
   

Sinemanın yedinci sanat dalı olarak 
toplumsal yaşama getirdikleri hakkında ki-
taplar yazılır elbet. Fakat işin bir de kişisel 
yönü var. Her birimizin filmlerle kurduğu 
serüven başka. Sinemaya atfettiğimiz değer 
de filmlerden beslenen kültürel yapımız da 
kişisel tarihimizin büyük bir parçası. Hatta 
bana kalırsa ifl ah olmaz sinemaseverler 
için filmlerin rolü, yaşam deneyimlerini 
belirleyecek denli güçlü. Öyle ki kişinin 
çocukluktan itibaren izlemeyi tercih ettiği 
film türlerine, hangi filmlerden daha çok 
etkilendiğine, hangilerini defalarca izle-
diğinde bakarak dünya görüşü, duyguları, 
düşünsel yapısı hakkında pek çok şey 
söylenebilir. Filmlerden yola çıkılarak bir 
yaşamın izi sürülebilir kısaca.

KIRK YILIN FİLMLERİ
Bu düşüncelerle bu hafta yeni bir film 

eleştirisi yerine, biraz daha özel, kişisel bir 
yazı yazmak istedim. Bu pazar, yaşamımın 
kırk birinci yılı noktalanıyor. Acısıyla, 
tatlısıyla bir çırpıda geçip giden yıllar… 
Özellikle hayat bilgisi anlamında, geriye 
dönüp baktığımda en çok aklımda kalanla-
rın filmlerle kurduğum ilişkiye dayanması 
ne tuhaf! Çocukken sinemanın yaşamımı 
böylesine sürükleyeceğini, kendisine 
bağlayacağını tahmin edemezdim. İçinde 
devindiğim bu büyülü dünya beni etkisi 
altına aldığı günden bu yana, kabaca 32 yıl 
geçti. 32 kısım tekmili birden akan bu yıllar-
da sinemanın ateşini kalbimde daima his-
settim. Film çekme hayalleriyle beslediğim 
bu ateş bazen harlandı, gürül gürül oldu, 
bazen cılız korlara dönüşüp uyudu, sonra 
yine küllendi. Şimdi baktığımda hâlâ orada 
beni beklediğini görüyorum. Pazar gecesi 
41 kere maşallah deyip sevdiklerimle kadeh 
kaldırırken, şanslıysam gözlerimi merak 
ve hayretle açacağım ikinci kırk yılımda da 
sinema aşkıyla dolup taşmayı düşlüyorum. 
Belki böylece kırklara karışmak da müm-
kün olur. Kırk satır yazıp öğrenmenin kırk 
yıl daha kölesi olarak…

Muhtemelen bu cümlelere nostalji 
duygusu da neden oluyor. Hâliyle, geçen 
zamanın kaydını tutamadığımız için zihin-
sel muhasebelere girişmek, geçmiş günleri 
anmak ihtiyacı doğuyor. Böylece kişisel si-
nema tarihi meselesine yeniden geliyoruz. 
Sinemanın yükselen bir yıldız gibi yaşamı-
mıza girdiği 1895’ten beri her kuşak, onun-
la başka bir gönül ilişkisi yaşamış olmalı. 
Kuşakların eğilimleri kadar kişilerin de 
film yolculukları değerli ve kendine özgü. 
Gelişen teknolojiden, izleme imkânlarının 
artmasından ve seyir mecralarından etki-
lenen, yeni yollar açıldıkça yeni anlamlar 
üreten uçsuz bucaksız bir alan burası. Ye-
tişmek mümkün değil. Hepsini tüketmek 

bir insan için imkânsız. İster istemez seçim 
yapmak zorundayız. Çocukluğu, gençliği 
sinemanın Altın Çağ’ında (kabaca 1930’lu, 
40’lı yıllarda)  geçmiş pek çok kimse hafta-
nın her günü film izlese sinema gündemini 
büyük ölçüde takip edebilirdi. Fakat onlar 
da 2000 sonrasında çekilen filmleri gör(e)
medi; bugünün seyircileri ise  (aslında 
büyük kısmı gereksiz olan) akıl almaz bir 
bolluk karşısındalar. Üstelik filmlerin farklı 
formlarda üretildiği, dizi patlamasının 
yaşandığı zamanlardayız. Dijital devrim, 
film izlemeyi ve hatta üretmeyi çok daha 
kolay hâle getirdi. Önceki kuşakların 
ancak sinema müzelerinde, sinematekler-
de izleyebildikleri filmler artık çok uzun 
sürmeyen bir aramayla, bu devasa dijital 
çöplükte bulunabiliyor. 

