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YAPARSIN ŞEKERİM!
Y: Selçuk Metin
O: Haldun Dormen, 
Filmin notu: ★★★★

Haldun Dormen  kuliste, sahne 
arkasında iyi ışıklandırılmış bir noktada 
oturuyor. 18. Yüzyıl asilzadeleri gibi 
giyinmiş. Muhtemelen Moliere’in Ki-
barlık Budalası’nı oynayacak.  Bu oyunu 
onun yaşında 600 kez oynayan başka 
bir oyuncu yoktur herhâlde dünyada. 
Bu cümleyi belgeselde de duyuyoruz. 
Göksel Kortay’ın ağzından.  Dormen, 
oyun öncesi çekildiği o köşede mırılda-
nıyor, acaba repliklerini mi tekrarlıyor? 
Aslında ilk bakışta dua ediyor gibi 
görünüyor. Belki hâlâ sahnede olduğu 
ve bu müthiş serüveni yaşadığı için. 
Kalbi tiyatro için çarpan bir sanatçının 
heyecanını yaşayarak.

BİR TUTKUYU ANLATMAK
Belgesel bu sahneyle oldukça etkili 

bir giriş yapıyor aslında. İki saat boyun-
ca bize bir insanın büyük tutkusunu 
anlatacak. Yetmiş yıla yayılan, bitimsiz, 
coşkulu bir tiyatro macerası… Ve girişte-
ki bu epilog bölümü çok özel biçimde, 
Haldun Dormen’in 20’li yaşlarında 
Amerika’dan dönüşünde babasına 
yazdığı mektupla taçlanıyor. O günlere 
has, o incelikli anlatımı, samimi havayı 
tümüyle taşıyan bu mektuptan bir 
bölüm okunurken belgeselin yakaladığı 
duygunun çok güçlü olduğunu düşü-
nüyorum. Çünkü bu sahnenin ardında, 
aslında bu ülkede severek yapmak 
istediği işte değil ailesini memnun 
etmek için seçilen bir meslekte çalış-
maya başlayan sayısız insanın yaşamı 
saklı. Haldun Dormen’in babası ne ki 
çok anlayışlı çıkıyor. O günlerin önemli 
iş insanlarından biri. Epeyce de varlıklı. 
Aslında oğlunun şirketin başına geçme-
sini istiyor, pek çok Yeşilçam filminde 
fabrikatör babaların istediği gibi. Fakat 
mektupla birlikte görüyor ki onun kalbi 
tiyatro için çarpmakta. İmkânları da var 
kuşkusuz ama o günlerin alışıldık tutu-
munun dışına çıkıp Haldun’u destekle-
meye karar veriyor. Yanıt olarak yazdığı 
mektupta söylediği şeyse çok önemli: 
“İstediğini yap ama o zaman bana söz 
ver, en iyisini yapacaksın.” 

Bu sahne bizi baba-oğul ilişkisinin 
irdelendiği pek çok yapıta ve yaşama 
götürebilir. Franz Kafk a’dan Orhan Pa-
muk’a kadar nice isim akla geliyor. Fakat 
belgesel Haldun Dormen’in babasıyla 

ilişkisinden ziyade tüm bir yaşamın 
öyküsünü sunmak istiyor. Odağına tabii 
ki tiyatroyu koyarak. Haldun Dormen’in 
tutkulu tiyatro yaşamının hemen tüm 
evrelerine bakıyoruz böylece. Onun 
Türk tiyatrosu için nasıl bir önem arz 
ettiğini yakından öğrenme olanağı bu-
luyoruz. Örneğin bir dönemin çok ses 
getiren Sokak Kızı irma müzikalinin 
serüveni nasıl da ilginç. Sonra Haldun 
Dormen’in Yale Üniversitesinde aldığı 
drama eğitimi ve deneyiminden süzü-
lün yenilikler…  O günlerde ülkemizde 
öylesine bir eğlencelik gözüyle bakı-
lan tiyatroyu daha saygın bir noktaya 
taşıması, oyuncuların modern tiyatro 
anlayışına uygun davranması, seyircinin 
o güne kadar görmediği oyun tarzlarını 
getirmesi, sufl ör kullanmayı bırakması 
ve daha pek çok bilgi belgeselin içeriği-
ni zenginleştiriyor.

