
   

Karaca Sineması’nda yeni yıl haftasında 
film şöleni yaşanacak. Yılbaşı gecesinin 
hemen ertesinde yılın en önemli filmleri ön 
gösterim yapıyor. Ayrıca vizyon şansı bula-
mamış dört değerli film özel bir programla 
gösterilecek. Hafta boyu izlenebilecek film-
ler ise harikulade. Vallahi adı konmamış 
bir film festivali bu. Haydi gelin, Karaca 
Festivali diyelim. Bu kadar dolu program az 
bulunur. Kaçırmayın derim:

Başka Bir Ocak:
1 Ocak’ta gün boyu şu dört harika filmi 

izleyebileceksiniz:
Belle / 13.45
Kahraman (A Hero) / 16.00
Paralel Anneler / 18.15
Drive My Car / 20.30
Vizyon Ötesi Gösterimleri:
Ev Hapsi (House Arrest) / 
2 Ocak –  20.30
Huzursuz (The Restless) / 
3 Ocak – 20.30
Yol Ayrımı (The Divide) / 
4 Ocak – 20.30
Direniş (Resistance) / 6 Ocak – 20.30

31 Aralık- 06 Ocak haftası programı:

Hatıra Kutusu (Memoy Box) / 16.15
Louis Wain’in Renkli Dünyası (The 

Electrical Life of Louis Wain) / 13.00 – 18.30
Sen, Ben, Lenin / 11.30 – 17.00
Titane / 16.15
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 

Verdenska Menneske) / 14.00 -18.15
Fransız Postası  (The French Dispatch) 

/ 15.00 – 20.30
Başka Çarşamba:
Kürtaj (L’evenement) / 5 Ocak Çarşam-

ba: 20.30

Son yıllarda giderek değerli hâle 
gelen yayın organı Indiewire, gelenek-
selleşen yılın en iyi filmleri listesini 
geçtiğimiz haftalarda paylaştı. 187 
eleştirmenin oylarıyla belirlenen liste, 
gerçekten de yılın nitelikli yapımlarını 
seçmiş durumda. Listede 50 film yer 
alıyor. İlk onuna yer veriyoruz:

1- Power of the Dog 
(Y: Jane Champion)
2- Drive My Car 
(Y: Ryusuke Hamaguchi)
3- Licorice Pizza 
( Y: Paul Thomas Anderson)
4- Dünyanın En Kötü İnsanı 
( Y: Joachim Trier)
5- Memoria ( Y: Apichatpong 
Weerasethakul)
6- Fransız Postası 
(Y: Wes Anderson)
7- Flee (Y: Jonas Poher Rasmussen)
8- Küçük Anne 
( Y: Celine Sciamma)
9- Passing (Y: Rebecca Hall)
10- C’mon C’mon (Y: Mike Mills)

(*) Listenin tamamına indiewire.com adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Dünya sanatı üzerine, kendine 
özgü kültür birikimimizle bir taş da 

biz ilave edemiyorsak, ‘sinema evren-
sel bir sanattır, evrensel sanat yapı-

yoruz’ sözlerinin bana, fazla geçerliği 
olmayan, boş lafl ar gibi geldiğini 

burada söylemeliyim.”
Atıf Yılmaz

SİNE-SÖZ

SİNE-ANALİZ

Ve işte yine yeni bir yıl geldi dayandı 
kapımıza: 2022. Yan yana gelmiş bolca 
2. Söylemesi, yazması nasıl da tuhaf! 
Eskiden, hele de çocukken, belki de 
bilimkurgu romanlarının etkisiyle kolay 
kolay hayal edebileceğimiz yıllar değildi 
sanki 2000’ler. Teknolojik gelişmelerin 
arşa yükseleceği, uçan arabalara binip 
uzay seyahatlerine çıkabileceğimiz bir 
çağ hayal ediyorduk herhalde. Oysa 
ulaşabildiğimiz en ileri teknolojik geliş-
me, akıllı telefonların ve internet ağının 
hâkim olduğu bir tür modern çöplükten 
başka bir şey olmadı. Bir vakitler 2000’e 
merdiven dayadığımız yıllarda ‘milen-
yum’a girmekten filan bahsedilirdi. 
Korkular, beklentiler, çılgın insanlık 
durumları gıcıklardı içimizi. Oysa bütün 
yıllar aynı tekdüzelikte art arda dizildi. 

