
   

Kentimizin sinemayla bağımsız iliş-
ki kuran yegâne sinemasında bu hafta 
eski yeni çok özel filmler var. Özellikle 
Nil’de Ölüm gibi bir klasiği bulmuş-
ken kaçırmayın derim. İşte 21-27 Ocak 
haftası programı:

Belle / 12.00
Kahraman (Ghahreman) /  14.15 – 

18.35
Dünyanın En Kötü İnsanı ( Ver-

dens Verste Menneske) / 14.00 - 20.30
Protesto (La Haine) / 16.30
Ayrı Dünyalar (Ouistreham) / 

12.00 – 18.15
Licorice Pizza / 16.15 – 20.30
Başka Bir Şans:
Her Şey Yolunda  (Tout s’est Bien 

Passe) / 23 Ocak Pazar: 12.15
Başka Çarşamba:
Nil’de Ölüm (Death on the Nile) / 

26 Ocak Çarşamba: 20.30

Dünya çapında bir film ya da dizi-
nin ülkenizde çekilmesi ekonomiye 
büyük katkı sunar. Hırvatistan bu 
ülkelerden biri. Hırvatistan Görseli-
şitsel Merkezi (HAVC) bununla ilgili 
geçen ay bir rapor yayımladı. Game of 
Thrones’un beş yıl boyunca Dubrov-
nik, Split ve diğer bazı küçük şehirler-
de yapılan çekimleri ülke ekonomisine 
180.7 milyon avro katkıda bulunmuş. 
Dizinin burada geçen bölümleri 
Hırvatistan turizmini de birkaç kat 
etkilemiş. Böyle olunca Geceyarısı 
Ekspresi dâhil yıllarca ülkemizde 
film çekmek isteyen ünlü sinemacı-
ları eften püften sebeplerle reddeden 
Kültür Bakanlığımızın basiretsizliğini 
düşünmeden edemiyor insan.

(*) ilgili haber için bkz. www.filmneweuropa.
com/news/crotia-news-item/122825-game-of-th-
rones-tourism-spurs-crotian-economy

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“İyi bir filmin etkisi uzun sürelidir ve 
siz salondan ayrıldıktan sonra onu 
kafanızda yeniden inşa edersiniz.”

Abbas Kiarostami

SİNE-SÖZ

SİNE-ANALİZ

Dijital teknolojinin geliştiği ve insanlar 
arası etkileşimin (!) -sanal düzeyde- epey-
ce arttığı kültür ortamında sık duymaya 
başladığımız terimlerden biri de ‘sinefil’. 
Özellikle bu çağın nimetlerinden yarar-
lanma açısından aşırı ballı olan Z kuşağı 
temsilcilerinin keyifl e sahip çıktığı, bazen 
de popüler olma yollarından biri olarak 
kullandıkları bir sözcük. 

Kavramın orijinali aslında Fransızca 
Cinéphilie birleşiminden geliyor. Ciné, 
malum ‘sinema’nın kısaltılmış hâli.  Philie 
de etimolojik kökeni biraz belirsiz, Yu-
nancada karşımıza çıkan philos sözcü-
ğünün torunu. Anlamı; sevmek, tutkulu 
bağlılık, aşk. Yunanca kökenli pek çok 
terimde bu sözcüğe rastlıyoruz. Felsefede 
olduğu gibi (Philosophia). 

SİNEMA MEFTUNLARI
Bu hâliyle sinefil, film izlemeye tut-

kuyla bağlı, film delisi, film âşığı, sinema-
ya meftun olmuş kişi demek. Tabii zaman 
içinde kavram genişliyor ve çeperlerinde 
çok başka varyantlar oluşmaya başlıyor.  
Bir yanıyla ironi de içeren bir kavram bu. 
Gerçekte var olmayan ve sinefili denmiş 
bir hastalığı da işaret ediyor. Dolayısıyla 
filmler söz konusu olduğunda günlük ih-
tiyaçlarını askıya alan, yemeden içmeden 
kesilen, sinemasız yapamayan bağımlı 
kişiler kast ediliyor. (Çevrenizde böyle 
birine rastladınız mı bilmem ama açıkçası 
ben tanınmış bazı isimler haricinde bu 
tip sinefillerle karşılaşmadım.)

