
Karaca Sineması, Oscar sezonu da 
yaklaşmışken nefis filmlere yer veriyor yine. 
Uluslararası En İyi Film dalında aday dört 
film bu hafta perdelere geliyor. İşte Kara-
ca’da 18-24 Şubat haftası filmleri:

6 Numaralı Kompartıman (Hytti Nro 
6) / 11.45 – 16.00 – 20.15

Bergman Adası (Bergman Island) / 
17.30

Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 
Verste Menneske) / 13.45 – 18.00

Drive My Car / 14.15 – 19.30
Kürtaj (L’evenement) / 12.15
Başka Çarşamba:
Kaçış (Flee) / 23 Şubat Çarşamba - 20.15

Amerikan sinemasının ayrıksı yönet-
menlerinden David Lynch, Başka Gece’ye 
konuk oluyor. Hem de iki gece üst üste. 
Karaca Sinemasının bu yıl İzmirli sine-
maseverlere armağanı olan bu müthiş 
gece etkinliklerinde daha önce Miyazaki, 
Lanthimos ve Almodovar’ı izleme şansı 
bulmuştuk. David Lynch’in nevi şahsına 
münhasır filmleri de bu hafta sonunun şen-
liğini oluşturuyor. Yönetmenin dört filmi 
seçkide: Mulholland Çıkmazı (Mulhol-
land Dr.), Kayıp Otoban (Lost Highway), 
Eraserhead ve Fil Adam (The Elephant 
Man). Gösterimler 18 ve 19 Şubat geceleri 
23.00’te başlayacak, yirmi dakikalık aralarla 
sabaha kadar sürecek. Etkinliğe yoğun 
ilgi gösteriliyor ama yine de bilet bulmak 
için şansınızı deneyin. Biletinial denen 
uygulamadan ya da Karaca gişesinden bilet 
bulabilirsiniz.

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, farklı 
türlerde filmler izliyor ama hepsinde hemen 
daima insan dramına kendimizi kaptırıyo-
ruz.”

Ivan Reitman (*)

(*) Bir dönemin efsanesi Hayalet Avcıları (Ghost-
busters) serisiyle dünya çapında tanınan Ivan Reit-

man, geçen hafta sonu 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

AŞK TAKTİKLERİ
(Türkiye, 2022, 97 dk.) 
Y: Emre Kabakuşak
O: Demet Özdemir (Aslı), Şükrü 

Özyıldız (Kerem), Atakan Çelik (Tuna),  
Doğukan Polat (Emir), Özgür Ozan 
(Servet), Deniz Baydar (Cansu), Hande 
Yılmaz (Ezgi), Yasemin Yazıcı (Meltem)…

Filmin notu: ★★
Netfl ix, Türkiye yayınları için sevgililer 

gününü boş geçmeyelim demiş ve bu 
projeye nasıl olduysa yeşil ışık yakmış. Bu 
modern Kerem ile Aslı hikâyesi de hayata 
geçmiş böylece. Tabii hayata geçince 
‘hayat’a geçiyor mu, orası meçhul. Gerçi 
Netfl ix onay vermeseydi muhtemelen 
sinemalarda izlemek durumunda kala-
caktık. Yüzlerce salonu kapatarak daha 
iyi filmlerin gösterim şansını elinden alan 
anlamsız filmlerden biri de bu olacaktı. 
Sonuçta ister sinema olsun ister dijital 
platform, ne yapıp edip çektikleri bir film 
daha eklenmiş oldu vasat ticari sinema-
mızın romantik komedi kulvarına.

Yanlış anlaşılmasın bu tür filmlerin 
üretilmesinde bir sorun yok. Bu türün 
her şeyini belirleyen Amerikan sineması 
örneğin, yüz yıldır çiftler arası kavuşma-
lardan örülü bir romantik film külliyatına 
sahip. Ve yüzlerce zırva film üretirken 
bir yandan da genel seyirciye hitap eden 
ama derli toplu, ne anlattığını çok iyi 
bilen filmlere kucak açıyor. Zaten keyifl i 
sinemaseverin kendini bulduğu filmler de 
işte bu kucak açılan bir avuç güzellikten 
doğuyor. 

