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'tutsak güzel'••
imgesi

belie capt;ve
Sinema kuramlannda vurgulandigi gibi
sinema, izleyiciye iki farkli haz sunar:
perdedeki bazi karakterlerle/oyuncu-
larla özdeslesmeden dogan bir haz
(narsizm) ve 'bakma' eyleminin bizzat
kendisinden dogan - röntgencilik tarzi
- bir haz (skopofili). Kadin figürü,
erkekler için (hem erkek izleyiciler, hem
de filmdeki erkek karakterler) birer
'arzu nesnesidirler.' Kadin figürünün
perdedeki sunumu, kadinlarin ''bakila-
si" olmalarina dayanir. Bunun doruga
çiktigi anlarda filmin anlatisi adeta
duraksar; sikça verilen bir örnek, bakis-
larin Marlene Dietrich'in bacaklarina
odaklanmasinin saglandigi ünlü sah-
nedir - ki benzer örnekler kolaylikla
çogaltilabilir (feminist yazar Laura
Mulvey, özellikle 'sov-kizi' (show-girl)
sahnelerinin sinema izleyicilerinin ve
filmdeki erkek karakterlerin bakisla-
rinin odaklarinin teklesmesine karsilik
geldigini isaret eder). Öte yandan kadin
figürü, erkekler için yalnizca bir arzu
nesnesi degil ayni zamanda bir endise
kaynagi (1) da olabilir: kadinin erkekte
yarattigi arzunun envai çesit sebeplerle
tatmin edilemeyecegi ihtimalinin/ ger-
çeginin yarattigi bir endise. Mulvey,
kadinin bakdasi olarak sunuldugu ve
anlatinin duraksatildigi anlarda dev-
reye giren fetisizmin yani sira, popüler
sinema filmlerinin anlatilarinin da
kadinlarin türlü türlü sekillerde 'yola
getirildigi,' 'haddinin bildirildigi',
'cezalandirildigi' öykülerle bu endise-
nin yatistirilmasina hizmet ettigini ve
dolayisiyla anlatinin duraksadigi
anlarda fetisizmin, anlatilarda ise
'sadizmin' devrede oldugunu vurgular
(2).

Istismar sinernasindan 'sanat sine-

Kaya Özkaracalar

masina' kadar sinemanin pek çok
alaninda, çesitli filmlerde görülen 'güzel
kadinlarin tutsak alinmasi' vakalari
yukarida özetlenen çerçeve için ilginç
örnekler teskil ediyor. Bu filmleri kisaca
'tutsak güzel' filmleri olarak anacagim
(bu arada bu tanimlamayi, bu adla bir
roman yazan ve bir film çeken Alain
Robbe-Grillet' den aldigimi, onun da
bu adla bir dizi tablo yapan Magritte'
den esinlenmis oldugunu kaydetme-
liyim). Aynen 'sov-kizi' sahnelerinde
oldugu gibi, 'tutsak güzel' sahnelerinde
de izleyici ile erkek karakterin bakislari
tek bir odakta toplanir. Dogalolarak,
bu filmler kadinlarin yukarida belir-

istismar
filmlerinden, 'sanat'
filmlerine kadar
pek çok filmde
'güzel kadinlarin
tutsak alinmasi'
vakalari görülür.



Sado-erotik
fantazilerden
beslenen bazi

filmlerde kadinin,
arzu nesnesi

kimliginin sinirlari
zorlanarak

kutsanmasi söz
konusu olabilir.

tildigi gibi "türlü türlü sekillerde 'yola
getirildigi,' 'haddinin bildirildigi', ,ceza-
landirildigi' öyküler üzerinden tirnak
içinde veya sözcügün genis anlaminda
bir sadizmi degil, resmen kadinlarin
kaçirilarak hitsak edilmesi tarzi 'apaçik'
bir sadizmi perdeye yansitirlar. Yani,
bir baska deyisle, baska bir çok filmde
desifre edilen alt-metin, bu filmlerde
tam da er meydaninda olan metin gibi
görülebilir. Ancak asagida sergilerneye
çalisacagim gibi yine bu filmlerin
sadizm bahsinde her seyin, her zaman,
ilk bakista göründügü gibi olmaya-
bilecegi üzerine güçlü ~mareler de
sunmasi söz konusudur. Ilginç bir te-
zatla, belki de melodramlardan ve bas-
ka popüler türlerdeki filmlerden farkli
olarak, dogrudan sado-erotik fantazi-
lerden beslenen bazi filmlerde arzu
nesnesi olan kadinin, erkekte tatmin
edilemeyen arzular yaratip erkegi
tehdi t ettigi için 'cezalandirilmasi'
yerine bu arzu nesnesi kimliginin
sinirlari zorlanarak kutsanmasi da söz
konusu olabilir.
Sade ve Justine
'Tutsak güzel' imgesinin ilk kayda de-
ger örneginin miladi muhtemelen Mar-
quis de Sade'in 'kötü-ünlü' eserlerine
kadar götürülebilir. Sade'in kendisi deii

gençliginde bir kaç kez genç kadinlari
- genellikle fahiseler - alikoyup isken-
ceye maruz birakmakla suçlanmisti.
Ancak dönemin 'dejenere' aristokratlari
arasinda bu tarz davranislann bir hayli
yaygin oldugu ve bunlardan Sade'i
ayiran temel farkin ise fantazilerini
daha sonra hapisteyken kaleme dök-
mesi oldugu söylenebilir. Sade' in Justine
adli romani, esere adini veren faziletli
ama talihsiz kizin basindan geçenleri
anlahr. Romanin en çarpiClbölümünde
Justine'in sigindigi bir manastirda, çok
sayida kadinin 'dejenere' kesisler ta-
rafindan sonu gelmez seks ve iskence
orjileri için esir hitulduklari ortaya
çikar.Dinsel taslama içeren özgün yönü
bir yana, Justine' deki bu bölümü n
biçimsel yapisinin edebiyat ve sonra
da sinemadaki 'hitsak güzel' imgesinin
öncüsü ya da prototipi oldugu söyle-
nebilir.

Kadina Tapinma / Onu Yüceltme
Olarak 'Tutsak Güzel'
Sade'in militan bir ateizmle perçin-
le nmis güçlü özgürlükçü damarina
fasizan yönelimlerin karistigi çaprasik
felsefesini açimlamaya bu yazida giris-
meyecegim (3). Ancak Sade'in eserle-
rindeki, özellikle Justine' deki bariz
sadizmin niteligi üzerinde dunnak ko-
numuz açisindan zorunlu. Justine' deki
bütün iskenceci karakterlerin talihsiz
kiza uzun uzun beyan ettikleri üzere,
bu eserdeki iskencelerin ve eziyetlerin
kurbanin aci çekmesinden zevk alma
güdüsüyle yapildigi söylenebilir. Ede-
biyattaki ve sinemadaki bazi 'tutsak
güzel' örnekleri ile - ki bu yazinin ilgi
odaginin agirligini nispeten böylesi
örnekler olusturuyor - Sade' daki sa-
dizm arasinda önemli bir nüans var.
Bu hassas nokta belki söyle ifade edi-
lebilir: 'Tutsak güzel' imgesinde birbi-
riyle baglantili ama birbirine indirgene-
meyecek iki egilim veya boyut vardir:
katiksiz sadizm ve fetisizm. Bazi
örneklerde biri, bazilarinda ise digeri
önceliklidir veya daha agir basar.
Sade'in eserleri, birinci kategoriye dahil
edilebilir. Ama baska 'tutsak güzel'
örneklerinde ise farkli bir öykü okuna-
bilir. Kendi ifadesiyle "heteroseksüel
bir sadist" olan yazar ve yönetmen
Alain Robbe-Crillet'nin eserleri, sa-
dizmin, örtük fetisist boyuhinun çok



C1\.5t:fl;t1A.'m ,t(nip;i~rr,"
.-.....,'h"~ui. (;UUffi..i. KI'!_"O!-,> ••••• ,

:..i li. ~ IiffAm'Jiim'I!'iiI;UJ\ ERS -..ii.i. K~.ai.·_~ii. •••••••_\,,,,,..Vrrot' n:,......,...,'"'"
..-o..., ii.. •• Jo,N:rH &. R, S(!tR4G _ BluiTf l...uiiltl """",-.,~ l"t1\ff S.\~roi

. _.~1't.B.:Swutwt

net biçimde açiga vuruldugu örnek-
lerdir. Metne Magritte tablolarinin eslik
ettigi 'resimli-roman' La Belle Captive' de
(1975), anlatici-özne, kaçirilan kurban-
lar hakkinda sorguya çekilirken su
pasaji okuruz (sf. 128) [4]: "Kaçinlan
kizlarin basina ne geliyor? Bu konu
metin içinde baska yerlerde ayrintili
biçimde ele alinmisti. Özetleyeyim: Ha-
yaletlerin ve kayip anilarin tapinaginda
müminlerin taptigi tanriçalara
dönüsüyorlar." [vba]

Talihsiz kurbanin 'gerçek' (?) ka-
deri, 'nesnel' (?) bir bakis açisindan -
ve eklemek gerekir ki ayrica muhte-
melen kurbanin bakis açisindan (5) -
iskence ve cinayetten baska bir sey
olmayabilir ama bu siddet eylemleri,
uygulayicisi tarafindan "tutsak güzele"
tapinmak amaciyla uygulanmakta ve
onun tarafindan böyle algilaninaktadir.
Siddetin uygulayicisi açisindan, tutsak
güzelin 'kurban edilmesi' degil, tam
tersine ona tapinilmasi söz konusudur.

Magritte'in bir tablosundan da bu-
na benzer bir tema vardir - ki bu tablo
da La BeZleCaptive' de metne eslik eden
görsel malzemeler arasinda yer almak-
tadir (sf. 152).Söz konusu tablo, Fanto-
mas seriyalinin ünlü posterinin farkli
bir versiyonudur. Fantomas, popüler
bir cinayet romanlari dizisine ve ondan
uyarlanan seriyale adini veren bir anti-
kahraman, acimasiz bir katildir. Özgün
posterde dev bir Fantomas figürü, elin-
de bir hançer oldugu halde Paris'in
üzerine çökmüstür. Magritte tablo-
sunda ise ayni fonda ve ayni pozdaki
Fantamas elinde bir gül tutmaktadir.
Hançerin yerini gülün almasi, yani
hançer ile gülün birbiriyle degis-tokus
edilebilir, birbirinin yerini tutabilir
olmasi,gül sunmak ile hançer sap-
lamanin - 'sapkin' bir perspektif ten-
ayni kapiya çiktigi soi;mcuna götürebilir
bizi. Görünürdeki sadist eylemin ar-
dinda yatan güdü veya içine oturdugu
baglam, basitçe katiksiz bir sadizme
(yani "aci çektirmekten zevk almak")
indirgenemez, kadinin fetisist birtapin-
manin nesnesi olmasiyla baglantilidir
(ve dolayisiyla kelimenin dar anla-
minda 'kadin düsmanligiyla' açikla-
namaz).

Heteroseksüel sadizmin - 'tutsak
güzel' imgesinin - bu örtük boyutunun

veya varyantinin çok daha belirgin bir
örnegi, ünlü manga sanatçisi Hidesi
Hino'nun yönettigi kötü-ünlü video
filmi Guinea Pig 2: Flowers of Bloody
Flesh' de (1989) karsimiza çikar. Film,
bir kadinin Samuray giysileri içindeki
sapik bir erkek tarafindan kaçirilip par-
ça parça edilerek öldürülmesi üzerine-
dir. Sapik, tutsagi üzerinde ise girisme-
den önce söyle der: "Ona verdigim ilaç
sayesinde, görülecegi üzere, her tür
aciyi hissetmekten münezzeh. Ama aci
yerine, yalnizca ecstasy hissediyor. Bu
dünyada bundan daha güzel bir sey
yok Sim,.di,ideal güzelligi açiga çikara-
cagim. Once, bileginde kirmizi bir çiçek
açacak" (6) Ve bu sözlerin ardindan
kadinin bilegini kesmeye girisir.

Burada cinsel siddetin fetisist bir
baglam içinde tezahürünün bariz bir
örnegini görüyoruz. Kanli yaranin
"kirmizi çiçek" olarak algilanmasi,
Fantamas örnegindeki hançer-gül esles-
mesinden daha açik bir noktaya gider:
Sapigin motivasyonu (eylemin 'nesnel'
niteliginden bagimsiz olarak), tutsaga
aci çektirmek degil, ondaki "ideal gü-
zelligi" açiga çikararak onu 'yüceltmek'
Bu, en uç noktaya vardinlmis bir fe-
tisizmdir.

Siddetin
uygulayicisi
açisindan, tutsak
güzelin 'kurban
edilmesi' degil,
tam tersine ona
tapinilmasi söz
konusudur.



Justine

Tutsak alman
güzel bir kadm
olduktan sonra,
bir film {erkek}

izleyicilere tutsak
alan m cinsiyeti

veya amacmdan
bagimsiz olarak

ayni hazzi
verebilir.

Sinemada 'Tutsak Güzel' Imgesine
Giris
'Tutsak güzel' imgesi üzerine yogun-
lasan ilk istismar filmi muhtemelen
White Slaves of Chinatown (Çin Mahal-
lesinin Beyaz Köleleri, 1964)olsa gerek.
Filmin konusu, Amerika'yi mahvetmek
için New Yorklu kizlari kaçirip isken-
ceyle uyusturucu ticaretine zorlayan
Olga adli komünist - 'içimizdeki düs-
n1an'-figürüerrahndadönüyo~Filmin
siyasi yönelimi, anti-Komünist parano-
yanin istismari açisindan ilginç olsa da,
filmin en az bunun kadar önemli bir
cazibe noktasimn da kaçirilan kadinlara
iskence yapilmasinin perdeye getiril-
mesi oldugu kaydediliyor (7). Filmin
çok büyük bir gise basansi elde etmesi,
aym yil içinde birbiri ardina üç devam
filmi (8) çekilmesini saglamis. Kusku-
suz bu filmde kadinlara yönelik siddet
uygulayicisinin da bir kadinolmasi
dikkate alinmali. Bu açidan film, diger
'tutsak güzel' filmlerinden, erkeklerin
kadinlari cinsel saikinle - yani, sirf gü-
zelolduklari için - kaçirdiklari filmler-
den ayriliyor. Hem tutsak alma eylemi-
nin ardindaki siyasi saikin, hem de
tutsak alanin cinsel kimligi, 'isimizi
karistiriyor', 'tutsak güzel' imgesinin
ardinda neyin yathgi sorusunun ya-
nitini, baska etkenlerin harici etkisin-
den ayiklamak zorlasiyor. Ancak tutsak
alinan güzel bir kadin olduktan sonra,
bir film (erkek) izleyicilere tutsak alanin
cinsiyeti veya amacindan bagimsiz
olarak ayni hazzi verebilir. Hatta sayisiz
'kadinlar hapishanesi filmi' ve daha da
kötü bir üne sahip olan Nazi toplama
kampi filmlerinin çogunda 'tutsak gü-
zel' imgesine yer verildiginde kadin
gardiyanlar, müdürler veya komutanlar
söz konusudur.

