ortak bir değer olarak dö-

ancak köylülerin oruç tutmasını sınıfsal

nır. Hem köyün imamı hem Hasan için

nüştürülüşü üç farklı hikâyenin ve yö-

konumlarından ötürü gereksiz bulur.

bilinç insanı hayvandan ayırır, eşref-i

netmenin esas meselesi gibidir. i
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BELGESEL ODASI

UMUT SAVAŞTAN
BÜYÜKTÜR
SÖYLEŞI: HILAL TURAN

Suriye krizi, yaşamlarını kaybeden, göç etmeye mahkûm bırakılan
milyonlarca insanla, halen açık bir yara gibi sızlamaya devam
ediyor. Krizin ilk anından beri açık kapı politikası uygulayan ülkemiz
dışında dünya bu öyküye kör, sağır, dilsiz. Yeni dünyanın “yersiz
yurtsuzlarına” ikinci vatan olan ülkemizde yazılan kardeşlik
destanını hafızaya alan yapımlar ise yok denecek kadar az. 4.
Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilen Özgürlüğe
Kaçış belgeseli bu açığı kapatacak, nitelikli bir çaba olarak öne
çıkıyor. Özgürlüğe Kaçış’ı yönetmen Eray Demir, yapımcıları Aynel
Hayat ve Yasemin Demir ile konuştuk.

Özgürlüğe Kaçış’ta bavullarına
umutlarını alıp yola düşen Suriyelilerin öyküsüne odaklanıyorsunuz. Nasıl karar verdiniz bu filmi çekmeye?
Aynel Hayat: Suriye Savaşı altıncı
yılına giriyor. Suriyeli misafirlerimizin
hepimizin hayatında ciddi yeri var artık. Belgesel fikrine karar vermeden
önce medyada tarama yaptık, televizyon programları ve haberler için hazırlanmış kısa videolar dışında ciddi bir
Suriye belgeseli yapılmadığını gördük.
Gördük ki savaşı ve savaşın izlerini
silmeye çalışan ülkemizin, halkımızın
çabaları pek anlatılmıyor. Ülke olarak

ERAY DEMİR İstanbul doğdu. İstanbul Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
mezun oldu. Sonrasında profesyonel meslek hayatına başladı. Reklam ve lansman filmleri çekti. Özgürlüğe Kaçış filmi yönetmenin ilk uzun metrajıdır.
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çok şey yapıyoruz, üretiyoruz, mücadele ediyoruz fakat anlatamıyoruz, anlatacak enstrümanları kullanamıyoruz.

BELGESEL ODASI

AYNELHAYAT, YASEMİN DEMİR, RUA, ERAY DEMİR

Dünyada algılar görsel sanatlar üzerinden ilerliyor. Bu bizim için bir motivasyon oldu, on yıldır ürettiğimiz bütün
işlerde olduğu gibi elimizi taşın altına
koyduk ve projeyi geliştirmeye başladık. Belgeselimizi izleyenler; Türkiye’de
Suriyeliler için gıda, barınma, eğitim,
sağlık, kültür dâhil her türlü imkânın
sunulduğunu, göç dalgası içinde ülke
ve birey olarak ne kadar sağduyulu
yaklaştığımızı görebildiler. Gelen tepkiler çok güzeldi.
Her bir Suriyeliden sevdiklerine, vatanlarına duyulan özlemle
dolu hikâyeler dökülüyor. Özgürlüğe Kaçış’ta onlardan biri olan Ali
Saho’yla başlıyor. Sizi Ali Saho’yla
buluşturan ne oldu?

Eray Demir: Eşini ve yedi çocuğunu
Ege Denizi’nde kaybeden Ali Saho’nun
yaşadıkları, pek çok Suriyeli kardeşimizin hikâyesine dikkat kesilmemizi sağladı. Bir merkez nokta oldu bizim için.
Ali Saho’nun hikâyesi, Suriyeli mültecilerin tüm hikâyelerinden iz taşıyordu.
Göç dalgasını, yaşanan travmaları ve
onlara kapılarını açan, elindekileri paylaşan Türkiye’yi, onun hikâyesi üzerinden anlatmaya karar verdik.
Belgeselde mültecilere el uzatan
STK’lardan mültecilerin kendilerine kadar pek çok kişiden görüş
aldınız. Biraz çekim sürecinden
bahsedebilir misiniz?
Yasemin Demir: Belgesel, görsel sanatlar içinde gerçeğin olduğu gibi görülebileceği bir tür. Ama bunu nasıl verdiğiniz
önemli. Oluşturduğunuz görsel dil gerçeği
ajite etmemeli, insanların ve olayların hakikatine yaklaştırmalı. Röportaj yaptığımız aileler, çocuklar, kadınlar, sanatkârlar,
askerler, ülkesinden uzakta ama güven
içinde yaşayan insanlar hiçbir baskı altında kalmadan bizimle konuştular. Hislerini paylaştılar ve savaş, ölüm, kayıp,
aile gibi kavramları yeniden tanımladılar.

