
   

Karaca’da her hafta olduğu gibi bu hafta 
da müthiş bir film şenliği var. Uluslararası 
film dalında yılın favorilerinden Drive My 
Car gösterime giriyor. Sakın yanılıp yenilip 
Cinemaximum denen kalitesiz salonlarda 
izlemeyin. İzmir’de sinemanın ruhuna saygı 
duyan son sinema olan Karaca’yı tercih edin. 
İşte 28 Ocak- 3 Şubat programı:

Drive My Car (Doraibu Mai Kâ) / 14.30 
– 20.00

Kahraman (Ghahreman) / 12.15 – 17.45
Ayrı Dünyalar (Ouistreham) / 11.15
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 

Verste Menneske) / 13.15 – 20.00
Licorice Pizza / 17.30
Satranç (Schachnovelle) / 15.30
Başka Bir Şans:
Tenere / 30 Ocak Pazar – 11.30
Başka Çarşamba:
Sardunya / 2 Şubat Çarşamba – 20.00

Karaca Sineması, Miyazaki ve Lanthi-
mos gecelerinden sonra sinemaseverlere bir 
güzellik daha yapıyor. Bir sinema efsanesini 
karşımıza getiriyor. Sadece fantastik sinema-
nın değil sektörün tümüne hâkim olan bakışı 
değiştiren, 2000’lerin devrimci filmlerinden 
Yüzüklerin Efendisi üçlemesi 11 – 12 Şubat 
geceleri art arda gösterilecek. 23.00’te başlayan 
ve sabahın erken saatlerine kadar sürecek 10 
küsur saatlik muhteşem bir deneyim bu. Üs-
telik de genişletilmiş versiyonlarıyla… Sadece 
serinin hayranları için değil bu mükemmel 
eseri keşfetmek isteyen herkes için bulunmaz 
fırsat. Serinin müptelaları, üç filmi evde arka 
arkaya izleme partileri düzenliyorlardı ama 
sonuçta bu deneyim küçük ekranla sınırlı kalı-
yordu. Şimdi ilk kez sinemada böyle bir şansa 
sahibiz. Bana sorarsanız hiç vakit kaybetme-
yin, zira dün 17.00’de internet satışına açılan 
biletler her an tükenebilir. Biletlerinizi Karaca 
Sineması gişesinden ya da bilenitial denen 
uygulamadan edinebilirsiniz.

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Bir katım var oturuyorum, gömüleceğim 
yeri de biliyorum. Bundan daha büyük mut-
luluk olur mu?” (*)

Nubar Terziyan
(1909-1993)

(*) Yeşilçam’ın hemen herkesi yutan, değerli bütün emekçi-
lerine sefil bir yaşamı reva gören vefasız yanını unutmadık 

Nubar usta.

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

AYRI DÜNYALAR
(Ouistreham, Fransa, 2021, 107 dk.) 
Y: Emmanuel Carrére 
O: Juliette Binoche (Marianne), 

Hélene Lambert (Christele), Léa Carne 
(Marilou), Didier Pupin (Cedric)

Filmin Notu: ★★★★★
“Sessiz çoğunluğun sesi olmak.” 

Sinemanın bugün bile en değerli işlevinin 
hâlâ bu olduğunu düşünüyorum. Oysa 
sinema hayal gücünün üzerinden insan 
zihnini geliştirsin, seyirciyi alıp hiç göre-
meyeceği, düşünü bile kuramayacağı yer-
lere götürsün, tanıyamayacağı insanlarla 
tanıştırsın… Bunlar elbette bu sanatın 
önemli erdemleri. Onu şimdi de başat bir 
eğlence-iletişim aracı saymamızın önemli 
yolları. Ama gelir eşitsizliği, toplumsal 
adaletsizlik, sınıfl ar arası uçurum ve 
baskıcı yönetimler söz konusuyken her 
bir ürününü çok sevsem de sinemanın 
asıl yapması gerekenin bizi ‘uyandırmak’ 
hatta ‘silkelemek’ olduğunu düşünmeden 
edemiyorum. 

