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ÂŞIKLAR BAYRAMI
(Türkiye, 2021, 102 dk.)
Y: Özcan Alper
O: Kıvanç Tatlıtuğ (Yusuf), Settar 

Tanrıöğen (Heves Ali), Erkan Can (Kul 
Yakup), Burcu Cavrar (Dilek), Laçin 
Ceylan (Zere Kadın) vd.

Filmin notu: ★★★
Bu yaralı toplumun en büyük sancıla-

rından biri ‘baba’ kavramı muhtemelen. 
Onunla - dolayısıyla otorite mesele-
siyle- hem mecazi olarak derdimiz var 
hem de gerçek yaşamda yarım kalan 
baba hikâyeleri, ruhumuzda dramatik 
hatta travmatik biçimde yer kaplıyor. Bu 
kapsayıcı durum az ya da çok her öyküye 
sirayet ettiği için ‘baba-çocuk’ anlatıla-
rına daha bir dikkatle bakıyoruz.  Ama 
bu daha çok hissiyata ilişkin bir dikkat. 
Tuhaf biçimde bu tarz yarım ilişkilerin 
getirdiği acıları tekrar tekrar duyumsa-
maktan çekinmiyoruz. Belki de sorunun 
çözümünden çok içimizde yarattığı 
dalgalanmayı sevdiğimizden…

YÜZEYDE KALAN BİR FİLM
Âşıklar Bayramı bu bitimsiz sorun-

salın yeni bir örneği. Kemal Varol’un 
üçlemesindeki aynı adlı romandan uyar-
lanıyor. Sonbahar’la (2008) sinemamıza 
çok güçlü bir film armağan eden Özcan 
Alper, senaryoyu Kemal Varol’la yazmış. 
Hemen şunu belirtmek gerek, Âşıklar 
Bayramı aslında kötü bir film değil. Başı 
sonu belli, kendince akıp giden, teknik 
olarak da oldukça başarılı. Ama anlatım 
tercihlerinden kaynaklanan sorunlar var. 
Özellikle çıkış noktası bu filmin yükünü 
taşıyacak kadar derinlikli değil. Özcan 
Alper öykünün kendisinden çok bir 
hisse bakmak istemiş, ana kahramanın 
yaşadığı baba eksikliğini belki seyirci-
ye de geçirmek istemiş, fakat işte film 
bundan ötesine geçemiyor. Hikâyenin 
derinlerine gitmek, baba-oğul arasın-
daki sorunun arka planını öğrenmek 
istiyoruz.  Romandaki pek çok ayrıntı 
es geçildiği için seyirci yalnızca baba 
yokluğunun bıraktığı acı duyguyla baş 
başa kalıyor. Bu da filmin özellikle ikinci 
yarı zayıfl amasına, ritmini kaybetmesine 
neden oluyor.

Film Kırşehir’de avukatlık yapan 
Yusuf’un bir çocukluk anısıyla açılıyor. 
Babasıyla eski tip bir stüdyoda fotoğraf 
çektiriyorlar. Aralarında mesafeli bir 
ilişki olduğunu anlıyoruz. Baba aslında 
oğlunu seviyor ama bu coğrafya babala-

rının sevdiğini belli edememe hastalığı 
var ya, belki de bundan sebep bir uzaklık 
söz konusu. Zaten sonra da eşinden 
ayrılıp şehri terk ediyor. Bu kısa epilog 
sahnesi bitince 25 yıl sonraki Yusuf’u 
o kır mı kır şehrin yalnızlığı içinde 
görüyoruz. Günlerinin sıkıntıyla geçtiği 
belli. Aşk ilişkileri açısından da sorunlar 
yaşıyor. Belli ki babasızlığın getirdiği 
sevgisizlik kişiliğini çizmiş. Derken 
babası yıllar sonra birden çıkıp geliyor. 
Oğlundan saklıyor ama ölmek üzere. 
Eski dostlarla, sevdikleriyle helâlleşmek, 
af dilemek istiyor. Durumun farkına 
varan Yusuf, Kars’taki Âşıklar Bayramı’na 
gitmek isteyen babasına eşlik etmeye 
karar veriyor. Böylece zaman zaman ça-
tışmaların yaşandığı ama ne yazık ki pek 
derinleşmeyen bir baba-oğul yüzleşme-
sine geçiyoruz.