ÖZGÜRLÜĞE
KAÇIŞ, SAVAŞ TÜM
YIKICILIĞIYLA DEVAM
EDERKEN SURIYE’YE
GIRIP DURUMU
ORADAN GÖSTEREN
ILK YAPIM.
Her bir röportaj belgeselin içine açılan
bir pencere oldu. Kurumlar ve STK’lar bizim için ikinci sıradaydı. Onların değerli
çabalarını göstermek istedik. AFAD, İHH
ve Kızılay Suriyeliler için yapılan yardım
faaliyetlerinde başrolde. Ciddi yatırımları
ve destekleri var. Bunlardan bahsettik ve
kurumların genel başkanlarından röportajlar aldık. Ağırlık mülteci kardeşlerimizden yana oldu, hiçbir şeyin onların önüne
geçmesine izin vermedik.
Belgesel çekimleri için kampları
ziyaret ettiniz. Sizi en çok etkileyen ne oldu?
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RÖPORTAJ YAPTIĞIMIZ
MÜLTECILER SAVAŞ,
ÖLÜM, KAYIP, AILE GIBI
KAVRAMLARI YENIDEN
TANIMLADILAR.
Y.D: Seçmek zor, hangisini söylemeliyim, bilemiyorum. Suriye’de Azez
bölgesindeki İHH kampında bir röportaj beni çok etkilemişti, çocukları ve
torunlarıyla birlikte kampta kalan bir
baba, savaşı torunlarına anlatmasına
gerek kalmayacağını çünkü bitmeyeceğini, Allah’a sığındıklarını söylemişti.
İnşallah bu belgeselle herkesin gözden
çıkardığı insanlara umut olabiliriz. Bazen gerçeğin bizzat kendisi de umuttur,
bunu yakalamak istedik.
E.D: Sanırım Suriye sınırını geçerken hissettiklerimi söyleyerek başlamalıyım. Yılbaşı arifesiydi, insanlar
evlerinde tatil hazırlıkları yaparken biz
savaş bölgesine gidiyorduk, bölgenin
tekinsiz sokaklarını aşıp İHH kampına
ulaşana kadar pek çok köşeden geçtik.
Bu yolculuk, başından sonuna kadar
hem belgeselde hem hayatlarımızda
unutulmaz bir yer aldı. Planımızda Rua
ile röportaj yoktu, annesi ve babasıyla
birer kayıt almıştım. Ancak onu halı
tezgâhında gördüğümde mutlaka ondan birkaç söz duymak istedim. İyi ki
yapmışım diyorum, röportajda anlattıkları Rua’yı yıllardır göremediği ablası ve yeğeniyle buluşturdu.
Belgeselin galasında Rua ailesiyle
bir araya geldi. Nasıl gerçekleşti
bu kavuşma?
A.H: Eray’ın bahsettiği gibi Rua röportajı etkileyici sahnelerdendi. İzleyip
ağlamamak mümkün değil. Savaşın ağır
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izleri bir çocuğun ağzından ancak bu kadar plansız, doğaçlama çıkabilirdi. Bunu
yansıtabildiğimiz için mutluyum. Zira
belgesel savaş yüzünden birbirinden
ayrı düşen kardeşleri buluşturdu. Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin deste-

ğiyle Rua ve ailesini galada buluşturduk.
Müthiş bir andı, Rua böyle bir buluşma
beklemiyordu, ablasını, yeni doğmuş yeğenini ve eniştesini karşısında görmesi
belki savaş başladığından beri hayatındaki ilk büyük mutluluk oldu.

BELGESEL ODASI

TÜRKÇE, ARAPÇA
VE İNGILIZCE ARŞIV
NITELIĞINDE BIR
ÇALIŞMA OLMASINA
GAYRET ETTIK.
aşıp tamamladığımız belgeselde kırk
beş kişiye mikrofon uzattık. Türkçe,
Arapça ve İngilizce olarak tüm dünyaya ulaştırabileceğimiz arşiv niteliğinde
bir çalışma olmasına gayret ettik. Bu
kapsamda çalışmamızı destekleyen T.C.
Başbakanlık Tanıtma Fonu’na ve bize
kapılarını açan AFAD, Kızılay ve İHH
ekiplerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Trajik bir konuyu ele alsa da filme
umut hâkim. Belgesel dilinde nelere dikkat ettiniz?
E.D: Burada röportajlarımızda kullandığımız dil ve sorular etkili oldu.
İnsanlara umuttan bahsederseniz bunu
konuşmak isteyecekler. Çocuklarına,
torunlarına savaşı değil, barışı, umudu,
başlarına gelen güzellikleri anlatmak
isteyecekler. Türkiye’de güven içinde
geçirdikleri zamanı umuda hazırlık
olarak gördüler ki umuttan bahsettiler.
Özellikle gençler savaş psikolojisinden
kurtulmanın yollarını arıyorlardı. Müzik grupları kuranlar, bildiklerini kendinden küçüklere öğretmeye çalışanlar,
eğitimine devam edenler ve evlenenler… Hayat devam ediyor ve hem kamplarda hem de dışarıda Suriyeli mülteciler maddi beklentileri olmaksızın
evleniyorlar. Sevgi, aile, çocuk sahibi
olmak, onlar için umut kaynağı. Haya-

ta tutunmaya çalışanlar en büyük gücü
yine insandan, birbirlerinden alıyorlar.
Ülkemizin insanları ve hoşgörüsü de
ikinci bir umut kaynağı Suriyeliler için.
Bunu çekim için gittiğimiz her şehirde
hissettik. Misafirperverlik bizim genlerimizde var.
Yapım sürecinden bahsedebilir
misiniz? Hangi kurumlardan destek gördünüz?
Y.D: Çekimler kapsamında İstanbul, İzmir, Hatay, Kilis, Antep, Urfa’daki
barınma merkezlerinde ve halkın arasında yaşayan Suriyeli misafirlerimizin
hayatlarına konuk olduk. Belgeselimizi,
bu alanda yapılmış çalışmalardan ayıransa savaşın tüm yıkıcılığıyla devam
ettiği Suriye’ye girip durumu oradan da
görmeyi başaran ilk yapım olması.
Yapım ekibi olarak on beş kişiydik
ve iki ay süren zorlu çekim koşullarını

Türkiye en fazla mülteci barındıran
ülke. Bu konuda şimdiye kadar üretim yapılmamasını neye bağlıyorsunuz? Yapım sürecinde herhangi
bir zorluk yaşadınız mı?
A.H: Bir meselenin içinde yaşarken
ondan bahsetmek, görmek, fark etmek zor bunu kabul etmek lazım. Ama
imkânsız değil. Savaş biterse ve üzerinden zaman geçerse belki çok hikâye
anlatılacak. Ama artık gündemin bir
tweet’le değiştiği günümüzde önemli
olan anı yakalamak, bir şeyler olurken,
bitmeden evvel olan biteni anlatmak.
İşte bu belgeselimizin en büyük zorluğu ve farkı diyebilirim. Ekip olarak
insan hikâyelerinin peşinden gittik, “o
anlara” odaklandık. Yapılanları, hisleri,
hayalleri, kurguya fırsat vermeden olduğu gibi yakalamaya gayret ettik.
Filmin bundan sonraki gösterim
planı nedir?
A.H: 2017 İstanbul Film Festivali’nde
gösterilecek. Ayrıca TRT’de izleyiciyle buluşacak. Gösterim duyuruları, @OzgurlugeKacis_ üzerinden takip edilebilir. i
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Şaban denince herkesin aklına
şüphesiz Kemal Sunal gelir. Peki, hemen herkesin bildiği bu karakter ilk
olarak Kemal Sunal’la mı başladı, daha
önceden bir Şaban karakteri var mıydı, eğer varsa bu karakterin mimarı
kimdi? Hafızalara kazınan bu karakter
ilk hangi filmde nefes almaya başlamıştı? Bu sorulardan yola çıkarak Şaban karakterinin izini sürdüğümüzde
kendisiyle Kemal Sunal’dan çok daha
önceleri karşılaşıyoruz: Türk sineması

