
Modern sinemanın ustalarından Kryzstof 
Kieslowski iki muhteşem filmiyle bu hafta 
Karaca’ya geliyor. Aşk Üzerine Kısa Bir Film 
(1988) ve Öldürme Üzerine Kısa Bir Film 
(1988). Ustanın ünlü Dekalog serisinde yer 
alan ve sonradan sinemada gösterilen bu iki 
yapıt, güçlü alt metinleri, harikulade sinema-
tografileri ve ele aldıkları meselelerle haftanın 
en iyi filmleri. Kaçırmayın.

   

Hayatımıza girdiği günden bu yana 
sinema kentle, kent olgusuyla daima 
yakın bir ilişki kurdu. Üstelik tek tarafl ı da 
değil bu.  Modern dünyanın en etkili kitle 
iletişim araçlarından biri olarak siyasete, 
toplumsal ilişkilere, gündelik yaşama, 
dünyaya bakışımıza yön verirken elbette 
devletler ve kentler de ondan hemen her 
biçimde faydalandı. 

SİNEMASAL KENT İMGELERİ
Pek çok kentin sinemayla derinden 

özdeşleştiği de malum. Gitme şansı (ve 
imkânı)  bulamadığımız nice kenti sinema 
sayesinde tanımadık mı? Paris’i, Venedik’i, 
Roma’yı, New York’u, Londra’yı hatta 
İstanbul’u ve kendine has imgeler taşıyan 
onlarca şehri çoğumuz filmler yoluyla  
gördük. Sinemanın ele aldığı kentlere has 
imaj ve anlamlar üreterek, o kentlere dair 
bambaşka bir kültür yarattığını, bir tür 
merak ve özlem duygusu uyandırdığını 
söyleyebiliriz sanırım. Böyle bir cazibenin 
çekimine kapılmamak mümkün mü?

Tabii sinemada kentler, bir yandan 
bir düşlem dünyası yaratırken bir yanıyla 
insan olarak kentle ve yaşamla kurduğu-
muz bağı sorgulamayı da getirdi. Özellikle 
toplumsal adalet, huzur ve uygarlık mese-
leleri açısından filmlerin eleştirel öykülerle 
resmettikleri kent panoramaları, modern-
leşmenin yarattığı sorunlara çözüm arama 
duygusunu da  seyirciye aktardı. Federico 
Fellini’nin karnavalesk Roma’sını, Woody 
Allen’ın komik ve çoğunlukla ironik, 
modern, kentli insan ilişkilerine mekân 
olan New York’unu, giderek tüm bir 
Balkan coğrafyasını filmleriyle adeta bir 
şiire dönüştüren Theo Angelopoulos’u, 
Yeni Dalga akımı yönetmenlerinin pek 
çok yüzü ve biçimiyle sunduğu Paris’i ve 
bizim sinemamızda özellikle de toplumsal 
hareketlerin yoğun olduğu 60’lar ve 70’ler 
boyunca sayısız yönetmenin neredeyse 
ortak bir düşünüşle,  büyük bir iç-göç 
imgesi ve kozmopolit bir varlık olarak ele 
aldıkları İstanbul’u böylece bambaşka bir 
gözle izledik, kent dediğimiz meseleye  
romantik bakıştan sıyrılarak daha derin 
bir yerden bakmayı denedik. 

KENT ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
Bu romantik bakış sinemanın görkemli 

günlerinde daha belirgindi elbette. Görsel 
ürünlere ulaşmak başlı başına bir sorundu 
ve mekânın ruhuna kapılıp gitmek, orayla 
ilgili hayaller kurmak çok kolaydı ama 
gerçekleştirmek zordu. Belki dijital çağın 
getirdiği olanaklarla birlikte dünyanın her 
noktasına çok daha hızlı ve etkili biçimde 
ulaşabiliyoruz, bu yüzden de sinemanın 
altın çağlarında yaşadığımız mekân nos-

taljisinden uzaklaşmış gibiyiz ama yine de 
filmsel anlatıların kentleri sunma biçimi 
hâlâ büyüleyici ve filmlerin hâlâ kent üze-
rine düşünecek, toplumsal yaşama değgin 
konuları tartışmaya açabilecek gücü var. 
Hatta içinde bulunduğumuz hızlı tüketim 
kültüründe bu, her zamankinden daha 
yoğun biçimde gereksinim duyduğumuz 
bir şey.