Filmler yoluyla içinde yaşadığımız 
bu acımasız dünyayı sorgulamak ve 
onu değiştirme cesaretini kendimizde 
bulabilmek… Adil, huzurlu, barış içinde 
bir dünya rüyasını gerçekleştirmek için 
filmlerden gelecek motivasyonun, içler 
acısı yaşamlarımızı orada görmenin 
getireceği silkinişin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bir film bizi sinik, tutuk, 
kendi kabuğuna çekilmeye hazır hâlde 
bırakıyor ya da o duruma sevk ediyorsa o 
filmi üreten kimselerin sanatçı sorum-
luluğuna uygun davranmadıklarına 
inanıyorum. Geniş kitleler sinemanın 
elbette ruhumuza iyi gelen, bizi belki 
çoğu zaman sağaltan, günlük sorunlar-
dan uzaklaştıran filmlerini de izlemeli, 
ama bu bir tür rahatlamayı, yaşadığımız 
dünyanın dertlerini, düğüm olmuş 
problemlerini kabullenmeyi içermemeli. 
Sorgulayan filmlere daha çok alan açmak, 
onları kitlelerle daha çok buluşturmak 
zorundayız. 

KURTULUŞ NEREDE?
Bu yüzden özellikle son yıllarda, 

Ken Loach gibi, Dardene Kardeşler 
gibi sinemacıların filmlerine daha çok 
gereksinim duyuyoruz. Elbette 1960 
dalgasının sınıf bilinci yüksek devrimci 
politik sinemasından uzaktayız. Liberal 
politikalar belki artık önü alınamayacak 
kadar hayatımıza sızdı. Çalışma düzeni-
mizi kurdu ve dünya nüfusunun büyük 
kısmı bu iş ve yaşam düzenini kabullendi 

/ kabullenmek zorunda bırakıldı. İçinden 
çıkamadığımız bu döngünün çelişkile-
rini, zorluklarını, yaşamımızdan gelen 
izdüşümleri sinemada görmemiz, çok zor 
koşullarda yaşam süren insanların hikâye-
lerine bakmamız gerek. Çünkü kurtuluş 
tek başına değil, ya hep birlikte ya hiçbiri-
miz.

Ulus-
lararası 
adıyla Ayrı 
Dünyalar, 
tam da bu 
dönemde 
popüler 
kültürün 
getirdiği 
sinemasal 
ürünlere 
fazlasıyla 
alışmış 
bir seyirci 
kitlesi için 
çok doğru 
bir tercih. 
Birkaç yıl-
dır Güney 
Kore sine-
masının başı çektiği sınıf temelli filmleri 
daha sık izler olduk. Parazit’in (2019) bu 
alanda açtığı çığırdan, sonraki  dönemde 
(Platform, Squid Game gibi) film ve 
diziler nemalandı.  Amerikan bağımsız 
sinemasından Nomadland gibi film-
ler de ana akıma göz kırptılar, hem de 
Oscar’da en iyi film ödülü kazanarak… 
Bu tip yapımlar ticari sinemayla bağ kur-
dukça seyirciyi sinemanın temel akışıyla 
büyülemek, onu şaşırtmak için popüler 
kültür yapıları üretiyor ya da var olanları 
farklı biçimlerde kullanıyor. Bunun karşı 
kutbunda, yaşananları olduğu gibi göste-
ren ve gerçek insan hikâyelerine yer veren 
filmler olması gerek. Avrupa kültüründe 
meseleleri entelektüel biçimde sinema-
laştıran Micheal Haneke gibi büyük 
isimler yanında, 2019’da izlediğimiz 
Sefiller (les Miserables) gibi küçük, ama 
çok özel hazineler de var.  Bu tip filmlerin 
sayısı artmalı, etki alanı genişlemeli. 

SINIF SORUNUNA KARŞI
Ayrı Dünyalar işte bu tür bir cevher. 