BU BİR “HIZ TUZAĞI”
Sinefiller için müthiş bir olanak. Fakat 

bir yandan da takıntılı bir sinemasever için 
belalı bir iş. Devir, hıza endeksli olunca; 
üretilen her şey bir anda tükenip kaybolu-
yor. Değerli olanı bulup çıkarmak, üzerine 
konuşmak, etrafl ıca düşünmek için gere-
ken zaman ve emekten yoksun bir kültür 

ortamı var. Kuşkusuz doğal karşılanabilir 
bu. Teknolojik atılımların yarattığı kapita-
list beklentiler, kültür tüketicilerini böyle 
yeni alışkanlıklarla donatıyor! Bütün bunla-
ra rağmen, sinema oburluğunun kişiye pek 
yararı olmaz. Yıl içinde gördüğün film sayı-
sının bir önemi yok. Önemli olan nitelikli 
filmleri seçip yaşamına katabilmekte.

Şahsen ben etrafımız onlarca platformla 
sarıldığı için bir filmi bitimsiz bir heyecanla 
beklediğim çocukluk günlerini daha çok 
özlüyorum. Size de oluyor mu bilmem 
ama herhangi bir dijital platformun ara 
yüzünü açınca, karşıma gelen yüzlerce 
seçenek arasından birini seçemez hâle gelip 
uygulamayı kapattığım çok oldu. Bu bazen 
ciddi bir isteksizliğe bile dönüşebiliyor. 
Belki yetişkinliğin getirdiği yorgunlukla-
rın etkisi de vardır; eskisi gibi, hikâyelere 
kaçmak kolay değil. Ertesi günün zorlukları 
ve yılgınlıkları kapıda beklerken filmlerin 
kaçış imkânı sunan dünyasına çocukluk 
ve gençlik kaygısızlığıyla pek giremiyoruz 
artık. Bu sadece klasik anlatı kalıplarına 
uygun hikâyeler anlatan ticari sinema için 
değil bağımsız filmler için de geçerli olabi-
liyor. Hatta bu tür filmleri irdelemek için 
daha çok zamana ihtiyaç olduğu bir gerçek. 

SİNEMA NOSTALJİSİ
Bir de tabii sinema salonunda film 

izlemenin etkisi çok başka. Çocukluk ve 
gençlik döneminde film izlediğim salonları 
unutamıyorum. Uşak’ta Rambo 3’ü (1988), 
Batman’i (1989) ve Uçurtmayı Vurmasın-
lar’ı (1989) izlediğim Şan Sinemasını, sırf 
Yıldız Savaşları’nı (Star Wars A New Hope, 

1977) yeniden izlemek için babamla İzmir 
Sinemasına geldiğimiz günü, gençliğimin 
olgun dönemini yaşadığım İzmir’deki o özel 
sinemalar Konak, Çınar, Sema, Karaca, Kar-
şıyaka ve Deniz’i de özlemle hatırlıyorum. 
Gerçi benim dönemimde filmleri keşfetmek 
için en etkili araç televizyondu. 80’li yılların 
sonlarından itibaren televizyonda izlediğim 
filmlerin haddi hesabı yok. O filmlerin 
hemen tamamı Türkçe seslendirilmişti ve 
aldığım seyir keyfini bugünkü filmlerde 
ne yazık ki bulamıyorum.  Örneğin, pazar 
gecelerinin unutulmaz Parliament Sinema 
Gecesi kuşağını hiç kaçırmadan izlemenin 
kuşkusuz o günlerin ruhuna ait ayrıksı bir 
tadı vardı. O kuşakta gösterilecek filmleri 
nasıl da heyecanla beklerdik. Sıkıcı, boğucu, 
okullu hafta içi günleri bitsin de pazar akşa-
mı geliversin diye sabırsızlanırdık. Çoğun-
lukla Hollywood’un ürettiği popüler filmler 
gösterilirdi ama her birinin keyfi başkaydı.

Sinemaya duyulan aşkın beslendiği o 
çok özel yıllar geride kaldı. Önümüzdeyse 
bu aşkı yenileyip diri tutacak günler var. 
Umarım kalan kırk yılımda sinemayla 
öğrenmeye, coşmaya, kendimi kaybedip 
bulmaya yetecek bol bol vaktim olur.

