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Karaca Sineması’nda yine çok zengin bir 
hafta yaşanacak. Hafta sonu ödüllü uzun 
metrajlar, hafta içi de İzmirli yönetmenler-
den kısalar izleyeceğiz. Programlar şöyle:

Kısa Film Akşamı
Kısa Film Yönetmenleri Derneği’nin 

hazırladığı gösterim programında 5 kısa film 
ve yönetmenleriyle söyleşi yer alıyor. Göste-
rilecek filmler Evrim İnci’nin Bulak, Tu-
nahan Kurt’un Tahtakurusu, Cemalettin 
Baş’ın Düşün Fotoğrafı, Aziz Alacak’nın 
Göl Kenarı ve Biriz Aydinç Öztüzemen’in 
Yağmur Yağacak Gibi adlı çalışmaları. 
Gökmen Küçüktaşdemir, soru-yanıt kıs-
mı da içeren programı sunuyor. Gösterim, 
pazartesi akşamı 20.00’de başlayacak.

GECE SİNEMASI
Başka Sinema’nın katkısıyla hem 

yönetmenlere özgü hem de tematik olarak 
gerçekleşen sinema gecelerinde bu hafta 
Cannes Film Festivali’nden geçmiş yıllarda 
ödülle dönen filmler var.  Hazır bu yılki 
Cannes’ın ödüllerini merak ederken önceki 
kazananlardan bir seçkiyi sabaha kadar 
izlemek epey hoş bir deneyim olacak. 28 
Mayıs Cumartesi gecesi 22.30’da başlayacak 
programda yer alan filmler şunlar: Titane 
(2021), Parazit (2019), Kare (2017), Mavi En 
Sıcak Renktir (2013). Bağımsız sinemanın 
kültleşmiş filmlerine meraklı seyirciler 
kaçırmamalı.

   

VORTEX
(Fransa, 2021, 132 dk.)
Y: Garpar Noe 
O: Dario Argento (baba), Françoise 
Lebrun (anne), Alex Lutz (oğul).
Filmin notu: ★★★★
Vorteks bir tür hava olayını anlatmak 

için kullanılan bir terim. Sözlük anlamıy-
la en genel karşılığı ‘girdap’. Bu aslında, 
Gaspar Noe’nin ruhuna epeyce uygun 
bir isim tercihi. Bunu biraz da şundan 
diyorum, alametifarikası cinsellik, şiddet 
ve kan olan bir yönetmenin hayranları bu 
filmi tarzına pek yakıştırmadılar, fakat 
aksine bu tam anlamıyla bir Gaspar Noe 
filmi. Hatta bazı açılardan, biçim-içerik 
uyumunu düşünecek olursak bugüne 
kadarki en tutarlı denemesi olduğunu da 
söyleyebiliriz.

AŞIRILIĞIN FİLMLERİ
Gaspar Noe, biliyorsunuz Fransız 

Sinemasında ürünlerini veren, çektiği 
her filmle tartışılan, kimilerini kızdıran 
kimilerini kendine hayran bırakan bir 
yönetmen. Özellikle 90’ların ortalarında 
güçlenen ve Fransız Aşırılığı diye tarifl e-
nen bir akım içinde yer aldığı söylenebilir. 
Bu akım, insanın modern medeniyet 
içindeki yerini sorgularken abartılı seks 
ve şiddet sahnelerine, büyük psikolojik 
dışavurumlara, normlarla çatışan insan 
eylemlerine yer vererek filmsel dünyasını 
kurmaya çalışıyor. Alışılageldik olanla, 
toplumsal huzur adıyla dayatılan standart 
yaşamlarımızla bir derdi var. Böylece 
Fransa özelinde alt kültürlere, varoşlara 
bakarken burjuvayı temsil eden kesimle-
rin de içinde bulunduğu karanlığı, derin 
sıkıntıları gözler önüne seren filmler 
çıkıyor ortaya.

