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Turk sinemasmm nadide
beyinlerinden biri olduguna
fiiphe yok! imzasini attigi her i§
mutlak heyecan yaratiyor. O da

bunu biliyor, bclki dc bu bilgiyle tipk) filmin
karakterieri gibi korliik ya§iyor ya da kor
olma a§amasmda Onur Unlii.

Biraz filmden bahsedelim. 30
ya^iarmdaki cinayet masasi dcdektifi Salim

(Behzat (^'nin Fatih Artman'i), karisindan

ayrilmi§, tedavi gorse de bir siire sonra
gozleri kdr olacak biri. rigilendigi cinayet
davasinda, oldiirulen adamin karisi Handan

Hanim (§ahane Demet Evgar) da kor bir
piyanist! ZamanlaHandan'agonlunu
kaptiran Salim, ondan yiiz bulamaymca
ilgisini katil zanlisinin kor kansi Leyla'ya
yoneltir. 6te yandan Salim'in biricik annesi
de ya§li ve kor bir fahi§edir.

Hikayesini hem ?ok yeni hem bir o kadar
Ye§il?amVari biryapi uzerine §ekillendiren
Onur Unlu, enfes bir kara-film ya da kara
komedi ̂ikarabilecekken, acelecili^inin
kurbani oluyor. Karakterieri, oykuyii,
senaryoyu tam manasiyla pi§irmcdcn
aielacele "Motor!" demenin ceremesini
(jekiyor. Dedektif Salim ve Handan Hanim
ba§ta olmak iizere tiim karakterler hirer
unutulmaz ikona donu§ebilecekken, oradan
oraya ko§rurup aceleyie hikayeyi
tamamliyorlar.

Kameranm, lensierin ̂ ogu kez Salim'in

giderek korle§en/flula§an 'gozleri' olarak
kullanildigi filmdc, ̂ocuklann okulda hi?
durmadan koro halinde

soyledikleri "Tohumlar
Fidana, Fidanlar Agaca" adii
9ocuk §arkisi ise bir Onur
Uniii muzirligi elbctte.
TRT'nin 80'li yillardaki
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"Dikkat" adli zirt pirt kar§imiza (jikan kamu
spotunda 9alan bu §arki, filmin dc cn akilda
kalici simgelerindcn birine donu§uyor.

Bu filmde kar§imiza ̂ ikan kafa
kari§ikligi ve anlatim dagmikhgmi "Put
§cylcrc" adh bir sonraki filmindc zirvcyc
ta§iyan, dinve insan uzerine soylemek
istediklerini didaktik sayilacak bir iislun]
"Put §eylerc"ye boca edcn Onur linm ^
damitmadan/dinlendirmedcn arka arkav
film qekiik^e, daha 5nccki ba^arilarim
mumla aratiyor. En fenasi da kendi ag?,,.
9ikan "Beni zaten seviyorlar, film 9ckrn
i(;in para veriyorlar, ben de kafama
takiliyorum" mantigi olsa gerek. Kend^
giderek k5rle§tiren §ey bu olmali

"A§kin Goren Gozlere ihtiyaci Yok"
iislubu, oyuncu yonetimi, atmosferyarat
ve diger pck 90k yonuyle tabii ki gend
piyasa kuraliarina hiq uymayan, ayriksi
dzel bir film. Adana Film Festivali'ndc
kazandigi en iyi film, yonetmen, erkek
oyuncu ve yardimci kadin oyuncu odiillcrini
de bir yere kadar hak ediyor. Kimi

sahnelcrde adeta Metin Erksan'in
1970'lerdeki bi^im arayi§larini gagn^tiran
bir planda ise adeta "Olmeyen A§k"in (1966)
tepelerde ge^en sahnesini hatirlatan bu

Onur Unlii filmi, ustanin

filmografisini takip
edcnler i^in giiphesiz
kaginlmayacak bir halka

ama fazla umut

beslcmcden... AI>\1

10 Mayis 1977

Amerikan sinemasmm en taninmij istmierinden Joan Crawford, New York'ta 69
yafinda olmuftur. Sanat^inin bu an! oliimij, sinema qevrelerinde biiyuk uziintuye yol
aqmi^tir. Crawford'un yonetim kurulu iiyelerinden oidugu Pepsi |irketinin sozcQsii,
sanatqmin Manhattan'daki apartmaninda kalp krizinden oldiigunu a;;iklami5tir.

