
   

Onca soruna, salgına, musibete rağmen 
kadim bir dost gibi var olmayı sürdüren 
yegâne sinemamız Karaca Sinemasında 
yeni yılla birlikte merakla beklenen filmler 
de yavaş yavaş görücüye çıkıyor. İşte 7-13 
Ocak haftası filmleri:
Kahraman (Ghahreman) / 
13.45 – 16.00 – 20.30
Licorice Pizza / 15.15 – 20.30
Karanlık Kız (The Lost Daughter) / 
11.45 – 16.15
Dünyanın En Kötü İnsanı 
(Verdens Verste Menneska ) / 11.30 – 18.15
Fransız Postası 
(The French Dispatch) / 18.30
Sen Ben Lenin / 11.45
Louis Wain’in Renkli Dünyası 
(The Electrical Life of Louis Wain) / 13.15
Başka Çarşamba:
Örümcek ve Kız (The Girl and The Spider) 
/ 12 Ocak Çarşamba: 20.30

Matrix Resurrections vesilesiyle 
Matrix efsanesi yeniden gündeme gelmiş-
ken serinin ikinci bölümüyle ilgili şu ilginç 
bilgiyi anımsayalım: Matrix Reloaded’in 
(2003) yaklaşık on beş dakika süren ünlü 
otoban sahnesini serinin hayranları çok 
iyi biliyordur. Nefis bir takip ve çatışma 
bölümü içeren bu sahnenin çekimleri için 
2.2. km’lik üç şeritli bir otoban özel olarak 
üretilmiş. Çekimler bittikten sonra ise yok 
edilmiş. Sadece otoban sahnesinin çekim-
lerinin yaklaşık 3 ay sürdüğü belirtiliyor. Bu 
süre çoğu orta bütçeli filmin toplam çekim 
süresine denktir. 

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Benim ustam diyeceğim biri yoktu. 
Üslubumu zihnimde yarattım, kimse-
yi taklit etmeye gerek olmadan kendi 

yolumda ilerledim.”
Yasujiro Ozu

SİNE-SÖZ

SİNE-ANALİZ

Her yıl sanki bir öncekinden daha 
hızlı akıp gidiyor. Üstelik kanımca 
yaşlanmayla da çok ilgisi yok bu 
durumun. Sonuçta çevremizde 5G 
hızında bir tüketim söz konusuy-
ken yaşadığımız günlerin çar çur 
olmamasını ummak iyimserlik olur. 
2019’u 2020’ye bağlayan ve bu ilk 
cümlelerin aksine hayatı bir anda 
durduran salgın musibetine rağmen 
ve belki de o dur(dur)manın getirdi-
ği hırsla ve öç alırcasına eskisinden 
de hızlı geçiyor zaman. Hadi hızla 
geçmesi neyse, geçerken başımıza 
türlü belalar sarmaktan geri kalmı-
yor. 

Hain 2021, insafsız 2021, yine ne 
çektik senden bu uğursuz yıl boyun-
ca! Küresel felaketlerden, bölgesel 
savaşlardan sonra seller aldı başını, 
iklim bir tuhafl aştı ya, tüm dengesiz-
liğini üzerimizde denemeye ağırlık 
verdi, içimizi yakan yaz yangınları 
oldu aylarca. Virüs üşenmedi, ken-
dine yeni varyantlar buldu. Omicron 
senin bumicron benim derken gemi 
aşıya aldık, direnmeye çalıştık. Ama 
nafile, bilimsel tüm çalışmalara 
karşın tam olarak durdurulamayan, 
başını buradan indirsek öte yandan 
fırlayan bir lunapark oyuncağı gibi 
baskın üstüne baskın verdi salgın. 
Daha neler olmadı ki: Erkek denen 
ucube yaratıkların işlediği cinayetler, 
uyguladıkları şiddet kesilmediği gibi 
daha da arttı. Kıyılarımızı, ormanla-
rımızı talan etmek isteyen arz düş-
manları çevremizi yine sardı. Üstelik 
bu herifl erin utanmazca demeçleri-
ne maruz kaldık. Toplumsal kutup-
laşma çemberini genişletirken gide-
rek belimizi büken hayat pahalılığı, 
tarihimizde görülmemiş bir aşamaya 
ulaştı. Zenginlerin daha da zengin 
olma planlarını yaşama geçirmek 
için dolar ve euro şahlandı. Diğer 
para birimleri de baktılar ki pabuç 
pahalı, biz eksik kalır mıyız yahu 
deyip kibirlendiler, kurumlandılar. 
Bütün bunlar yaşanırken gerçeklikle 
tezat biçimde üretilen siyasi söylem-
ler hâlâ bir kesimin algı kapılarından 
geçmeyi başarıyordu. Her seferinde 
şaşırıyoruz, “Pes doğrusu!” diyoruz. 
Ama her yeni yılda bizi yine şaşırt-
mayı başarıyorlar. Herhâlde istikrarlı 
oldukları tek alan da bu.

