
   

YEŞİL ŞÖVALYE
(The Green Knight, ABD-İrlanda-
Kanada, 2021, 126 dk.)
Y: David Lowery
O: Dev Patel (Sir Gawain), Sean Harris 

(Arthur), Alicia Vikander (Essel / Leydi), Sa-
rita Choudhury (Morgan le Fay), Ralp Ineson 
(Yeşil Şövalye), Joel Edgerton (Lord) vd.

Filmin notu: ★★★★
Giderek çocukluğumuzda kalan bir anıya 

dönüşen, o kendine has tadının neredeyse 
tamamen kaybolduğu bayram haftasının sö-
nük vizyon takviminde, sığınacak değerli bir 
sinema limanı bulamayınca imdadıma Yeşil 
Şövalye yetişti. Bu ilginç, heyecan verici ve 
acayip film aslında salgın belası yüzünden 
hem çekim hem gösterim sorunları yaşamış, 
ancak geçen yılın Ağustos ayında vizyona 
girebilmişti. Sınırlı sayıda sinemada ve ben-
zerlerine göre daha kısıtlı bir süre içinde… 
Ne oldu da gidemedim pek anımsamıyorum 
ama filmi beyaz perdede görme ve etkisine 
kapılma şansını kaçırmışım. Pişman oldum 
tabii. Hele de filmi geçen gün Netfl ix’te 
izleyince…

Nicedir, büyüleyici etkisine kendimi 
bırakıp sürüklendiğim bir film olmamıştı. 
David Lowery sağ olsun bu duygunun ilginç 
bir biçimini yaşattı. Bir de takip edenler 
bilir, genelde kütüphanesindeki filmleri 
yetersiz bulduğum, Z kuşağını etkilemek 
adına yüzeysel içeriklerle dolu bir platform 
olan Netfl ix’te böyle bir filmle karşılaşmak 
beni şaşırttı. Muhtemelen genel stratejile-
rini değiştirmeyeceklerdir fakat duyu(ş)sal 
ve düşünsel açıdan derinlikli, duyarlı, özel 
filmlere daha çok yer verseler sinemasever-
lerin ufk una da bir katkıları olur. Epey güzel 
de yad edilirler. Ama dönem yad değil para 
devri tabii. 

KAHRAMANIN YOLCULUĞU 
Neyse, bu meseleler başka. Filme döne-

lim. Yeşil Şövalye gerçekten cezbedici bir 
film. Ortaçağ’ı betimleyen Rönesans tablola-
rını andıran görüntülerle başlayan ve kuzey 
Avrupa ruhuna özgü bir tür melankolik 
yapıyla seyircisini kucaklayıp ayrıksı bir serü-
vene davet eden cesur bir film. Cesur olması 
şundan: Kral Arthur ve o ünlü yuvarlak masa 
şövalyeleriyle ilgili cılkı çıkarılacak kadar 
film ve dizi çekildi. Daha da çekilir elbet. Bu 
öyküler arasında İngiliz halk edebiyatının 
dünyaya gerçek bir armağanı olsa da Arthur 
efsanesinin biraz gölgesinde kalan Sir Gawa-
in ve Yeşil Şövalye romansı gibi bir anlatıyı 
yeniden ve neredeyse çağdaş meseleleri sim-
geleyecek biçimde, kendine özgü bir tarzla 
yorumlamak şu dönem için risk barındırıyor. 
Zira fantastik olgu ve durumlara Harry Pot-
ter’ın çocuksu serüvenleriyle giren ve Marvel 
sinematik evreniyle bu işin doruk noktasına 
ulaştığını düşünen bir genç kesimin nüfuz 
edemeyeceği bir yapı(m) var karşımızda. 
Bütün o ucuz ve bilgisayar ortamını andıran 
aksiyon dünyasını hayal gücünün vardığı bir 
mertebe gibi görüyor bu arkadaşlar. Halbuki 
çizgi romanların da iskeleti destanlar dö-
nemine ve buradan modern romana giden 
yolda şövalyelik anlatıları gibi farklı masal ve 
efsanelere dayanıyor. Yani bugün anlatılan 
bütün o cilalı kahraman hikâyeleri aşağı 
yukarı ortak bir yerden geliyor: Antik dönem 
mitolojisi ve biraz da Gılgamış, Odysseus 
gibi kahramanların yolculukları. Bu yüzden 
bilinen bir anlatıyı yepyeni bir ruhla güncel-
lemek hiç kolay iş değil.

