
   

ATHENA
(Fransa, 2022, 97 dk.)
Y: Romain Gavras
O: Dali Benssalah (Abdel), Sami 

Slimmane (Karim), Ouassini Embarek 
(Muhtar), Anthony Bajon (Jerome), Alexis 
Manenti (Sebastien)

Filmin notu: ★★★★

(*) Bu yazı filmdeki sürpriz gelişmelerden 
kısmen bahsetmektedir.

Yılın çok konuşulacak filmlerinden biri 
Athena olabilir. Geçen hafta Netfl ix’te 
yayına girdi, biraz da şaşırtıcı biçimde... 
Çünkü Netfl ix kapitalizmin ve düzenin 
güçlü eğlence aygıtlarından biri olan 
bir dijital platform sonuçta ve Athena 
da ana akım ticari sinema kalıplarının, 
dolayısıyla genel seyircinin film alışkan-
lıklarının dışında, şu ya da bu biçimde 
politik sinemaya dâhil edilebilecek bir 
örnek. Tabii bu konu tartışmalı aslında. 
Filmin ideolojik söylemini doğru bulma-
yan, isyan ve öfk e hikâyelerinin estetize 
edilmesini büyük sermayenin ekmeğine 
yağ sürmekle bir tutan görüşler de var. 
Bu eleştiriler uzun uzun incelenebilir ve 
haklılık payı da yok denemez ama film 
bittiğinde seyircinin zihninde, içinde 
bulunduğumuz toplumsal düzene dair 
sorular, sorgulamalar beliriyor mutlaka ve 
bu da bazen bir filmin yaratması gereken 
en önemli etki bana kalırsa. 

BU DÜZENİN ÖYKÜSÜ
Athena seyirciyi kıskıvrak yakalayan 

bir kamera çalışmasının da yardımıyla 
çok hızlı başlayan bir film. Fransa’nın 
büyük şehirlerinden birinde, muhte-
melen Paris’te, birkaç polis Idir adlı 
bir çocuğu vuruyor. Adalet arayışının 
öfk elendirdiği gençler çocuğun abilerinin 
önderliğinde bir ayaklanma başlatıyor. İlk 
sahne öylesine ani ve çarpıcı ki böyle bir 
eylemin yarattığı kargaşa nefesimizi kesi-
yor. Çocuğun büyük ağabeyi Abdel ordu 
için çalışan bir görevli. Basın açıklaması 
sırasında sakin, metanetli olunmasını 
isterken kardeşi Karim’in yönettiği bir 
grup genç karakola saldırıyor. Kısacık bir 
anda yaşanan kaosta silah ve mühimmat 
çalıp yaşadıkları bölgeye, Athena toplu 
konutlarına geçiyorlar. Filmin bundan 
sonrası bu konutlarda yaşanan direnişe 
odaklanıyor.  Bir yandan polisin durumu 
kontrol altına alma çabasını ve meydana 
gelen çatışmaları izlerken diğer yandan 
kardeşler arasındaki gerilime bakıyoruz. 
Bir üçüncü kardeş daha var, Muhtar; suça 
bulaşmış, kokain ve silah ticareti yapıyor, 
varoşlara sinmiş suç çeteleriyle teması var. 
Bu isyan hareketi onun işlerini bozduğu 
için olaylara karışmak istemiyor. Abdel’in 
niyeti ise işler çığırından çıkmadan tan-
siyonu düşürmek ve Athena isyancılarını 
direnişlerinden vazgeçirmek. Fakat bu 
hiç de kolay değil. Karim’in öfk esinin bo-

yutları sınırsız ve cenaze evinde başlayan 
gerginlik giderek yükseliyor, polisin oran-
tısız güçle karşılık verme çabası ve ülke 
geneline yayılan isyan dalgası beklenme-
dik gelişmelere neden oluyor.