Temizlik işçileriyle ilgili roman yazmak 
isteyen bir yazarı merkeze alıyor. Marian-
ne’ın amacı işçi sınıfının yaşamını inan-
dırıcı olmayan, soyut bir yerden anlatan 
popülist edebiyata karşı olayın iç yüzünde 
neler yaşandığını anlamak ve onları 

gerçek biçimde yansıtmak. Bunun için 
aydın sınıfıyla ve yakın çevresiyle ilişkisini 
bir süre kesip Fransa’nın kuzeybatısın-
daki Caen şehrine yerleşiyor ve kimliğini 
gizleyip iş bulma kurumuna başvuruyor. 
Başarısız ilk denemelerden sonra yakın 
dost olacağı Christele ve Marilou ile 

tanışan Marianne, romanına yön veren 
feribot temizliği işine giriyor. 

Film bu temel aks üzerinde ilerliyor: 
Ayrı sınıftan insanlar, koşulsuz bir ilişki 
kurabilir mi? Marianne, işçi sınıfının 
yaşamına yakından bakıp bu iki kadınla 
dost oldukça filmin bu noktadaki tavrını 
da görmeye başlıyoruz. Yüzeyde akan 
doğal bir gerilim duygusu (Marianne’ın 
kimliğini ve ne amaçla orada bulun-
duğunu açık edip etmeyeceği) yüksek 
kültürü – zenginliği – burjuva değerleri 
temsil eden yazarın değişip değişmeye-
ceğini merak ettiriyor. Toplumsal sınıfl arı 
oluşturan yapay kabullerin aslında nasıl 
da boş olduğunu görüyoruz film boyunca. 
Marianne, insanların doğal biçimde var 
olduğu, arkadaşlık, aşk, güven gibi kav-
ramların olabildiğince basitçe yaşandığı 
hor görülen bir dünyanın içine giriyor, 
ama görüyoruz ki ne olursa olsun yerleş-
miş kimlikler değişmeyecek. Yazar asıl 
görevini yerine getirip kitabını bitirecek. 
Tabii bu arada ezilenlerin sorunlarını her-
kesin duymasını sağlamak gibi son derece 
erdemli bir iş yaptığına inanarak…

BURJUVANIN HALKA BAKIŞI
Film bu noktada  aydın-halk arasın-

daki o bitimsiz mesafeyi de incelikle 
ele alıyor. Marianne’a da kızamıyoruz 

aslında. Çünkü yetiştiği koşullar, ken-
dini inandırdığı iş kapitalist toplumun 
oluşturduğu kökü derinlerde bir yapının 
uzantısı. İşçilerin dünyasına içtenlikle 
girdiğini, onların sesi olmayı kalpten 
dilediğini hissediyoruz. Fakat sonunda 
sınıfl ar arasındaki ayrım gelip ortaya 

çıkıyor yine. Finalde 
‘kendileriyle feribota 
temizliğe gelmesini’ 
isteyen Christele’e 
Marianne’ın verdiği 
yanıt her şeyin nasıl da 
boş olduğunun altını 
çiziyor: “Bunun anlam-
sız olduğunu sen de 
biliyorsun.” diyor Mari-
anne. Film bu cümleyi 
anlatmak için mi var? 
Bunun anlamsızlığını 
görüp susmalı mıyız? 
Yönetmenin tavrı bu 
noktada işçi sınıfından 
yana düşüyor: Bir daha 
asla görüşmeyecekle-
rini anlayınca gözyaşı 
döken Marianne’a 

karşı film, Otobüste güveni sarsılsa da dik 
duran, öfk eli, kırgın Christele’in yüzüyle 
kapanıyor.

Film; bu çözülemeyecek bir sorun, 
daha önce de benzerlerini gördük diye 
de eleştirilebilir elbette. Bu noktada bir 
çözüm sunmadığı, sadece sınıf ayrımı 
denen olgunun kes(k)in acısını bir kez 
daha ortaya koyduğu söylenebilir. Ama 
akış boyunca iki sınıftan insanın özellikle 
duygular bağlamında birbirinden hiç 
de uzak olmadığını sakince anlattığını 
unutmayalım. Öyle ki bir yanımızla bu 
iki insanın aslında çok iyi dost oldukları-
nı duyumsuyoruz. Bu açıdan filmin dar 
gelirli halktan ziyade burjuva sınıfı için 
yapıldığını, zengin sınıfın da samimi-
yetsiz, ikiyüzlü dünyalarını görmeleri 
için bu filmi mutlaka izlemesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Filmin finalindeki 
anlamsızlığı da buradan yorumlamak 
gerek. Marianne’ın söylediği anlamsızlık, 
zengin sınıfı için geçerli. Çünkü onlar elde 
ettikleri gücü, parayı ve yaşam koşullarını 
kaybetmeyi asla istemiyorlar. Böyle bir 
şey başlarına gelecek diye ödleri kopuyor. 
Ve dünya onlar yüzünden böyle berbat 
hâlde. 

