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Özgeçmiş 

Ömer Kavur 1944 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlar. Fotoğraf 
ve sinemaya olan merakı bu yıllarda, Robert Kolej ve Kabataş Erkek Lisesi’ndeki öğrenimi sırasında 
gelişir. Üniversite eğitimi için Paris’e giderek Institut des Hautes Etudes Cinematographiques’de 
sinema okur. Doktora çalışmalarına da bu kentte başlar ancak yarım bırakarak 1971 yılında İstanbul’a 

döner.  

Bir şirket için haber filmi ve belgesel çekerek hayatını kazanırken Yatık Emine’nin senaryosunu 
yazması ve yönetmenliğini yapması teklif edilir. Kavur, bu uzun metrajlı filmle Türkiye’nin önemli 
yönetmenlerinden biri olma yolunda ilk adımını atar. 1974 ile 2003 yılları arasında 14 film yapar ve 

hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki önemli festivallerde çok sayıda ödül kazanır. 2005 yılında 
İstanbul’da hayatını kaybeder.  

Kavur, filmlerinin çoğunluğunda senaryoyu ya tek başına yazmış ya da ikinci yazar olarak senaryoya 
katılmıştır. Ortak senaryoların diğer yazarları, Onat Kutlar, Barış Pirhasan, Feride Çiçekoğlu gibi 

Türkiye’nin tanınmış edebiyatçıları, Macit Koper gibi tanınmış ve başarılı bir oyuncusudur. Gizli Yüz ve 
Göl’ün senaryolarından, ilki Orhan Pamuk, ikincisi Selim İleri’ye aittir.  

Kavur’un filmlerindeki temalar onun yaşam öyküsüyle örtüşür. Babasının hariciyeci olması nedeniyle 
çocukluğundan başlayarak farklı kent ve ülkelerde yaşamıştır. Sonra da üniversite için yine yurt dışına 

gitmiş, yirmi yedi yaşında Türkiye’ye dönmüştür. Kişiliğinin, kimliğinin oluştuğu çocukluk ve i lk gençlik 
yıllarındaki bu göçebeliğin filmlerinde ele aldığı yabancı olmak, yalnızlık, yol ve yolculuk gibi temalarla 
ilişkisi olduğu söylenebilir. Son dönem filmlerindeki daha karamsar, karanlık atmosferi, zaman, ölüm 
temalarını da hastalık dönemine bağlamak mümkündür.  

Sinemasal Anlatım 

Ömer Kavur’un film dili sade, abartısız ama etkilidir. Anayurt Oteli ve Karşılaşma’da örneklerini 
gördüğümüz gibi sinemanın anlatım araçlarını yaratıcı biçimde kullanır.  Olayların zamansal sırasıyla, 
hikayedeki gerçeklikle oynayarak bir yandan seyirciyi anlamlandırma sürecine dahil eder, diğer yandan 

geleneksel anlatının sınırlarını sinemasal yöntemlerle genişletir.  

Kent ve kasabaların eski, taş ve ahşap dokulu sokakları, terk edilmiş eski yapılar, yıkık dökük binalar, 
ıssız yollar, açık alanlar onun filmlerinde sık karşılaştığımız öğelerdir. Kavur, Yeşilçam filmlerinde 
görev almış görüntü yönetmenleriyle de çalışır. Ancak, bu görüntü yönetmenleri Kavur’un yönetmenlik 

becerilerinin sonucu olarak ve belki de iyi senaryoları, iyi bir yönetmenle çekme, kendi ustalıklarını 
filme yansıtma olanağı ve özgürlüğü bulduklarından çok başarılı işler çıkarmışlardır. Salih Dikişçi, 
Erdal Kahraman, Ali Utku, Orhan Oğuz ile birden fazla filminde çalışmıştır.  