MELTEM İŞLER SEVİNDİ

için bile erken bir dönem sayılan ellilerin başında Şaban Çingeneler Arasında (1952) filminde.
Sinemacılar döneminde film endüstrisine dâhil olup film yapmaya
başlayanların bir kısmı henüz sinema
sanatında yetkin değildi. Bu yüzden
sinemaya en yakın sanat dalı olan tiyatrodan beslenmeye çalışıyorlardı.
Her ne kadar tiyatrocular devrinin kapandığı düşünülse de filmlerde tiyatro
etkisi sürdü. Bu dönemde film yapmaya başlayan Semih Evin de tiyatronun
etkisi altında kalanlardandı. Senaryosunu yazdığı ya da yönettiği filmlerde
teatral öğelerden faydalandı. 1952'de
senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Şaban Çingeneler Arasında bu filmlerden biri. Şaban ismine
bir komedi unsuru olarak ilk kez bu
filmde rastlarız. Filmde bir çingene kızına aşık olan Şaban’ın başından türlü
türlü komik olaylar geçer. Dönemin komedi oyuncularından Orhan Erçin’in
canlandırdığı Şaban saf, kandırılmaya
müsait, komik bir karakterdir. Aynı
zamanda Erçin, kocaman ağzı, şaşkın
şaşkın gülüşü, anlamsız bakışları ve
çocuksu tavırlarıyla Şaban’a kendinden özellikler katar.
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ŞABAN KARAKTERININ
IZI SÜRÜLDÜĞÜNDE,
KEMAL SUNAL’DAN
ÇOK DAHA ÖNCELERE
GITMEK GEREKIR.
Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1976

1975) filminde Kemal Sunal’ın ilk kez
canlandırdığı Şaban karakteri ile Evin’in
filmlerindeki Şaban birbirlerine ikiz kardeş gibi benzer. Karakterin özgünleşmesi
ve zamanla farklılaşması Kemal Sunal’ın
oyunculuğundaki ustalık ve oynadığı senaryoların yol haritasını değiştirmesiyle
gerçekleşir.
Hababam Sınıfı ile hayatımızda yer
eden Şaban’ın -sanılanın aksine- Rıfat
Ilgaz’ın kitabında yer alan Şaban ile
pek benzerliği yoktur. Ilgaz’ın eserinde
karakter, çok çalışkan olduğu için kendisine “inek” lakabı takılmıştır. Aynı
zamanda içe dönük, asosyal bir karakterdir. Filmdeki Şaban’ı şu diyalogla tanıyabiliriz:
-Güdük Necmi: Möööö!
-İnek Şaban: Ulan!
-Kel Mahmut: Kim o inek?
-İnek Şaban: Benim efem.

TSA Arşivi

-Kel Mahmut: Ya, memnun oldum.
Neden inek diyorlar sana, çok mu çalışkansın?
Şaban Çingeneler Arasında ile Evin,
Şaban karakterinin prototipini oluşturur.
Film vizyona girdiği dönemde olumlu
tepkiler alır ancak Şaban karakteri üzerinden bir devam filmi uzun süre Evin’in
filmografisinde yer almaz. 1973 yılına
geldiğimizde ise Şaban İstanbul’da filmi
ile Evin, karakteri tekrar senaryolaştırır.
Bu kez Şaban’ı usta oyuncu Münir Öz-

kul canlandırır. Bu filmle beraber Şaban,
Anadolulu, halkın içinden, saflığıyla herkesi kendine güldüren bir karaktere evrilir. Daha sonraki yıllarda Evin’in filmografisinde başka bir Şaban filmine rastlanmaz. Ancak Ertem Eğilmez Şaban’dan
etkilenmiş olacak ki Evin’in oluşturduğu
bu karaktere filmlerinde yer verir. Nitekim Hababam Sınıfı (Ertem Eğilmez,

-Öğrenci: Hocam onun çalışkanlığı
inekliğinden değil.
-Güdük Necmi: Doğuştan Hocam.
-Kel Mahmut: Peki, niye bu yaşta
hâlâ lisedesin?
-İnek Şaban: Hocam benim peşimi
kızlar bırakmıyor da. Vahşi bir cazibem
varmış.
-Güdük Necmi: İnek cazibesi.
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Şaban Oğlu Şaban, 1977

nemin siyasi olaylarının toplum üzerinde oluşturduğu kaygı Şaban filmleri
sayesinde bir nebze azalır. Şaban tüm
iyiler için ağalar, bankerler, kabadayılar, hatta apartman yöneticileriyle bile
saflığının verdiği güç ve cesaretle başa
çıkar. Halkın gözünde artık bir süper
kahramandır. Böylece Şaban karakteri
absürt komedinin vazgeçilmezi olur.
Böylece Sunal, seksenli yıllarda yaşanan sinema krizinden en az etkilenen
oyuncu unvanını kazanır. Her ne kadar
Şaban olmaya aday başka oyuncular
türese de hiç kimse Sunal’ın tahtını sarsamaz. Aynı dönemde Aydemir
Akbaş Şabancık (1982) filminde Şaban
rolüyle izleyici karşısına çıksa da film
istenen etkiyi gösteremez ve tek denemeyle kalır. Aslında Aydemir Akbaş’ın
Şaban rolünde yer aldığı erotik filmler
furyasından Yedi Yürekli Şaban (1978)
diye bir film daha vardır ama tamamen
dönemin popüler karakterinin adını
kullanmaya yönelik bir denemedir.