SALONLAR NE DURUMDA?
2021’de ana akım sinema(mız)  

bu meselelerin çoğuna elbette yine 
sessiz kaldı. Bir tür alışkanlık her-
hâlde. Ana akım sinemanın derdi 
genel olarak para kazanmak olduğu 
için paragöz yapımcılar, 2020 

boyunca yaşadıkları krizin acısını 
çıkarmak istediler. Ama uzun süre 
kapalı kalan sinema salonları ve ge-
nel seyirci kitlesinin kapalı mekân-
lara güven duymaması yüzünden 
vizyona sokulan filmlerin büyük 
kısmı sinek avladı. Box Off ice sitesi 
verilerine göre bu yıl yaklaşık 12,5 
milyon biletli seyirci salonlara gel-
di. Vizyona giren film sayısı ise 201. 
2019’da 59 milyon biletli seyirci ve 
400 küsur film olduğu düşünülürse 
bu çok ciddi bir düşüş elbette. Bu 
sebeple bağımsız sinema salonla-
rından bazıları kapandı, bazıları 
hâlâ direniyor. Fakat hem bakanlık 
destekleri çok zayıf hem de yapım-
cılar hâlâ tam bir güven ortamı 
oluşmadığı için merakla beklenen 
yapımları gösterime sokmakta 
kararsız kalıyorlar. Sonuç-
ta ülke gişesi açısından 
baktığımızda yabancı 
filmlerde geçen yıl Tenet 
şeytanın bacağını kırama-
mıştı. Denis Villeneu-
ve’ün yeniden uyarladığı 
Dune ortalama bir sonuç 
elde etti. Bu yılın verileri 
değerlendirildiğinde mil-
yon seyirci barajına ulaşan 
Hızlı ve Öfk eli 9 (959.767 
kişi) ve iki milyonu aşan 
Örümcek Adam Eve 
Dönüş (2 milyon 35 bin kişi) var. 
İki hafta önce vizyona giren Matrix 
Resurrections (geçen hafta veri-
lerine göre 372.975 kişi) beklene-
nin aksine sağlam bir gişe hasılatı 
vermedi. Büyük umutlarla salonlara 
gelen Eternals, Wonder Woman, 
Black Widow, Ölmek İçin Zaman 
Yok Gibi gibi filmler de buna dâhil. 
Salgının yeniden yükselişe geçme 
olasılığının konuşulduğu 2022’de 
sinema salonlarının eski bilet satışı-
na ulaşamayacağına keskin gözüyle 
bakılıyor.