BİR TÜRLÜ YÜZLEŞEMEMEK
Filmin güç kaybettiği yer de burası 

aslında. Çünkü Yusuf gibi biz de 25 yıl 
boyunca oğlunu neden arayıp sorma-
dığını merak ediyoruz. Yanıtsa çok kısa 
oluyor: “Sizden uzak olursam daha iyi 
olacağını düşündüm.”  Böylesine kes(k)
in bir yokluğun sebebi havada kalıyor. 
Üstelik bunu sadece Heves Ali’nin 
kişiliğine bağlamak da yetmiyor. Uçarı, 
sorumluluk sahibi olmayan, sadece sa-
zıyla yaşayan, her gittiği köyde başka bir 
kadına sevdalanan sanatkâr kişiliğinin 

yansımasıysa eğer filmin buralara daha 
çok dokunması, âşık karakterini ola-
bildiğince incelemesi gerekirdi. Üstelik 
sinemamızda neredeyse hiç el atılmamış 
bir konu olarak saz şairlerinin dünyası-
na bakma fırsatı da varken… Hâl böyle 
olunca babasını aff etme yükü tümüyle 
Yusuf’a kalıyor. Filmdeki diğer karak-
terler, özellikle eski yavuklulardan Zere 
Kadın da bunu destekliyor zaten. “Bunca 
yıldan sonra kalkıp af dilemeye gelmiş, 
neymiş, nedenmiş sorulur mu?”

PEKİ ÂŞIKLIK  GELENEĞİ?
Oysa burada Yusuf’un babasından ötü-

rü uzak, belki de önyargılı olduğu âşıklık 
mesleğini yavaş yavaş anlamaya çalışması, 
aralarındaki ilişkinin romanda olduğu gibi 
bağlama üzerinden kurulması daha etkili 
olabilirdi. Böylece karakterlerin birbirleri-
nin dünyasını anlamaya çalışması incelikli 
bir biçimde işlenebilirdi. Bu duruma bir 
de kadın karakterlerin eksikliğini eklemek 
gerek. Sanki bu tür bir yarım bırakılmışlık 
hep baba-oğul arasında olurmuş gibi… 
Filmde ne Yusuf’un annesini ve öyküsünü 
öğrenebiliyoruz ne de baba ve oğulun ta-
nıştığı kadınları yakından tanıyabiliyoruz. 
Zere Kadın bir parça öne çıksa da Heves 
Ali’ye âşık olmuş, yıllarca küsüp kenara 
çekilmiş edilgen bir figür olarak çiziliyor. 
Oysa saz çalan, türkü yakan bir karakter 
bu. Benzer biçimde Yusuf da kadınlara 
karşı acımasız. Telefonlarını açmadığı Yıl-