BİR SANATÇININ PORTRESİ
Bunların yanında belgesel daha çok 

bir sanatçının portresi olarak kurulmuş. 
Böyle olunca yakın çevresinden Haldun 
Dormen’i tanıyan, öğrencisi olmuş onlar-
ca kişiyle konuşulması gerek. Gerçekten 
de belgesele katkı veren çok sayıda isim 
var. Halit Ergenç’ten, Ayça Bingöl’e 
uzanan önemli isimler görüş belirtiyor, 

anılar anlatıyor. Yıldız Kenter gibi yakın 
zamanda kaybettiğimiz sanatçılar ise 
daha önce alınmış ses kayıtlarıyla kurguya 
dahil edilmiş. 

Belgeseli Selçuk Metin ve Zeynep 
Meriç hazırlamış. Daha önce Netfl ix’te 
izlediğimiz Metin Akpınar belgeseli “İyi 
Ki Yapmışım”ı da birlikte kotarmışlar-
dı. Aralarındaki uyum hissediliyor.  İki 
belgeselin adları da birbirine benziyor. 
“Yaparsın Şekerim”de biraz daha etkili bir 
kurgu var. Dormen’le ilgili konuşanların 
çokluğundan da kaynaklanıyor bu. Daha 
hızlı, hareketli bir akış oluşturmaya ça-
lışmışlar. Özellikle girişte konuşanlardan 
seçilen cümleler art arda dizilerek doğal 
bir jenerik oluşturulmuş. Yalnız senarist 
Zeynep Meriç’in bazen araya girip sorular 
sorması fazla geldi bana. Belgeselin doğal 
bir akışta ilerlemesi daha uygun bence. 
Haldun Dormen oyunlarına müzikler 
hazırlayan Serpil Günseli belgeselin 
müziklerini yapmış. Ama özellikle ikinci 
yarıdan itibaren müzik arka planda kendi 
kendine dönüp duran etkisiz bir unsura 
dönüşüyor. Ve eldeki malzeme de çok 
olunca biraz uzayan, ritmi düşen bir yapı 
hissediliyor. Dormen hakkında konuşan 
sanatçılar çoğu kez benzer şeyler söylü-
yorlar. Söyleşilerde yakalanan çok samimi 
bir üslup var, bu yüzden herkes büyük bir 

şevkle, dostlukla konuşmuş. Kurguyu da 
yapan Selçuk Metin sanırım hepsini at-
maya kıyamamış. Bu yüzden tekrar eden 
bilgiler, anlatımlar mevcut.

Bir de bu tip belgesellerde dönem ko-
şulları içinde sanatçının yerine değinmek 
çok önemli. Hele de bizim gibi siyasi ve 
sosyal açıdan karışık bir ülkede, tiyatro 
gibi son derece güç biçimde ayakta kala-
bilen bir sanat dalı ele alınıyorsa döne-
min tarihsel koşullarına daha geniş yer 
vermek gerekebilir. Yaparsın Şekerim’in 
eksiklerinden biri de bu konulara çok 
girmemesi. Daha çok Haldun Dormen’in 
kişiliği etrafında bir örüntü var. Tiyatro 
yaşamı dışında özel hayatına da değini-
liyor, olabildiğince bütüncül biçimde bir 
sanatçının kişiliği sunuluyor.  

Yine de süresine karşın pek çok anı ke-
yifl e izlenen, Haldun Dormen’le ilgili ilk 
elden bilgilenebileceğiniz başarılı bir ça-
lışma olduğunu söyleyeyim. Özellikle de 
son jenerikte katılımcıların esprili yakla-
şımlarının belgeselde yer bulması çok gü-
zel olmuş. Dilerim Netfl ix gibi platformlar 
bu tip projelere daha çok eğilirler. Çünkü 
belge, bilgi, kayıt konusunda yetersiz bir 
tarihsel sürece sahip olduğumuz için nice 
sanatçının, değerli ismin hatıralarından 
mahrumuz. Umarım bundan sonra bu tip 
biyografi  belgeselleri de çoğalır.

Karaca’da yazın boğucu etkisinden kur-
tulmak isterseniz sizi nefis filmler bekliyor. 
İşte 26 Ağustos- 1 Eylül programı:

Not: Filmlerin karşılarındaki ilk sayılar ayın 
hangi gününde olduğunu, ardından gelen paran-
tez içi ifade o günkü seans bilgisini veriyor.