Ömer Kavur, oyuncu seçimi ve yönetiminde de çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Hemen hiçbir filminde 

role uymayan ya da kötü oynayan bir oyuncu yoktur. Elbette, çoğunun senaryosunu kendi yazdığı 
filmlerinin incelikle kurulmuş dramatik yapısı da iyi filmlerin ortaya çıkmasında başlıca neden 



sayılabilir. Karakterlerin kendileriyle çatışmalarını, aralarındaki gerilimli ilişkileri yansıtan yakın ve ikili 
çekimler de oyuncuların performanslarını sergilemelerine yardımcı olmuştur.   

Filmleri 

Yönetmen olarak: 

Yatık Emine, 1974 
Yusuf ile Kenan, 1979 
Ah Güzel İstanbul, 1981 
Kırık Bir Aşk Hikayesi, 1981 
Göl, 1982 

Körebe, 1985 
Amansız Yol, 1985 
Anayurt Oteli, 1987 
Gece Yolculuğu, 1987 
Gizli Yüz, 1990 
Buluşma, 1995 

Akrebin Yolculuğu, 1997 
Melekler Evi, 2000 
Karşılaşma, 2003 
 
Senaryo yazarı olarak: 

Yatık Emine, 1974 
Yusuf ile Kenan, 1979 
Ah Güzel İstanbul, 1981 
Kırık Bir Aşk Hikayesi, 1981 
Körebe, 1985 

Amansız Yol, 1985 
Anayurt Oteli, 1987 
Gece Yolculuğu, 1987 
Buluşma, 1995 
Akrebin Yolculuğu, 1997 
Melekler Evi, 2000 

Karşılaşma, 2003 
 
Temalar 

Ömer Kavur’un filmlerinin başlıca temaları farklı sorun alanlarına uzanıyor. Ancak yine de filmlerinde 

tekrarlanan başlıca temaları ve motifleri birkaç başlık altında toplayabiliriz. Bu temaların, hem 
Türkiye’nin toplumsal sorunlarından, insanın evrensel ikilemlerinden ve aynı zamanda Kavur’un yaşam 
öyküsünden de izler taşıdığı söylenebilir. Yönetmenin filmlerinde en sık karşımıza çıkan temalar, 
zaman, ölüm, yalnızlık, yolculuk, yabancılaşmadır.  

Zaman. Karşılaşma, Anayurt Oteli, Akrebin Yolculuğu, Gizli Yüz gibi filmlerde saat simgesiyle de 
temsil edilen zaman kavramı, öncelikle kavramın kendisinin, insanın zamanla olan ilişkisinin, yaşam 
dönemlerinin, hayatın tekdüzeliğinin işlendiği çok boyutlu bir ele alışla karşımıza çıkar. Diğer yandan, 
filmlerinde hikaye kurgusu ile oynayarak olayların zamansal sırasını, geleneksel anlatının kronolojik 
zamanla olan sıkı bağını parçalar.  

Karşılaşma’da Osman’ın el kamerasıyla çektiği görüntülerden Mahmut ve Hasan’ın bulunduğu 
bölümlerde geçmişe dönerek hem karakterleri daha iyi tanırız hem de olayların arka planlarını, Osman 
ile diğer karakterler arasındaki ilişkileri öğreniriz. Kavur, seyirciyi hazırlamadan, kronolojik olay akışını 
duraklatarak, geçmişe dönüşleri aralara yerleştirerek bir anlatı kurmuştur.  

Anayurt Oteli’nde zamanın kronolojik akışı nedensiz gibi görünen atlamalarla ilerler. Salı’dan 
Perşembe’ye, Pazartesi’nden Pazar gününe her hangi bir mantıksal açıklama olmadan geçeriz. Filmin 
öykü kurgusu gün adlarıyla belirtilen bölümlerle inşa edildiği için bu atlamalar önemlidir. Bu atlamalar 
bir yandan gerçeklik duygumuzu bozar, diğer yandan filmin baş karakteri Zebercet’in zamanı algılama 
biçimini, mantıksal bir zaman akışının karakterin hayatında anlamlı bir yeri olmadığını, Zebercet’in 
bekleyiş ve umutsuzluk kıskacında zaman/gerçeklik algısını da yitirdiğini bize anlatır. Saat, metafor 

