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Bu roman yine Agatha Christie’nin bir solukta okunacak eserlerinden 
biridir. Orijinal adı “The Thirteen Problems” olan romanın ilk yayın-
lanma tarihi 1932 yılıdır. Eserin son baskısı 2017 yılında Altın Kitaplar 
yayınevinden çıkmıştır. Roman on üç kısa öyküden oluşmaktadır. Her 
öykü sizi şaşırtmakta ve heyecanla diğer sayfayı çevirmenize neden 
olmaktadır. Yazarın diğer eserleri kadar popüler olamamıştır ancak 
yine de bu roman polisiye türünün mihenk taşlarındandır. Polisiye 
seven herkesin kitaplığında mutlaka olması gereken bir eserdir. Hele 
ki Agatha Christie hayranlarının kesinlikle başucunda bulunması ge-
rekir. 

Agatha Christie romanlarının alışıldık ismi Jane Marple bu sefer baş-
roldedir. Her Salı gecesi onun evinde toplanan bir grup insan birbir-
lerine cinayet öyküleri anlatmaktadır. Her haftaya bir cinayet öykü-
sü… Herkesin katili bulmaya çalıştığı bu ortamda Miss Marple o eşsiz 
dedektiflik yeteneklerini kullanarak tüm faili meçhul cinayetlerdeki 
katili ortaya çıkarır. 

Tuğçe Nur Koç 
Genç Mülkiyeli

Bir Kitap

Künye: Christie, A. (2017) Cinayetler Kulübü, 
İstanbul: Altın Kitaplar. 

Cinayetler Kulübü 
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İDARECİNİN SESİ / TEMMUZ / AĞUSTOS

Yönetmen: Jason Connery

Oyuncular: Adam Mervis, Davon Sawa,  
Wes Chatham

Yılı: 2012

Süre: 90 dk.

Uğur Köfteci 
Genç Mülkiyeli

Bir Film

Dilimize Geri Dönüş olarak çevrilen bu yapımda güreşte şampiyonluk 
yaşayan Dillon (Wes Chatham) şampiyonluğun gecesinde arkadaş-
larıyla birlikteyken bir polis memurunu öldürmekten hüküm giyer. 
Geri döndüğünde yakın arkadaşını kurtarmak için kafes dövüşlerine 
katılan Dillon, LA Jim adlı bir yetenek avcısı tarafından keşfedilir, fa-
kat öldürdüğü polis memurunun arkadaşı sık sık onu rahatsız etmek-
tedir. Birçok maçını kazanan Dillon’dan bir maç kaybetmesi istenir, 
fakat o zor durumda da olsa maçı kazanarak birilerini sinirlendirir. 
2012 yapımı olan, Adam Darker tarafından yazılan ve Jason Connery 
tarafından yönetilen bu film klasik dövüş filmlerinin aksine farklı bir 
ilerleyişe sahip olmakla birlikte hikâye bana biraz zayıf geldi. Özellikle 
polis memurunun birini yasadışı şekilde yaraladığı merminin kovanı-
nı orada bırakması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayacaktır ve 
galiba bu nedenle filmin imdb puanı 5.7.

The Phılly Kıd
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Beni bırak onun kaybolduğu yerde kaybolayım bende. Beni bırak onun 
gittiği yere gideyim bende. O yanımda olamıyor ise, yanında olayım 
onun bende. Şiir gibi bir aşk filmi izlemek isteyenlere gelsin bu film. 
Belki daha aşkı tadamayanlara da nasıl bir şey olduğu gösterir. Çok 
sevdiğimiz birini kaybettiğimizde keşke bu başıma gelmeseydi, yanım-
da olsaydı dediğimiz zamanlar olur. Böylesi bir zaman da karısının kırık 
kamerasındaki fotoğraflarla anılara dalan ve bir daha oradan çıkmak 
istemeyen bir adam. Kesinlikle izlenmesi gereken, bol ödüllü harika 
bir kısa film.

Bildiğiniz ne varsa unutun ! Acılarınızı, sevinçlerinizi, anılarınızı ve hatta 
çocuklarınızı unutun. Sizi siz yapan ne varsa, hepsini unutun! Bu filmi 
de izleyin sonra hatırlamayın. Ve sonra hatırlayamadığınızı da unutun. 
O zaman yaşamanın ne anlamı var? Değil mi? Senin anlamını yitirdiğin 
hayattan bir başkası anlam çıkarıyor. Film tam da burada bizlere unut-
tuğumuz bazı değerleri hatırlatıyor. Toplum olarak günlük hayatın ko-
şuşturmacasında hepimiz birer alzheimer adayı olarak dolaşıyoruz ve 
maalesef insan olmanın ne olduğunu unutuyoruz. İzlenilesi bir film... 

Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.

Veysel Aslan

Bir Kısa Film

Yönetmen: Dustin Ballard

Oyuncular: Ryan Dunlap, Mark Gullickson, Sarah Van Eman

Yılı: 2009 (Amerika)

Süre: 3 dakika

Yönetmen: Salih Toprak

Oyuncular: Ahmet Varlı, Mustafa Uzunyılmaz

Yılı: 2017 (Türkiye)

Süre: 31 dakika

Leave Me (Beni Bırak)

Dünden Kalan 
(Remnant From Yesterday)