SİZ BUNU AŞK FİLMİ Mİ SANDINIZ?
Bizim filme gelince, aslında senaryo 

tercihleriyle baştan aşağı eleştiriyi hak 
ediyor, neresinden bakılsa oturmayan, 
inandırıcı olmayan bir yapı söz konusu. 
Hâl böyle olunca özellikle de kadın seyir-
cinin zaafl arına oynayan bu tip filmlerin 
üretilmesi; aslında kadın-erkek arası 
ilişkileri manipüle etmeye, iyi niyetli, 
olumlu mesajlar veriyormuş gibi yapıp 
toplumsal cinsiyet rollerini tekrarlayarak 
seyircinin zihnini bloke etmeye yarıyor. 
Bu yüzden bu tip yapımlarda insana dair 
güçlü bir kavrayış, aşk denen o acayip 
olguyu çözümlemeye dönük bir çaba ve 
derinlik tabii ki bulamıyorsunuz. Gerçi 
genel seyirci bunları aramıyor, iki saatlik 
bir eğlence içinde filmdeki karakterlerin 
peşinde hayallerini tatmin eden, kısa süre 
onu oyalayan ve yeni hayaller kurması-
nı sağlayan bir yapıyı bile isteye izliyor 
diyebilirsiniz. Haklısınız, ama sorun da 
zaten burada değil mi? Bu tip yapımların 
formüle ettiği bir ilişki yapısını izlemek, 
günlük hayatta gerçek ilişkiler yaşarken 
kişiliğimizi göstermemek, rol yapmak için 
hayali dayanak noktaları sunuyor bize. 
Daha kötüsü romantizmin bu filmlerde 
sunulduğu gibi olduğu yargısı perçinle-
niyor ve aşk ilişkileri gerçeklikten kopuk 
bir yavanlığa hapsediliyor. Bunu kırmak 

için gereken şeyse, sevabıyla günahıyla 
aşk denen muammayı yüreklice ele alan 
yapımları desteklemek, onlara dair ilgiyi 
artırmak. Yeni dönem ticari sinemamız-
da henüz buna dair güçlü eğilimler söz 
konusu değil. 

Filme gelince, Kerem ile Aslı, birbiri-
ne deli gibi âşık olacak çiftimizin adları, 
fakat malum Kerem ile Aslı anlatısıyla 
ilgisi yok. Filmde iki yerde espri malze-
mesi olmaktan başka anlamı da yok. İki 
karakter her nasılsa bu ülkede genç yaşta 
başarıya ulaşmış ve lüks içinde yüzen 
evlerde yaşıyor, çoook büyük şirketler-
de çalışıyorlar. Kerem reklamcı, bu işin 
kurdu olmuş mübarek. Aslı da moda 
tasarımcısı. Filmin girişinde yeni bir 
kreasyon tanıtıyor, şirketin sahibi giysileri 
sunan kızları izleyip ‘hemen üretime 
geçilsin’  diyecek kadar bön. Aslı’nın bir 
de hobisi var, sanalağda bir sayfa açmış, 
adı ‘Aşk taktikleri’. Burada kadın dayanış-
masına örnek sergileyecek biçimde aşkın 
anlamsızlığından dem vurup, her şeyin 
taktik, istatistik ve statik olduğu bu dün-
yada kadın yoldaşlarına öneriler sunuyor, 
aman erkeklere dikkat edin diyor. Yakın 
arkadaşlarından biri âşık olduğu erkek 
tarafından yüz üstü bırakılınca sinirlenip 
kendine bir av seçmeye karar veriyor. 
Planı bu avı kendine âşık etmek ve canına 
okumak. Bunu yaparken de tüm ayrın-
tıları internet güncesinde takipçileriyle 
paylaşacak. (Sayfası da maşallah milyon-
lar tarafından takip ediliyor.)

Bu sırada diğer kahramanımız Kerem 
bey de şirkette çalışan arkadaşlarına aşk 
dersi vermek istiyor, ona da bir av lazım. 
Derdi, her kadının ona âşık olabileceğini 
göstermek. Ama beyimizin aşkla hiç alış-
verişi yok. Kadınlar çevresinde pervane, 
biri gidip diğeri geliyor ama bu ukala, tek 
gecelik bilemedin iki gecelik görüşmeler-
den sonra sırra kadem basan tiplerden.