ADALET, ÖFKE VE İSYAN
Athena’yı özetlemek için adalet, 

öfk e ve isyan sözcükleri iyi bir başlangıç 
noktası olabilir. Ama filmin ruhuyla ilgili 
derinlerde yatan düşünceler daha başka 
bir söylem üretiyor. Her şeyden önce 
düzen güçlerinin uyguladığı politikaların, 
ötekileştirilmiş topluluklar üzerindeki 
baskının biraz örtük biçimde eleştirildiği-
ni görüyoruz. Son yıllarda pek çok ülkede 
yaşanan isyan hareketlerinin büyük kıs-
mında sağcı hükümetlerin gerici uygula-
malarının körüklediği toplumsal çalkan-
tılar var. Odakta da etnik ayrışmayı, gelir 
dağılımındaki eşitsizliği, düzenin paraya 
tapan ve insan ayırt eden ikiyüzlü ahlâk 
anlayışını görüyoruz. Athena tam da böy-
le bir direniş dönemine oturan öyküsüyle 
ezilenlerin safında duran bir yapı kuruyor. 
Bu yönüyle bana üç yıl önce izlediğimiz 
Sefiller’i (Les Miserables) anımsattı. 
Sonra baktım ki filmin senaryo ve yapım 
sürecinde Sefiller’in yönetmeni Ladj Ly 
de var. Yönetmen Romain Gavras ise 
politik filmleriyle bilinen, bir dönemin 
efsane yönetmeni Costa Gavras’ın oğlu. 
Gerçi şaşırtıcı biçimde oğul Gavras’ın 
kapitalizmin büyük oyuncuları Yves Saint 
Loren, Adidas gibi markalar için çektiği 
kısa videolar var ve bunlar elbette ticari 
bir düzenin oyuncaklı işleri olarak düşü-
nülebilir ama belli ki yönetmen toplum-
sal hareketlere merak duyuyor. Önceki iki 
filminde bunun nüveleri görünüyordu. E, 
babadan oğula geçen bir sinema duygusu 

da mevcut. Yani bu unsurlardan iyi bir 
film çıkması beklenir. 

KUSURSUZ BİR TEKNİK
Gerçekten de Athena’nın sinema 

tekniği üst düzeyde. Filmi bu noktadan 
hareketle eleştirmek de mümkün. Çünkü 
biçim, filmin yer yer önüne geçiyor. 
Romain Gavras’ın derdi sanki böyle bir 
hikâye anlatırken sinemasal bir gövde 
gösterisi yapmak gibi görünebilir. Girişte 
karakola yapılan baskın sahnesi, yaklaşık 
on dakika süren kesintisiz bir çekimle 
verilmiş ve tek kelimeyle nefes kesici. 
Üstelik kamera birkaç kez araç değiştiri-
yor ve oyuncuları takip ederken kâh polis 
minibüsünün içine giriyor kâh bir ‘dro-
ne’a bağlanıp yükseliyor. İçinde molotof 
kokteylinin ve epey kargaşanın olduğu 
böylesine yoğun trafikli bir sahneyi tek 
planda çekmek büyük cesaret ve maha-
ret gerektiriyor. Sinemaya teknik açıdan 
bakan seyirciler için çok değerli bu sahne-
den sonra anlatıma sinen kabına sığmaz 
öfk e devam ediyor, sıkışık kadrajlarda, dar 
koridorlarda ana karakterleri takip eden 
kamera film boyunca bir toplumsal olayın 
yarattığı çılgınlık ve paniği epey başa-
rılı aktarıyor. Fakat finale doğru ritmin 
düştüğünü, zaman zaman inandırıcılıkla 
ilgili de sorunlar olduğunu düşünüyo-
rum. Bunda bence en temel etken filmin 
asıl derdinin ne olduğu. Her şeyden önce 
toplumsal düzeni kuranlara karşı bir 
direniş gününü anlatıyor film. Sisteme 
başkaldırmanın kıvılcımı, öfk esi ve gücü-
ne bakıyoruz. Fakat yüzeyde görüldüğü 
gibi düzen güçlerinin yarattığı adaletsiz 
toplumda, çıkışsızlığın sebep olduğu 
direniş kültürüne getirilen bir eleştiri de 
var. Final sahnesinde bu olaylara neden 

olan ölümün aşırı sağcı bir grubun mani-
pülatif eylemi olduğunu anlıyoruz. Yani 
onca galeyan, örgütlü direniş ve biriken 
öfk e boşa çıkıyor. 