Ama bu kez pek de umutla, heye-
canla, coşkuyla beklemiyoruz onu. 
Tabii iki yıldır başımıza musallat olan 
şu salgın belası değil tek sebep. Yıllardır 
yaşamımızdan yitip giden pek çok şey 
yüzünden, yeni yılın gelişini kutlamak 
artık lezzeti olmayan bir yiyeceği ağızda 
çevirip durmaya benziyor, lastik gibi 
tatsız, belki biraz kekremsi, ama en çok 
da buruk… 

GEÇMİŞİN O GÜZEL GÜNLERİ
Elbette kuşaklar değişiyor, genç ku-

şaklar için ‘buruk’ sözcüğü çok da doğru 
olmayabilir ama bu ülkede özellikle de 
son yirmi yılda yaşananlar göz önüne 
alınırsa tüm kuşakları etkileyen bir yoz-
laşmanın yaşandığı bu dönemde, yeni 
yılın getireceği umutlara bel bağlamak 
pek de kolay olmuyor. Çocukluğu 80’li 
yıllarda geçmiş biri olarak biraz nostalji 
yapmama izin verin: 

Eski yeni yıl akşamlarının coşkusunu 
az çok hepimiz hatırlıyoruzdur. Seçe-
neklerin olmadığı ve zorunlu yayınlara 
tabi olduğumuz için eleştirilen tek 
kanallı televizyonun 
hâkim olduğu 80’ler-
de bambaşka bir tat 
vardı. Evlerde bir 
araya gelinen, mev-
sim meyvelerinin 
bolca tüketil-
diği, eğlenceli 
sohbetlerin 
açıldığı, güzel 
bir akşam ye-
meğinden sonra 
TRT’deki yılbaşı eğlence programının 
arka planda açık olduğu o günleri tatlı 
bir tebessümle anımsamayan yoktur 
sanıyorum. 90’lardan sonra çıkan türlü 
oyun ve eğlence, bize tombalayı yavan 
göstermiş olabilir ama nedense yılbaşı 
akşamlarında hep birlikte tombala oyna-
manın çok keyifl i bir yanı da vardı aslın-
da. Ve özelleştikten sonra içeride dönen 
dolapların ayyuka çıktığı, artık kesinlikle 
güven vermeyen piyango meselesi var. 

Milli piyangonun o dönemlerde yarattığı 
heyecanı herhalde unutmak mümkün 
değil. Yeni kuşaklardan biriyseniz ve o 
heyecanı merak ediyorsanız o dönemde 
piyango sonuçlarının hararetle bek-
lendiği yılbaşı akşamına öyküsü içinde 
enfes biçimde yer veren ve başrolde 
Şener Şen’in döktürdüğü Milyarder’i 
(1986) izleyebilirsiniz. Eskiler bu harika 
yapıtı zaten biliyordur.

KANALLARIN KÜLTÜREL FAKİRLİĞİ
Dünya değişince, televizyon kanalları 

çoğalıp dijital teknolojinin nimetleri 
(!) gereği her tarafımızı dijital yayınlar 
kaplayınca her şeyin çok daha eğlenceli 
hâle geleceğini zannetmiş olabiliriz. 
Hatta bir süre gerçekten böyle geçici bir 
eğlence hâlesiyle çevremiz sarılmış da 
olabilir ama eskilerin deyişiyle ‘nerede 
çokluk orada yokluk’ olduğu bilgisi de 
aklımızda bir yerde duruyor hâlâ.  Uzun 
yıllardır, 90’ların sonlarından bu tarafa 
yılbaşı eğlencelerinin tadı yok zaten, 
ama hele de bugün televizyon kanalları 