“NEYŞINIL AŞKIFİK” 
BELGESELİ MAŞALLAH

İşte hikâyenin çıkışı burası. Bu iki aşk 
manipülatörü bir partide karşılaşacak-
lar. Birbirlerini beğenecekler, av olmaya 
uygun gördükleri diğerini âşık edecek-
ler. Hikâyenin devamı nasıl gelişiyor 
derseniz, tahmin etmekte zorlanacağı-
nız pek bir şey yok.  Aslında Yeşilçam 
sinemamızın âşina olduğu o oyunlardan 
biri oynanıyor yine. Zengin arkadaşlarına 
kendini kanıtlamak için bir delikanlıyla 
aşk oyununa giren kadın kahramanları 
anımsayın. Buradaki tek fark, gelirdeki 
değişim. Kerem de Aslı da değirmenin 
suyunun nereden geldiğinin belli olma-
dığı bir rahatlık içinde. Bu dönemde bu 
kadarı için muktedirlere yönelik gizli bir 
yandaşlık olması gerekir. Hadi burayı es 
geçelim, ikisinin de çalıştıkları şirketin 
işleyiş ve yönetim açısından pespaye 
sunumu, inandırıcı olmaması başka bir 
konu. Bir reklam işi alıyorlar örneğin ve 

kısa süre sonra anlıyoruz ki iki şirket de 
bu marka için çalışıyor. Hâliyle kahra-
manlarımız da bu iş boyunca karşılaşıp 
duruyorlar. Dahası markanın sahibi 
zengin gevşek de firmalardan birini satın 
almış ve kızını müdür yapmış. (Bu arada 
zengin abimizin adı Servet. Bu yaratıcı 
ismi bulmak epey zor olmuştur.) Bu kız 
da (Meltem) bizim Kerem’e yanık değil 
miymiş? Bak sen şu işe? 

Kerem Aslı’yı oyuna getirmek isterken 
hoop âşık oluyor. Aslı’da durum farklı mı? 
Belli etmiyor ama kendini kaptırmış bile. 
Oyun devam ettiği için de aralarındaki 
çatışma sürüyor. Ta ki âşık olduklarını 
birbirlerine itiraf ettikleri gecenin saba-
hında Aslı yakın arkadaşını ortada bıra-
kan kancığın Kerem olduğunu öğrenene 
dek. Bu arada kancayı Kerem’e atmak için 
fırsat kollayan Meltem de boş durmu-
yor ve filmin ‘kötü adamı’ pardon ‘kötü 
kadını’ olarak çifte, Yeşilçam günlerinden 
kalma bir sürpriz yapıyor. 

UCUZLAŞAN NETFLİX TÜRKİYE
Sonuçta filmin görece genç ve geniş 

kitlelere hitap ettiğini bir tarafa koyalım. 
Ama el insaf kaliteli bir şey hak etmiyor 
mu bu gençlik? Hele yeni nesil, Z kuşağı 
filan gibi bir hedef kitlesi söz konusuysa 
ve kadınların yeni dönemde güçlenen 
hareketine de göz kırpmak istediyseniz 
hangi akla hizmet bu düşük seviyeli se-
naryoyu filme çekiyorsunuz anlamak zor. 
İşin kötüsü, film daha çıkar çıkmaz sosyal 
medyada genel olarak beğenildi ve film-
lerde ilk sıraya oturdu. Fakat Netfl ix’in 
program müdürlerine sormak lazım. 
Özel, ayrıcalıklı, nitelikli işler aracılığıyla 
televizyon kanallarına alternatif oluştur-
mak için yola çıkılmış bu platform böyle 
filmlere yer vererek büyük kısmı yandaş 
Türk televizyonlarındaki berbat diziler 
seviyesine inmiyor mu? Gerçi yönetmen 
genel olarak bahsi geçen türde TV dizile-
rinden (Sefirin Kızı, Sen Anlat Karade-
niz, Güllerin Savaşı vb.). Oyuncularımız 
da öyle. Demet Özdemir örneğin o kötü 

mü kötü, tahammül sınırlarını zorlayan 
No.309’la parladı. Filmin senaristi Pelin 
Karamehmetoğlu ise vasat TV dizilerin-
de parmağı olsa da Yüzleşme, Atiye gibi 
bir ölçüde daha iyi işlere imza atmış bir 
isim. Dolayısıyla yeni gençlerin nabzını 
daha iyi yoklayacak bir senaryo üretile-
mez miydi?