Bu noktada filmin finali etnik olarak 
karmaşık coğrafyaların temel sorun-
larından birini hatırlatıyor kuşkusuz. 
Akademik camiada toplum mühendisliği 
denen bir olayın, büyük ve derin güç-
ler tarafından dünya tarihinin pek çok 
noktasında harekete geçirildiğine ve 
kitlelerin provokatif olaylarla yönlen-
dirildiğine çokça tanık olduk. Bu bizim 
gibi sorunlu coğrafyalar için özellikle 
geçerli bir durum. Cumhuriyet tarihi-
nin çalkantılı dönemlerinde içinden 
çıkılmayan çatışmaların, kaotik ortamın 
sorumluları hakkında fikirler yürütüle-
bilir. Elbette siyasi gerilimlerin tabanda 
yarattığı huzursuzluk kimi zaman ken-
diliğinden gelişen devrimsel hareketler 
de yaratıyor fakat iktidarla halkın karşı 
karşıya kaldığı durumlarda yaşanan bilgi 
kirliliği, o karmaşada verilen hükümlerin 
bulanıklaşması hemen daima  insanların 
yaşamlarına mal oluyor. Sonra da devlet 
adına hamaset içeren söylemler peşi sıra 
geliyor. Athena da siyasi konudaki fikrini 
bu noktaya vardırıyor diyebiliriz. Final 
sahnesi, karmaşık iç siyasetlerle ve devlet 
içi örgütlerle yönetilen bir dünyada isyan 
duygularının haklı ve geçerli olmasının 
hiç de kolay olmadığının altını çiziyor. 
Bu olumsuz final bir durum tespiti gibi 
veriliyor aslında ve son dönemin isyan 
dalgasının adaletli ve huzur içinde bir 
dünya kurmak için yeterli olmadığını 
vurguluyor. Film geriye kalanı seyircilere 
bırakıyor, daha iyi bir yaşam için nasıl 
mücadele edeceğine karar vermesi gere-
ken bizleriz sonuçta.

İzmir’in yegâne bağımsız sineması 
Karaca, harika programıyla sinemala-
rın ruhunu canlandırmayı sürdürüyor. 
Bu hafta iki yeni film var. Ayrıca Jean 
Luc Godard anısına Serseri Âşık-
lar’ın yeniden gösterimi çok değerli. 
Fırsat yaratıp mutlaka izleyin. İşte 30 
Eylül – 6 Ekim programı:

Vesper / 12.00 – 16.30
Zuhal / 13.45 – 17.00 – 20.15
Serseri Âşıklar 
(A Bout de Souffl  e) /  12.00 – 18.30
Aşk Mark ve Ölüm (Liebe, D-Mark 

und Tod) / 15.15 – 18.30
Sadece Âşıklar Hayatta Kalır 
( Only Lovers Left Alive) / 20.15
Moonage Daydream / 14.00

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Ustalığı kabul etmiyorum. Ustalık 
zanaatta olur ama sanatta olmaz. Sanatçı bil-
diğini tekrar eden değil, kendini yeni baştan 
yaratan ve daima arayandır. Talebe olmayı 
tercih ederim.”

Tuncel Kurtiz (*)

(*) 27 Eylül 2013’te aramızdan ayrılan büyük 
oyuncunun anısına saygıyla.

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

İSYAN ETMENİN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI

SİNE-HABER

Bir süredir sayfamızda yer veremediğimiz 
“Bir Film Gördüm” köşemizde bu hafta çok 
yönlü sanatçı Uğur Yücel’i konuk ediyoruz. 
Aslında doğrudan kendisine ulaşmak ister-
dim ama bu tür fırsatlar yaratmak zamanla-
ma, şans ve girişimle ilgili. Neyse ki imdada 
Turgut Yasalar yetişti. Kendisi yönetmenle-
rin film çekim hikâyelerini anlatan bir kitap 
yazmıştı. (*)  Orada yakın arkadaşı Uğur 
Yücel’in Yazı Tura serüvenine değinirken ço-
cukluk dönemine ilişkin notlar da paylaşmış. 
İşte kitaptaki hâliyle Uğur Yücel’i etkileyen 
ilk filmi anlatan o kısımlar şöyle:

 “Uğur aslında şanslı doğanlardan, Tanrı 
vergisi oyunculuk yeteneğinin yanı sıra yaz-
ma yeteneğini de Ertem Eğilmez keşfetmiş. 
Şanslı doğanlardan, zira çok mutlu bir çocuk-
luk geçirmiş; büyük bir aile, büyük bir ev ve 
bahçe içinde geçen güzel günler… 

Büyüdüğü Kuzguncuk’un sokakları 
şenliklidir; insanlar hep bir şey kutlarlar; 

Müslüman bayramları, Cumhuriyet’in 
bayramları, Noeller, yılbaşları, paskalyalar, 
hamursuzlar… (…) Kuzguncuk Kültür Derne-
ği hayata açıldığı ilk yer olur; kitap okumaya 
satranç oynamaya, hatta oyunculuğa orada 
başlar. Ortaokul sıralarındayken skeçler ya-
zar, sınıf arkadaşlarıyla oynar. Sonra Kadıköy 
Halkevi’ne gider. Orada ‘Sahiden oyuncu 
olmalıyım.’ der.

Kuzguncuk’ta iki sinema vardır o yıllarda. 
Nur ve Altıner. Biri yabancı, biri yerli film 
oynatır. Uğur’un ailesi neredeyse her akşam 
sinemaya gider. Yığınlarca klasik filmi bu iki 

sinemada seyreder. Hele yazları film manyağı 
olurlar. Daha sonra yaptığı Hayatımın Ka-
dınısın filmi o yılları anlatır, kendi deyişiyle 
‘yerli sinemaya mektup’tur.

