
   

   

Suriye’deki iç savaştan kaçan iki kar-
deş, yasadışı yoldan Avrupa’ya geçmeye 
çalışır. Sonunda bu zorlu mücadele onla-
ra yeni bir hayatın kapısını açacak mıdır?

YÜZÜCÜLER
(The Swimmers, İngiltere, 2022, 134 dk.)
Y: Sally El Hosaini
O: Nathalie Issa (Yusra), Manal Issa 

(Sara), Ahmed Malek (Nizar), Matthias 
Schweidghöfer (Sven), Ali Süleyman 
(Ezzat Mardini)

Filmin notu: ★★★

Geçen hafta Netfl ix kütüphanesine gelen 
Yüzücüler, gerçek bir hikâyeye dayanıyor. 
Bu yönüyle epey ilgi çekici aslında. Suriye’de 
2015’teki iç savaş sırasında Avrupa’ya iltica et-
meye çalışan insanların trajedisine, iki yüzü-
cü kardeşin yaşadıkları üzerinden bakıyoruz. 
Yusra ve Sara Mardini’nin Olimpiyatlara ve 
Uluslararası yardım organizasyonlarına uza-
nan çileli serüveni, filmin temel öyküsünü 
oluşturuyor. Film, mültecilerin zorlu ve çok 
tehlikeli yolculuklarını aktarırken spor film-
lerinde sıkça karşılaştığımız ‘başarı’ temasını 
bu anlamda yeniden oluşturuyor. Tabii bunu 
yaparken olumlu yönleri olduğu kadar eksik 
kaldığı alanlar da var.

MÜLTECİLERİN TRAJEDİSİ
Netfl ix tanıtımlarında filmin Toronto 

Film Festivali’nde, gösterimden sonra dört 
dakika boyunca alkışlandığı bilgisi verilmiş. 
Festivallerde filmlerin kaç dakika alkış aldığı 
konusu, son yıllarda nedense çok konuşulur 
oldu. Bunun filmin niteliğinden bağım-
sız düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak 
gerek. Yüzücüler, yaşanmış hikâyesinin 
güçlü etkisiyle ve elbette son on yılın dünya 
politikasını güdümleyen önemli sorunlardan 
biri olan mülteci meselesine bakışıyla dikkat 
çekiyor. Alkışları, büyük ölçüde bu politik 
doğrucu tavra bağlamak mümkün. Çünkü 
açıkçası kendi türüne göre ciddi maliyetle 
çekilmiş olsa da Yüzücüler, Hollywood’un 
alışıldık biyografi filmlerine çok yakın bir 
anlatım tutturuyor. Bir dram izlediğimizin 
fazlasıyla farkındayız. Hikâyenin, özellikle 
de diyaloglar açısından ‘kurulmuş’ olduğu 
fikrinden uzaklaşamıyoruz. Çünkü böyle 
bir hikâyeyi seyircinin görmek isteyeceği 
klişelerle vermek, bizi yaşananların arka pla-
nındaki derinlikten uzaklaştırıyor. Batılıların 
izlemesi, dahası beğenmesi için yapılmış 
gibi. Elbette bu filmin, dünyanın her yerinde 
insanların dikkatini çekmesi, Suriye’de ve 
pek çok ülkede yaşanan sıkıntıların, faşist 
baskıların farkına varılması, belki uluslararası 
toplumun harekete geçmesi için bir basamak 
olacağı düşünülmüş olabilir. Fakat sonuçta 

ortaya çıkan hikâye bireysel bir azim ve başa-
rı öyküsü olarak işlev görüyor. Siyasi ve sosyal 
sorunların çözümü için atılacak adımlar geri 
planda kalıyor böylece. 