Noe’nin filmleri de bu anlamda özel-
likle Batılı ahlâki değerlerin dayatmaları 
arasında kişinin yarılan zihnine bakmaya 
çalışıyor. Çıkışını yaptığı Herkese Karşı 
Tek Başına (Seul Contre Tous, 1998)’dan 
itibaren hep uçlarda filmler çekerek 
özellikle de cinselliğe bakışıyla insan 
denen bu karmaşık varlığı tüm arızalarıy-
la ortaya koymayı deniyor. Açıkçası ben 
kendi adıma seçtiği öyküleri ve bunlara 
bakışını benimseyemiyorum, filmleriyle 
aramda daima bir mesafe söz konusu 
oldu. Fakat yadsıyamayacağım bir şey var 
ki ne anlatırsa anlatsın ona özgü bir tarzı 
sürdürüyor ve karanlık içeriklerine denk 
düşen bir biçim aramaktan vazgeçmiyor. 
Zaten teknik yönden gerçekten deli bir 
yönetmen. Bu meseleye kafa yorduğu da 

çok belli. Örneğin Dönüş Yok’ta (Irriver-
sible, 2002) fırıldak gibi dönen kamerası 
yahut hikâyeye tanrısal bir biçim ekleyen 
90 derecelik hava çekimleri sinemaya yeni 
fikirler sunmak isteyen biçim merakının 
ilginç örnekleri. 

BİR GİRDAP GİBİ YAŞLILIK
Vortex de böyle, özellikle teknik beceri 

ve atmosfer açısından tam bir Noe filmi 
olmuş. Hatta filmin boğucu etkisi önceki 
filmlerinden bile yoğun. Bu yüzden akışı 
içtenlikle takip etmek, dikkatini vere-
rek kapılıp gitmek zor. Onun filmlerini 
sevmeme nedenlerimden biri de filmin 
ritmini ele geçirmiş bu boğukluk, yutkun-
makta zorlandığımız anlardakine benzer 
bir his. Hatta daha ileri giderek akma-
yan filmler çektiğini bile söyleyebilirim. 
Bunu da bilerek yaptığını düşünüyorum. 
Hayatın her anlamda bu şekilde karanlık 
bir çıkışsızlık içinde olduğunu resmetmek 
istiyor sanki. Fakat bu boğuculuk duygusu 
bana kalırsa anlattığı öyküye ilk kez 
uymuş. O dünya içinde ezilip varlığın kor-
kunç hâline bakmamızı sağlıyor. Bunu da 
yaşlı bir çiftin yaşamına bakarak yapıyor. 

Yaşlılık, yalnızlık ve ölüme dair bir 
hikâye bu. Hepimizi bekleyen kaçınılmaz 
sonla yüzleşiyoruz. Erkek, sinema üzerine 

yeni kitabını yazmaya çalışıyor, kalp 
hastası. Kadın bir süredir demans atakları 
geçiriyor ve git gide nerede ve kim oldu-
ğunu unutuyor. Uyuşturucuyla sorunlar 
yaşamış ve eşinden boşanmış oğulları on-
ları ziyarete gelse de yapabileceği pek bir 
şey yok. Zaten filmin ortalarında ikisini 
güzel bakım  görebilecekleri bir huzurevi-
ne yatırmayı teklif ediyor. Baba bu öneriyi 
reddediyor. Bu arada erkek, demansın 
yarattığı sorumluluktan kaçmak istiyor. 
Kişisel yaşamının ayrıntıları çok daha 
önemli. Belki biraz bundan belki de başka 
bir kadına olan aşkı yüzünden evliliklerin-
de iletişim de kalmamış. Filmin yaralayıcı 
kısımlarından biri de bu.

İKİYE BÖLÜNMÜŞ EKRAN
Gaspar Noe, bu yalnızlığı vurgulamak 

için özel bir yöntem kullanmış. Filmin 
çok büyük bir kısmını ikiye bölünmüş 
ekranlardan izliyoruz. Bir ekranda kadın 
diğerinde erkek, çok büyük sayılmayacak 
bir evin içinde çok az kesişen bir yaşam 
kuruyorlar. Noe özellikle filmin ilk yarım 
saatinde bu çiftin bir sabahına götürüyor 
bizi. Gerçek zamanlı akan bu görüntüler 
sinemasal anlatım açısından çok başarılı. 
Ayrıca İtalyan yönetmen Dario Argento 
ve Françoise Lebrun’un oyunculukları-

nı anmadan geçmeyelim, bu iki isim yaş-
lılık denen o ürkütücü döneme gerçekçi 
bir yerden bakmamızı sağlıyorlar. Noe, 
çoğu zaman yaptığı gibi tam bir senar-
yoyla çalışmamış, yaklaşık 10 sayfalık 
bir metin üzerinden filmi doğaçlama 
çekmeyi tercih etmiş. Bu tercih perdede 
olanların gerçekliğine ilişkin güçlü bir 
izlenim yaratıyor.