olarak da anlam yaratmaya katkıda bulunur. Zebercet’in köstekli saati babasına, dolayısıyla 



geçmişine, çalar saati gündelik hayatına, otelin girişindeki duvar saati onun dünyasını oluşturan otele, 
Gizemli Kadın’a ve zihinsel karmaşalarına eşlik eden nesnelerdir. Filmin son sahnesinde, Zebercet’in 
intiharından sonra kamera otelde gezinirken duyduğumuz tek ses saatin saniye vuruşlarıdır.  

Akrebin Yolculuğu, neredeyse tümüyle zaman kavramı üzerine kurulmuştur. Geçmiş, şimdiki ve 
gelecek zaman birbirinin içine girmiştir öyküde. Başkarakter Kerem, zamanı ölçmek, belirlemek ve 
bilmek için kullandığımız bir nesnenin, saatin ustasıdır. Saat kulesi, hikâyede önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü Esra’nın çocuğu öldüğü gün, kuledeki saat de durmuştur.  

Ölüm. Ömer Kavur’un hemen her filminde ölen, öldürülen, ölmüş karakterler vardır.   

Anayurt Oteli’nde Zebercet, karmaşalarıyla baş edemez hale gelir. Zeynep’i, kediyi ve kendini öldürür. 

Zeynep’e tecavüz ederken kadının tepkisizliğine, uyumaya devam etmesine sinirlenir. “Hep uyuyorsun 
sen, uyan bu kez” diyerek kadını boğar. Aradığı sıcaklığı, sevgiyi ve yakınlığı Zeynep’te 
bulamayacağını bildiği halde onu öldürür. Zeynep’in ilgilendiği, zaman zaman otelin içinde 
rastladığımız siyah kediyi de tavayla vurarak öldürür. Kedi, Zebercet’e çaresizliğini, çaresizce 
Zeynep’e tecavüz ediyor oluşunu hatırlatmaktadır. Diğer yandan, Zebercet’in ruhsal karmaşaları, 
çevresinde herhangi bir varoluş, bir canlı barındıramayacak kadar derinleşmiştir. Kendi varlığına bile 

katlanamaz. “Neyi bekliyorum ki” diyerek intihar eder.    

Karşılaşma’da Mahmut ve Hasan, Osman tarafından öldürülür. Mahmut, kendisini öldürmesi için 
Osman’ı kışkırtmıştır. Babası Mahmut’a büyük bir öfke duyan Osman, bu kışkırtmaya kolayca kapılır. 
Hasan ise, hem Osman’ın annesi Aslı’nın peşinden ayrılmamakta hem de babası yerine koyduğu 

Sinan’ı kasabadan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Osman, kendisine babalık yapacak birini bulmuşken 
buna engel olacak gibi görünen Hasan’ı aynı tabancayla vurur.   

Amansız Yol’da Yavuz, paralarını çaldığı, yasadışı işlere bulaşmış adamlar tarafından öldürülür. 
Yavuz, herkese ihanet etmiş, karısını ve çocuğunu, çocukluk arkadaşı Hasan’ı tehlikeye atmıştır. 

Ölümü de bu ihaneti hoş göremeyecek kaçakçı çetenin elinden olur.   

Akrebin Yolculuğu’nda Kerem, çocukluk aşkı Esra tarafından öldürülür.  

Kırık Bir Aşk Hikayesi’nde Bedri intihar eder. Bedri, kasabaya dışarıdan gelmiş bir resim öğretmenidir. 
Kasabadaki ilişkilere, davranış biçimine uyum sağlamış gibi görünse de yalnız bir insandır. Yaptığı 
resimleri, dinlediği müzikleri paylaşacağı kimsesi yoktur. Onun deyimiyle kasabadaki hayat “içki ve 
kumardan ibaret”tir. Aysel’e kasabayı anlatırken, “Hayat her gün kendini tekrar ediyor” der. Bu yalnızlık 
duygusu onu sonunda kendini öldürmeye kadar götürür.  

