
   

   

“Galiba hepimiz az çok başkaları için 
yaşıyoruz. Hele de günümüzde popüler 
biri olma kaygısının yarattığı gerilimler 
yaşamımıza yön veriyor. İlgi Manyağı, 
bu duyguyla baş edemeyen bir karakterin 
filmi.”

İLGİ MANYAĞI 
(Syk Pike, Norveç, 2022, 95 dk.) 
Y: Kristoff er Borgli
O: Elisabeth Bech Aschehoug (Signe), 

Eirik Saether (Thomas), Fanny Vaager 
(Marte), Francesca Braenne (Emma), vd.

Filmin notu: ★★★★

İlgi Manyağı yılın en çok konuşulan 
filmlerinden biri olacak gibi. Özellikle 
genç kuşak tarafından ilgiyle izleniyor. 
Bunda Kuzey Avrupa sinemasının son dö-
nemde kent yaşamına ve yeni kuşakların 
yaşam deneyimlerine ilişkin dikkat çeken 
filmler üretmesinin de payı var. Norveç 
sineması bu anlamda dünya çapında da-
ğıtım şansı bulan filmlerle iyi bir sıçrama 
yaptı. Joachim Trier’in özellikle de geçen 
yılın hit filmlerinden Dünyanın En Kötü 
İnsanı (Verdens Verste Menneske), kafası 
karışık yeni kuşağın hayata, toplumsal 
düzene bakışını başarıyla yansıtan, bu tip 
haylaz yapımlara örnek oldu. 

İlgi Manyağı da bu yoldan ilerleyen, 
oyunbaz anlatısını kara mizah içine yoğun 
biçimde yediren bir film. Zaten iki filmin 
yapımcıları aynı. Böylece Dünyanın En 
Kötü İnsanı’nı sevenler o tonlara yakın, 
hem eğlenceli hem de farklı bir bakış açısı 
bulacaklarından eminler.

GÖRÜNÜR OLMA ARZUSU
İlgi Manyağı, insan doğasında eski-

den beri varlığını sürdüren fakat sosyal 
medya çılgınlığıyla postmodern bir boyut 
kazanan çok temel bir sorunsalı, görünür 
olma arzusunu merkeze alıyor. Takdir 
edilme, herkesçe bilinme, ne olursa olsun 
onaylanma dürtüsü. Bu, bir yanıyla insani 
bir ihtiyaç elbette. Fakat sınırlar aşıldıkça 
ve ilgi beklentisinin sonu gelmedikçe bu 
duygunun nevrotik bir hâle dönüştüğü de 
yadsınamaz. Bireyin toplumsal bir varlık 
olarak geçmişten bugüne eylem ve tutum-
larını düzenleyen yasalar, zaman zaman 
doğamızdaki kırılgan yapıyı bastırmak 
için türlü ahlaki değerler, sosyal çıkarım-
lar üretmiş olabilir fakat modern dönem 
bu konuda çok da yol kat edemediğimizi 
göstermiş oldu.

Film, bizi bu konuda uçlarda bir 
genç kadınla tanıştırıyor. Erkek arkadaşı 
Thomas’la hırslı, rekabetçi bir ilişki içinde 

olan Signe, otuzuna gelmiş ve bir kafede 
çalışıyor. Thomas ise oturma gruplarını 
ve eve ait kimi nesneleri farklı biçimlerde 
sunduğu sergiler hazırlayan bir sanatçı. 
Bu ilginç çift, fırsat buldukça arkadaş 
ortamında bile birbirlerini eleştirip küçük 
düşürmeye çalışıyor. Thomas’ın sergi-
lerinden biri beklenenin üzerinde ilgi 
görüp başarılı bulununca Signe, geri plana 
düşmenin hayal kırıklığıyla tehlikeli ve 
sarsıcı bir yola başvuruyor. Kafede kanlar 
içinde kalan bir kadına yardım ettiği için 
kendisiyle gurur duyduğu olaydan sonra, 
kurban rolünün ilgi çekmek için çok hızlı 
bir yöntem olduğuna karar veriyor. Rus 
menşeili yasadışı bir ilacın özellikle yüzde 
çeşitli deformasyonlar yarattığını okuyun-
ca eski bir arkadaşının yardımıyla ilaçlara 
ulaşıyor. Bir süre sonra yüzünde beliren 
cilt hastalığıyla önce erkek arkadaşının ve 
yakın çevresinin, ardından yerel düzeyde 
basının da ilgisini çekiyor. Fakat elbette 
olaylar beklendiği gibi gerçekleşmiyor. 
Signe, bile bile içine düştüğü durumun 
dehşetini yaşarken bir yandan da bu nok-
tada hâlâ ünlü olma yollarını arıyor. Hatta 
kabul edilen beden algısının dışına çıkmak 
isteyen bir menajerle çalışıp bir reklamda 
rol buluyor. Bu arada sevgilisiyle ilişkisinde 
öne çıkan taraf olmanın hazlarını yaşasa 
da sağlığıyla oynamanın hem fiziksel hem 
psikolojik farklı bedelleriyle yüzleşiyor.