Filmin ana yapımcısı epey prestijli bir şir-
ket aslında. Önemli pek çok İngiliz yapımını 
finanse eden Working Titles’ın işin başında 
olması, muhtemelen farklı ülkelerde geçen 
bu zor filmin yapımını kolaylaştırmış. Tim 
Bevan, Eric Fellner ve The Crown’ın yönet-
meni Stephen Daldry’nin deneyimi, filmin 
uluslararası dağıtımda ön plana çıkmasını 
sağlayan temel unsurlar. Yönetmen koltu-
ğunda oturan Bafta ödüllü Sally El-Hosaini, 
baba tarafından Mısırlı, anne tarafından Galli 
bir Britanya vatandaşı. Şeytan Kardeşim’le 
(2012) epey dikkat çekmişti. Bu filmin senar-
yosunu da Jack Thorne ile birlikte yazmış. 
Filmin yapım süreci dört yıla yayılıyor. Yusra 
ve Sara’yı oynayacak kardeşlerin bulunması, 
oyuncular yüzme bilmedikleri için yoğun 
bir eğitimden geçmeleri de dâhil olmak 
üzere epey emek harcanmış. Yine de olimpik 
havuzda yüzme seviyesinde olmadıkları 
için gerçek hayattaki Yusra, filmdeki yüzme 
sahnelerinde rol alarak bir nevi dublörlük 
yapmış. 

Bu arada filmin büyük bölümü Türkiye’de 
çekildi. Geçen yıl bu konuda haberler de 
çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve 
İzmir Sinema Ofisinin mekân seçimi gibi ko-
nularda filme ciddi desteği var. İzlerken çok 
belli olmasa da Şam ve Midilli gibi şehirlerde 
geçen sahneler muhtemelen İzmir civarında 
çekilmiş. Bu açıdan mekânların oldukça 
etkili, ekonomik kullanıldığını söylemek 
mümkün. Bir de tabii Ayvalık açıklarında 
Midilli’ye geçerken Ege Denizinde geçen sah-
neden bahsetmek gerek. İlk yarının sonuna 

denk gelen bu sahne, muhtemelen öyküdeki 
en can alıcı nokta.

BİR ÜLKE YOK OLURKEN
Bu arada öykünün başına dönelim. 

Şam’da İzzet Madrini, gururla yetiştirdiği kız-
ları Yusra ve Sara’yı olimpiyatlara hazırlıyor. 
Özellikle Yusra’dan çok umutlu. Bu konuda 
kardeşler arasında ayrım gözettiği de söyle-
nebilir. Madrini ailesi, Şam’ın seküler yaşamı-
na ait bir temsil gibi duruyor. Kızları oldukça 
özgür, barlarda arkadaşlarıyla eğlenip parti 
yapabiliyorlar. Filmin bir sahnesinde şehir 
bombalanırken gerçekleşen parti bu açıdan 
oldukça anlamlı. Örtük biçimde burjuvazi-
nin yaşanan iç çatışmalara kayıtsız kalma-
sına dair bir eleştiri bu. 2015’te çatışmalar 
şiddetlenip iç savaşa doğru evrilince, kızlar 
babalarını Avrupa’ya kaçma konusunda ikna 
ediyor. Yasadışı yollardan Almanya’ya gidip 
sonradan aile birleşmesi yoluyla ailelerini 
de yanlarına almayı planlıyorlar. Kuzenleri 
Nizar’ı da alıp önce İstanbul’a uçuyorlar. 
Ardından kendilerini Avrupa’ya götürecek 
kaçakçılara ulaşıyorlar. Bu noktadan sonra 
film mültecilerin yaşadığı drama seyirciyi 
dâhil ediyor. Yaşanan güçlükleri biz de 
karakterlerle birlikte deneyimliyoruz. Son 
derece yetersiz bir botla otuza yakın kişinin 
Midilli’ye geçmeye çalıştığı sahne gerçekten 
de etkili. Ayrıca burada kardeşlerin yüzücü 
olması işin trajik boyutunu artırıyor. Karşı 
kıyıya vardıktan sonra ülkelerinden farklı bir 
düzen görmüyorlar. Yolculuk; hırsızlık, fırsat-
çı insan kaçakçıları, tacizciler gibi tehlikelerle 
dolu… Yine de büyük bir dirayetle kardeşler 
tüm zorlukları aşıp Almanya’ya ulaşıyor, 
burada filmin son aşaması başlıyor. Yusra bir 
yüzme kulübünde hoca olan Sven’i etkiliyor 

ve olimpiyatlar için oluşturulan Mülteci 
takımına girmeye hak kazanıyor.