YİNE DİJİTAL PLATFORMLAR
Böylesine sorunlu, kaygan bir 

ekonomik ve kültürel zeminde 
kazananlar dijital sektöre yatırım 
yapanlar oldu. Dünya çapında 
internet tabanlı film-dizi izleme 
platformları pıtrak gibi çoğaldı. 
Bizde de epeyce ‘streaming’ kanalı 
mevcut. Bu alanın öncülerinden 
uluslararası çaptaki Netfl ix’in salgın 
dönemini fırsata çevirdiği aşikâr. 
Son iki yılda ciddi miktarda abone 
artışı gerçekleşti. Ayrıca doğrudan 
bu tür platformlar için çekilen 
yapımlar da çoğalmaya başladı. 
Geçen yıl karşımıza çıkan Atiye’nin 

ve Aşk 101’in devam sezonları geniş 
kitlelere yine ulaştı ama nitelik açı-
sından değerli bir ürün ortaya koya-
madı. Önceki yılın büyük başarısı 
Bir Başkadır gibi yılın başlarında 
izlediğimiz Fatma ve son aylarda 
karşımıza çıkan Kulüp dizileri öze-
ne bezene çekilmiş öykülerin yavaş 
yavaş ağırlık koyacağını müjdeleyen 
yapımlar oldu. Netfl ix’in rakibi ko-
numunda yer alan ve daha orijinal 
işlere imza atan BluTV ise özellikle 
kısa dizilerde başarılı örnekler orta-
ya koydu. İlk ve Son, Saklı ve Ye-
şilçam gibi yapımlarla adından söz 
ettirdi. Tabii çok konuşulan ama 
üzerinde biraz çalışılmış, incelmiş 
bir hamasetten öteye gitmeyen 
Börü 2039 gibi ilginç girişimler de 
söz konusuydu.

AH ŞU TİCARİ SİNEMA(MIZ)!      
Fiziksel gösterimler açısından 

ise ticari sinemanın varlık göstere-
mediği bir yıl oldu diyebiliriz. Her 
nasılsa üç harfl ileri konu alan ucube 
filmler, salgın ertesinde bile göste-
rim şansı bulabildi. Yapımcıların 
piyasanın olumsuz mali durumunu 
gözetip masraftan kaçınarak film 
çekme sevdaları yüzünden beş para 
etmez filmlere maruz kaldık. Ucuz 
komediler, ağlama gereksinimini 
gideren yapımlar, milliyetçi, tarihi 
söyleme yaslanan ve geniş kitleleri 
bu şekilde avlayacağını düşünen 
hesapçı işler arasında, bağımsız 
ruhla ve neredeyse imece usulüyle 
kotarılan, tarihi-biyografik filmlere 
örnek olabilecek Hakikat: Şeyh 
Bedrettin gibi dişe dokunur filmler 
de çekildi. Fakat ticari sinema açı-
sından önceki yıllara göre çok daha 
kısır bir dönem olduğunu belirtmek 
gerek. Yüzbinler bandında izlenen 
Türk filmlerine baktığımızda listede 
üç film görebiliyoruz. Bunlar da 
seyirci tercihleri hakkında az çok 
bilgi veriyor: Aykut Enişte’nin 
devam filmi, yani ikincisi 728 bin, 
yandaş gönüllerden pay kapmak 
için çekilen filmlerden Âkif 653 
bin, bir dönemin Ezel dizisiyle 
meşhur olan Ramiz Dayıdan medet 
uman Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 
409 bin izleyiciye ulaşmış. Büyük 
iddialarla çekilip neredeyse ücretsiz 
gösterimlerle herkesi salonlara çek-
meye uğraşan 15/07 Şafak Vakti ise 
120 binde kalmış. İşte ticari sinema-
mızın hâli pür melâli. Filmlerin az 
izlenmesi neyse de asıl üzücü olan 
nitelik açısından zayıfl ığı elbette. 

