
118

KÜLTÜR -  SANAT

Brezilya edebiyatının klasiklerinden Şeker Portakalı, Jose Mauro de Vas-
concelos’un başyapıtı kabul edilir. 1968 yılında yayımlanmıştır. Bu ro-
man ülkemizde de çok popülerdir. Eserin orijinal ismi Meu Pe de Laranja 
Lima’dır. Orijinali Portekizce olan eser on altı farklı dile çevrilmiştir. Aslın-
da bu eser yazarın üçlemesinin ilk romanıdır. Diğerleri ise Güneşi Uyan-
dıralım ve Delifişek adlı romanlarıdır. Bu roman, 2012 yılında Brezilyalı 
yönetmen Marcos Bernstein yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştır. 

Pek çoğumuz için Şeker Portakalı çocukken okuduğumuz bir romandır. 
Bu sebeptendir ki ne zaman bu romandan bahsedilse aklımıza çocukluk 
anılarımız gelir. Bu durum çok anlaşılırdır aslında çünkü romanın türü 
çocuk romanıdır. Ancak roman sadece çocuklara yönelik değildir. Her 
yaştan okuyucuya hitap edebilmektedir. Roman, başkarakteri Zeze’nin 
çocukluğunu anlatmaktadır. Zeze, yazarın çocukluğundan derin izler ta-
şır. Beş yaşındaki Zeze neredeyse her şeyi tek başına öğrenmektedir. En 
yakın sırdaşı, Minguinho adını verdiği bir şeker portakalı fidanıdır. Zeze, 
fidana gün boyu yaptıklarını ve hayallerini anlatır.

İnce bir roman olduğundan bir gecede oturup okumak için çok uy-
gundur. Yazar bu romanını 12 günde yazmıştır. Dili anlaşılır ve akıcıdır. 
Romanın en etkileyici yanlarından biri ise içerisindeki diyaloglardır. Bu 
diyaloglar insan, sevgi ve hayat üzerinedir.  

“Bir şeylere inanmaya hazır olmadıkça her şeye baştan başlamak zor-
dur”

Künye: Vanconcelos, Jose Mauro De (2019) Şeker 
Portakalı, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Şeker Portakalı  
Jose Mauro De Vasconcelos

Bir Kitap

Tuğçe Nur Koç 
Genç Mülkiyeli
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Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick 
Wilson

Yılı: 2018

Süre: 142 dk.

Bir Film

2018 yapımı bu film Dc Comics’in aynı adlı karakterinden uyarlan-
mış ve Warner Bros tarafından dağıtılmıştır. Başrolde Game of Th-
rones’dan hatırlayacağımız Jason Momoa bulunmaktadır. Yönetmen 
koltuğunda ise James Van oturmaktadır. Hikâye kahramanımızın 
babasının kıyıya vuran bir kadını bulması ile başlar. Kahramanımız 
büyüdüğünde denizlerde zor durumda kalan insanlara süper güç-
leri ile yardım eder. Kendisinin bir melez olduğu ve zamanı gelince 
Atlantis’in kralı olacağı söylense de o kral olmayı istemez. Fakat At-
lantis’in karaya bir savaş açacağını öğrendiğinde işler değişir. Süper 
kahraman filmlerinin bazı istisnaları olsa da genel anlamda başarısız 
bulurum ve bu film de maalesef bu fikrimi değiştiremedi. Yine de 
ailesiyle birlikte vakit geçirmek isteyenlerin değerlendirebileceği bir 
film. Filmin imdb puanı ise 6.9.

Aquaman

Uğur Köfteci 
Genç Mülkiyeli
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Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.

Veysel Aslan

Bir Kısa Film

Hep sanatsal filmler önerdiğimi fark ettim. Belki sıkılmışsınızdır. Biraz-
da aksiyon ve suça karışalım ne dersiniz. Her filmden derinlemesine 
bir anlam çıkarmamıza gerek yok. Ben bazen de böyle akıp giden, beni 
düşündürmeyen, yormayan filmleri de severim. Başrolünde Thomas 
Jane’in rol aldığı, kendisini Punisher filminden de tanırız, bu kısa film-
de kendisini Amerika’nın arka sokakların da bir çetenin yarattığı karga-
şanın ortasında bulan karakterimiz olaya bulaşmamak için çok direnir. 
Fakat çetenin yaptığı pislikler artık adamımızın tarafsız durma sınırını 
aşar ve ortalık adeta sanatsal bir adam dövme sahnesine dönüşür. 
Film İçinizin yağlarını eritir. Kilo verirsiniz. Haydi iyi seyirler.

Yönetmen: Phil Joanou

Oyuncular: Thomas Jane, Ron Perlman

Yayın yılı: 2012 (Amerika)

Süre: 10 dk

Dirty Laundry  
(Kirli Çamaşırlar) 

Film adından da anlayacağımız üzere bir yol filmi. Fakat yolda yaşa-
nan maceraları anlatan bir yol film değil. Aslında filmin anlatmak is-
tediği;  ataerkil bir yapıya sahip toplumumuz da  kadının doğurganlık 
gibi mucizevi bir özelliğinin bile erkek baskısı altında nasıl ezildiğini 
ve baskılandığını göstermek. Düşük yapma durumu olan bu kadının 
düşük yapma sebebinin bile kendisinden bilinmesi ve bu baskıya 
maruz kalması. Aslında film konusundan daha çok anlatım biçimiyle 
dikkat çekiyor. Plan-sekans tekniğiyle çekilen film bizi adeta arabanın 
içine hapsediyor. Yönetmen hastaneye gidiş ve dönüşteki yolculukta 
dış dünyadaki değişimi, yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgiyi kadı-
nın gözünden hissetmemizi istiyor.

Yönetmen: Süleyman Demirel

Oyuncular: Güldestan Yüce, Ozan Dağara

Yayın yılı: 2016 (Türkiye)

Süre: 12 dk

Asfalt (Asphalt) 


