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Sinemamızın yaşayan en büyük 
yönetmenlerinden Erden Kıral, ne 
yazık ki geçen pazar aramızdan ayrıldı. 
Bu üzücü ve beklenmedik haberle 
sarsıldım. Çünkü 1970’lerin sonların-
dan başlayarak Türk sinemasına Kanal 
(1978), Bereketli Topraklar Üzerin-
de, (1980) Hakkâride Bir Mevsim 
(1982), Ayna (1984) gibi nice başyapıt 
armağan etmiş bu büyük ustayla birkaç 
yıl önce tanışma şansı bulmuştum. Üs-
telik iletişimimiz kopmadı ve çok güzel 
bir projeye evrildi: Erden abiyle yaşamı 
ve bütün yapıtları üzerine bir nehir 
söyleşi gerçekleştirecektik. Bu projeyi 
öneren ve Erden abiyle beni tanıştıran 
sevgili ağabeyim Hasan Özkılıç’la bir-
likte.  Ki biliyorsunuzdur Erden abinin 
Vicdan (2008) ve Gece (2014) filmleri 
Hasan abinin öykülerinden ve Zahit 
adlı romanından uyarlanmıştır. Bir süre 
önce birlikte yeni bir film projeleri de 
vardı aslında. Ama hayatı yönlendiren 
yasalar bazen hayal edilenlere insanı 
ulaştırmıyor.

Nehir söyleşimiz için Hasan abiyle 
hazırlıklar yapıyorduk, araya şu salgın 
belası girdi. Bir süreliğine irtibatlar 
koptu, sonra tatsız tuzsuz geçen bir 
yıldan sonra hayat normale döndü, 
projemizi gerçekleştirmek için yeniden 
heyecan duyduk, hazırlıkları sürdür-
dük. Üstelik Erden abi bu yaz ikincisi 
düzenlenen Film ve Müzik Festivali için 
İzmir’e gelmişti. Festivalde jüri başkanı 
olarak görev yapacak, on gün kadar da 
İzmir’de kalacaktı. Bu sayede daha önce 
hep telefonda görüştüğüm Erden abiyle 
yüz yüze geldim. Filmlerine ilk gençli-
ğinden beri hayranlık duyan tutkulu bir 
sinemasever olarak çok heyecanlıydım. 
Erden abi o dostluk dolu, içten konuş-
masıyla heyecanıma ortak oldu. Yaşına 
göre oldukça dinç, sağlıklıydı. Yapaca-
ğımız söyleşi dizisi için notlar aldık, 
tarihler belirledik.  

Festival görevi nedeniyle yoğundu 
biraz, jüri üyeleriyle filmler izliyor, 
toplantılar yapıyorlardı. Bütün bunların 
arasında kendisinden İz Televizyonu’n-
daki programıma konuk olmasını rica 
ettim. Onca işe ve yorgunluğa rağmen 
beni kırmadı. Festivalin bitimine yakın, 
jüri çalışmaları sonlandıktan sonra bir 
cumartesi sabahı Erden abiyi otelinden 
aldım. Yaklaşık bir saat süren keyifl i 
bir yayın yaptık.  Salgından hemen 
önce hayata geçirmek istediği bir proje 

olduğunu ama artık sinemayı bıraktığı-
nı açıkladı. Yeniden film çekmeme ka-
rarına üzülmüştüm. Tabii o gün Erden 
abinin yaklaşık bir ay sonra aramızdan 
ayrılacağı aklıma bile gelmemişti. Si-
nema Gezgini de katıldığı son program 
olacaktı. Üstelik yeni başladığım TV 
programının ilk canlı yayın konuğuydu. 
Onun gibi çok özel bir yönetmenin 
ilk konuğum olması benim için gurur 
vesilesi oldu.

Erden abiyle ağustos ayı için plan yap-
mıştık; Hasan abiyle birlikte onu Kaş’taki 
evinde ziyaret edecek ve söyleşimizi 
gerçekleştirecektik. Böylece sinema-
mızın bu büyük ismine dair önemli bir 
belge-kitap ortaya çıkacaktı. Kısmet 
olmadı. Yine de kendimi şanslı sayıyo-
rum, böylesine değerli bir sinemacıyı 

tanıdığım, hatta onunla dostane sohbet 
etme fırsatı bulduğum için.  Hayatının 
her noktasında sinemanın büyük bir yeri 
olduğu her cümlesinden anlaşılıyordu. 
Ondan öğrenilecek daha çok şey vardı. 