Bu arada filmin Michael Haneke’nin 
Aşk’ına (Amour, 2012) benzerliği dikkat 
çekici. Zaten pek çok yerde Noe’nin Aşk’a 
yanıtı olarak da yorumlandı. Benzerlik 
aslında daha çok orta üst sınıf yaşlı çiftin 
ilişkisinde ve demansın yarattığı sıkın-
tılarda. Fakat Haneke’nin konuyu daha 
toplumsal bazda ele aldığını, Avrupa 
uygarlığını eleştirdiğini belirtmek gerek. 
Noe ise daha kişisel bir yerden öyküye 
bakıyor ve yaşlılığın bu ‘rüya içinde rüya 
gibi olan yaşamı’ nasıl sonlandırdığını 
inceliyor. Çiftin ilişkisi pek çok yerde 
yürek burkuyor, özellikle de finalde 
ekranlardan birinin boş kaldığı ve geride 
kalanın tümüyle yalnızlığına gömüldüğü 
sahneler can acıtıcı. Bu yüzden seyri çok 
kolay değil, özellikle de ailenizde filmde-
kine benzer bir yaşlanma sürecinde olan 
bireyler varsa filmin duygusal ağırlığı çok 
daha zorlayıcı olacaktır. 

Karaca’da haftanın vizyon programı 
da çok keyifl i. Ayrıca aylardır gösterimde 
kalan Dünyanın En Kötü İnsanı’nı alkış-
lamak gerek. Hâlâ izlemediyseniz bu filmi 
perdede izleme şansını kaçırmayın. İşte 27 
Mayıs – 2 Haziran programı:

Vortex / 13.00 – 19.30
Dünyanın En Kötü İnsanı 
(Verdens Verste Menneske) / 15.45
Benim Güneşli Maad’ım 
( My Sunny Maad) / 12.00 – 18.00
Örümcek ve Kız 
(The Girl and the Spider) / 13.30 – 17.45
Her Şey Her Yerde Aynı Anda 
(Everything Everywhere All at Once) /
 15.15 – 19.30
Özel gösterim:
Adamlar (Men) / 1 Haziran – 19.30

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Yoksulluk utanç da getirir. Hele bizim 
buralarda sosyal yarışı kaybettiğin an dışla-
nırsın. İnsanlar ahlaksızlığı bağışlayabiliyor 
ama acizliği asla. Çal, soy, yeter ki yoksul 
kalma.”

Ahmet Uluçay (1954 – 2009)

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

YAŞLILIK, YALNIZLIK VE ÖLÜME DAİR DÜŞÜNCELER

Bazen film setlerinde beklenmeyen kaza-
lar, durumlar yaşanır. Onlardan biri de The 
Hateful Eight’in  (2015) çekimi sırasında 
gerçekleşmiş. Quentin Tarantino, filmdeki 
bir sahnede kullanmak üzere sete 1870 yılı 
üretimi antika bir gitar getirtir. Sahnenin so-
nunda Kurt Russell gitarı parçalayacağı için 
gitarın üç tane de taklidi yapılır. Çekimlerin 
bir anında sette bir iletişim hatası olur ve 
Kurt Russell elindeki gitarın orijinal oldu-
ğunun farkına varmaz,  taklitlerden birini 
kırması gerekirken antika gitarı parçalar.  Bu 
sahnede Russell’a eşlik eden Jennifer Jason 
Leigh’in oyunculuğuna dikkat eden sinema-
severler çok gerçekçi bir tepki görür. Bunun 
sebebi Leigh’in parçalanan gitarın orijinal 
olduğunu fark etmiş olmasıdır. 

SİNE-ANEKDOT

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
İKİNCİ SEANS: AEEP 
(Y: Gökhan Murat Toktamışoğlu)
İlk bölümü aylar önce gösterime 

giren film, çeşitli fobi ve korkuların et-
kisinde bir kadının öyküsünü ele alıyor. 
En azından üç harfl iler dışında bir korku 
fikrine yaslanması ilgi çekici. Ama süresi 
dizi formatına daha uygun. Sanat tasarı-
mı çok başarılı duruyor, oyunculuklar eh 
işte, korku unsurları fena değil. (60 dk.)

