
SEVGİLİ YOLDAŞLAR (Dear 
Comrades, Y: Andey Konchalovsky)

Haftanın, hatta ayın en iyi filmi 
gösterime giriyor. Komü-
nizm dönemi iç siyase-
tinin gizli saklı yönlerini 
açığa vuran bu oldukça 
sağlam politik dramda 
saf bir Sovyet yanlısı 
kadının tanık olduklarına bakıyo-
ruz. Karaca Sineması’nda mutlaka 
izlemelisiniz. (120 dk.)

Alışveriş merkezi sinemalarına gelen 
filmlerin yine bir örnek aynı sıkıcı tempoyu 
tutturduğu bu günlerde bağımsız filmlerin 
ruhunu içtenlikle yaşatan Karaca Sine-
ması’nda 1-7 Ekim haftası programı elbette 
dopdolu. İşte filmler ve seansları:

Av / 13.15 – 18.45
Bir Nefes Daha / 11.00
Baba ( The Father) / 14.15 – 20.30
Sevgili Yoldaşlar (Dear Comrades)  / 
12.40 – 16.30 – 20.30
Elmalar (Apples) / 11.30
Körkütük (Druk) /  14.45 – 18.30
Louvre Müzesinde Bir Gece: 
Leonardo Da Vinci / 16.45
Başka Bir Şans:
Monos / 3 Ekim Pazar: 12.45
Başka Çarşamba
Konuş Onunla (Hable Con Ella) /
 6 Ekim Çarşamba: 20.30

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 
programı açıklandı. Yılın merakla beklenen 
filmlerinin yer alacağı programda Cannes’da 
Altın Palmiye kazanan Titane, herkesin 
merakla beklediği Dune: Çöl Gezegeni, 
Venedik’te Altın Aslan kazanan Kürtaj (L’e-
venement) gibi filmlerin de ilk gösterimleri 
gerçekleşecek.  Seçkide çok iyi filmler var: 
Wes Anderson’ın Fransız Postası (The 
French Dispatch), Asghar Farhadi’nin yeni 
filmi Kahraman (A Hero), Leos Carax’ın 
beklenen yapıtı Annette, Paolo Sorrenti-
no’nun Venedik’te jüri ödülü kazanan The 
Hand of God, kışkırtıcı yönetmen Paul 
Verhoeven’ın Benedetta gibi filmleri yer 
alacak. 

Gösterimler 8 Ekim’de İstanbul’da, 15 
Ekim’de Ankara’da başlıyor. İzmir’de ise 
22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. 4 
Ekim’de biletler onlayn olarak satışa sunu-
luyor. Fakat IKSV bu yıl Paribu sponsor-
luğunda düzenlense de bilet fiyatları cep 
yakacak. İzmir için tam 32, öğrenci 22 TL. 
(İstanbul’da tam bilet 45 TL. Gerçekten ne 
denir yani buna?) Demek ki mevcut ekono-
mik koşullarda ‘festival’ benzeri bir seçkide 
film izlemek neredeyse imkânsız. Haydi 
para bulduk deseniz bu sefer ‘hangisini 
seçelim?’ sorunu peydah oluyor. Daha fenası 
bu onlayn denen satışlara festival meraklısı 
kimseler saldırdığı için bir süre sonra bilet 
bulmak imkânsız oluyor. Sinemaseverler 
biraz sabrederlerse bu seçkideki pek çok fil-
mi gösterim sezonunda görme imkânına ka-
vuşacaklar. Yine de seçkiyi inceleyip görme 
imkânınız bulunmayan filmlere yönelebilir-
siniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim.

(*) Festival programına ulaşmak için: filmekimi.
iksv.org adresine bakabilirsiniz.
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“Bir yönetmen olarak elinizden her iş 
gelmesine rağmen hiçbir şeyde usta 

olmadığınızı kabullenmeniz gerekir.”
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SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

Sinema Gezgini için işte o kutlu 
günlerden, o kutsal cumalardan biri 
yaşanıyor. Bu hafta 100. kez karşınız-
dayız. Yayın ve üretim dünyasında 
eskiden sık duyduğumuz bir deyişle 
söylersek; Sinema Gezgini bu hafta 
dalya(*) diyor. Bu deyişi sayfanın en 
vefalı okurlarından biri olan sevgili 
Onur Akşit hocam anımsattı, ken-
disine bir kez daha teşekkür etmek 
isterim. 