Amerikan istismar sinernasinda,
erkeklerin kadinlari sirf güzelolduklari
için kaçirip alikoyduklari filmlerin ilk
örneklerinden bazilari The Big Snatch
(1968, Büyük Zapt), ?arn of the Naked
Dead 0973, Çiplak Olüler Ahiri) ve
Schoolgirls in Chains (1973, Zincire Vu-
rulmus Okul Kizlari) adlarini tasiyor.
Türün ayni dönemde çekilen oldukça
çarpici bir örnegi ise Danimarka yapimi
(9) Slaver i Buro (1972, Slaves in Cages,
Kafesteki Köleler). Filmin baslarinda

--

genç bir kadin, bir adam tarabndan ka-
çirilarak bir mahzende kafese kapah-
liyor. Mahzendeki kafeslerde benzer
sekilde kaçirilmis baska kadinlar da
vardir. Adam, bu kadinlari mahzende
az sayidaki bir izleyici kitlesine düzen-
ledigi erotik gösterilerde kullanmak-
tadir. Filmde kismen agir çekim olarak
ve Jimmy Hendrix'in müzikleri esli-
ginde uzun uzadiya sunulan kirbaç-
lanma sahneleri, istismar sinemasi
içinde en 'özenle' kotanlmis 'anlatinin
duraksahlmasi' örneklerinden biri sayi-
labilir. Ancak bu filmde yukanda söz
ettigimiz 'tutsak güzel' imgesinde
kadinin 'sapkin' bir sado-erotik bag-
lamda yüceltilmesi/tapinilmasi duru-
munu görmek pek kolay degil açikçasi:
Tutsaklarin, önlerine sunulan taslardaki
yemekleri dört ayak üzerinde ellerini
kullanmadan agizlariyla yemeye zor-
lanmalari gerçekten de en azindan ilk
bakista filme son derece itici ve bir hayli
'kadin düsmani' bir hava veriyor. An-
cak yine de finalde kizlarin mahzende
izleyicilere sunulan bir gösteri sirasinda
adami öldürmeleri ve izleyicilerden
alkis alarak sahneyi terk etmeleri belki
de filme üzerinde durulmasi gereken
ayri bir anlam da katiyor.

1960'larda ve 1970'lerde Amerika'
mn araba veya ara sokak sinemalarinda
sikça rastlanan 'tutsak güzelli' istismar
filmlerinin yam sira seks dükkanlanmn
arka odalannda gösterilen veya kiraya
verilen kisa merrajli, sessiz, 8 mm. 'ma-
karalar' (loops; stags olarak da bilini-
yorlar) içinde bu tarzin daha 'basit'
örnekleri mevcut. Sado-mazo/fetisist
makaralann bilinen ilk örnekleri 1950'
lerde Klaw ailesinin çektigi ve ünlü
Betty Page'in oynadigi 'estetik' maka-
ralar ancak 1970'lere gelindiginde ise
çok daha 'sert' ürünler devreye girmis.
Konusuz veya çok basit konulari olan
bu tip ürünler genellikle son dere.ce
sert siddet eylemlerinden ibaret. Or-
negin bir tanesinde (bu örnekte oldugu
gibi 'makaralarin' çogu isimsiz ve je-
neriksiz oluyorlar) bir grup adam,
sokaktan geçen bir kizi kaçirip bir bod-
ruma indiriyorlar ve ... Amerikan ma-
karalarinin çogu yalnizca yapimcila-
rinin/ dagitimcilarinin adlariyla (0)
aniliyorlarsa da Avrupa'da 68 kusa-
gindan bir anarsist olan Lasse Braun



Her bod)' is bruised and
embrlieed beyond her
wildest dreams.

nan veya esinlenen bu iki filmin ötesin-
de, Franco'nun diger filmlerinin de
çogu 'tutsak güzel' imgesiyle dolup ta-
sar. Franco'nun, çok sayida 'kadinlar
hapishanesi filmi' yönetmis olmasinin
yam sira gizli ajan parodilerinden kadin
vampir filmlerine kadar çok farkli
türlerde yönettigi filmlerde, konudan
bagimsiz olarak bir kadinin kaçirilip
iskence edildigi sahnelere yer verdigi
de olmustur. Yönettigi 160' dan fazla
film içerisinde basrolü bizzat üstlendigi

(gerçek adi: Alberto Ferro), "kaliteli"
makaralarin "auteurü" olarak ün yap-
mis ve Braun'un eserleri arasinda sa-
dizm temali makaralar da var, örnegin
bir tanesinde Viking savasçilarin, gani-
meti olarak aldiklari kadinlari lime lime
etmelerinin yer aldigi kaydediliyor.
Mazinin makaralarimn islevini günü-
müzde kisa metrajli underground video-
larin aldigi söylenebilir.

Sadede gelelim. Sade'in eserleri çok
sayida filme esin kaynagi olmustur.
Roger Vadim'in yönettigi ve Catherine
Deneuve'ün basrolde oldugu Justine
uyarlamasi La Vice et la Virtu' nun (Kö-
tülük ve Erdem; 1962) konusu Nazi
Almanyasi'nda, Pasolini'nin yönettigi
Sodom'un 120 Gpnü uyarlamasi Salo'
nunki (1975) ise ltalya' da fasist rejimin
son günlerinde geçiyor. Ancak fantazi-
lerin kagida dökülmesi olan Sade'in
eserleri ile toplumsal baski rejimIeri
gibi tarihsel gerçekler arasinda iliski
kurulmasi tartismali bir konudur: Ge-
rard Lenne, Le sexe a i'ecran (Perdedeki
Seks) adli eserinde bunu açikça bir
'hata' olarak niteler, Roland Barthes'in
da Pasolini'nin filmine - bazi genel
itirazlarin yam sira - özelolarak bu açi-
dan da elestirel yaklastigini kaydeder
(ll).

Jesus Franco
Beyazperdede simdiye dek yapilan
nispeten en sadik Sade uyarlamasi, Jess
Uesus] Franco imzali Justine (1969)olsa
gerek. Bu filmin basinda jenerikten önce
Klaus Kinski'nin canlandirdigi Sade'in
hapishaneye getirilip hücreye atilma-
sim izliyoruz. Kafese konmus bir aslan
gibi hücresinde bir o tarafa bir bu tarafa
dolasan Sade, iskence edilen genç ka-
dinlara iliskin sanrilar görmektedir.
Sonunda oturur ve zihninden geçenleri
kaleme aktarmaya baslar: "Justine."
Böylece filmin jenerigi girer, sonra da
ünlü eserin uyarlamasi olan filmin esas
konusu baslar. Filmin geri kalanin çogu,
kötü-ünlü yönetmeninin samna yaras-
mayacak sekilde yavan bir anlatiya
sahip olsa da, manastir sahnelerine
Franco'nun büyük bir heves ve 'özenle'
yaklastigi açik. Bu anlarda adeta anlati-
mn gidisatina esler konulur. Bas kesis
(Jack Palance), neye ugradigim sasiran
zavalli Justine'e (Romina Power; evet,

sarkiCl Tyrone Power'in kizi!) sado-
hedonizm üzerine bir söylev vermeye
baslar ("Paylasilan bir zevk, illa artan
bir zevk degildir," gibi aynen roman-
dan alinma repliklerle, Simon de
Beauvoir'yi "Sade' i yakmali mi?" so-
rusunu sormaya yönelten bu tarz öner-
meler olsa gerek!). Monologun sesi git-
tikçe azalirken, Bruno Nkolai imzali
müzigin sesi artar; hala söylev vermek-
te olan kesisin yüzünün görüntüsü bir
çözülme efekti ile yerini Justine'in ma-
ruz kaldigi iskence görüntülerine bi-
rakir - bu arada Justine'in aci haykiris-
lari müzige karismaktadir. Bu arada
zaman zaman Sade'in (Kinski) hüc-
resinde yazi yazdigi görüntüler ise yine
çözülme efektleriyle perdeye artarda
gelip gider. Filmin kalan sahnelerindeki
realist, standart, yavan isiklandirmayla
tezat olusturacak sekilde iskence
görüntülerihin, mavi, kirmizi gibi temel
renklerin hakim oldugu 'estetik' bir
isiklandirmayla çekilmis oldugunu da
eklemek gerekli.

Franco'nun ayni dönemde çektigi
Eugenie ... the Story of Her Journey into
Perversion (Eugenie'in Sapkinliga Yol-
culugunun Hikayesi, 1969) adli filmin
de Sade'in bir baska romani olan Phi-
losophie dans Boudoir' dan esinlenmis
oldugu kaydediliyor. Sade' dan uyarla-

Franco'nun ayni
dönemde çektigi
Eugenie ... the
Story of Her
Journey into
Perversion adli
filmin de Sade'in
bir baska romani
olan Philosophie
dans Boudoirdan
esinlenmis oldugu
kaydediliyor.
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L 'Eden et apres

'Tutsak güzel'
imgesinin içine
oturtulabilecegi
'oyun' baglarni,

bu imgenin
fantazi boyutu

Robbe-Grillet'nin
filmlerinde sürekli
ve vazgeçilmez

biçimde
sözt<onusudur.

tek filmin adi ise Sadist of Notredame
(1980). Bir anlamda edebiyatta Sade'in
yeri ne ise, sinemada da Franco'nun
yerinin o oldugu söylenebilir. Franco'
nun, Paris'in 'yozlasmis' kadinlarini
"fahise olduklari" için tanri adina
"cezalandirma" ve günahlarindan "a-
rmdirma" misyonunu kendinde gören
bir dinsel fanatigi canlandirdigi Sadist
of Notredame, anlatisi itibariyle basitçe
''kadin düsmani" bir film olmak bir ya-
na, tam tersine dinsel fanatizmdeki ka-
din düsmanliginin parodisi niteligin-
dedir.

Yukarida söz edilen Justine' de, per-
deye gelen öykünün zindana hkilan
bir tutsagin kaleminden çikmis olma-
sinin vurgu1andigin.i görmüstük. Fran-
co'nun video piyasasina henüz çikma-
mis çok az sayidaki filminden biri olan
Eugenie'nin de, yasanan iskence olay-
larinin kabus mu, gerçek mi oldugunun
belirsizligi üzerine kurgulandigi kay-
dediliyor. Yine ayni dönemde çektigi
Venus in Furs' de (Kürkler içindeki
Venüs, 1968) ise sadist bir orjinin kur-
bani olan bir kadinin canlanarak katil-
lerinden intikam almasinin öyküsü
anlahIirken yine sanriyla gerçek ara-•

sindaki ayrim içinden çikilmaz derece-
de belirsizlesir.Midnight Parfy' de (Cece-
yarisi Partisi, 1975) ise filmin kurmaca
niteligi sasirhci bir müdahaleyle anim-
sahIir: Yan rollerden birini üstlenmis
olan Franco, bir kadina iskence yaphgi
sirada bir ara yüzünü kameraya/iz-
leyicilere dogru dönerek "Ben yalnizca
bir aktörüm!" der. ..

Alain Robbe-Grillet
'Tutsak güzel' imgesinin içine otur-
bilabilecegi 'oyun' baglami, bu imgenin
fantazi boyutu Robbe-Crillet'nin film-
lerinde sürekli ve vazgeçilmez biçimde
sözkonusudur. Kendisinden beklene-
cegi üzere Robbe-Crillet'nin yalnizca
romanlari degil filmleri de 'tutsak gü-
zd' imgesi ile doludur. Trans-Europe
Express'de (1966) basroldeki erkek ka-
rakter bir sahnede basroldeki kadin
karakteri bir yataga baglar, bir baska
sahnede ise zincirlenmis bir kadinin
sahneye çiktigi bir gece kulübünü zi-
yaret eder. Yataga baglama sahnesi sine-
ma dili açisindan çok fazla öne çikarilan
bir sahne olmasa da gece kulübü sah-
nesi, konunun gelisimin duraklamaya
ugradigi bir ana tekabül eder: Kamera,
kadinin vücudu ve zincirlere dakika-
larca odaklanmis durumda kalir. Mul-
vey'in filmlerdeki 'sov-kizi' sahnele-
rinin sinema izleyicisinin ve filmdeki
karakterlerin bakislarinin ayni seyir
nesnesinde bulusmasina isaret ettigi,
'tutsak güzel' sahnelerinin de ayni islevi
gördügü yazinin girisinde kayde-
dilmisti. Trans-Europe Express'in bu
sahnesinde ise düpedüz "tutsak güzel'
pozu içindeki bir 'sov-kizi' vakasi söz
konusu! Bu filmi n de yer yer gerçeklik
ve hayal arasindaki sinirlari belirsizles-
tiren bir anlatisi olsa da, yine de
nispeten 'anlasilir' bir konusu vardir.
Robbe-Crillet'nin sonraki filmlerinden
bazilari ise bu açidan daha da asiri uç-
lara giderek neredeyse anlatinin nerede
devam ettigi, nerede duraksadigi
belirsizlesir. Sanki bu filmler bastan
sona anlatinin donduruldugu anla-
rinin damitilmasindan olusmuslardir
- hem L'Eden et apres (Cennet ve Ötesi;
1971) hem de Glissements progressif du
plaisir (Hazzin Kayarak Ilerleyisi; 1974)
kafese konmus, baglanmis, zincirlenmis
kadin görüntüleriyle doludur. La jeu



avec lefeu' de (Atesle Oyun; 1975) zincire
vurulan ünlü erotika yildizi Sylvia
Kristel' dir, La belle Captive' in (1983
[Robbe-Grillet'nin ayni adli resimli-ro-
maninin uyarlamasi degil]) adi ise
yeterince açik.

