
Bu hafta rafl ar-
da nefis bir ince-
leme yer buldu. 
Hayatın Taklidi 
Dünyanın Derdi: 
Film Çalışma-
larında Güncel 
Tartışmalar. Dip-
not Yayınları’ndan 
çıkan ve aslında 
iki kitaptan oluşan 
bir derlemenin 
ilk kitabı. Sinema 
çalışmalarının 
ülkemizdeki öncü isimlerinden Nilgün 
Abisel’e armağan olarak tasarlanan 
kitapta film çalışmaları adına geniş bir 
alana yayılan yazılar var. Akademik sine-
ma üzerine yorum ve önerilerden, sinema 
tarihi odaklı inceleme ve tartışmalara, 
yaşlılık, ırkçılık ve ayrımcılıktan eko-
lojik sorunlara, sinema şehir ilişkisine, 
film müziğine, ses kullanımına epeyce 
farklı perspektifl ere açılan bu yazılar dört 
değerli akademisyenin editörlüğünde 
derlenmiş: Umut Tümay Arslan, Nejat 
Ulusay, Ali Karadoğan ve Pembe 
Behçetoğulları. Yazılarıyla katkı sunan 
isimler arasında Murathan Mungan, 
Fatih Özgüven, Meral Özbek, Aksu 
Bora, Betül Çelik, Burcu Sümer gibi 
pek çok isim yer alıyor. Üstelik çalışmalar 
sadece sinemayla sınırlı değil; dijital tek-
nolojinin sızdığı alanlarla, video, müzik 
gibi pek çok anlatı aracına da değiniliyor. 
Sinema çalışmalarını yakından takip 
eden okurlar mutlaka edinmeli.

   

ERŞAN KUNERİ 
(Türkiye, 8 bölüm, 2022, 
yaklaşık 360 dk.)
Y: Cem Yılmaz
O: Cem Yılmaz (Erşan Kuneri), Zafer 

Algöz (Muammer), Ezgi Mola (Alev), Merve 
Dizdar (Feride), Çağlar Çorumlu (Altın 
Oran), Uraz Kaygılaroğlu (Tumtum), Nilpe-
ri Şahinkaya (Seyyal) vd.

Dizinin notu: ★★
Cem Yılmaz söz konusu olunca eğri 

oturup doğru konuşmak gerek. Yani 
yiğidi öldürelim ama hakkını da verelim.  
(Cem Yılmaz da haddizatında yiğit olarak 
anılmak ister.) Kendisi ülke sinemamızın 
komedi filmleri kanadına, genelde absürt 
mizah türünde yaklaşık yirmi yıldır hizmet 
veriyor. Maalesef yerli komedilerimizin 
çok büyük kısmı; neden mizah yaptığını 
bilmeyen, kendini komik zanneden tiplerle 
dolu, pespaye, lüzumsuz, eğreti hikâyeler 
sunmakla seyirciyi eyleyebileceğine inanan 
bir ucuzluklar gösterisi. Daha doğrusu bir 
‘komedi’ çöplüğü. Ne yazık ki bu çöplükte 
eşelenenler epey fazla, o yüzden bu tip 
filmlerden kurtulamıyoruz.

CEM YILMAZ KOMEDİSİ
Böyle bir ortamda Cem Yılmaz, bazı 

açılardan bir vaha gibi aslında. Bunu kabul 
etmek gerek. Ondan  önce Türkiye’de 
esamisi okunmayan sitendapı kitlelerle 
buluşturan isim. Bu alanda ne kadar başarılı 
olduğu herkesin malumu. Yıllar boyu seyir-
cileri gösterileriyle kırdı geçirdi. Televizyon 
şovlarında, yarışmalarda, özel programlarda 
ve ‘tamamen duygusal’ bir yığın reklamda 
karşımıza çıkarak kendini topluma alıştırdı. 
Buna rağmen çok uzun süre mizahını diri 
tutmayı başardı. Fakat görünen o ki artık 
yerinde saymaya, teklemeye başlamış. Netf-
lix’teki son gösterisi çok eleştirildi. Yıllarca 
zirvede olmanın getirdiği bir tür kibirle 
eleştirilere gücenip/kızıp twitter üzerinden 
polemiklere girmesini ise yaşlanmanın 
verdiği huysuzluğa mı yorsak? Artık orasını 
Cem Yılmaz ağabeyimiz bilir.