İzmir’in yegâne bağımsız sinemasında,  heye-
canla beklediğimiz filmler birer birer gösterime 
giriyor. İşte 28 Ekim – 3 Kasım filmleri:

Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) / 12.45 – 
15.30 – 20.30

Bebek Servisi (Broker) / 11.30 – 15.30 – 20.20
Emily  / 18.10
Leon: Sevginin Gücü (Leon The Professional) 

/ 18.00
İyi Şanslar Leo Grande (Good Luck to You 

Leo Grande) / 13.45
Ön Gösterim:
Korsaj (Corsage) / 2 Kasım Çarşamba – 20.30

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“İnsanlar hakikaten özgürlük, eşitlik ve 
kardeşlik istiyor mu, yoksa bunlar gelişigüzel 
tabirler mi?”

Krzysztof Kieślowski
(1941-1996)

SİNE-SÖZ

SİNE-YORUM

KİŞİSEL TARİH OLARAK SİNEMA AŞKI

YİTİRDİKLERİMİZ

Çocukken izlediğimiz filmler bize 
bazen bambaşka bir dünyanın kapılarını 
açar. Zihnimizin derinlerinde o izleme 
deneyimi, tüm yaşamımızı etkileyebilir. 
“Bir Film Gördüm” köşesinde bu sebep-
le sinemayla bağ kurmuş sanatçıların, 
tercihen sinemacıların, ilk film izleme 
deneyimlerine yer vermek çok hoşuma 
gidiyor. Hatta ne yalan söyleyeyim, bunu 
daha güçlü bir projeye çevirme düşüm bile 
var. Gel gör ki zaman, imkân, istikrar bu 
tür projelerin önüne geçebiliyor. Olsun, 
belki bir gün daha geniş bir yerde karşınıza 
çıkar, belli mi olur!

İşte bu duygularla bu hafta filmlerini 
bağrımıza bastığımız, iki kültürü bir arada 
yaşasa da bir yanıyla hep bu coğrafyanın 
duygularını, ruhunu yakaladığını ve bunu 
başarıyla yansıttığını düşündüğümüz, 
Almanya’da yaşayan Fatih Akın konuğu-
muz olacak. Tabii kendisiyle doğrudan 
iletişime geçemedik. Sahici konuğumuz 
olmasını dilerdik. Olmadı. İnşallah başka 
sefere. Fatih Akın’ın burada aktaracağım 
anısını, “Sinema Benim Memleketim” (*) 

adlı kitapta buldum. Soul Kitchen’dan 
sonra filmleri ve kendisi üzerine yapılmış 
bir söyleşi kitabı bu. Fatih Akın içtenlik-
le ve olabildiğince ayrıntılı konuşmuş. 
Yönetmen olmak isteyenler için motive 
edici bir kaynak. Bu özel yönetmen, Ham-
burg’da geçen çocukluğunda sinemayla ilk 
ilişkilerini bakın nasıl anlatmış:

“Çocukken de sinemaya gider miydin?
Babam bizi sinemaya, UFA-Palast 

ya da garın tam karşısındaki Kinocen-
ter’daki Disney animasyonlarını izlemeye 
götürürdü. Kinocenter’daki iki salonda, 
Tilki ve Köpek (The Fox and the Hound, 

1981) ve Caligula 
(1979) oynuyordu. 
Bir gösterimi ka-
çırdığımızdan si-
nemanın önünde 
bir saat dikilmek 
zorunda kalmış, 
patates kızartma-
sı yiyip afişlere 
bakmıştık. Elbette 
Caligula’nınkine 
de… Babam çok 
gecikmeden “Bu 
afişe öyle bakıp durmayın!” dedi. Annem-
le hiç sinemaya gitmemiştim, sanki bu 
babamın göreviydi.

Ben daha çok video çağının çocuğuyum. 
Önceleri arkadaş ve akrabalarımızda izler-
dik. Bazı ailelerin iki videoya sahip olma 
lüksü vardı. Bu durumda anne babalar 
oturma odasında Türk filmlerini seyre-
derler, biz de çocukların odasında Kung 
Fu, Louis de Funes, Bud Spencer, ayrıca 
Sergio Leone ve Clint Eastwood filmleri 
izlerdik. Onları Yükseğe As (Hang’em 

High,1968) sekiz yaşındayken videoda 
izlediğim bir filmdir.