KALICI BİR SİNEMA KÜLTÜRÜ İÇİN
Sinemanın bu gücü, etkisini yitirmiş 

değil. Bu açıdan kentlerin de sinemayla 
kurduğu ilişki çok önemli. Ekonomik, 
siyasi, sosyal bir yığın sorunla mücadele 
eden dünyada 
sinema üretimi 
ve bunun 
kitlelere doğru 
biçimde ulaş-
tırılması, hem 
ulusal hem de 
yerel ölçekte 
toplumsal 
gelişmeyi bes-
liyor, diyalog 
kurulmasını 
sağlayarak 
gündelik 
yaşam sorun-
larının çözülmesine etki ediyor. Film üre-
timini destekleyen, etkili bir tartışma ve 
tüketim ortamını gerçekleştiren festivaller 
bu konuda gerçekten çok önemli. Cannes, 
Toronto, Berlin, Venedik gibi son derece 
prestijli festivalleri düşününce filmsel üre-
timin bir kentin kitleler üzerinde yarattığı 
imajı nasıl oluşturduğunu anlamak da ko-
laylaşıyor. Tabii büyük bir endüstri olarak 

sinema öncelikle küresel çapta ekonomiye 
bağlı ve bu beklentilere göre hareket 
etmek durumunda fakat yine de değerli ve 
kalıcı festivaller yardımıyla kentlerin daha 
doğru adımlar atarak geliştiği, dünyanın 
kalanıyla diyalog hâlinde olduğu bir kültür 
sanat ortamını sağlayabilir. Yerel seslerin 
kendini duyurduğu, özgün içeriklerin 
üretildiği böyle  bir ortamın sürdürüle-
bilir olması da çok önemli. Bu anlamda 
sinemanın üretim koşullarını destekle-
yen, kentle kurulan bağı sanatsal üretim 
araçlarıyla ifade edecek gençlere alan açan 
bir vizyonla sinema-kent ilişkisi üzerine 
yatırım yapmak, kent yönetimlerinin ön-

celikli sorum-
luluklardan 
biri. Ülkemiz 
bu anlamda 
Avrupa’nın 
gerisinde kalsa 
da her şeye 
rağmen olum-
lu adımlar da 
atılıyor. İzmir 
de son yıllarda, 
hem kültürel 
ve coğrafi po-
tansiyeli hem 
de insan faktö-

rüyle sinema endüstrisindeki yerini sağlamlaş-
tırmak, filmsel üretimin merkezlerinden biri 
olmak adına çalışmalar yürütüyor. Roma’daki 
Cinecitta, Kaliforniya’daki Hollywood gibi çok 
büyük hedefl ere  ulaşmak da mümkün. Yeter 
ki kent ve sinema adına herkesin bilinçli, is-
tikrarlı ve egosuz çalışmaları ortak bir paydada 
buluşsun.  Ve sonunda hem kent hem halk 
hem de sinema kazansın.

Karaca’da 
bu hafta yine 
adeta bir film 
şenliği var. İşte 
3-9 Haziran 
programı:

Aşk Üze-
rine Kısa Bir 
Film (Krotki 
Film o Milosci) 
/ 12.00 – 17.45

Öldürme 
Üzerine Kısa Bir Film (Krotki  Film o Zabija-
niu) / 16.15

Yola Devam (Jaddeh Khaki) / 12.00 – 17.45
Vortex / 19.30
Örümcek ve Kız (Das Madchen und die 

Spinne) / 13.45
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens Verste 

Menneske) / 15.30
Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything 

Everwhere All at Once) / 13.45 – 19.30
Ön gösterim:
Yaşamaya Bak (C’mon C’mon) / 8 Haziran 

