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Hafta başıydı, yapılacak bir sürü de 
iş vardı. Ama belki yazın ağırlığından 
belki de duygusal bir kavuşma gerek-
siniminden, işlere boş verip eski bir 
filmin cazibesine bıraktım kendimi. 
Atıf Yılmaz’ın 1983’te çektiği Seni 
Seviyorum. Türkan Şoray’la Cihan 
Ünal’ın yıllar sonra yeniden karşıla-
şan âşıkları oynadıkları özel bir film. 
Üstelik her nasılsa tamamını ilk kez 
izliyorum. Film bitince etkisi uzun süre 
geçmedi. Kırk yıl öncesinden bir filmin 
bugün bile etkili olması ne tuhaf! Oysa 
her gün karşımıza yüzlerce film çıkıyor. 
Diziler de cabası.  Size de oluyor mu, 
özellikle Türk sinemasının geçmiş 
dönem filmleri, ne zaman izlesem beni 
alıp buralardan götürüyor. Bilmiyorum, 
bu duygu belki çocukluk ve ilk gençlik 
döneminde filmlerle kurduğumuz o 
çok samimi ilişkiyle mi ilgili? Belki de 
her şeyin bozulduğu, geri dönmemece-
sine çözülüp gittiği, kayıplara karıştığı 
bu zaman diliminde geçmişe güçlü bir 
özlem duygusunun işaretidir bu.  

BAMBAŞKA BİR DUYGU
Bu duyguya en yakın sözcük galiba 

nostalji. Ama Türk filmlerinin bu güçlü 
etkisini sadece nostaljiyle açıklamak 
mümkün mü? Bundan emin deği-
lim. Sinema söz konusu olduğunda o 
günlerden bu yana çok yol aldık. Geniş 
kitlelere hitap eden büyük bütçeli ticari 
sinemamız teknik anlamda dünya 
standartlarına erişti. Ama son yıllarda 
üretilen filmlere bakınca neredeyse 
hiçbirinin geçmişteki o incelikli, derin 
ruha erişemediğini düşünüyorum. Me-
sela son derece gösterişli, iddialı filmler 
Ayla, Müslüm, Naim ya da etkile-
yici aşk öyküleri anlattığını düşünen 
romantik yapımlar Aşk Tesadüfl eri 
Sever, Şuursuz Aşk, Aşk Taktikle-
ri  gibi örnekler, hiçbirinin seyirciyle 
kurduğu bağ eski filmlerle aramızda 
gelişen duygu yoğunluğunu yakalaya-
mıyor. Değişen yaşam koşullarının da 
bunda etkisi vardır mutlaka.  Fakat eski 
filmlerde bir şeyler var işte, onları farklı 
kılan da bu unsurlar bence. 

Mesela, Yeşilçam döneminin en 
çalakalem yazılmış senaryolarında bile 
karakterlere duyulan tuhaf bir sıcaklık 
söz konusu. Ki bence melodram sine-
masının kalıplarını genişleten ve onları 
gerçekçi düzleme daha da yaklaştıran 
filmlerde bu duygu çok daha belirgin 

oluyor. Özellikle de ticari sinemaya özel 
bir boyut katan yönetmenlerin filmleri 
için bunu duyumsuyorum. Benim için 
başta Lütfi Akad, Yılmaz Güney, Atıf 
Yılmaz, Ömer Kavur geliyor elbette. 
Ele aldıkları senaryoyu epey deşip inan-
dırıcı unsurların az olduğunu görsek 
de öykülerini sahici anlatmayı başaran 
yönetmenler bunlar. Tuhaf biçimde 
o dönemin ruhu gelip filmlere sinmiş 
gibi. 70’lerden 90’lara kadar… 