UMUT AŞILAYAN HİKÂYE
Hikâyenin genel gidişatı anahatlarıyla, 

Yusra Madrini’nin yaşadıklarıyla örtüşüyor. Bu 
açıdan sportif başarının bir yansıması olarak 
kurulan yapıyla seyirci kolaylıkla özdeşleşiyor. 
Yolculuk kısmındaki tüm zorluklar da benzer 
biçimde böyle bir durumda kalan insanların 
deneyimine tanık olmamızı sağlıyor. Umu-
dunu yitirmeyen ve ne olursa olsun başaran 
insanın varlığı bir tür rahatlama sağlıyor.  Bu 
rahatlama, hatta giderek öykünün sonunda 
kahramanlar adına kendini iyi hissetme 
duygusu, tartışılması gereken asıl meselelerin 
önüne geçiyor. Bir de tabii filmin bir tempo 
sorunu var. Kardeşler arasındaki ilişki özgün 
boyutlarıyla değil böyle büyük bir filmde nasıl 
gerçekleşirse, türlü klişeler kullanılarak ele 
alınmış gibi. Diyaloglardaki yapaylık da bu 
duyguyu artırıyor. Ayrıca her nedense, Suriyeli 
kardeşler, kendi aralarında, aileleri ve arkadaş-
larıyla zaman zaman İngilizce konuşuyorlar. 
Bunun da yabancılaştırıcı bir unsur olduğunu 
düşünüyorum. Bu da filmin Batılı seyirci için 
yapıldığına dair kanıyı güçlendiriyor. Arapça 
olabildiğince az duyulsun istemişler sanki.

Bu tür küçük hesaplara karşın yolculuk 
bölümünün etkileyici olduğunu söyleyebi-
lirim.  Yusra’nın sona doğru olimpiyatlara 
hazırlandığı ve yarışmanın yapıldığı final 
kısmı da seyir keyfi veriyor. Fakat hikâyenin 
gerçek derinliğine ulaşamıyoruz. Bu da 
Yüzücüler’in bence en büyük sorunu. Yine 
de dünyanın en önemli sorunlarından birine 
bireysel bir kurtuluş öyküsü içinden bakmak, 
bu meseleye hiç kafa yormamış kişiler için bir 
başlangıç olabilir.   

Kentimizin yegâne bağımsız sinemasında 
bu hafta yine çok özel filmler seyirciyle bulu-
şuyor. İşte 2-8 Aralık haftası programı:

Resmi Yarışma (Competencia Oficial) / 
14.30 -18.15

İlgi Manyağı (Syk Pike) / 16.30 - 20.15
Kutsal Örümcek (Holy Spider) / 13.00
Kemikler ve Her Şey (Bones and All) / 

15.00 - 20.15
Özel Gösterim: 
Sınır (Border) / 4 Aralık – 12.30
Ön Gösterim:
Öğle Güneşinde Yıldızlar (Stars At 

Noon) / 7 Aralık Çarşamba – 20.15

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

Sinema tarihinde iz bırakan imgelerden biri 
unutulmaz E.T.’de (1982) yer alır. Filmde Elliot 
ve arkadaşları federal ajanlardan bisikletlerle 
kaçar, bunu sağlayan da bisiklet sepetindeki 
E.T.’nin telekinetik güçler kullanmasıdır. Hava 
kararınca Elliot ve E.T. ayın önünden geçerler. 
Bu son derece etkili çekilmiş sahne, muhteme-
len bütün bir 80’ler kuşağını duygusal olarak 
etkilemiş ve coşturmuştur. Steven Spielberg 
filmden sonra, yeni kurduğu yapım şirketi 
Amblin’in logosuna da bu efsanevi görüntüyü 
aktarmayı ihmal etmez. Böylece pek çok başka 
filmin girişinde E.T.’deki bu ikonik sahneyi 
hatırlarız.