Glissements progressif du plaisir' de
genç bir kadin, kiz arkadasini yataga
baglayip kirik bir siseyle~ldürmekle
suçlanarak hapsedilir. Ote yandan
muhtemelen hapishaneyle ayni mekan
olan manastirin zindanlarinda da zin-
cire vurulmus genç kizlarin feryatlari
duyulmaktadir. Zamanla tutsagin gü-
zelligi, gençligi, canliligi karsisinda,
onu tutsak alanlar ona boyun egerler.
Sonunda genç kiza atfedilen 'suçun'
baska bir açiklamasi oldugu, iki kizin
aslinda 'oyun oynamakta' olduklan
ama 'olay mahalline' gelen 'yetkililerin'
bunu idrak edememis olduklan anla-
silir. Aynen savci ve rahip gibi tutsagin
etkisi altina giren avukatin, saçlanni
saldiktan sonra (ayni aktrisin canlan-
dirdigi) 'maktulle' ayni kisi haline
geldigine süphe kalmaz. Böylece döngü
tamamlanmis, baslanilan noktaya geri
gelinmistir.

Güzel kadinin tutsakliginin, onu
tutsak edenin hayalinde veya bu film-
lerin anlatilannda 'gerçek' zaman ve
mekan çökmüs oldugu için gerçek za-
man ile mekanin disindaki belirsiz bir
'gerçeklik' düzleminde yasandigi söy-
lenebilir. Bir baska deyisle, Robbe-
Grillet'nin filmleri belki de katiksiz fan-
tazinin (fantazi olarak fantazinin) temsi-
li olma niyeti tasirlar (12). Ve Sade'in
ifadesiyle "duyulanmiz vasitasiyla
aldigimiz zevklerin tamamen hayal
gücümüze bagli oldugunu ve onun
tarafindan düzenlendigini kabul eder-
sek, [ ... ] zevklerin sonsuz çesitliligi
olmasina [... ] sasirmamak gerekir (13)."

NOTLAR:
(1) Psikanalize dayanan feminist yazarlar,
bu endiseyi "hadim olma" endisesi olarak
görürler!
(2) Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures
(1989, Londra, McMillan Press).
(3) Bu açidan ancak giris mahiyetinde olsa
. da bkz: Kaya Ozkaracalar, 'Sade' i Ne
Yapmali?', R11dikalCumartesi, 17.2.2001,sf.4.
(4) La Bel/e Captive sayfa numaralari
University of California Press (çev. Ben
Stolzfus, 1995) baskisindan.
(5) Histoire d'O (1975; O'nun Hikayesi) gibi

sado-mazosist filmlerde ise tutsak güzelin
gönüllülügü söz konusudur. Sado-mazosist
sinema, basli basina ayri bir yaziyi
gerektiriyor.
(6) David Kerekes & David Slater, Kil/ing
for Cu/ture (Creation Books, Londra, 1995),
sf. 259-260. n. 6.
(7) Eddie Muller & Daniel Farris, That' s
Sexploitation (Titan Books, Londra, 1997),
sf. 101.
(8) Olga's Girls (Olga'nin Kizlari), posterinde
"Freud'un yalnizca ima etmekle yetindigi
seyi gösteren film" diye yazan Olga' s House
of Shame (Olga'nin Utanç Evi) ve Olga's
Massage Parlour (Olga'nin Masaj Salonu).
(9) Filmin yönetmeni olarak jenerikte Carl
Bucholz adi geçiyor; ancak ne bu isim, ne
de oyunculardan herhangi birinin adinin
baska hiç bir filmin künyesinde kaydi
bulunamadigindan takma isim olmalari
muhtemeL.
(10) Alpha Blue Archives web sitesindeki
bilgilere göre: hardcore seks ve bu piyasadaki
en sert siddet sahnelerini sunan New York
merkezli RDF, kostüm ve set tasarimina
özen gösteren, California merkezli Roxbury
Press, hardcore sekse hiç yer vermeyen, yine
Bati Yakasi'ndan House of Milan ve Los
Angeles'den TAO. Bu makaralarin favori
yildizi ise Serena olarak bilinen bir aktris.
(11) Sex on the Screen (çev.: D. Jacobs;
St.Martin' s Press, New York, 1985), sf. 37.
(12)Her ne kadar Barthes, fantazilerm ancak
yaziya aktarilabilecegini ama
'gösterilemeyecegini' güçlü argümanlarla
savunmussa da Lenne (a.g.e, sf. 40-41),
Bunuel'in Belle du jour'u gibi bu güçlügü
asabilen örnekler oldugunu ifade eder.
(13) Justine (çev.: Birsel Uzma; Istanbul,
Çiviyazilari, 2000), sf. 179.

Gelecek sayida:
Uzak Dogu Sado-Erotik Sinemasi
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COCTEAU VE CORMAN ARASINDA BiR YERDE

carnival of souls'un
hakkini verirken David White

çev.: Orhun Yakin

Film pat diye
basliyor. Ne bir
giris müzigi ne
siyah bir fondan

yavas yavas
aydinliga dogru bir

geçis ne de bir
stüdyo logosu var

ortalikta.

Film pat diye basliyor. Ne bir giris
müzigi ne siyah bir fondan yavas yavas
aydinliga dogru bir geçis ne de bir
stüdyo logosu var ortalikta. Sadece
ölümcül bir araba yarisina girmek
üzere olan iki araba var perdede. Bir
film seti ve tamdik yüzler falansa hak
getire. Birakin tipik bir Hollywood
filminde ki teknik ustalik gösterilerini,
film bir drive-il1 (araba sinemasi) filmi
havasi bile tasimamaktadir. Hatta
filmin açilisi bile filmden baska her
seye benzemektedir. Bu görüntülerin
üzerinizdeki etkisi sarsio ve sasirticidir.

Komik bir sapka takmis olan adam
at kuyruklu bir kiza araba yarisi için
meydan okumaktadir. Daha yüzünde
"kötü bir seyolacak, biliyorum" ifadesi
olan kizin yüzünü bellegimize kazi-
maya firsat bularnadan iki arabanin bir
köprünün üstünde hizla ilerlediklerini
görürüz. Ne bir lastik cayirhsi ne de
sürücülerin yakin plan zevk çigliklari
athklarim gösterilir seyirciye. Sonra,
aniden kizin kullandigi araba kontrol-

••

den çikar ve köprünün korkuluklarim
kirarak asagiya uçar. Ne bir çiglik
isitiriz ne de dehset içindeki yüzlerin
yakin çekimlerini görürüz. Insanlar
korkuluga yaklasirlar ve asagida araba-
nin yavas yavas dibe dogru çöküsünü
seyrederler. Araba yavasça kaybo-
lurken panik içinde kalan kadinlarin
da yeri yoktur bu çekimde.

Düsük bütçeli gerilim filmlerinin
sürekli kullandigi seyirciyi manipüle
etmeye yönelik tipik kliselerden eser
yoktur bu sahnelerde. Kisacasi, CamivaZ
of SouZs'un 0961; Ruhlar Karnavali) ilk
bir kaç dakikasinda seyirciye izlemekte
oldugu seyin bir konulu film oldugunu
gösterecekhiçbir ipucu yoktur.

Ama sonra, filmi n adi ve kadro-
dakilerin isimlerinin perdede belir-
mesiyle biraz rahatlariz. Ama o ür-
kütücü müzik halen duyulmaktadir.
Sadece org kullamlarak icra edilen bu
müzik drive-in seyircilerinin 1962'de
sik sik duyduklari heyecanli anlan ifade
etmek için kullamlan birbirine ben-



zeyen, alisilmis müziklere hiç benze-
mernektedir. Filmin jenerigi bittiginde
seyirci kafasi iyice karismis, saskin ve
birazda ... nasil demeli ... korkuya ben-
zer bir ürperti içindedir.

Drive-in seyircisinin içine düstügü
bu durumu anlamak mümkün aslinda.
Daha biraz önce arhk iyice yaslanmis
olan Lon Chaney Jr.'m basrolünü oyna-
digi The Devi!' s Messenger (Seytan'in
Habercisi) filmini seyretmis ve bütün
sadik drive-in müsterilerinin çok iyi
bildigi gibi siradaki film için isleri tam
anlamiyla sansa kalmish. Eger sans-
liysalar siradaki son sürat akip giden
düsük bütçeli bir Roger Corman filmi
olabilirdi. Eger o kadar sansli degillerse,
aslinda 30 küsur dakikalik bir diya-
logun esnetilerek normal bir film sü-
resine çekilmesi sonucu ortaya çikmis,
son derece sikici bir düsük bütçeli filmle
vakit geçirmek zorunda kalacaklardi.
Ama o gece sansli günleriydi ve karsi-
larina Amerikan B film endüstrisinin
en yarahci, güçlü ve bagimsiz sine-
manin en basarili korku film ürün-
lerinden biri çikti.

Jenerikten sonra ilk açilis sekan-
sinda içimize yerlesen o garip duygu
filmin geri kalan 70 küsur dakikasinda .
devam edecektir. Anlayabildigimiz ka-
dari ile kazadan sag kurtulan biri var-
dir: Kazadan bir kaç saat sonra sudan
afanamis ve çamura bulanmis bir se-
kilde sahile çikan Mary Henry (Canda-
ce Hillgoss). Mary'nin nasilolup da
böyle bir kazadan sag kurtuldugunu
anlayamayiz, öyle ki Mary bile kazadan
sonra ne oldugunu hahrlayamamak-
tadir. Ertesi gün, Mary kaza ile ilgili
her seyi geride birakmaya karar vermis
bir sekilde - bogulan arkadaslarindan
bile söz etmez kimseye - esyalarini
toplar ve sehri terk eder. Anlariz ki,
Mary aslinda bir kilise orgcusudur ve
Salt Lake City'de daha yeni bir is bul-
mustur. Sehir disinda, karanlik otoyol-
da ilerlerken Mary ilerde, koyu renk
elbiseli, yüzü çamasir suyundan çik-
misa benzeyen ve kendisine gülümse-
mekte olan bir adam görüntüsü görür.

Bu olaydan kisa bir süre sonra
Mary kendisinin de açiklayamadigi bir
biçimde anayolun hemen ötesinde dev
boyutlarda bir binaya dogru adeta
sürüklenir. O civardaki bir benzin istas-
yonu görevlisi binanin eskiden kar-
navallar için kullanildigini söyler.

Mary Salt Lake City'e ulasir ve ça-

lisacagi kiliseye giderek rahip efendiye
hünerlerini gösterir. Çok etkilenen
rahip yaninda duran cemaatten birine
"Ruhlari alevlendirece~. bir orgcu
bulduk sonunda," der. Ote yandan
Mary'nin isi ile ilgili herhangi bir ma-
nevi veya ruhsal beklentisi yoktur: "Bu
benim için sadece bir is," der.

Mary'nin pek pas vermedigi tek
kisi sadece yeni isvereni degildir. Bir
odasini kiraladigi evdeki komsu-
larindan Bay Linden (Sidney Berger)
de "baska kapiya" muamelesi görür
Mary'den. Sisman ve bohemvari Lin-
den kahvesini brendi ile desteklerneyi
pek sevmekte ve Mary'ye sehri tanitma
kon~sunda çok istekli görünmektedir.

Ustüne bir seyler almak için
alisverise çikan Maryansizin hiç
kimsenin kendisini görmedigini ve
isitmedigini fark eder. Panik içinde ma-
gazayi terk eden Mary çareyi bir psiki-
yatrin koltugunda arar. Doktor ona
bütün bu sanrilarinin ve endisesinin
geçirdigi kazanin yan etkIleri oldugunu
söyler. Mary doktora sehrin disindaki
terkedilmis binayi gördügünde kapil-
digi korkudan bahseder. Doktor Mary'e
karnavala tekrar giderek korkulariyla
yüzlesmesini önerir. Mary denileni ya-
par ama pesini birakmayan görüntüler
esliginde gerçeklikten kopmaya da
devam eder.

Ani bir krizle org'unun tuslarina
saldiran Mary'nin müzigini kutsala
saygisizlik olarak addeden rahip ken-
disine kapiyi gösterir. Sonunda, yeni
komsusunun da destegi ile içki ve seks-
le dolu bir gece geçirip dagitmaya karar
veren Maryaynanin karsisina geç-
tiginde kireç suratli adamin yansi-
masini görür. Adam yavasça Mary'nin
boynuna dogru egilerek omzuna bir
öpücük kondurur. Kontrolünü kay-
beden Mary karnaval mekanina geri
gider. Ama orada kendisini bir ruhlar
karnavali beklemektedir.

Ruhlar Karnavali'nin bu "beklen-
medik sonu", son 30 yilda çevrilen
korku filmlerinden çok azini bile iz-
lemis olanlar için pek sasirhci olma-
yacakhr. Aslinda bu hikayedeki beklen-
medik son, yönetmen Herk Harvey ve
senarist John Clifford'in 1961'de sadece
30.000 dolarlik bir bütçe ile bu projeye
soyunduklarinda hiç de orijinal bir bu-
lus degildi. The Hitchiker (Otostopçu),
Louise Fletcher'in yazdigi, ülkeyi boy-
dan boya kat eden bir adamin ikide biri

Filmin jenerigi
bittiginde seyirci
kafasi iyice
kansmis, saskmve, ",
biraz da nasll
demeli korkuya
benzer bir ürperti
icindedir.,
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de sasirhci kimliklerle karsisina çikan
ölüm melegi ile karsilasmasini anlatan
popüler bir radyo oyunuydu. Ambrose
Bierce'in An Gccurrence at Gwl Creek
Bridge (Owl Creek Köprüsü Olayi) adli
kisa öyküsü daragacinda asilmasindan
hemen önce kaçtigini hayal eden bir
suçluyu anlatmaktaydi. Bu iki hikaye
de, Rod Serling'in arhk klasiklesmis te-
levizyon dizisi The Twilight Zone'un
(Alacakaranlik Kusagi) bölümleri ola-
rak filme çevrilmis ve Ruhlar Karna-
vali'nin senaryosu ile benzerlikler gös-
termekteydi.

Her ne kadar bu kisa filmler ol-
dukça yaratici ve ürperticiydiyse de,
Ruhlar Karnavali'nin farkliligi bu hika-
yelerin genel yapisini aynen alip içine
bir tutam karmasik karakter olusumu,

hayal gücü ve bir Yahudi-Hiristiyan
paranoyasi ekleyerek sunabilmesi oldu.
Clifford'in çok katmanli senaryosu ile
insan beyninin karmasikligi ve ruhun
ne menem bir seyoldugu konusu üze-
rine kurdugu özenli diyaloglar bize
ikilinin derdinin sadece seyirciyi alisi-
lageldik numaralarla korkutmak olma-
digini gösteriyor. Ruhlar Karnavali bir
takim groteskliklerle seyircisinin ka-
fasina vurmuyor; yavas ve sabirli bir
biçimde derisinin alhna sizmayi tercih
ediyor.

Bu ciddi, karanlik ve hayaletlerle
dolu film, Harvey, Clifford, kompozitör
Gene Moore ve film için ellerinden
geleni esirgemeyen ve severek çalisan
ve bu ruh halini beyaz perdeye de yan-
sitan oldukça ilginç bir oyuncu grubu-
nun ortak çalismasinin ürünüdür.