23 Eylül 2019’da başlayan serüveni-
miz o günkü tutkuyla devam ediyor. 
İzGazete’nin her biri alanında çok 
değerli çalışmalara imza atan ekibiy-
le birlikte verimli haftalar geçirdik. 
Sinema Gezgini’nde özellikle İzmir 
ve sinema ilişkisini merkeze aldığı-
mızı, bağımsız sinema çalışmalarını 
izlemeye ve bunlara naçizane destek 
olmaya çalıştığımızı belirteyim. Bu 
minvalde resmi açılışı geçen aylarda 
gerçekleşen İzmir Sinema Ofisi’nin 
etkinliklerini ve işlerini yakından 
takip ediyoruz. Ayrıca sayfa yayın 
hayatına başladığı günden bu yana 
hem sinema birikimi hem de öneri 
ve desteğiyle daima yanımızda olan 
Karaca Sinemasını ve yürütücüsü 
Serdar Arslan’ı anmadan geçmeye-
lim. Yıllardır bağımsız sinemacılığın 
ruhunu içten ve tükenmez bir çabay-
la devam ettiren Serdar abiyle dilerim 
daha çok uzun yıllar film eleştirisi ve 
tanıtımlar yoluyla sinema ruhunun 
aktarılmasında birlikte olabiliriz.

SİNEMAYA AŞKLA BAKMAK
100. haftanın şevk ve heyecanıyla 

bu satırları yazarken Sinema Gezgi-
ni’nin sinemaya bitimsiz bir tutkuyla, 
içeride çok derinlerde bir yerden bağ-
landığını bir kez daha anımsatmama 
izin verin. Kişisel açıdan çok uzun bir 
yolculuğun yansımaları ve biriki-
minden beslenen bu sayfa,  sinema 
sanatına aşkla bağlı bir dokunuşun 
gücüyle hareket ediyor.  Filmlerin 
kitlesel iletişim için önemini atlama-
dan sanatsal ve toplumsal işlevlerini 
de dikkate alıyor. Ana akım sinemayı 
da bağımsız filmleri de benzer bir 
duygudaşlıkla ele almak istiyor. Yeter 
ki dürüst, tutkulu, nitelikli filmler 
üretilsin ve seyirciyle paylaşılsın.

Bu açıdan yaklaşık iki yıllık süreçte 
bir bölümü Korona denen o acayip 
musibetle gölgelense de sinema 
üretimini daha dikkatli izlemeye 

çalıştığım bir dönemden geçtik. 
Yerel iş birlikleriyle, İzmir’de sinema 
üretmek ve paylaşmak isteyenlerle 
iletişimde kalarak, her türlü deneme 
ve projeye önem vermeye çalışarak 
belli bir kalitede bir sayfa oluşturmak 
Sinema Gezgini’nin en önemli hedef-
lerinden biriydi. 

ZENGİN BİR İÇERİK
Geriye bakınca bunu büyük ölçü-

de başardığımı(zı) görüyorum. Hem 
yerel hem de ulusal düzeyde Sinema 
Gezgini’nin tam sayfa içeriklerine ya-
kın bir ‘sinema sayfası’ bulmak müm-
kün değil. Pek çok büyük 
gazetede, sanal ağa da 
sirayet eden film eleşti-
risi bölümleri mevcut 
elbette. Sinema dün-
yasından haberler ve 
söyleşilerle renklenen 
sayfalar da hazırlıyorlar. 
Sinema Gezgini’nin farkı 
ise sinemayla bir tür si-
nefil tutkusuyla bağ 
kurması ve bunun 
gerektirdiği içe-
rikleri düzenle-
mesi: Sinema 
tarihinden 
anekdotlar, 
yönet-
menlerin, 

yapımcıların, sinema emekçilerinin 
teknik ya da kültürel açılımlar sunan 
sözleri, filmlerden replikler, önemli 
sahneler, kamera arkası süreçlerle 
ilgili genellikle tarihsel ayrıntılar, 
sinema terminolojisine ilişkin ilginç 
bilgiler, film eleştirisi yanında geniş 
bir konu alanını kaplayan analizler, 
sayfanın izin verdiği ölçüde ger-
çekleştirilen söyleşiler, çeşitli sanat 
alanlarından isimlerin sinemayla 
çocukken kurdukları ilişkiye eği-
len ‘Bir Film Gördüm’ köşesi, film 
listeleri ve öneriler… Buna benzer 
daha pek çok ayrıntı, meraklı sinema 
izleyicisiyle bu sayfalar aracılığıyla 
buluştu. Kimileri sürekli bölümler 
ve kutucuklar hâlinde sayfada yer 
aldı. Kimi bölümler de gündemin 
durumuna, sinema etkinlikleri-
nin gidişatına göre belirlenerek 
farklı haftalarda görünür oldu.

