
ASLAN YÜREK (Le Lion, 
Y: Ludovic Colbeau-Justin)
Komedi malzemesini 

casus filmi klişelerinden 
özelikle de James Bond 
tipinden devşiren bu 
Fransız komedisi eğlenceli 
bir seyir vadedebilir. Karısı 
kaçırılınca akıl hastane-
sindeki gizli bir casus olduğunu iddia 
eden hastasına inanıp onu kaçıran 
doktor bir maceraya atılıyor. Biraz 
abartılı, sulu zırtlak espriler ve eylem 
komiği de var ama filmlerden referans 
aldığı için başarılı olabilir. (95 dk.)

Karaca Sineması’nda yine muhte-
şem filmler gösterime giriyor. Bu hafta 
vizyona giren ve yanda tanıttığım iki 
film dışında genel gösterime daha önce 
giren Gölgeler İçinde’yi kaçırma-
manızı öneririm. Kentimizin yegâne 
bağımsız sineması Karaca’da film 
izlemenin kendine has, başka bir tadı 
olduğunu da mutlaka biliyorsunuz. 

İşte 26 Kasım – 2 Aralık programı:
İstanbul Bahçesi (Rauberhande) 
/ 14.30 – 18.45
Dünyanın En Kötü İnsanı 
(Verdens Verste Menneske) 
/  12.00 – 16.15 – 20.30
Sen Ben Lenin  / 12.40 – 14.15 – 
17.45 – 21.00
Gölgeler İçinde 
/ 11.00 – 16.00 – 19.20
Başka Bir Şans:
Thelma / 28 Kasım Pazar – 12.30
Başka Çarşamba:
Bir Tutam Açlık (Smagen af Sult) 
/ 1 Aralık Çarşamba – 20.30

17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 
için başvurular başladı. 1 Mayıs 2022’de ta-
kipçileriyle yeniden buluşmaya hazırlanan 
festivale FilmFreeway üzerinden yapılacak 
başvurular için son tarih 1 Şubat 2022.

Başvuru için: http://filmfreeway.com/iscifilmfest

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Kameramızı, bu en büyük, en iyi 
anlatım aracını, bayağılıklar için kullan-
maya hakkımız yoktur. Ben kameraları 
sokağa çıkardım ve savaş sonrası İtalya’sı-
nın yoksul ve acılı yüzünü bütün çıplaklı-
ğıyla ortaya koydum. İtalyanlar yaralarını 
böylesine deşmemden önce hoşlanmadı-
lar. Ama sonraları Yeni-gerçekçiler filmin 
sanatçı içeriğinin ve ahlaki değerinin 
hakkını verdiler.”

Vittorio de Sica

(*) Akt. Artun Yeres,  Göstermenin Sorumluluğu, 
Don Kişot Yayınları, İstanbul, 2006, s.119
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SİNE-SÖZ

SİNE-FESTİVAL

Bin bir emek ve çabayla bu yıl 22. 
kez gerçekleştirilen İzmir Kısa Film 
Festivali, içinden geçtiğimiz kabus 
dolu ekonomik çöküş günlerinde 
sanatsal üretim adına umut vadeden 
bir organizasyon oluyor. İzmir’in öte-
den beri film festivalleriyle yoğun ve 
istikrarlı bir ilişki kurmadığını da dü-
şünürsek yaklaşık yirmi yıldır üstelik 
de kısa film gibi görece zor bir alanda 
seyirciyle buluşmak hiç de yabana 
atılır iş değil.

Açılış gününden beri festivalde 
yönetmenlerle film sonrası söyleşilere 
katılıyor, filmleri de elden geldiğince 
eksiksiz takip etmeye çalışıyorum. 
Bugün etkinliğin beşinci günü olacak. 
Festivalin sembol ödülü olan Altın 
Kedi için yarışacak ulusal ve uluslara-
rası filmler gösterilecek. Geçen hafta 
bu filmlere değinmiştim. İçlerinde 
epey sağlam, gelecek  vadeden yö-
netmenlerin işleri var. Açıkçası tüm 
yapımları merak ediyorum. Siz de eğer 
henüz festivale uğramadıysanız en 
azından bugün ve yarın gösterimleri 
kaçırmayın derim. Altın Kedi’ye aday 
Türk filmleri bugün Fransız Kültür 
Merkezi’nde 15.00 ve 17.00 saatlerinde 
gösterilecek. 