Çarşamba - 19.30

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“[genelde] Yönetmen, seyirciyi kimi şey-
leri empoze edebileceği bir çocuk gibi görür. 
Diyaloglar da o seyirciye ‘inmek’ için yazılır. 
Oysa film bir bildiri, bir manifesto değildir. 
Düşünceye seslenmeli, seyircide gerçek, has 
duygu ve düşünceler uyandırmalıdır. Bir film, 
bir gazetecilik olayı değil, bir yaratış olayıdır. 
İyi bir film etkisini zaman içinde gösterecek 
olan bir altyapıya katkıda bulunmalıdır. Şu 
veya bu davaya hizmet değil…” (*)

Theo Angelopoulos
(1935-2012)

(*) Sinema ve Unutulmayanlar, Atilla Dorsay, 
Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008, s. 134

SİNE-SÖZ

SİNE-YORUM

HEM KENT HEM SİNEMA KAZANSIN!

Sinemamızın en değerli isimlerinden biri 
kuşkusuz senarist Bülent Oran’dı. Yazdığı yüz-
lerce metin ve senaryo Türk sineması kimliğinin 
oluşmasına büyük katkıda bulundu. Bülent Oran 
kendisiyle yapılan bir söyleşide senaryo yazmaya 
nasıl başladığını şöyle anlatmış:

“Bakırköy’de bir yalıda oturuyorduk. Bez fabri-
kasında çalışan bir kıza tutuldum. Bizim filmlerle 
alay ediyorlar ama hayatımız yerli filmdir aslında. 
Ailem karşı koydu. Ben de yerli film diyaloglarıyla 
‘Evladı reddederler ama ben sizi reddediyorum 
ve gidiyorum.’ dedim. Gidecek yer yok. O cânım 
yalıdan çıktık. Sokaklara düştük. Zeytinburnu’n-
da bir gecekonduya yerleştim 80-100 bina var o 
zamanlar. Bunlar sahici gecekondulardı, omuz 
vurulsa yıkılacak yapılar. Bir arkadaşım ‘bizim 
kömürlük var, temizlesek ev bulana kadar orada 
oturursun.’ dedi. Ve oraya yerleştim önce. 12 kuruş 
saat ücreti ile o fabrikaya girdim aşk uğruna. 
Hamal kadrosunda çalışıyordum. Hamallığım 3 
ay sürdü, oradaki şef bile ortaokul mezunu değil. 
Biz ise az buçuk mürekkep yalamışız. Puantörlüğe 
geçtim. Ayrıca bir okulda öğretmenliğe başladım. 
Ben çabuk sıkılabiliyor ve bir anda karar veriyor-
dum. Hukuk’ta okumak, avukat olmak bana tatsız 
gibi geldi. İcraydı, boşanmaydı… Sinemaya da 
girmiştim bu arada. Bir gün Talat Artemel çağırdı 
beni. Benim için çok önemli bir oyuncuydu, her 
anlamda önemli bir insandı. Suadiye tarafında 
bir evde oturuyordu, oraya gittim. Rol verecek 
sanıyordum. ‘Rol tamam da senaryosunu da sen 
yazacaksın!’ dedi. Şaşırdım. ‘Ben hiç senaryo 
yazmadım ki, beceremem.’ dedim. ‘Sen terbiyeli 
çocuksun, öyküler de yazıyorsun. Becerirsin.’ 
dedi. Senin için senaryo ne ki? Korkma yazarsın. 
Eh madem terbiyeliydim, üstelik senaryo da bir 
şey değildi yazardım tabii. Korkmadım, yazdım. 
‘Kağıdı ikiye böl, hareketleri sola, konuşmaları 
sağa yaz, tamam.’ dedi ilk dersinde Talat Artemel. 
Ben de öyle yaptım ve 45 yıldır yazıyorum. Fakat 
15-20 senaryoya isim koyamadım. Mizahta sevilen, 
tanınan ismim vardı, onu korumak için… Sonra 
bir baktım benim yerime kim imza attıysa ondan 
senaryo istiyorlar. Parasız kalmaktansa ismim 
lekelensin dedim ve imza atmaya başladım. İlk 
yıllar, yılda 30-36 senaryo yazardım. Sabah beş bu-
çukta kalkıyor, kahveye gidip 4-5 çay içip on bire 
kadar çalışıyordum. Sonra bir duş yapıp biraz daha 
uyuyor, saat ikide yeni bir güçle tekrar altıya kadar 
yazıyordum. Sanıldığı kadar zor değil çok yazmak. 
Sorun zamanı iyi kullanmakta…”

NASIL BAŞLADILAR?