Vortex / 26, 28, 30, 1 (20.30) - 27, 29, 
31 (13.15)

Beni Sevenler Listesi / 26, 1 (13.45) - 
27, 30  (16.00) - 28, 31 (18.15) ve 29 (20.30)

Bergman Adası (Bergman Island) / 
26, 31 (16.00) - 27 (16.15) - 29, 1 (18.15)

6 Numaralı Kompartıman (Hytti 
Nro 6 ) /  26, 30 (18.15) - 27 (20.30) 28  
(13.45) - 29, 1 (16.00)

Müstakbel Suçlar (Crimes of the 
Future) / 27 (18.15) - 28  (16.00)

The Doors / 31 (20.30)
Konuş Onunla (Hable Con Ella) / 

16.15
İnsan Sesi (Human Voice) / 12.30
Kötü Eğitim (La Mala Educacion) / 

12.00
Dönüş (Volver) / 14.00

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Sinema iki yönlü bir sokaktır. Siz bir şey 
getirirsiniz, seyirci bir şey getirir… Sonuç, 

bu ikisinin karşılaşmasından doğar.”
Roger Corman

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

TİYATRO AŞKINA ADANMIŞ KOCA BİR ÖMÜR

YİTİRDİKLERİMİZ

Yaz ayları sinema için gerçekten yorucu 
oluyor. Gösterimdeki nitelikli film sayısı 
önceki yıllardaki gibi de değil. Tabii salgın 
döneminin bunda etkisi büyük. Başka 
Sinema bağımsız sinemadan gelecek 
yeni filmleri beklerken sinemaseverler 
için son birkaç haftadır özel gösterimler 
düzenliyor. 45 Filmlik Bir Yaz seçkisinden 
bahsetmiştik. Seçkide Almodovar filmle-
rinden, belgesellere uzanan nitelikli bir-
çok film vardı. Seçki bitti ama yeni filmler 
için biraz daha beklememiz gerekecek 
sanırım. Karaca Sineması da Ağustos 
ayının son haftasında, sıcaklardan kaçıp 
iyi film izlemek isteyen sinemaseverlere 
yakın zamanda gösterilip beğenilmiş kimi 
yapımları tekrar sunuyor. Bu filmleri ka-
çıranlar için özel bir fırsat. Özellikle dört 
film dikkat çekici. 

Vortex: Kısa süre önce izlediğimiz 
Gaspar Noe’nin son filmi, yönetmenin 
önceki çalışmalarına pek benzetilmedi. 
Özellikle içerik açısından Noe hayranları 
için  düz bir anlatıya sahip olduğu düşü-
nüldü. Fakat biçim, sinematografi olarak 

Noe filmlerinin hakkını yine veriyor. 
Bu kez yaşlı bir çiftin günlük yaşamına 
bakıyor yönetmen. Yaşlılık, ölüm, bellek, 
iletişim gibi temalara giriyor. Büyük kıs-
mı doğaçlama senaryoyla çekilen filmde 
efsanevi korku ustası Dario Argen-
to’nun yer alması da ilginç bir sürprizdi. 
Biraz karamsar ve zor bir film ama Noe’yi 
seviyorsanız (yeniden) izleyebilirsiniz.

Bergman Adası: Dünyaca ünlü sine-
macı Bergman’ın uzun süre yaşadığı İs-
veç’teki Farö adasına götürüyor bizi film. 
Bir çift yeni filmlerinin senaryosunu 
yazmak için buraya geliyor. Fakat zaman 
geçtikçe, aralarındaki ilişki hayalle gerçe-

ğin karıştığı bir sorgulamaya dönüşüyor. 
Son yılların en iyi yönetmenlerinden biri 
Mia Hansen-Love ve bu filmde hem 
aşk, evlilik, birliktelik üzerine özel bir 
öykü anlatıyor hem de Bergman’a gön-
dermelerle saygı duruşunda bulunuyor.  
Oyuncular Tim Roth ve Mia Wasikows-
ka da çok başarılı. 

Beni Sevenler Listesi: Sinemamız-
da örneğini çok az görebileceğimiz bu 
film,  aslında temelde bir sınıf ve aidiyet 
öyküsü anlatıyor. Cihangir’de ünlüle-
re uyuşturucu satan Yılmaz, sıklaşan 
operasyonlardan sonra mal tedarik 
edemeyince dost gibi gördüğü müşteri-

lerinin artık onu sevmeyeceği vehmine 
kapılıyor. Filmde pek çok ünlü isim var, 
siyah-beyaz görüntü tercihi oldukça 
ilginç ve stilize. Başroldeki Halil Babür 
oldukça iyi. 