Bu arada sitendapta bu kadar başarılıy-
ken G.O.R.A’dan itibaren hevesle yürüttüğü 
sinema aşkının meyveleri, bana göre başarı-
lı komedi filmleri değil. Erşan Kuneri onun 
son harikası (!) ya da eğlencesi. Yıllar önce 
G.O.R.A’nın (2004) başlarında karşımıza 
çıkan bir tiplemenin uzun hikâyesi. Yaban-
cıların deyimiyle spin-off . Bir anlatı içinde 
yan unsur olarak duran bir karakter, durum 
ya da hikâyenin genişletilmesi. Her şeyden 
önce Erşan Kuneri’nin hikâyesine ihtiyaç 
var mıydı, bunu sormak gerek. İfl ah olmaz 
G.O.R.A hayranları yıllardır bu karakterden 
film yapılmasını bekliyordu. Cem Yılmaz da 
artık dayanamadı, tiplemeyi nasıl anlata-
cağını nihayet buldu ve (Netfl ix’in bu işten 
altı saatlik dizi yap önerisi ve kredisinin de 
gazıyla) işe girişti. (Belki de köklerine dö-
nerse eski hızlı komedi günlerine yeniden 
kavuşacağını hesaplamış olabilir.) Sonuç; 
dizi son sitendap gösterisi gibi, genelde kötü 
eleştiriler aldı.  Ve açıkçası bu eleştirileri de 
hak ediyor.

DÖNEM İŞİ AMA YAPI SORUNLU!
Erşan Kuneri, malum Türk Sinemasının 

seks filmleri furyasına ait hayali bir karakter 

olduğu için orijinal filmde gayet keskin, 
sıra dışı bir tipti. Oradaki komedinin bu 
anlamda cesur olduğu söylenebilir. Dizideki 
karakter ise onu mumla aratıyor. Çünkü bir 
seks filmi yönetmeninin hikâyesini, arka 
planıyla ekrana taşımak sağlam göz, cesur 
yürek ister. Konuyu nasıl ele alacağınız, 
mizahı nereden devşireceğiniz çok önemli. 
Dizi, özgür bir platform gibi takılan Netf-
lix’te gösterilse de Cem Yılmaz buna cesaret 
edememiş olmalı. Bu sebeple seks, ucuz 
cinsiyetçi espriler eşliğinde hakkında bahse-
dilen bir konudan öteye gitmiyor. Bir de 
tabii seks filmleri dönemi anlatılmayacaksa 
ne olmalı, bunun da çözümü şöyle bulun-
muş: G.O.R.A’da tutuklandığını gördüğü-
müz Kuneri, 1981’de hapisten çıkınca  artık 
seks filmleri çekmek istemiyor. Gelen teklifi 
reddederek tarihi film yapmaya soyunuyor. 
ilginç ki Erşan Kuneri hapisten çıktıktan 
sonra istese de açık saçık filmler çekemezdi 
çünkü ülkenin üzerinden silindir gibi geçen 
12 Eylül darbesi ve sonraki süreçte, 1970’le-
rin ortalarında başlayıp 1979’da işi porno 
seviyesine vardıran bu pervasız filmler, sert 
tedbirlerle bıçakla kesilir gibi kesildi. Bu 
yüzden dizinin o günlere dair ortamı yan-
sıtma biçimi manipülatif ve eksik. Karak-
terlerin konuşmalarına yedirilmiş bugüne 
ait mevzu ve şakalar da bu anakronizmi 
belirginleştiriyor. (Ama bu yabancılaştırıcı 
etkiye karşın özellikle 80’lere ait nesne, giysi 
ve dekorlar konusunda çok özenli bir iş 
çıkarıldığını atlamayalım.)