dız bir yana, Elazığ’da hastanede tanıştığı 
hemşire Dilek’le bir gece geçirmesine rağ-
men kadınların varlığı, konumu hakkında 
dişe dokunur bir emare yok. Bu sahneler de 
büyük ölçüde yarım kalıyor.  Belki sevgiyi 
öğrenememiş bir çocuğun tavrı denebilir 
buna. Ama film bu tutumu derinlemesine 
irdelemekten kaçınıyor gibi. Hâl böyle 
olunca yaşanan acı duyguyu anlamak 
ancak oyuncunun performansına bağlı bir 
şeye dönüşüyor. Bu arada Settar Tanrıö-
ğen Heves Ali rolüne çok iyi oturmuş, 
etkili bir kompozisyon çiziyor fakat karak-
terin boşlukları, anlatılmayan noktaları bu 
performansı gölgeliyor. Bu durum Kıvanç 
Tatlıtuğ için de geçerli.  İyi oyunculuklar, 
maalesef derinleşemeyen yapı sebebiyle 
güme gidiyor. Oysa âşıklık geleneğini mer-
keze alan, türkülere, alevi kültürüne daha 
geniş yer veren bir anlatı çok daha etkili 
olurdu. Bu konuda epey eleştiri de aldı 
film. Kültürel öğelerin, örneğin cem sahne-
lerinin, demlenmelerin eksik ya da yanlış 
yansıtıldığına ilişkin dikkat çeken noktalar 
var. Ben de kendi adıma finaldeki âşıklar 
bayramı sahnesinin daha etkili olmasını 
beklerdim. Heves Ali’den ötürü dokunaklı 
bir yanı yok değil ama bütün bu helâlleşme 
hikâyesi kültürle daha derin bağ kurabilir-
di. İzleyici de Yusuf gibi o kültürden uzak 
kalmış çünkü. Özcan Alper çok daha 
derinlikli, yetkin filmlere imza atabilecek 
bir sinemacı. Sonraki filmlerinde dilerim 
bu tip noktaları es geçmez. 

Geçen yıldan kalan ve çok sevilen kimi 
filmlerin gösterimi sürerken sonba-
harla birlikte Karaca Sinemasında yeni 
dönemin nefis filmleri görücüye çıkıyor. 
Bu hafta Fransız sinemasının iki değerli 
yönetmeninin yeni filmlerini izleme şan-
sımız var. İşte 9-15 Eylül programı:

Arthur Rambo / 12.15 – 16.15 – 20.00
Bıçağın İki Yüzü (Avec Amour et 

Acharnement) / 12.00 – 18.00
Elveda Berlin (Tschick) / 14.00
Vortex / 15.45
Beni Sevenler Listesi / 18.15
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 

Verste Menneske) / 14.00
Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Ever-

ything Everywhere All at Once) / 20.00
Ön gösterim:
Peter Von Kant / 
14 Eylül Çarşamba – 20.00

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Sinema, gelecekteki dünyanın bir dönüm 
noktasıdır. Şimdi bize basit gibi gelen eğlen-
ce olan radyo ve sinema, bir çeyrek asra kal-
madan yeryüzünün çehresini değiştirecektir. 
Japonya’daki kadın, Amerika’daki zenci, 
Eskimo’nun ne dediğini anlayacaktır. Tek ve 
birleşik bir dünyayı hazırlamak bakımından 
sinema ve radyonun keşfi yanında tarihte de-
virler açan matbaa, barut, Amerika’nın keşfi 
gibi olaylar oyuncak nispetinde kalacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

“BABA YARIM KALMIŞ BİR KELİMEDİR.”

SİNE-HABER

Kurtuluşumuzun yüzüncü yılını yaşadı-
ğımız ve özellikle İzmir’de tarihi kutlama-
lara sahne olan bu hafta, o harika görüntü 
geliyor aklıma. Kurtuluş (1994)  dizisinin 
finalinde Kordon’da gururla resmigeçit ya-
pan ordumuzun halkta yarattığı o müthiş 
sevinç duygusu, diziyi izlediğim gün gibi 
aklımda. Bazı çok eski belgesel görüntüle-
rinden ve tarih derslerinden bildiğimiz bir 
olayı, kanlı canlı, görkemli biçimde izle-
mek müthiş heyecanlandırmıştı beni. Si-
nemanın tarihsel bilince, duyarlığa katkısı 
inanılmaz. Maalesef bu ulusun en önemli 
günlerini anlatmak konusunda bizim 
sinemamız biraz çekinik kaldı, çoğunlukla 
da el yordamıyla bir şeyler denedi.