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
KARANLIK MADDE (Y: İman  Tahsin)
Nihayet kaliteli bir 

gerilim filmimiz mi oluyor 
acaba? İşte bu sorunun yanı-
tını bu film verebilir. Sağlam 
bir prodüksiyon, etkili bir 
görsellik var. Oyunculuklar 
başarılı gibi. Hollywood 
usulü tekinsiz gerilimlerin 
şablonunu kullanan öykü gizemini iyi 
koruduysa ortaya sağlam bir film çıkmış 
olabilir. (90 dk.)

ADAMLAR
(Men, Y: Alex Garland)
Yine müthiş bir A24 

filmi geliyor galiba. Ex Ma-
china ile tanıdığımız Alex 
Garland, atmosferi başarılı 
gizemli bir bilimkurgu-kor-
ku filmi yaratmış. Eşini 
kaybeden bir kadın İngiliz kırsalında tatile 
çıkıyor ama biri ya da bir şey tarafından 
takip ediliyor. Gerilim unsurları çok iyi,  
haftanın en güçlü filmlerinden. (100 dk.)

Sinema işitsel lezzetleri de seyirciye 
doyasıya yaşatan bir sanat dalı. Diyaloglar, 
mekânların gerçek sesleri ve her türlü ses 
efekti dışında bir filmin o özel dünyasına 
bizi yolculayan en güzel unsurlardan biri 
de kuşkusuz müzik. Sinema tarihi, müzi-
ğiyle de belleğimize kazınmış nice cevherle 
dolu. Örneğin, Baba’nın, İyi Kötü ve Çir-
kin’in, Singing in the Rain’in,  Canım 
Kardeşim’in, Hababam Sınıfı’nın, Cen-
net Sineması’nın ve saymakla bitireme-
yeceğimiz pek çok filmin o tanıdık ezgileri 
olmasaydı bu filmlere  yine bu kadar güçlü 
duygularla bağlanır mıydık?

İzmir’de geçen yıl ilk kez düzenlenen 
Uluslararası Film ve Müzik Festivali, tam 
da bu duygudan hareketle, sinemanın 
ayrılmaz bir parçası olan müziğin ruhuna 
değen bir şenliğe dönüşüyor. Vecdi Sa-
yar’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
festival İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de 
kültür sanat  çalışmaları içinde sinemaya 
verdiği önemin bir yansıması. Geçen yıl 
salgın koşullarından kurtulmaya çalışan 
bir kent ortamında filizlenen ve hazır-
lıkları ve tanıtımı son anlara kaldığı için 
uzun ömürlü olup olmayacağı konusunda 
sinemaseverleri endişelendiren festival, 

bu yıl daha güçlü bir organizasyonla daha 
geniş bir alanda gösterimler düzenleyerek 
kent-sinema ilişkisine verimli bir katkı su-
nacak gibi görünüyor. Geçen yıl başlatılan 
onur ödüllerinde bu yıl çok değerli iki isim 
var: Biri dünya sinemasının büyük ustası 
Krzystof Kieslowski’nin efsane filmleri-
ne yaptığı eşsiz bestelerle belleğimizi süs-
leyen Zbigniew Priesner, diğeri sanatın 
her kolunda nitelikli ürünlerle karşımıza 
çıkan ve özellikle bir dönem Türk sinema-
sına unutulmaz melodiler armağan eden 
Zülfü Livaneli. 