SAĞLIĞI BİLE RİSKE ATMAK
Seyircinin filmle kurduğu ironik bir bağ 

var elbette. Hepimizin yaşamında, günlük 

hayatın içinde saklı pek çok an var. Ailede, 
arkadaşlar arasında ya da iş yaşamında öne 
çıkmanın, kendinden bahsettirmenin geti-
receği tatmin hissine aşinayız. Bunun için 
de elbette küçük numaralara, nezaket dolu 
cümlelere hatta belki yalanlara başvuruyo-
ruz. Kristoff er Borgli, Signe karakteriyle 
bunu epey abartılı bir noktada ele alırken 
seyircisini ikircikli bir durumda bırakıyor 
aslında. Bir yandan orada kendimizden 
de parçalar buluyoruz ama kondurmak 
da istemiyoruz. Takdir görmek için kimse 
doğrudan sağlığıyla oynayacak kadar ileri 
gitmiyor sonuçta. Guinnes rekorlarına 
giren ve vücutlarıyla sınırları zorlayanlar 
da var tabii. Fakat bu örnekler nadir olsalar 
da filmin sinsi öykü anlatma tarzı içinde, 
günlük ilişkilerin içine sızma biçimleri 
bize hiç de yabancı gelmiyor. Signe’nin 
sevgilisiyle çekişmelerinde, egosantrik bir 
kişiliğin izlerini buluyor ve kendimizden 
de pay biçiyoruz. 

ÇÜRÜK TOPLUMSAL YAPI
Elbette bu eleştiri sadece kişiliğin doğa-

sına ilişkin bir düzeyde kalmıyor. Filmde 
toplumsal kurumların meseleye bakışını 
da görüyoruz. Zira tanınırlığın, popülerlik 
kazanmanın giderek en temel motivasyon 
aracı hâline getirildiği bir dönemdeyiz. 
Belli nitelikler üzerinden kazanılan 
saygınlık bu sığ tüketim kültüründe içi 
boşalan kavramlardan. Sağlıklı ilişkiler 
kurmaktansa sistem bizi herkesin sevdiği, 
sosyal medya paylaşımlarıyla farkını ortaya 
koyan, sürekli en iyi şeyleri yapan, en klas 

yerlerde yiyip içtiğini gösteren bireylere 
dönüştürmek istiyor. Bu yüzden filmin 
başlarında çiftimizin lüks bir restorandan 
hesabı ödemeden ve pahalı bir şarap-
la kaçmaları oldukça manidar. Çünkü 
yönetmen asıl derdin bu gösterişçi kültür 
olduğunun farkında. İlgi Manyağı bu 
yüzden aslında nevrotik kişiliği olan bir 
kadını anlatmıyor sadece. Sahteliklerle 
dolu bir dünyada, yapaylığı, parayı, zen-
ginliğin getirdiği kolaylıkları kullanarak 
saygınlık kazananların da bir gerçekliği 
yok. Bu yüzden filmde Thomas’la Signe 
çeşitli mağazalardan koltuk vb. eşya 
çalıyorlar. Bu eşyaları Thomas sergilerinde 
kullanıyor. Dolayısıyla onun da sanatçılığı 
tıpkı Signe’nin hastalığı gibi gerçek değil. 
İçten gelen yetenek ve niteliklerden yok-
sun. Yani Signe’nin tutumu aslında tekil 
değil. Kendini göstermek isteyen herkesin 
içinde şu ya da bu biçimde yer buluyor bu 
durum.