Kurtuluş Savaşı’na ilişkin anlatıların 
yetersiz olduğu bir sinema ortamında Ziya 
Öztan’ın yönettiği Kurtuluş’un ulusumu-
zun var oluş mücadelesini ele alan en iyi 
örnek olduğunu düşünürüm. Bu altı bö-
lümlük dizinin nitelikli yapısına, kapsamlı 
anlatımına ulaşan olmadı daha sonra. As-
lında 1930’lara kadar birkaç film çekilmişti 
fakat yaşanan olayların canlı tanıkları ha-
yatta olmasına rağmen birtakım sebeplerle 
bu filmlerin arkası gelmedi. Oysa Atatürk, 

1930’ların başında Milli Mücadele dönemi-
ni anlatan bir film yapılmasını istemiş ve 
böyle bir girişimde seve seve rol alacağını 
belirtmişti. Sinemamızın hem teknik hem 
de maddi kaynaklar açısından yeni kurul-
duğu zorlayıcı bir dönemdi. Başarılı bir 
Kurtuluş Savaşı filminin çekilememesinin 
nedenlerinden biri büyük ölçüde buydu. 
Ayrıca böyle bir film yapmayı düşünebile-
cek hem cesur hem de yetenekli sinema-
cılardan yoksunduk. Kurtuluşun hemen 
ertesinde Muhsin Ertuğrul, Halide Edip 
Adıvar’ın romanından Ateşten Gömlek’i 
(1923) çekmişti, bu filmde daha önce Ordu 
Film Dairesinde çekilen savaş görüntüleri 
de kullanılmıştı. Savaşın dinamik ruhunun 
etkisini hissettirdiği bir dönemde çekilen 
film aslında Türk halkınca çok sevilmiş 
ve başarılı bulunmuştu. Bu arada asker 
kökenli Fuat Uzkınay Kurtuluş Savaşı sı-
rasında çektiği görüntülerle aynı dönemde 
Zafer Yollarında adlı bir belge filme imza 
atmıştı. 1932’de yine Muhsin Ertuğrul 
tarafından çekilen Bir Millet Uyanıyor da 
büyük ses getirdi ama ne hikmetse Kurtu-
luş Savaşı dönemiyle ilgili 1950’lere kadar 
başka film üretilmedi.

1950 ile 70 arasında hemen hemen her 
yıl Kurtuluş Savaşı filmlerine rastlıyoruz 
ama bunların büyük kısmı ön planda yaşa-
nan bir aşk ya da kahramanlık hikâyesine 
eşlik eden yan öyküler biçiminde işliyor. Bu 
dönemde yeni bir yönetmenler kuşağın-
dan Atıf Yılmaz’ın Bu Vatanın Çocukları 
(1959), Osman F. Seden’in Düşman 
Yolları Kesti (1959) Memduh Ün’ün 
Ateşten Damla (1960) gibi filmlerini 
diğer yapıtlara nazaran daha derli toplu ve 
gerçekçi bulmak mümkün. Mali zorluklar 
ve konuyu çok geniş biçimde ele almanın 
bir buçuk saatlik bir film için imkânsız 
oluşu Kurtuluş Savaşı’nın layığıyla filme 
aktarılmasının önüne geçen sebeplerdi. 
Bu durum yıllarca böyle sürüp gitti.

Bugün teknik olanaklar üst düzeyde, 
büyük bütçeli bir film çekmek işten bile 
değil ama yönetmenlerimiz Kurtuluş 
Savaşı üzerine hâlâ tutarlı ve güçlü bir 
film kotaramıyor. Muhtemelen konunun 
ağırlığı ve ele alınan dönemin yeterince 
bilinmemesi bunda önemli etken. Kenan 
İmirzalıoğlu’nun oynadığı çizgi roman 
uyarlaması Son Osmanlı Yandım Ali 
(2006), Turgut Özakman’dan uyarla-

nan Dersimiz Atatürk (2009) ve Zülfü 
Livaneli’nin başarılı yönetmenliğiyle öne 
çıkan Veda (2010) Kurtuluş Savaşımızın 
belli bölümlerine yer veriyor. Ama savaşı 
içeriden ve güçlü biçimde anlatmayı 
deneyen birileri hâlâ çıkmıyor. Vatanım 
Sensin gibi büyük bütçeli diziler seyirciyi 
ele geçirecek entrikalar üzerine kurulu. 
Netfl ix gibi müthiş sermayeli yeni mecra-
ların ele aldığı projeler de (Pera Palas’ta 
Gece Yarısı gibi) popüler kültür öğelerini 
öne çıkaran ve asıl hikâyeyi ıskalayan 
orta karar yapımlar.  Bu sebeple Kurtuluş 
dizisinin yarattığı o müthiş gerçekliğe 
yaklaşan kimse olmadı.