1973’te Fellini’nin Amarcord’unu izler 
ve bir gün böyle bir film yapmaya karar verir, 
zira Kuzguncuk da ona göre aynen Rimini’dir. 
Gerçekleştiremez ama film yapma hevesi 
Amarcord’la başlar. Defalarca izler. Her sefe-
rinde gülümseyen bir kederle çıkar filmden. 
Kuzguncuk da karakterler sahnesidir. Nur 
sinemasında Kulaksız İzak vardır mesela, 
makinist. Her akşam filmden önce bir parça 

ekler filmin başına; Yahudilerin meşhur Hava 
Nagila’sını. Ünlü bir İsrailli kadın şarkıcı ses-
lendirir. Bütün sinema hep birlikte o şarkıyı 
söylerler. Uğur hepsini ezbere bilir. ‘Al Sana 
Fellini sahnesi.’ Şoför Yüksel Abi, Uğur’un ve 
bütün semtin komedyen karakteridir; bütün 
aksanları şaşılacak kadar güzel konuşur. 
İzak’la beraber caddelere, sokaklara hopar-
lörlü arabayla dalarlar akşamüstleri. İzak 
filmi anons eder, Yüksel Abi arada ağzıyla 
klarnet taksimi yapar, şarkılar söyler. ‘ Şimdi-
lerde mahalleli karakterler bile yok. Her şey 
masalsıymış o zamanlar. Geçen sene Midilli 
köylerine gittim müzisyenlerle. Eski semtimi 
buldum. Her şey 1970’lerde gibiydi. Bahçede 
dolma saran teyzeler, tahta atla oynayan 
çocuklar… Ortalıkta cep telefonu yok.’ 

(*) Ben Bir Dâhiyim ama Henüz İlk Filmimi 
Çekmedim, Turgut Yasalar, Karakarga Yayınları, 
İstanbul, 2018, s. 145-147

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
YANLIŞ ANLAMA 2 
(Y: Aykut Taşkın)
Ününe fazla düşkün 

bir şef, ülkeden gitmek 
zorunda kalır. Ona her şeyi 
öğreten ustası ile Bakü’de 
annesinden kalma resto-
ranın başına geçer. Yılın ilk 
büyük komedi filmi diye 
tanıtılıyor ama Azeri şivesinden kaynak-
lanan ucuz bir espri anlayışından başka 
bir şey yok, öykü de pek ahım şahım 
değil zaten. (97 dk.)

Yeni ve özgün bir sinema festivaline ka-
vuşuyoruz. Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik 
Filmler Festivali, birbirine yakın duran bu 
iki türü birleştirerek günümüz dijital çağına 
ilişkin kalıcı olacak bir etkinliğe imza atıyor. 
28 Eylül – 4 Ekim arasında düzenlenecek 
festivalde Uluslararası yarışmada 12, Ulusal 
Yarışmada ise 10 film yarışacak. George 
Miller’in Üç Bin Yıllık Bekleyiş’i festivalde 
Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek, kapa-
nış filmi Onur Ünlü’nün Sen Aydınlatırsın 
Geceyi olacak. Gösterilecek Türk filmleri 
arasında Sarmaşık,  Topal Şükran’ın 
Maceraları, Kötü Kedi Şerafettin, Baskın, 
Durak, Gizli, Sofra Sırları, Tuzdan Kaide, 
Yol Kenarı, Jin gibi yapımlar öne çıkıyor. 
Değerli eleştirmen Kerem Akça’nın sanat 
yönetmenliğini yürüttüğü festivalde önemli 
söyleşiler de yapılacak. Bilim ve Sanatın 
İşbirliği, Görsel Efektlerle Bilim ve Sanat, 
Sinemada Farklı Arayışlar gibi konulara sahip 
bu etkinliklerin türe meraklı sinemaseverler 
için çok etkili olacağını düşünüyorum.

ZUHAL 
(Y: Nazlı Elif Durlu)
Apartmanda duyduğu 

kedi miyavlamasının kay-
nağını araştırmaya çalışan 
bir avukatın karşılaştığı 
tuhafl ıklar ve değişen 
yaşamına bakan bu ilginç 
film, geçen yıl epey festivale 
katılmış ve ses getirmişti. Nihal Yal-
çın’ın renkli oyunculuğu, apartmandaki 
farklı karakterler filme mizahi bir yön de 
katıyor.  (88 dk.)