Harvey ve Clifford daha çok ög-
retici filmlerin yapim ve dagitimi üze-
rinde yogunlasmis olan Centran firmasi
ile çalismaktaydilar. Centran gibi fir-
malar çok uzun süredir faaliyet göster-i

mekteydi ve Hollywood'a gidip etrafi
dagitmak gibi bir amaçlari olmayan
film yapimcilarina olanaklar sagla-
maktaydilar. Bu filmler genellikle 30
dakika civarinda olup sarhos araba
kullanmanin tehlikelerinden tutun da
Amerikan veletlere dünyanin öteki
ucundaki "Kore" ve ''Rusya'' gibi aca-
yip isimler tasiyan esrarengiz yerleri
tanitmaya kadar her türlü konuyu ele
almaktaydilar.

Centran diger firmalarin hep bir
gömlek üstünde olmasini kendisine
has bir artistik yaklasima borçluydu.
Film yapimcilarinin israrla üstünde
durduklari konu, filmlerin ikna edici
olmalarinin yolunun gerçekçi karak~
terlerle ele alinmalanndan geçecegine
olan inançlariydi. Harvey ve Clifford
iste bu yaklasirin Ruhlar Karnavali'nda
birebir uygulama firsahni bulmuslardi.
Filmde ki bir çok sahne egitici bir hava
tasimaktaydi ama bu da filmin lehine
bir durum yaratmaktaydi. Çünkü egi-
tim filmleri genellikle hayali bir hika-
yeye degil gerçek olgulara dayanir ve
bu baglamda zaman zaman oldukça
ciddi bir havaya bürünen diyaloglar
filmin hikayesini daha inandirici kili-
yordu. Her ne kadar senaryonun dozu
biraz fazla kaçmis gibi gözükse de
seyirci, oyuncularin oynamasina ve ka-
rakterlerinin de konusmasina olanak
sagladiklari için filmi yapanlara hay-
ranlik duyar.

Tabii ki tebriklerin büyük bir kismi
da çok iyi oyunlar veren Sidney Berger
(Mary) ve Candace Hillgoss'in (Mary'
nin azgin komsusu) hakki. Her ne
kadar seyircilerin büyük bir bölümü
kireç suratli adamin (yani, yönetmen
Harvey) görüldügü sahnelerin filmdeki
en siki sahneler oldugu fikrinde olsalar
da, Berger ve Hillgoss'in çekimlerde
aralarinda olusan ve biraz sapkin ola-
rak nitelendirebilecegimiz kimyalari
filmin hikayesine bir bütünlük ve enerji
kazandirmakta.

Centron'un binasi Kansas eyaletinin
Lawrence sehrinde bulundugundan
Ruhlar Karnavali'nin bir çok sahnesi
(Salt Lake City sinirlari içinde bulunan
terk edilmis Saltair Eglence Parki'nda
çekilen karnaval sahneleri hariç) bura-
da çekilmisti. Hollywood'un isiltisinin
çok uzaginda kalan bu bölge filmin
tonunu ve ruh halini belirlemisti. Har-
vey, Lawrence sehrini gerçekten çok
seviyordu ve bu sevgisini filmin her



karesinde görmek mümkündü. Her ne
kadar Kansas eyaleti bir çok sinema
severin belleklerine Wizard of Oz' da
(Oz Büyücüsü) Dorothy Gale'in terk
etmek istedigi bir yer olarak kazindiysa
da, Harvey bize buranin sadece yüzey-
selolarak bakildiginda siradan gelen
bir yer oldugunu gösterir. Uzayip giden
ban1iyöleri ve issiz sehir merkezi görün-
tülerinin allinda dinsel paranoya ve
sessiz bir çaresizlikle yasamakta olan
sehir sakinleri vardir. Mary kötü birisi
degildir ve oldukça sempatik bir karak-
ter olarak çizilmistir. Ama bunun da
pek önemi yoktur zaten. Kiliseye inan-
mayisi ve insan irkinin bir parçasi 01-
maktaki tereddüdü onu zaten lanetli
bir kisi haline sokmustur bile. Bu du-
rumda, kaybolan ruhunun pesinde
kosan bir ölü için Amerika'nin Bible
Belfinin (Ineil Kusagi) kalbi olan
Kansas' tan daha uygun bir yer neresi
olabilirdi ki?

Harvey bir röportajinda Jean
Cocteau ve Ingmar Bergman'in görsel
unsurlarini yakalamak istedigini
söylemisti. Bunu gerçekten takdir edi-
lecek bir sekilde yapligini söyleyebiliriz.
Meyus bir siyahbeyazIa bezenen filmin
bazi sahneleri korku sinemasi tarihine
korku filmi sinematografisinin has
örnekleri olarak geçmeyi hak ediyor.
Filmin finalinde yer alan bir alay
bembeyaz suratli ölemeyenin (undead)
Mary'i terk edilmis karnaval salonunda
kovalamasi George Romero isimli genç
bir yönetmene kendi düsük bütçeli, ba-
gimsiz fil~ni, Night of the Living Dead
(Yasayan Olülerin Gecesi), çekmesi için
ilham verecekti.

Ruhlar Karnavali mükemmel bir
film degil. Performanslar bazen gerek-
tiginden daha abartili ya da diyaloglar
biraz egreti kaçiyor ama bagimsiz film
yapimcilarinin, zaten sayilarinin pek
de fazla oldugu söylenemez, risk al-
maktan kaçindiklari bir dönemde kota-
rilmis olmasi önemini arttirmakta.
Harvey gerçekten de Roger Corman,
radyasyonla devlesmis karincalar ve
ilk gençlik yillarini yasayan kurt adam-
larin maceralari ile neselerini bulan
drive-in seyircisinin filmini büyük bir
sabirla izleyebileceklerini düsünmüs
müydü? Kim bilir? Bütün naifligi ve
olgunluk eksikligine ragmen Ruhlar
Karnavali hiçbir bahanenin ardina sak-
lanmadan kendisini ciddiye almayi ba-
sariyor. Sonunda da karsimiza bir cahil-

lik ürünü olarak degil kararli ve hirsli
bir filmeilik örnegi olarak geliyor.

Ama ne yazik ki 1962yilinda, filme
bu sekilde yaklasabilenlerin sayisi pek
de fazla degiL.Kansas seyircisi filmin
alisliklari yüksek bütçeli ve heyecanli
Hollywood yapimlarina benzemedi-
ginden sikayetçiydi. Bu yeterince kötü
bir durum degilmis gibi dagiliCl firma
Hertz-Lion Releasing filmin 7 dakika-
sini kirpli ve hemen ardindan iflasini
ilan etti. Centran için çekmekte oldugu
bir film için Kore' de bulunan Harvey
kazancinin elinden alindigindan biha- •
berdi. Amerika'ya geri döndügünde
Ruhlar Karnavali acisiz ve çabuk bir
ölümle ruhunu teslim etmisti bile.

Geçtigimiz 20 yil içinde film çesitli
televizyon kanallarinda dönüsümlü
olarak gösterilmeye baslandi. Yeni bir
nesil belki de bu film için en iyi format
sayilabilecek beyaz ekranda bir kesifte
bulundu. Ruhlar Karnavali için en uy-
gun seyir vakti gece yarisindan sonra
2 sularinda, yalniz basiniza karanlik
bir odada gerçeklesebilir. Sonraki yil-
larda film bir kült namma erdi ve eles-
tirmenler oldukça gecikmis olan olum-
lu elestirilerini döktürmeye basladilar.
Nihayet 80'lerin basmda video kaset
olarak piyasaya sürülen film yeni nesil
korku film hayranlarina da ulasma
firsatini yakaladi.

Harvey 1996'da aramizdan ayrildi.
Ruhlar Karnavali'nin etkisini Thom
Eberhardt'm Sole Survivor (Tek Kurtu-
lan) ve Mary Lambert'in Siesta gibi
filmlerinde görmek mümkün. Hillgoss
yeniden çevrimin yapimciligina soyun-
du ama bir takim talihsizliklerden sonra
proje üzerindeki kontrolünü kaybetti.
Ortaya çikan, yapimciligini Wes
Craven'in üstlendigi ve hemen video
piyasasina sürülen ayni adli yeniden
cevrim film orijinalini unutulmaz kilan
ne varsa dislamis bir üründü.

2000 yilina geldigimizde, Criterion
Collection (son derece kaliteli sinema
ürünleri üzerine uzmanlasan bir laser
disk ve DVDfirmasi) Ruhlar Karnavali'
ni koleksiyonuna katarak filmi biri
orijinal digeri yönetmenin kendi versi-
yonundan olusan ikili bir set halinde
piyasaya sürdü. Ayni yil, Criterian Jean
Cocteau'nun Orphic Trilogy'sini dijital
yenilemeden geçirerek tekrar piyasaya
sürdü. Harvey ve Clifford'un filmi
sonunda ilham kaynagi ile beraber
olabilecekti arlik.

Harvey bir
röportajlnda Jean
Cocteau ve
Ingmar
Bergman'm
görsel unsurlarini
yakalamak
istedigini
söylemisti.



kült TV dizisi
TATLisERT Kaya Özkaracalar

Sad iKonuralp

Peel, 1960'larda
özgürlesmis 'yeni

kadin' tipinin
beyazekrana ilk
yansimasiydi.

Ekrana önce biri devrilmis iki sam-
panya kadehi geliyor. Tempolu bir caz
ritmi esliginde öndeki kadehlerin ar-
dindan arkada elinde bir sise tasiyan,
semsiyeli ve melon sapkali bir adamin
yürümesini izliyoruz. Adam elindeki
sampanya sisesinin tipasini açmaya
baslamak üzereyken görüntüye bir
tabanca giriyor ve usta bir atisla sisenin
agzini meriniyle açiyor. Melon sapkali
adam ve eli tabancali genç kadin bir-
birlerine manali manali gülümseyerek

kadehleri dolduruyorlar. Jenerik: "The
Aveiigers". "Basrolde" basindaki melon
sapkasini düzelten "Patrick MacNee".
"Ve" bir koltugun ardindan elindeki
tabancasini dogrultan genç kadin, bir
anligina yüzüne düsen saçlarini ta-
bancali eliyle düzeltip hiç bozuntuya
vermeden yüzünde müstehzi bir gü-
lümsemeyle tabancasini yeniden
dogrultuyor: "Diana Rigg."
~ Belki Yankilere karsi biraz fazla

önyargiliyiz ama herhalde sözkonusu
olan bir Amerikan dizisi olsaydi muh-
temelen Rigg'in saçlarinin bir anligina
yüzüne düsmesini ve hemen düzel-
tmesini kurguda çikarirlar veya o

&i

sekansi bir kez daha, bu kez "düzgün"
(!) olarak çekerlerdi.

Zamaninda Türkiye dahil 120'den
fazla ülkede gösterime girdigi kay-
dedilen The Aveiigers, veya Türkiye'de
bilinen adiyla Tatli Sert, ticari açidan
en basarili Ingiliz televizyon dizisi olma
özelligini tasiyor. Aslinda Britanya' da
1961'de yayina baslayan ve 1969'a ka-
dar süren The Aveiigers' da gizli ajan
John Steed'e (MacNee) farkli sezon-
larda çok sayida degisik karakter eslik
ettiyse de dizi esas itibariyle Mrs. Em-
ma Peel (Rigg) karakterinin yeraldigi
bölümleriyle (1965-68 arasinda 51
bölüm) belleklerde yeredecekti. Ernma
PeeL,profesyonel gizli ajan degil bir
maceraperestti. Peel'in dizide yeraldigi
yillarin dünyadaki degisim ve isyan
rüzgarlarinin en güçlü biçimde estigi
1960'li yillarin ikinci yarisi olusuna
dikkat etmek gerek. Peel, o tarihe kadar
beyazekrana gelmis en 'özgür' kadin
tiplemesiydi. Kendinden emin, basina
buyruk ve bir erkege bagli olmayan
haliyle 1960'larda özgürlesmis 'yeni
kadin' tipinin beyazekrana ilk yan-
simasiydi o. Emma Peel'li bölümlerden
bazilari ABD' de fazla 'cüretkar'
olduklari gerekçesiyle gösterilme-
yecekti, örnegin Peel'in bir haremde
göbek dansi yaphgi'A Taste of Honey'
adli bölüm veya siyah deri fetis giysiler
içinde kirbaçlandigi' A Touch of Brim-
stone' adli bölüm gibi.

Dizide aslinda çok sayida baska
karakter gelip geçmesine karsin dizi
nasil Emma Peel'le özdeslesmisse,
Emma Peel de siyah deri kostümüyle
özdeslesmisti -siyah deri kostümleri
ondan önceki kadin karakter de giymis
olsa da ve hatta Peel, siyah-beyaz



bölümlerden sonraki renkli bölümlerde
bu kostümünü giymese de. Siyah-
beyaz bölümlerin kapanis jenerigi bu
'imgeyi' ön plana çikararak, fetis du-
yarliligini bir hayli vurgular: Bir aski-
likta Steed'in sapkasi ve. semsiyesi
asilidir, askiligin dibinde ise yerde bir
çift siyah deri çizme durmaktadir. Ens-
tantaneler seklinde ekrana gelen bu
kapanis jenerigindeki bir sonraki ka-
rede siyah deri eldivenli bir elin çiz-
meleri ayagina giydirmekte oldugunu
görürüz. Sonraki karede ise Mrs. Peel
tam takim siyah deri kostümü içinde
ekrana gelir.