Ticari filmler yapan Ertem Eğilmez,
bütün filmlerini gidip sinemada izler
ve seyircinin nabzını tutar. Bu sayede
seyircinin Kemal Sunal’a çok güldüğünü fark eder. Fiziki yapısı, mimikleri,
kendine has gülüşüyle Kemal Sunal oynadığı karakterlere kendi kişisel özellikleriyle can verir. Kemal Sunal’ın bu
özelliği ve Ertem Eğilmez’in ticari zekası birleşince ortaya Hababam Sınıfı’ndaki İnek Şaban karakteri çıkar. Böylece
1975 yılında Şaban ismi Kemal Sunal’la
beraber hafızalara kazınır. Artık Türk
sineması tarihinde Şabanlı filmler dönemi başlar dersek abartmış olmayız. Zira 1976'ya gelindiğinde Kemal
Sunal’ın oynadığı altı filmden üçünde
ismi Şaban’dır. Şaban olmayanlardaysa
aslında yine Şaban’dır çünkü filmlerin
hemen hepsinde aynı prototip üzerinden bir oyunculuk görülür. İzleyici aynı
karakteri sıkılmadan farklı hikâyelerde
izler ve artık Kemal Sunal’ın Şaban olduğuna inanır. Filmdeki isminin ya da
hikâyenin ne olduğunun artık bir önemi yoktur. Nitekim Atla Gel Şaban'da
(1984) filminde Kemal Sunal’ın adı Niyazi olmasına rağmen filmin adında
Şaban ismi geçer. Aynı zamanda Gerzek
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Kemal Sunal usta oyunculuğu ve
doğal haliyle kendisine biçilen Şaban
rolünü taşıyabileceği en üst noktaya
taşır. İlk olarak Orhan Erçin’in oyunculuğuyla doğan tipleme Sunal’ın kendinden kattıklarıyla özgün bir tipe evrilir ve hafızalarda o şekilde kalır. i

Şaban’da (1980) Kemal Sunal, Osman
ve Niyazi isimli iki karakteri canlandırır ama filmin adından da anlaşılacağı
üzere o ne Niyazi ne de Osman’dır.
Sakarlıklarına, saflığına ve çocuksuluğuna güldüğümüz Şaban yetmişlerin sonlarına doğru halk kahramanına
dönüşür. Natuk Baytan filmleriyle başlayan bu furyada Şaban şansı sayesinde tüm kötülerin üstesinden gelir. Dö-
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KULİS
Kapan ilk uzun metrajlı filminiz olacak.
Geldiğiniz aşamada, kısa ile uzun metrajın
süreçlerini kıyaslayabilir misiniz?
İkisinin de kendine has tatlı bir telaşı var.
Bu sinemayı ne kadar sevdiğinizle alakalı. Kısa
filmlerin çaba ve efor sarf edilerek üretilen işler
olduğunu biliyorum. Henüz yolun başında bu
süreçten sıkılıp, farklı kulvarlara geçen arkadaşlarla karşılaştım. Eğer kısa film eşiğini atlatırsanız uzun metraj için iyi bir birikim yapmışsınız
demektir. Her ikisinin de sonunda mutluluk var.
Ürettiğiniz işi seyretmenin mutluluğu. İyi ya da
kötü olmuş fark etmez. Kendinizi geliştirerek

Seyİd Çolak

Film Tek Mekânda
Geçecek

yol aldığınız denemeleriniz zaten sonunda dişe
dokunur işler olacaktır. Uzun metraj için konuşmak için henüz erken ama şimdiden çok heyecanlı olduğumu belirtebilirim.
Kapan’dan bahseder misiniz?
Kapan Beyşehir Gölü içinde yer alan otuzkırk haneli Mada Adası’nda geçiyor. Göl buz
tuttuğunda adaya kurt geliyor ve orada bulunan
insanlarla yaşam mücadelesi veriyor. Ada halkı
bu tehditkâr hayvana kendilerince haklı nedenlerden ötürü çok da misafirperver davranmıyor

SÖYLEŞI: AYBALA HILÂL YÜKSEL

ve çatışma başlıyor. Bu çatışma aynı zamanda karakterlerin iç dünyasını ortaya çıkaracak
olaylara da zemin hazırlıyor.

OYUN (2010), KARAKAR (2011),
SERENDER (2014) GIBI KISA
FILMLERIYLE TANINAN SEYID ÇOLAK
ILK UZUN METRAJI KAPAN IÇIN
YOLA ÇIKTI. KÜLTÜR BAKANLIĞI’NCA
YAPIM DESTEĞINE LAYIK GÖRÜLEN
FILMLE ILGILI ILK IPUÇLARINI,
HIKÂYEYI NASIL GELIŞTIRDIKLERINI
VE PRODÜKSIYON IÇIN FIKIRLERINI
YÖNETMEN ÇOLAK’TAN DINLEDIK.
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Filmin türü ne olacak?
Film gizem barındırıyor, aynı zamanda tadında bir dram olacak. Abartısız gerilim atmosferi de
mevcut. Bu üç türün iç içe geçmesinden oluşuyor.
Hikâyenin çıkış noktası neydi?
Atlas dergisinin bir sayısında Mada Adası’ndan
haberdar olmuştum. Konumu, hikâyesi, insanlara
sunduğu hayat biçimi beni çok etkilemişti. Kısa
film çekerken uzun metraj hikâyeleri yazıyordum, onlarca hikâyeyi rafa kaldırdım. Sonunda
Mada üzerine yazdım ve bunu geliştirdim. İçime
sindi ve senaryolaştırma kararı aldım.
Film sınırlanmış bir mekânda geçecek o
hâlde, ada dışına çıkacak mısınız?