Sinefil sözcüğünün bizde bu kadar 
rağbet görmediği zamanlarda filmlerle 
yatıp kalkan kişilere film delisi, film 
manyağı, sinemakolik deniyordu. Tabii 
bu tabirler de doğal olarak Türkçe değil. 
İngilizcede ise terime karşılık olarak ‘mo-
vie buff ’ kullanılıyor. Buff ’ın bu anlamda 
ilginç bir yönü var; temel anlamı ‘açıkla-
mak’ olan sözcük belli bir konuya meraklı 
ve o konuda çok bilgisi olan anlamına da 
geliyor. ‘Sinefil’ de zaman içinde sinemay-
la ve filmlerle ilgili en ilginç ayrıntıları 
bilen bir kişiyi tarifl emekte kullanılmış. 
Günümüzde Z kuşağı arasında daha sık 
görmeye alıştığımız bir sözcük de “geek”. 
Sosyal medyada gezinirken mutlaka 

rastlamışsınızdır. Dijital teknolojik 
gelişmelerin gemi azıya aldığı günlerden 
bu yana bu sözcük kabaca, bir hobi ya da 
entelektüel arayışa takıntılı uzman ya da 
meraklıyı ifade ediyor. Günümüzde sine-
filin daha geleneksel tanım ve eğilimleriy-
le ‘geek’in birleştiğini söylemek mümkün. 
Herhangi bir alanda (çizgi romanlar, 
Marvel filmleri, belli bir film türünün 
tüm ayrıntıları vb.) delicesine ve çoğun-
lukla gereksiz bilgi yumağını heybesinde 
taşıyan kimseler aklımıza gelebilir.

KİM BU SİNEFİLLER?
Peki, her yaptığımızı insanların 

gözüne sokarcasına paylaştığımız bu çağ 
öncesinde filmlere aşkla bağlı bu insanlar 
kimlerdi ve onları yakın çevreleri dışında 
tanımak mümkün müydü? Aslında 
kavrama ilişkin tutumları ikiye ayırmakta 
fayda var: Birinci grupta sinemayla besle-
nen, onunla nefes alıp var olan ve oradan 
aldıklarını yeniden ya akademik yolla ya 
da doğrudan sinema yoluyla kitlelerle 
paylaşanlar var. Sinefilin dünya çapında 
tanınmasına da aslında bu grubun yol 
açtığı söylenebilir. İkinci grup ise sinema 
için beslediği özel hisleri, gözlerden uzak-
ta, film izlemek ve okumak için kurduğu 
naçizane arşivinde kendi hâlinde yaşayan, 
çevrenin biraz tuhaf (bugünkü yabancı 
tabirle nerd) bulduğu tipler. Bu kimseleri; 
ancak ailesi, arkadaşları ve eğer koşullar 
uygun düşerse sinemayla yatıp kalkan bu 
garip tipleri haberleştiren bir yayın organı 
tanı(t)mış oluyor.

FİLM YAPMAYI SİNEMADA 
ÖĞRENENLER

Bizi ilgilendiren kısım ise aslında 
birinci grup. Çünkü onlar sinemasal eği-
limleri değiştiren, sinemaya ciddi biçimde 
bakılması, filmlerin sanat mertebesine 
yükselmesini sağlayan çok önemli isimler. 
Doğal olarak sinemanın ilk yıllarından 
50’li, 60’lı yıllara kadar filmler üzerine 
güçlü bir akademik birikim inşa edilme-
mişken filmlerle ilgili her şeyi yine filmler 
yoluyla öğreniyorlardı. O zamanın şart-
larında dünya sinemasının farklı örnek-