KISA FİLMİN FARKI
Bu festivalle birlikte bir kez daha 

tanık olduğum bir durum da var: kısa 
film izleme deneyimi, uzun filme 
oranla çok daha geniş bir perspektif 
kazandırıyor insana. Fakat maalesef 
bizdeki sinema eğilimleri içinde uzun 
yıllar bu uzunluk bir format olarak 
kabul edilmedi, ciddiye alınmadı. Kısa 
film denince akla gelen ilk şey; sinema 
okuyan ya da film çekmeyi kafasına 
koymuş öğrencilerin işi öğrenmek 
için yaptıkları denemelerden ibaretti. 
Ve tabii bir de kısa film uzun metrajlı 
filme geçiş için bir araç olarak görüldü 
uzun yıllar boyunca.

Ana akım sinemamızın içler acısı 
durumuna karşılık bu yıl izlediğim 
filmler genel olarak sinema üretimi 
adına umutlanmamı sağladı. Her 
şeyden önce kısa filmi başlı başına bir 
iş ve emek olarak görmeye başlayan 
kuşaklar yetişmiş, hem teknik yönden 
hem de içerik açısından şartlar olabil-
diğince zorlanıyor. Tabii bunda önemli 
etkenlerden biri dijital imkânların 
çoğalması. Kısa filmde daima bütçe 
sorunları sinema heveslilerinin canını 
sıkan konuların başında gelir ama öte 

yandan bağımsız ruhla hazırladıkları 
filmde bütçenin elverdiği oranda hatta 
onu da zorlayarak daha yaratıcı işlere 
imza atabiliyorlar. 

BAĞIMSIZLARIN ÖNEMİ
Bu arada bir de bağımsız olma 

durumu var tabii. Özellikle son yirmi 
yılda iktidar partisinin yönlendirdiği ve 
yönettiği sinema ortamında, kültürel 
ya da siyasal anlamda özgün, değerli 
işler üreten sinemacılar bir elin parma-
ğını geçmiyor. Kuşkusuz büyük pro-
jelerin büyük bütçelere bel bağlaması 
da bu anlamda önemli bir engel. Ama 
bir yandan suya sabuna dokunmayan, 
memleket meselelerine bulaşmayan 
bir ticari sinemanın zirveyi zorladığı 
bu dönemde kısa filmler ve belgeseller 
adeta bir nefes alma noktasına dönü-
şüyor. Bunu İzmir Kısa Film Festivali 
sürecinde bir kez daha anladım.  

Başta da belirttim, kabus dolu 
günlerden geçiyoruz. Dolar, Euro 
derken hep birlikte bir tür batışa 
doğru gidiyoruz. Böyle bir ortamda 
sanatın çok önemli, dönüştürücü, yol 
gösteren ve türlü psikolojik sıkıntılar 
içinde boğulan insanları sağaltabilen 
bir rolü var. Sanatın bütün dallarında 
ürün veren kimselerin ama özellikle 
de bağımsız üretim yapan sinemacı-
ların mevcut durumları analiz eden, 
duyarlı, incelikli anlatılar kurmaları, 
toplumun her kesimine ulaşmaları 
gerek. Aslında hâlâ daha televizyon ve 
uzun filmler bunun en doğrudan yolu 
sayılabilir. Fakat söylediğim gibi uzun 
filmlerde ibre daima toplumun genel 
değerleriyle uyum içinde vatan, millet, 
din duygularına seslenen ya da kolaya 
kaçıp ucuz komedi ve korku filmlerin-
den medet uman bir anlayışa kayıyor. 
Geniş kitlelerin sinemanın yaratacağı 
sorgulamalar yoluyla kendini bulması 
için belki de erken. 