SİNEMATİK ANLAR

SİNE-KRİTİK

İÇ SAVAŞTAN OLİMPİYATLARA BİR UMUT ÖYKÜSÜ

BİR REPLİK

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

ÇAKALLARLA DANS 6 
(Y: Murat Şeker)
Bu seriyi daha ne kadar 

uzatabilirler anlamak 
mümkün değil. Bu sefer 
Yunan adalarına giren 
tiplemeler, orada da başla-
rına türlü belalar açıyorlar. 
Aynı ekip karşımızda.  
Biliyorum, çok daha rezil komediler 
çekildi, bu film onların yanında vasat 
kalabilir ama o kötü filmler de bu seri-
den ilham aldılar sonuçta. (116 dk.)

“Sana aşkı sorsam sonelerden alıntı 
yapacaksın. Ama bir kadının karşısında hiç ta-
mamen savunmasız kalmadın. Sana gözleriyle 
hükmedecek birini görmedin. Tanrının seni 
cehennemden kurtarması için indirdiği melek 
olduğunu düşünmedin. Onun meleği olmak, 
nasıl bir şey bunu da bilmiyorsun. Her şeye 
rağmen, kansere rağmen, bir hastane odasında 
iki ay boyunca elini tutarak sabahlamak ne 
demek bilmiyorsun. Doktorun, gözlerine 
baktığında ‘ziyaret saatleri’ kuralının anlamsız 
olduğunu görmesi ne demek bilmiyorsun. 
Gerçek kayıp ne bilmiyorsun. Çünkü hiçbir 
şeyi kendinden fazla sevmeye bile cesaret 
etmemişsindir.” (*)

(*) Psikolog Sean Maguire’ın (Robin Williams) Will’e 
(Matt Damon) ulaşmaya çalıştığı sahneden, 

Film: Can Dostum (Good Will Hunting, 1997)

ACİL DURUMDA JANE’İ ARA 
(Call Jane, Y: Phyllis Nagy)
60’larda ABD’de kürtaj 

karşıtı bir sağlık kurulu 
hamileliğini sonlandırma-
sına izin vermeyince Joy, 
çaresiz kadınlara yardım 
eden Jane’ler adlı bir grupla 
tanışır. Cinsiyetçi dünyanın 
dayatmaları ve kadın daya-
nışması üzerine bir dönem filmi olarak 
oldukça etkili, başarılı bir yapım. Vakit 
yaratıp Karaca’da izlemelisiniz. (122 dk.)

RESMİ YARIŞMA 
(Competencia Oficial, 

Y: Mariano Cohn, Gaston 
Duprat)

Milyoner bir girişimci, 
çekmek istediği ikonik film 
için Hollywood’un ünlüsü Felix Rivero ve 
radikal tiyatro oyuncusu Ivan Torres’i bir 
araya getirir fakat zıt karakterli iki oyuncu 
didişip durur. Etkileyici bir kadroya sahip 
bu film,  keyifl i komedisiyle film endüst-
risine dair incelikli bir taşlama, absürt ve 
eğlenceli bir yapım. (114 dk.) 

NECRONOMİCON 
KARA BÜYÜSÜ
 (Y: Uğur Karakuzu)
Tehlikeli bir büyü ki-

tabının neden olduğu olay-
ları anlatan film, haftanın 
yerli korku film konten-
janını tek başına dolduruyor. Yine aynı 
ucuzluklar, ne idüğü belirsiz bir senaryo 
ve oyunculuklar, amatör bir anlatım kar-
şımızda. Kötü film izlemeyi seven kısıtlı 
bir sinemasever grubu haricinde tatmin 
edici olmayacaktır. (74 dk.)