KULİS

Sadece bir sahnede dışarıya çıkağız, o da çok
özel bir mekân olacak. Buradan söylemek istemiyorum. Genel anlamda kıstırılmışlığı verebilmek
için adadan çıkmak ya da karşı tarafa geçmek
doğru olmazdı. Hep adada kalmak istiyorum.
Senaryoyu Güven Adıgüzel ile kaleme aldınız. Nasıl bir çalışma yürüttünüz?
Güven Adıgüzel’i edebiyat dergilerinden ve
kitaplarından epeydir tanıyorum. Bazı vesilelerle
tanışma imkânım oldu. Çok fazla ortak yönümüzün olduğunu fark ettim, arabesk hariç. Dünyaya
bakış açımız -ki bu benim için en önemli nedendirsinemaya bakışımız, olayları yorumlayışımız vs.
hemen hemen aynı cümlelerde buluşabiliyorduk.
Bir gün çok da düşünmeden “hikâyem var, birlikte senaryolaştırabilir miyiz” diye sordum ve süreç
başlamış oldu. Güven İstanbul dışında yaşadığı
için sahneler üzerine telefonda saatlerce konuşuyorduk. Daha sonra kâğıda geçiriyorduk. Güven’in
özellikle diyalogların kurulmasında başarılı olduğunu belirtmek isterim. Bundan sonra devam
edeceğimizi düşünüyorum. Bu birlikteliğin güzel
işlere vesile olacağını ümit ediyorum. Senaryo
üzerine yönetmen arkadaşlarım Alpgiray Uğurlu

ve Koray Sevindi’yle çalışmalar yaptık, onların da
epey katkısı oldu. Filmin yapım aşamasında da
birlikte olacağız.
Ön hazırlıkta hangi aşamadasınız? Oyuncular ve film ekibi belli oldu mu? Kimlerle çalışacaksınız?
Kültür Bakanlığı’ndan destek aldıktan sonra
çalışmaları yoğunlaştırdık. Şimdi oyuncu ihtimalleri üzerinden hareket ediyorum. Belirlediğim bazı oyuncular için tiyatroları takip ediyor
ve filmleri defalarca seyrediyorum. Ekip oluştururken de aynı hassasiyeti göz önünde bulunduracağım. Detaylı araştırmalar yapıyorum. Çünkü set hem doğa şartları hem de mekân olarak
zorlu geçecek. Bunu göze alabilecek arkadaşlar
olmalı, yarı yolda bırakılmak istemiyorum.
Çekimlere ne zaman başlayacaksınız, filmi
ne zaman tamamlamayı planlıyorsunuz?
2017 Ekim ayının sonuna doğru seti kurmayı
planlıyoruz. Kasım sonuna doğru bitirmek istiyoruz. Filmde iki mevsim var; sonbahar ve kış, bu
mevsimlerin özelliklerinden faydalanacağımız
için bu tarihler uygun diye düşünüyorum. i
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Bir Zamanlar (Once, 2007) İrlandalı yönet-

Müziğe Sığınan
Hayatlar

men John Carney’nin filmi. Dublin’de geçen
hikâyeyse hayli tanıdık. Hayat meşgalesi arasında insanlara bir nebze olsun nefes aldıran sokak
müzisyenlerinden biriyle hayatın kendisini başka bir memlekete sürüklediği göçmen bir kızın
karşılaşmasını ve neticesinde gelişen olayları
anlatır. Filmde bu ikilinin albüm çıkarma serüveni samimi ve gerçekçi şekilde işlenir. Günde-

RÜVEYDA TEMEL

BIR ZAMANLAR, SOKAK
MÜZISYENI BIR ADAMLA
GÖÇMEN BIR KADININ
KARŞILAŞMASINI VE
NETICESINDE GELIŞEN
OLAYLARI ANLATIR.
82
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lik hayattan bir kesit sunan film, odak noktasına
aldığı müzikle sevginin, dostluğun ve umudun
en saf halini yansıtır.
İletişim Vasıtası Olarak Müzik
İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade etme,
başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyar. İnsan fıtratından gelen bu hal, konuşulan dille sınırlandırılamaz. “Gizli anlaşmalar sistemi” olan dil meramın geniş kitlelere aktarılmasında yetersiz kalır.
Çünkü bunun için dil yetkinliğine sahip olunması ve konuşulan dilin herkes tarafından anlaşılması gerekir. Müzik insanlığın ortak duygularının

SİNEFİL

MÜZIK, KAHRAMANLARIN
HAYATA BAKIŞLARINI
YANSITTIKLARI, SESSIZ
AMA ETKILI BIR KAÇIŞTIR.

Müziğin gücü, onun birbirinden bağımsız
çeşitli alanlarda kullanılmasına sebep olur. Dini
törenlerde insanları ruhani bir dünyaya davet
eden müzik, savaş meydanında galeyana getirir.
Bazen gülüp eğlendirirken, bazen ağlatıp hüzünlendirir. Farklı duygular müziğin farklı yönlerini
ortaya çıkarır ve bunlar insana sirayet eder. İnsanı karmaşık bir duygu seline sürükleyen müzik

aktarılmasında dil üstü bir iletişim vasıtasıdır.

kimi zaman duyguların istismar edilmesine mü-

Tabiatın taklidiyle insanlar arasındaki iletişimi

sait bir alan yaratabilir. İyi veya kötü örnekler,

başlatan müzik, kulaktan kalbe bir yol izler. Duy-

en nihayetinde müziğin insanlara tesirinin ne

gulara tercüman olup, ruha dokunurken dolaysız

kadar güçlü olduğunu gösterir. Bu yönüyle kay-

bir iletişim sağlar. Keza Bir Zamanlar’ın müzisyen

gan bir zeminde yer alan müzik, esas itibariyley-

ikilisinin şarkılarıyla dinleyenleri etkilemeleri,

se kendine has bir gizliliği içinde barındırır.