ve platformla-
ra baktığımız-
da bomboş 
programlar 
görüyoruz. 
Her yanı 
sarmış ve bir 
türlü kur-
tulamadığı-
mız yandaş 
kanallardaki 
yüzeysel, ne 

idüğü belirsiz, nitelikten yoksun eğlence 
programlarını zaten saymıyorum. 
Hayatımıza salgın döneminin getirdiği 
eve kapanmışlıkla iyice yerleşen dijital 
platformlarda da dişe dokunur, özel 
bir şey yok. Bu platformların program 
yöneticileri de kuşkusuz bu ülke hal-
kının yılbaşına dair hasletlerinin artık 
kalmadığının farkında belki de. Bu yılın 
bu anlamda tek sürprizi Cem Yılmaz’ın 
son gösterisinin Netfl ix’te 31 Aralık akşa-

mı gösterilecek oluşu. Malum ekonomik 
sebepler yüzünden dışarıdaki son derece 
pahalı eğlence mekânlarında zaman 
geçiremeyecek yurttaşlar (tabii Netfl ix 
üyelikleri varsa) evde keyifl i bir eğlence 
adına sadece bu sitendap gösterisini 
bulabilecekler. Aslında bu alan bana 
kalırsa çok önemli. Geçen yıl BluTV Ata 
Demirer’in eski günlere atıfl a kotardı-
ğı gazino eğlencesini yayınlayarak bu 
alandaki boşluğu doldurmuştu. (Bu 
arada Cem Yılmaz’ın hâlâ devam eden 
gösterisine önümüzdeki günler için bilet 
almış hayranları, tonla para verdik-
leri gösterinin bir platformda bedava 
izlenebilecek olmasından şikayetçi ama 
maalesef Cem Yılmaz ya da ekibi onların 
bu sorununu çözmüyor tabii.)

YENİ YILDA FİLM İZLEMEK

Meseleye sinema açısından baktı-
ğımızda, yılbaşı akşamlarında eskiden 
beri özel gösterimler yapma alışkanlığı 
pek yoktu. Ama yine de Amerikan 
sinemasının pompaladığı bir “noel / 
yeni yıl filmleri” furyası olduğunu ve bu 
filmlerin de yeni yıl gecesi sabaha karşı 
ya da ertesi günü peş peşe gösterildiğini 
az çok anımsıyoruz. Bizim kanallarda, 
buna bir tür biçim vererek gösterim-
leri düzenleme, yeni yıl filmlerinden 
oluşan bir seçki sunma gibi bir eğilim 
yoktu. Genelde tatil olan ertesi günün 
TV programı daha dolu, hoş içeriklerle 
bezenirdi. Yılbaşı akşamının müzik-
li, danslı, komikli eğlencelerinden 
sonra ertesi gün sıra filmlere, yarışma 
programlarına, dizilere ve beğenilen 
eski yayınların tekrarına gelirdi. Daha 
önceki yılların Sinema Gezgini sayfala-
rında yeni yıl filmlerine ilişkin listeler 
paylaşmıştım, bugün de sınırsız internet 
camiasında küçücük bir aramayla yeni 
yıla özgülenen filmler hangileri şıp diye 
bulabilirsiniz. İşte o filmler  (Evde Tek 
Başına, Kutup Ekspresi, Aşk Her Yer-
de, Harry Sally İle Tanışınca vb.) yeni 
yılın ilk gününü genelde şenlendiren 
yapımlara dönüşüyordu. Bu konudaki 
ilk atılımları yapan kanalın da TRT’den 
sonra, film anlamında CİNE5 olduğunu 
söylemek sanıyorum çok yanlış olmaz. 
Yılbaşı ertesi ellerinde bulunan filmler-
den özel bir seçki oluşturup sunuyor-
lardı. Şimdi hepsi mazi oldu. Bugünkü 
kanalların buna dikkat edip, seyirciler 
için nitelikli gösterimler hazırlama du-
rumu yok. Sinema adına ulusal kanallar 

arasında yalnızca eski hâline dönmeye 
çalışan TRT2’yi gösterebiliriz ama onun 
da yönetim anlayışının kimlerce güdüm-
lendiğini az çok biliyoruz.