ABD' de sansüre takilan, yukarida
andigimiz, 'A Touch of Brimstone' adli
bölümde ise siyah deri giysilerde ifa-
desini bulan fetis çagrisimlar kostüm
tasariminin iyice uç noktaya var-
diri1masiyla büsbütün su yüzüne çikip,
'alt-metin' olmaktan kurtulur. Bu
bölümde Peel ve Steed, Cehennem
Atesi Kulübü adli bir cemiyete sizarlar.
Ortaçag kiyafetleri içindeki adamlarin
masalarin üzerinde dolgun gögüslü
kadinlarin üzerine atladigi bir sölenin
onur konugu Mrs. Peel' dir. Cemiyet ü-
yeleri Mrs. Peel'i gecenin anlam ve
önemine uygun bir kostüme kavus-
turmak üzere alip götürürler. Tam
geceyarisina dogru Mrs. Peel, "iste
huzurunuzda Günah Kraliçesi" diye
takdim edilir: Ayaginda sipsivri topuk-
lu siyah çizmeler, üzerinde bacaklarini
ve kollarini cömertçe sergileyen ve
bedenine yapisan daracik siyah bir
giysi, boynunda bir tasmayi andiran
sivri çikintilar bulunan bir aksesuar ve
elinde bir yilan oldugu halde Mrs. Peel,
hizmali gözkapaklarinin ardindan do-
nuk bakislarla kalabaligi süzer. Cemi-
yet baskani, kalabaliga "alin onunla
dilediginizi yapin" diye buyurur. Cos-
kulu kalabalik, 'Günah Kraliçesi'ni
omuzlar üzerine alip sölen mekanini
terkeder. Steed, olan biteni bir kösede
hayret içinde izlerken,omuzlar üze-
rinde bilinmeyen bir yere götürülmekte
olan Mrs. Peel'in gözlerinde gizli bir
keyif sezilir. 'Günah Kraliçesi' kostü-
mün tasariminin bizzat Rigg tarafindan
yapildigini ve bu bölümün video-
kasedinin ABD' de ilk piyasaya çik-
tiginda dükkaniarin sado-mazosist
videolar bölümünde satisa sunul-
dugunu ekleyelim.

Peel ve Steed arasindaki iliskinin
'kimyasi' da dizinin bir diger öne çikan
cazibe noktasidir. Biri erkek digeri ka-
din bir ikilinin basrolde olduklari tele-
vizyon dizilerinde genel bir kuraL, bu
kisilerin asla ev lendirilmemeleridir.
Aralarinda bir duygusal iliski gerekli
yerlerde ima edilmeli fakat bu bile asla
açiga vurulmamalidir. Hatta bunu ka-
rakterler inkar etmeli, aralarindaki
mesafeyi en azindan zevahirde hep
korumalidirlar. Seyirci bu sekildeki ilis-
kinin nereye varacagini merak etmek
için diziyi seyretmeye devam eder ama

baskahramanlar muradlarina ererlerse
diziye ilginin azalma ihtimali yükselir.
Steed'in geleneksel Ingiliz muhafaza-
karligini temsil etmesi onun Emma Peel
ile duygusal ya da cinsel bir iliskiye
girmesini zorlastirmakta veya böyle
bir sey sözkonusuysa bile bunun açiga
vurulmasini önlemektedir. Zaten kocasi
bir uçak kazasinda kaybolmus bir ka-
rakter olan Emma Peel daima "Mrs.
Emma Peel" olarak anilarak böyle bir
iliskinin memnu olacagi seyirciye vur-
gulanir. Ancak pek çok bölümün so-
nunda Peel ve Steed'in görevlerini ba-
sariyla tamamladiktan sonra bir sise
içkiyle eve kapanmalarinin (hatta bir
bölümün sonunda kendilerini bizzat

Peel ve Steed
arasindaki iliskinin
'kimyasi' da dizinin
bir diger öne çikan
cazibe noktasidir..
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Fikret Tartan ile
Engin Senkan'in
Steed'i ve Elçin
Sanal'in Peel'i
seslendirmesi,
ülkemizde bu

dizinin
tutulmasinda

önemli rol
oynamistir .

tebrike gelen Basbakan' a bile kapiyi
açmazlar!) ardindan neler yasandigi
da spekülasyonu kiskirtici tarzda hep
merak konusu olacaktir (1).

Bütün bunlarin yanisira Emma
Peel'li bölümlere göz atildiginda diger
sezonlara göre farkliligin Ince ama vaz-
geçilmez bir mizah, biçimci arayislar
ve bilim-kurgu unsurlarinin f~.zlaligi
oldugu hemen görülecektir. Onceki
bölümlerde de bilim-kurgu unsurlari
vardi ama bunlara daha çok casusluk
romanlarindaki gibi arka planda kalmis
zayif bilim-kurgu unsurlari olarak
bakilabilir. Oysa Peel'li bölümlerde
Cybernaut adli robotlar ('The Cyber-
nauts' [2] ve 'Return of the Cyber-
nauts'), et yiyen bitkiler ('Man-Eater of
Surrey Green'), meteoroloji kontrolü
('A Surfeit of H20'), küçültme ('Mission
...Highly Improbable'), zihin transferi
('Who's Who???') gibi katiksiz bilim-
kurgu unsurlarina rastlamak mümkün-
dür. Bazi bölümlerde de isin ilginç
tarafi, görünmezlik ('The See-Through
Man'), zaman makinesi ('Escape in
Time') gibi olgulara yer verilir ama

bunlarin uydurmaca oldugu sonuçta
ortaya çikar. Hayaletler ('The Living
Dead') gibi korku motifleri de ayni
akibete ugrarlar. Bu arada Ingiliz korku
sinemasinin Dracula rolleriyle ünlü
oyuncusu Christopher Lee ve rakibi
vampir avcisi Van Helsing'i canlan-
diran Peter Cushing'in zaman zaman
dizide konuk sanatçi olarak boy göster-
diklerini de kaydedelim. Dizinin yö-
netmenleri arasinda Britanya sinema
piyasasinin ünlü yönetmenleri (özel-
likle iki yönetmen Charles Chrichton
ile Roy Baker) bulunmaktadir. Crich-
ton, Ingilizlerin ünlü Ealing komedi
filmlerinin yönetmenlerindendir. Baker
ise korku filmleri yapmakla ünlenmis
Hammer film stüdyosunun ürünlerinin
birkaçina imza atmis bir yönetmendir.

Dizi biçim olarak kimi zaman pop-
art ve hatta kimi zaman sürrealizme
yakindir. Örnegin Emma Peel'in evinin
dekorasyonu siradan bir ev tasari-
minda degildir. Ayni sekilde Death' s
Door bölümündeki rüya sahneleri
sürreel açidan oldukça basarilidir.
1974'de The Final Programme adli, pop-
art biçimli bilim-kurgu filminin yönet-
meni Robert Fuest de yine The Avengers
dizisinin yönetmen}erindendir. Ilk
sezonun müzikleri Ingilizlerin ünlü
cazcilarindan Johnny Dankworth' e aitti
ama Emme Peel'li bölümlerden itibaren
Laurie Johnson'un müzikleri daha
basarilidir. Dankworth diziye sadece
crime jazz tarzi bir hava veririken,
Johnson ayrica hizli ritmler, romantik
keman kisimlari da ekleyerek dizinin
müziklerine bir sicaklik saglaya-
bilmistir . Johnson ayrica Peel' den
sonraki bölümlere ve New Avengers
dizisine de müzik yazmistir. Dizinin
basarisina (3) katki yapan isimleri sa-
yarken birçok bölümün senaryosunu
yazan ve ayni zamanda son sezonlarin
yapimciligini da üstlenen Brian Cle-
mens'in (4) adini anmamak olmaz.

Türkiye' de Tatli Sert bahsine ge-
lirsek, Fikret Tartan ile Engin Senkan'in
Steed'i ve Elçin Sanal'in Peel'i seslen-
dirmesi, ülkemizde bu dizinin tuhil-
masinda çok önemli roloynamistir. Bu
arada TRT seslendirmesinin altin
dönemi içinde seslendirilmis bu dizinin
seslendirme yönetmenleri Yüksel Sin-
direl ileÜmit Demirayi da unutmamak
gerekir. (5)



Dizinin Tarihçesi
The Avengers'in kökeni aslinda 1960'da
yayinlanan ABC televizyonu patentli
Po/ice Surgeon adli televizyon dizisine
dayanir. Bu dizi, Ian Hendry'nin can-
landirdigi adli tabip Dr. Geoffrey Bent'
in maceralan üzerineydi. Dizinin düsük
reytingler almasi üzerine Hendry'nin
yine bir doktoru canlandiracagi baska
bir dizi projesi gündeme geldi. Bu yeni
dizinin ilk bölümde Dr. David Keel ev-
lenmek üzereyken nisanlisi öldürülür.
Bunun üzerine Keel, yanina gizli ser-
visten arkadasi John Steed'i alarak
intikam almak için nisanlisinin katilini
aramaya baslar. Bu konusundan ötürü
dizinin adi "Intikamcilar" anlamina
gelen The Avengers olarak konulur.
Steed karakteri iste bu sekilde dizide
önce yan kahraman olarak yeralir (6).
Ancak dizinin ikinci sezonunda Dr.
Keel artik yeralmaz ve dolayisiyla Steed
bas kahraman durumuna gelmis olur.
Bu arada bu sezon içinde Steed' e yan
kahraman olarak iki kadin karakter
ortaya çikar. Biri gece kulüplerinde
sarkicilik yapan Venus Smith (Julie
Stevens), digeri de deri kiyafetiyle judo
uzmani Catherine Gale (Honor Black-
man). Venus Smith sadece 6 bölümde
gözükürse de Cathy Gale karakteri kisa
zamanda asil ikinci kahraman konu-
muna yükselir ve 3. sezon bu ikiliyle
devam eder. 4. sezonda Gale yerine
Peel devreye girer.

Peel'li bölümlerin yukarida sö-
zedilen 'AT ouch of Brimestone' ile bir-
likte en begenilenlerinden biri, 'House
that Jack Built'tir. Steed'in tamamiyle
ikinci planda kaldigi bu bölümde Peel,
tanimadigi bir" amcasindan" kendisine
kent disinda bir malikanenin miras kal-
digina iliskin bir haber alir. Malikaneye
gittiginde bir koridorun sonundaki
odaya girer, odadaki kapidan çikti-
ginda kendini yine ayni odaya giden
koridorun basinda bulur! Mrs. Peel, bir
Escher labirentini andiran bu evde hap-
solmustur. Aklini kullanarak malika-
nedeki mekanizmayi kesfeden Peel
sonunda duvarlannda çocuklugundan
itibaren kendiresimIerinin sergilendigi
bir baska odaya ulasir. Bir duvardaki
boydan boya kendi portresini yirtarak
gerideki gizli bölmeye geçer...

Siyah-beyaz olarak yayinlanan dizi

5. sezondan itibaren renkliye geçer. Ne
var ki, yapimcilar tutulan bu dizinin 6.
sezonu için hazirliklara baslarlarken
bir sorunla karsilasirlar: Diana Rigg
artik dizide oynamak istememektedir
(7). Bunun için yapimcilar hemen yeni
bir 'Steed Kizi' aramaya koyulurlar ve
Linda Thorson ile anlasirlar. 5. sezonun
son bölümü 'The Forget-Me-Knot' ayni
zamanda bu devir teslimini de gös-
termektedir: Bölümün sonunda olaylar
çözümlenmis ve Steed evinde gazete
okumaktadir. Gazetenin ilk sayfasinda
Emma Peel'in kayip kocasinin Ingil-
tere'ye döndügü yazilidir (Gazete bas-
liginda ayrica söyle bir ekleme b~lun-
maktadir: "Kansi Onu Bekliyor"). Içeri-
ye Emma Peel girer. Peel artik kocasinin
yaninda olmak zorundadir ve bu ne-•

The Avengers'in
kökeniaslindai960' da
yayinlanan ABC
televizyonu patentli
Police Surgeon adli
televizyon dizisine
dayanir.



KGB ve diger
düsmanlar,

ingiltere' deki
kulüplere sizmis
ve bunun disinda
bir takim paravan
dernekler, sirketler,
kurarak bunlarin
içinde korkunç

planlarini
hazirlamaktadirlar.

denle yeni maceralara ahimaya niyeti
yokmr. Hüzünlenmis Steed'in yanagi-
na bir veda öpücügü koyarak evden
ayrilir. Merdivende gizli servisin Steed'
e yardimci olarak atadigi Tara King
(Thorson) ile karsilasir, hatta ona nasi-
hatte bile bulunur (''Liptön çayinin saat
yönünde kanshri1masini sever"). Soka-
ga çikhginda kocasinin bekledigi ara-
baya biner. Kocasi da sanki Jolin Steed'e
benzemektedir (7). Steed-King ikili-
sinin maceralan iki sezon sürmüsse de
dizi eski basarismi yakalayamaz ve
dolayisiyla 1969'da ekranlara veda eder
(8).

The Avengers ve Britanya
Dizi bir gizli ajan dizisidir ama asla
James Bond filmleri ya da Patrick Mc
Goohan'm basrolünü oynadigi 1961
yapimi Danger Man ve onun devami
niteligindeki 1965 yapimi Secret Agent
tarzi casusluk üzerine TV dizisi de-
gildir. John Steed de Bond gibi lüks
içinde yasar ama melon sapkasi ve sem-
siyesiyle ayni zamanda bir aristokratlir.
At yarisiarina gider, özel kulüplere
üyedir, yukari kesime ait birçok ta-
nidigi bulunmaktadir. Bu sekliyle
Steed, Ingilizlerin mmcu ve muhafa-
zakar tarafini çok iyi bir sekilde temsil
etmektedir.

Bir muhafazakar olarak Ingiltere'
nin yüksek degerlerini korumaya
çalisan Steed'in düsmanlari da tabii
soguk savasii:: etkisiyle Ruslar ve
KGB'dir. KGB, Ingiltere'yi ele geçirmek
için canla basla çalismaktadir. Bunun
için hiçbir fedakarliktan kaçinmaz. Hat-
ta Norfolk' daki bir köyün tüm sakin-
lerini yok ederek kendi ajanlarini bile
yerlestirmislerdir ('Town of No Re-
him'). Bir ara Steed'in benzerini bulup
onu Steed'in yerine geçirmeyi bile
denerler ('Two's A Crowd'). Bunun di-
sinda bir de tabii casusluk romanlaninn
ve filmlerinin olmazsa olmaz unsuru
çilgm bilim adamlari da bulunmak-
tadir.

Ama asil. önemlisi, KGB ve diger
düsmanlar, Ingiltere' deki kulüplere
sizmis ve bunun dismda bir takim
paravan dernekler, sirketler kurarak
bunlarin içinde korkunç planlarini
hazirlamaktadirlar.

Paravan dernek kavraminin ed e-
biyattaki ilk örneklerinden biri Sir

Arhur Conan Doyle'un Sherlock Hol-
mes maceralan için yazdigi ikinci hika-
yesi ''The Red Headed League'" dir. Bu
öyküde kizil saçli biri dedektife bas-
vurur. Müsteri bir gazetede "Kizil
Saçlilar Birligi" seklinde bir dernegin
kuruldugu ilani üzerine bu dernege
üye olmus fakat dernek bir hafta sonra
ortadan kaybolmusmr. Tabii ki, Hol-
mes bu garip dernegin arkasinda bir
çete oldugunu kesfehnekte pek zorlan-
maz.