Sinema tutkunları bu büyük ustanın 
geride bıraktığı bir avuç muhteşem filmi 
keşfetmeyi sürdürecek, 70’lerde son 
derece aktif biçimde sürdürdüğü sinema 
yazıları ve dergi çalışmalarından, o ince-
likli anı kitabı Aynadan Yansıyan Hatı-
ralar’ından yararlanacak elbette. Dilerim 
özellikle de Mubi gibi platformlar Erden 
Kıral filmlerinin restore edilmesini 
ve hem festivallerde hem de nitelikli 
platformlarda toplu gösteriler düzenlen-
mesini sağlar. Özellikle de Hakkâri’de 
Bir Mevsim’in mutlaka yenilenmiş 
bir kopyaya ihtiyacı var. Erden abi bu 
konuda kaliteli bir restorasyon işleminin 

epey maliyet gerektirdiğini, son dönem-
de kimi teklifl er olduğunu ama tüm 
filmleri toplayıp yenilemek için girişim-
de bulunulmadığını söylemişti. Kumcu 
Ali Yaşar gibi (Kadir İnanır’ın de ilk 
filmi sayılan) kimi erken dönem filmleri 
ise acaba kimde ve nerede? Umarım bu 
yapıtlara da ulaşmak mümkün olur.

Erden abinin ardından ne söylense az 
kalacak elbette, ben kendi adıma hem 
söyleşilerimizi bitirmeyi hem de onun 
o güzel, derinlikli sohbetinden ayrı kal-
mamayı dilerdim. Sinema üretmek için 
elimden geleni yaptığım bu dönemde 
Erden Kıral gibi bir ustanın yanında ola-
bilmek kuşkusuz paha biçilemez olurdu. 
Yattığın yer filmlerin gibi aydınlık ve 
güzel olsun büyük usta.

Başka Sinema’nın yaz boyunca gösterim 
programına aldığı 45 film arasında çok de-
ğerli filmler izleyeceğiz. Bu müthiş gösterim-
lere her hafta olduğu gibi Karaca Sineması ev 
sahipliği yapacak. İşte haftanın programı:

(Not: İlk filmler 45’lik yaz seçkisinden, 
diğerleri ‘klasikler’ seçkisinin programı. 
Filmin karşısında yer alan kalın dizili sayılar 
gösterim tarihini (örneğin 22 Temmuz), 
ardından parantez içindeki kısımlar da o 
tarihteki seansı belirtiyor. Programla ilgili ay-
rıntılı bilgiyi Karaca Sineması sosyal medya 
hesaplarından öğrenebilirsiniz.)

Paris 13. Bölge (Les Olympiades)  / 22 
(12.00) , 23 (14.00), 24 (16.15), 25 (18.30), 26 
(20.45)

Nitram / 23 (12.00), 24 (14.00), 25 (16.15), 
26 (18.30)

Ali & Ava / 23 (12.00), 24 ( 14.00),  25 
(16.15),  26 (18.30), 27 (20.45), 28 (12.00)

Earwig / 23 (18.30), 25 (12.00), 26 (14.00), 
27 (16.15), 28 (18.30)

İtalyanca Dersleri (The Italian            
Lessions )  23 (16.15), 24 (18.30), 25 (20.45), 26 
(12.00), 27 (14.00), 28 (20.45)

Clara Sola / 23 (14.00), 24 (16.15), 26 
(20.45), 27 (12.00)

Serseri Âşıklar (A Bout de Souffl  e) / 22, 
25 ve 28 (12.00 – 18.30), 23 (14.00), 24 (16.15 – 
20.45), 26 (14.00 – 20.45), 27 (16.15)

İki Kadın (Two Women) / 22 ve 24  (16.15 
– 20.45), 23 ve 26 (12.00 – 18.30), 24 ve 28 
(14.00), 27 (14.00 – 20.45)

Don’t Look Now / 22 ve 25 (14.00) 23 
(16.15 – 20.45), 24 ve 27 (12.00 – 18.30), 26 
(16.15), 28 (14.00 – 20.45) 

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Filmlerimin çoğu, kendilerini mutlu 
etmeyen belirli rutinler ve alışkanlıklara 
saplanıp kalmış insanlarla ilgili. Değişmek 
istiyorlar ama onları zorlayacak bir şeye ihti-
yaçları var. Bence onların rutinlerini bozup 
devam etmelerine sebep olacak şey aşk.” 