DİJİTAL ESARET 
(Y: Emre Kavuk)
Dijital Suçlar Cezaevi diye bir şey 

varmış ve sanal dünyada suç işleyenleri 
eğitmek için buraya getiriyorlar. Bura-
da Survivor benzeri yarışmalar oluyor. 
Muhteşem bir fikir gibi sunulan bu çıkış, 
yeni nesil fenomen meraklısı gençleri 
eleştiren, vasat bir komediye dönüşmüş. 
Düşündürürken pek güldürmüyor gibi. (108 dk.)

Cannes Film Festivali üç çeyrek asra 
ulaştı. Dile kolay, 75. kez sinemaseverlerin 
karşısına çıkıyor. Ve talihin de gözü şimdilik 
kör olsun, bu muhteşem film festivaline 
orada tanık olmak bugüne kadar mümkün 
olmadı. En azından Nuri Bilge Ceylan’ın 
yarışmaya katıldığı yıllarda gidebilsek ne 
güzel olurdu. Gerçi bu yıl Nuri Bilge Cey-
lan filmi Kuru Otlar Üstüne’yi yetiştire-
medi ama festivali izlemeye gitmiş. Ah şu 
makus talih! 

Buralar sıcaktan bayılmaya başlamışken 
mayıs güneşi Cannes sahillerine vuruyor, 
kent; yıldızlar, sinemacılar ve sinema 
meraklılarıyla dolmuş. O müthiş salonlar-
da gösterimler art arda geliyor. Böyle bir 
ortamda olmak ne güzel olurdu! Üstelik 
sinemamız adına çok güzel haberler de 
aldık. NBC’miz festivalde yarışmıyor ama 
Emin Alper Kurak Günler ile Belirli Bir 
Bakış bölümünde yarışacak. Pazartesi 
günkü gösterim sonrasında ekip arkadaşları 
olarak Çiğdem Mater’e yönelik haksızlığı 

protesto eden bir konuşma da yaptılar. Tabii 
buraların kuru ikliminde film daha çok LG-
BTi odaklı konusuyla fırtına kopardı. Daha 
önce filmin varlığından haberi bile olmayan 
tipler sosyal medyada bakanlıktan nasıl 
olup da destek aldığını sorgulamaya çalıştı. 
Buralarda sinema gerçekten acayip bir şey.

Bir başka güzel haber de Atölye prog-
ramında Philax adlı  projesiyle Ruken 
Tekeş’in Sorfond ödülünü kazanması oldu. 
Böylece ilk kez Cannes’da bir kadın yönet-
menimiz ödül almış oldu. Sinemamız için 
(bunca yılın kaybı adına) üzücü ama aynı 
zamanda sevindirici bir haber. Geç de olsa 
çok daha önemli çabaların, sanatsal üre-

timin değerini bulacağı günlerin hayalini 
kurmaya ve bunun için çalışmaya devam.

Bu yılki Cannes’da Ukrayna’daki savaşın 
yarattığı kötülük sarmalına ilişkin protes-
tolar da vuku buldu. Festivalin doğası ve 
gelişimiyle ilgisi olmasa da dünyanın her 
yerinde yaşanan kötülükler söz konusuy-
ken festival komitesinin bu konuda daha 
duyarlı ve güçlü bildirilere imza atması ve 
herhangi bir çifte standart göstermeden eşit 
bir muhalif iklim oluşturması dileğimiz. 
Bunun yanında bir öğrencisinin projesini 
(ç)alarak çektiği Kahraman filmine rağ-
men Asghar Farhadi ana yarışma jürisinde 
yerini aldı. Üstelik İran mahkemelerinin 

cezayı onadığı haberleri de geldi. Festivalin 
bu konudaki tutumu da ayrıca tartışılmayı 
hak ediyor.

Altın Palmiye için yarışan filmler epey 
iddialı aslında ama ibrenin hangi film üze-
rinde yoğunlaştığı bu hafta belirsizliğini 
korudu. Cannes eleştirmenlerinden gelen 
yorumlarda da üzerinde ağırlıkla durulan 
bir isim yok. Ali Abbasi (Kutsal Örüm-
cek), Park Chan-Wook (Ayrılık Kararı), 
Arnaud Desplechin (Abi ve Kızkardeş), 
Hirokazu Kore-Eda (Broker) bana 
kalırsa öne çıkan isimler.  Epeydir bekle-
nen yeni filmi Crimes of the Future ile 
David Cronenberg de sürpriz yapabilir. 
Amerikan sinemasında bağımsız işlere 
göz kırpan James Gray’in  Armageddon 
Time ile şansı var. Filmleri henüz burada 
izlemediğimiz için hangi isim büyük ödü-
le ulaşır bilemem ama gönlüm galiba Park 
Chan-Wook’tan yana. Bakalım cumartesi 
gecesi ödüller nasıl dağıtılacak? Bekleyip 
göreceğiz.