Yusuf ile Kenan’da Falkonetti, Böcek’i öldürür. Falkonetti, Çarpık tarafından hırsızlıkta kullanılan, hakkı 
yenen, kendisini konuşarak değil eylemleriyle ifade edebilen bir çocuktur. Sokağın sert, acıasız 
dünyasında hayatta kalmak için sürekli kendini savunması gerekmiştir. Böcek’in kendisiyle alay 
etmesine sözlü yanıt vermek yerine onu bıçaklayarak karşılık verir.  

Kavur, bize, insanın çözemediği en temel çelişkisini, ölümün kaçınılmazlığını hemen her filminde 
hatırlatır. İnsanın yazgısı, kaçınılmaz sonudur ölüm. Tıpkı, Karşılaşma’daki afişte yazılan gibi: 
“Gelecek buradadır”.  

Yalnızlık. Kavur’un yine hemen hemen bütün filmleri yalnız, yalnızlık  olmaktan dolayı acı çeken ya da 
gönüllü olarak yalnızlığı seçmiş karakterlerle doludur. Karakterler, başlarına gelenler ya da seçimleri 
yüzünden yalnız kalmıştır ya da kendileriyle hesaplaşmaları, arayışları nedeniyle yalnızdırlar. Bu 
temanın içinde iletişimsizlik, sevgisizlik, anlam arayışı gibi alt temaları bulmak mümkün. Başka deyişle, 
iletişimsizlik ve sevgisizlik kişinin yalnız oluşunu daha da katlanılamaz hale getirir. Diğer yandan, her 
şeyden uzaklaşarak hayatlarını anlamlı kılacak şeyi arayan, sorunlarından kaçmaya çalışan yalnız 

karakterlere de rastlarız filmlerde. Aysel ve Bedri (Kırık Bir Aşk Hikayesi), Hasan (Amansız Yol) 
böylesi karakterlerdir. Ama, Zebercet (Anayurt Oteli) istese de doyurucu bir iletişim kuramaz diğer 
insanlarla, bu yüzden yalnızdır.  

Kırık Bir Aşk Hikayesi’nin karakterlerinden Aysel, sahte ilişkilerden, insanların anlamsız şeylerle 

zaman geçirmesinden ve amaçsızlıktan bunalarak tayinini isteyip kasabaya gelmiştir. Orada daha 
yararlı, anlamı olan bir hayat yaşayacağını ummaktadır. Bedri de benzer nedenlerle ve umutla 
kasabaya gelmiş, beklediği gibi bir hayat bulamamıştır. Aysel’le sohbet ederlerken, kasabada bulduğu 
şeyin yanzılık olduğunu söyler.  



Anayurt Oteli’nin baş karakteri Zebercet, işi gereği yaptığı konuşmaların, kasaba merkezine gittiği 
zaman kurduğu zorunlu iletişimlerin dışında hiç kimseyle duygusal, düşünsel paylaşımı olmayan 
biridir. En doğal, içten ve duygusal olduğu anlar, Gizemli Kadın ile yaptığı hayali konuşmalardır. 

Akrebin Yolculuğu’nda, hakkında pek bir şey bilmediğimiz otel işletmecisi de yalnız görünmektedir. 
Sırdaşı, daha önce bir müşterinin bırakıp gittiği papağanıdır. Düşünce ve duygularını en rahat biçimde 
onunla paylaşmaktadır. Gerçek sahibi dönüp papağanı aldıktan sonra katip ölür.  

Gece Yolculuğu’nun baş karakteri Ali, gerçeklerle yüzleşmek, kendisiyle hesaplaşmak için terk edilmiş 
bir köyün eski kilisesinde yalnız kalmayı seçer. Yalnızlık, insanın düşünmesi ve anlaması için 
gereklidir. Filmin sonunda Yavuz da Şeyda da yalnız kaldıkları anda kendi seçimlerini sorgulamaya 
başlarlar.  