UNUTULMAZ FİLMLER
Bu yazıyı kaleme 

almama neden olan 
Seni Seviyorum 
örneğin. Bildik bir 
konuyu işlemesine 
rağmen tarif edeme-
diğim bir yoğunluğa 
sahip. Baş karakterle-
rin öyküsü çok temel 
klişeler barındırıyor. 
Ama öyle oluyor ki 
neredeyse yaşadığımız gerçekliğin ye-
rine koymak isteyeceğiniz bir sahicilik 
gelip yerleşiyor filme. Belki başka bir 
yapıtta son derece sırıtacak aşk cüm-
leleri, pişmanlık duygusu, bu filmde 
yürek sızlatıyor. Atıf Yılmaz, bu filmle 
kalmıyor elbet. Neredeyse her filmi bu 
anlatması zor duyguyla dolu. Hayatı-
mın filmlerinden biri olan Mine (1982) 
duyarlı, dürüst, gerçek insan sevgisini 
nasıl oluyor da bu kadar iyi resmede-
biliyor? Hele de dönemin koşullarını 
başarıyla irdeleyip incelikli bir eleşti-
riye de dönüşerek.  Selvi Boylum Al 
Yazmalım (1977), Deli Kan (1981), Bir 
Yudum Sevgi (1984), gibi nice unutul-
maz örnek var üstelik. Ömer Kavur’un 
Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981) örneğin. 
Kasaba insanının sıkışmışlığı içinde 
bir imkânsız aşk portresi çiziyor, fakat 
öyle bir film ki bitse de bitmiyor işte. 
Yüreğin gizli dehlizlerinde yaşamayı 

sürdürüyor. Sonra mesela Amansız 
Yol’da Kadir İnanır’la, Zuhal Olcay’ın 
üstelik polisiye bir öyküye de açılan 
serüveninden etkilenememek mümkün 
mü? Bu filmi kaç kez izledim bilmi-
yorum. Peki, sinemamızın efsanesi 
Vesikalı Yârim’e (1968) ne demeli? Bu 
filmin ruhuyla bugün çekilenleri nasıl 
kıyaslayabiliriz? 

BİZE AİT BİR SİNEMA
Gerçekten eski Türk filmlerinin 

büyüsüne başka bir gözle bakmak 
lazım. Yeşilçam’ın getirdiği bir miras 
söz konusu elbette. İlk yıllarda el 
yordamıyla ilerleyen, bir dönem Arap 
filmlerinden, sonra da yoğun bir Hol-
lywood etkisinden beslenen ama yine 
de dünyasını kendi kendine kuran bir 
sinema. İmkânlar çok yetersiz olsa da 
seyircisiyle güçlü bağlar inşa ediyor. 
Belki en temel yanı, ortak bazı duygu-
lara seslenmekteki başarısı. Tarihsel 
olarak nice badireler atlatan, karmaşık 
bir toplum yapısının türlü beklentiler, 
arzular, arızalar içinde kendini bulma 
çabası aslında. Belki de o filmlere en 
çok bu yansıyordur. Sınıf atlama, rahat 
bir yaşam özlemi, her şeye rağmen 
mutlu olmaya dönük bir sezgisel 
boşalım. Bunlar özellikle de boşluğu 
en çok hissedilen aşk ve sevgi konu-
larıyla seyirciye ulaşıyor. Yeşilçam’ın 
bu yönünü tüm kalbimle seviyorum. 

Bu çabanın üzerine yerleşen daha ger-
çekçi, özenli sinemayı ve sinemacıları 
da özlüyorum.  Belki de bu yüzden ne 
zaman o dönemden bir film izlesem 
geçip gitmiş yaşantıların ardından sığı-
nılacak bir liman gibi kendimi o güzel 
anlatımlara veriyorum.