SONUÇ: KLİŞE BİR AŞK (FİLMİ)
Burada şunu da eklemek gerek, 

filmde Aslı’nın skor peşindeki Kerem’i 
hicvederken ağzından düşürmediği 
klişe lafıyla dolu senaryo. Aşk filmi 
deyince, aynı taksiye binme, aynı or-
tamda bulunup karşılaşmama, finalde 
hatasının farkına varıp peşinden koşma 
gibi akla gelebilecek unsurlar filmde 
aynen karşımıza çıkıyor. Sonra o ünlü 
Hayalet (Ghost, 1990) filmini andıran 
bir çömlek yapma sahnesi var. Anneden 
kalan bir piyano, çocuk yaşta yalnız ka-
lan bir erkek evlat, kendi başına ayakta 
durmayı başarmış genç şehirli kadın 
falan filan… Kadınları meta olarak gö-
ren çapkın karakterimiz de meğer aşka 
inanmadığı için böyleymiş. Çocukluk-
tan anne sevgisinden mahrum kalınca 
- çünkü anne terk etmiş onu- kadınlara 
bağlanamıyormuş. Hımm, bu derin 
psikolojik analizi de senaryoya yedirdi-
ğimize göre artık erkek karakterimizi 
de iyileştirebiliriz. Bunlar yetmezmiş 
gibi finalde sinema tarihinin en güzel 
aşk filmlerinden biri olan Breakfast at 
Tiff any’s’e de yer vermişler ya çıldırma-
mak işten değil.

Aşk Taktikleri, bırakın aşka, aşkın 
güzelliklerine dair bir film olmayı sev-
gililer günü denen bu çakma kapitalist 
gün ve haftanın bile içini dolduracak 
özelliklere sahip değil. Belki hercai 
kimselerin beğenip sevebileceği bir 
Hollywood taklidi olarak belli ölçüde 
akıp gidiyor amenna, ama sonuçta ne 
damakta ne dimağda geçerli herhangi 
bir iz bırakabiliyor. Unutulup gitmeye 
baştan yazgılı filmlerden biri olarak… 

BU FİLMİN ADI “AŞK TİKTOKLARI” DA OLABİLİRMİŞ!

KARACA’DA BU HAFTA

DAVID LYNCH GECESİ

Oscar ödül töreni yaklaşıyor. Ülke 
sinemamız, tarihinde bu ödüle hiç aday 
olamadı. (1990’da bu coğrafyada bizim 
oyuncularla çekilen Umuda Yolculuk 
[Reise der Hoff nung] hariç ama o filmi de 
İsveçliler yapmıştı.) 2000’den bu yana “En 
İyi Uluslararası Film” dalında en çok adaylık 
almayı başaran ülkeler şöyle: Fransa 10, 
Almanya 8, Danimarka 7, İsveç 6, Polonya 
5, Kanada 5, Meksika 5, İsrail 4, Japonya 4, 
İspanya 4. Bu yıl Bhutan bile ilk Oscar aday-
lığını aldı. Bakalım Türkiye’yi ne zaman bu 
organizasyonda görebileceğiz.

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
6 NUMARALI KOMPARTIMAN 
(Hytti Nro 6, Y: Juho Kuosmanen)
İki yabancı bir trende, aynı kompar-

tımanda karşılaşır. 
Çok kullanılsa da hâlâ 
verimli bir konu bu. 
Finlandiya’nın Oscar 
adayı filmi, kendine 
has anlatımıyla bizi 
bir tren yolculuğuna 
çıkarıyor. Uyuşmaz 
iki karakterin yaşamı 
üzerinden bir modern 
toplum incelemesi. Mutlaka Karaca 
Sineması’nda izleyin. (102 dk. )
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SİNE-BİLGİ

   SİNE-ANEKDOT
Filmlerin üretilmesi başka bir iş, 

pazarlanması ise daha başka. Bol gişe 
gelirli filmlerin seyirciye ulaşması için sarf 
edilen çaba bazen inanılmaz hikâyeler 
doğurabiliyor. İşte sessiz sinema günle-
rinden kalma bir öykü. Dönemin en iyi 
halkla ilişkiler ve pazarlama uzmanların-
dan Harry Reichenbach, 1920’de Tod 
Browning tarafından çekilen ve başrolde 
Priscilla Dean’in yer aldığı İstanbul 
Bakiresi (The Virgin of Stamboul) filmini 
bakın nasıl tanıtmış:

“1919 yılında 
sinema basın 
sözcüsü olan Harry 
Reichenbach’tan 
The Virgin of 
Stamboul adlı fil-
min ön reklamlarını 
yapması istenmişti. 
Egzotik bir mekânda 
sıradan bir romantik 
öyküydü ve genellik-
le göz alıcı afişler ve 
reklamlarla işe başlanırdı. Ama Harry asla 
böyle çalışmazdı. Meslek yaşamına bir 
karnaval çığırtkanı olarak başlamıştı ve 
halkı kendi çadırına çekmenin tek yolu-
nun diğer çığırtkanlar arasından sıyrılmak 
olduğunu biliyordu. Harry, Manhattan’da 
yaşayan sekiz Türk erkeği buldu ve film 
stüdyosunun temin ettiği deniz yeşili bol 
pantolonlar, altın hilalli türbanlar giydi-

rip, söyleyecekleri her sözü, her davranışı 
dikkatle prova ettikten sonra pahalı bir 
otele yerleştirdi. Biraz da Harry’nin des-
teğiyle bir Türk delegasyonunun gizli bir 
görevle New York’a gelmiş olduğu haberi 
tüm gazetelere sızdı. 

Muhabirler otele akın edince, kentte 
bulunuşu sır olmaktan çıkan misyon şefi 
Şeyh Ali Ben Muhammed onları odası-
na davet etti. Türklerin renkli giysileri, 
selamlaşmaları, ritüelleri gazetecileri 
etkiledi. Şeyh New York’a geliş nedenleri-
ni açıkladı. Sari adında İstanbul Bakiresi 
olarak tanınan genç ve güzel bir kadının 
kardeşiyle evlenmek üzere sözlendiğini 
ama kentten geçen bir Amerikalı askerin 
ona âşık olup evinden kaçırdığını, Ame-
rika’ya getirdiğini anlattı. Genç kadının 
annesi üzüntüden ölmüştü. Kaçak çiftin 
New York’ta olduğunu öğrenen şeyh ise 
onu geri götürmek için gelmişti.

Şeyhin anlattığı romantik öykünün 
büyüsüne kapılan muhabirler birkaç gün 
boyunca İstanbul Bakiresi haberleriyle 
sütunlarını doldurdular. Şeyhin resim-
leri Central Park’ta çekildi ve New York 
sosyetesi seçkinleri onu ağırladı. Sonunda 
‘Sari’ bulundu ve basın şeyhle histerik 
genç kızın (egzotik yüz hatlarına sahip bir 
aktrist) buluşmasını derhal haber yaptı.

Kısa süre sonra The Virgin of Stam-
boul New York’ta gösterime girdi. Filmin 
öyküsü gazetelerdeki ‘gerçek’ haberlere 
benziyordu. Bir rastlantı mıydı? Ger-
çek öykü bu kadar çabuk film yapılmış 
olabilir miydi? Kimse bu sorunun yanıtını 
bilmiyor ama aldırış etmiyordu. 1920’de 
The Virgin of Stamboul gişe rekorları 
kırdı.” (*) 

(*) Baştan Çıkarma Sanatı, Jost Elff ers, 
Robert Greene, Altın Kitaplar, İstanbul, 2019, s. 
658-9

MAHLÛKAT 
(Y: Alper Mestçi)
Mahlûk filmlerimiz sürüyor. Alper 

Mestçi tekniğe özenen 
bir yönetmen, özellikle 
görsel açıdan gerçekten 
başarılı bir iş çıkarmış. 
Film de gerçek bir olaya 
dayanıyormuş. Ama 
bu tip lüzumsuz korku 
filmlerinin ögeleri bu 
yapıma da sirayet etmiş. 
Bu da filme zarar veri-
yor. Yine de benzerleri 
yanında ehvenişer sayılır. (93 dk.)