Festival son derece keyifl i bir konserle, 
Zülfü Livaneli’nin film müziklerinden 
oluşan performanslarla 10 Haziran akşamı 
açılacak. Dokuz gün boyunca yaklaşık 120 
uzun filmle zengin bir program sunacak. 
Festival programı bu satırların yazıldığı 
gün henüz açıklanmadı, (*) fakat dünya si-
nemasının saygın isimlerinden nefis film-
ler bizi bekliyor. Ustalara Saygı bölümünde 
Alexandre Desplat’nın müziklerini 
yaptığı filmlere ve Carlos Saura sineması-
na, Anılarına adlı bölümde Metin Bükey, 
Nino Rota ve Mikis Theodorakis’in 
imzaladığı sinema klasiklerine yer verile-
cek. Ayrıca farklı başlıklar altında kısa film 

ve belgeseller de programda yer alacak. 
Bununla birlikte başvuruları geçen hafta 
sonlanan müzik konulu bir kısa film 
proje yarışması da yürütülüyor. Yarışmada 
seçilen ve belediyenin desteğiyle üretilen 
filmler sonraki festival programında özel 
bir bölümde karşımıza çıkacak.

Film gösterimleri Karaca Sineması, 
Fransız Kültür Merkezi, Fuar Açıkhava, 
İzmir Sanat, Mavi Bahçe gibi farklı mekân-
larda gerçekleşecek. Ayrıca atölyeler, 
söyleşiler ve konserler de etkinlikler içinde 
yer alıyor. Hafta başında festivalin tanıtımı 
için düzenlenen basın toplantısında Tunç 
Soyer, İzmir ve sinema ilişkisi üzerine 
açıklamalarda bulunuş, üç yıldır hayalini 
kurdukları çalışmaları adım adım gerçek-
leştirdiklerini söylemişti. Bunlar arasında 
başı İzmir Sinema Ofisi çekiyor. Son iki 
yılda 54 farklı filmin İzmir’de çekilmesi-

ni sağlayan, bu filmlere çeşitli destekler 
sunan Sinema Ofisi’nin yarattığı sinerjiyle 
çok daha güçlü biçimde İzmir’in sinema 
sanatına ev sahipliği yapan bir konuma 
yükseleceğini umuyoruz. Uluslararası Film 
ve Müzik Festivali de bu uzun yolculukta 
atılmış değerli adımlardan biri. Festival di-
rektörü Vecdi Sayar bahsettiğim toplantı-
da, önümüzdeki yıllarda festivalin giderek 
büyüyeceğini, İzmir’i de sinema alanında 
bir marka kente dönüştürmek açısından 
değerli bir işlev göreceğini belirtti. Film 
ve müzik ilişkisini oldukça önemseyen bir 
sinemasever olarak festivalin doğru uy-
gulamalar, nokta atışı etkinlikler ve ortak 
üretimle, özellikle de genç sanatçı ve araş-
tırmacıların katılımına izin vererek çok 
daha iyi aşamalara geleceğini düşünüyo-
rum.  10 Haziran’da başlayacak gösterimler 
ve etkinlikler dilerim bu konudaki coşkuyu 
sürdürür ve kent belleğinde kendine özel 
bir yer edinir. 

__________
(*) Siz bu satırları okurken etkinlik prog-

ramı muhtemelen açıklanmış olacak, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat sayfasın-
dan ya da festivalin sosyal medya hesapların-
dan içerikleri kontrol edebilirsiniz.

SİNE-HABER

BU HAFTA: Yurdun dört bir yanını sı-
cak basmışken sinemalara sığınmak is-
teyen izleyiciler için bu hafta çok sayıda 
film gösterimde.  Yarısı korku-gerilim 
filmlerinden oluşsa da görece daha iyi 
örnekler karşımızda olacak.  Özellikle 

Adamlar, Yakari ve Yola Devam sine-
maseverler için özel filmler olacaktır.

KARACA’DA BU HAFTA
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ŞİMDİ YANDIK 
(Y: Onur Aldoğan)
Ne idüğü belirsiz, ucuz 

komedi filmlerimize eklenen 
yeni bir film… Kötü, cinsiyet-
çi diyaloglar, tek mekânda 
toplanan olay örgüsü, 
komik olmayan durum ve 
mizansenler… Asıl anlamadığım Tarık Pa-
buçcuoğlu gibi kalburüstü oyuncuların bu 
filmlerde ne yaptıkları. Şimdi yandık demek 
istiyorsanız gidin tabii. (100 dk.)