bu ortak vasıtanın tezahürüdür.
Filmdeki iki kişi, aralarında müzik sayesinde
bağ kurar, yaptıkları şarkılar aracılığıyla dertleşir.
Eski sevgilisini unutamayan adamın kalp kırıklıkları ve göçmen kızın hayalleriyle ailesi arasındaki sıkışmışlığı, filmdeki güzel şarkıların dile
getirilme sebebidir. Her şarkı birer hatıraya işaret
eder ve kendi hikâyesini anlatır. Geçmişe özlem
ve geleceğe umutla bakışa devamlı atıf yapılır.
Filmin hikâyesi, karakterlerin ruhsal vaziyeti tamamen şarkı sözlerine yüklenir. Kimi sahnelerde
şarkılar, sözlerine yoğunlaşarak hikâyenin eksik
parçalarını tamamlamaya çalıştığımız bir yapboza dönüşür. Hatta bu yüzden müziğin zevki yer
yer arka plana atılır.
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POPÜLERIZME KARŞI
KENDI ŞARKILARINI DILE
GETIRMEYE ÇALIŞAN
BAŞKAHRAMANLARI GIBI
BIR ZAMANLAR DA FILM DILI
ITIBARIYLE POPÜLERLIĞE
MAHAL VERMEZ.
Tüketim Malzemesi Olarak Müzik
Tüketim algısı üzerine kurulan günümüz dünyasından müzik de nasibini alır. Popüler kültür
beraberinde popüler müziği getirir. Müzik tüketim
girdabının içinde dönüp durur. Bir günde hit olup
kısa zamanda unutulan ve aynı kalıptan çıkmış
gibi birbirine benzeyen şarkılar ortaya çıkar. Popüler müzik tüketici taleplerine ayak uydurur. İnsanlar bildikleri şarkıları duymak ister ve bunun
karşılığını öder. Filmin kahramanı isimsiz sokak
müzisyeni, gündüz bilinen şarkıları çalarak biraz
da olsa para kazanır. Kendi bestelediği şarkılarsa,
gecenin karanlığında kendi ve kendi gibiler içindir. Ancak albüm serüveni sırasında, şarkılarıyla
insanlara sesini duyurur. Kaliteli şarkıların klasikleşmesi, tekrar tekrar dinlenilmesi verilen emeğin
neticesinde olur.
Popüler müziğe karşı kendi şarkılarını dile
getirmeye çalışan kahramanları gibi film de dili
itibariyle popülerliğe mahal vermez. Gerçek hayatta müzisyen olan iki başrol oyuncusunun performansı yaptıkları şarkılar kadar sadedir. Ne film
ne oyuncuları milyonlar tarafından bilinir. Onları
taparcasına seven fanları yoktur. Belgesel havasında bir sinematografiye sahip film gündelik
hayatla iç içedir. Toplumdaki sınıf farkı, bireylerin sosyal ve ekonomik vaziyetleri, göçmenlerin
hayatlarını idame ettirme çabaları olayların akışı
içinde ince ince işlenir. Büyük sözlere ve didaktik
söyleme başvurulmaz. Sıradan insanların yaşam
mücadelesi müziğin gözünden anlatılır. Müzik
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onların hayata bakışlarını yansıttıkları sessiz ama
etkili bir isyan ve kaçıştır.
Yönetmen John Carney, popülizme karşı mücadele eden müzisyen hikâyelerini Yeniden Başlamak (Begin Again, 2013) gibi başka filmlerinde de
anlatır. Ancak bu mücadelenin film diline sirayet
ettiği Bir Zamanlar benzerlerinden ayrılır. Düşük
bütçesi ve sınırlı imkânlarıyla samimi ve gerçekçi bir film dili tutturan Bir Zamanlar, popülerlik
ağına düşmeden de başarılı işler ortaya konabileceğini gösterir. i

PEK YAKINDA

İSTANBUL KIRMIZISI

NERUDA

Yönetmen: Ferzan Özpetek

Yönetmen: Pablo Larraín

GÜZEL VE ÇİRKİN
BEAUTY AND THE BEAST

Senaryo: Ferzan Özpetek

Senaryo: Guillermo Calderón

Yönetmen: Bill Condon

Oyuncular: Halit Ergenç, Tuba
Büyüküstün, Selim Bayraktar

Oyuncular: Luis Gnecco,
Gael García Bernal, Mercedes Morán

Senaryo: Evan Spiliotopoulos,
Stephen Chbosky

Yapım: Türkiye, İtalya/2017/120’/
Türkçe/BKM Film, IMAJ, R&C
Produzioni/Mars Dağıtım

Yapım: Şili, Arjantin, Fransa, İspanya,
ABD/108’/İspanyolca, Fransızca/
Fabula Productions, AZ Films, Funny
Balloons/Başka Sinema

Oyuncular: Emma Watson,
Dan Stevens, Luke Evans

Neruda, Şili’nin meşhur şairi Pablo
Neruda’nın hayatının belirleyici
dönemlerinden birine odaklanıyor.
Senatör seçilen Neruda parıltılı bir
hayat yaşamaktayken hükümet
tarafından “hain” ilan edilince bir
gecede kaçak durumuna düşer. Gizli
bir operasyonla gönüllü bir sürgüne
yollanır. Acar polis dedektifi Oscar
ise, hükümet tarafından dünyaca
ünlü şairi yakalamakla görevlendirilir.
Çok geçmeden Oscar, Neruda’yı
takıntı haline getirecektir. Neruda,
aynı zamanda Şili'nin önemli
sinemacısı Raoul Ruiz’e saygı
duruşu niteliğinde.

Disney masalından beyazperdeye
uyarlanan filmde, bir tüccar yolculuğu
sırasında fırtınaya yakalanır. Dönüş
yolunda ailesinin gece konaklaması
için yer ararken yakınlardaki bir şatoyu
görür. Ev sahibi ortada görünmese
de her şey konuğun rahatı için
ayarlanmıştır. Ayrılmak üzereyken,
gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden
gül istediği aklına gelir. Adam gülü
kopardığında, şatonun sahibi canavarla
yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını
canavara teslim etmek zorunda kalır.
Tüccarın en küçük kızı Belle canavarın
şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği
bir aşkın kucağına atıldığından
habersizdir.

Orhan travmatik bir kayıptan
sonra her şeyi bırakarak Londra’ya
yerleşir ve editör olarak çalışmaya
başlar. Yıllar sonra ünlü yönetmen
Deniz Soysal ile tanışmak için
İstanbul’a döner. Deniz İstanbul’da
geçen çocukluğunu anlattığı
bir kitap yazmıştır. Orhan’ın
İstanbul’daki işi, yayınlanmadan
önce kitaba son dokunuşları
yapmaktır. Orhan ve Deniz
İstanbul’da buluşur. Ancak ertesi
sabah Deniz ortadan kaybolur.
Deniz’in gizemli yaşamı ortadan
kayboluşuyla birlikte aydınlatılmayı
bekler. Ferzan Özpetek, İstanbul
Kırmızı’sını aynı isimli romanından
uyarladı.