KISA FİLM GECESİ
Karaca Sinema-

sı’nda kısa film bu-
luşmaları sürüyor. 
8 Aralık Perşembe 
akşamı 20.30’da 
gerçekleşecek 
etkinlikte Merve 
Bozcu’nun Plas-
tik Rüya, Utku 
Çırak’ın Gaz, 
Yelda Tekin’in 
Dar Ayakkabı İle 
Yaşamak ve Sami 
Morhayim’in Susam adlı kısa filmleri gösteri-
lecek. Gösterimden sonra Utku Çırak ve Yelda 
Tekin’le bir de söyleşi bölümü olacak.  Kısa 
Film Yönetmenleri Derneği’nin desteklediği 
etkinliğin bu ayki özel konuğu, İzmir Kısa Film 
Festivali koordinatörü Gülen Gözkara Saygı 
ise film gösterimleri ve söyleşilerin ardından 
kısa film yapımıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini 
paylaşacak. Etkinliğin bedeli 50 TL. Biletler 
Karaca Sineması gişesinden temin edilebilir. 
Kısa film severler ve İzmir’de kısa film etkinlik-
lerini takip eden sinemaseverler için keyifl i bir 
buluşma olabilir.

Ayrıca
2 Aralık Cuma 

akşamı Alternatif Kısa 
etkinliği düzenleniyor. 
Bu haftanın teması 
‘Çaresizlik’. Murat 
Yüksel, Zehra Güzel 
Susem ve Onur Te-
kin’in İmroz, Şükrü 
Özçevik’in Noradre-
nalin, Serhat Ertuğrul Köroğlu’nun Tıkalı 
ve P. Burgoni’nin Beyond The Trees adlı 
filmleri seyirciyle buluşacak. Özgürlük ve aile 
konulu filmlerin yönetmenleri ayrıca söyleşi de 
yapacaklar. Etkinlik Fransız Kültür Merkezi’n-
de gerçekleşiyor ve bedeli, öğrenci 20, tam 40 
TL. Etkinlik bitiminde Karaca Sineması’ndan 
hediye bilet çekilişi var.

Kuleşov Etkisi:
Sovyet Film yapımcısı Lev Ku-

leşov’ün ünlü deneyi kurgunun 
önemine dair bir derstir. Yönet-
men, oyuncu Ivan Mosjouki-
ne’nin yüzünü çeker ve bundan 
iki kopya yapar. Bu iki kopya 
arasına çorba tabağı, tabutta bir 
kız ve divanda uzanan bir kadının 
olduğu üç ayrı görüntü ekleyerek 
üç kısa film üretir. Seyirciler her 
üç filmden de ayrı anlamlar çıka-
rır. Çorba tabaklı olanda adamın 

acıktığını, tabuttaki kızın olduğu 
filmde hüzünlendiğini, divanda 
uzanan kadının olduğu filmde ise  
şehvet duyduğunu söyler. Aslında 
her üç filmde de adamın aynı 
ifadesiz yüz çekimi kullanılmıştır. 
Fakat seyirciler araya giren gö-
rüntüler sebebiyle farklı anlamlar 
çıkarmıştır. Bu deney sinema tari-
hine girer ve seyircilerin birbirini 
takip eden farklı görüntülerden 
anlamlar çıkarmasına Kuleşov 
Etkisi denir.

SİNE-BİLGİ

YUNUS ÇOCUK 
(Malchik-Delfin, Y: Mo-

hammad Kheyrandish)
Balıklarla büyüyen bir 

bebek, onu bulan yunus 
sayesinde insan olduğunu 
fark etmez ama büyüyünce 
gerçekleri öğrenmek ister. 
Türk-İran ortak yapımı film, animasyon 
kalitesiyle öne çıkıyor ama yapım şirketi 
ve finansörlerin iktidarla ilişkisi ve inan-
dırıcı olmayan senaryosuyla maalesef 
tartışmaya açık hâle geliyor. (90 dk.)