YAKARİ 
(Y: Toby Genkel, 
Xavier Giacommetti)
Çocukluğumuzun o 

muhteşem çizgi filmine yeni 
bir yorum geliyor. Yakari, 
80’leri yaşayanların kalbin-
de kendine  has bir yere sa-
hip. Bu animasyon çılgınlığında biraz nahif 
kalıyor ama çocuğunuza çok güzel bir çizgi 
dünya armağan etmek isterseniz onu bu 
filme mutlaka götürün derim. (82 dk.)

ARINMA SEANSI: 
TAROT (Y: Metin Kuru)
Tarot falı baktıran bir ka-

dın korkunç olaylara maruz 
kalır. Yeni bir fikir bulalım 
düşüncesi güzel de böyle 
kötü yazılmış, oynanmış, 
işlemeyen senaryolarla nasıl 
olacak? Ayrıca aff edersiniz de tarot böyle 
bir şey mi yani? Korku olsun diye ucuz nu-
maralar, saçmalıklar yine devrede. Vaktinizi 
boşa harcamayın. (88 dk. )

İZMİR’DE FİLM VE MÜZİK YENİDEN BULUŞUYOR

KİESLOWSKİ HAZİNELERİ

SEMUR 3: KIYAMET-İ 
CİN 
(Y: Burak Çelik)
Yeni korku denemeleri 

var diye seviniyoruz ama şu 
üç harfl i berbat işlerden de 
bir türlü kurtulamıyoruz. 
Yine büyüler, tekinsiz köyler, 
buraya giden gençler ve onları uyaran, cin-
lerde uzmanlaşmış yaşlı, sakallı amcalar… 
Bütün bu furya gerçekten bayatlamadı mı 
artık? (87 dk.)

 YOLA DEVAM 
 (Jaddeh Khaki, 
Y: Panah Panahi)
Uzun bir yolculuğa çıkan 

bir aile, engebeli arazide yol 
alırken hayatlarına dair pek 
çok gizemi de paylaşıyor. 
İran sinemasının son derece 
yalın anlatımından süzülen mizah tonu da 
belirgin, etkili insan öykülerinden birini 
içeriyor film. Haftanın en iyilerinden biri. 
Mutlaka Karaca’da izleyin derim. (93 dk.)

Theo Angelopoulos

Bülent Oran

Yaşamaya Bak

SİNEMA KÜTÜPHANESİ
Sinema-kent 

ilişkisine kısaca de-
ğinmişken haftanın 
kitabı da konuya 
uygun olsun. Kent 
üzerine akademik 
çalışmalarıyla 
tanınan Mehmet 
Öztürk’ün titizlikle  
hazırladığı “Si-
ne-masal Kentler” 
filmlerden yola çıkarak kent kültürü-
nü inceleyen, tarihsel bir olgu olarak 
kentin kuruluşundan modern dünyanın 
sunduğu olanaklara kadar kent imgesi-
nin toplumsal bellekteki yerine bakan 
keyifl i ve ufuk açıcı bir okuma deneyimi 
sunuyor. Özellikle yirminci yüzyılda 
yaşamımızı derinden etkileyen büyük 
dönüşümlerden geçen kentler, sanatsal 
anlatılarda kendilerine nasıl yer bulu-
yor, karşılıklı etkileşim içinde filmler ve 
kentler ne tür kültürel olgular üretiyor? 
Mehmet Öztürk, son yüzyılın yaşamı-
mıza damga vurmuş büyük kentlerinin 
sosyal tarihine bakıyor ve okuru keyifl i 
bir kuramsal metin içinde dolaştırarak 
bu soruların yanıtlarını bulmak için  
sinemaya mal olmuş efsanevi filmleri 
inceliyor. Konuya ilgi duyuyorsanız  
mutlaka inceleyin derim. Yapıt ilk ba-
sımını Don Kişot Yayınları’nda 2005’te 
yapmıştı. Yeni basımları Doğu Kitabevi 
bünyesinde çıktı. Eski kitapçılardan 
ulaşmanız mümkün.

Ah Güzel İstanbul

Manhattan