Babamın bir iş arkadaşının oğlu, Strese-
annstrase’de Hamburg’daki ilk video dük-
kânlarından birini açmıştı. Orada çocuk-
lara göre olmayan çok film izledik.Annem 
hastanedeyken, babam da fabrikada fazla 
mesaiye kaldığında, videocu aile, bana 
ve Cem’e bakardı. Katalogdan bir şeyler 
seçme hakkımız vardı. Ben Tenten filmi 
istiyordum ama kardeşim ‘Hayır, Zombi’yi 
izleyeceğiz!’ diyordu. Ya da herhangi bir 
başka korku filmini. Sekiz yaşındasın ve 
kesilmiş ayaklar, deşilip yenilen bağırsaklar 
görüyorsun. Ben uyuyamadım, ama karde-
şim de uykuya dalamadı. Babamın yatağına 
gidip ona sığındık. Babam bunun nedenini 
çabucak anlayıp arkadaşını güzelce haşladı.

Üzerinde bunun kötü etkileri kaldı mı?
Evet. Sanırım bu yüzden sonunda 

yönetmen oldum.”

(*) Fatih Akın, Sinema Benim Memle-
ketim, Doğan Kitap, İstanbul, 2013, s.18-9

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

BEBEK SERVİSİ 
(Beulokeo, Y: Hirokazu Kore-eda)
Çocuklarına bakmakta 

zorlanan ve onları gizlice 
‘bebek kutusu’ adında bir 
kutuya bırakan insanla-
rın hikâyesi. Kore-eda, 
Yeşilçam’da epey işlenmiş 
melodramatik bir ögeden 
özgün bir film çıkarıyor. Duygusal anla-
tımı her zamanki gibi mizahla harmanlı-
yor. Böylece ortaya modern dünyaya dair 
nahif bir eleştiri çıkıyor. (129 dk.)

Televizyon ve radyonun efsane sunucusu, bu 
ülkenin kültür hayatına çok önemli katkıları olan 
Halit Kıvanç’ı da kaybettik. Büyük ustalar bir bir 
gidiyor. Onlarla birlikte nezaket, güzel konuşma, 
derinlik ve iyi niyet de gidiyor. Ortalığı ucuzluk, 
pespayelik kaplıyor. Işıklar içinde uyu büyük usta!

KATİL KİM? 
(Bodies, Bodies, Bodies, Y: 

Halina Reijn)
Bir grup genç eğlenmek 

için toplandıkları evde ‘katil 
kim?’ oyunu oynarken biri öl-
dürülür ve kabus başlar. A24 
yapımı film, korku sineması 
trükleriyle dalgasını geçen 
korku-komedi denemesi. Klişeleri ters yüz 
ettiği senaryosu bu anlamda eğlenceli. Bir 
parodi olarak korkuya bakışı irdelemesi 
ortaya başarılı bir film çıkarıyor. (95 dk.)

EMILY 
(Y: Frances O’Connor)
İngiliz edebiyatının en 

kışkırtıcı isimlerinden biri 
olan ve genç yaşta yaşamını 
yitiren Emily Bronte’nin 
Uğultulu Tepeler’i yazma 
sürecinde, katı İngiliz 
ahlâkı ve eril toplum düze-
niyle çatışmaları, kardeşleriyle çalkantılı 
ilişkisi ve yasak aşkı bu güçlü biyografik 
filmin konusunu oluşturuyor. Mutlaka 
Karaca’da izleyin. (140 dk.)

KAFES İKİ SAVAŞ ARASINDA 
(Y: Cenk İzgören)
Yetiştirme yurdunda büyü-

müş, askerlik görevi sırasında 
Güneydoğu’da gazi olmuş eski 
bir kafes dövüşçüsünün yaşa-
dığı travma ve hayata tutunma 
öyküsü. Cenk İzgören hem 
yazmış hem çekmiş hem de 
başrolde. Hollywood filmlerinin kötü bir 
taklidi gibi duran film, vasatın altında, 
amatörce görünüyor. Bana kalırsa vakit 
kaybı. (83 dk.)

ŞEYTAN KAPANI 
(Prey For The Devil, Y: Daniel Stamm)
Rahibe Ann çocukken yaşadığı 

travmatik olayın etkisiyle şeytan çıkarma 
ayinlerini yönetmek ister, 
fakat kilise bu konuda çok 
katıdır. Film bu fikri maalesef 
klişelerle dolu standart bir 
korku anlatısına dönüştü-
rüyor. Korkuseverler için 
oyalayıcı ve hatta sürükleyici 
olabilir ama daha ötesini beklememek 
lazım. (93 dk.)