Yapım: ABD/2017/130’/İngilizce/Walt
Disney, Mandeville Films/UIP Türkiye
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DAVID LYNCH: YAŞAM SANATI
DAVID LYNCH: THE ART LIFE

YAĞMURLARDA YIKANSAM

Yönetmen: Jon Nguyen, Rick Barnes

Senaryo: Gülten Taranç,
Çağla Canbaz

Senaryo: Jon Nguyen, Rick Barnes,
Olivia Neergaard-Holm

Yönetmen: Gülten Taranç

Oyuncular: David Lynch

Oyuncular: Murat Ergür,
Engin Benli, Yeliz Tozan

Yapım: ABD/2015/90’/İngilizce/
Absurda, Duck Diver Films, Hideout
Films, Kong Gulerod Film/Fabula

Yapım: Türkiye/2015/87’/
Türkçe/ Taranç&Taranç Film/
Taranç&Taranç Film

David Lynch, hayatının en yaratıcı
yıllarına doğru samimi bir yolculuğa
çıkıyor. Küçük bir kasabadaki çocukluk
yıllarından, Philadelphia’nın karanlık
sokaklarına doğru yol aldığımız, Lynch’i
Lynch’in kendisinden dinlediğimiz
enfes ve samimi bir yolculuk bu.
Sinemanın bu nev-i şahsına münhasır
kişiliğinin küçük karanlık anlarına
tanıklık ettiğimiz David Lynch: Yașam
Sanatı seyirciyi onun çocukluğunda
resim yaptığı veya kısa filmlerini
çektiği yıllara götürüyor. Jon Nguyen’in
bir araya getirdiği arşiv görüntüleri
Lynch’in hikâye anlatıcılığıyla birleşince,
yönetmenin sanatının, müziğinin ve
erken dönem filmlerine nüfuz eden bir
film ortaya çıkıyor.

Yağmurlarda Yıkansam, annesi
ve babası tarafından öldürülen
Gamze’nin, alışılageldiği gibi
cinayetle biten hayatını değil;
cinayetle başlayan yeni hayatını
anlatıyor. Otuz beş yaşındaki
Hale (çocukluk adıyla Gamze),
sevgilisi Engin’in sürpriz evlenme
teklifiyle geçmişinin sıkı sıkı
kapattığı kapılarını aralar. İnsan
kalabilmek, insanı sevebilmek
ve kendi gibi olmak Hale için
zordur. Ancak geçmişiyle
yüzleştikçe bu sertlik de yavaş
yavaş kırılır. Gamze’nin öfkesi,
yalnızlığı, çaresizliği ve özlemleri
hiç bakılmayan bir bakış açısıyla
izleyici ile buluşuyor.
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KABUKTAKI HAYALET
GHOST IN THE SHELL
Yönetmen: Rupert Sanders
Senaryo: Jamie Moss,
Jonathan Herman
Oyuncular: Scarlett Johansson,
Michael Pitt, Michael Wincott
Yapım: ABD/2017/İngilizce/
DreamWorks, Grosvenor Park
Productions, Paramount Pictures,
Reliance Entertainment, Seaside
Entertainment/UIP Türkiye
Mamoru Oshii imzalı, 1995 yapımı ünlü
animasyon filmi Ghost in the Shell’in
live-action uyarlaması olan film, 9.
Birlik özel görev gücünün başında yer
alan, özel operasyonlardan sorumlu
benzersiz insan-sayborg hibritin
hikâyesini konu alıyor. Kendisini en
tehlikeli suçluları durdurmaya adamış
olan 9. Birlik, Hanka Robotic’in siber
teknolojideki girişimlerini yok etmeyi
amaçlayan yeni bir düşmanla karşı
karşıyadır. Kabuktaki Hayalet, yazarillüstratör Masamune Shirow’un ünlü
manga dizisinin çok sayıdaki sinema
uyarlamasının en yenisi.

www.hayalperdesi.net
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FİLMİN ADI