OLMADI KAÇARIZ 
(Y: Erkan Nurhan)
Bir dönemin Vine 

fenomenleri Aykut 
Elmas ve Halil İbrahim 
Göker yine film çek-
miş. Arkadaşlarının 
zor durumdaki oteline 
ortak olan iki fenome-
ni oynuyorlar. Bence 
fikir de senaryo da 
espriler de oyunculuklar da komik değil. 
Enes Batur’dan filan gene iyidir ama bu 
arkadaşlara ‘olmadı kaçın’ desek de film 
çekmeseler artık. (95 dk.)

SOYGUN OYUNU: BÜYÜK VURGUN 
(Y: Ali Doğançay, Başaran Şimşek)
İş hayatları berbat giden iki zeki 

arkadaş kendilerini bir 
soygun işi içinde bu-
lurlar. Film, bir aksiyon 
komedisi olarak eğlen-
celi görünüyor. Ki bizde 
pek olmayan bir tür 
bu. Tabii teknik açıdan 
Iron Man’in yaşadığı 
dünya değil bizim ülke? 
Böyle asortik suçlular da 
yok, yine de bir Hollywood özentisi olsa da 
şans verilebilir. (104 dk.)

Sadece 2000’lerin değil tüm zamanla-
rın efsanesi, kalbimizin en özel fantastik 
filmi Yüzüklerin Efendisi  üçlemesi ikinci 
hafta gösterimleriyle Karaca Sineması’nda 
sinemaseverlere yine bir büyük şölen gecesi 
yaşatacak. Üstelik daha önce perdede ya da 
ev sinemasında izleme şansı bulamadığımız 
genişletilmiş versiyonlarıyla. Bu da şu anlama 
geliyor: Serinin sinema versiyonlarından daha 
uzun, kaçmaz bir seyirlik söz konusu. Etkinlik 
hem 18 hem de 19 Şubat geceleri 23.00’te baş-
layıp ertesi gün öğlene kadar devam edecek. 
Sinema müptelaları için müthiş bir deneyim 
olsa gerek. Bu harika şöleni kaçırmayın derim. 
Acele ederseniz bugün ya da yarına kıyıda 
köşede kalmış bir bilet bulabilirsiniz. 

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ŞÖLENİ

ÖLÜMCÜL SNOWBOARD
(Let it Snow, Y: Stanislav Kapralov)
Tehlikeli bir bölgede kaymaya giden 

bir çiftin başına 
gelenlere odaklanan 
yapım klişelerle yüklü 
bir gerilime yaslanıyor. 
Her anlamda tanıdık 
bir film. Kendilerine 
musallat olan kişinin o 
soğukta başka işi gücü 
yok mu merak ediyor 
insan. Kar manzaraları 
etkileyici, sunduğu gerilime gelince, eh 
işte! ( 86 dk.)

ŞEYTANIN İNİ 
(Lair, Y: Adam Ethan Crow)
Şeytani bir güç tarafından ele geçirildi-

ğini söyleyen arkadaşı 
cinayetle suçlanınca 
doğaüstü olayları 
inceleyen Cameron 
olayı araştırır. Filmde 
bir ev, buraya kısa süre-
li gelen bir de aile var. 
Film gerilimi usulca 
inşa ediyor ve yükselti-
yor. Bildik temaları iyi 
kotarmış gibi görünüyor. Üstelik İngiliz 
tarzıyla. (96 dk.)

SAMSAM 
(Y: Tanguy de Kermel)
Hollywood dışı animasyonlardan 

biraz daha özgün-
lük beklemek doğal 
değil mi? Jetgiller, 
İnanılmaz Aile ile 
buluşmuş gibi, öykü 
merkezinde güçlerini 
keşfeden çocuk var. 
Gezegeni istila etmek 
isteyen düşmana karşı 
küçük çocuklar için 
eğlenceli olabilecek bir macera geçiyor 
başından. Vasat bir animasyon. (77 dk.)

HOLLYWOOD’LU TÜRK 
(Hollywood Türke, Y: Murat Ünal)
Film biraz şematik duruyor ama 

ırkçılık özelinde kayda 
değer bir komedi 
üretmiş görünüyor. 
Ünlü bir oyuncu olmak 
isteyen Alper’in Alman 
kültürü ve ırkçı bakı-
şıyla mücadelesi filmin 
komedisinin başat 
unsuru. Türk stereo-
tipleriyle de dalgasını 
geçen yapımın bakışı tek tipli ama şans 
verilebilir.(93 dk.)
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