Görüldügü gibi Ing!lizlerin kulüp,
dernek düskünlügü Ingiliz edebi-
yahnin 1800'lü yillannda bile geçmek-
tedir. Bu düskünlük ayni zamanda,
yine Ingiliz mmeulugunun esas unsur-
lanndandir. Dolayisiyla düsmanlarin
go If kulübü (Thirteenth Hole), centIl-
menlere usak saglayan kurumlar (What
The Butler Saw) ya da Ingiliz asilzade
çQcuklan için özel dadi yetistiren okul-
lar (Something Nasty in the Nursery)
gibi bu "mahrem" yerlerden hemen
atilmasi gereklidir. Bunun disinda
"Tehlikeyi Sevenler Dernegi" (The
Danger Makers), sakaci "Cehennem
Atesi Kulübü" (A Touch of Brimstone),
Zeka kulübü (The Master Minds),
Venüslüler Dernegi (From Yenus With
Love) gibi kurumlara da Ingiltere' de
yer yoktur.

Tatli Sert dizisinde bir diger tehlike
yuvasi olan sirketlerde bir baska tehlike
de örtük bir sekilde ima edilmektedir.
Evlendirme bürolan (The Murder Mar-
ket), cevap verme servisleri (Dial A
Deadly Number), dans kurslan düzen-
leme (Quick-Quick Slow Death) gibi
islevleri olan bu sirketler aslinda Ingil-
tere'ye Amerikan kültüründen gel-
mistir. Steed ve Peel, buradaki düsman-
lan yok ederken bir taraftan kapitalist
sistem adina çalisirlar ama öte yandan
Ingiltere'yi Amerika'nin bu "dejenere
edici kirliliklerinden" de temizlemek-
tedirler.

Ancak dizi yapimcilari bu dok-
trinlere sahip çikmalarina karsin, bir
taraftan da ait olmadiklan bu aristokrat
sinifiyla da dalga geçerler (9). Hatta
ünlü "five o' clock tea" olayini bile abar-
hrlar. 'Town of No Return' bölümünde
Steed ve Peel, trenle yolculuk eder-
lerken bes çayi merasimini unuhnazlar.
Steed'in ufak piknik çantasindan neler
çikmaz: Çesitli türde poset çaylar, fin-



canlar, tabaklar, kahvalhlik takimi ve
hatta fokurdayan bir çaydanhk ...

'Sonuç yerine' (O
The Avengers bilindigi üzere bir süre
önce Hollywood tarafindan beyaz-
perdeye uyarlandi -ve gisede fiyas-
koyla sonuçlandi, hatta baskahraman-
larin öpüsmesinin perdeye yansidigi
sahne Britanya' da izleyiciler tarafindan
yuhalanmis. Özellikle Steed ve Peel ka-
rakterleri için oyuncu seçiminin (Ralph
Fieness ve Uma Thurman) çok kötü
oldugu konusunda herkes birlesti ama
zaten kimi seçseler, MacNee ve özellik-
le Rigg'in yerini doldurabilmeleri pek
olanakli degildi. Eski dizinin 'Town of
No Return', 'The See-Through Man',
'A Surfeit of H20', 'House that Jack
Built' gibi bölümlerine de göndermeler
içeren filmin, eski dizinin hayranlanna
gözkirptigi bir sahneyi kaydederek bu
yaziyi bitirelim: Filmin ikinci yansinda
Steed (Fieness), arsive iner ve orada
'görünmez adam' seklindeki arsiv
görevlisi Albay Jones kendisine yar-
dimci olur. Bu arsiv görevlisi havada
uçan bir pipo ve bir ses olarak kendini
belli eder. Yalnizca bir saniye için ada-
daki slayt perdesinin önünde dur-
dugunda vücut ve yüz hatlari belli
belirsiz görülür ama Tatli Sert hay-
ranlari için bu yeterince tanidik bir
simadir. Nitekim kapanis jeneriginde
Patrick MacNee'nin adi da yazilidir.

NOTLAR
(1) Öte yandan Steed'in müzmin bekarligi,
Emma Peel'e yaptigi birkaç kompliman
disinda dizide hiçbir kadina ilgi
göstermemesi -kimi yorumlara göre- onun
escinselolabilecegi kuskusunu da
beraberinde getirmektedir; hatta bu ihtimal,
yapimolarin, Steed'in temsil ettigi üst sinifa
karsi yaptiklari ince 'alay' çerçevesinde
degerlendirilebilmektedir.
(2) 1974'de TRT'de 'Tek Vurus' adiyla
gösterilen bu bölüm ülkemizde gösterilen
ilk Tatli Sert macerasidir.

(3) Dizinin belki de elestirilebilecek bir yani
dublör çekimleridir. Steed ve Peel'in
düsmanlariyla dövüsme sahnelerinde
kullanilan d ublörler hiç oyuncularin
kendilerine benzemezler, hatta bazen Diana
Rigg'in dublörünün peruk takmis erkek
oldugu çok bellidir. Bu arada dizinin dublör
koordinatörü Ray Austin'in daha sonra
yönetmen olarak sinemaya geçtigini ve The
Virgin Witch (1971)adli lezbiyen bir vampir
filmi çektigini kaydedelim.

(4) Clemens ayni zamanda ülkemizde de
bir zamanlar ilgiyle seyredilmis
Profesyoneller (Professionals) dizisinin
yapimosidir.
(5) New Avengers dizisinde ise Steed'i Erol
Kardeseci, yeni yardimcilari Purdey'i Isik
Yenersu, Gambit'i Lemi Bilgin
seslendirmis tir.
(6) The Avengers'in Dr.Keel'li ilk
sezonundaki bölümlerden yalnizca bir
tanesi günümüze kadar gelebilmis
durumda. Dizinin bu sezondaki bazi
bölümleri canli olarak çekilip
yayinlaniyorlar ve kalici olarak kayda
alinmiyorlardi. Diger bölümlerin
kaydedildigi kasetler ise muhtemelen bir
kez yayin1andiktan sonra üstlerine yeniden
kayit yapiliyordu. Anlasilan ilk sezondan
yalnizca tek bir bölüm 16 mm. filme
aktarilarak muhafaza edilmis.
(7) Ingiltere kraliçesi tarafindan sövalyelik
nisaninin kadinlardaki karsiligi olan 'Darne'
ünvaniyla ödüllendirilmis olan Rigg, seyrek
araliklarla da olsa hala bazi televizyon
dizilerinde ve filmlerde rol almayi
sürd ürüyor. On Her Majesty' s Service adli
James Bond filminde, 007'nin karisini
canlandirdi; bu, Bond'un sinemadaki ilk ve
tek evliligiydi. Ilginçtir ki, bu filmde Elofeld
kizlarindan birini canlandiran Joanna
Lumley, daha sonra New Avengers dizisinde
Steed'in yardimcisi Purdey rolünü
oynayacaktir.
(8) Dizi 1976'da New Avengers adiyla tekrar
hayata döndürülmeye çalisilmistir. Steed'in
yaninda bu sefer "Steed Kizi" olarak Purdey
(Joanna Lumley) karakterinin disinda bir
de Kung-fu uzmani Mike Gambit (Gareth
Hunt) adli erkek karakter bulunmaktadir.
Fransiz ortakli birinci sezondan sonra isin
içine bir de 1977' de Kanada ortakligi da
girer ve böylece ikinci sezonun son kisimlari
Kanada' da çekilir. Ne var ki, bu yeni dizi
60'li yillarin dizisinin o eski havasini bir
türlü 70'li yillara tasiyamamistir ve
beklenen ilgiyi göremez. Macnee'nin
kariyeri yalnizca bu televizyon dizileriyle
sinirli degiL, sinema filmografisi bir hayli
uzun. 1943'te sinemaya girmis olan oyuncu
A View to a Kill adli Bond filminin yanisira
son yillarda çok basarili bir kurtadam filmi
olan 1980 tarihli The Howling (Çiglik), bir
mumyalar müzesinde geçen Waxwork (1988)
ve Waxwork II (1992) adli fantastik korku
filmlerinde rol almisti.
(9) Bu baglamda Tara King'li maceralardaki
Anne (Mother) kod adli seflerine
deginmekte de yarar vardir. Steed gibi iyi
giyimli bu kisi ayni zamanda kötürümdür
ve tekerlekli sandalyede oturmaktadir.
Agzindan hiçbir kelime çikmayan ketum
bir sekreter ona yardimci olmaktadir.
Sekreterin bu isi isteyerek mi yoksa
istemeyerek mi yaptigi bir türlü belli
degildir. YapimCllar bu sekilde yine arka
planda aristokrat sinifinin tükenmisligini
ima etmektedirler.

The Avengers
bilindigi üzere bir
süre önce
Hollywood
tarafindan beyaz-
perdeye uyarlandi
ve gisede
fiyaskoyla
sonuçlandi.

A _



kabuslar dedektifi

dylan dog
"SONRA !f3RE3NÇ SE3Y'=E3ROL-
(ltJ ... ANLATAMAYAÇAf3IM, [)-
NVTMA 'lA ÇAL.I!s!lf3IM !sE3'1LE3R.

Karaca Savas

1986'da Tiziano
Sciavi tarafmdan

yaratilan 'Kabuslar
Dedektifi' Dylan
Dog'un italya'da
aylik 1 milyona

varan tiraj
rakamlarmi
yakal~digi

kaydediliyor.

Su anda dünyamn en önde gelen korku
çizgi-romam olan Dylan Dog geçtiginiz
aylarda ülkemizde uzunca bir aradan
sonra yeniden piyasaya çikti. 1986'da
Tiziano Selavi tarafindan yarat~lan
'Kabuslar Dedektifi' Dylan Dog'un Ital-
ya' da aylik 1milyona varan tiraj rakam-
larini yakaladigi kaydediliyor. Dylan
Dog, Ingilizce'ye çevrilerek sinirli öl-
çüde de olsa Amerikan çizgi-roman
paza:i:ina gim1eyi basarabilen az sayi-
daki Italyan çizgi-romanlarindan biri.
Simasi Ingiliz aktör Rupert Everet'ten
esinlenerek (1) çizilen Dylan Dog,
polislikten ayrilmis ve daha çok do-
gaüstü olaylarla ilgi- .
lenen bir özel de-
dektif.

Ülkemizde ilk
kez 1996-97 yillari
arasinda dergi for-
mahnda 10 sayi ya-
yinlanmis olan Dy-
lan Dog simdi Oglak
Yayinlari'mn 'Mace-
raperest Çizgiler'

aa

serisinden iki ayri formatta kitapçilarda
bulunuyor. Içinde bir kaç macera bu-
lunan büyük boy 'albümler' belirli ara-
liklarla piyasaya sürülürken, Dylan
Dog ile bir baska ünlü fantastik çizgi-
roman kahramani olan Martin Mys-
tt~re'nin ortak maceralarinin yer aldigi
standart boydaki (ama bir hayli kalin)
bir baska ürün de piyasada. Oglak Ya-
yinlari'mn çikardigi bu çizgi-romanlar
ne yazik ki bu sahrlarin yazari dahil
pek çogumuz için astronomik ("kazik")
sayilabilecek fiyatlar tasiyor. Çizgi-ro-
manin iktisadi altyapisinin bayilerde
de sahlan nispeten ucuz fiyatli dergi



formatindan yalnizca kitapçilarda
sahlan büyük boy, kalin ve de pahali
albüm formahna kaymasi, çizgi-ro-
manin artik bir popüler kültür ürünü
olma niteliginin giderek yok olmaya
baslayip salt mutlu azinligin teke-
lindeki "elit" bir buijuva zevkine haline
gelmesi sonucuna bizi adim adim yak-
lastiriyor. Oglak Yayinlari'ndan çikan
bütün Dylan Dog'larin tanitimini
yapacak -- ve de yapabilecek -- durum-
da degiliz ama bütçe sorunlari ne-
deniyle bir tercih yapmak gerekirse
Martin Mysh~re (MM) ile ortak mace-
ralarin yer aldigi kitaba öncelik vermek
manhkli görünüyor.

486 sayfalik Dylan Dog & Martin
Mystere' de yer alan üç maceradan aslin-
da ilk ikisi iki kahramanin ortak ma-
cerasi, sonuncu macera ise MM'nin ba-
gimsiz bir macerasi. Özellikle 'Son
Durak: Kabus' adini tasiyan ilk mace-
ranin simdiye dek okudugum korku
çizgi-romanlari içinde çok açik farkla
en begendigim oldugunu tereddütsüz
söyleyebilirim ve bu kitap, sirf bu
macera için bile alinmaya deger. Dylan
Dog Londra metrosunda, MM de New
York metrosunda bazi korkunç halüsi-
nasyonlar görürler. Kahramanlarimiz,
dünyanin altindaki metro hatlariyla
ilgili ilginç bir komplo teorisi gelistiren
bir arashrmaciya ve insan kurban eden
satanist bir tarikata ulasirlar. Ancak iki
kahramanin isbirligi, mazide aralarinda
yasanmis trajik bir takim olaylara
iliskin bir giz nedeniyle biraz limonidir
ve bugün yasanmakta olan garip
olaylarin da sanki bu gizle bir ilgisi
vardir. Bu gizin ardindaki sasirhci ger-
çegi okuyucunun önceden tam olarak
öngörmesi olanaksiz ama sonra geriye
dönüp önceki sayfalari dikkatlice ince-
lediginizde bu sasirhci gerçege olanak
veren çok usta bir anlahsal ve ona bagli
görsel tasarimi fark edip bir kez daha
hayret ediyorsunuz.

Ikinci macera olan 'Dünyanin
Sonu' aslinda, 1996-97 yillari arasinda
yayinlanan Dylan Dog dergilerin 7. sa-
yisindaki 'Alfa ve Omega'nin devami
niteliginde. Korku türünde sayila-
mayacak bu maceranin agir temposu
bazi çizgi-romanseverlere pek çekici
gelmeyebilir ama adeta epik nite-
liginden dolayi kimilerinin de bir hayli
begenisini kazanabilir. Üçüncü macera

olan 'Orman Cinleri' ise diger iki mace-
raya oranla çok daha 'hafif' ama bir
hayli eglenceli bir macera. Her üç mace-
ra da daha önce hem Dylan Dog' da
hem de MM' de çalismis olan Giov(ffini
Freghieri tarafindan çizilmisler. Uçü-
nün de senaryolari MM'nin yaraticisi
Alfredo Castelli'ye ait ancak dogal
olarak iki kahramanin ortaklasa yer
aldigi ilk ikisine Selavi de katkida
bulunmus.