ERDEMLER ÜZERİNE BİR ÖYKÜ
Gawain’in hikâyesi bu anlamda günümüz 

insanlığına dair güçlü söylemler de içeren bir 
köprü kuruyor. Ana öykü gerçek bir şövalye 
olmanın erdemleri, kahramanlık ve cesaret 
üzerine kurulu. Kaynaklar bu romansın 
yazarını belirtmiyor. Zengin Britanya halk 
kültüründen gelen ve takribi olarak 14. 

yüzyıl başlarında yazıya geçirildiği sanılan 
bir metin bu. Hayali bir kral olduğu bilinen 
Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in giriştiği 
cesaret oyununu anlatıyor. Camelot’taki bir 
Noel kutlamasında, şövalyelerinden kendini 
eğlendirmesi için bir hikâye ya da gösteri 
bekleyen Arthur, Yeşil Şövalye’nin meydan 
okumasıyla karşılaşıyor. Bu davetsiz konuk, 
en cesur şövalyenin kendisine vurmasına izin 
verecek, karşılık olarak bir yıl bir gün sonra 
rövanş olacak. Salon sessizliğe bürününce 
şövalye olmak için fırsat kollayan Gawain 
öne çıkıp Yeşil Şövalye’nin başını kesiyor. 
Nefeslerin tutulduğu bu an yeşil dostumuz 
başını yerden alıp kuralları hatırlatıyor ve bir 
yıl sonra kendisini Yeşil Şapel’de bulmasını 
istiyor. 

Öykünün bundan sonrası Gawain’in 
yolculuğuna ayrılmış. Yönetmen Lowery, 
orijinal metinde yer alan kahramanlık 
temasını değiştirip Gawain’in erkeklik denen 
meşakkatle mücadelesine odaklanıyor. Kimi 
ayrıntıları değiştiriyor, farklı mesellerden 
anekdotları öyküye yediriyor. Ortaya çıkan 
iş gerçekten belli bir düzeyin üstünde. Ne 
yaptığını bilen bir sinemacının dünyanın ve 
doğanın gizemleri karşısında insanın duru-
munu anlattığı modern bir epiğe dönüşüyor 
film. Kimileri belirgin kimileri biraz daha 
serbest simgeler akışta beliriyor. Bunların 
en başında Yeşil Şövalye’nin ve Yeşil’in genel 
olarak doğayı temsil etmesi geliyor. Kor-
kularla dolu, zayıf bir yaratık olan insanın 
doğa’dan kopuşuna yönelik bu alt metin, 
erkeklik ve uygarlık hâllerinin eleştirisine 
ekleniyor. Ayrıca pagan dinlere dair pek çok 
unsurun, tek Tanrılı dinsel inanış üstünü 
örtmeye çalışsa da yaşamayı sürdürecek bir 
doğa bilgeliği olduğunu vurguluyor. Kahra-
manın yolculuğu şemasına uygun biçimde 
Gawain’in karşılaştığı tehditler, yardımlar 
hepsi olgunlaşma yolunda bir sınanmaya 
dönüşüyor. Bunlar arasında en sevdiğim 

ayrıntı, bir görünüp bir kaybolan, sonra da 
şövalyeye yoldaş olan tilkinin varlığı oldu. 
Doğayla sezgisel bir bağ kurduğu düşünülen, 
varlığımızın gizemlerine ilişkin öngörüleri 
olan bir simge-hayvan tilki. Filmdeki varlığı 
bir yanıyla şiirsel bir yanıyla yol filmlerine 
özgü bir coşku ve melankoli taşıyor. 