Dizinin tek sorunu bu değil elbet. Her 
şeyden önce söylemle ilgili bir sıkıntı var. 
Bildiğiniz gibi Cem Yılmaz’ın Yeşilçam’a 
zaafı var. Muhtemelen Ayhan Işık’lı, Sadri 
Alışık’lı Yeşilçam günlerini (yaşamasa da) 
çok özlüyor, ucuz filmlerin piyasayı doldur-
duğu 70’leri de seviyor.(Ondaki bu sevgi 
neredeyse Quentin Tarantino’nun sinema 
aşkına benziyor diyeceğim ama demiyo-
rum.) Kendi filmlerinde de sinemamızın 
yöntem ve klişeleri üzerine bir mizah üret-
meyi ihmal etmiyor. Bunun en yoğun örneği 
Pek Yakında’ydı. (2014).  Erşan Kuneri ise 
her bölümde farklı türde bir film çekiyor ve 
biz o bölümün yarısında Kuneri ve ekibinin 
günlük yaşamına bakıyoruz, kalan yarısında 
çektikleri filmi izliyoruz. (Bu da aslında zor 

bir izleme deneyimi sunuyor. Dizinin skeç-
vari yapısı bütünlüklü bir hikâye kurulması-
nın önüne geçiyor.) Böylece bir seks filmleri 
yönetmeninin farklı işler yaparak ciddiye 
alınma isteği üzerinden Yeşilçam’a bakıyor 
Cem Yılmaz. Sorun, bu bakışın yüzeysel 
oluşunda. Dalgasını geçtiği tür filmlerinin 
içeriği üzerinden mizahının yönlendiği 
tutarlı bir hedef yok. Örneğin ilk çektikleri 
film Kuru Murad, art arda dizdiği kötü 
erkek şakalarından oluşan, Gani Müjde’nin 
Kahpe Bizans filminin bile gerisinde kalan 
bir yapıya sahip. Erkeklik ve kahramanlık 
meselesine bakan bir alt metin olmayınca 
bütün yapı anlamsızlaşıyor. Ya da dizinin 
iyi bölümlerinden biri olan Kooperatif 
Kemal’de eleştiri noktası köye üstten bakan 
aydınlar olarak belirlenirken, senaryo öyle 
bir şekillenip finale bağlanıyor ki Kuneri’nin 
ağzından çıkan güdük mesaj, kırsal kesimin 
eğitim sorununu bir anda seviyesiz bir öykü 
içinden lümpen bir kahve edebiyatına indir-
giyor. Oysa cehaletle mücadele konusunda 
gerçekte yaşananlar, bu sığ köylü-kentli 
çatışması sunumuyla ifade edilemeyecek 
kadar üzücü. Dizide dalga geçtiği alanın 
hakkını az çok verebilen yegâne bölüm Er-
man. Onda da yine cahil bir kadınla evlilik 
modelinin yarattığı sıkıntılar var. 

USTALARA BİR BAKMAK GEREK
Dolayısıyla bölüm içindeki filmler, 

Erşan Kuneri’nin o dönemin sinemacılarını 
yansıtan sığ bakışını mı aktarmak istiyor 
yoksa sinemamızın tür filmlerinin nasıl kötü 
olduğunu mu vurguluyor belli değil. Sevip 
baş tacı ettiği, saygı duyduğu Yeşilçam’a 
bakışı işte bu yüzden yüzeysel. Niyet bu 
sinemanın kural ve türleriyle saygıda kusur 
etmeden eğlenmekse Ertem Eğilmez’in son 
filmi Arabesk’in (1989) duygu dünyasına 
yakın bir yerde durması gerekmez miydi? 
Arabesk bir dönemin neredeyse bütün 
eğilimlerini barındıran, Eğilmez’in kendi 
yöntemleri dâhil tüm Yeşilçam kültürüyle 
yüzleştiği yetkin bir absürt komediydi. 
Döneme dair göndermeleri toplumsal açıdan 
da önem taşıyor. Oysa Cem Yılmaz, hemen 
her konuşmayı bel altı şakaları çağrıştıracak 
sözcük oyunlarıyla doldurup birbirine güçlü 
biçimde bağlanmayan bir akış yaratıyor. 

Komik olması gereken ifadeler, bir toplumsal 
duruma ya da özgün bir karakter eleştirisine 
açılmadığı için bütünden kopuk, anlam-
sız, seviyesiz şakalardan ibaret kalıyor. Bu 
konuda Kooperatif Kemal filminin başları ve 
Er-man bölümünün büyük kısmı hikâyenin 
bir öykü çerçevesine oturduğu, az çok derdi 
olan bir zemin teşkil ettiği için başarılı. Diğer 
bölümler ise etki uyandırmaktan uzak. Kötü 
şakalara yaslanan Kuru Murat, Ebenin Avı, 
Faqbadi gibi film ve Amin Feryadi gibi tip 
isimleri sırf eğlence olsun diye yazılmış.  Üs-
telik Faqbadi bölümündeki İranlı yönetmen 
tipi Feryadi inandırıcılıktan uzak, dil tutar-
sızlıkları barındıran, yetersiz bir tipleme. 
Ayrıca başka ülkelerle film yaptığımız yıllar 
daha çok 80 öncesi olunca o kötü bölüm 
tümden anlamsızlaşıyor.