Dönem değişiyor, film izleme 
alışkanlıkları da öyle. Eskisi gibi 
sinemalar yok. Hatta sinemayı geçtim, 
artık televizyonda bile film izleme 
keyfi yok. Şimdilerde gösterilen filmler 
bahsettiğim duyguyla örtüşmüyor 
zaten.  Ve izleyici de Yeşilçam mira-
sını sömüren, suyunu çıkaran, sakız 
gibi uzatılmış dizilerde nefeslenmeye 
çalışıyor. Her nasılsa bunların müt-
hiş parasal getirisi var. Yapımcılar bu 
dizileri dünya ülkelerine harıl harıl 
satıyor. Böylesine keyifsiz, yozlaşmış 
bir popüler kültür üretiminde eski 
filmlerin  kıymetini daha çok bilmek 
lazım. Hatta daha ileri gidip o günlerin 
ruhunu yeniden yakalamayı, o gü-
zellikleri hayata geçirmeyi denemek. 
Bunun için ihtiyacımız olan filmler, 
Acı Hayat, Sevmek Zamanı, Ah 
Güzel İstanbul,  Canım Kardeşim, 
Bizim Aile, Gelin, Düğün, Diyet, 
Devlerin Aşkı, Yavrularım, Firar, 
Yılanların Öcü, Arkadaş ve burada 
yazsam sayfalar sürecek daha niceleri 
de işte oralarda bir yerde bizi yeniden 
bekliyor. 

Yine ne yapacağımızı bilmediğimiz bu 
yaz günlerinde kentimizin yegâne bağım-
sız sineması, has sinemaseverlerin kutlu 
mabedi Karaca Sineması ilaç gibi geliyor. İşte 
gösterimi devam eden filmlerin ve belgesel 
seçkisinin bu haftaki seans bilgileri şöyle:

Not: Seçkideki filmlerden sonra, ilk sayılar 
12-18 Ağustos haftasının hangi günü olduğu-
nu, ardından gelen parantez içi kısımlar da o 
günkü seans(lar)ı belirtiyor.
Piyano (The Piano) / 16.00
Dönüş Yok (L’irreversible) / 13:15
Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everywhere 
Everything All at Once) / 13:30-20:30
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens Verste 
Menneske) / 18:15
Serseri Âşıklar (A Bout de Souffl  e) / 12:00

Belgesel seçkisi:
Her Şey Dâhil (All-in) / 12, 15  ve 18. (15.00 - 
19.30), 13. (16.30 - 21.00), 14 ve 17. (18.00), 16. 
(16.30)
Eat Your Catfish (Balığını Ye!) / 12 ve 15. 
(18.00), 13 ve 16. (15.00 - 19.30), 14 ve 17. 
(16.30), 18. (18.00-21.00)
Cadı Üçlemesi 15+ / 12. (16.30 - 21.00), 13 
ve 16. (18.00), 14 ve 17. (15.00 -19.30), 15 ve 18. 
(16.30)
Bekleyiş / 14 Ağustos Pazar - 21.00
Mimaroğlu / 15 Ağustos Pazartesi - 21.00
Maddenin Hâlleri / 16 Ağustos Salı - 21.00
Ah Gözel İstanbul / 17 Ağustos Çarşamba 
- 21.00

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Sinema bu dünyada yaşamış olmaya 
bir anlam kazandırabilmek için, sınırsız 
imkânlar sunan bir sanat gibi geliyor bana. 
Bu nedenle kameramı hep hayatın ortasına 
koymaya çalışırım. Bir filmi tasarlarken 
öncelikle dünyaya, sonra kendi ülkemdeki 
çarpıklıklara, adaletsizliğe, çelişkilere, top-
lumun ve giderek geniş yığınların, birey-
lerin umarsızlıklarının, mutsuzluklarının 
sebeplerine bakarım. Beni bu çatışmalar 
yönlendirir.” (*)

Yavuz Özkan
(1942-2019)

(*) Ertekin Akpınar’la söyleşiden. Bkz. 10 Yönet-
men ve Türk Sineması, Hayalet Kitap, İstanbul, 