BAĞIMSIZLAR KANADI
Bağımsız sinemacılar cephesin-

deyse yıl boyunca çok iyi filmler çıktı 
karşımıza: Gölgeler İçinde (Erdem 
Tepegöz), Av (Emre Akay), Çatlak 
(Fikret Reyhan), Okul Tıraşı (Ferit 
Karahan), Kumbara (Ferit Karol), 
Cemil Şov (Barış Sarhan), Bilmemek 
(Leyla Yılmaz)  gibi yapımlar festi-
vallerde boy gösterdiler, gösterimleri 
kısıtlı oldu, seyirci sayıları çok azdı ama 
ülke sineması adına umut vadeden bir 

serüven sundular. Yeni ve 
çok başarılı yönetmenleri 
müjdeleyen ya da birkaç film 
çekmiş isimlerin yerlerini 
perçinleyen filmlerdi bunlar. 
Ayrıca çok keyifl i bir haber de 
kısa film dünyasından geldi. 
Serhat Karaarslan’ın çektiği 
Suçlular, Oscar ödüllerinde 
on beş adaylık listeye kaldı.  
Bağımsız sinemanın sonra-
dan ‘bağımlı’ kanada geçen 
yönetmenlerinden Semih 
Kaplanoğlu’nun son filmi 
Bağlılık Hasan, önceki iki 

filmine oranla daha başarılı bulundu ve 
Akademi ödüllerinde ülkemizi temsil 
etti. Tabii kısa listeye giremedi. Oysa 
Okul Tıraşı, Hayaletler, Gölgeler 
İçinde gibi çok daha önemli, değerli 
filmlerimiz vardı. Dilerim sonraki 
yıllarda ödüle gönderilen filmlerle ilgili 
de bir tür aydınlanma yaşarız.

İNSANA DEĞER VEREN SİNEMA
Ve sinema için 2022 dileğimizi bir 

kez daha yineleyelim: Kötü niyetli, 
parayı kafaya takmış yapımcıların ucuz, 
kof, zekâ özürlü filmleri artık yakamızı 
bıraksın! Üç harfl i filmlerden de ucuz 
hamasetten de erkek egemen övgüler 
düzen maço ürünlerden de cinsiyetçi, 
mafyatik, medyatik söylemlere yas-
lanan ya da yutubırları, sosyal medya 
fenomenlerini başımıza bela ederek 
komik olduğunu zanneden filmler-
den de bıktık. İnsana değer veren bir 
sinema istiyoruz. İster fantastik film 
ister belgesel çekin, ister Hollywood’a 
özenip aksiyonlu, mafyalı, çeteli, polisli 
filmler deneyin ya da masrafı az olduğu 
için tutarsa büyük kâr getirir köşeyi 
döneriz diye yeltendiğiniz komedi veya 
korku filmleri üretin; yeter ki seyircinin 
zekâsıyla oynamayın, insanları küçüm-
semeyin, bu işe giriyorsanız kaliteli, 
nitelikli, özgün ve değerli yapıtlar ortaya 
koymayı öğrenin. Yapamıyorsanız da 
fazla uğraşmayın lütfen, elinizi çekin bu 
piyasadan. Dilerim 2022, tam da bu gün 
gereksinim duyduğumuz bir tür aydın-
lanma rüzgârını arkasına alarak bütün 
liyakatsizlerin, kötü niyetlilerin, kıt 
ideolojik bilgi ve eylemle hareket eden 
cahil sürüsünün toplumsal yaşamdan, 
tarihten, kültür ve sanattan silinip gitti-
ği bir yıl olsun… Amin!

RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ BİR ACAYİP YIL DAHA!

KARACA’DA BU HAFTA

SİNE-BİLGİ

Yasujiro Ozu
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SİNE-LİSTE
Her yıl sonunda adettir, 

önceki yılın en iyi filmlerin-
den oluşan listeler hazırla-
nır. Tabii bu sadece sinema 
yazarlarının tekelinde değil. 
Eskiden kendi hâlinde, 
incelikli tutkularla defterlere 
yazılan listeler, filmler için 
tutulan 
notlar 
şimdiler-
de sosyal 
medyada 
rahatlıkla 
payla-
şılıyor. 
Sinemaya 
az çok 
ilgi duyan herkes irili ufaklı 
seçkiler hazırlıyor. Beğenilen 
filmlerin yanında, yükselen 
yönetmenler, kalp çalan 
oyuncular, en iyi perfor-
manslar kişisel hesaplardan, 
özellikle de sinemayla ilgili 
görüş bildiren geniş bir kitle 
tarafından takip ediliyor, 
tartışılıyor. 