Ayrı Dünyalar hepimizi az çok bu duy-
guyla yüzleştirecek bir film. Bana kalırsa 
yılın en iyi filmlerinden biri. Mutlaka 
izleyin, izlettirin!

GERÇEKTEN AYRI DÜNYALARIN İNSANLARI MIYIZ?

KARACA’DA BU HAFTA

YÜZÜKLERİN 
EFENDİSİ GECESİ

SİNE-YORUM

Hafta başında sinemamızın yetiştirdiği 
en değerli oyunculardan birini kaybet-
tik.  Değerli demek bile az kalır aslında. 
Türkiye halkının koşulsuz bağlandığı, 
her kesimde hayranlık uyandıran, dahası 
kadın erkek herkesin âşık olduğu dört 
efsane oyuncudan biriydi o. Hepimizin 
sevgilisi Fatma Girik. Diğer üçü: Türkân 
Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın. 
Onlara dört yapraklı yonca deniyor çünkü 
bu bitkinin dört yapraklı biçimi gibi çok 
nadir karşımıza çıkıyorlar. Bulana şans 
getiren dört yapraklı yonca, sinemamıza 
da 60’lı ve 70’li yıllarda müthiş bir enerji 
veriyor. Yeşilçam’ın adeta belkemiğini 
oluşturan yıldız sisteminin bizdeki yegâne 
temsilcileri oluyor bu dört isim.

Aslında sinemamızdan pek çok kadın 
yıldız geçti, bazı dönemlere damgalarını 
da vurdular. Bedia Muvahhit, Cahide 
Sonku, Belgin Doruk geniş kitlelere 
farklı zamanlarda ulaşan çok değerli isim-
lerdi. Fakat galiba 60’lı yıllara kadar kimse 
ve sonradan gelen oyuncuların da hiçbiri 
Dört Yapraklı Yonca kadar müthiş bir etki 
uyandırmadı halkın imgeleminde. Bunda 
belki Yeşilçam’ın 70’lerin sonunda kendi 

zirvesini bulan yapısı da etkili olmuş 
olabilir dönem koşulları da ama ne olursa 
olsun bu dört oyuncunun ayrı bir havası, 
bambaşka bir etkileme gücü olduğu bir 
gerçek.

Onlar bizim sinemamızın tanrıça-
larıydı. 
Yeşilçam’ın 
en üretken 
yönetmen-
lerinden 
Orhan 
Aksoy’un 
yardımcı 
yönetmenlik 
yapan oğlu 
Turgay 
Aksoy’un 
Fatma Girik 
için paylaştığı veda notunda geçen şu 
cümleler bu duyguyu ne güzel açıklıyor: 
“Seneler önce bir sanatçı dostumuzun 
Teşvikiye Camii’ndeki cenazesinde Fatma 
Abla’ya bir itirafta bulunmuştum. ‘Biliyor 
musun Fatma Abla, ben sana çocukken 
âşıktım.’ dedim. Fatma Abla’nın çok hoşu-
na gitti, çok güzel tebessüm etti. O anı hiç 

unutamam. Yanımda bulunan Şeref Gür: 
‘Ona âşık olmayan yoktu.’ demişti.”