EV KiRA SEMT BlZlM
Kolcktifdaynni^mai^indckisii'adnii haikvarburada...
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QYUNGULAR Orban Doian, Ender Vigil, Suna Selen, Sadik Gurbuz, Dilsab Demlr, Bans Kiralioglu.
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DAGITIM Bir Film (Gaiimsiz Sinema Merkezi)
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KICKBOXER: MiSiLLEME
Bir^c§itddvu5» konicdisi oluvcriyorbu dcvamtnlnii.

^'^DlCIM** IGERIK** DYUIICUlUK*

KlckbDxer:RetaliatiDn GIKIS 30 Mart YDNETMENDimilriLDgDlhetlsSENARYODImitrlLDgDthelis,
Jim McGraih QYUNGUIAR Alain MoussI, Cbristopher Lambert, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson
YAPIM 2018 ABD SURE 110 dk. DAGITIM The Moments Entertainment (Moviebox)
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Meraklilarinin ve belli blrya^in
ustundekiierin bildigi uzere, "Kickboxer'
gelecek yil 30 ya§inda olacak bir film
serisi. ilk filmin bizdeki adiyla, "Kana
Kan". Van Damme'm kardefinin

intikamini, tribiinlenn "Beyaz sava§<;i"
cezahuratlari e|liginde aldigi, birqok

sahnesi 30 ya^ ustu hafizalara kazili bir
dovu| filmt klasigi. Ardindan Van
Damme'siz da devam filmier! qeklldl.
Uzun bir aradan sonra. Van Damme'm

hoca oldugu yeni ku^ak filmier geldi,
"Misilleme" bunlarm ikincisi.

"Kickboxer" aslinda en ba|tan ben

misilleme hikayesi aniaCir, ideolojik
olarak ai^ilimiysa joyledir- Doguya ait,
Asya'nin egemen oldugu doviifte, Batili

Doguluyu dover. Beyaz kahraman bajta
magdur olur ama sonunda zalimlerl
yener, oraii bir hanim da bulur. 80'lere
kadar dbviij filmierini Asya sinemalarmm
ve yildizlarinin domine ettigi
dujunulurse, "Kickboxer" serisi ii;erigi
kadar, Batidan bir sinemasal cicari atakti

da. Tabii nlteiik olarak turiin Hong Kong,
9ln, Japonyayapimi drneklerinin qok

gerisinde kaldi ama herhalde gdrece bir
cicari bafarisi oldu.

"Kickboxer: Misilleme" genel yapisi
itibanyla bildik ddvu| film! unsurlarinin
hepsini igerlyor. Temposu yijksek,
sahneler genellikle 90k kisa, esprller qok
beklenebliir, oyunculuklar berbat. Az
dram arasi bol doviij. Hemen hemen
hiqbir ozgunlugu yok. Ama tuhaf yam,
kendisinl hi? ciddlye aimiyor ve her
detay 0 kadar saqmalik dereceslnde

Suzan DEMIR
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^ 20ii'deg6sterimegiren
"Devrimden Sonra" filmiyle blldlglmlz
Bagimsiz Sinema Merkezi (BSM) ve
yonetmen Mustafa Kenan Aybasti'nin
yeni filmi "Ev Kira Semt BIzim", bir
bncekiyle ayni minvalde ama farkliliklar
da arz eden biryapida.