BİR EFSANE NASIL ÇEKİLMELİ?
Filmin atmosferi o kadar başarılı ki, 

tarihsel ya da fantastik film yapmak isteyen 
herkesin izleyip ders alması gerekir. Biraz 
soğuk, çetin, haşin bir doğanın kendini 
gösterdiği pastoral peyzajlar içinde kah-
ramanın yolculuğunu izlerken müthiş bir 
sinematografi ile karşılaşıyoruz. Ortaçağ 
yaşamının betimlendiği ilk kısımların, gör-
kemli şatoların da ayrı bir tadı var. Dinsel 
resim sanatının ikonografisini çağrıştıran 
canlı renkler, soğuk coğrafya ile nefis bir 
kontrast oluşturuyor. Yönetmenin özellikle 
zamanı vurgulamak amacıyla kamerayı 
döndürdüğü sahnede ve finalde yaşanan-
larda, filmin bir tür felsefi düşünüşe davet 
ettiğini de ekleyelim.

Bir de Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev 
Patel’in aşırı esmer görünüşüyle, kaynak 
hikâyeye yeni bir çerçeve ekleyen bu filme 
cuk diye oturduğunu düşünüyorum. 
Patel’in oyunculuğu, hikâyedeki kahra-
manlık mitlerini sorgulayan yönetmen 
Lowery’nin amacına destek oluyor. Daha 
pek çok noktasını övmek isterim aslında 
ama yerim(iz) kısıtlı. Yazıyı bitirmeden izin 
verin özellikle müziklere imza atan Daniel 
Hart’ı da buradan saygıyla selamlayayım. 
Uzun zamandır dinlediğim en ilham verici 
bestelerden bazılarına bu filmde rastladım.  
Ve asıl kahramanlığın kendine ve doğaya 
karşı dürüst ve cesur olmaktan geçtiğini 
vurgulayan finale de ayrıca vuruldum. Çün-
kü orijinal metnin son dizelerinde yazıldığı 
gibi: “Kötülük düşünene yazıklar olsun!”

Vizyon filmlerinin son derece keyifsiz 
olduğu bu dönemde bağımsız sinemaya 
sığınmak, sinemaseverler için en güzel 
çözüm yolu. İyi ki İzmir’in yegâne bağımsız 
sineması Karaca Sineması var. İşte 6-12 
Mayıs haftası programı:

Her Şey Her Yerde Aynı Anda 
(Everything Everywhere at All Once) 
/ 14.15 – 19.00
Kuzeyli (The Northman) / 14.15 – 19.00
Dünyanın En Kötü İnsanı 
(Verdens Verste Menneske) / 16.45
Dirlik Düzenlik / 17.15
Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna) / 12.30
Paralel Anneler (Madres Paralelas) 
/ 12.00
Başka Çarşamba Özel Gösterim:
Kader / 19.30
Masumiyet / 21.30

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Ben gerçeği herkesin kendisinin bul-
ması gerektiğine inanırım. Bana kalırsa, 
sosyal bir öbek için bir çağrı hazırlamak ya 
da herkes için çağrı olacak bir film çevirmek 
boşunadır.”

Federico Fellini 
(1920-1993)

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

“KÖTÜLÜK DÜŞÜNENE YAZIKLAR OLSUN”

Ekolojik Film Günleri
Ekoloji Derneği, çevre tahribatına dikkat 

çekmek için Diyarbakır’da 6-8 Mayıs tarih-
leri arasında bir film festivali düzenliyor. 
Gösterimde yer alan filmler şöyle: Taş ve 
Su (Nalin Acar), Suyun Ölüm Tarihi (Ali 
Ergül), Kötü Tohum (Ethem Özgüven), 
Aşevçiler, Rüyalar, Otlar (Zelal Adak), 
Mehla Qore (Fata Çelik) ve Bir Avuç To-
hum (Ardin Diren). Hafta sonu Diyarba-
kır’a yolunuz düşerse es geçmeyin. 

Cannes Onur Ödülü
Merakla beklenen Cannes Film Festi-

vali’nde bu yıl Onur Ödülü’nü Amerikalı 
aktör Forest Whitaker alacak. Festival 
başkanı Pierre Lescure ödülle ilgili “Fes-
tivalin geleneğinde, sinema sanatını ileri 
taşımış insanları onurlandırmak ilk sırada 
geliyor. Whitaker bu kişilerden biri.” açık-
lamasında bulunmuş. Sinema sanatını ileri 
taşıma kısmı tartışılır ama Forest Whitaker 
gerçekten de hakkı yeterince teslim edil-
memiş, maalesef Hollywood mezbelesinde 
biraz gerilerde kalmış ama saygın bir aktör. 
Bu arada bu ödülü daha önce Bernardo 
Bertolucci, Agnes Varda, Alain Delon, 
Jodie Foster gibi isimlerin aldığını da 
ekleyelim. Kalbimizde ayrı bir yeri olan 
Whitaker’ı gönülden tebrik ederiz. Darısı 
bizim aktörlerin başına.