Yabancılaşma. Ömer Kavur’un bu temayı en güçlü biçimde işlediği film Anayurt Oteli’dir. Filmin baş 
karakteri Zebercet, yabancılaşmış bireyin en iyi örneğidir. Sevgisizlik, yalnızlık, umutsuzluk, onu kendi 
varoluşu konusunda kuşkuya sürükler. Varoluş kaygısının getirdiği yabancılaşma, onu, Zeynep’i, 
kediyi ve kendisini öldürecek kadar gerçeklikten kopartır.  

Amansız Yol’da Yavuz da para hırsı yüzünden bütün değerlerini kaybetmiş, çocuğunu bile 
umursamayan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Kırık Bir Aşk Hikayesi’ndeki kasabada yaşayanlar, 
kişisel maddi çıkarlarını her şeyin önüne koyarak sevgiyi, paylaşımcı ve geliştiren insan ilişkilerini 
hayatlarından çıkarmışlardır. Yusuf ile Kenan’da Çarpık, kendisi gibi olanların sırtına basarak, onları 
kullanıp aldatarak yükselmeye çalışır. Bütün bu karakterler, dünyadaki yerlerini anlamlandıramayacak 

kadar yabancılaşmışlardır.   

Yolculuk. Yol ve yolculuk, Ömer Kavur’un filmlerinde sık karşılaşılan temalardır. Arayış, kaçış, 
hesaplaşma, kendini bulma gibi alt temalarla zenginleşirler. Amansız Yol, Karşılaşma, Akrebin 
Yolculuğu, Gece Yolculuğu, Yusuf İle Kenan, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Gece Yolculuğu, Gizli Yüz, ya 

çoğu yolda geçen ya da bir yerden başka bir yere gidişle başlayan hikayelere dayanır.  

Amansız Yol’da Hasan, kamyonuna yüklenen malı teslim etmek üzere Diyarbakır’a doğru yola çıkar. 
Sabahat ve kızı Ayşe’yi de yanına alır. Onları, Mardin’e, Sabahat’in akrabalarına bırakacaktır. Bu, 
Türkiye’nin batısından doğusuna yapılan uzun bir yolculuktur. Birkaç gün süren yolculuk sırasında 

Sabahat ile Hasan’ın yeniden yakınlaşmalarına, geçmişteki seçimleri konusunda duydukları pişmanlık 
ya da üzüntüye, umutlarına, vazgeçişlerine tanık oluruz. Hem o ikisini, hem de Ayşe’yi ve Yavuz’u 
tanırız. Sabahat, yolu tamamlamadan kaçar, kaybolur. Yavuz, yolun sonunda ölür. Hasan, Ayşe’yi de 
alarak yeni hayatını kurmak üzere yeniden yola çıkar. Yol, hepsini, iyi ya da kötü bir yere ulaştırmıştır. 

Karşılaşma’da, Sinan ve Mahmut’un yolculukları da onları farklı bir sona götürür. Mahmut, bir aile 
edinebilmek için çıktığı yolun sonunda ölür. Sinan, bir fotoğrafın ve cinayetin yarattığı merakı 
gidermek, oğlunun ölümünden duyduğu suçluluğu hafifletmek için gittiği kasabada aşık olur, hayatına 
yeni insanlar katar. Oğlunu unutabilmesi mümkün değildir. Ancak, başka insanlarla yeni duygusal 
ilişkiler kurabileceğini anlar.  

Yusuf İle Kenan’ın iki çocuk karakterinden büyük olan Yusuf İstanbul’da ıslahevine düşer. Kenan işçi 
çocuk olur. Her ikisi de köyden ayrıldıkları zaman hem canlarını kurtarmak hem de amcalarının 
yardımıyla hayatta kalabilmek için yola çıkmışlardır. Ancak, İstanbul’daki serüvenleri ikisinin yollarını 
ayırır.  

