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KÜLTÜR -  SANAT

Eserlerinde mitleri, ülkesinin tarihi ve gerçeküstü imgelemi kullanan 
yazar, pek çok önemli ödül almış, 1988 yılında da Nobel Edebiyat 
Ödülü’nün sahibi olmuştur. Jose Saramago’nun Kırmızı Kedi Yayıne-
vi’nden çıkan kitapları; Kabil, Bütün İsimler, Kopyalanmış Adam, Kör-
lük, Görmek. 

Yazar eserinde ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkınlığını, 
çelişkili tepkilerini ve ahlaki çöküşünü edebi, toplumsal ve felsefi an-
lamda derinlikli bir biçimde işler.

Adı bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kurulalı hiç görülmemiş bir 
olay gerçekleşir: Ölüm, o güne kadar yerine getirdiği görevinden vaz-
geçer ve hiç kimse ölmez. Bir anda ülkeye dalga dalga yayılan sevinç 
çok geçmeden yerini hayal kırıklığı ve kaosa bırakır. 

İlk hoşnutsuzluk cenaze levazımatçılardan gelir, sonra Sağlık Bakanlı-
ğı’nın ve hastanelerin bakım giderleri artar, ardından sosyal güvenlik 
sistemi çöker. Yaşanılan kaos ile birlikte hükümet sistemi derinden 
sarsılır. İnsanlar yeniden eski ölümlü dünyaya dönmek isterler.

Eserin anlatım dili yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi kendine özgü 
ve oldukça başarılıdır. Okuyucuyu kurduğu distopya içinde dolaştırır 
durur. 

Künye: Saramago J. , (2005) Ölüm Bir Varmış Bir 
Yokmuş, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2013-2015.

Ölüm Bir Varmış  
Bir Yokmuş 

Bir Kitap

Tuğçe Nur Koç 
Genç	Mülkiyeli
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İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles

Yılı: 2016

Süre: 123 dk.

Bir Film

İlk filmi 2002 yılında vizyona giren ve Amerikalı yazar Robert Ludlum 
tarafından 1980’li yıllarda piyasaya çıkmış 3 kitaptan uyarlanarak 
vizyona aktarılan Bourne serisi aradan geçen 14 yıldan sonra tek-
rar seyirci karşısına çıkıyor. Başrolde yine Matt Damon ve yönetmen 
koltuğunda serinin ikinci ve üçüncü filminde olan başarılı yönetmen 
Paul Greengrass yer almakta. Eskiden hafızasını kaybetmiş olan aja-
nımız seri boyunca olayları yavaş yavaş hatırlamaktaydı fakat bu film-
de puzzle ‘ın tüm parçaları yerine oturmuştur. Babasının da Cia için 
çalıştığını ve patlama sonucu hayatını kaybettiğini hatırlayan Bourne 
bu patlamanın sorumlularını aramaktadır fakat rakipleri her zamanki 
gibi kolay lokma değildir. Serinin diğer filmleri ile karşılaştırıldığında 
her ne kadar vasat kalsa da diğer filmlerin hatırına izlenebilecek bir 
film. Merak edenler için filmin imdb puanı 6.6.

Jason Bourne
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