Kısa Bir Ara
Benedict Cumberbatch oyunculuğa 

bir süre ara verdiğini açıklamış. Apır sapır 
Marvel filmlerinde oynarsa elbette ara 
vermek ister, anlayışla karşılamak lazım. 
Umarız bu süre uzamaz da bu değerli oyun-
cuyu yine çok iyi filmlerde izleyebiliriz. Bu 
arada keşke bizim sinemamızda da filmler-
de oynamaya ara veren hatta bu işi tümden 
bırakanlar olsa.

SİNE-HABER(LER)

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
THE BAĞCILAR 
(Y: Osman Silahyürekli)
Uyuşturucu mafyasıyla mücadele eden 

Bağcılar gençlerini anlatan bu anlamsız, 
sağcı hassasiyetlere dönük filmde Erkan 
Can, Ertan Saban gibi oyuncular var, hayret 
gerçekten! Adındaki “the” kadar lüzumsuz, 
taklitçi, aksiyon meraklısı, gelişmemiş tiplerin filmi 
bana kalırsa. Bakalım bu acayip ülkede ne kadar izle-
necek? Yönetmenin soyadına da dikkat. (90 dk.)

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN 
ÇILGINLIĞINDA  (Doctor Strange in the 

Multiverse of Madness, Y: Sam Raimi) 
Kendi adıma Marvel filmlerine bir türlü 

alışamadım. Özellikle de son on beş yılımızı 
esir alan şu Marvel evreni denilenlere… Dok-
tor Strange de benimseyemediğim karakterlerden biri. 
Müthiş oyuncu B. Cumberbatch’e rağmen... Yönet-
men koltuğunda aslında çok değerli bir isim var ama 
filmin başarılı olduğunu düşünmüyorum. ( 126 dk.)

LOVE, DEATH + ROBOTS                                                            
(2019-, 2 sezon, 26 kısım)
Hazır Netfl ix’e değinmişken bu plat-

formda görülebilecek en ilginç ve nitelikli 
içeriklerden birinden bahsedelim. Çuvalla 
para kazanan Netfl ix’in pek çok ülkede 
finanse ettiği yapımlar öylesine sıradan 
ve rezilce ki arada sırada gerçekten özel 
fikirlere yatırım yaptıklarında şaşkınlık 
yaşanması kaçınılmaz. 

İşte o yapımlardan biri 2019’da ilk sezo-
nu görücüye çıkan bu harika animasyon 
serisi. Bağımsız öykülerden oluştuğu için 
bu tür seriler için antoloji tabiri kullanılı-
yor. İçerikte yer alan her filmin yönetmeni 
ve ekibi ayrı. Öykünün görselleştirilme-
sinde o içeriğin ihtiyaç duyduğu biçime 
göre bir animasyon tekniği kullanılmış. 
Tümüyle elle çizilen işler olduğu gibi, 
stop-motion’a, canlı çekimlerle animasyo-

nun birleştirildiği yöntemlere de başvurul-
muş. Filmler bilimkurgusal/fantastik türe 
özgü bir yapıya sahip. Teknoloji ve insan 
ilişkisini, doğayla kurduğumuz sorunlu 
meseleleri ele alan 
konular ön planda. 
Bu açıdan genelde 
Black Mirror di-
zisinin animasyon 
versiyonu olduğu 
yorumları yapıldı.

Dizinin yaratı-
cıları Deadpool’la 
tanıdığımız Tim 
Miller ve çağ-
daş Amerikalı yönetmenler arasında en 
özgünlerden biri olan David Fincher.  Bu 
iki yaratıcı ismin yürütücü yapımcılığını 
üstlendiği proje, modern dünyamızın 
sıkışmışlığını, psikolojimizin derinlerinde 

yatan korkuları, kendimize ve dünyaya 
dair ne halt ettiğimizi anlamak için farklı 
öyküler içinde pek çok olasılık sunuyor. 
Bölümler ortalama on dakika ve başarılı 

bir görselliğe 
sahip olduğu için 
çabuk izleniyor 
ama art arda izle-
menizi önermem. 
Her bölümü tek 
seferde izleyip 
üzerine biraz 
düşünmek, bö-
lümde karşınıza 
çıkanları sindir-

mek daha kaliteli bir izleme deneyimi 
yaratacaktır.