Gizli Yüz’de kadın karakter anlamlı bir yüz arar ve bulduğu zaman ortadan kaybolur. Filmin baş 
karakteri fotoğrafçı, kadını arayarak arzularının peşinden gider. Film boyunca birkaç kasaba değiştirir. 
Yolculukları onu huzur ve hüznün bir arada olduğu bir hayat gerçeğiyle tanıştırır.  

Gece Yolculuğu, Ali ile Yavuz’un çekecekleri filmde kullanılacak mekanları aramak için yola çıkmasıyla 
başlar. Onlar da kasaba kasaba gezerler. Karşılaştıkları terkedilmiş köy Ali’nin asıl yolculuğunun 
mekanı olur. İçsel yolculuktur bu, anılarına, yüzleşmekten kaçtığı anlara, insanlara doğru yaptığı bir 
yolculuk.  

Körebe, kaçırılan kızını bulmak için o güne dek hiç görmediği, fark etmediği hayatlara kısa yolculuklar 
yapan bir banka memurunun arayışını anlatır. Yoksulluğun, kötülüğün, ezilmişliğin tekinsiz mekanları 
ve yaşadıkları, Meral’i kendi korkularını ve isteklerini ifade edebilen birine dönüştürür.  

Bu temalar gerçekten de Kavur sinemasında çok belirgin bir yere sahip. Bunda, Kavur’un Fransa’ya 

gitmesi, orada bir süre yaşaması, İstanbul’a dönüşü ve bütün bu zaman zarfındaki sinemasal ve 



anlamsal arayışlarının etkisini görmek yanlış olmaz. Diğer yandan, filmlerindeki tematik zenginlik ve 
özellikle de yol teması, Ömer Kavur’un sürekli arayış içinde bir yönetmen olduğunu, hem film dili hem 
de hikayelere, karakterlere bakış açısının derinliği bu arayışı kanıtlar niteliktedir.  

Erkek egemen ideoloji. Kavur’un Yatık Emine ve Ah Güzel İstanbul adlı filmlerinde ana tema olarak 
gördüğümüz erkek egemen toplumun kadına bakışı, dinsel ve geleneksel değerlerden beslenen erkek 
egemen söylem, kırık bir aşk hikayesi, körebe, karşılaşma filmlerinde de alt tema olarak karşımıza 
çıkar. Kadını birey olarak değil bedenden ibaret bir arzu nesnesi, namus, ahlak gibi kavramları cinsiyet 

rollerinde taşımakla yükümlü bir varlık olarak gören erkek egemen ideoloji iktidarını korumak için 
kadına belli bir yaşam biçimi dayatır. Sözünü ettiğimiz filmlerde bu gerçeğin örneklerini bulmak 
mümkün. Yatık Emine ve Ah Güzel İstanbul’un baş kadın karakterleri erkek egemen ideolojinin 
kurbanıdırlar. Emine, sürekli olarak aşağılanır, dışlanır, açlık ve soğuğa mahkum edildiği için ölür. 
Cevahir (Ah Güzel İstanbul) ise sevdiği adamın erkek egemen ideolojinin değerlerine yeterince güçlü 
biçimde karşı koyamaması, Cevahir’i yalnızlaştırır, açıkça gösterilmese de intihara sürükler. Diğer 

filmlerde de geleneksel değerlerin kadın karakterlere dayatıldığını, kendi seçimlerini yaptıkları zaman 
aşağılandıklarını görürüz. Kadından, kadının birey olarak algılanmasından, seçimlerini özgürce 
yapabilmesinden yana olan kavur, söz konusu filmlerde erkek egemen ideolojiyi eleştirir.  