Bugün ülkece çok zor günlerden 
geçiyoruz ama Milli Mücadele döneminin 
ateşi hâlâ içimizde bir yerlerde saklı. O 
ateşi diri tutmak ve harekete geçirmek 
için sinemacılarımızın tarihimizin en 
önemli günlerini coşkuyla ve görkemle 
anlatması gerek. Yüzüncü yılımızda 
dilerim böyle projeler karşımıza çıkar. 
Böylece yok oluş tehlikesi karşısında 
atalarımızın gösterdiği cesaret ve direniş 
ruhunu anımsar ve birlik olmanın güzelli-
ğini yeniden yaşarız.

SİNE-YORUM

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ 
(Orphan First Kill, 
Y: William Brent Bell)
Akıl hastanesinden 

kaçan bir kız, zengin bir ai-
lenin kaybolan çocuğunun 
yerine geçiyor. Bu öykü de-
rin bir drama gibi işlenebilir 
ama film gerilim türünü tercih ediyor. 
Yetim kız cinayetler işleyip aileye bela 
oluyor. Türlü klişelerle süslü ama 
gerilim sevenler için tatmin edici bir 
tercih olabilir. (99 dk.)

Ayvalık Film Festivali başlıyor. Seyir 
Derneği tarafından düzenlenen festival 
16-21 Eylül tarihlerinde dünya festivalle-
rinde görücüye çıkmış, merakla beklenen 
filmleri seyirciyle buluşturacak. Açılış filmi 
Cannes Film Festivalinde en iyi yönetmen 
ödülü kazanan Park Chan-Wook’un 
Ayrılma Kararı (Decision to Leave).  
Programda Cannes’da ilk gösterimlerini 
yapan pek çok film var.  David Cronen-
berg’ün Müstakbel Suçlar’ı (Crimes 
of the Future), festivalde jüri özel ödülü 
kazanan Jerzy Skolimowski’nin Ai (Eo) 
filmi ve jüri büyük ödülü sahibi Claire De-
nis’nin Öğle Güneşinde Yıldızlar’ı (The 
Stars at Noon), Mia Hansen-Love’un 
Güzel Bir Sabah’ı (One Fine Morning), 
François Ozon’un Rainer Werner 
Fassbinder yorumu Peter  Von Kant’ı, 
George Miller’ın merakla beklediğimiz 
Üç Bin Yıllık Bekleyiş’i (Three Thousand 
Years of Longing) bu filmler arasında yer 
alıyor. Ana program dışındaki içerikler de 
oldukça iyi. Son dönem Türk sinemasın-
dan seçkiler, söyleşiler, işlikler ve çocuklara 
yönelik gösterim ve drama atölyeleri festi-
valin zengin programını oluşturuyor. Vakit 
yaratıp mutlaka katılın. Daha detaylı bilgi 
için ayvalikff .org adresine bakabilirsiniz.

‘KURTULUŞ’UMUZUN SİNEMADAKİ SERÜVENİ

SİNE-BİLGİ
Atatürk’ün 1932’de Muhsin Ertuğ-

rul’un çektiği ve onun kendi filmografisi 
açısından en önemli eserlerinden biri 
olarak gösterilen Bir Millet Uyanıyor 
filminde kısa da olsa rol aldığı söylenir. 
Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra 
Mustafa Kemal’in bir resmigeçit töreni 
için hazırlanıp kamera önüne geçtiği ifade 
edilir. Elde yeterli kayıt olmadığı için bu 
bilgiyi doğrulamak zor. Nihayetinde filmin 
şu an ulaşılabilen yegâne kopyasından bu 
görüntü, o dönem hâlihazırda çekilen tören 
belgelerinden biri gibi de algılanmaktadır. 