SİNEMALARIN DURUMU
Sinemalarda özel gösterimlerin 

yapıldığını ben kendi adıma pek anım-
samıyorum. Ama genel olarak yapım 
şirketlerinin aileleri, çocukları hep 
birlikte sinemalara çekmek için en özel, 
beklentisi en yüksek büyük bütçeli film-
lerini yeni yıl dönemine ve şubat tatiline 
sakladıklarını zaten biliyorsunuzdur. Bu 
dönemler vizyonun canlandığı, kaliteli 
yapımların art arda gösterime girdiği ay-
ları da içerir. Bir kıyaslama yapmak pek 
kolay değil ama 80’ler ve özellikle 90’lar 
boyunca bizde de şenlenen ocak-şubat 
vizyon ayları, son yıllarda bu kadar ha-
reketli değil. Bunda başta Hollywood’un 
ürettiği yapımların kendini tekrar eden 
bir sirke dönüşmesi ve tektipleşen ana 
akım film kültürünün ağırlıklı olarak 
süper kahraman filmlerine bel bağla-
ması en önemli etkenler. Sinemasever-
lerin eğlence anlamında güçlü filmlere 
hasret kaldığını söylemek mümkün.

Bağımsız filmler açısından ise son 
yıllarda özel gösterimlerin ana akım 
film izleme kültürüne eklemlendiğini 
belirtmeliyim. Bu çok güzel bir gelişme 
ve önceki kuşakların ancak sinematek-
ler vasıtasıyla ya da festivaller üzerinden 
takip edebileceği seçkileri bir araya ge-
tiren özel gösterimler hazırlanıyor artık. 
Başka Sinema girişiminin başlattığı bu 
tip gösterimler İstanbul’daki son bağım-
sız sinemalarda (Beyoğlu, Kadıköy gibi) 
ve kentimizin tek bağımsız sineması 
Karaca’da gerçekleşiyor. (Yandaki sütun-
dan gösterim programıyla ilgili bilgilere 
ulaşabilirsiniz.) Bu tip programlar yeni 
yıl heyecanını en azıdan sinema düze-
yinde yaşatan, değerli çalışmalar.

YENİ YIL DİLEKLERİ
2021’in sinemasal açıdan değerlen-

dirilmesini sonraki haftaya bırakıp 
yeni yıl dileklerine geçelim: Umarım 
2022 sinema üretimi açısından hem 
dünyada hem de özellikle de ülkemizde 
özgün işlerin onurlandırıldığı, yaratıcı 
isimlerin desteklendiği, kültürel olarak 
seyirciyi besleyen örneklerin prim 
yaptığı ve yüzeysel, yozlaşmış, sulu 
zırtlak film ve isimlerin hemen tümüyle 
hayatımızdan çıktığı bir yıl olur. Ama 
tabii asıl dilek, bu ülkenin bir ferdi ola-
rak hepimizin içten içe dilediği bir şey 
olmalı: Bu soyguncu, ikiyüzlü, ahlaksız 
sömürü düzeninden, kirli siyasetçiler-
den, cahil ideolojik yaklaşımlardan, eril 
tahakküm denilen beladan kurtuldu-
ğumuz, temiz, huzurlu ve sağlıklı bir 
yaşamın hüküm sürdüğü bir ülkeye 
kavuştuğumuz bir yıl olsun! Geçerli tek 
dileğim(iz) budur.

AH, NEREDE  O ESKİ ‘YENİ YIL’LAR ?!