Karakterler 

Ömer Kavur’un, hem senarist hem de yönetmen olarak, karakter yaratmadaki ustalığı tartışma 
götürmez. Karakterlerin derinliği, yaptıkları seçimlerle, ilişkileriyle, çelişkileriyle ve kendileriyle olan 
hesaplaşmalarıyla ortaya çıkar. Daha çok tematik bir yaklaşım izlenecek olursa, karakterleri aşağıdaki 
gibi gruplandırabiliriz. Bir karakterin sadece bir grubun özelliğine sahip olmadığını da hatırlatmak 

gerek. Zaten, Ömer Kavur’un başarısı da filmlerindeki insanlara, tip olmaktan uzaklaştıran, onları birer 
karaktere dönüştüren derinliği kazandırmasıdır. Bu, bir karakterin sadece belli bir özelliği ile değil çok 
boyutlu yansıtılmasıyla mümkün olur. Ömer Kavur filmlerinin bir diğer özelliği ise, baş karakterin 
üstleneceği dramatik ağırlığın çoğu filmde birden fazla karaktere bölünmüş olmasıdır. Başka deyişle, 
çoğu filmde, ikincil gibi görünen karakterler de baş karakter kadar ağırlıklı bir işleve sahiptir.  

Huzursuzlar. Şükran Esen’e göre, Kavur’un filmlerindeki karakterler “kendisini hiçbir yere ait 
hissetmeyen huzursuz kişiler”dir (2002, 441).  Baş karakterlere bakıldığında, gerçekten de bu 
huzursuzluğu, nereye, kime ait olduğunu bilemeyen ya da belli olmayan insanları görürüz. Yusuf İle 
Kenan’ın çocuk karakterleri de böyledir, Karşılaşma’nın Sinan’ı da, Kırık Bir Aşk Hikayesi’nin Bedri’si 
de. Bu yersiz yurtsuzluk duygusu, Amansız Yol, Akrebin Yolculuğu, Gece Yolculuğu gibi yol filmlerinde 

daha da belirgindir.  

Akrebin Yolculuğu’nun başkarakteri Kerem, gezgin bir saat tamircisidir. Genel olarak, mutlu, hatta 
neşeli sayılabilecek bir karakterdir. Ancak yine de zamana, hayata, kim olduğuna ilişkin kuşkuları, 
sorgulamaları vardır. Bunları güncesine yazar. Filmin diğer başkarakteri Esra ise küçük yaştaki 

çocuğunu kaybetmiştir; zorba bir karakter olan Agâh Bey’le mutsuz bir hayat sürmektedir. Eylemlerinin 
nedenleri biraz muğlaktır. Huzur, yıllar önce kaybettiği çocuğuyla birlikte yitirdiği ve bir daha asla 
kazanamayacağı bir şeydir. 

Karşılaşma’da oğlunun ölümünden suçluluk duyan Sinan kadar, zengin olmuş ama duygusal olarak 

yalnız kalmış, üstelik ölümcül bir hastalıkla mücadele eden Mahmut da huzursuz bir karakterdir. Ama 
belki de filmin karakterleri içinde en huzursuz olanı Osman’dır. Seçenekleri sınırlı bir adada, babasız, 
babası hakkında hiçbir şey bilmeden, baba sevgisi ve güveni tadamadan büyümüştür.  

Gece Yolculuğu’nda Ali, yıllardır piyasanın taleplerine uygun filmler yapmaktan, kendi meselelerini 

anlatamamaktan bunalmıştır. Ancak, huzursuzluğunun asıl nedeni, yaşadığı olaylardaki 
sorumluluğunu sorgulamaktan, gerçeklerle yüzleşmekten kaçmasıdır. Film, onun hiç de kolay olmayan 
iç hesaplaşmasını, kendi içine doğru yaptığı yolculuğu anlatır.  

Gizli Yüz’ün baş karakteri fotoğrafçı ise, anlamlı bir yüz arayan kadınla karşılaşıp ona âşık olduktan 

sonra huzursuzlukla tanışır. Sıradan, hatta anlamsız sayılabilecek gündelik hayatının akışı bu 
huzursuzlukla bozulur.  

