
   

Kentimizin her hafta ayrı bir festival 
sunan bağımsız bir sineması var. Dua-
yenleri bilecektir ama henüz Karaca’yla 
tanışmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. 
İşte 14-20 Ocak haftası programı:

Diyalog / 15, 16 Ocak: 18.30 – 14,15,16 
Ocak: 20.30

Licorice Pizza / 11.30 – 16.00 – 20.30
Kahraman (Ghahreman) / 11.30 – 16.00 

– (Ayrıca 17,18,20 Ocak - 20.30)
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 

Verste Menneske) / 13.45 – 18.15 – (Ayrıca 16 
Ocak - 11.30)

Belle (Ryu to Sobakasu no Hime)/  13.55 
– (15,16 Ocak hariç - 18.25) 

Başka Bir Şans:
Bir Ayrılık (A Separation) / 16 Ocak 

Pazar - 13.55
Başka Çarşamba:
Ayrı Dünyalar (Ouistreham) / 19 Ocak 

Çarşamba - 20.30

Büyük yönetmenlerin sinema macera-
sında, özellikle de başlangıç yıllarında ilginç 
duraklar olur. Sinemanın gerçek efsanele-
rinden Stanley Kubrick’in ilk uzun metraj-
lı filmi Fear and Desire (Korku ve Arzu) da 
tuhaf bir durumun kurbanı olan filmlerden. 
Kubrick, filmi 1953’te akrabalarından, yakın 
arkadaşlarından aldığı borç parayla yaklaşık 
40 bin dolara çeker. Filmin yapımcılığını, 
yönetmenliğini, görüntü yönetmenliğini 
ve montajını kendisi halleder. Fakat her şey 
bitince filmden memnun kalmaz. Kimse 
görmesin diye filmin tüm kopyalarını top-
latır. Günümüzde çok kolay olmasa da bu 
kopyalara ulaşılabiliyor ama Kubrick fırsat 
bulunca bu ilk filmini hiç sevmediğini ifade 
etmekten geri durmamıştır.

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

Instagram: @sinegezgin Facebook: Sinema Gezgini 
e-posta: sine_filolog@hotmail.com

“Bir filmin başrolü filmin kendisidir.”
Jean Luc-Godard

SİNE-SÖZ

SİNE-ANALİZ

TANRININ ELİ 
(E Stata la Mano di Dio, 
İtalya, 2021, 134 dk.)  
Y: Paolo Sorrentino
O: Filippo Scotti  (Fabrietto Schisa), 

Toni Servillo (Saviero) Teresa Saponan-
gelo (Maria),  Luiza Ranieri (Patrizia) 
Betty Pedrazzi (Baronessa Focale).

Filmin notu: ★★★★
Sinema aslında en kişisel öyküleri-

mizi barından büyülü bir araç. İyi bir 
filmi izlerken çoğunlukla kendi yaşamı-
mızdan izdüşümleri yakalıyor, filmdeki 
karakterlerle bağ kuruyoruz. Hele film 
bir de yönetmenin yaşamından kesitler, 
izler üzerine kurulduysa bu hissiya-
tımız daha da belirginleşiyor. Bu tür 
filmlerin, çok daha farklı bir albenisi 
var. Belki içerdiği o incelikli hüzünden, 
çocukluk coşkusuyla karışık, o artık yi-
tirilmiş zamanın getirdiği nostaljiden, 
belki de hepimizin dünya öyküsünün 
az çok birbirine benzediğini anlama-
mızdan kaynaklanan bir çekim bu. Çok 
sevdiğimiz bir sanatçının yaşamına dair 
epey derinlerdeki gizlere erişmenin de 
mutluluğu var şüphesiz.