FİLMLERİN GÜCÜNE 
İNANMAK

Açık söylemek gerekir-
se her hafta bu genişlik-
te bir sayfa hazırlamak 
hiç de kolay değil. 
Fakat başta da belirt-
tiğim gibi sinemanın o 
bitimsiz rüya evrenin-
de dolaşmak, gerek 

akademik gerek günde-

lik dilde yaşayan ayrıntıları incele-
mek, bunlardan o haftaya uygun bir 
seçki yapmak başlı başına keyif veren 
bir uğraş. Özellikle de sinemanın iyi-
leştirici, dönüştürücü, insanın kendi 
varlığını anlayabilmesi için güçlü bir 
araç olduğuna inanıyorsanız.

Sinema Gezgini, icat edildiği gün-
den bu yana sinemanın bu özelliğini 
hiç yitirmediğine inanıyor. Zaman 
zaman kitlesellik adı altında kendi 
içini boşaltsa da dijital çağın getirdiği 
ucuzlaşma, çoğullaşma ve tektipleş-
meye doğru hızla ilerlese de sine-
ma hâlâ eski günlerdeki gibi insan 
ruhunun derinliklerine yapılan en 
önemli yolculukları sunma kapasi-
tesine sahip. Filmlerle kurduğumuz 
en güçlü bağları da böyle yolculuklar 
içinde keşfetmiyor muyuz? Bence ye-
dinci sanat bu gücünü kaybetmeye-
cek. Duyarlı ve bilinçli sinemacıların 
çoğalmasıyla, sinemaya duyduğumuz 
içsel gereksinim, hikâye anlatmaya 
dair o büyük ihtiyacımızla daima 
kesişecek ve biz, gerçekten biz’i an-
latan, biz’e dair o filmleri bağrımıza 
basmayı sürdüreceğiz. Sinema Gezgi-
ni işte o filmlerin peşinde daha uzun 
yıllar sizlerle olmaya devam edecek. 

____________ 
(*) Dalya: TDK’ye göre, “bir şey sayılır-

ken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde 
söylenen uyarma sözü: Dalya yüz! Dalya iki 
yüz gibi…”

SİNEMA GEZGİNİ 100. HAFTASINDA

KARACA’DA BU HAFTA

SİNE-HABER

SÜPER KÖPEK VE TURBO KEDİ 
(Stardog& Turbocat, Y: Ben Smith IV)

Haftanın tek animasyon 
filmi, pek parlak sayılmaz, 
zekice bir olay da yok ama 
en azından ilköğretim 
seviyesindeki çocuklar için 
keyifl i, sürükleyici olabi-
lir. Tabii bu tip filmlerin 
Amerikan tarzı mizah ve öykü anla-
yışları en kötü yanları, yine de ailecek 
izlenebilir. (90 dk.)

NEFESİNİ TUT 2 ( Don’t Breathe 
2, Y: Rodolfo Sayagues)

Bazı filmlerin neden devamı 
çekilir anlamıyorum. Bu 
da öyle. Kör bir adamın 
evine girenlerle mü-
cadelesini aktaran ve 
söylemi açısından bula-
nık ilk film; o karaktere 
dayalı yeni bir gerilim 
yaratabilir mi bilmiyo-
rum. Seveni vardır elbet. (99 dk.)

ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK (No 
Way to Die, Y: Cary Joji Fukunaga)

Efsanevi James Bond 
serisinin 25. filminde 
son kez Daniel Craig 
karşımızda. Yönetmen 
bizce şahane. Bond serisi 
de Craig’le epey ivme ka-
zanmıştı. Üç saate yakın 
süresiyle doyurucu bir ca-
susluk gerilimi ve aksiyon vadediyor. 
Meraklıları kaçırmasın. (163 dk.)

İNTİKAM SOĞUK DUŞ 
(Y: Engin Akyıldırım)
İzlerseniz büyük ihtimalle soğuk 

duş etkisi yaşayacaksınız. Flash 
teve tadında oyunculuklar, 
akıllara seza diyaloglarla 
memleketimin Hollywood 
özentisi yönetmen namzet-
leri intikam filmi çekmişler. 
Yaygın gösterime girmeye-
bilir ama denk gelirse aman gitme-
yin! (106 dk.)

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
KİTAB-I CİN 
(Y: Hakan Aydın)
Hah, bu hafta da 

eksik kalmadılar, yine 
nurtopu gibi bir üç harf-
li filmimiz var. Bu kez 
üç harfl iler ordusu söz 
konusu. Görsel efektle-
rin zavallılığını görmek 
isterseniz gidin. Böğüren karakterle-
ri, berbat diyaloglarıyla yılın en rezil 
filmlerinden. (89 dk.)