lerini bir arada, festivallerde ve şanslıysak 
sinematekler dışında bulmak neredeyse 
imkânsızdı. Sinemanın gramerini öğre-
nirken, farklı film yapma yollarını da yine 
sinemanın kendisinden edindiler. Bu 
alanda akla gelen en ilginç örneklerden 
biri daha ilk filmi Yurttaş Kane’le (Citi-
zen Kane, 1941) büyük başarı yakalayan 
genç deha Orson Welles’in yaptığıydı. 
Bu filmi yapmak için yapımcıyla anlaşan 
sanatçının isteği, arşivdeki bütün filmleri 
izlemek için kendisine izin verilmesiy-
di. Kapanıp o güne kadar yapılmış en 
önemli filmleri izleyen Welles, sinemaya 
dair sağlam bir perspektif kazanmış ve 
efsanevi filminin senaryosunu Herman 
Mankiewicz’e hazırlatmıştı. 

1950’lerde 
ortaya çıkan 
Yeni Dalga 
hareketini 
de unutma-
mak gerek.  
Özellikle pek 
önem veril-
meyen B sınıfı 
Hollywood 
filmlerine ve 
ana akım ticari filmlere, başta Hitchcock 
olmak üzere, müthiş bir ilgiyle yaklaşan 
bir avuç genç sinema âşığı, o ünlü Cahier 
du Cinema dergisinin birikimini, art arda 
çığır açan filmlerle taçlandırmıştı. Bun-
ların başında elbette tam bir sinefil olan 
François Truff aut geliyor. Entelektüel 
açıdan akımı yükselten Jean Luc-Go-
dard, Eric Rohmer, Agnes Varda, Cla-
ude Chabrol, Alain Resnais  gibi efsane 
isimler, filmler hakkındaki birikimleriyle 
sinema okuryazarlığını değiştiren işlere 
imza attılar. 

Bu dalganın devamında dünya sine-
masını etkisi altına alan yeni Hollywood 
yönetmenler kuşağı ortaya çıktı. Ço-
ğunlukla okullu, sinema büyüsüne film 
izleyerek kapılmış ve bu uğurda yaşamını 
kurmuş önemli isimler: Martin Scor-
sese, Steven Spielberg, Francis Ford 
Coppola, Robert Altman, Brian de 
Palma, George Lucas gibi bu isimlerin 
bir kısmı sinemanın endüstriyel patlama-
sını yaratırken bir yandan da bu sana-
tın gereklerini yerine getiren köşe taşı 
filmlere imza attılar. Ayrıca kıyıda köşede 
kalmış, unutulmuş filmlerin restore 
edilmesini ve değer görmesini sağladılar. 
Martin Scorsese’nin bu konudaki çok 
önemli çabalarını ve Fatih Akın’la Susuz 
Yaz’ı yenilediklerini de unutmayalım.

GENÇ KUŞAKTA DURUM
Genç kuşağa gelince, son yıllarda 

bütün bu mirası yüklenmiş, sinema tari-

hine referanslarla dolu filmler üretiliyor. 
Bunlar arasında kuşkusuz yeni kuşakların 
sinefil tabirini öğrendiği isim Quentin 
Tarantino oldu. 80’li yıllarda büyüyen 
ve çalıştığı video dükkânında tüm vaktini 
filmlere harcayan bu genç ve tuhaf adam, 
90’lı yıllarda sinemaya yeniden şekil 
veren, filmleri postmodern yapı içinde 
konumlandıran bir yönetmene dönüştü. 
Hâliyle sinema okuluna gitmeden bir 
video dükkânında izlediği filmlerle en 
ünlü isimlerden birine dönüşmesi onu 
genç kuşakların idollerinden biri hâline 
getirdi. Bugün sinemacılık hayali kuranlar 
büyük ölçüde Tarantino’nun rüzgârın-
dan etkileniyor. 2000’ler boyunca pek 
çok Tarantinesk film izlememiz de hem 
sektörün hem yönetmen adaylarının bu 
alandan beslendiğinin kanıtı. Tabii sine-
filliğiyle bilinen ve geniş kitleleri etkileyen 
genç kuşaktan düzinelerce isim sayılabi-
lir: Wes Anderson, Nicholas Winding 
Refn, Paul Thomas Anderson ve daha 
niceleri…