AH O ÇOCUKLUK, GENÇLİK!
Çocukluk döneminden kalma 

öykülere odaklanan, son derece kişisel 
filmler yapan pek çok yönetmen 
gelip geçti yaşamımızdan: Fellini’nin 
Amarcord’u (1974), Tarkovski’nin 
Kurban’ı (1986), Alfonso Cuaron’un 
Roma’sı (2017), Guiseppe Tornato-
re’nin o unutulmaz Cennet Sineması 
(1988) adlı başyapıtı… Listeyi uzatmak 
mümkün. Şimdi karşımızda Paolo 
Sorrentino’nun son filmi Tanrının 
Eli var. O da ustaların, özellikle de 
İtalyan sinemasının devi Fellini’nin 
izinden giderek bizi Napoli’de geçen ilk 
gençliğine götürüyor. Ama şunu hemen 
söylemek gerek: Sorrentino hayranları 
bile belki filmi biraz yavaş ve yönetme-
nin alışıldık temposu dışında bulabilir. 
Fakat bu sizi yanıltmasın. Tanrının Eli, 
ufak ufak açılan, büyüyen ve kalpte 
bıraktığı tomurcuğun öykü bittikten 
sonra bile filizlenmeye devam ettiği o 
eşsiz filmlerden biri. Bu yüzden film 
sonlanıp da kendi dünyanıza çekilince 
filmin etkisi ruhunuzda kımıldamaya 
devam ediyor. Açıkçası ben izledik-
ten sonra ara ara filmi düşünürken 
yakaladım kendimi. O yüzden başlarda 
sıkılsanız bile filmi yarıda bırakma-
manızı öneririm. Çünkü hem içerdiği 
sürprizler, zengin karakterlerin kattığı 
hoşluklar hem de finale doğru giderek 
belirginleşen öyküsüyle aslında kalbini-
zi çalacak, sizi içine adım adım çekecek 
bir öykü bu.

Her şeyden önce bir gençlik filmi 
bu. Daha doğrusu bir gencin kendini 
bulmasının, yaşam amacının farkına 
varmasının filmi. Fakat filmde Fabriet-
to’nun başına gelenleri gördüğümüzde 
bunun hiç de kolay olmadığını görü-
yoruz. Çünkü büyüme ve olgunlaşma, 
yaşanan bir aile trajedisinin ardından 
gerçekleşiyor. Burada hemen belirteyim 
film, Sorrentino’nun gençliğine ve tüm 
yaşamına damgasını vuran bir olaya 
dayanıyor. Filmle ilgili yazılar okuduy-
sanız karşılaşmışsınızdır mutlaka ama 
ben yine de izlemeyenler için burada 
tekrarlamayayım. Fakat filme adını 
veren “Tanrının eli” sözünün Maradona 
üzerinden bu olayla bağ kurması ve 
karakterin zihninden süzülüp gelenler-
le birleşmesi öykünün özüne yerleşen, 
bizi de derinden yakalayan bir büyük 
duygu yaratıyor. Sanırım filmin en 
değerli yönü burası, ama daha değerli 
olanı Sorrentino’nun bu duyguyu bir 
tür ajitasyon gibi kullanmaması. İnce-
likli ve gündelik hayatta nasıl karşımıza 
çıkarsa öyle bir duyarlığın içinden sü-
zülüyor anlatı. Aksi olsaydı yüzeysel bir 
Hollywood filminden öteye gitmezdi. 
Çünkü biliyorsunuz büyüme hikâyele-
rine aşinayız. Bunun binlerce örneğini 
izledik bugüne kadar. Çoğu da öylesine 
çekilmiş ticari filmlerdi.

BİR SİNEMA MİRASINA BAKMAK
Köklerini Fellini’den ve filmde de 

geçtiği gibi İtalyan sinemasının dünya-
ca pek bilinmese de büyük ustaların-

dan biri olan Antonio Capuano’dan 
alan Sorrentino, her şeyden önce bir 
gencin, yaşamdan süzüp getirdikleriyle 
saf bir sinema aşkına tutuluşunu yan-
sıtıyor. Ama bunu yaparken özellikle 
başlarda, mevzubahis olay yaşanmadan 
önce, bizi çok renkli karakterlerle ve 
70’lerin Napolisiyle tanıştırıyor. Anlatı-
nın kuruluşu Maradona’nın Napoli’ye 
transfer haberi, dünya kupası ve o 
yaz Fabrietto’nun geniş ailesi içinde 
yaşanan olaylarla şekilleniyor. Bu 
noktada teyzesi Patricia’ya beslediği 
erotik tutku, ilk cinselliğini babasının 
söylediği gibi çok deneyimli ve yaşlı bir 
kadınla yaşaması, yaşıtlarının kurduğu 
yüzeysel dünyada pek tutunama-
yan karakterimizi sonunda bir karar 
verip hayallerinin peşinden koşmaya 
götürüyor. Özellikle bu kısımlarda 
Fabrietto’nun hayranlık beslediği genç 
bir kadın oyuncu vasıtasıyla ve Napo-
li’de çekilen bir filmin muhteşem setine 
denk geldikten sonra Antonio Capua-
no’yla tanışması ve yönetmen olmaya 
karar vermesi, burada geçen diyaloglar, 
sinema düşleri kuran herkesi etkileye-
bilecek çok değerli sahneler yaratıyor.

