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adaya yolculuk 
Karşi/aşma bir yolculuk, bir adaya gıdış filmi. Ancak filmdekı yolculuk sadece 
fiziksel değil, ruhsal bir yer değıştirmeye de işaret ediyor Zaten boyle bir Irim 
çekme fıkrı ümer Kavur'un aklına bir yolculuk vesilesiyle düşmuş. Bezeaa
da'ya gidişlerinden birinde enerji üreten dev pervanelerın goruntusunden çok 
etkilenen Kavur, bu pervanelerin altında işlenmiş bir cinayet çevresinde ılgınç 
bir öykünün oluşabileceğini düşünmüş Orta yaşlı bir mimar olan Sınan, oğ
lunun geçirdiği bir motosiklet kazasında yaşamını yitırmesı nedeniyle kendini 
suçlamaktadır. Hastalığının tedavisi için katıldığı terapi seanslanndan binnde, 
karanlık ışlerle uğraşan Mahmut'la tanışır. Geçmişiyle ilgrli bir gizem taşıyan 
Mahmut, yaşamına son vermek istemekte, ama bir türlu buna cesaret ede
memektedir. Acısını anladığını düşündüğü Sınan'dan kendisinı öldürmesinı is
ter; ancak Sinan buna cesaret edemez. Bir süre sonra Mahmut ortadan kay
bolur, hemen ardından bır adada faili meçhul bir cinayete kurban gıttıği ha be· 
n gelir Bu ölumün ardında Mahmut'un gizemli geçmişıne dair bir şeyler oldu
ğunu sezen Sinan, bu cinayetin arkasında yalanı bulmak üzere adaya gider 
Mahmut'un kaybedip yıllardır aradıklarıyla Sinan'ın kaybettiğr şeyler çok para
leldir ve Sinan adada yalnızca Mahmut'un geçmişinı keşfetmeyecek. bu geç
mişi kendine yeni bir gelecek örmek için sahiplenecektir de 
üzgün tarzıyla Türk sinemasının 80'1i ve 90'1ı yıllarına damgasını vurmuş yö
netmenlerden bıri olan ümer Kavur, yeni yüzyıla Melekler Evi (2001! filmıy
le merhaba demiş; ancak bu filmi, Kavur'un kendisi de dahil olmak üzere pek 
kımse beğenmemiştı. Karşiiaşma, yönetmenin kariyerindeki duşüşun kalıcı 

olmayacağını gösterme sı açısından önemli bir film. Her ne kadar Anayurt Ote
li'nin (1987) anlatım gucunun çok uzağında olsa da Kavur, arayış, yolculuk, 
yalnız bıreyler, geçmişin taşıdığı gizem, suçluluk gıbi, sinemasının önemli un
surlarını, arka planda akan bır cınayet öyküsü içine başarıyla oturluyor Filmın 

en onemli zaafı, yönetmenin, özellikle mekan kullanımı üzerinden başarıyla 
kurduğu atmosferi, ses kurgusuyla destekleyememesi. Kavur gibı deneyim
li bir yönetmenın, çekimlerinin büyük bölumünü ada gibı ızole bır mekanda 
gerçekleştirmesine rağmen, sinemamızın en kötü alışkanlıklarından biri olan 
dublajı surdurmedeki ısrarını anlamak gerçekten çok güç (N.Ö.) 

8 l altyalı oo 

DÜZENBAZ ROGER 
Oriıınal Adı: Roger D~wdgt=>r 
Yönetmen-Senaryo: Dyl3n K.dd 
Oyuncular Campbell Sroıı RoRer Swa~ 
son}, J~~se Eı ,pııberg (Ni k), lsabf!lla 
Ro~.)ellinı (Joyce) 
Görüntu Yönetmeni: Joaqum Bar a-A say 
MUzık: Craıg Wedren 
AB0;2003'1ngilizce: ]()4 dk 'WB 
Vızyon Tarihi 26 Aralık 2003 

if Istanbul 2 AFM Uluslararası Bağımsız Film Festıvali'nin programında da yer 
almış olan Duzenbal Roger, genç yonetmen Dylan Kıdd'in Campbell Scott ve 
lsabella Rosellıni'yı buluşturan ilk filmi. Sinema tarıhınde defalarca karşımıza 
çıkmış kadın avcısı karakterlerin 21 yuzyılın Manhattan'ında yaşayan versı· 

yonu olan Roger Swanson, kadınlarla ilgili her şeyi çözdüğunü ve herhangı bır 
kadını ıstediği an yatağa atabileceğıni duşunmektedir. Roger, çalıştığı reklam 
şirketinin patronu olan sevgilısı Joyce tarafından terk edildıği gun. Columbıa 
Unıversitesi'yle bir gerüşme içın New York'a geldiğini söyleyen 16 yaşındaki 
bakir yeğenı Nick tarafından ziyaret edilır Nıck'in kendısinden kadınlara nasıl 

yaklaşması gerektiği konusunda yardım ısternesi üzerıne ona küçük bır hayat 
dersı vermeye karar veren Roger yeğenıni bır bara goturur. Ancak bu uzun ge
cede, zaman zaman kırnin oğrenci kırnin öğretmen olduğu karışacak ve Ro 
ger pek de hoş olmayan deneyımler sonucunda, kadınların hiç de duşunduğu 
kadar tahmın edilebılir olmadıklarını ve onlarla ilgili keşfetmesi gereken daha 
çok şey olduğunu acı bir şekılde öğrenecektrr. (F.C.) 
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"What's up doc?" derken bır yandan da havucunu yiyen ve her macerasını ka
zanarak bitıren karizmatık Bugs Bunny, arkadaşlarıyla bırlik te beyazperdede ı 
Amerika'dakı film eleştırmenlerıni ikiye ayıran film, bir tek noktada herkesin 
hemfikır olmasını sağlıyor: film saçma, ama eğlenceli 
Looney Tunes Maceraya Devam, Bugs Bunny'nin hep bır numaralı yıldız olup, 
kendisinin ıkıncı sınıf bır karakter olmasına katlanamayan Daffy Duck'ın, War 
ner kardeşlerle bu konuyu tartışmak isterken. kendini kapı önünde buluver
mesiyle başlıyor Yalnız kalan Daffy, çareyi, aynı şekilde studyodan atılan gu 
venlik göreviısı DJ Drake ile bir araya gelıp, DJ'in kaçırılan unlü bır fılm yıldızı 
ve aynı zamanda da bır casus olan babasını aramaktabuluyor Diğer yandan, 
Daffy'siz anımasyonların eskısi gıbı olmayacağını bilen Bugs ıse başkan yar 
dımcısı Kate Houghton'ı ikna edip, ikilinin peşine düşüyor. 
üziediğimiz çizgi fılm karakterlerını bir araya getıren, hızlı ve mantıkdışı bir 
dünyada geçen bır hıkayenın anlatıldığı Looney Tunes, fazlaca bir şey bekle
meden ızlendiğı takdirde hayal kırıklığına uğratmayacak nıtelikte. (Z.Ç.) 