Ayrıca yüzü deforme olduktan sonra 
Signe’ye modellik teklif eden menajerin 
ve reklam çekimi sırasında Signe bayı-
lınca sorumluluk kabul etmeyen ekibin 
de modern toplumun ikiyüzlü anlayışını 
temsil ettiği söylenebilir. Bu tür mağduri-
yet hikâyelerinden nemalanan grupların 
varlığı, karakterimizin psikolojik durumu-
na eklenen mizahın sağlam bir örneği. Bu 
arada filmin kara mizahı başarıyla kullan-
dığını, yer yer Signe’nin hayallerini ya da 
düşüncelerini devreye sokarak öykünün 
gidişatı üzerine merak ve sorgulamaları 
artırdığını eklemek gerek. 

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

Film: 2001: Bir Uzay Macerası
Sinema tarihinin en hızlı zaman atlatan 

kesmelerinden biri... Bir anda on binlerce yıl 
ileriye sıçrıyor seyirci. Evrimsel atalarımızın 
çağlar öncesinden sıradan bir hayvan kemi-
ğini ilk kez bir araç olarak kullanması, insan 
neslinin geçirdiği aşamayı temsil ediyor. 
Havaya fırlatılan kemik parçası birden kar-
maşık bir uzay aracına dönüşüyor. Stanley 
Kubrick’in başyapıtı bu ünlü kesmesiyle 
hâlâ izleyenleri şaşırtmayı başarıyor.

İŞTE O AN

SİNE-KRİTİK

MODERN TOPLUMDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞI

DİJİTAL ÖNERİLER

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

MÜJDEMİ İSTERİM 
(Y: Ömer Faruk Yardımcı)
Müjde ve Bulut, kendilerini 

bir cinayet davasında bulur ve 
kurtulmak için cinayeti çözme-
ye çalışırlar. Tümüyle bildik bir 
hikâye içinde yeni ne olabilir? 
Doğru bildiniz: Yok. Ahmet 
Kural’la Ecem Erkek’ten ikili olur mu, olabilir 
ama absürt adıyla sunulan mizah anlayışı vasat 
ve güldürmekten uzak.  Gülmek daha özel bir 
eylem olmalı. (103 dk.)

Mubi’nin bu yılki bombalarından biri 
de Lars Von Trier’in efsane dizi projesi 
Krallık  (Riget, 1994). Bu kült dizi, 90’ların 
başında yarım kalan ilk iki sezonuyla çok 
konuşulmuştu. Trier çeyrek asır sonra Kral-
lık Çıkış’la final yaparak efsaneye döndü. 
Kasım ayında dizinin tüm bölümleri art 
arda Mubi’de olacak. Hem de restore edilmiş 
versiyonlarıyla kaçırmayın.

TİM, TİM, TİMSAH 
(Lyle, Lyle, Crocodille, Y: Will 

Speck, Josh Gordon)
Ailesiyle birlikte New York’ta 

yeni taşındığı evin tavan arasında 
büyükbabasından kalan Timsah 
Tim’le tanışan Lyle’ın macerası, 
aile filmi kontenjanından haftaya 
giriyor. Bildiğimiz tüm klişeler mevcut. Gerçek 
oyuncularla canlandırma performans timsah 
bir arada. Keyifl i zaman geçirtebilir ama pek 
de bir şey vadetmiyor.(90 dk.)

BARIŞ AKARSU MERHABA 
(Y: Mert Dikmen)
2007’de trafik kazasında kay-

bettiğimiz yetenekli müzisyen 
Barış Akarsu’nun yaşamı filme dö-
nüştü. İsmail Ege Şaşmaz belli 
ölçülerde benziyor, iyi de oynamış 
ama Akarsu’nun yaşamı filme 
dönüşecek denli ayrıntılı mıydı? 
Kurmaca yerine belgesel deneseler 
daha iyi olmaz mıydı? Böylesi, sadece konser-
leri içeren bir anmalık gibi duruyor. (115 dk.)

SABIRSIZLIK ZAMANI 
(Y: Aydın Orak)
Diyarbakır’da yoksul bir yaşam 

süren ve havuza meraklı iki kar-
deş, zengin bir sitenin havuzuna 
girmek için plan yaparlar. Sınıfsal 
uçurumu çocuk dünyası üzerinden 
ele almaya çalışan bu bağımsız 
film, konuya sert bir yaklaşım 
getirmiş görünüyor. Anlatımı ve 
içeriğiyle fark yaratabilirse başarılı bir ilk film 
olabilir. (94 dk.)