Dizinin teknik olarak oldukça iyi olduğu-
nu tekrar belirtelim. Özellikle Uğur İçbak’ın 
nefis görüntü çalışması ve her filmi o türe ve 
o günkü şartlara göre çekmesi en etkili yanı 
olabilir. Filmlerdeki çizikler, küçük izler bile 
atlanmamış. Doyamadım’daki gazino ışığı, 
Faqbadi’deki siyah-beyaz görüntüler özellikle 
başarılı. Ayrıca Çağlar Çorumlu gerçekten 
müthiş bir oyuncu. Her bölüm farklı kılığa 
giren oyuncuların hepsi başarılı ama Çorum-
lu’nun yeri ayrı. Uraz Kaygılaroğlu da özel-
likle Kooperatif Kemal’de döktürmüş.  Ama 
bunlar diziyi tümüyle kurtarmaya yetmiyor.  
Belki Türk Sinemasının farklı dönemlerine 
dair filmsel ayrıntıları keşfetmek, gönderme-
leri bulmak için eğlenceli olabilir. Bu arada 
dizinin asıl motivasyonunun Er-man bölü-
münde Kuneri’nin ağzından duyduğumuz 
sözler olduğunu düşünüyorum. Seyirciden 
kendini anlamasını bekleyen Erşan Kuneri, 
durduğu yer bakımından Cem Yılmaz’la 
kesişiyor. O da kendini yenilemek ve farklı 
şeyler denemek istemiş, özellikle de Karako-
mik Filmler’in (2019) gişede beklediği ilgiyi 
görmemesi üzerine biraz hüsrana uğramıştı. 
Bana kalırsa komediyi bir yana bırakıp ger-
çekten ciddi dramatik öyküleri olan filmler 
çekmeye yönelmeli. Cem Yılmaz’ı sinemaya 
asıl döndürecek yol bana kalırsa bu. Üstelik 
o alanda gerçekten başarılı işler yapabilece-
ğini düşünüyorum. Yoksa kariyerinin sonuna 
kadar cinsiyetçi şakalarla örülü bu mizah 
anlayışından kurtulamayacak.

Yaz ayları gelirken sıcaklardan kaçmak 
isterseniz kentimizin yegâne bağımsız 
sineması Karaca Sinemasında harika 
filmler sizi bekliyor. İşte  20-26 Mayıs 
programı:

Masumiyet / 18.00
Kader / 16.00
Domuz (Pig) / 12.00 – 20.00
Dünyanın En Kötü İnsanı 
(Verdens Verste Menneske) / 13.45
Vortex / 14.45 – 20.00
Her Şey Her Yerde Aynı Anda
(Everything Everywhere All at Once) / 
12.15 – 17.30
Başka Çarşamba:
Nitram / 25 Mayıs Çarşamba – 20.00

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Sinema özgür bir kafanın elindeyse 
olağanüstü ve tehlikeli bir silahtır. Düşler ve 
duygular, içgüdü dünyasını anlatmadaki en 
iyi araçlardır.”

Gerçeküstü sinemanın yaratıcılarından
Luis Bunuel (1900-1983)

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

CEM YILMAZ’IN GÜLDÜRMEYEN KOMEDİSİ

Sinema ve ekonomi ilişkileri her dönemde 
zor. Bazen en değerli oyuncular bile sektö-
rün acımasız yüzüyle karşılaşabiliyor. Tarık 
Akan da o isimlerden biridir. 12 Eylül dönemi 
gelip de siyasi sinema ağır darbe yiyince bü-
yük ekonomik sıkıntıya girer. 10 yıl önce ayda 
bir film çeken adam, şimdi yılda bir çekecek 
film bulamaz. Üstelik siyasi davalardan yargı-
lanmaktadır. Sinema karın doyurmayınca 
akla pek gelmeyecek bir yol bulur: “Birikmiş 
3-5 kuruş paramla bir ticari taksi aldım. O 
taksi, kendi parasıyla bir taksi daha yaptı. 
Şoförlerden aldığım parayla çocuklarımı ve 
kendimi yaşatabidim. 1983’ten 1991’e kadar o 
taksiler bana baktı, kötü filmlerde oynamak 
zorunda kalmadım. O süre içinde çok az film 
çektim, çektiğim filmlerden para almadım, 
ama o taksilerin parasıyla geçimimi sağla-
yabildim. İnsan istedikten sonra ekonomik 
sorununu rahat halledebilir. Ama lüks bir 
hayat yaşayayım diye bir derdim yoktu.” (*)