2009, s. 58

SİNE-SÖZ

SİNE-YORUM

NOSTALJİDEN DE ÖTE ESKİ TÜRK FİLMLERİ

NE ACAYİP ŞEY SU 
SİNEMA

Ülkenin içinde bulunduğu durum 
malum. Ne yana baksak yolsuzluk, 
basiretsizlik, çürümüşlük…  En temel 
insani değerlerin hiçe sayıldığı, para 
peşinde her türlü eylemi kendine hak 
gören güruhların yönettiği boğucu bir 
ortam... Böylesine sorunlu ve yorucu 
bir zamanda insanın kendine saygısını 
yitirmeden, umutlarını kaybetmeden 
mücadeleye devam etmesi şart. Hem 
de salt kendi için değil herkes için… Bu 
yolda zihni diri, kalbi duru tutmak, bil-
gi ve enerji depolamak, bakış açısı ka-
zanmak için kanımca belgesellerin çok 
büyük önemi var. Özellikle de bireysel 
varlığımızın bu toplumsal düzendeki 
yerine ilişkin doğru sözler sarf eden her 
yapıtın kolektif bir aydınlanma sağlaya-
cağına inanıyorum.  Şanslıyız ki bu haf-
ta böyle değerli belgesellerden oluşan 
bir seçki karşımızda.  Başka Sinemanın 
dağıtımını üstlendiği bir tür sinema 
şöleni. Bu filmlere kısaca bakalım:

Ah Gözel İstanbul: Zeynep Da-
dak’ın yönettiği bu derin filmde, İstan-

bul’un geçmişine bir günlük üzerinden 
yolculuk eyliyoruz.  Geçmişten günü-
müze kemerler, su kanalları ve tarihi 
yapılar üzerinden akan bu seyir, kentin 
nasıl bir yozlaşma ve betonlaşmaya 
kurban olduğunu belgeliyor.

Mimaroğlu: 50’li yıllarda ABD’ye 
yerleşen ve orada elektronik müziğin 
kurulmasında öncü çalışmalara imza 
atan İlhan Mimaroğlu’nu, sanatı ve 
görüşleri üzerinden ele alan, biçimsel 
olarak da oldukça özgün bir belgesel. 
Mimaroğlu’nun geride bıraktığı kayıt-
lardan, metinlerden oluşuyor kurgu.

Her Şey Dahil (All-in): Volkan 
Üce, her şey dahil modeliyle çalışan 

otellerin yapısı üzerinden oldukça etkili 
bir toplumsal algıyı inceliyor. Çalışmak 
zorunda olan farklı iki karakterin böyle 
bir otelde geçirdikleri sürece bakan 
film, dikkat çektiği noktalarla, sınıf 
farklılığına, tüketime, tatil anlayışına 
ve elbette insanın yaşama bakışına dair 
düşündüren anlar yakalıyor.

Cadı Üçlemesi +15: Ceylan Özgün 
Özçelik, Cadı Üçlemesi projesiyle ka-
dının toplumsal varlığına ilişkin öyküler 
anlatmayı sürdürüyor. İkinci bölümde 
erkek şiddetine karşı kocalarını öldüren 
iki kadının hapishaneden yükselen ses-

lerine yakından bakıyor yönetmen. 
Eat Your Catfish: Bu çok ilginç ve 

özgün anlatımlı belgeselde, ALS hastası 
felçli, tümüyle bakıma muhtaç Kathryn’i 
ve ailesini izliyoruz. Film baştan sona 
Kathryn’in bakış açısından anlatılıyor.

Bekleyiş: Bebeğini babasız büyüt-
mek isteyen bir annenin otobiyografik 
belgeseli ülkenin ana-baba-çocuk 
üçgenine ve aileye bakışına dair güçlü 
cümleler kuruyor. Aslı Akdağ’ın belge-
seli kadının tek başına varlığına ilişkin 
değerli bir güzelleme.

Maddenin Hâlleri: Deniz Tortum, 
seyirciyi hastanelerin pek bilinmeyen, 
tekinsiz atmosferiyle tanıştırıyor. Bu 
varoluşçu belgeselde, bir madde olarak 
insanın anlamını sorgulamak, yaşama 
dair akla gelen temel soruları düşünmek 
ilginç bir seyir deneyimi sunuyor.

Bu seçki kesinlikle kaçmaz, vakit 
ayırıp mutlaka gitmeye çalışın.

(*) Belgesel seçkisinin gösterim programını 
sol sütunda “Karaca’da Bu Hafta” bölü-

münden inceleyebilirsiniz.