TUTKUNUZU ANIMSAMAK İÇİN
Tanrı’nın Eli belki çok büyük bir 

film değil. Hele de selefl eri söz konusu 
olunca sinema adına yeni bir şey de 
söylemiyor olabilir. Ama kendine has 
tarzıyla çok değerli bir sinemacı olan 
Sorrentino’nun tamamen ona ait bir 
duygu yoğunluğu ve bakış açısıyla 

insan ruhuna inen o derinlikli film-
leri arasına yerleşiveriyor. Üstelik çok 
kişisel öyküsüyle belki de yönetme-
nin en içten, en dokunaklı filmi bu. 
Yaşanmış hikâyelerin seyirciyi çok 
daha derinden etkilediği bir gerçek. 
Yönetmenin yüreğindeki sırları, belki 
de anlatmaktan çekindiği ve söze 
dökemediği o incelikli duyguları her 
sahnesinde büyük bir sorumlulukla 
taşıyan böylesi filmlere daha derinden 
bağlanırız. Tanrı’nın Eli de başlarda 
dağınık görünen, gevşek dokusuyla 
yavaş yavaş ruhumuza işliyor ve özel-
likle de kişinin tutkusunu bulma, ona 
ulaşma yolunda yaşadıklarına ilişkin 
yer yer şiirsel bir boyuta ulaşıyor. 

Bu arada Netfl ix’i pek çok açıdan 
eleştiriyor ve uyguladıkları seyir poli-
tikasını ticari ve kaba buluyorum ama 
zaman zaman böylesine özel filmleri 
destekledikleri için de kendilerine 
teşekkür etmek gerek.  Zira Sorren-
tino gibi has bir yönetmenin en özel 
duygularına ve tutkusuna bu kadar 
yakından bakmamız pek de kolay 
olmayacaktı. Dilerim ürettikleri eğlen-
ce fabrikası yerini giderek böylesine 
incelikli bir bağımsız sinema ruhuna 
bırakır.

Bu filmi tutkularınızı hatırlamak ya 
da onları henüz bulamadıysanız ilham 
almak için mutlaka izleyin. Bittikten 
sonra yaşayacağınız duygu yoğunluğu-
na da kendinizi bırakın gitsin. Çünkü 
işte o büyülü, güzel, karşı konulmaz 
sinema böyle bir şey…

GERÇEK BİR TUTKU VE BÜYÜME HİKÂYESİ

KARACA’DA BU HAFTA

SİNE-ANEKDOT

SİNE-HABER

79. Altın Küre ödülleri bu pazartesi 
sahiplerini buldu. Salgın koşullarının 
hortla(tıl)ması yüzünden tarihin en sıkıcı 
törenlerinden biri gerçekleşti. Seyircilerin, 
ünlülerin, medyanın katılmadığı tören-
de herhalde bu vesileyle iyi olan tek şey 
kırmızı halı seremonisi denen gösterişin 
yapılmamış olmasıydı. Oh olsun!

Filmlere gelince elbette yine hak 
ettiği hâlde ödül namına adı geçmeyen 
isimler de oldu. Fakat genel olarak tutarlı 
bir ödüllendirme yapıldığını söylemek 
mümkün. Bildiğiniz gibi sinema dünyası-
nın hemfikir olduğu konulardan biri Altın 
Küre’nin Akademi Ödülleri olarak bilinen 
Oscar’ın habercisi olduğu yönünde. Oscar 
ödülleri için henüz ana adaylar belirlen-
medi, bunun için 8 Şubat’ı beklememiz 
gerekecek. Fakat Altın Küre’den yola 
çıkarak ve Akademi ödülleri konusunda 
uzman tahmincilerin yorumlarından 
az çok hangi filmlerin yarışta olacağını 
öngörmek zor değil.

1993’te Piyano ile müthiş bir çıkış 
yapan Jane Campion’un damgasını 
vurduğu bir yıl oldu. The Power of the 
Dog dram dalında en iyi film dahil üç 
ödül kazandı. Bunlardan biri de Campi-

on’un en iyi yönetmen seçilmesi. Oscar 
yarışında da aday gösterileceği kesin ve 
tam da toplumsal cinsiyet meselelerinin 
gündemde olduğu bu zamanda bir kadın 
yönetmen üçüncü kez en iyi yönetmen 
ödülünü alırsa bu çok doğru bir karar ola-
cak. (İlki 2008’de 
Hurt Locker’la 
Kathryn Bigelow, 
ikincisi de geçen 
yıl Nomadland ile 
Chloe Zhao.)