THE MENU 
(Y: Mark Mylod)
Uzak bir adada, menüsü ünlü bir 

şef tarafından hazırlanan özel bir 
restorana giden davetliler tuhaf ve 
gerilimli olaylarla karşılaşır. Agatha 
Christie’nin kimi romanlarının 
modern bir versiyonu gibi duran 
film, zengin oyuncu kadrosuna 
sahip. Senaryo iyi yazılıp işlendiyse 
başarılı olabilir. Gerilimle mizahi 
harmanlandığı için eğelnce vadediyor.  (108 dk.)

HANÇER 
(Y: İbrahim Vurmaz, Kenan 

Yeşildağ)
Bir dönemin başarılı yazarı 

Doğu, evde bulduğu bir hançer se-
bebiyle çok sıkıntılı zamanlar geçir-
meye başlar. İki haftadır sinemalara 
uğramayan yerli korku film belası 
ne yazık ki bu filmle yeniden açılış 
yapıyor. Her şeyiyle ama özellikle de oyuncu-
luklar ve senaryosuyla çok amatörce bir film. 
Korkuseverler için bile vakit kaybı. (85 dk.)

NELER OLUYOR NELER!
● İspanyol sinemasının en özel yönet-

menlerinden Pedro Almodovar, Madrid’de 
binlerce sağlık çalışanı ile, ağır çalışma 
koşulları ve personel eksikliğini protesto etti. 
Protestolara yaklaşık 7000 kişinin katıldığı 
söyleniyor.

● Sean Penn, birkaç gün önce Kiev 
ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelens-
kiy’e kazandığı Oscar ödüllerinden birini 
armağan etti.
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SEVMEK ZAMANI
(Türkiye, 1965,  84 dk.)
Y: Metin Erksan
O: Müşfik Kenter (Halil), Sema Öz-

can (Meral), Fadıl Garan (Mustafa), 
Filmin notu: ★★★★★

Etrafımızı saran dijital platform 
çılgınlığında, gerçek sinema tutkun-
ları için Mubi’yi ayrı bir yere koymak 
gerek. Sinemanın en değerli örneklerine 
saygılı, özenli biçimde yaklaşmaları, 
sinema tarihinde kıyıda köşede kalmış 
yapımları sunmaları paha biçilemez. 
Fakat kasım ayının başında çok daha 
müthiş bir çalışmaya imza attılar. Metin 
Erksan’ın, değeri zamanında anlaşıla-
mamış efsane filmi Sevmek Zamanı’nı 
restore ederek tüm dünyada göstermeye 
başladılar. Bu onların ilk restorasyon 
projesi oldu. Sadece hayranları için 
müthiş bir olanak değil henüz bu 
kültleşmiş filmle tanışmamış sinema-
severler de yenilenmiş görüntüyle mest 
olacaklar.

Tabii mest olmak deyince bu gösteri-
mi fırsat bilip hikâyesiyle, şiir gibi akan 

eşsiz görüntüleriyle unutulmaz Sevmek 
Zamanı’ndan bahsetmek gerek. Metin 
Erksan’ın neredeyse bütçesiz biçimde, 
dönemin hâkim Yeşilçam anlayışın-
dan çok uzakta bir vizyonla, küçücük 
bir ekiple çektiği bu mucizevi film, 
çekildiği yıl gösterim 
şansı bulamaz.  O 
günün izleyicisi için 
de henüz erkendir 
belki. Film ancak 
yıllar sonra sinema-
teklerde ve festival 
gösterimlerinde 
yeniden keşfedilecek, 
hakkında makaleler 
yazılacak, ilham veri-
ci bulunarak, yeni si-
nemacılara yol gösterecektir. 1960’larda 
toplumsal gerçekçi filmlere daha yakın 
duran bağımsız sinema kanadı için de 
ayrıksı bir denemedir aslında. Avrupa 
sinemasının üzerinde durduğu soyut 
aşk, bellek gibi kimi temaları kendine 
has bir üslupla ele alır. Ayrıca Yeşil-
çam’ın melodram geleneğini bir güzel 
ters yüz eder. Hatta o geleneğin ürettiği 

fikir ve kodları ince ince işler.
Çok karışık bir öyküsü de yoktur as-

lında. Kış aylarında adadaki boş evleri, 
ustası Mustafa’yla boyayan Halil’in bir 
evde gördüğü resme aşkını anlatır film. 
Derken resimdeki kız (Meral), arkadaş-

larıyla adaya gelir ve 
Halil’i resmine hay-
ranlıkla bakarken gö-
rür. Bu karşılaşmanın 
etkisiyle düzeni bo-
zulan Halil, Meral’e 
görünmemeye çalışır 
ama bu kez genç 
kız merak içindedir. 
Burjuva yaşamının 
mutsuzluğu içinde 
Halil’i tanımak ister. 