KARACA’DA YENİ YIL ŞENLİĞİ

SİNE-LİSTE

Atıf Yılmaz
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SİNE-KRİTİK

DON’T LOOK UP
Amerika,  128 dk., 2021
Y: Adam McKay 
O: Leonardo DiCaprio (Randall 

Mindy), Jennifer Lawrence (Kate Dibi-
aski), Merly Streep (Janie Orlean), Mark 
Rylance (Ceo kılıklı bey), Jonah Hill (Jason 
Orlean), Cate Blanchett (BrieEvantee)

Filmin notu: ★★★★
Bu film kesinlikle yılın sürprizlerin-

den biri oldu. Üstelik sadece benim için 
değil sosyal medyada film hakkında 
paylaşılanlara bakılırsa epeyce beğenilmiş 
görünüyor. Aslında kara mizaha yakın bir 
anlayışın genel kitleye hitap etmesi çok 
kolay değil. Nitekim bu mizah anlayışıyla 
bağ kuramadığını söyleyenler de mevcut. 
Bununla birlikte küresel çapta bir ay içinde 
Netfl ix’in çok izlenen yapımlarından biri-
ne dönüştü film.

Netfl ix’le ve içerikleriyle ilgili daha 
önce de olumsuz eleştirilerim olmuştu, 
tektipleşen, daha çok genç kuşak kulla-
nıcı profiline hitap edecek yeni trendleri 
popülerleştiren ve buradan nemalanmaya 
çalışan bir içerik üretimi söz konusu. Bu 
açıdan Netfl ix’in son dönemdeki film 
üretimini olumlu adımlar olarak gör-
mek gerek. Alanında oldukça iyi, özgün, 
yaratıcı yönetmenlere film yaptırmaları 
şirketlerinin prestijini de artıracak bir 
unsur. Jane Champion’lu Power of Dog, 
Paolo Sorrentino’nun nefis filmi The 

Hand of God gibi Don’t Look Up da 
politik mizah konusunda epey deneyimli 
Adam McKay’in vizyonundan bolca 
yararlanan, özel bir film olmuş. Üstelik 
müthiş bir oyuncu kadrosu söz konusu. 
Sırf onları izlemek bile değerli ama filmin 
mizah sosu yeterli oranda verilmeseydi ve 
senaryo başarısız olsaydı bütün bu kadro 
heba olacaktı kuşkusuz.

Filmin asıl başarısı tam da dönemin 
ruhunu yakalamasında yatıyor. Popüler 
siyasetin argümanları içinden dünyanın 
hâline bakıyoruz. Dijital devrimin yarattığı 
kültürel sığlığın hâkim olduğu günümüz 

dünyasını başarıyla hicvediyor hikâye. 
Henüz izlemediyseniz bile mutlaka denk 
gelmişsinizdir. Astronomi alanında dok-
tora yapan Kate Dibiaski yeni bir kuyruklu 
yıldız keşfediyor ve  profesör Mindy ile 
yaptıkları hesaplar sonucu bu cismin altı 
ay sonra dünyaya çarpacağını ve küresel 
bir felaket yaşanacağını fark ediyorlar. İki 
bilim insanı, önce ABD başkanı ve şüre-
kasını, sonra da medya aracılığıyla tüm 
insanlığı uyarmaya, insanları bir felaket 
yaşanacağına ikna etmeye çalışıyorlar. 
Filmin asıl mizah dengesi burada kurulu-
yor. Çünkü tüm çabalara karşın, insanlık 

denen kibirli yaratık kendiyle, kendi 
gündelik saçmalıklarıyla meşgul.