Dışarıdan gelenler. Esen, Ömer Kavur’un karakterlerini “içeridekiler ve dışarıdan gelenler” biçiminde 
gruplandırır, dışarıdan gelenlerin içeridekileri rahatsız ettiğini belirtir (2002, 441) . Kırık Bir Aşk 

Hikayesi’nde Aysel, Yatık Emine’de Emine karakteri, Gece Yolculuğu’nda Ali, Akrebin Yolculuğu’nda 
saat tamircisi Kerem, Karşılaşma’da Sinan, dışarıdan gelenlere örnek olarak verilebilir.  



Aysel (Kırık Bir Aşk Hikayesi), dışarıdan, büyük kentten gelen, güzel ve farklı bir kadın olarak 
kasabadaki geleneksel erkek egemen ilişkiler için bir tehdittir. Fuat’la yaşadığı aşk, kasabanın en 
zengin ailesindeki dengeyi bozar bir süreliğine.  

Emine (Yatık Emine) de tehdit unsuru olarak görülür. Ya kovulur, dışlanır, yalnız bırakılır ya da ezilir, 
cinsel şiddet yoluyla aşağılanır. 

Kerem (Akrebin Yolculuğu), tüm kasaba için değil ama kasabanın zenginlerinden Agah Bey ve eşi 
Esra’nın sırları için bir tehdit oluşturur.  

Ali (Gece Yolculuğu), İstanbul’dan terk edilmiş köyün bulunduğu kasabaya gelir. Diğer filmlerin tersine, 
baş karakter bu filmde kendi isteğiyle dışarıda kalır. Öğretmen ve çoban Yusuf dışında iletişim 

kurduğu pek fazla kimse olmaz.    

Karşılaşma’nın baş karakteri Sinan da Aslı ve oğlu Osman’ın yaşadığı kasabaya İstanbul’dan gelir. 
Onun gelişi, sırların ortaya çıkması ve oğlunun ölümü nedeniyle duyduğu suçluluğu Osman’a babalık 
yaparak telafi etmeye çalışmasıyla sonuçlanır.   

İletişimsizler. Anayurt Oteli’nde Zebercet, Akrebin Yolculuğu’nda otelci Katip, Yusuf İle Kenan’da 
Falkonetti, Kırık Bir Aşk Hikayesi’nde Bedri, ya iletişimsizlikten, anlaşılamamaktan mutsuzdurlar ya da 
gerçekten iletişim kuramadıkları için kendilerini şiddet yoluyla ifade ederler.  

Zebercet, önceleri, zihinsel, ruhsal karmaşaları içinde oteli idare etmekte sorun yaşamıyor gibi 
görünmektedir. Müşterilerle, saygı çerçevesinde, sıradan bir iletişimi vardır. Ancak, öykü ilerledikçe, 
Zebercet’in umutları boşa çıktıkça insanlarla iletişimi tümüyle kopartır. Otele müşteri kabul etmemeye 
başlar.  

Yusuf İle Kenan’da Falkonetti ise, konuşarak, düşünerek iletişim kuramayan bir çocuktur. Kendini 
şiddet yoluyla ifade der. Belki de zaten bulunduğu çevrede hayatta kalmak için yaptığı işte konuşarak 
hakkını aramasına, kendini anlatmasına olanak da yoktur. O çevrede fiziksel gücün, tek geçerli iktidar 
aracı olduğunu öğrenmiştir.  

Bedri (Kırık Bir Aşk Hikayesi), insan ilişkileri düzgün, sorunsuz gibi görünen bir karakterdir. Fuat’la iyi 
anlaşmaktadır. Ama ne Fuat ne de diğer kasabalılar onun resimlerini gösterebileceği, birlikte müzik 
dinleyebilecekleri insanlar değildir. Bedri, ince zevklerini kimseyle paylaşamamakta, kasabanın 
insanlarıyla olan iletişimi daha çok öğretmen rolünün çizdiği çerçevede kalmaktadır. 
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