EL HASS 
(Y: Yıldıray Akın)
Evet, bu yerli korku 

filminin konusunu doğru 
bildiniz: Üç harfl ile-
rin musallat olmasıyla 
hayatları kabusa dönen 
bir ailenin yaşadıklarını 
anlatıyor film. Aslında görüntüler ve 
görsel efekt çalışması fena değil ama 
senaryosu, amatör yapısıyla yine nur 
topu gibi kötü bir korku filmimiz 
oldu. (78 dk.)

KYA’NIN ŞARKI SÖYLEDİĞİ YER 
     (Where the Crawdads Sing, 

Y: Olivia Newman)
Delia Owens’ın çok 

satan kitabından uyarlanan 
filmde yine yetim kalan bir 
kız var, Amerikan kırsalın-
da daha on yaşında kendi 
kendine büyüyor. Kasabada dışlanan 
bu kız tanıştığı bir erkeğin cinayet 
şüphelisi olarak görülüyor. Bir popü-
ler roman uyarlaması olarak vasat bir 
film tadı veriyor. (125 dk.)

ANNİS ÖLÜM GECESİ 
(Y: Adem Uğur)
Bu da haftanın diğer 

korku filmi. Ötekinden de 
kötü. Bir arkeolog kızımız, 
kazı sırasında bulduğu yü-
züğü parmağına geçirince 
lanetler kopuyor. Tarihsel 
bir kötülük oluşturmayı 
denemişler ama senaryo 
ve oyunculuklar çok yetersiz. Teknik 
olarak da epeyce zayıf. Tam bir vakit 
kaybı. (95 dk.)

AH BE BİRADER 
(Y: Ahmet Kapucu)
İşte ucuz komedi 

filmlerine bir örnek daha. 
Birbirinden farklı iki kardeş 
var, biri mafyatik işlere 
girmiş, diğeri beyaz yakalı. 
Temiz olanı belaya bula-
şınca intikam için abiden 
yardım istiyor. Komedi unsurları 
zayıf, öyküsü bayat, yerli sinemamızın 
kolaya kaçmayı seçtiği filmlerden biri. 
(108 dk.)

ACİL İNİŞ 
(Emergency Declaration, 

Y: Jae-rim Ham)
Bir yolcu uçağında terör 

eylemi gerçekleşince müthiş 
bir kaos başlar. Temel sorun 
hiçbir havaalanının acil iniş 
kabul etmemesidir. Güney 
Kore sinemasının Hollywood’a ders 
verdiği heyecanlı bir aksiyon filmi. 
Özellikle dar mekânda gerilimin yük-
seldiği anlar sinema duygusu adına 
çok başarılı. (141 dk.)

ARTHUR RAMBO 
(Y: Laurent Cantet)
İlk kitabıyla büyük be-

ğeni toplayan Karim D.’nin 
nefret mesajları yayan bir 
sosyal medya hesabının 
sahibi olduğu öğrenilir. 
Film dijital dünyanın 
önemli meselelerinden bi-
rini tartışıyor. Kimliğimiz ve düşünce-
lerimiz sanal bir alanda nasıl sorunlar 
yaratabilir. Haftanın kuşkusuz en iyi 
filmi. (93 dk.)

 KESTİK BABACIM 
(Y: Atakan Şatıroğlu)
Film çekmeye çalışan 

üç arkadaş var, bu film 
de onların film çekme 
sürecine bakıyor. Ama ne 
film sektörüne dair zekâ 
pırıltısı bir eleştiri ya da 
unsur var ne de film çekme 
eyleminin yapısına dair sahneler. 
Film, ucuz komedi filmlerine öykü-
nen yapısıyla düzeysiz, güdük bir 
çalışma. (80 dk.)
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