Film bu noktada, çağımızın tüm 
hastalıklarını masaya yatırıyor. Bilimsel 
düşünceyle ters düşen, şov amaçlı tekno-
lojik girişimlerle abartılı işlere girişen Elon 
Musk, Bill Gates temsili birtakım CEO 
kılıklı tipleri, Merly Streep’in canlandırdığı 
benmerkezci başkan karakteri üzerinden 
başta Trump olmak üzere kendini beğen-
miş, güç sahibi tüm otoriteleri, medya 
maymunu olmuş ünlüleri, gerçeklerle 
oyuncak gibi oynamayı adet edinmiş 
medya yöneticilerini ve tüm bunları akıl 
süzgecinden geçirip doğru yolu bulmayı 
başaramayan bizleri sert biçimde taşlıyor. 
Bu taşlama merkezini Amerikan siyaseti 
ve kültürü temelinde kursa da aslında 
mesajlar açık biçimde insan denen bu 
saçma varlığın tüm dünyayı yok etmesinde 
birleşiyor. Bu açıdan filmde yaşanan siyasi 
süreçlerin benzerlerini bu zavallı ülkede 
de yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. 

Don’t Look Up, dilerim kitlesel uyanış 
yolunda insanlara yön veren filmler-
den biri olur ve küresel bir aydınlanma 
eğilimini başlatma konusunda herkesi 
motive eder. Çünkü filmin son sahnesinde 
söylendiği gibi ‘Aslında her şeyimiz varmış 
ve mutlu olmak, güzel yaşamak hiç de zor 
değilmiş.’ Dilerim bunu dünyayı tümüyle 
kaybettikten sonra acıyla anlamak zorun-
da kalmayız.

“GÜLERİZ AĞLANACAK HÂLİMİZE”

KESİŞME: 
İYİ Kİ VARSIN EREN 
(Y: Özer Feyzioğlu)
Mustafa 

Uslu’nun yeni 
biyografi projesi, 
TRT desteği ve bü-
yük bütçesiyle göz 
dolduruyor elbet, 
Özer Feyzioğlu da 
işini bilen, başa-
rılı bir yönetmen. 
Ama Eren’in yaşamı üzerinden 
filmin vermeye çalıştığı mesaj tek 
tarafl ı ve yüzeysel görünüyor yazık 
ki. (98 dk.)

SON GÖREV 
(Crime Story, Y: Adam Lipsius)
Evi soyulan bir 

adam suçlulardan 
intikam almaya 
karar veriyor. 
Kızının polis ol-
ması ise yolundaki 
engellerden biri. 
Düşük bütçeli film 
görüntüsü çizen 
yapım, etkileyici 
bir hikâye akışına sahip değil gibi 
ama epey zaman sonra başrolde 
Richard Dreyfuss’u izlemek ilginç 
olabilir. (98 dk.)

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

HATIRA KUTUSU 
(Memory Box, Y: Khalil Joreige, 
Joana Hadjithomas)
Maia, ilginç 

bir noel hediyesi 
alır.  Bir kutuda 
defterler, fotoğ-
rafl ar, kasetler ve 
daha pek çok hatıra 
nesnesi gizlidir. 
Belleğin kendine 
has odalarında dolaşan, sıcak, akıcı 
bir filme benzeyen yapım Avrupa 
duyarlığı içinden geçmişe bakıyor. 
Kısır haftanın en iyi tercihlerinden 
biri olur muhtemelen. (100 dk.)

LOUIS WAIN’İN RENKLİ 
DÜNYASI 
(The Electrical Life of Louis 

Wain, Y: Will Sharpe)
19. yüzyılın son-

larında yaptığı kedi 
resimleriyle popüler-
leşen ressam Louis 
Wain’in öyküsünü 
sunan film, canlı 
dokusu, ana akım 
sinemaya has biyografi anlatımıy-
la haftanın en renkli, hoşça vakit 
geçirten filmi olmaya aday. Kedileri 
de seviyorsanız bu filmi kaçırmayın 
derim. (111 dk.)

AYRICA:
Haftanın 

animasyon 
filmi Kaptan 
Sabertooth 

ve Minik 
Korsanlar 

Kayıp Elmas 
Peşinde, kü-
çük izleyiciler 
için keyifl i tek 
seçenek gibi 
görünüyor.

Don’t Look Up

Elf’ten bir sahne