Turhan Aksoy’un Fatma Girik aşkı Al-
lahaısmarladık Yavrum (1965) filmiyle 
başlamış. Kim bilir 50’lerin sonlarından 
1990’lara uzanan sinema yolculuğunda 

Fatma Girik kaç 
kuşağı, hangi 
filmlerle etkile-
di? Dört yapraklı 
yonca içinde 
elbette seyircinin 
hemen çarpıldığı 
bariz bir güzellik, 
farklılık, kendine 
has görünüş 
etkili olmuş 
olabilir ama 
sinemaseverlerin 

onları bağrına basmasının temel nede-
ni kuşkusuz bu değildi. Yeşilçam’ın bu 
toplumun yaralarına iyi gelen öyküleri, 
muhtemelen en iyi temsilini bu dört 
kadının filmlerinde bulmuş olmalı. Alaylı 
olsalar da oyunculuk nâmına çok özel, 
içten, saf bir yol tutturmuşlar ve oldukça 
farklı roller canlandırarak yeteneklerini 

kanıtlamışlardı. Fatma Girik’i örneğin, 
daha önce Aliye Rona’da devcesine 
izlediğimiz Irazca rolünde unutmak ne 
mümkün? Kuşkusuz Yılanların Öcü’nün 
(1985) ikinci çevriminin en büyük şansı 
Girik’in derinlikli oyunuydu. Metin Erk-
san’ın yönettiği Kadın Hamlet İntikam 
Meleği’ndeki (1977) yorumu da Yeşilçam 
koşullarında az bilinen ama ıskalanma-
ması gereken bir performanstı.

Fatma Girik, onlarca filmle bu toplu-
mun kültürel belleğinde derin iz bırakan 
birkaç yıldızdan biri.  Kuma (1974), Ek-
mekçi Kadın (1972), Ezo Gelin (1968), 
Boş Beşik (1969)  gibi köy melodramları 
kadar Kanlı Nigar (1981), Postacı (1984), 
Japon İşi (1987) gibi komedi filmlerinde-
ki başarısıyla da bu halkın gönlünde yer 
buldu. Kuşkusuz sinemamız artık hiçbir 
zaman eskisi gibi olmayacak. Yeşilçam 
ruhunun sindiği, olumsuzluklarla birlikte 
olsa da bir dönemin tüm güzelliklerini 
içinde barındıran o sinemanın güzellikleri 
artık yalnızca bir avuç filmde ve o filmlere 
hayat vermiş efsane yıldızların bıraktığı 
imgelerde yaşayacak. 

Sinemamız art arda kayıplar vermeyi 
sürdürüyor. Önceki akşam yerli sinemamızın 
yetiştirdiği en iyi görüntü yönetmenlerinden 
biri olan Ertunç Şenkay’ı yitirdik. Sanatçı 75 
yaşındaydı ve bir süredir kalp damar hastalık-
larıyla ilgili tedavi görüyordu. 

Özellikle 1980 sonrası çok önemli pek 
çok filmde Şenkay’ın imzası var: Bekçiler 
Kralı (1979), 72. Koğuş (1987), Devlerin 
Ölümü (1990), Benim Sinemalarım (1990) 
bunlardan sadece birkaçı. Ardında sayısız 
ödül (Sadece Altın Portakal’da en iyi görüntü 
yönetmeni ödülünü 1990’dan 2001’e dek beş 
kez kazandı.) ve unutulmaz görüntüler bıraktı.

Bu yetmezmiş gibi hafta başında son 
dönem sinemamızın nitelikli oyuncularından 
Ayberk Pekcan’ı da epey genç bir yaşta kay-
bettik. Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökü-
mü gibi dizilerle parlayan, Saç (2010), Aşk ve 
Devrim (2012), Kış Uykusu (2014),  Mustang 
(2015) gibi filmlerdeki rolleriyle göz dolduran 
çok değerli bir aktördü.  (Son filmi Dilberay 
önümüzdeki hafta gösterime girecek.) Nitelik-
li işler ortaya koyan sanatçıların az olduğu bir 
ülkede kim bilir biz sinemaseverlere birbirin-
den farklı daha nice rol sergileyecekti.

DÖRT YAPRAKLI YONCA’NIN BİR YAPRAĞI DÜŞTÜ

Nubar Terziyan

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
DRIVE MY CAR 
(Doraibu Mai Kâ, Y: Ryusuke 
Hamaguchi)
Haruki Murakami’nin 

öyküsünden uyarlanan 
film, kendisine tahsis 
edilen bir kadın şoförle sıra 
dışı bağ kuran bir adamın 
ilişkisini ele alıyor. Gös-
terildiği hemen her yerde 
beğenilen ve Altın Küre’de yabancı dalda 
en iyi film ödülü alan yapım, Murakami 
ruhunu yakalayıp geliştirmiş ilginç ve 
incelikli bir seyir sunuyor. (177 dk.)