"Ev Kira Semt Bizim" filminin

"Devrimden Sonra" ile ayni diizlemde

cimasi ise §undan kaynakti ki o da
sinemadan ?ok propaganda ydnunCin

one ?ikmasi. Fakac farklilik arz ettigi
nokta ise madem propagandayi
konu^uyoruz yaklafimi. "Devrimden
Sonra" belli bir ideolojik ?er?eve ile
fazlasiyla tepeden bakan bir filmken "Ev
Kira Semt Bizim", hem ideolojik
?er?evesini hem sinema dilini daha
yumufatmifa benziyor.

Filmin konusundan bahsetmek

gerekirse adindan da anla§ilacagi gibi bir
mahalle filmi "Ev Kira Semt Bizim".

Aniatilan semt ise istanbui'un Kadikoy
il?esi. Uzun suredir kentsel dbniifumun
odagi olan Kadiko/deyajanan birolayi
odagina alan film, hem ulkedekl mevcut
iktidann 'in^aaC odakli politikalanna
deginirken hem de i?inden ge?tigimi2
OHAL kofullarina dikkat ?ekiyor.

Mahalle saklnlerinden birlnin kiraci

oldugu evden qikarilmasi sonucunda
kom^ulan aralannda bir dayanifma ekibi
kurarak buna engel olmaya ?aii|iyor,
Fakat bunu engellemek i?in bulduklari
?ozijmler ?are olmuyor ve evsiz kalan
aile memleketine donmek zorunda

kaliyor. Ote yandan mahalledekiler bu
olayin tek bajina miinferit bir evden
?ikarma degil, "Depreme kar|i
yeniiiyoruz" adi altinda bir soylulaftirma
oldugunun farkina variyor. Bunun

uzerine dayani§ma agini sadece bir ki§iyi
kurtarmak iizerine degil, semti topyekun
bu talandan anndirmayayonelik
i§letmeye ?ali§iyorlar.

"Ev Kira Semt Bi2im"in, gerek
kullandigi miizikler gerekse yarattigi
muhteva aqisindan 'Yejil^am'
filmlerindeki mahalle ruhunu yakalamaya
qali^an bir tarafi van Sinema a?isindan
?ok buyuk eksikleri olsa da en azindan
bir sabah kalkildiginda "Biz devrim
yaptik" diyen 'devrimciier' degil, koiektif
dayani^ma iqinde, kendi ya§am alanini
korumaya ?alifan, siradan halk var
seyircinin karfisinda. GezI eylemleri
gondermesi, kent hakki gibi politik
konulardaki film; festivallerde sadece

sponsor olan i?ki markasinin muhalefet
i?in alki§landigi §u donemde, en azindan
daha cesur...

abartili ki, bir ?e|it dovu^ komedisi filmi
cluveriyor. Hakikaten, beklenmedik
hi?bir unsuruyok, beklenmedik

derecede eglenceli olmasi difinda. Mike
Tyson'dan Ronaldinho'ya ho? misafirleri
de cabasi.

O kadar abarcmca, sonu? epey
komlk olmu?. Van Damme'm kor hoca

olmasi gibi, ille de kor goze parmak,
Filmdeki du?man, Mongkut adinda,

kimyasallaria insanliktan qikmi? bir insan

azmani. "Misilleme"de bitmeyen

abartilarin viicut bulmu? hali gibi.
Yeni ku?agin ilk "Kickboxer"i,yani

Alain Moussi'li Ilk film, ?itayi epey

du§urmu?, "Kana Kan" hatirina filmi
izleyen hayranlan hayal kirikligina
ugratmi?ti. Onun senaryosunu yazan
Dimitri Logothetis, bu filmi hem yazmi?
hem yonetmi? ve kii?enin, sa?malamanin
gozune goziine vurmayi se?mi?. Tuhaf
bir §ekilde de cutturmu?.

HKi CLNlfRf MEiUUt MAVI S 2018 057