6 Numaralı Kompartıman: işte 
oldukça özel bir tek mekân filmi. Hem 
de yolculuk sırasında geçiyor. 6 Nu-
maralı kompartımanda karşılaşan iki 
yabancının kurduğu bağa odaklanan 
film, uzun bir tren yolculuğu sırasında 
karakterlerin kendilerini ve birbirleri-
ni keşfettikleri bir öykü anlatıyor. Film 
ayrıca önceki yıl Cannes Film Festi-
vali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü Asghar 
Farhadi’nin Kahraman filmiyle 
paylaşmıştı.

Bunlar dışında Karaca’da gösterimi 
bu hafta süren başka keyifl i filmler de 
var. Almodovar filmleri Konuş Onun-
la, Dönüş ve İnsan Sesi gösterimden 
kalkmadan izleyebileceğiniz nefis 
çalışmalar.  Bütün bu filmlerin seans 
bilgilerini sol sütunda “Karaca’da Bu 
Hafta” köşesinde inceleyebilirsiniz. 

HAFTANIN ÖNERİSİ

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
BU HAFTA:
Yaz biterken yine zayıf bir vizyon 

haftası karşımızda. Gösterime giren 
yedi filme baktığımızda seyirciyi 
salonlara çekecek etkili yapımlar 
görmüyoruz. Sıradan öyküler, basit 
eğlencelikler var. Biri yabancı, iki 
animasyon filmi tatmin edici değil. 
Romantizm desek After serisine 
mahkumuz. Aksiyonda Bruce Willis 
abi yeniden arz-ı endam etmiş. 
Seçenekler sınırlı ama dilerseniz şans 
verebilirsiniz:

Kötü adam rollerinde görmeye alış-
tığımız Yeşilçam’ın emektar oyuncula-
rından Ali Güney önceki gün yaşamını 
yitirdi. Onu özellikle 80’lerde Cüneyt 
Arkın’dan, Kadir İnanır’dan bolca dayak 
yediği filmlerden mutlaka anımsayacak-
sınız. Fakat Yeşilçam’a çok başka emekleri 
de geçti. Daha 9 yaşında İzmir’e gelip 
çalışma hayatına atılan, Yılmaz Güney’in 
bakışları ve ses tonundan etkilenerek 
sinemaya âşık olduğunu söyleyen, 1972’de 
fotoroman senaristliğinin ardından 
Remzi Jöntürk tarafından sinemaya 
kazandırılan Güney, Natuk Baytan’ın 
pek çok filminde rol aldı ve yaklaşık 40 
filmde prodüksiyon amirliği ve asistanlık 
görevlerini yürütmüştü. Son dönemde 
dizi ve filmlerde rol almayı sürdürüyordu.

KAÇIRANLAR İÇİN DEĞERLİ FİLMLER BİR ARADA
SİNE-ANEKDOT

Civan Canova’yı da geçen hafta 
yitirdik. Tiyatro ve sinemayla yolu aile 
çevresi içinde kesişen Canova, sinemaya 
Arkadaş filmiyle adım atmıştı. Filmde 
rol alışını şöyle anlatıyor: “1974 Haziran 
ayıydı. Film zaten bizim oturduğumuz 
yazlıkta çekilecekti. Yazlığın restoranın-
da yanına çağırdı beni Yılmaz Güney, 
oturduk karşılıklı. ‘Filmde oynar mısın?’ 
diye sordu ansızın, bir süre havadan 
sudan konuştuktan sonra. Haber vermek 
için eve kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. 
O anı hayatım boyunca unutmayacağımı 
düşünmüştüm sadece. Çok mutlu olmuş-
tum. O yıl, afl a tahliye olmuştu Yılmaz 
Güney. Çok sevinmiştik. Yılmaz Güney 
bir başkaydı bizim kuşak için. Stardan 
öte, düşünen, üreten, mücadele eden, 
kafa yoran, cesaretli bir aydın, ideal bir 
sinema adamıydı. Öyle değerlendiriyor, 
hem hayranlık hem de saygı duyuyor-
duk. Meslek hayatıma böyle bir insanla 
başlamak her zaman övünç kaynağı oldu 
benim için. Bence en güzel kazanç bu. Bu 
dünyaya onunla merhaba demek.”

(*) akt. Devrim Akarca

ALEM-İ CİN 3: SALGIN 
(Y: Gökhan Arı)
Bir türlü yakamızdan 

düşmeyen üç harfl i filmlerde 
bu hafta olaya geniş bir açıdan 
bakmışlar. Biraz da tarihi 
hikâye eklemişler. 60’larda üç 
harfl ileri engelleyen bir gediği 
kapatan kilit taşı kırılıyor ve günümüzde 
bir salgın başlıyor. Konu geniş ama senaryo 
zayıf. Oyunculuklar, makyaj, mizansenler 
ise oldukça kötü. Korkutma efektlerine 
başvuran, atmosferi ve ruhu es geçen yerli 
korku abukluklarından biri daha. (81 dk.)