DEĞERLİ ÖRNEKLER
Özellikle festivalin ilk dört günü 

izlediğim belgeseller, bu konuda 
daha gerçekçi ve çözümcü tavırla-

rıyla yaşadığımız coğrafya için neler 
yapabileceğimizi gösteren çok başarılı 
çalışmalardı. Bu belgesellerde genelde 
yaşamın gelip dayandığı bir krize işaret 
ediliyor. Doğayla kurduğumuz çarpık 
ilişkiyi, rant düzeninin, şehirleşme-
nin yarattığı açgözlü toplum yapısını 
ve çevreyi hiçe sayan eylemlerimizi 
ortaya koyan çalışmalar, tam da bu 
zamanda filizlenecek yeni bir bakış 
açısının önemli meyveleri gibi görünü-
yor.  Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen 
Hikâyesi (Orhan Tekeoğlu), Ovanın 
Sessiz Tanıkları: Bahçe Evleri (Os-
man Berber), Deniz Kızını Aramak 
(Selin Türkü Doğan), Smirna Çukuru 
(Begüm Aksoy) gibi filmler Türkiye’nin 
son dönemde bilinçli ve kötücül politi-
kalarla getirildiği hâle ilişkin izlenim-
ler sunan filmlerden bazıları. Cumar-
tesiye kadar da bu bilinçte filmler 
izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek 

sanıyorum.
Bunun yanında hep söylenegeldiği 

gibi sinema sektörünün dar yapısı 
içinde yaratıcı yeni bir yönetmenler 
kuşağının da geldiğini görüyoruz. 
Uluslararası kurmaca dalında Kanada, 
Fransa, Rusya, İran gibi ülkelerden 
özgün, teknik olarak çok başarılı 
filmler izlerken artık Türkiye yapımı 
kısa filmlerin de sinemacı kumaşı olan 
yönetmenleri muştuladığını söyle-
yebilirim. Şu ana kadar izlediklerim 
arasında Dördüncü Duvar filmiyle 
Mehmet Kaan Karataş’ın, ilginç 
bir distopya denemesi sunduğu Zarf 
filmiyle Yiğit Erkol’un, Muhafaza fil-
miyle Alptekin Bozkurt’un, Derinlik 
Algısı filmiyle Alperen Albayrak’ın, 
Av filmiyle Kamil Saldun’un, Güzel 
Havalar filmiyle Okan Akgün’ün 
farklı tarzlarda ileride oldukça başarılı 
çalışmalar üreteceklerini düşünüyo-
rum.

DUYARLI SİNEMANIN GÜCÜ
Belki de bu konuya en çok bu 

yönden yaklaşmak doğru olur. Sanatın 
kuşatıcı, iyileştirici gücüne inanan 

duyarlı, dürüst, adaletli yönetmenlerin 
ülkenin içinde bulunduğu duruma, 
yaşanan zulümlere, kötülüklere ses çı-
karan, sahici insan öykülerini perdeye 
taşıyan bir sinema anlayışı kurmaları 
toplumsal bilinçlenme için de çok 
önemli bir güç yaratmaz mı? İzmir 
Kısa Film Festivali’nin bu yılki seçki-
sinde bu anlamda daha da umutlan-
dığımı söyleyebilirim; gençliğimizden 
çalınan yıllara, karartılan yaşamımıza 
rağmen yakın gelecekte ayakları yere 
daha sağlam basan bir ülke sinema-
sıyla karşılaşacağımıza inanmaya 
başladım. 

İzmir Kısa Film Festivali’ni hazırla-
yan ekibe sinemayla yapılan yolculukta 
her türlü zorluğa rağmen pes etme-
den mücadele ettikleri için bir kez de 
buradan teşekkür etmeliyim. Ayrıca 
yağmura rağmen salonları dolduran 
çok da özenli bir seyircisi var İzmir’in. 
Gösterimler nitelikli biçimde sorunsuz 
akıp gidiyor, filmler izlendikten sonra 
da yönetmenlerle harika söyleşiler 
gerçekleşiyor.