Wong Kar-Wai

SİNE-SÖZ

YİTİRDİKLERİMİZ

BÜYÜK BİR SİNEMACIYA VEDA

KARACA’DA 
FİLM ŞENLİĞİ

AV
(Türkiye, 2019, 86 dk.)
Y: Emre Akay 
O: Billur Melis Koç (Ayşe), Ahmet 

Rıfat Şungar (Sedat), Yağız Can Konyalı 
(Çetin), Yılmaz Bayraktar (Ahmet) vd.

Filmin notu: 

Bir kadın erkek zulmünden, şiddetin-
den, baskısından nasıl kaçabilir? Özellikle 
de her bir yan, dört köşe eril bakışla böyle-
sine sarılmış durumdayken. Av, işte böyle-
sine bir fikirden yola çıkıyor ve sinemamız 
için oldukça ilginç bir yerde duruyor. Daha 
önce bizim sinemamızda bu kalibrede bir 
film yapıldığını görmedim. Çünkü ortada 
aksiyon filmlerinin yapısına uygun bir tür 
filmi var. Özellikle de tedirgin edici, gerilim 
dolu bir kaçma kovalama hikâyesi olunca 
bu konuyu gerçekçi biçimde aktarabilmek 
için epey ciddi çalışmak gerek. 

Aslında aksiyona dayalı filmler sine-
mamızda daha önce de çekildi. Fakat 
bu yapımların hemen tamamı erkeğin 
bakışına yaslanan, onun kahramanlığını 
vurgulayan ve büyük kısmı da Hollywood 
özentisi işlerdi. Perdede izleyeceğimiz 

hareketli sahnelere biz de yapabiliriz 
türünden bir iddiayla yaklaştıkları için 
yaşanan gerilimin, suç unsurlarının erkek 
kahramanların dünyasıyla sınırlı, inandırıcı 
olmayan hikâyeler ürettiğini belirtmek ge-
rek. Bunların çoğunluğu da zaten polisleri 
ya da suç örgütlerini merkeze alıyordu. 
Av ise bu konuda önemli bir karşı duruş 
sergiliyor. Bir kadının kendisini kovalayan 
erkeklerden kaçışını ve hayatta kalmak için 
gerçekten zorlu bir mücadeleye girişmesini 
ele alıyor. Filmin başarısı, bunu yaparken 
özellikle de son yıllarda giderek güç kaza-
nan kadın hareketinin kodlarını hikâyeye 
aktarmasında yatıyor.

Her yere sinmiş olan eril düzenin bütün 
bu kirli ve çirkef ortamında kadın olmak, 
huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmek 
müthiş bir çaba istiyor. Üstelik bu filmde 
karşımıza çıkan olaylar gibi uçlarda değil 
gündelik yaşam pratiklerinin her ânında 
bir dışlama, nefret, sindirmeyle karşı kar-
şıya kadınlar. Böylesine sakat bir toplumun 
kodlarını çözmek ve ne kadar sürerse 
sürsün yaşamın her alanında  değişim 
yaratmak için çabalamak gerek. Bu çabalar 
içinde ana akım sinemanın da dönüştürül-

mesi gerekiyor. Bu açıdan kimi eksiklerine 
rağmen böyle filmlerin büyük önemi var.