Bu arada Oglak Yayinlari'nin pa-
hali ve 'elif albümlerinin yani sira
Aksoy Yayincilik, nispeten makul fiyat-
li aylik çizgi-roman dergilerini yayin-
lamayi sürdürüyor. Daha önce 8. sayi-
mizda tanithgimiz giallo çizgi-romani
Kadin Dedektif [aslinda kriminolog!]
Julia da bunlardan biri. Julia'nin özelikle
14. sayisindaki 'Avci' adli macera sim-
diye dek yayinlanmis en dikkate deger
maceralarindan biri.

(1) Argento'nun yanindan yetisme
Michele Soavi'nin Selavi'nin eserle-
rinden hareketle çektigi De/la morte
De/la amore'de baskahramani da Everett
canlandirmisti zaten.

Geriye dönüp
önceki sayfalari
dikkatlice
incel edigi niz de bu
sasirtici gerçege
olanak veren çok
usta bir anlatisal ve
ona bagli görsel
tasarimi fark edip
bir kez daha hayret
ediyorsunuz.

Asagida: Ju/ia no. 14
Yanda: 00& MM



kült film
Karaca Savas

özel tv kanallarinda gösterilmis olma-
larina karsin özellikle siyah-beyaz o-
lanlari, örnegin neredeyse efsanevi bir
ün kazanan Kilink Istanbul'da, ne yazik
ki 'byip filmlf statüsünde sayiliyordu.
Bu filmlerin önemli bir bölümünün al-
tinda imzasi olan yapimci-yönetmen
Yilmaz Atadeniz'in kendi filmlerinin
izini sürdügü biliniyor ve bazilarinin
özgün kopyalarini bulmayi basardigina
iliskin duyumlar aliniyor, ancak bek-
lentilerin aksine söz konusu filmler bir
türlü video piyasasina çikmiyordu.
Sonunda Istanbul' daki Fanatik adli bir
sirket Atadeniz'in bazi filmlerini "Fan-
tastik Türk Filmleri' adiyla VCD for-
matinda bandrollü olarak çikardi. Fakat
ne yazik ki, yaygin biçimde piyasaya
süremedi. Bunlar, Istanbul, Beyog-
lu'ndaki Atlas pasajinda Atilgan adli
dükkanda bandrollü olarak satiliyorlar,
diger kentlerde ise, bu bandrollü kop-
yalardan edinmek için <skonuralp
@yahoo.com> internet adresine
basvurabilirsiniz.

Kilink
istanbul'da'nin

Franco'nun çizgi-
romanlardan

esinlenerek çektigi
filmlerden asagi
kalir bir yani yok.

Özellikle 1960larin sonlari ve 1970lerin
baslarinda Türkiye' de çekilen çok sa-
yida süper-kahraman filmi, yalnizca
ülkemizde degil dünyada da "kült"
film meraklilarinin ilgisini çeke-
gelmistir. Bu filmlerden bazilari (ör-
negin, 3 Dev Adam, Yilmayan Seytan,
Süpermenler Olimpiyatta) bir zamanlar
Almanya' da, oradaki Türkiyeli göçmen
seyirciler için video piyasasina sürül-
müs, bazilari da (örnegin, Süperadam
Istanbuf da; Kaptan Swing) ülkemizdeii

Kilink Istanbul'da [1967](siyah-beyaz)
Kil/ing adli Italyan foto-romanindan
uyarlanan filmde iskelet kostümlü ca-
ninin yani sira Kaptan Marvel ile Süper-
man karmasi olan süper-kahraman
ifUçan Adarnlf var. Foto-romana sadik
kalarak siddet dozunu istim üstünde
tutan bu filmde Kilink, esir aldigi genç
kadinlari acimasizca kirbaçlatiyor ve
tabii baska iskencelere de tabi tutuyor.
Kilink Istanbul'da gerek içinde ba-
rindirdigi sadizmin dozu gerek de ge-
nel havasi itibariyle Jesus Francdnun
ayni dönemde çesitli çizgi-romanlardan
esinlenerek çektigi filmlerden hiç de
asagi kalir bir yani yok açikçasi. Ata-



deniz'in verdigi bilgiye göre, Kilink
Istanbul 'da gösterime girdigi dönemde
yildiz oyunculann rol aldigi Yesilçam
filmlerinin ortalama hasilatindan bes
misli fazla hasilat yapmis. Atadeniz'in
üçüncü Kilink filmi olan Kilink, Soy ve
Öldür bir süre önce bir tv kanalinda
gösterilmisti ama ne yazik ki Killink
Istanbul'da' nin devami olan Kilink Uçan
Ada1111l Karsi'yi izleyebilme olanagindan
hala yoksunuz.

Kizilmaske [1968] (siyah-beyaz)
Atadeniz'in yalnizca yapimci olarak
imzasini tasiyan bu filmi o dönemdeki
asistani Çetin Inanç yönetmis. Ata-
~eniz'in ifadesine göre, ne yazik ki
Inanç pek çizgi-roman meraklisi olma-
digi için filmin popüler çizgi-romanla
baglantisi çok zayif. Hatta filmin basla-
nnda Kizilmaske'yi - Kapadokya' daki!
- bir magarada tahtta otururken
gördügümüz bir sahne ve tabii bir de
kahramanin kostümü disinda filmin
çizgi-romanla hiç bir ilgisi yok da diye-
biliriz. Bu mahaldeyse film, herhangi
bir kostümlü-maskeli kahraman fil-
minden farksiz. Oysa Tolgay ZiyaI'in
ayni yil ayni adla çektigi diger Kizil-
maske filminde tamtam çalan Afrikah
yerliler, Kizilmaske'nin sevgilisi Diana
(Nebahat Çehre!) ve köpegi Seytan tam
takim halinde mevcut, ama bu film ise
piyasada herhangi bir formatta bu-
lunmuyor. Bu arada belirtelim ki VCD'
nin kapagindaki illüstrasyon aslinda
bambaska bir filmin (Süperadam Istan-
bul'da) posterinden alinma, üstelik bu
islem sirasinda o posterdeki "eastina-
color" ifadesi de alinmis! Bu arada
VCD'deki filmin sonunun eksik
oldugunu da ekleyelim.

Zorro Kamçili Süvari [1969] (siyah-
beyaz)
Basrolde Tamer Yigit.

Maskeli Seytan [1970] (siyah-beyaz)
Serinin en dikkate deger filmlerinden
biri. Filmin baslannda bir grup haydut,
yatakta çiplak bir kadinla (unutulmaz
Melek Görgün) sevismeye baslamak
üzere olan bir adami vurup öldü-
rüyorlar. Fonda bir caz ritmi gerilimi
arttinrken, anadan dogma bir haldeki
kadin aradan sivisip bir annana kaçiyar

ve ormanda dehset içindeki kadini
haydutlar kovaliyor. (Cepheden belden
asagisi da kadraj içindeyken!) Tam en-
selendigi anda maskeli-kostümlü bir
kahraman ve siyah yagmurluk ile siyah
çizmeler içindeki yardimcisi (Feri Can-
sel) imdadina yetisip haydutlarin kiçina
tekrneyi basiyorlar - mecazi anlamda
degil, basbayagi!

Belanin Krali [1971] (renkli, çift VCD)
Feri Cansel'in bir diger maskeli
kahraman filmi. Filmm sonlarina dogru
renk kalitesi bir hayli bozuluyor,
besbelli temin edilen orjinal kopyanin
son makarasindaki film çürümüs.

Yilmayan Seytan [1972] (renkli, çift
VCD)
Simdiye kadar Almanya kökenli video
kopyalan mevcut olan bu film de
"Fantastik Türk Filmleri" serisinden
VCD olarak çikti. Gerek Fu Manchu
tarzi makyajiyla Erol Tas'in gerekse
emrindeki öldürücü robotun da kat-
kisiyla bir hayli eglenceli bir seyirlik
sunan ve eski bir Amerikan seriyalinin
uyarlamasi olan Yilmayan Seytan ve
esin kaynagi hakkinda bkz. Geceyarisi
Sinemasi, no. 9, sf. 15-16. Atadeniz, seri-
yalleri çocuklugunda izleyerek belle-
gine kazidigini söylüyor ama Myste-
rious Dr. Satan adli eski seriyalin özel-
likle ilk bölümlerini izleyip Yilmayan
Seytan'la sekans sekans karsilastirdi-
ginizda sevgili sinemacimizin bellegi-
nin gücüne sasmamakta bir hayli zo[-
laniyorsunuz açikçasi.

Piyasadaki Bazi Yabanci Film
VCD'leri

Özgürlük / Libertarias (Türkçe
altyazili ve genis kadraj [widescreen])
Geçen sayimizda tanittigimiz lezbiyen
vampir filmi La novia estrangata'nin
(Kanli Gelin; Bloodspattered Bride; 1972)
yönetmeni Vicente Aranda'nin nis-
peten yeni filmlerinden Libertarias'in
Boyut Sinema' dan çikan VCD' si piya-
sada bulunuyor. La novia estraiigata da-
hil genellikle kendine özgü 'feminist'
alt-metinli filmleriyle dikkat çeken bu
Ispanyol (erkek!) yönetmenin feminist
damari Libertarias'da iyice tereddütsüz
biçimde su yüzüne çikiyor. Konusui

Mysterious Dr.
Satan adli eski
seriyalin özellikle
ilk bölümlerini
izleyip Yi/mayan
Seytan'la bire bir
karsllastirdiginizda
Atadeniz'in
belleginin gücüne
sasmamakta
zorlaniyorsunuz.



Rahibenin sigindigi
genelev de kadin

anarsistlerin
baskinina ugrar ve

devrimciler,
fahiseleri

"özgürlestirirler. "

Ispanya Iç Savasi sirasinda geçen film,
bulundugu manastir anarsist dev-
rimcilerin saldisina ugramadan önce
genç bir rahibenin bir geneleve si-
ginmasiyla basliyor. Ancak rahibenin
sigindigi genelev de kadin anarsistlerin
baskinina ugrar ve devrimciler, fa-
hiseleri "özgürlestirirler." Genç rahibe,
kadin devrimcilerin birinin yaninda
cepheye gider. Ancak erkek devrim-
ciler, kadin yoldaslarinin silah alhnda
bulunmasindan pek hosnut degildirler;
kadinlarin cephe gerisinde kalarak
'kadin islerini' üstlenip erkeklere destek
olmasini tercih etmektedirler. Boyut
Sinema'nin tanitim fragmanlarinda
Aranda'nin geçtigimiz sezonlarda
sinemalarimizda gösterilen Çiplak Bakis
adli erotik filminin de VCD'sinin bu--
lundugu kaydediliyor.

Aç Gözünü / Open Your Eyes [Abre los
ojos] CT.dublaj)
Ispanya'nin umut vaat eden kor-
ku/ gerilim yönetmeni Alejandro Ame-
nabar'in ikinci filmi olan Aç Gözünü,
ülkemizde vizyona girdiginde ne yazik
ki çok sinirli sayida sinemada ve yal-
nizca bir kaç hafta gösterimde kalmis,
pek dikkat çekmemisti. Aç Gözünü,
önceden uzun boylu anlahlmasi du-
rumunda izleme keyfini azaltacakii

tarzdaki filmlerden. Anilarin, ha-
yalierin, deja vularin, rüyalarin birbirine
karishgi ve bu karmasa içinde gerçegin
ne oldugunun izinin sürülmesine dair
bir çabayi anlatan film, hem böylesi bir
karmasa duygusunu hem de bu kar-
masa içinde gerçegi aramanin ne kadar
zor oldugunu, usta isi bir kurguyla
izleyiciye aktariyor. Bu karmasanin ar-
dinda çeliskili istek ve arzular ve bun-
larin tatmin edilmesinin önünde bir
sekilde çesitli engellerin olduguna dair
bir sezgi filmin dokusu içinden siziyor.
Filmin ikinci yarisinda, basarili bir
müzik kullaniminin da katkisiyla, yer
yer bir hayli gerilimli ve bazen de tüyler
ürpertici anlar yasandigini eklemek
gerekli. Finale dogru filmdeki esrarin
çözümünün belki tatminden uzak
oldugu söylenebilir ama Aç Gözünü
kuskusuz birden fazla defa izlenmeyi
hak eden bir film. Tabii keske dublajsiz
olsaydi.

Basit Bir Plan / A Simple Plan CT.

dublaj)
Ülkemizde sinirli ölçekte gösterime
giren ve hak ettigi ilgiyi görmeyen bir
film daha dublajli olarak VCD pi-
yasasinda. Sam Raimi'nin 1999 tarihli
bu filmi, bir grup dar gelirli insanin bir
uçak enkazinda bulduklari yüklü



miktarda paranin yasamlarini nasil
kabusa çevirdigini anlatiyor. Basit Bir
Plan, psikolojik gerilim türünün mü-
tevazi bir basyapiti sayilabilir. Sine-
mada kaçiranlar için bu dublajli VCD,
"hiç yoktan iyidir" çerçevesinde bir
firsat.

Kabus / The Stendhal Syndrome [La
Sindromi di Stendhal] (T. dublaj)
Dario Argento'nun kizi Asia'yi bas-
rolde oynattigi ve sinemalarimizda
Stendhal Sendromu adiyla sinirli ölçekte
gösterime giren bu mükemmel giallo
hakkinda bkz: Geceyarisi Sinemasi no.I,
sf. 27-28. Tabii ki film esas itibariyle si-
nema ortaminda izlenmeyi gerektiriyor
ve artik küçük ekranda izlemekten
baska sans yoksa da dublajli bir VCD'
den daha iyi bir formati hak ediyor
(ama yine de, dilim varmasa da: "Hiç
yoktan iyidir!")

p'aganini (T. dublaj)
Olümsüz Klaus Kinski'nin bu son filmi,
ayni zamanda ünlü oyuncunun tek

yönetmenlik denemesi. "Seytan'in Ke-
mancisi" olarak da bilinen, "yarideli"
Paganini rolü için Kinski gerçekten de
biçilmis kaftan. Kötü dublaj, bu agir
tempolu fihnin havasini bir hayli bozsa
da Paganini yurtdisinda bile çok zor
bulunan bir film oldugundan
ülkemizde hangi formatta ve hangi
kosulda olursa olsun piyasaya çikmasi
sasirtici ve memnunluk verici.