En iyi erkek 
oyuncu ödülünü 
King Richard’daki 
performansı ile 
Will Smith’in ka-
zanması ise ilginç 
oldu aslında. Film-
de kızları Serena ve 
Venus Williams’ın 
başarılı olması için 
canını dişine takan babayı canlandırıyor. 
Bir kadın öyküsünde arka plandaki eril 
güce fazla odaklandığını düşünüyorum 
bu filmin. Ayrıca bu dalda Benedict 
Cumberbatch ve elbette The Tragedy 
of Machbeth’le Denzel Washington 

gibi çok güçlü rakipler vardı. En iyi kadın 
oyuncu ödülü ise Being the Ricardos ile 
Nicole Kidman’ın oldu. Fakat Karanlık 
Kız’da (The Lost Daughter) Olivia Col-
man ve Spencer’da Kristen Stewart da 
ödülü hak ediyorlardı.

Müzikal veya 
komedi dalında 
en iyi film Steven 
Spielberg’in nos-
taljik projesi Batı 
Yakasının Hikâyesi 
(West Side Story) 
seçildi. Aslında bu 
alanda Tick, Tick… 
Boom’un daha etkili 
ya da özgün olduğu 
düşünülebilir. Bu 
filmin hakkını da 
Andrew Garfield’a 
en iyi erkek oyuncu 
ödülü ile teslim 

etmeye çalıştılar. Yabancı dilde en iyi film 
ödülünde aslında Kahraman’ın kaza-
nacağını düşünüyordum. Ama Haruki 
Murakami’nin bir öyküsünden uyarlanan 
ve çok beğenilen Drive My Car da tatmin 
edici bir sonuç. Yine de Oscarlarda durum 

farklı olacaktır diye düşünüyorum. Her ne 
kadar bir Güney Kore rüzgârı kesintisiz 
esse de bu yıl uluslararası film katego-
risinde işler biraz değişebilir. Bu arada 
Kenneth Branagh’ın çok konuşulan, bir 
kesimin çok sevdiği bir kesimin hiç beğen-
mediği Belfast’ı en iyi senaryo ile yetindi. 
Ben de şahsen bu alanda daha değerli 
adaylar olduğunu düşünüyorum.

Dram dalında en iyi televizyon dizisi ise 
ciddi bir hayran kitlesi olan Succession’a 
verildi. Dizinin özellikle çok başarılı bir 
senaryo çalışması var. Son dönemde artık 
tümüyle karbon kopya üretime dönen di-
ziler arasında ışıl ışıl parlayan bir özgünlü-
ğe sahip. Bu anlamda tümüyle hak edilmiş 
bir ödüldü bu. Ayrıca Jeremy Strong 
buradaki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödü-
lünü kazandı. Mini Dizi ya da televizyon 
filmi dalında Squid Game’deki rolüyle en 
iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü kazanan 
O Yeong-Su da sevindiğim ve Güney Kore 
etkisini kanıtlayan seçimlerden biriydi 
benim için.

Sonuçların genel olarak tatmin edici 
olduğunu söyleyebilirim. Bakalım şimdi 
Altın Küre’den hangi filmler Oscar’da da 
heykelciğe ulaşacak?

Diyalog Turnede
İzmir Sinema Ofisi bu hafta yine önem-

li bir etkinlikle İzmirli sinema sevdalıla-
rını selamlıyor. Kırmızı Kadraj etkinliği 
kapsamında bu hafta 58. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde Ulusal Yarışma 
filmlerinde yarışan Diyalog’un yönetmeni 
Ali Tansu Turhan ve ekibini ‘İstediğim 
Filmi Nasıl Çekerim?’ başlığıyla ağırlıyor. 
İlk uzun metrajlı filmiyle özgün ve yeni bir 
yapım modeli geliştiren yönetmen ve ekibi 
deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak. 
Film ekibi her hafta sadece bir şehirde se-
yircisiyle buluşup diyalog kuruyor. Diyalog 
Turnede kapsamında bu hafta sonu Kara-
ca Sineması’nda gerçekleşecek gösterim-
lerden(*) sonra yönetmen ve ekibi, İzmir 
Sinema Ofisi’nin desteklediği etkinlikle 
İzmirli sinema meraklılarına film yapı-
mına ilişkin ufuk açıcı bir sunum gerçek-
leştirecek. 16 Ocak Pazar günü 15.00’te 
gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz ve 
20 kişiyle sınırlı. Etkinliğe kayıt yaptırmak 
ve ayrıntılı bilgi almak için İzmir Sinema 
Ofisi sitesine ve sosyal medya hesaplarına 
bakabilirsiniz. 

(*) Diyalog’un Karaca Sineması’ndaki seansları 
için Karaca’da Bu Hafta köşesine bakınız.