Av’ın ana karakteri Ayşe, başka bir 
adamla ilişkisi olduğunu öğrenen polis 
kocası Sedat tarafından yakalanıyor. Ayşe 
kaçmayı başarıyor ama Sedat, sevgiliyi 
öldürüyor. Yanına Ayşe’nin kardeşini ve 
haplanmış arkadaşlarından birini alan 
Sedat genç kadını şehir dışında dağlık 
arazide kovalamayı sürdürüyor. Silah ve 
namus kavramlarının kendini gösterdiği, 
erkeklik dünyasının temel motivasyonla-
rından biri olan  ‘av’ meselesinin de anla-
tımın arka planında yer aldığı bir gerilim 
başlıyor. Kısa süresi içinde oldukça heye-
canlı akan film, ortalarda Sedat’ın ölümü 
sonrası biraz yavaşlasa ve sanki çatışma 
noktasını kaybetse de sonra anlaşılıyor 

ki Ayşe’ye nefretle bakan, onu yok etmek 
isteyen erkek yüzleri bitmeyecek. Bu kısa 
süre içinde film, baba otoritesini, erkek 
çocuk yetiştirme sevdasını, kız çocuğun 
erkeklerde yarattığı memnuniyetsizliği, 
siyasi otoritenin de üretim ve denetim 
aygıtlarıyla bütün bu algıyı yönettiğini 
küçük küçük sahnelerle seyirciye aktarı-
yor. Spor salonunda dövüş eğitimi alan 
kızların gösterildiği sahnede ‘adam gibi 
bağırın’ cümlesini ve ayakkabı kutusun-
daki paraları da unutmamak gerek. Bu tip 
incelikli politik yerleştirmelerin yanında 
Ayşe’nin bitimsiz kaçışı kendini ancak 
doğada bulan ve finalde bir yaban domu-
zunun vahşiliğiyle özdeşleşen bir konuma 
yerleşiyor. Billur Melis Koç’un bu role 
çok iyi oturduğunu da belirtmeden 
geçmeyeyim. Film bir yönüyle böylesine 
bir kaçış ve kurtuluş için erkekler gibi 
davranmak gerektiğini belirtse de finalde 
bu konuda daha esnek bir tavra geçiyor.  
2019 yapımı film salgından sonra kısa süre 
gösterimde kalmıştı ama sinemada çok 
izlenmedi. Temmuz başında Netfl ix kü-
tüphanesinde yerini aldı. Fırsat düşürüp 
izleyin derim.

SİNE-KRİTİK

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

BU HAFTA:
Yine zayıf bir gösterim 

haftasındayız. Bayram sonrası 
sinemalara pek keyifl i bir dönüş 
olmuyor. Yarısı korku-gerilim 
filmi olan bu toplamda ne yazık 
ki üç de yerli korkumuz var. 
Öyle ki giderek asıl korkumuz 
‘Bu hafta da mı yerli korku 
filmi!’ şeklini aldı. İşte haftanın 
kötü filmleri:

ÇIKIŞ YOK 
(Black Site, Y: Sophia Banks)
Bir CIA görevlisi, koca-

sının ölümünden sorumlu 
tehlikeli bir suçluyla, labi-
rent gibi bir hapishanede 
kapana kısılır. Böylece bir 
kaçma kovalamaca başlar. 
Bildik klişelerle bezeli 
sıradan bir aksiyon filmi. Yine de 
haftanın muhtemelen en heyecanlı 
seyirliklerinden biri. Başrolde Mic-
helle Monaghan var.(93 dk.)

KEHANET AYASOFYA 
(Y: Fatih Hasanoğlu)
Paranormal olaylara me-

raklı iki genç üç dinde bah-
sedilen eski ahit sandığının 
peşine düşüyor. Fantastik 
hikâyelere meraklı muha-
fazakâr kesime hitap eden 
özenti bir film. Bu alandaki Holl-
ywood filmlerine öykünüyor fakat 
senaryo cılız, oyunculuklar yavan, 
İnandırıcı olmayan yapısıyla sönük 
bir film. (91 dk.)

ZEHŞİN CİN-İ MUSALLAT 
(Y: İlker Tuncay)
Babası ölünce terk 

ettiği köye giden bir 
kadının yaşadığı korkunç 
olayları anlatan yeni üç 
harfl i filmimiz. Bu filmler 
sadece adıyla değil her 
şeyiyle musallat oldular, 
kurtulamıyoruz bir türlü. Bu da aynı 
yolun yolcusu, fragmanı ise ser verip 
sır vermeyeceğim diye epey özensiz 
yapılmış. (67 dk.) 