YILDIZLARA BAK 
(Y: Doruk Tüzel)
Arda Kural’ı yıllar sonra 

yeniden bir filmde izleyece-
ğiz. Selim, doğum sırasında 
kaybettiği eşinin ölümünden 
kızını sorumlu tutar ve onu 
terk eder. Baba kız yıllar son-
ra bir araya gelip aile olmaya çalışırlar. 
Ajitasyona kaymaya müsait yapısıyla 
amatörce duran filmde baba-kız öyküsü 
pek inandırıcı değil. Senaryo bilindik ve 
zayıf. (100 dk.)

AYA SİHİRLİ YOLCULUK 
(Peterchens Mondfahrt, Y: 

Ali Samadi Ahadi)
Kız kardeşini kurtarmak 

için Ay’a gitmesi gereken 
Peter’ın öyküsü. Masalsı, 
fantastik bir yapıya daha yakın 
duran senaryosu zayıf. Artık 
eskisi gibi heyecanlandırıcı animasyonlar 
pek üretilmiyor. 10 yaş altı çocuklar için 
yine de keyifl i olabilir ama daha fazla bir 
şey beklememek lazım. Hikâyeyi besleyen 
ayrıntılar güdük çünkü. (84 dk.)

HÜZÜN ÜÇGENİ 
(Triangle of Sadness, Y: Ruben Östlund)
Turist ve Kare filmleriyle 

son derece sivri eleştiriler 
üretmiş Östlund’un Cannes’da 
büyük ödül alan son filmi 
gösterime giriyor. Ultra zen-
ginlerin tercih ettiği süper lüks 
bir gemi, fırtına ve korsan baskını sonrasında 
karaya vurunca burjuva hiyerarşisi tepetaklak 
oluyor. Hınzır bir mizah anlayışıyla Avrupa 
toplumu ve sınıf meselesi başarıyla yeriliyor. 
Kaçırmayın derim. (149 dk.)

“BİR FİLM GÖRDÜM”
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SİNE-HABER
Ankara Film Festivali
Bu yıl 33.sü düzenlenen Ankara Film 

Festivali 3-11 Kasım’da Ankara’nın simgele-
rinden Büyülü Fener sinemasında. Animas-
yon sinemasının önemli yönetmenlerinden 
Signe Baumane  konuk oluyor ve “Yeni Usta” 
bölümünde filmlerinden bir seçki gösterile-
cek. Ayrıca Güney Kore sinemasına ayrılmış 
bir seçki var. Yakın zamanda yaşamını yitiren 
Jean Luc-Godard’ın anısına Çılgın Pierrot’yu 
(Pierrot le Fou, 1972),  Pasolini’nin 100. yaşı 
anısına Maria Callas’nın rol aldığı ilk ve tek 
film olan Medea’yı(1969), görsel komedinin 
erişilmez ustası Jacques Tati’nin ise  Amcam, 
Bay Hulot’nun Tatili ve Oyun Vakti filmlerini 
izleyebileceğiz. Dünyanın önemli festivallerin-
de görücüye çıkmış, heyecanla beklenen yeni 
filmler de programda: Ali Abbasi’nin Kutsal 
Örümcek, Marie Kreutzer’in Korsaj, Vies-
turs Kairiss’in Ocak, Hlynur Palmmason’un 
Tanrı’nın Unuttuğu Yer bu filmlerden bazıla-
rı. Ankara’ya yol düşürürseniz kaçırmayın.

SİNE-LISTE

Her yıl farklı uzmanlarla farklı konularda 
belirlenen seçkiler yayımlayan BBC, bu yıl 43 
farklı ülkeden, eleştirmen, akademisyen, gaze-
teci ve TV uzmanlarının oylarıyla 21. yüzyılın 
en iyi 100 dizisini belirledi. Dizi tarihine damga 
vurmuş Black Mirror’ın 22., Lost’un 19., Six 
Feet Under’ın 12. sırada yer aldığı listenin ilk 
onu şöyle:

1- The Wire 
2- Mad Men
3- Breaking Bad
4- Fleabag
5- Game of Thrones
6- May Destroy You
7- The Leftlovers
8- The Americans
9- The Off ice
10- Succession

(*) Listenin tamamına BBC’nin resmi internet 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

“SANIRIM BU YÜZDEN SONUNDA YÖNETMEN OLDUM”

Krzysztof Kieslowski

Halit Kıvanç

Yıldız Savaşları

Fatih Akın