Sinema söz konusu olduğunda bir 
sinefil olarak ikinci grupta yer almaksa 
günümüzde hem kolay hem de zor. Kolay 
çünkü (neredeyse) istediğiniz her filme 
ulaşabiliyorsunuz. Zor çünkü (neredeyse) 
istediğiniz her filme ulaşabiliyorsunuz. 
Geleneksel sinefillerin nitelik konusunda 
belirgin ilkeleri olduğunu ve görece daha 
az filme ulaştıklarını düşünürsek 60’lar ve 
70’lerde sinefil olmak çok havalı bir şeydi. 
Bugünse dijital patlamanın neden olduğu 
bu müthiş üretim ve tüketim çöplüğünde 
hangi filme zaman ayıracağınızı düşün-
mek saatler alıyor. Daha da fenası filmler 
hakkında üretilen okuma-tartışma kültürü 
de alıp başını gitmiş durumda. Hangi birine 
yetişeceğinizi şaşırıyorsunuz. Adım başı 
film seminerileri, film okuma eğitimleri, 
zoom toplanmaları, youtube videoları, 
podcastler gırla gidiyor. Sinefillerin sanal 
dünyanın nimetlerinden faydalanıp biraz 
para kazanma arzusu, nitelikli niteliksiz 
herkesin söz almak istediği bir keşmekeş 
oluşturuyor. Böyle kaotik bir ortamda sine-
manın büyüsüne âşık olmak ve yolunu bul-
mak için sinemaseverler sinema tarihinin 
mihenk taşlarına, bu alanda üretilmiş te-
mel yapıtlara bakmalı. Yoksa filmler yoluyla 
hava atmaya çalışan bir kitlenin rabarbası 
arasında kaybolmak işten bile değil.

SİNEFİL OLMAK: SİNEMANIN PEŞİNDE YANA YANA

KARACA’DA BU HAFTA

SİNE-BİLGİ

DİKKAT ÇEKENLER

Geçen hafta kendine has bir hayran 
kitlesine sahip The Off ice dizisi, tüm 
sezonlarıyla Netfl ix kütüphanesine ek-
lendi.  Bu platform daha önce de Friends 
ve How I Met Your Mother gibi çok 
popüler dizilerin tüm bölümlerine yer 
vermişti. Sinema Gezgini’ni takip edenler 
bilir, Netfl ix’in ürettiği içerikleri ve 
duruşunu beğenmiyorum. Fakat zaman 
zaman sinemanın değerli ürünlerine alan 
açması ve az da olsa nitelikli dizilerin 
üretilmesi adına tebrik etmeden geçme-
yelim.

The Off ice’in kütüphaneye alınması 
kanımca platformdaki mizah seviyesi-
ni yükseltiyor. Dünya çapında dizinin 
geniş bir hayran kitlesi var ama başta 
saydığım sitcom diziler kadar bilinmiyor. 
Bu sayede, özgün mizahıyla gönüllerde 
taht kuran The Off ice daha çok insana 
ulaşabilir. Belki mevcut sistemi, yönetimi 

ve kocaman bir şirkete dönmüş ülkemizi 
anlamak adına bize de bir şeyler katabilir. 

The Off ice’in en önemli erdemi, 
sitcom tarzını belgeselvari bir anlatımla 
birleştirmesi. Kâğıt üreticisi bir şirketin 
ofisinde yaşananları merkeze alan dizi, 
karakterlerin ironik duruşlarıyla modern 
hayat ve çalışma adı altında yumurtla-
dığımız zırvalıklara yakından bakıyor. 
Özellikle son dönemde Türkiye’de 
üretilen komedi filmlerini izleyip gülen 
kesimlere pek bir şey ifade etmeyebilir 

fakat The Off ice’in çok ince bir komedi 
anlayışı var. Absürt komedi ile toplumsal 
eleştiriyi birleştiren, karakterlerin tip 
özelliklerini senaryoya başarıyla yedir-
miş bir çalışma. Yüzeysel Hollywood 
filmlerinde tam performans göstereme-
yen Steve Carrel başta olmak üzere tüm 
oyuncular oldukça iyi. 