Eğer henüz festivale katılmadıysa-
nız son iki güne mutlaka yetişin derim. 
Ayrıca festivalde gösterilen kimi 
filmleri çevrimiçi olarak da izlemeniz 
mümkün. İzmirkisafilmfestivali.muvi.
com adresinden bu filmlere ulaşabi-
lirsiniz.

Son olarak bugün ulusal kurmaca 
yarışmasının aday filmleri toplu olarak 
iki seansta (15.00 – 17.00) gösterilecek: 
Serhat Karaarslan’ın Suçlular, Fehmi 
Öztürk’ün Bir Annenin Sonatı, Sami 
Morhayim’in Susam, Pınar Göktaş’ın 
Bayrak, Can Merdan’ın Stiletto, 
Çağıl Bocut’un Brigitte Bardot, Arda 
Ekşigil’in Akıntı, Nuri Cihan Öz-
doğan’ın Aynı Gecenin Laciverdi, 
Recep Bozgöz’ün Benden Korkmana 
Gerek Yok, Merve Bozcu’nun Plastik 
Rüya, Selin Mincioğlu’nun Kök  ve 
Emir Haznevi’nin Yüksek İrtifa ya da 
Şeylerin Tuhafl ığı filmlerini ülkemiz-
de gerçekten bağımsız ruhla iyi filmler 
yapıldığını görmek için izlemelisiniz. 

İZMİR KISA FİLM FESTİVALİ’NDEN İZLENİMLER

KARACA’DA BU HAFTA

SİNE-HABER

İSTANBUL BAHÇESİ 
( Rauberhande, Y: İlker Çatak)
Birbirinden çok farklı ya-

şamlara sahip iki arkadaş, 
olumsuz bir olaya rağmen 
İstanbul’a gitme planlarını 
ertelemiyor. Samuel’in 
babası Türk ve bu kenti 
tanımak, dostluklarında 
biten pürüzü çözmelerini sağlayabilir. 
Etkili ve dinamik bir sinematografisi 
var filmin ve yakın dostların ilişkisi 
üzerinden yaşamın genel seyrine dair 
etkili bir öykü sunuyor. Mutlaka Kara-
ca’da izleyin.  (93 dk.)

AYLAK TAKIMI (Y: Can Sarcan)
Bir okul var, bir tür 

deney gerçekleştiriyor-
lar. Bir patlama olunca 
bir de bakıyoruz ki bir 
grup öğrenci zombiye 
dönüşmüş. Kalanlar 
da onlardan korunma-
ya çalışıyorlar. Bizde 
zombi hikâyeleri pek denenmiyor ama 
bu film “keşke denenmese” dedirtecek 
türden, lüzumsuz, şapşal tiplerle dolu, 
üstelik komedi filmi olmaya çalışan, 
ucuz, zaman kaybı bir film. Bence 
izlemeyin. (86 dk.)

İNTİKAM VAKTİ (Wrath of Man, 
Y: Guy Ritchie)
Yine bir intikam hikâ-

yesi ve yine çok canlar 
alacak, soğukkanlı, stil 
sahibi bir kahraman var. 
Açık söylemek gerekir-
se Jason Statham bu 
rollerde artık kabak tadı 
verdi ama hâlâ karizmatik olduğunu es 
geçmeyelim. Yönetmen de bu tip film-
lerin ustası Guy Ritchie olunca ortaya 
klişelerle dolu konusuna rağmen 
şaşırtıcı bir iş çıkmış olabilir. Vaktiniz 
varsa deneyebilirsiniz. (120 dk.)