Tarık Akan taksilerle geçindiği o dönemde 
Pehlivan (1984), Ses (1986), Su Da Yanar 
( 1987), Berdel (1990), Karartma Geceleri  
(1990) gibi filmlerde rol almıştı.

(*) Yıldızlar, Can Dündar, İmge Kitabevi,
 İstanbul, 2004, s. 224

SİNE-ANEKDOT

GÖSTERİME YENİ GİRENLER
AFTER: AYRILIK  
(After We Fell, Y: Castille Landon)
Anna Todd’un dünya çapında popüler ol-

muş After serisinden uyarlanan film, Batılı 
yaşam ve aşk tarzının temsilcisi yeni kuşak 
gençlerin ilgi ve sevgisine mazhar olabilir 
ama ortaya çıkan iş yüzlerce yılı devirmiş 
aşk külliyatına pek de bir şey eklemiyor. Grinin Elli 
Tonu gibi erotik soslarla bezenmesi iyi film olması için 
yeterli değil. Yine de incir çekirdeğini doldurmayacak 
meselelerden senaryo yumurtlamalarına şapka çıkar-
mak lazım. (98 dk.)

ŞEYTANİ 
(Demonic, Y: Neill Blomkamp)
Bilimkurgu sinemasının son dönemde 

District 9 gibi kimi özgün filmlerine imza 
atmış  Neill Blomkamp bu kez korku türü-
ne göz kırpıyor. Annesinin işlediği cinayetler 
yüzünden çocukluğu travmalarla geçen bir 
kadın, annesinin zihnine gireceği bir simü-
lasyona katılmayı kabul ediyor. Sonrası kabuslar, iblisler, 
teknoloji karşısında ilkel korkular… Blomkamp sinema 
duygusuna sahip bir yönetmen olarak klişelere saplan-
mazsa temiz bir korku filmi üretmiş olabilir. (104 dk.)

Belediyelerin kültür üretimi ve 
dolaşımını sağlamak konusunda çok 
ciddi sorumluluklar üstlenmesi gerek. 
Özellikle de kent yaşamı içinde beliren 
toplumsal sorunların çözümü, insanların 
bilinçlendirilmesi noktasında öncülük 
ederek sadece somut hizmetlerin halka 
ulaştırılması değil o kentte yaşayanların 
manevi birlik ve bütünlüğüne de katkı 
sağlaması başarılı bir yerel yönetimin 
anahtarı. Bu konuda örnek teşkil eden 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in kadına şiddet konusunda 
farkındalığı artırma çabaları sürüyor. 30 
Mart’ta İzmir Köy-Koop Birliği önderli-
ğinde tarım alanında çalışan kadınlar ve 
eşleri, Mavi Bahçe alışveriş merkezinde 

Bergen filmini izlemişti. Bu özel göste-
rime katılan Tunç Soyer ‘Kadına şiddet 
konusunda Türkiye’de artan bir duyarlık 
var ama yeterli değil. Çok daha güçlü 
bir farkındalığa ihtiyaç var. Biz Bergen 
filmini İzmir’de özellikle daha çok erkek-
lerin izlemesini istiyoruz. Toplu bilet alıp 
muhtarlarımız aracılığıyla Bergen’i halkla 
buluşturacağız.” demişti. 

Bu cümleler gerçek bir etkinliğe dö-
nüştü ve Büyükşehir Belediyesi ‘Bergen’ 
filmini 16 Mayıs – 5 Haziran arasında 
Beydağ, Kemalpaşa, Kınık, Dikili gibi 
birçok ilçede ücretsiz olarak seyircilere 
ulaştırma kararı aldı. Bergen, açık hava 
gösterimleri hâlinde ilçe meydanlarında 
ve ilgili alanlarda gösterilecek.