Netfl ix’in ülkemizde hizmet veren 
kısmı, bu coğrafyanın çoğunlukla yüzeysel 
isteklerine cevap vermeye çalıştığı için 

kitlelerin bağrına basıp popülerleştirdiği, 
yoğun biçimde tartışmaya soktuğu yapım-
lar arasında elbette bu dizi gibi içeriklerin 
esamisi okunmuyor. Tabii bunda dizinin 
sert, keskin tarzının, her bünyeye göre 
olmayan konularının da etkisi var. Bazı 
bölümler gerçekten de insan olma hâli-
mizle bizi yüzleştiren, grafik şiddetin de 
sakınmadan kullanıldığı işler. Dolayısıyla 
18 yaş altı izleyiciler için her bölümün 
uygun olduğu söylenemez. Kuşkusuz 
bilinçli bir izleme rotası seçilerek kimi bö-
lümler ailecek izlenebilir fakat bu dizinin 
buna tümüyle uygun olmadığını özellikle 
belirteyim.

Yine de Netfl ix gibi güç ve paranın hiz-
metinde olan bir platformda bu tip işler 
görmek az şey değil. Olur da izleyecek bir 
şey bulamazsanız aklınızda olsun, gözden 
kaçmasın.

GÖZDEN KAÇANLAR

ERZURUMLU MÜMESSİL 
(Y: Servet Aksoy)
Komedi filmi çekmek herkesin harcı 

değil. Sırf belli bir yöresel kimliğe sahip 
olduğu için komik olmak da asla yeterli 
olmaz. Denerseniz de ortaya böyle ne idüğü 
belirsiz, paçoz filmler çıkar. Mümessil ol-
maya karar veren bir Erzurumlunun başına 
gelen saçma sapan şeylerden iyi film çıkmıyor maalesef. 
Umarım filmi yapanlar bu gerçeği anlarlar. (105 dk.)
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BİR DÜŞ GÖRDÜM 
(Y: Murat Çeri)
Fragmana bakılırsa bir başyapıt kar-

şımızda. Yabancı basında, “Tarkovski, 
Paradjanov” gibi yönetmenlerle kıyasla-
mışlar. Aslında sinematografi epey başarılı 
görünüyor ama anlatım nasıl, onu tahmin 
etmek kolay değil. Amatör oyunculardan verim 
alınmış olabilir. Film trafik kazası geçiren bir çocuğun 
yaşamını aktarıyor. (98 dk.)

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR 
(Y: Emre Kavuk)
Beş farklı çiftin bir günde yaşadığı olay-

lara odaklanan film, Birol Güven tarzı bir 
romantik komedi. Bu yüzden sinemadan 
çok dizilerin yapısına benziyor. Genel izle-
yici kitlesinin ilgisini çekebilecek unsurlar 
da serpiştirilmiş ve kısmen zengin bir 
kadro da var. Biraz cılız geçen bu hafta programında 
özellikle de çiftlere eğlenceli zaman sunabilir. (105 dk.)

DİRLİK DÜZENLİK 
(Y: Nesimi Yetik)
Düşük bütçesi, doğal oyunculuğuyla 

haftanın tek bağımsız filminde yaşlı an-
neleriyle yaşayan iki kız kardeş merkez-
de. Aralarında gerçek ve sıcak bir ilişki 
olmayan bu üç kadının biraz varoluşçu 
görünen öyküsü filme aktarılmış. Muhte-
melen çok az sinemada gösterim şansı bulacaktır. Bu 
tür incelikli yapımları seviyorsanız şans verin. (97 dk.)

YAŞADIĞIMIZ BU ACAYİP HAYATI ANİMASYONLA ANLATMAK

Yeşil Şövalye

Love, Death + Robots

Kader ve Masumiyet

Forest Whitaker ve ödülü

Federico Fellini 