AVCI: İLK KEHANET 
(Y: Onur Aldoğan)
Amerikan fantastik 

filmleri ve video oyunları 
özentisi bir film çek-
mişler. Masallara uygun 
çocukça bir fantezi, biraz 
Hakan Muhafız benzeri 
aksiyon da ekleriz derken, 
ortaya bu ‘şey’ çıkmış. Görsel olarak 
uğraşılmış gibi ama anlamsız bir iş. 
(85 dk.)

MÜFREZE 
(Y: Enes Bilal Taşçı)
Dağ, Börü filan derken 

şimdi de Müfreze çıktı. 
Hamaset, duygu sömürü-
sü ve cehalet düzeyinde 
boş bir senaryoyla bu 
ülkenin iç sorunlarını 
sinema sahasına taşımak 
mümkün mü? Bu da öncülleri gibi 
yanlı, güdümlü ve gerçek dışı. İzle-
meyin! (95 dk.)

Bağımsız sinemanın önemli isimle-
rinden Terry Gilliam bir söyleşide 12 
Maymun’un (12 Monkeys, 1995) yıldızları 
Brad Pitt ve Bruce Willis’in özellikle se-
çildiğini anlatmış. Çünkü ikisi de onlardan 
beklenmeyen rolleri oynamak için filme 
seçilmiş. Gilliam oyuncuları hakkında şöyle 
diyor: “İkisini de bir şeyler ispat etmeye 
çalıştıkları sırada yakaladım. Bruce ciddi bir 
aktör olduğunu, Brad ise karizmatik ve tatlı 
bir surattan daha fazlası olduğunu ispat-
lamaya çalışıyordu. Bu yüzden ikisi de bu 
filmde canlarını dişlerine takarak çalıştılar.” 
Gerçekten de sinema dünyası Brad Pitt’e 
bu filmden sonra yeni bir gözle bakmaya 
başlamıştı.

(*) Yönetmenlik, Mike Goodridge,  Remzi 
Kitabevi, İstanbul, 2013, s.107

P. Greengrass 
‘Bourne Ultimatum’ın 

çekiminde

S�nema

ERİL TOPLUMSAL YAPIYA SAĞLAM BİR ELEŞTİRİ:
AV
(Türkiye, 2020, 86 dk.)
Y: Emre Akay
O: Billur Melis Koç, 
Ahmet Rıfat Şungar, 
Yağız Can Konyalı vd.
Öneri notu: ★★★★
Ekimin ilk haftası yoğun ve ilginç 

bir gösterim programı var. Gösterime 
Yeni Girenler bölümünde bu filmlere 
kısaca değindim. İçlerinde oyalayı-
cı, tür filmi olarak belli bir düzeyi 
tutturan örnekler var kuşkusuz. Fakat 
gerçekten nitelikli, özel filmlere gelin-
ce onları ayırmak gerekiyor. 

Türk sinemasında son yıllarda gide-
rek genişleyen ve laçkalaşma düzeyine 
varan ticari film kültürü içinde, daha 
kısıtlı bir seyirciye ulaşan, tür sinema-
sı unsurlarını belli bir bilinçle işle-
yerek bu coğrafyaya özgü biçimlerde 
yeniden üreten denemeler daha sık 
karşımıza çıkmaya başlıyor şükür ki. 
İşte Av onlardan biri. 

Küçük Bir Hakikat, Kırmızı 
Alarm gibi başarılı kısa filmleriyle 
tanınan ve tür sineması eğilimlerine 
yabancı olmayan Emre Akay, bu ilk 
uzun metrajlı çalışmasında av-avcı 

gibi bir diyalektik içinde üretilen kli-
şeleri canlı ve yerel unsurlarla başarılı 
bir yapıda bir araya getiriyor. Deniz 
Cuylan’la birlikte yazdıkları senar-
yo, kendisini öldürmek isteyen dört 
erkekten kaçan bir kadın kahraman 
üzerine 
kurulu. 
Hâliyle 
öykünün 
temel 
çıkış 
nok-
taları, 
erkek-e-
gemen 
top-
lumsal 
yapının 
gedikleri 
içinde 
görünen 
ifrazatın incelenmesi için çok önemli 
bir alan açıyor. Bir kaçış öyküsü olarak 
kurulan ve yapı içinde kahramanın 
erk karşısındaki mücadelesini ve 
dönüşümünü konumlandıran filmi 
bizim sinemamızda pek örneğini 
görmediğimiz için özellikle heyecan 
verici buluyorum.