Ben İzmir’in uzun soluklu 
şimdilik tek sinema yazarı 
olarak bu yıl böylesine bir 
liste hazırlamakta ne yazık 
ki biraz geciktim. Hem özel 
sebeplerden hem de salgın 
koşullarının getirdiği kimi 
sıkıntılardan dolayı önceki 
yıla oranla sinemada daha 
az film izlediğim bir yıl 
oldu. Elbette filmleri takip 
etmeyi sürdürdüm, önemli 
bulduklarımı atlamadım 
ama maalesef kaçırdığım 

çok değerli filmler var. (Dün 
Gece Soho’da, Sen Ben 
Lenin, Son Düello, Yeşil 
Şövalye, Sansür, Durgun 
Su, Satranç, Küçük Anne, 
Annette, Yeni Düzen, Lüb-
nan Semaları, Bir Daha 
Asla Kar Yağmayacak, İki 

Âşığın 
Ölümü 
bu film-
lerden ba-
zıları.) Bu 
nedenle 
eksik 
bir seçki 
olacak 
ama fazla 

da geç kalmadan 2021’de ül-
kemizde gösterime giren ve 
izlediğim filmler arasından 
en beğendiklerimi (alfabetik 
olarak) sıraladım: 

“Çiçekler ölmüş. Hepsi. Eskiden bir yer 
ayarlardın, güneşi iyiyse yerini de sevdiyse 
ne biçim açardı. Şimdi güneş aynı, ışık 
aynı, yer aynı. Suni gübre istiyorlar, 1-2 
gram potas koyunca da bir coşuyor namus-
suzlar ama sonra ölüyorlar.”

(*) Muhsin Kanadıkırık 
(Şener Şen, Muhsin Bey, 1987)

BİR REPLİK*

Başka Sinema’nın desteğiyle Karaca 
Sinemasında sinemaya gönülden bağlı 
yeni kuşaklar için harika gece gösterimleri 
devam ediyor. Daha önce iki ayrı gösterim 
yapan Hayao Miyazaki programı 8 Ocak 
Cumartesi gecesi yeni filmlerle karşı-
mızda. Önceki haftalarda Miyazaki’nin 
dünya sineması için öneminden bah-
setmiş, programla ilgili ayrıntılı bilgiler 
vermiştim. İşin güzel tarafı sabaha kadar 
süren ve toplu alınan biletlere ilgi büyük. 
Önceki gösterimlerde salonlar tümüyle 
doluydu. Bu etkinlik de 23.00’ten 08.30’a 
dek sürecek. Gösterilecek filmler sırasıyla 
şunlar: Rüzgârlı Vadi (23.00), Ruhla-
rın Kaçışı (01.30), Rüzgâr Yükseliyor 
(04.00), Küçük Cadı Kiki (06.30). Bu 
nefis deneyime katılmak için şansınızı 
deneyin derim. Umarım son anda bile olsa 
bilet bulursunuz.

MİYAZAKİ GECESİ

THE KING’S MAN: BAŞLANGIÇ 
(The King’s Man, Y: Matthew Vaughn)
Bu başlangıç hikâyeleri, tut-

muş serilerden para kazanma-
nın süper bir yolu. İşte sevilen 
Kingsman filmlerinin öncesini 
anlatan bir film daha. İngiliz 
mizahından payını alan önceki 
bölümlere nazaran daha abartılı 
ve gevşek duruyor. Bana pek 
eğlenceli görünmedi ama seven-
leri ne der bilemem. (131 dk.)