SEANS (Seance, Y: Simon Barrett)
Yedek öğrenci 

olarak beklediği aka-
demiye kabul edilen 
bir kız, yerini aldığı 
öğrencinin öldüğünü 
öğrenir. Film doğaüs-
tü korku unsurlarıyla 
başlayan ama kızın 
ölümü ardındaki sırrın araştırıldığı bir 
gençlik dedektif filmine evriliyor. Tek-
nik olarak başarılı gibi. Eğer senaryo 
da türün klişeleriyle yaratıcı biçimde 
oynadıysa ortaya başarılı bir gerilim 
filmi çıkmış olabilir. (92 dk.)

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
SEN BEN LENİN (Y: Tufan Taştan)
Bir kasabaya dikilen 

Lenin heykelinin yarat-
tığı karmaşaya odak-
lanan film, kesinlikle 
haftanın en iyilerinden.  
Heykel bulunuyor, son-
ra kayboluyor. Ortalık 
da bir tuhaf oluyor. 
Kara mizahın tonların-
da gezen öykü, nitelikli bir sinemayla 
perdeye taşınıyor. Senaryoda Barış 
Bıçakçı’nın imzasının olması da ayrıca 
tercih sebebi. Fırsat yaratıp mutlaka 
Karaca Sineması’nda izleyin. (86 dk.)

GUCCİ AİLESİ 
(House of Gucci, Y: Ridley Scott)
Moda devi Guccilerin 

hikâyesi nasıl ve neden 
anlatılıyor bilinmez ama 
projede müthiş bir oyuncu 
kadrosu var. Sırf bu oyun-
cuların hayranları için bile 
şölen gibi bir film olabilir. 
Ridley Scott’ın ustalığı da tartışıl-
maz. Kuşkusuz pis kapitalist çarkların 
arka planındaki trajedilere ve türlü 
acayipliklere bir yolculuk eylenecek. 
Bu zengin ailenin yaşamından baka-
lım neler çıkaracağız? (157 dk.)

AZRA (Y: Beyza Şenel)
Bu filmlerden neden 

kurtulamıyoruz anla-
mıyorum, her hafta, 
her hafta… Bu yapım 
da korku efsanesine 
dönüşen Paranormal 
Aktivite’nin çok kötü 
bir taklidi. Yeni eve 
yerleşen bir çift var, eve kamera kuru-
yorlar. Sonra geceleri filan kamerada 
paranormal olaylar görüyoruz. Çok 
yaratıcı! İçine en azından yeni bir şey-
ler koyar insan. Olsun ben yine izlerim 
derseniz, siz bilirsiniz tabii. (82 dk.)

S�nema

Albert Einstein araba kullanmayı 
bilmezmiş, hayatı boyunca direksiyon 
başında da oturmamış. Ta ki 3 Şubat 
1931 tarihinde eşi Elsa ile Warner Bros 
Stüdyoları’nı ziyaret edene kadar. 
Tarihi net biliyoruz çünkü 4 Şubat 
1931 tarihli New York Times’ta olayın 
haberi bulunuyor. 

Warner Bros yetkilileri yeni bir 
teknoloji keşfettiklerini (bugün yeşil 
ekran olarak bildiğimiz efektin atası 
denebilecek mavi ekran) söyleyip güç 
bela ikna etmişler Einstein’ı film çek-
meye. O da gelip direksiyonun başına 
geçmiş. Elsa ile tatlı tatlı rol yapmışlar. 
Broadway’den Los Angeles’a, Rocky 
Dağları’ndan, Niagara Şelalesi’nde ge-
zip arabalarını Almanya’ya indirmişler.

İşin ilginci videonun tek kopyasını 
da Einstein’a vermişler. Yıllarca efsane 
olmuş bu video, gerçekten var mı yok 
mu bilinmemiş. Ancak 2018’de Lincoln 
Center Arşivlerinde ortay çıkmış. Oriji-
nali siyah-beyaz olan videoyu sonra-
dan renklendirmiş ve restore etmişler.

SİNE-ANEKDOT

Vittorio de Sica

Albert Einstein
 ve Elsa

Gölgeler İçinde

Fatma Kayacı’nın 
Bilinmeyen Hikâyesi

Av

Bir Annenin Sonatı