HAFTANIN ÖNERİSİ

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

LAAL SİNGH CHADDHA
(Y: Advait Chandan)

Amir Khan kuşkusuz Boll-
ywood’un dünya çapında yıl-
dızı. Ama şimdi bu film oldu 
mu yani?  Hint sinemasında 
daha özgün hikâye mi yok da 
Forrest Gump’ın yeniden 
çevrimini yapmak gerekti? 
Ben kendi adıma Amir karde-
şimize bu filmi yakıştırama-
dım.  (161 dk.)

MASAL ŞATOSU: GİZEMLİ MİSAFİR 
(Y: Burak Kuka)

Türkiye’de çocuk filmleri de 
seviye olarak oldukça düşük 
düzeyde. Son yıllarda artan bir 
ilgi var ama bunu besleyecek 
güçlü filmler gelmiyor. Halbuki 
zehir gibi bir kuşak da geliyor. 
Bu güdük ortamda en azından 
sanat tasarımı olarak bu film 
fena değil. Öykü de iyi olsaymış 
keşke. (102 dk.)

SIRADAKİ ŞARKI 
(Press Play, Y: Greg Björkman)

İlginç denebilecek bir fikir-
den yola çıkıyor film: Müzik 
dinleyerek geçmişe gitmek. 
Bir kadın, âşık olduğu adamı 
ölümden kurtarmaya çalışıyor. 
Filmin yapısı romantik-komedi 
ile bilimkurguyu harmanlamış. 
Derin ya da yenilikçi değil belli 
ki ama oyalayıcı, hatta keyifl i 
olabilir. (85 dk.)

Tom Hanks’in müthiş bir oyunculuk 
sergilediği Yeni Hayat (Cast Away, 2000)’ı 
anımsar mısınız? Bu filmde Chuck Nolan 
(Hanks), ıssız adada Wilson marka voley-
bol topunu arkadaş belliyordu. İşte filmde 
kullanılan o top ABD’de düzenlenen bir 
açık artırmada 308 bin dolara satılmış.

AŞK VE SAVAŞ 
(Dream Factory, Y: Martin Schreier)

Yine idealize edilmiş, büyük 
bir aşk filmi denemesi. Aslında 
bu tip filmler biraz eskidi. O 
yüzden yenilik katmak için türlü 
ilginçlikler ekliyorlar. Bunda 
da  sevdiği kızla iletişimi kopan 
genç, onu tekrar bulmak için 
film çekmeye karar veriyor. Bana 
kalırsa biraz bayat ama aşk filmi sevenler için 
hoş olabilir. (125 dk.)

MA-ŞER 
(Y: Uğur Kaplan )

Bu haftamız da şükür ki yerli 
korku filmi olmadan geçmiyor. 
İşte bir başka güzide örnek. 
Büyü üzerine tez yazan bir öğ-
renci var, tehlikeli bir büyüyü 
kendinde deniyor. Sonrası işte 
korkunçluklar. Benzerlerine 
göre biraz daha özenle üretil-
miş gibi. Ama bu fikri başarıyla 
işlediklerini sanmıyorum. (90 dk.)

EL-HEMRAZ CİN BÜYÜLERİ 
(Y: Massimo Manhhed)

Bu İran kökenli yönetmenin 
korku filmi denemesi de yerli 
korku çöplüğümüze ekleniyor. 
Yine büyüyle ilgili bir hikâye 
var. Bir Rum köyünde belgesel 
çekmek isteyen grubun yaşa-
dıkları,  oldukça amatörce ve 
amacına ulaşmayan bir film 
çıkarıyor ortaya.  Kesinlikle 
vakit kaybı. (71 dk.)

YAZ SICAKLARINA BELGESELLER İYİ GİDER

BİR REPLİK
Alma (*):
“Büyük sanatçıların diğer insanlar için 

büyük şefk at hissettiğini düşünürdüm. 
Büyük bir acıyı paylaşma ve yardımcı olma 
isteğinden dolayı ürettiklerini.
Benim aptallığımmış.”

(*) Oynayan: Bibi Andersson (Persona, 
Y: Ingmar Bergman, 1966)

Yavuz Özkan ve “Maden”

Yeni Hayat

Persona

Mine

Ah Güzel İstanbul