VESPER 
(Y: Kristina Buozyte, 

Bruno Samper)
Ekosistemin çökü-

şünden sonraki gelecekte 
hasta babasıyla yaşayan 13 
yaşındaki Vesper, yetenek-
lerini kullanarak hayatta 
kalmaya çalışır. Eko-sine-
manın ruhuyla bilimkurguyu birleş-
tiren yapım, konuyu ele alış biçimi ve 
geleceğe dair tasarımlarıyla bu ayın en 
iyi filmlerinden biri. ( 114 dk.)

PARALI  ASKER – MUSUL 
(Y: Serdar Aslan)
Türkiye’nin Musul Bü-

yükelçiliğine düzenlenen 
terör saldırısına müdaha-
le etmekle görevlendiri-
len bir ekibin macerası. 
Milliyetçi muhafazakâr 
damardan beslenen, 
Hollywood taklidi, kötü 
yönetilmiş ve oynanmış, bu ucuz ve yer-
siz film nasıl gösterime giriyor, hayret 
doğrusu.  (70 dk.)

GÜLÜMSE 
(Smile, Y: Parker Finn)
Bir psikiyatrist, 

görünmeyen bir varlık 
tarafından bir hastasının 
öldürülüşüne tanık olur, 
sonra ona da sirayet eden 
ve geçmişini ilgilendiren 
bir kabus başlar. Korku 
sinemasının trüklerini yenileyen, özel-
likle gülme ile zıtlık yaratan ürkütücü 
anlar sunan film haftanın kalburüstü 
seyirliklerinden. (115 dk.)

YUDİ: YEDİKONUK CİNLERİ 
(Y: Mert Uzunmehmet, 

Doğukan Mısır)
Yaptırdıkları bir büyü 

nedeniyle kendilerini kor-
kunç olayların içinde bulan 
bir ailenin öyküsü. Yerli 
korku filmlerimizin bildik 
formülünü uyguluyor. Ya-
şanmış 16 gerçek korku sahnesi diyerek 
etki uyandırmaya çalışsa da amatör 
duran yapısıyla maalesef yine olmamış 
bir korku filmi karşımızda. (78 dk.)

ALABORA AŞK 
(Y: Ali Can Gebeş)
Evlenmek üzere olan 

bir balıkçı,  trajik bir olay 
sonrasında seçim yapmak 
zorunda kalır. Bu hafta 
Cemal Hünal’a doyacak 
seyirci. İlki komikti, bu 
da fazla melodramatik bir 
film. Kadroda epey ünlü ve iyi oyuncu 
da var. Tabii olaylar televizyon dizisin-
de hallice değil, çoğu yerde de yapay 
tepkiler var. (110 dk.) 

YALNIZ BİR EVİN KAHKAHASI 
(The Good House, Y: Maya Forbes, 
Wallance Wolodarsky)

İçkiye düşkün orta yaşı 
geçmiş bir emlakçı, gençlik 
döneminde kalmış bir 
romantik ilişkiye başlar. 
Filmin en önemli artısı 
Sigourney Weaver ve Kevin Kline’ın 
varlığı. Bu ikilinin yarattığı geç kalmış 
romantizm duygusu klasik Hollywood 
filmlerinin yapısını taşıyor. Eğlenceli bir 
seçim olabilir. (114 dk.)

www.izgazete.net

Sinema da kapitalist üretim araçlarının 
hemen tümünde olduğu gibi para-emek 
sömürüsü konusunda çelişkili ve acımasız 
olabilir. İşte iki ilginç örnek: Tom Cruise, 
bu yıl gişeyi sallayan Top Gun: Maverick 
için Paramount’tan 35 milyon dolar ister. 
Stüdyo ise filme yeterince güvenmediği için 
bu teklifi reddeder. Filmin 300 milyon dolar 
gişeyi geçemeyeceğini düşünen Paramount, 
Cruise’a 10 milyon dolar ve gişe hasılatının % 
10’unu teklif eder. Bu teklifi kabul eden Tom, 
Top Gun: Maverick yılın en çok hasılat elde 
eden filmi hâline gelince 150 milyon dolar 
civarında bir para kazanmış olur.

Peki, 1980’de çekilen Tanrılar Çıldırmış 
Olmalı’yı hatırlar mısınız? Bu filmde çok 
sevilen ve gerçekten de o hayatın içinde yaşa-
yan Xi Nixau’nun aldığı para ise sadece 300 
dolardır. Oysa ilk film dünya çapında 60 mil-
yon dolar kazanır. Sonradan iki devam filmi 
daha çekildi ama Xi Nixau’nun durumunda 
bir düzelme olmadı tabii.
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