Tabii işin mutfağında epey sivri, 
muhalif bir komedyen olan Ricky 
Gervais’in bulunması kaliteyi artıran 
unsurların başında geliyor. Bu isim ayrıca 
Netfl ix’te üçüncü sezonu geçen hafta 
yayına giren Afterlife’ın da yaratıcısı ve 
oyuncusu. Afterlife, komediyi daha nahif 
biçimde ele alan, dramatik yönü etkili 
bir dizi. Eşini kanserden kaybeden bir 
gazetecinin dönüşümünü ele alıyor. Kim-
seye rol yapmamaya, insanlara içinden 
ne gelirse öyle davranmaya başlayan ana 
karakter Tony yoluyla toplumsal yaşamda 

karşımıza çıkan abuklukları, nezaket adı 
altında maruz kaldığımız ikiyüzlülük-
leri göz önüne seriyor. Final sezonuyla 
gösterime giren dizi geçen haftadan beri 
sosyal medyada da epey konuşuldu, ses 
getirdi.

Nitelikli mizahtan hoşlanıyor ya da 
bu tür bir mizahı tanımak istiyorsanız 
bu iki dizi gerçekten çok şey vadediyor. 
Bu alanda bizde çekilen diziler arasında 
Gibi’nin de bu tip bir anlayışa yakın 
olduğunu ekleyelim.

Rus asıllı ünlü İngiliz oyuncu Peter 
Ustinov’u hatırlar mısınız? Kendisi 
bir dönem Yaşar Kemal’in muhte-
şem romanı İnce Memed’i sinemaya 
uyarlamış (Memed My Hawk, 1984), 
İstanbul’da geçen bir hırsızlık öyküsü 
olan Topkapi (1964) filminde oyna-
mıştı. Bir film setinde kendisine so-
rular yönelten İngiliz gazeteci üstada 
şöyle bir soru soruyor: “Bu yaşta neden 
emekliye ayrılmıyorsunuz?”

Bu soruyu duyunca hayli öfk eleni-
yor Ustinov ve şöyle yanıt veriyor: “Af-
federsiniz ama sadece genç aktörlere 
ihtiyaç olduğunu da nereden çıkardı-
nız? Filmlerde ve tiyatro oyunlarında 
yaşlı karakterlere de yer veriliyor. 
Gençleri makyajla ihtiyarlatmak 
yerine yaşlı sanatçılardan yararlanmak 
gerekmez mi?”

SİNE-ANEKDOT

NETFLİX’İN MİZAH SEVİYESİNİ YÜKSELTEN DİZİLER

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
AYRI DÜNYALAR 
(Ouistreham, Y: Emmanuel Carrere)
Yeni kitabını yazmak için 

başka bir kimliğe bürünen 
bir yazar, işçilerin yaşamını 
ilk elden deneyimleme şansı 
elde ediyor. Böylece sosyal 
sınıfl ar arasındaki dengesiz-
liğe gerçek anlamda tanık 
oluyor. Çağdaş dünyanın bu 
konudaki duyarsızlığını vurgulayan, oldukça 
etkili bir film karşımızdaki. Ken Loach 
stiline yakın, üstelik başrolde Juliette Bino-
che var. Kaçırmayın ve mutlaka Karaca’da 
izleyin. (106 dk.)

ŞARKINI SÖYLE 2 
(Sing 2,Y: Garth Jennings, 
Christophe Lourdelet)
İlk filmde kazandığı 

başarıdan sonra Buster bu 
kez gözünü Crystal Tower 
tiyatrosuna diker. Fakat  bu-
rada yapmak istediği gösteri 
için önce Jimmy Crystal’ın 
yönettiği ünlü ofise girmek zorundadır. Mü-
zikle çizginin birleştiği keyifl i animasyonun 
devamı da başarılı görünüyor.  Hayallere 
ulaşmak,  pes etmemek gibi beylik mesajlara 
yaslansa da yetişkinler için de eğlenceli bir 
seyirlik. (110 dk.)