Halil, aşkın getireceği sıkıntılardan, ha-
yal kırıklıklarından uzak durmak ister. 
O, Meral’in resmini sevmektedir. Böy-
lece bir çatışma doğar. Ovidius okuyan, 
Batılı kültürle büyümüş Meral, aşka 
doğu mistisizmi içinden bakan Halil’i 
başlarda anlamaz ama ona âşık olmakta 
da gecikmez.  İki âşığın ilişkisi ortak bir 
düzlemde yaşanabilecek, kendine yer 

edinebilecek midir? Filmin kalanı bu 
soruya yanıtlar ararken seyircisini şiirsel 
bir aşk hikâyesinin içinde varoluşçu bir 
üslupla dolaştırır. Ayrıca film üzerine 
yapılmış pek çok incelemede belirtildiği 
gibi Halil’in temsil ettiği aşkın, surete 
âşık olma fikrinden yola çıkarak tasav-
vufi bir yönü bulunur. Bu arka plan, aşk 
anlatısını tasavvuf metinlerinden gelen 
unsur ve yorumlarla zenginleştirir. Ve el-
bette Metin Erksan çok yönlü, gerçek bir 
entelektüel olarak Sevmez Zamanı’nda 
aşkın bu yönünü incelikli biçimde işler.

Aşkı derinlemesine incelemek 
isteyenler için pek çok pencere açan 
Sevmek Zamanı’nı elbette muhteşem 
Müşfik Kenter’in ve az sayıda film-
de izleyebildiğimiz Sema Özcan’ın 
ilginç kimyası ve nefis oyunculukları 
için de görmek gerekir. Sinemamız-
da siyah-beyazın böylesine başarılı 
biçimde kullanıldığı az sayıda filmden 
biridir Sevmek Zamanı. Ayrıca tutkuyla 
film yapma meselesinin de bizdeki en 
özgün örneklerinden biridir. Defalarca 
izlenecek bu unutulmaz filmi mutlaka 
(yeniden) izleyin.

“BEN SANA DEĞİL RESMİNE ÂŞIĞIM”
UNUTULMAZ  FİLMLER

FESTİVALLER
Suç ve Ceza Film Festivali
18-24 Kasım haftasında 12. kez düzenlene-

cek festivalin akademik teması “kadın-erkek 
eşitliği”. Bu yıl ilk kez belgeseller yarışacak. 
Bu kategoride 10 film var. Ayrıca festival 
bölümlerinden ‘Adalet Terazisi’nde dünya 
sinemasından 13 film yer alıyor. Bu yıl Sinema 
Onur Ödülü Serra Yılmaz’a verilecek.

Distopya Film Festivali
2. kez düzenlenen ve özellikle distopya 

türündeki filmlere alan açan festival, 19-20 
Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Nazan 
Kesal’a Onur Ödülü verilecek. Uluslararası 
kısa film yarışması ve senaryo yarışmasının 
yanı sıra tür filmi üzerine etkinlikler var.

İstanbul Uluslararası Deneysel Film 
Festivali

23-27 Kasım tarihleri arasında 4. kez ger-
çekleştirilecek festivalde deneysel sinemanın 
güncel yapıtları yer buluyor. Ayrıca Stan 
Brakhage sinemasına ayrılmış 18 filmlik 
bir bölüm var. Sinemaseverler 30 ülkeden 5 
kategoride 58 filmi ücretsiz izleyebilecekler.

2001: Bir Uzay Macerası

Krallık

Pedro Almodovar 
protestolarda

İlgi Manyağı

İzmir’in yegâne bağımsız sineması Kara-
ca’da 18-24 Kasım haftası programı şöyle:

Sabırsızlık Zamanı / 14.15 – 18.30
Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) 

/15.15- 20.15 
İlgi Manyağı (Syk Pike) / 13.15-16.00-

18.15-20.15
İyi Şanslar Leo Grande (Good Luck to 

You Leo Grande) / 12.30
Ön gösterim:
Kutsal Örümcek (Holy Spider) / 23 

Kasım Çarşamba – 20.15

KARACA’DA BU HAFTA