NALAN 
(Y: Fatih Mutlu)
Sinemamızın farklı komedi 

denemelerine ihtiyacı var. Genel 
seyirci kitlemizin 
güldüğü ya da 
prim verdiği işlerin 
büyük kısmı çöp 
olunca insan her 
farklı fikirde bir 
umutlanmak isti-
yor. Bir kaza sonrası 
her soruya istemsizce ters yanıt 
veren karakter fikri hoş, ama 
film bunu nasıl işledi asıl mesele 
orada. (114 dk.)

KAHRAMAN 
(Ghahreman, Y: Asghar 
Farhadi) 
İran sinemasının 

en güçlü yönetmen-
lerinden Farha-
di’nin yeni filmi yine 
çok özel bir deneyim 
sunuyor. İran toplu-
munda tutunmaya 
çalışan, borçları altında ezilen 
bir adamın hikâyesini ele alan 
yapım, hem merak unsuruyla 
Hollywood’a taş çıkartıyor hem 
de gerçekliğiyle ‘sinema bu’ 
dedirtiyor. (127 dk.)

ASLAN: 
HÜRKUŞ KAYIP ELMAS 
(Y: Sinan Güngör, Hakan Bol)
Ülkemizin ani-

masyon filmlerdeki 
ısrarı sürüyor. TRT 
Çocuk’un destekledi-
ği, televizyonda seyir-
ci kazanmış yapımla-
rın çoğu sinemaya da 
uğruyor. Bu da büyük 
büyük dedesinin uçağını arayan 
bir çocuğun macerası. Amerikan 
yapımı pek çok filmden çokça 
esinlenmiş olsa da çocuklar için 
ilginç olabilir. (93 dk.)

LICORICE PIZZA 
(Y: Paul Thomas Anderson)
Modern Amerikan sinemasının 

usta isimlerinden biri Anderson. 
Merakla beklenen filmi, bize yine 
1970’lerden bir öykü sunuyor. Bir lise 
öğrencisinin aşk, ilişkiler ve dünya 
hakkında büyümesi üzerine bir film 
ama tamamen Anderson tarzında. 
Müzikleri, atmosferi, diyaloglarıyla keyif veren 
bir film. (133 dk.)

CANIM DAYIM 
(Y: Fuat Yılmaz)
Otizmli Adem’in yeğeniyle 

kurduğu ilişkiye odaklanan film, 
sinemamızın melodramatik da-
marından besleniyor. Son yıllarda 
seyircileri etkileyen, ağlatma garan-
tili filmleri kendine model alıyor 
ama maalesef ajitasyona kayanların 
izinden gidiyor gibi. İç parçalayıcı 
öyküleri sevenlere… (110 dk.)

LÜBBEY’İN LANETİ 
(Y: Metin Yücel)
Yeni yıla yaklaşırken bir iki 

hafta rahat nefes almıştık. Ama 
başladı gene üç harfl i filmler… 
Bunlardan kurtuluş yok mu 
gerçekten? Bu film de gördük-
lerim arasında en rezillerden 
biri. Akordu bozuk çığlıklar, 
ucuz efektler, saçma sapan bir 
öykü (öykü mü?)... Asıl lanet bu 
filmlerin çekilmesi be!!! 

Av (Y: Emre Akay)
Baba (The Father, 
Y: Florian Zeller)
Don’t Look Up (Y: Adam 
McKay)
Dünyanın En Kötü İnsanı 
(Verdens Verste Menneske, 
Y: Joachim Trier)
Körkütük (Druk, 
Y: Thomas Vinterberg)
Minari (Y: Lee Isaac Chung)
Spencer (Y: Pablo Larrain)
Tanrı’nın Eli ( E Stata la 
Mano di Dio, 
Y: Paolo Sorrentino)
Titane (Y: Julia Ducournau)
Undine 
(Y: Christian Petzold)

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

Matrix Reloaded

Muhsin Bey

Örümcek ve Kız

Kulüp

Hakikat Şeyh Bedrettin

Okul Tıraşı