MASAL ZAMANI: MELEZ PRENSES 
(Y: Kubilay Güleçoğlu, BurakKahraman)
9 yaşındaki Melisa yaş 

gününde annesinin masal 
kahramanı ve babasının da 
melez prens olduğunu öğreni-
yor.  Yanlışlıkla herkes donup 
kalınca arkadaşlarıyla bir 
serüvene atılıyor. Batılı çocuk 
filmlerini düşününce bizim 
hikâyeler hâlâ gevşek, çiğ ve amatör. Çocuk 
tiyatrolarındaki piyesler gibi bir bakış söz 
konusu. Ama yine de filme biraz emek 
verilmiş, çocuklar için eğlenceli olabilir. 
(92 dk.)

CUMALİ CEBER  666 
( Y: Fuat Kurtoğlu)
İşte bu topraklarda yapı-

lan en rezil filmlerden biri! 
Üstelik utanacakları yerde 
her fırsatta devamını yu-
murtluyorlar. Ortada doğru 
dürüst bir öykü, olay örgüsü 
filan da yok, nasıl yazıyorlar 
anlamıyorum. Meymenetsiz 
Cumali karakteri bu sefer Hacca gidiyor, 
Korona ile uğraşıyor filan. Sinemaya tebelleş 
olan vine ünlülerinden bıktık. Halil Söylet-
mez de bir ara fenomen olmuş olabilir ama 
film çekmesine mani olunmalı. (82 dk.)

KOLONİ 
(The Kolony, Y: Tim Fehlbaum)
Küresel bir felaket sonucu 

Dünya insanlar için yaşan-
maz duruma gelince bir grup 
insan Kepler 209 adlı gezege-
ne ulaşır fakat burası insan-
ları kısır hâle getirmektedir. 
Fikir orijinal olmasa da filmin 
bilimkurgusal atmosferi ve 
gerilimi oldukça başarılı görünüyor. Bu 
tür filmlerin gediklisi Ronald Emmerich 
yapımcı koltuğunda. Senaryo iyi işlendiyse 
güçlü bir film ortaya çıkabilir. (104 dk.)

AFACAN FELİX 
(Félix et le Trésor de Morgäa, 
Y: Nicola Lemay)
Denizde kaybolan baba-

sını bulmak için yola çıkan 
Felix, Şubat tatili haftasının 
çocuklar için en keyifl i seyir-
lerinden biri olabilir. Tenten’i 
de andıran karakter, Yaşlı 
kaptan dostuyla efsanevi bir 
adaya varınca serüven başlıyor.  Gizemli ve 
heyecanlı bir öyküsü var. Ana karakter de 
sevimli, ilgi çekici. Üstelik menşei Avrupa. 
Bu unsurlar filmi bir animasyon olarak 
çekici kılıyor.  (85 dk.)

KARA NEME: GELİN DERESİ 
(Y: Kemal Danacı)
Bir rahat vermiyorlar 

bize! Yine Türk işi, ucuz, 
anlamsız bir film. Bu kez üç 
harfl iler değil de bir lanet var 
galiba. Bir çift, romantik bir 
hafta sonu kampına gidiyor. 
Ellerinde de kamera. Sonra 
bakıyorlar ki acayip büyüler, korkunç var-
lıklar…  Olayı yaşayanların çektiği görün-
tülere yaslanıyor hikâye. Blair Cadısı’nın 
biçimini kullanıyor ama tabii inandırıcı-
lıktan yoksun, seviyesiz ve bayağı bir taklit 
sadece. (78 dk.)

ŞÖHRETLER OKULU 
(Y: Adnan Önel)
İşlerin iyi gitmediğini düşündüğü için 

okulu satmaya karar veren 
kızına karşı çıkan Kemal Öğ-
retmen, bir yarışma teklif eder. 
Her ikisi de bir takım kuracak, 
kazananın dediği olacak. Ediz 
Hun’u böyle bir çocuk filminde 
ne işi var duygusuyla izliyorsu-
nuz.  Senaryo temel klişelerle 
bezeli ve yabancı filmlerin dünyasından 
aparmalar var gibi. Yine de epey küçük 
izleyiciler merakla izleyebilir. (90 dk.)
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