K Ü LTÜ R - S A N AT
Tuğçe Nur Koç

Genç Mülkiyeli

Bir Kitap

Körlük
Yazarın büyük bir çoğunluğa göre en etkileyici yapıtı bu romanıdır. Övgülerin hakkını sonuna kadar veren roman unutulmaz eserler arasında yerini almıştır. Bu övgüleri ise 1998 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile
taçlandırmıştır. Yazarın bu romanı dışında “Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş”,
“Kopyalanmış Adam”, “Görmek” en meşhurları olmak üzere, daha birçok romanı vardır.
Yazarın anlatım dili kendine özgü ve oldukça başarılıdır. Bu nedenle yazarın anlatım gücü sayesinde karakterlerle empati kurabilmektesiniz.
Hikâye sizi kendine inandırmaktadır. Betimlemelerle okuduklarınızı gözünüzün önünde canlandırmanız çok kolay olmaktadır. Ayrıca hikâyenin
çarpıcılığı da çok fazladır. Eserin bu kadar popüler olmasındaki belki de
en büyük etken bu çarpıcılıktır. Hayatta kalma içgüdüsünün tema edinilmesi ise bu çarpıcılığın temelindedir. Başarılı bir distopya sunar okuyucusuna. Bu yüzden özellikle distopya severlerin kitaplığında bulunması
gerekir.

Künye: Saramago J. , (2015) Körlük, Kırmızı Kedi
Yayınevi.
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Yazar eserinde baş gösteren bir salgından bahsetmektedir. Bu salgın,
körlük salgınıdır. İnsanlar görmemeye, kör olmaya başlarlar ve salgın
dalga dalga yayılmaktadır. Ancak burada körlük gerçek anlamında değil,
bir metafor olarak kullanılmıştır. Yani insanlar duygusal anlamda kör olmuşlardır. Yazar da bu durumu kendisi şu şekilde açıklamaktadır:
“Ne düşündüğümü merak ediyorsanız, bu kitapla anlatmak istediğim,
hepimizin körleşmeye başladığı değildi. Bence körleşmiyoruz. Hepimiz
körüz. Körüz ama bakıyoruz. Bakabilen ama görmeyen kör insanlar.”

İDARECİNİN SESİ / EYLÜL / EKİM

Uğur Köfteci

Genç Mülkiyeli

Bir Film

Blood and Bone
2009 yılında vizyona giren, Ben Ramsey tarafından yönetilen ve Michael Andrews tarafından yazılan bu yapımda ana karakterimizi Michael Jai White canlandırmaktadır. Birçok aksiyon filminde oynayan
M. Jai White’a bu yapımda MMA dövüşçülerinden Kimbo Slice, Bob
Sapp gibi isimler eşlik etmektedir. İsaih Bone( M. Jai White ) hapishaneye girer ve orada hücre arkadaşı ile çok iyi anlaşır. Daha önce sorun yaşadığı bir grup arkadaşını öldürür. Çıktığında hapishane arkadaşının intikamını almak için yeraltı dövüşlerine katılan Bone Tai- Chi
tekniği ile herkesin dikkatini çeker ve finalde arkadaşının intikamını
almak için fırsatı yakalar. Filmde bazı noktalar muğlak kalsa da dövüş
filmi severler için oldukça güzel sahneleri olan bu film iyi bir alternatif. Merak edenler için IMDB puanı 6.7 olan bu yapımı izleyen herkes
ikinci filmi beklese de devam filmi gelmedi ve hayal kırıklığı yarattı.

Yönetmen: Ben Ramsey
Oyuncular: Michael Jai White, Eamonn Walker,
Kimbo Slice
Yılı: 2009
Süre: 93 dk.
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K Ü LTÜ R - S AN AT
Veysel Aslan

Bir Kısa Film

Nolya
Sıradan dünyaların çarpıcı ayrıksılığı. Cemil Kavukçu’nun Nolya adlı
öyküsünden filme aktarılmıştır. Hepimiz sıradan ve bir o kadar da
ayrıksıyızdır bir birimizden. Filmdeki karakterimiz de garsonla oturmuş sıkılmışlığının keyfini çıkarırken birden zihni onu alıp götürür.
Aslında benim hoşuma giden karakterlerin ayrıksılığından ziyade
ayrıksı duran mekandır. Dostların Yeri adlı bir mekan. Öyle bir mekan ki tek müşterisi olan, sürekli el değiştiren ve gideninde tekrar
geri geldiği bir yer. Kendinizi oraya bırakın ve unutun. Film sizi kendi
dünyasıyla bir yolculuğa çıkarsın. Yönetmenliğini Cem Öztüfekçi’nin
yaptığı ve ödüllü bir film. İyi seyirler...

Yönetmen: M. Cem Öztüfekçi
Oyuncular: Ahmet Özarslan, Nihat İler
Yayın yılı: 2010 (Türkiye)
Süre: 26 dk

The Fly (Sinek)
Filmin çıkış noktası aslında çok basit. Yönetmen hikayeden ziyade
filmdeki karakterin yaşadığı gerginliği anlatmaya çalışmış. Bir durum
komedisi aslında ve çok severim bu tarz anlatımları. Düşünsenize bir
suç işlemek üzeresiniz, ufak bir can sıkıcı durum giderek büyüyor
ve kontrolünüzden çıkıyor. Karakterin gerginliğini bir sinek ile göstermesi ve bunu kara komediye yakışır bir mizah unsuruna dönüştürmesi başarılı bir anlatım olmuş. Aslında hayatımızın bazı anlarında hepimizin yaşadığı olumsuzluklar silsilesi olur ya işte yönetmen
buradan yakalıyor izleyiciyi. Yani hepimiz suç işlemesek de böylesi
anları yaşıyoruz. Haydi iyi seyirler...

Yönetmen: Olly Williams
Oyuncular: Jack Doolan
Yayın yılı: 2014 (İngiltere)
Süre: 6 dk
Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.
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