SİNE-HABER
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ALTIN KÜRE KAZANANLARI BELLİ OLDU

Jean Luc-Godard

Korku ve Arzu

Bir Ayrılık GÖSTERİME YENİ GİRENLER
BENDEN NE OLUR? (Y: Murat Şenöy)
Alışıldık romantik kome-

dilerden farklı, ince bir mizah 
taşıyan bir filme benziyor bu. 
Kadın karakterin merkezde 
olması ve dönemin kadın 
hareketine bağlanarak genç bir 
kadının kimliğini buluşunun 
komik öyküsü... Bunca yoz 
erkek filmi arasında önemli bir ticari film 
olabilir. Vaktiniz varsa görün derim. (113 dk.)

ÇIĞLIK  (Scream, Y: Matt Bettinelli-
Olpin,T. Gillett)
Meşhur seri beşinci filmiyle 

dönüyor. İyi de neden? İlk filmin 
özgünlüğü yiteli çok oldu. Bu 
hikâyeye daha ne katabilirsiniz 
ki? Fragmana bakınca anlaşılıyor 
aslında. “Bu, farklı hissettiriyor.” 
diyor bir karakter. Ama temcit 
pilavı gibi aynı filmi çekmenin anlamı ne ben 
gerçekten bilmiyorum. (115 dk.)

KOD 355 (The 355, Y: Simon Kinberg)
İşte dönemi yakaladığını 

düşünen bir film daha. Merke-
ze kadınları koyunca toplum-
sal cinsiyet meselesine duyarlı 
bir aksiyon filmi yaptığını filan 
mı sanıyor bunlar? Bu fazla-
sıyla beylik filmde, dünyayı 
yok etmek isteyen düşmanlara 
karşı müthiş kadın ajanlar var. Başka da bir 
şey yok. (123 dk.)

CİN PERDESİ (Y: Tayfun Can Demirtaş)
Ben her hafta aynı şeyi yaz-

maktan bıktım, bu ucuz korku 
filmi meraklısı yönetmen 
adayları çekmekten bıkmadılar 
bu lüzumsuz filmleri. Bu kez 
üç harfl iler kimi cinayetlerden 
sorumlu, iki şaşkaloz da olayla-
rı çözmeye çalışıyor. Ucuzluk, anlamsızlık, 
saçmalık, yapaylık… Maşallah yine hepsi  
bir arada. (70 dk.)

KARLAR  KRALI NORM 2 (Norm of the 
North: King Sized Adventure, Y: 
Richard Finn, Tim Maltby)

Çok beğenilen animasyonun 
devamında Norm bu kez de çalınan 
bir sanat eserini ve hırsızını bulmak 
için maceraya atılıyor. Karakterler 
sevimli, teknik de başarılı ama bu 
seri bana kalırsa animasyon efsaneleri Shrek, 
Buz Devri ya da Madagascar kadar güçlü 
değil. Yine de eğlenceli tabii. (89 dk.)

OĞUL (Son, Y: Ivan Kavanagh)
Çocukluğunda tacizlerine 

uğradığı tarikatın gizemli 
biçimde oğlunu ele geçirdiğini 
düşünen bir kadının öyküsü. 
Epey süredir gördüğüm en 
iyi gerilim olabilir. Mistik 
boyutları başarıyla ele almış gö-
rünüyor. Senaryo da güçlü akıyorsa ortaya 
dikkat çekici bir film çıkmış olmalı. Bence 
haftanın iyilerinden. (94 dk.)

BELLE (Ryu to Sobakasu no Hime, 
Y: Mamoru Hosoda)
Bu şaşırtıcı animasyon, sanal 

dünyadaki kimliğinin büyüsüne 
kapılan lise öğrencisini merkeze 
alıyor. U dünyası denen bu 
ortamda beklenmedik bir düzen 
bozucunun ortaya çıkışıyla işler 
zorlaşıyor. Epey ses getiren, merakla bek-
lenen animasyon hem dönemin ruhunu 
yakalıyor hem de oldukça özgün. (122 dk.)

DÜŞ PEŞİNE (Y: İlkay Uygur)
Gönüllü çalıştığı akademi-

nin kapatılmasını engellemek 
için uğraşan bir ‘outdoor’ insanı 
var. İki kızcağız da buna gön-
lünü kaptırıyor. Klişe sloganlar, 
bayat numaralarla paraşüt, dalış 
gibi sporları birleştirerek he-
yecan yaratmaya çalışıyor film ama senaryo 
iyi işlenmediyse -ki öyle gibi- pek de umut 
vadetmiyor. (90 dk.)

Tanrının Eli