Bu yılın en ses getiren filmlerinden 
biri olan yapım, şarkıcı Bergen’in her 
türlü engele, eril şiddete, baskıya rağmen 
müzikten vazgeçmemesi ve sesiyle var 
olmayı sürdürmesini anlatıyordu. Filmin 
senaryosunda Yıldız Beyazıt ve Sema 
Kaygusuz’un imzası var. Yönetmenler de 
toplumsal duyarlık adına oldukça hassas 
iki değerli sinemacı, Zenne ile tanınan 

Mehmet Binay ve Caner Alper. Hâl 
böyle olunca bu yaratıcı ekip, Bergen’in 
erkek şiddetiyle sonuçlanan hikâyesini 
ajitasyona başvurmadan, gerekli mesajı 
aktaracak biçimde, yalın ve güçlü bir 
anlatıyla seyirciye sunmuştu. 

Bergen’i vizyonda kaçırdıysanız yeni-
den izleme fırsatı olacak bu gösterimlere 
filmden haberdar olmayanları da götür-
menizi öneririm. Dilerim bu ve benzeri 
çalışmalar yerel yönetimlere örnek olur 
ve belediyeler sinema başta olmak üzere 
kültür-sanat çalışmaları adına olumlu 
girişimlerde bulunmayı sürdürür. Bu ara-
da gösterim programı detaylarına www.
kultursanat.izmir.bel.tr ve www.izmir.art 
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

SİNE-YORUM

Yaza girmek üzereyiz ve nihayet İzmir’de 
boğucu sıcaklar kendini hissettirmeye 
başladı. Böyle bir ortamda insanlar daha 
çok denize kaçmayı tercih edince salonlarda 
gösterime giren film sayısı da azaldı. Bu hafta 
gösterimi ilan edilen beş filmimiz var, maale-
sef sadece ikisi gerçekten doyurucu olabilir. 
Şeytani, korku filmi severleri tatmin edebi-
lecek gibi, Domuz ise bağımsız sinemadan 
hoşlanan seyircilere hitap ediyor. 
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SİVASLIYIH GARDAŞ  
(Y: Gökhan Keskin)
Ülke sinemamızın yerlerde süründüğü bir 

alan olan ucuz komedi filmlerine bir yenisi 
daha eklenmiş. Bir de Anadolu şehirlerinde 
geçen filmler çekmek moda oldu. Daha yeni 
Erzurumlu bir filme maruz kalmışken bu 
kez de Sivas karşımıza çıkıyor. Sıradan bir 
adama ikramiye isabet eden bir piyango biletinin filme 
komik ve sağlam bir öykü emanet edeceğini düşünmüş-
ler. Olmamış tabii. Asıl anlamadığım Ali Sürmeli’nin, 
Halil Ergün’ün bu filmde işi ne? (106 dk.)

DOMUZ (Pig, Y: Michael Sarnoski)
Haftanın kesinlikle en ilginç seyirliği 

Nicholas Cage’in yeni filmi olabilir. Cage 
biliyorsunuz önüne gelen her projeyi 
kabul edip tuhaf, ucuz filmlerde oynama-
sıyla da ünlü. Fakat arada sağlam oyun-
culuk sergileyebileceği ilginç işler çıkıyor. 
Bu film de onlardan. Tüf mantarı toplayıp satan bir 
münzevinin domuzu kaçırılıyor. Hikâye Cage’in 
domuzu ararken geçmişine bakışıyla sürüyor. İlginç 
bir film olabilir. Bana sorarsanız mutlaka Karaca’da 
izleyin derim. (92 dk.)

EL-ZEBİR (Y: Sinan Uzun)
Bir haftamız da üç harfl i yerli korku 

filmi izlemeden geçse adak filan adaya-
cağım. (Ama tabii gece karanlığında, ür-
kütücü, terk edilmiş bir köyde adamam.) 
Bu film de benzer motifl eri kullanıyor, 
üç harfl ilerin musallat olduğu bir kadın 
var. Ucuz hikâye, amatör oyunculuklar, 
fragmandan bile belli bir sakillik, olmamışlık duygusu. 
Fakat bu sefer karanlıklar içinde beliren yaratık figürü 
makyajını beğendim. Tabii ille de gideceğiz derseniz siz 
bilirsiniz. (80 dk.)
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