BUĞDAY TANESİ 
(Y: Doğan Ümit Karaca)
Yaşadığı haksızlıklarla 

mücadele eden millet-
vekili Serkan Bayram’ın 
hayatından esinlenen 
film, biyografik konulara 
eğilen yerli filmlerimizin 
son dönemde takip ettiği 
yoldan ilerliyor. Herkese hitap edecek, 
duygusal açıdan yoğun, dramatik bir 
öyküden gişe başarısı elde etmeye 
çalışıyor. Başrolde Kutsi var. (120 dk.)

DECIBEL 
(Y: In-ho Hwang)
Eski yüzbaşı Do-Yeung 

bir stadyuma bomba 
yerleştirildiğini öğrenince 
masum insanları ve ailesi-
ni korumak için harekete 
geçiyor. Bu Güney Kore filmi eski usul 
aksiyonları yenileyen yapısıyla  öne 
çıkıyor. Tansiyonu ve gerilimi yüksek, 
hareketli sahneleri oldukça başarılı. 
Hollywood’a kıyasla epey güçlü, sürük-
leyici bir film. (110 dk.)

VAHŞİ GECE 
(Violent Night, Y:Tommy 

Wirkola)
Noel akşamı bir grup pa-

ralı asker, zengin bir eve girip 
insanları rehin alır. Fakat 
Noel Baba aileyi korumaya 
gelir. Bu tuhaf bireşim, aksiyon ve miza-
hı birleştirmeyi deneyen Hollywood’un 
yeni numunesi. Aralık ayında ortalığı 
saran Noel filmleri arasında kendine 
has bir yerde duruyor ama çok da bek-
lentiye girmemek gerek. (112 dk.)

KARACA’DA BU HAFTA

Dünya sinemasının en 
ilginç yönetmenlerinden 
Ingmar Bergman, bir 
söyleşide yönetmenliğe 
çocukken karar verdiğini 
ve hâlâ çocukluk yıllarıyla 
nasıl bağlantı kurduğunu 
anlatıyor:

“Yaşadığımız yerde bir-
çok akraba vardı. Teyzele-
rimden biri her pazar bize 
gelir, hep birlikte yemek 
yerdik. Ve hep aynı soruyu 
sorardı: ‘Söyle küçük 
Ingmar, büyüyünce ne ola-
caksın?’  Her seferinde ‘yönetmen’ derdim. O da 
‘Ne yönetmeni, tramvay mı yöneteceksin, otobüs 
mü?’ diye dalga geçerdi. Ama bu benim kararım-
dı. Niye bilmiyorum. Çocukken çok utangaçtım. 
Aslında hâlâ öyleyim, başka insanlarla ilişki 
kurmakta zorlanırım. Bu yüzden çok agresiftim 
ve mutsuzdum. Başka insanlarla bir araya gelmek 
için tiyatroyu kullandım. En başta oyunculara 
kahve ve bira taşıyarak başladım. Sonra bir oyun 
yönetme fırsatı buldum ve beni öldürüyorlardı. 
İlk prodüksiyonum bir felaketti. Ama başka 
insanlarla ilişki kurmaya ihtiyacım vardı. Onun 
için işe iyice sarıldım. Önce oyuncularla, sonra 

izleyiciyle ilişki kurmayı öğrendim. Aslında bu 
işe başlarken tam olarak niye yönetmen olmak 
istediğimi bilmiyordum, bir ihtiyaçtan gelişti.

Bu sayede çocukluğumla bağlantı kurduğumu 
hissediyorum. Sanırım sanatçıların çoğu bu bağı 
kurmuştur. Bazen geceleri, uyumakla uyumamak 
arasındaki o ince çizgide, bir kapıyı açıp çocuklu-
ğuma gidebiliyorum. O günlerin ışıklarını, koku-
larını, seslerini ve insanlarını hatırlayabiliyorum. 
Babaannemin yaşadığı sessiz sokağı, yetişkin 
dünyasının ani agresifl iklerini, bilinmeyenin his-
settirdiği korkuyu ve annemle babam arasındaki 
gerilimi yeniden hissediyorum.”

NASIL YÖNETMEN OLDUM?

E.T.

Can Dostum

Sınır

Yüzücüler

Ingmar Bergman
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