AFTER MUTLULUK 
(After Ever Happy, Y: Castille Landon)
Günümüz kuşağının ro-

mantik film ihtiyacını karşıla-
yan serilerden biri olan After’ın 
son halkasında, sürekli ayrılıp 
barışan Tess ve Hardin çifti 
acaba bu kez birleşebilecek 
mi? Onları bekleyen sorunlar 
demek dışsal değil içselmiş. Modern 
çağın yüzeysellikleri, erotizm, tartışmalar 
ve ödünler filan derken romantizm seven 
yeni gençlerin aradığı ilaç bu film olabilir. 
Bolca da klişe söz konusu tabii. (95 dk.)

SON ÇIKMAZ 
(Wrong Place, Y: Mike Burns)
Bruce Willis sinemayı bı-

raktı bırakacak derken yeni bir 
filmde karşımızda. Belki bizde 
gösterime girmeyen başka 
filmlerde de oynamıştır bu yıl. 
Filmin epey bildik bir konusu 
var: Eski polis şefi, bir cinayeti 
önlüyor ve uyuşturucu baronunun öfk esi-
ni üzerine çekiyor. Şimdi ailesini korumak 
zorunda. Aksiyon draması açısından daha 
önce izlediğimiz filmlerden farkı yok. Ama 
Bruce Willis hâlâ karizmatik. (96 dk.)

İLLÜZYON (The Other Me, 
Y: Giga Agladze)
Bu filmin yapımcısı David 

Lynch. Muhtemelen sevdiği 
kimi temalara değiniyor ve bu 
yüzden desteklemiş. Aslında 
çok aykırı bir anlatımı yok. Bir 
mimar nadir görülen bir göz 
hastalığı sonucu tuhaf ve kor-
kutucu bir hayal dünyasına gömülüyor. Bu 
dünyada tanıştığı gizemli bir kadın ve kendi 
kimliği üzerine gerçekler filmin merak 
sosunu oluşturuyor. Böyle bir konuyu ana 
akım sinema içinde anlatıyor film. (99 dk.)

PERİLER ÜLKESİ 
(Bayala, Y: Aina Jarvine, 
Federico Miella) 
Animasyon sineması epey 

zamandır yerinde sayıyor gibi. 
Bu türe ilişkin en müthiş konu-
ları bitirmişler, dönüp dolaşıp 
aynı noktaya geliyorlar. Bu 
Hollywood dışı filmde de ejderhalar, elfl er, 
bir ejderha yumurtasını ülkenin iyiliği için 
uzaklara götüren prensesler var. Fantastik 
hikâyelerle masalların dünyasını buluştu-
ran, çizgi kalitesi çok da yüksek olmayan 
bir film. Senaryo da oldukça vasat. (85 dk.)

KARAGÖZ: YÂR BANA BİR 
EĞLENCE (Y: Murat Karahüseyinoğlu)
‘Karagöz Hacivat ilk kez 

animasyonda’ diye tanıtıyor-
lar filmi. Fakat animasyon 
kalitesi çok düşük. Son yıllarda 
TRT’nin yaptırdığı çizgi dizi-
lerden bile geride. Üstelik iyi 
bir seslendirme kadrosu var. 
Fakat kötü senaryo, başarısız karakter 
modellemesi, tuhaf yaratıklar ve espriler 
derken bugünün çocuklarına ne sunabilir 
bu film? Madem bu işe girişmişler, daha 
çok para harcasalardı. (80 dk.)

MEKAN 
(Y: Enes Hakan Tokyay)
Restore edilmiş bir mekânı 

mesken tutuyor film. Aura 
adında bir yer burası. Fragman-
da mekânın kendisinden din-
liyoruz orada yaşanmış insan 
hikâyelerini. Farklı dramatik 
kesişmelerin gerçekleştiği yapı, 
belgesel gibi görünen bir kurmaca. Ama 
deneysel olduğunu söylemek zor. Çünkü 
mekânın kendisinden çok insanların şaşır-
tıcı, trajik hâllerine bakıyor. Yine de ilginç 
bir çıkış fikri. (76 dk.)

Roger Corman

Ali Güney

Civan Canova ve Yılmaz Güney

Beni Sevenler Listesi Altı Numaralı Kompartıman