SİNE-YORUM

KARACA’DA BU HAFTA

RÜZGÂRGÜLÜ 
(Y: Meryem Beyza Er)
Son dönem yerli sinemamızda çocuk 

filmlerini daha sık görmeye başla-
dık. Bu film de dedelerinin planıyla 
kendilerini bir oyun şatosunda bulan 
beş çocuğun öyküsünü anlatıyor. Yaşça 
küçüklerin ilgisini çekebilir ama günü-
müz çocuklarının dünyası için fazla naif 
kalıyor sanki. (96 dk.)

ÖRÜMCEK VE KIZ 
( Das Madchen und die Spinne, 
Y: Ramon, Silvan Zürcher)
Bu ilginç film, yaşamsal algılara dair 

ilginç algılarla örülü. Kardeşi taşınınca 
evde kalan diğer karakterin etrafta olup 
bitenleri kayıt altına aldığı, insan kırılgan-
lığı ve ilişkilerin çözümlenmesi üzerine keyifl i anlar 
sunan, bağımsız sinemanın başarılı örneklerinden 
biri. Karaca’da izlemelisiniz. (98 dk.)

PAYİDAR: GAZİ’NİN 
BÜYÜK TABLOSU 
(Y. Onur Öğden, Görkem Uludüz)
Atatürk’ün yaşamına odaklanan 

belgesel, metin olarak sönük görünüyor. 
Atatürk’le ilgili farklı sanatçıların, ünlü 
simaların konuşmaları ve dramatize edil-
miş sahnelerden oluşuyor. Atatürk’ü bu 
kez Mert Baymak  canlandırmış, fakat belgesel özel bir 
anlatım sunmadığı için pek olmamış gibi. (85 dk.)

ŞİMDİ CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE OLMAK VARDI! 

KARACA’DA FİLM ŞENLİĞİ

SİNE-SÖZ
Ahmet Uluçay

TOP GUN: MAVERICK  
(Y: Joseph Kosinski)
Top Gun bir 80’ler efsanesiydi. Etkileri 

90’lara dek uzandı. Ama bitmiş olması 
gerekirken yeni kuşakları etkilemek için 
geliyor. Tom Cruise yaşlansa da formu 
yerinde maşallah. Etkili aksiyon sah-
nelerine rağmen bugünün gençlerine 
vatan sevgisi aşılamak için can atıyordur. 
Gişeleri de sallar herhâlde. (131 dk.)

Pİ SONSUZLUK 
(Y: Yılmaz Aydın)
Sayılara takıntılı bir ilgi duyan, farklı 

anlatım yöntemleri yüzünden hakkında 
soruşturma açılan bir öğretmenin içine 
düştüğü gizem öyküsü. Darren Aronofs-
ky’nin çıkış filmi Pi’ye benzeyen, ama ilginç  
fikrini pek besleyemeyen, düşük oyunculuk 
performansları sunan vasat bir senaryo. (85 dk.)

İÇİMDEKİ KAHRAMAN 
(Y: Sinan Sertel)
Babası tarafından süper kahraman oldu-

ğuna inandırılan bir çocuk babası öldükten 
sonra süper güçlerini keşfedip onu geri ge-
tirmeyi arzular. Böyle özetlenebilecek konu 
sıradan bir yeni nesil aksiyon komedisi gibi 
kurulmuş. Ama işte bunun iyilerini de Cem 
Yılmaz yaptı açıkçası. (83 dk.)

BENİM GÜNEŞLİ MAAD’IM 
(My Sunny Maad, Y: Michaela Pavlatova)
Bu başarılı animasyon, son yıllarda kültür 

ve göç konularına eğilen filmlere ekleniyor. Çek 
asıllı Herra, Nazir’e âşık olup Afganistan’a yerleşir 
ama Taliban rejimiyle karşılaşacaktır. Çizgi yapısı 
geçen yılın Kaçış’ını andırıyor, konu daha renkli 
ve komedi unsurlarıyla harmanlanmış. Bu ciddi meseleye 
farklı açıdan bakmak isteyenler için. ( 80 dk.)

SİNE-ANEKDOT
Kurt Russell ve parçaladığı gitar

Emin Alper, oyuncularıyla

Vortex

“Adamlar”