NİTELİKLİ FİLM BULMAK
Av, yurt dışında tür filmleri ağırlıklı 

festivalleri dolaşarak epey takdir 
toplamış durumda. Özellikle Birmin-
gham Cine-Excess Festivalinde En İyi 
Film ödülünü kazandığını belirtelim. 

Seyirciyi di-
ken üstün-
de tutacak 
yalın ve sert 
bir anlatımı 
var filmin. 
Kaçışın 
yarattığı 
gerilim 
ögesini ana 
karakterin 
kadın olma-
sı sebebiyle 
toplumsal 
bir gerilim-
le birleş-

tiriyor. Sırf bu sebeple bile değerli 
bulunmalı. Bizim gibi evrensel insan 
hakları bakımından ve ahlâki açı-
dan geri kalmış toplumlarda kadın 
ve erkek cinsleri üzerinden yerleşip 
erkeğin lehine işleyen kodlamaları 
kaçış öyküsüne sıkı biçimde yerleş-
tirmeyi başarıyor. Filmin toplumsal 

cinsiyet merkezli okumalara alan açan 
bu yapısı, son yirmi yıldır baskısını 
giderek artıran gerici iktidarın serbest 
dolaşımına izin verip her alanda 
köklendirmeye çalıştığı eril unsurların 
güçlü bir eleştirisine imkân tanıyor 
gibi. Kadınlara yönelik psikolojik ve 
fiziksel şiddet olgusunun yaşamın her 
alanına sızdığı, bir türlü hız kesmedi-
ği bu içler acısı dönemde toplumsal 
uzlaşımları yeniden düşünmek, yaşam 
hakkı için ses verebilmek adına filmin 
önemli bir çaba olduğunu düşünüyo-
rum. 

Ayrıca Av; görüntü, kurgu, müzik 
gibi teknik alanlardaki kalitesinin ya-
nında oyunculuklarıyla da çok başarılı 
bulunmuş. Özellikle Billur Melis 
Koç’un performansı çokça övülüyor. 

Bu değerli filmi İzmir’de en iyi seyir 
deneyimi sunan Karaca Sineması’n-
da izlemenizi tavsiye ederim. Geçen 
hafta da bahsetmiştim, Cinemaxi-
mum’un gösterim kalitesine değer ver-
meyen, görüntüyü soluk sunmaktan 
kaçınmayan salonlarında izleyerek 
filmin kalitesini heba etmeyin. 

Not: Karaca Sineması seans bilgilerini sol 
sütundaki ilgili bölümde  bulabilirsiniz.

erkekten kaçan bir kadın kahraman 

öykünün 

 kazandığını belirtelim. 
Seyirciyi di-
ken üstün-
de tutacak 
yalın ve sert 
bir anlatımı 
var filmin. 
Kaçışın 
yarattığı 
gerilim 
ögesini ana 
karakterin 
kadın olma-
sı sebebiyle 
toplumsal 
bir gerilim-
le birleş-

HAFTANIN 

ÖNERİSİ

HAKKINDA

Bruce Willis ve 
Brad Pitt

“Av” fi lminden 
bir sahne

kün değil. Pek çok büyük 
gazetede, sanal ağa da 
sirayet eden film eleşti-
risi bölümleri mevcut 
elbette. Sinema dün-
yasından haberler ve 
söyleşilerle renklenen 
sayfalar da hazırlıyorlar. 
Sinema Gezgini’nin farkı 
ise sinemayla bir tür si-
nefil tutkusuyla bağ 
kurması ve bunun 
gerektirdiği içe-
rikleri düzenle-
mesi: Sinema 
tarihinden 
anekdotlar, 
yönet-
menlerin, 

izleyicisiyle bu sayfalar aracılığıyla 
buluştu. Kimileri sürekli bölümler 
ve kutucuklar hâlinde sayfada yer 
aldı. Kimi bölümler de gündemin 
durumuna, sinema etkinlikleri-
nin gidişatına göre belirlenerek 
farklı haftalarda görünür oldu.

FİLMLERİN GÜCÜNE 
İNANMAK

Açık söylemek gerekir-
se her hafta bu genişlik-
te bir sayfa hazırlamak 
hiç de kolay değil. 
Fakat başta da belirt-
tiğim gibi sinemanın o 
bitimsiz rüya evrenin-
de dolaşmak, gerek 

akademik gerek günde-

Batıgün
Sarıkaya