İyi filmlerden yoksun olduğumuz bu haf-
ta imdadımıza Başka Sinema’nın dağıtımını 
üstlendiği yaz özel seçkileri yetişiyor. Özel-
likle klasikler seçkisi çok değerli ve sinema-
severlerin kaçırmaması gereken filmlerden 
oluşuyor. Bu hafta klasikler bölümünde üç 
film var:

SERSERİ ÂŞIKLAR (A Bout de Souffl  e)

Klasik anlatı sinemasının unsurlarını yer-
le bir eden Yeni Dalga akımının öncü film-
lerinden. Yönetmen efsanevi Jean Luc-Go-
dard. Oyuncular da pek şahane. Jean Paul 
Belmondo ve Jean Seberg. Bu modern 
klasiği perdede izleme fırsatı kaçmaz.

İKİ KADIN (Two Women)

Vittorio de Sica’nın olgunluk dönemin-
den erkek egemen dünyaya karşı güçlü bir 
yapım. Sophia Loren bu filmdeki rolüyle en 
iyi kadın oyuncu oscarı almıştı. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Roma’da bir anne kızın 
başına gelenler.

DON’T LOOK NOW 

Nicolas Roeg’in bu son derece ilginç 
filminde çocuklarının ölümü nedeniyle yas 
tutan bir aileyle tanışıyoruz. Venedik’te bir 
kilise restorasyonu için bulundukları sırada 
türlü tuhafl ıklar yaşanıyor. 1973’te çekil-
diğinde epeyce fırtına koparan, psikolojik 
gerilim denince akla gelen ilk filmlerden. 
Başrollerde Donald Sutherland ve Julie 
Christie var.

TANAH 
(Y: Mert Can Kesim)
Yaşadığı ayrılık sonrası 

bir arkadaşının tavsiyesiy-
le kıyı kasabasına yerleşen 
kadın burada feci olaylarla 
karşılaşıyor. Haftanın ikin-
ci yerli korkusu da yine 
benzer bir yapıyla kurul-
muş. Kabul belki iyi niyetle çalışıyor-
lar ama her yönüyle zayıf, başarısız, 
ne idüğü belirsiz filmler çıkıyor 
ortaya. Bu da onlardan. (71 dk.)

HAFİR: KARANLIK MEZAR 
(Y: Kemal Danacı, Sedat Ergen)
Bu film isminden 

itibaren tuhaf. Çünkü 
Mezar zaten karanlıktır. 
Ayrıca hafir sözcüğü 
de mezar demekmiş. 
Ücra bir dağ köyüne 
gelen gençler, burada bir 
madenciyle ilgili tüyler 
ürperten öyküye şahit olurlar. Gerisi 
amatör oyunculuklar, hep aynı korku 
ögeleri, ucuzluklar vb. (93 dk.)

ÖKSÜZ KIZ: BİR TÜRK MASALI 
(Y: Ali Osman Emirosmanoğlu)
Üvey annesi ve ablası 

tarafından sevilmeyen 
bir kızın prens tarafından 
kurtarıldığı bir masal. Son 
yıllarda Türk işi çizgi film-
ler yükselişte. Bu filmin 
çizimleri fena değil ama 
konusu yaşadığımız dünyayla hiç 
uyuşuyor mu? Bugünün kız çocuk-
larına hitap edecek iş mi bu şimdi? 
Özensiz, vasat bir film. (66 dk.)

SİHİRBAZLAR AKADEMİSİ 
(Y: Jorgen Klubien) 
Pixar ekibiyle çalışmış 

ve Cars filmine destek 
vermiş animatör Klubien’in 
filmi teknik ve içerik olarak 
zayıf bir iş. Üstelik Harry 
Potter hikâyesine çok benzi-
yor. Auro adlı yetenekli bir 
kız sihirbazlar okulunda kötülerle 
mücadele ediyor. Görsel açıdan doyu-
rucu da değil maalesef. Yine de küçük 
çocuklar için ilginç olabilir. (86 dk.) 

BU İKİYÜZLÜ ERKEK DÜZENİNDEN KAÇMAK

★★★★

SİNE-SÖZ
Wong Kar-Wai

İki Kadın

İtalyanca Dersleri

Erden Kıral

Bereketli Topraklar Üzerinde Hakkâri’de Bir mevsim

Av