KAOS YÜRÜYÜŞÜ
 (Chaos Walking, Y: 

Doug Liman)
Yakın gelecekte keşfe-

dilen ve insanların gön-
derildiği yeni gezegende 
tüm kadınlar ölmüş ve dü-
şünceleri ses olarak dışarı 
veren bir virüs belası var. 
İlginç bir fikir, iyi bir yönetmen, virüs 
korkusu da güncel ama film görünüşe 
göre günümüz eğilimlerini içeren bir 
aksiyona bağlı kalmayı tercih ediyor. 
(109 dk.)

ANKA 
(Y: Süleyman Mert Özdemir)
İşte yerli Hızlı ve Öfk e-

li’miz. İki şeye (araba ve 
kadın) temelden sevdalı bu 
erkek toplumu için harika 
bir proje. Amerikan filmi 
özentisi yasadışı araba ya-
rışı, büyük paralar, intikam 
duygusu ve ailesini yitirmiş 
kahraman figürü de ekleyin, işte size 
formül. Hikâye klişelerle yüklü ama 
film teknik olarak -bizim sinemamıza 
göre- başarılı. (130 dk.)

GELİN 
(Y: Berkay Berkman)
Yerli korku filmleri-

mizde bu hafta ruhani 
bir varlıkla evli olduğu-
nu iddia eden bir kadın 
var. Önceki onlarca 
filmde olduğu gibi bazı 
gazeteciler konuyu araş-
tırmaya gidiyor. Sonrası, 
amatörlük, ucuzluk, ne olduğu belli 
olmayan bir senaryo ve ülkemizin 
nadide korku çöplüğüne eklenen bir 
film daha. (72 dk.)

İLK TEMAS 
(Y: Atilla Barışer)
Film uzaylılarla 

karşılaşan bir Anado-
lu köylüsünü merkeze 
alıyor. Fragmanı izlerken 
katıla katıla gülmemek 
imkânsız. Filmin tama-
mını düşünemiyorum. 
Teknik imkân yoksunlu-
ğu anlaşılır bir şey ama ne anlataca-
ğını bilmeden film çekmemek lazım 
bence. Umarım yönetmenin sinemay-
la ilk teması olarak kalır. (87 dk.)

AYRICA:
15 tatil sebebiyle 

bu hafta (12 yaş ve 
altı) çocuklar için 
iki animasyon var: 
Biri güzel fikriyle 
eğlenceli zaman su-
nan Çin menşeili Ayı 
Kardeşler: Macera 
Parkı, diğeri TRT 
çocuk üretimi, sosyal mesajıyla 
öne çıkan, çizgi kalitesi daha zayıf 
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2. 
Küçükler için keyifl i olabilir.

HADİ BE! 
(Y: Oğuz Yalçın)
Bu filmleri insanlara 

sunmaya utanmayan 
bu sisteme ne diyelim 
bilmiyorum. Kısır oldu-
ğunu öğrenen bir adamın 
saftirik iki kankasıyla 
başına gelenler, cinsiyetçi espriler, 
televizyon dizisi kıvamında bir akış, 
kötü oyunculuk, dünyaya zerre kat-
kısı olmayan bir film. Yani eğlencelik 
bile diyemiyorum. Bu rezil filmlere 
gitmeyin n’olur! (93 dk.)

YILDIZLAR DA KAYAR 
(Y: Günay Günaydın)
Zekâ seviyesi düşük ana akım ko-

medi filmlerimize bir ye-
nisi eklenmiş. Yaşam tarzı 
sebebiyle, devletin ücra bir 
köyde altı ay yaşamaya zor-
ladığı bir popstar var. Bu 
tipleme işte burada hayat 
dersi alıyor filan. Bu arada 
komik sahneler (!) yaşanıyor. Filmin 
tek olumlu özelliği Cezmi Baskın. 
Gerisiyse koca bir hiç. (100 dk.)
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