YÖNETMEN

OYUNCULAR / SESLENDİRENLER

YAPIM

Alt Tarafı Dünyanın Sonu
Juste La Fin Du Monde

Xavier Dolan

Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux

Kanada, Fransa/2016

Biz Size Döneriz

Doğa Can Anafarta

Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Bestemsu Özdemir

Türkiye/2016

Çünkü Onu Çok Sevdim

Erdoğan Koç

Emre Kanat, Aysu Alev Aygün, Ümit Sağlam

Türkiye/2016

Dehşet Evi / Sweet Home

Rafa Martínez

Ingrid García Jonsson, Bruno Sevilla, Oriol Tarrida

İspanya, Polonya/2015

İstanbul Kırmızısı

Ferzan Özpetek

Halit Ergenç, Nejat İşler, Tuba Büyüküstün

Türkiye, İtalya/2017

Kuyu

Serdar Bardakçı

Murat Ercanlı, Oğuzhan Yücel, Dilara Duman

Türkiye/2016

Logan

James Mangold

Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook

ABD/2017

Reis

Hüdaverdi Yavuz

Reha Beyoğlu, Özlem Balcı, Orhan Aydın

Türkiye/2016

The Founder

John Lee Hancock

Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch

ABD/2016

Yağmurlarda Yıkansam

Gülten Taranç

Murat Ergür, Engin Benli, Yeliz Tozan

Türkiye/2015

Autobahn / Collide

Eran Creevy

Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins

İngiltere, ABD, Almanya/2016

Deli Aşk

Murat Dündar, Murat
Emre Kaman

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Pelin Akil

Türkiye/2017

Drunk Parents

Fred Wolf

Salma Hayek, Alec Baldwin, Jim Gaffigan

ABD/2016

Kong: Kafatası Adası
Kong: Skull Island

Jordan Vogt-Roberts

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson

ABD, Vietnam/2017

Neşeli Dalgalar: Dalgamanya
Surf’s Up 2: WaveMania

Henry Yu

John Cena, Mark Calaway, Paul Levesque

ABD/2017

Neruda

Pablo Larraín

Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán

Șili, Arjantin, Fransa, İspanya,
ABD/2016

Perde: Ayn-ı Cin

Ediz Günay

Orkun Özen, Uğur Dönmez, Burcu Ayhan

Türkiye/2014

Süper Yetenek / Rock Dog

Ash Brannon

Luke Wilson, J.K. Simmons, Eddie Izzard

Çin, ABD/2016

Yaşam Kürü / A Cure For Wellness

Gore Verbinski

Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth

ABD, Almanya/2017

Aquarius

Kleber Mendonça Filho

Sônia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos

Brezilya, Fransa/2016

Ben Ölmeden Önce
Before I Disappear

Shawn Christensen

Shawn Christensen, Emmy Rossum, Paul Wesley

ABD, İngiltere/2014

Güzel ve Çirkin
Beauty And The Beast

Bill Condon

Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

ABD/2017

Kidnap

Luis Prieto

Halle Berry, Lew Temple, Dana Gourrier

ABD/2016

Tatlım Tatlım

Yılmaz Erdoğan

Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente

Türkiye/2017ABD

The Space Between Us

Peter Chelsom

Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugin

ABD/2017

AlexCamera10

Caue Serur Pereira, Carlos
Adriano Rattmann

Alex de Souza

Brezilya/2016

Beyaz Balina

A. Uygur Öztürk

Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Erden Alkan

Türkiye/2015

David Lynch: The Art Life

Jon Nguyen, Rick Barnes,
Olivia Neergaard-Holm

David Lynch

ABD/2015

Geri Döndü

Kamil Burak

Çağrı Tokalı, Selin Selvi, Sancak Bayraktar

Türkiye/2017

Hayat / Life

Daniel Espinosa

Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson

ABD/2017

Nane ile Limon: Kayıp Zaman
Yolcusu

Günay Koker

Suzan Acun, Pelin Gülmez, Yasemin Yeşil

Türkiye/2016

Power Rangers
Saban’s Power Rangers

Dean Israelite

Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott

ABD/2017

Sonsuz Aşk

Ahmet Katıksız

Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Ege Aydan

Türkiye/2016
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YAPIM

Aşk Uykusu

Nisa Akman

Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy, Hasan Küçükçetin

Türkye/2017

Aşkın Krallığı / A United Kingdom

Amma Asante

David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton

Fransa, İngiltere/2016

Gen 2: Kurban

Murat Toktamışoğlu

Cihan Akyol, Özlem Hasgül

Türkye/2017

Hizmetçi / Ah-ga-ssi

Park Chan-Wook

Kabuktaki Hayalet
Ghost in The Shell

Rupert Sanders

Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt

ABD/2017

Patron Bebek / The Boss Baby

Tom McGrath

Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow

ABD/2017

Sarıkamış Çocukları

Mutlu Karadoğan

Çağlar Üresin, Ahmet parlak, Can Öksüz

Türkiye/2016

The Zookeeper’s Wife

Niki Caro

Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl

ABD/2017

Atçalı

Hakan Șahin

Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan

Türkiye/2017

Bambaşka

Bahadır Abşin

Buse Sevindik, Birgül Ulusoy, Caner Tanrıverdi

Türkiye/2016

Baraka / The Shack

Stuart Hazeldine

Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw

ABD/2016

Bordo Bereliler Suriye

Erhan Baytimur

Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen

Türkiye/2017

Satanic

Jeffrey G. Hunt

Sarah Hyland, Justin Chon, Clara Mamet

ABD/2016

Șirinler 3: Kayıp Köy
Smurfs: The Lost Village

Kelly Asbury

Demi Lovato, Julia Roberts, Mandy Patinkin

ABD/2017

Sümela’nın Șifresi 3: Cünyor Temel

Adem Kılıç

Çetin Altay, Eren Hacısalihoğlu, Ayşegül Günay

Türkiye/2016

11

Can Varol

Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı

Türkiye/2017

Dehşet Odası / Green Room

Jeremy Saulnier

Anton Yelchin, Imogen Poots, Patrick Stewart

ABD/2015

Hızlı ve Öfkeli 8
The Fate Of The Furious

F. Gary Gray

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham

ABD, İngiltere, Japonya, Fransa,
Kanada, Samoa/2017

The Autopsy of Jane Doe

André Øvredal

Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Catherine Kelly

İngiltere, ABD/2016

Yaşamak Güzel Șey

Müfit Can Saçıntı

Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay

Türkiye/2017

Gamba: Macera Çetesi
Gamba: Ganba to nakamatachi

Tomohiro Kawamura,
Yoshihiro Komori

Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Japonya/2015

Kervan 1915

İsmail Güneş

Murat Han, Ayşe Akın, İbrahim Kendirci

Türkiye/2016

Kolonya Cumhuriyeti

Murat Kepez

Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek

Türkiye/2017

Scare Campaign

Cameron Cairnes, Colin
Cairnes

Meegan Warner, Olivia DeJonge, Ian Meadows

Avustralya/2016

Son Macera / Going In Style

Zach Braff

Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin

ABD/2017

The Lost City of Z

James Gray

Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller

ABD/2016

Bir Annenin Feryadı

Attila Gökbörü

Altan Akışık, Mertkan Arat, Behice Maurer

Türkiye/2017

Galaksinin Koruyucuları 2
Guardians of the Galaxy Vol. 2

James Gunn

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

ABD/2017

Lanet: Ervah Cinleri

Teoman Gündüz

Sevcan Sini, Zahid Çetinkaya, Ufuk Özkaya

Türkiye/2017

Nereden Nereye

Volkan Dönmez

Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi

Türkiye/2017

Tell Me How I Die

D.J. Viola

Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton

ABD/2016

88 HAYAL PERDESİ

MART - NİSAN 2017

Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo

Güney Kore/2016

YOLL ARI İLE
RE UÇMANIN
MA NI!
ZANZİBAR

MAURİTİUS

ANTANANARİVO

‘dan başlayan fiyatlarla

‘dan başlayan fiyatlarla

‘dan başlayan fiyatlarla

731$ 799 $

869 $

MART - NİSAN 2017 HAYAL PERDESİ

89

ROGUE ONE
BİR STAR WARS HİKAYESİ

ALPGİRAY UĞURLU
İLE ENKAZ ÜZERİNE

ARRIVAL
GELİŞ

GERİLİM
HATTINDA İRAN

RONNY TROCKER İLE
İNZİVADAKİLER ÜZERİNE

DISNEY’İN YETİM
KAHRAMANLARI
90 HAYAL PERDESİ

MART - NİSAN 2017