Seytanin Metresi / Serpent's Lair (T.
dublaj)
ABD-Romanya ortak yapimi bir erotik-
korku filmi! Bir kaç yil önce Doyumsuz
ve Ölümcül adiyla sinemalarimizda
sinirli ölçekte gösterime girmis ve daha
sonra bu adla video piyasasina da
çikmisti. Jeffrey Reiner tarafindan yö-
netilen filmin konusu, çikis noktasi
olarak Ibrani mitolojisindeki Lilith
efsanesini aliyor. Fi tarihinde resmi
Tevrat'i derleyen isimsiz kalemler ta-
rafindan sansür edilerek metin disi
birakildigi anlasilan ama uzmanlar
tarafindan özgün kadim metinlerde izi
bulunan bu efsaneye göre Lilith,
Adem'in Havva' dan önceki ilk karisidir
ve cinsel iliskide pasif konumda kal-
mayi reddettigi için cennetten ko-
vulmustur. Bunun üzerine yeryüzüne
inmis ve ugradigi muamelenin acisini
çikarmak için pusu da beklemektedir.
Iste Seytanm Metresi, Lilith'in (jenerikte
adi yalnizca "Usa B." olarak geçen
esmer bir dilber tarafindan canlan-
dinliyor) günümüzde evli barkli bir
adami avucunun içine almasini an-
latiyor. "Basyapit" olmayabilir ama
ilginç ve fena kotarilmamis bir film.

i

"Seytan'in
Kemancisi" olarak
da bilinen,
"yarideli" Paganini
rolü için Kinski
gerçekten de
biçilmis kaftan.



"itibara mazhar" görülen bir isim

ROGER CORMAN Kaya Özkaracalar

Festivalde,
Corman'm

1950'lerdeki
düsük bütçeli
filmlerinden
hiçbir örnek
olmamasi bir

eksiklikti.

Ed Wood' dan sqnra bir diger "kült"
sinemaci daha Istanbul Film Festi-
vali'nin ilgisine mazhar oldu: Roger
Corman. Mühendislik egitimi gören
Corman, sinema kariyerine 20tl1 Cen-
hiry Fox' da kuryelik gibi ayakislerine
bakarak baslamis! Corman'in hayah-
nin dönüm noktasi ise, kisa sürede
Amerikan B-sinemasinin 1 numarali
stüdyosu haline gelecek olan American
International Pichires' da (AlP) çalis-
maya baslamasi. Co rm an' in 65 bin
dolara malederek çektigi The Day the
World Ended'in (Dünyanin Sona Erdigi
Gün; 1956)beklenmedik bir ticari basari
elde etmesiyle hem AlP, hem de Cor-
man'in önü açilacakti. Istanbul Film
Festivali'nde Corman'in yönetmenlik

kariyerinin bu ilk döneminden, yani
1950'lerdeki düsük bütçeli filmlerinden,
özellikle bilimkurgu ürünlerinden
hiçbir örnek olmamasi bir eksiklik.
Nükleer savas sonrasinda hayatta kalan
az sayida Amerikali'nin atomik mu-i

tasyona ugrayarak canavarlasmis nük-
leerzedelere karsi kendilerini korumaya
çalisirlarken kendi aralarinda bir-
birlerine düsmelerini anlatan The Day
the World Ended, bir hayli basarili bir
gerilim /bilimkurgu filmi. George
Romero'nun bu filmden çok daha ünlü
<?lanNight of the Living Dead (Yasayan
Olillerin Gecesi; 1968)filmi, bu filmden
bir hayli esinlenmise benziyor. Cor-
man'in diger bilim-kurgulari ise nis-
peten daha "hafif," daha "eglencelik"
ürünler. it Conquered the World' de
(Dünyayi Fethetti; 1956) son derece
genç bir Lee van Cleef, vampir bir
Venüslü'yle mücadele ediyor, Attack of
the Crab Monsters' da (Yengeç Cana-
varlarin Saldirisi; 1957) ise dikkatlice
bakarsaniz "atomik mutasyon ürünü"
canavarlarin kostümlerinin alhndan
oyuncularin ayaklarinin görülebildigi
kaydediliyor.

Festival programinda yer alan The
Little Shop of Horrors (Küçük Korku
Dükkani; 1960)gerçekten de Corman'in
en ünlü filmi. 2.5 (klavye hatasi degil:
iki buçuk!) gün gibi çok kisa bir sürede
çekilen filmin öyküsü, yamyam bir bit-
kinin etrafinda geçiyor. Bu kor-
ku/komedi filminde, Jack Nicholson
da küçük ama unuhilmaz bir rolde oy-
nuyor.

Little Shop of Horrors'in ardindan
Corman, 1960'li yillarin ilk yarisinda
birbiri ardina E.A.Poe uyarlarnalari
çekerek kariyerinin en "ciddi" döne-
mine girecekti. Biri hariç hepsinde
emektar oyuncu Vincent Price'in bas-
rolde yer aldigi bu sekiz Poe uyarla-
masinin dördünün senaryosu ünlü
Richard Matheson' a ait. House of Usher
(Usher'leriii Evi; 1960) ile baslayan bu



seride Corman, asiri düsük bütçeli,
siyahbeyaz yapimlari geride birakarak
200,000 dolar gibi kendi standartlarina
göre yüksek (!) sayilabilecek bütçelerle
renkli ve sinernaskop ürünler verecekti;
üstelik bu filmler iki hafta gibi yine
Carman standartlarina göre bir hayli
uzun (!) sürelerde çekilecekti. Festival
programinda Corrnan'in bu Poe uyar-
lamalarindan House of Usher'in yanisira
çok yerinde bir seçimle bir de Pit and
the Pendulum (Çukur ve Sarkaç; 1961
[bu filmin fotoromani 1970lerde ülke-
mizde Satodaki Dehset adiyla yayin-
lanmisti]) yer aliyor. House of Usher,
Poe'ya nispeten sadik, Dehset Saati
adiyla programda yeralan Pit and the
Pendulum ise bir hayli serbest bir uyar-
lama. Ingiliz asilli olmasina karsin daha
çok italyan korku filmleriyle taninan
Barbara Steele'in tek Amerikan korku
filmi olan Pit and the Pendulum'un
avantajlarindan biri korku sinemasinin
bu çok önemli kült oyuncusunun var-
ligi. Belki bugünün zevklerine göre
kimileri için biraz "eski moda" kaldigi
söylenebilir ama Pit and the Pendulum,
antik sato mekanlarininçok basarili bir
biçimde kullanildigi, gotik korku sine-
masinin güzel, Anglo-Sakson sinema-
severlerin tabiriyle "atinosferik" ör-
neklerinden biri. Üstelik ilk izleyiste
finale dogru bir sahnede insan nere-
deyse koltugunda yerinden siçriyor.
Hele Pit and the Pendulum'u sinema
salonun karanliginda dev perdede izle-
yebilmek muhtemelen evde videoda
televizyon ekranindan izlemekten çok
daha ayricalikli bir deneyim olacaktir.

Corman, Poe uyarlamalan ile
"yapim kalitesi" açisindan kendisini
"asarken" (!?) ayni zamanda eski
aliskanliklarini da sürdürüyordu. Poe
serisinde yer alan The Raven'in (Kuz-
gun; 1963) çekimleri planlanandan bir
kaç gün önce bitinis ve böylece bu film-
de Price'la birlikte yeralan Boris
Karloff'un mukavelesinde öngörülen
mesaisinden tasarruf saglanmisti.
Corman, bu durumu derhal deger-
lendirerek kalan zamanda Karloff'la
The Terror (Dehset; 1963) adinda bir
film daha çekiverdi! Neredeyse dogaç-
lama olarak yazilan senaryo, Corrnan' in
denetiminde ama esas itibariyle onun
asistanlari tarafindan filme alindi. Bu
asistanlardan birinin adi da Francis F.

Coppola'ydi. .. Bu genç yetenege kendi
imzasiyla ilk filmini yönetme sansini
da Connan Dementia 13 (1963) ile vere-
cekti. Corman'in bu dönemde eski alis-
kanliklarini sürdürmesinin bir diger
örnegi de AIP'nin ele geçirdigi bir
Sovyet bilim-kurgu filmini Amerikali
oyuncularla çekilen yeni sahnelerin
ilavesiyle bastan kurgulayarak mey-
dana getirdigi filmlerdir. Corman'in
otobiyografisi bosuna How i Made A
Hundred Movies in Hollywood and Never
Lost a Diine (Holywood'da Nasil 100
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Corman, bir
Sovyet bilim-kurgu
filmini Amerikali
oyuncularlaçekilen
yeni sahnelerle
bastan
kurgulayarak yeni
filmler meydana
getirdi.



Üstte: Monster
Altta: Camasour 2

Güzel kizlari
kaçiran yari-
insan deniz

canavarlarmm
onlari ne

yaptigim merak
ediyorsamz, bu

filmde
görüyorsunuz:

irzlarma
geçiyorlar.

Film Yaphm ve TekBirKurus BileKay-
betmedim) adini tasimiyor.

Aslinda Corman'in meslek yasa-
minda bir adet ticari basansizlik var:
'sosyal içerikli' The Intruder (Fitneci;
1961). Istanbul Film Festivali prog-
raminda yer alan irkçilik karsi h bu film,
"hassas" konusundan dolayi yaygin
biçimde gösterime girememis.

Corman, Poe uyarlamalarindan
sonra dönemin modasi neyse o tarzda
fihnler çekti, bazen de günün modasini
belirledi. Hell' s Angels adli kötü-ünlü
motorsiklet çetesinin bizzat rol aldigi
The Wild Angels (Vahsi Melekler; 1966)
ve uyusturucu deneyimi eksenli The
Trip(Yolculuk; 1967) Corman'in kari-
yerinin üçüncü döneminin en ünlü
filmleridir. Corman, 1970'de AlP' den
aynlarak kendi adina yapimciliga giristi
ve yönetmenligi birakti (AlP ise Cor-
man'siz yola devam etmeyi basardi;
1980'lerin basina kadar kendi adiyla
faaliyet gösteren sirket, daha sonra el
ve isim degisimlerine ugradi; ürion'in
kökeni AIP'de yatar). Fakat Corman
yillar sonra yalnizca bir seferligine,
Frankenstein Unbound (1990) ile yönet-
menlik koltuguna yeniden oturur. Cor-
man'in son 30 yilda yapimci olarak
imza attigi 200 civarinda filmin en
ünlülerinden bazilari Filipinli sinema-i

cilarla ortak-yapim olarak bu ülkede
çekilen bir dizi kadinlar hapishanesi
filmi (1971 tarihli The Big Doll House,
vd.), Joe Dante'nin yönettigi Piranha
(1978), Jurassic Park' tan esinlenen
Carnasour (1993) ve Vampirella (1996).
Corman'in yapimci oldugu oldukça il-
ginç bir film ise Humanaids from the
Deep (diger adi: Monster; T. vid. adi:
Denizde Vahset; 1980). Kara Gölün
Canavari tarzi filmlerde genç ve güzel
kizlari kaçiran yari-insan deniz cana-
varlarinin onlari ne yaptigini merak
ediyorsaniz, bu filmde görüyorsunuz:
irzlarina geçiyorlar.

Bizim sine-est1erin Ed Wood'un
farkina varmalari saninm Tim Burton'
in filmi sayesinde olmustu. Gerçi Cor-
man'in adi auteur söyleminin en gün-
demde oldugu uzak bir mazide "acaba
auteur sayilmayi hak ediyor mu?" tarzi
tartismalarda bir hayli geçmis ama
galiba simdi burada Corman'in ragbet
görmesi ile de bir elestirmenimizin
yurtdisindaki bir festivalde bu sinema-
cinin eserlerinin toplu gösterisiyle
karsilasmasinin payi olabilir gibi
geliyor. Acaba bizim kendi Ed
Woodlarimizin, Roger Cormanla-
rimizin burada dikkate alinmasi için
degerlerinin önce yurtdisinda anlasil-
masi ve bu sayede bazilannin kafasina
dank etmesi mi gerekiyor?



yazar
(auteur) Robert Stam

çev.: Savas Arslan

Parisli bohemler ve entelektüellerin
"kültürel alani" ve cinemateque'in si-
nemaseverliginin eklemlenmesinin bir
ürünü olan auteurcülük (autemism,
yaratici/yazar), bir hareket olarak ilk
kez savas sonrasi Fransa'sinda ortaya
çikti. Felsefi olarak, auteurcülük varo-
lusçulugun romantik bir çesidiyle ko-
sutlanmistir; Sartre' dan alinti yapan
Bazin, sinemanin "varolusunun, özünü
önceledigini" iddia eder. Auteurcülük
1957'de basilan bir yaziyla - LaPolitique
des auteurs - Andre Bazin tarafindan
"kisisel etmeni, bir referans ölçütü
olarak, sanatsal yaratida seçme ve sonra
da bunun kaliciligini ve hatta bir isten
digerine ilerledigini varsaymaya"
dayali çözümleyici bir süreç biçiminde
toparlanmistir.

Auteurcülüge ancak 1950lerde
ragbet edilmeye baslanmasina karsin,
köken fikrin kendisi bazi açilardan ge-
lenekseldir - sinemanin sanatsal mes-
ruluk arayisinin parçasidir. Sinemanin
"yedinci sanat" olarak karakterize edil-
mesi zaten örtük olarak sinema sa-
natçilarina yazarlar ve ressamlarla ayni
statüyü vermisti. Griffith ya da Eisen-
stein gibi yönetmenler kendi sinemasal
tekniklerini Flaubert ve Dickens gibi
yazarlarin edebi araçlariyla karsilas-
tirmislardi. Hatta 1921'de filmci (film-
maker) Jean Epstein, "Le Cinema et les
lettres modernes' de," "yazar" (author)
terimini filmcilere karsilik gelecek se-
kilde kullandi, bu esnada Louis Delluc
ise Griffith, Chaplin ve Ince'in filmlerini
"öncül-auteurcü" olarak adlandirilabi-
lecek bir edayla çözümledi.

Savas sonrasi Fransa' sinda auteurcü
egretileme (metaphor), film elestirisi ve

kuraminda yapilandirici bir anahtar
kavram haline geldi. "The Birth of a New
Avant-Carde: The Camem Pen" de (1948),
Alexandre Astruc romanci ya da sair
gibi filmci de "ben" diyebilmeli öne-
risiyle sinemanin bir kisisel ifade araci
oldugunu öne sürdü. Astruc'un "ca-
mero-stylo' sundan" (kamera-kalemi)
Metz'in Language and Cinerna'daki "sine-
ma ve ecriture" tartismasina kadar bir
tür grafolojik betimleme (trope) çesidi
dönemin hakimi oldu. Film yapmayi
ve [film hakkinda] yazi yazmayi basitçe
ifade edici yazimin iki biçimi olarak
görerek, çogu film elestirmeni olarak
baslayan Fransiz Yeni Dalga yönet-
menleri, yazisal (scriptual) egretilemenin
meraklisiydilar. Godard (1958) biraz
Il!-elodramatik bir sekilde söyle yazar:
"Ister bos sayfanin karsisinda ister de
stüdyoda olsun, bir daima yalniziz."
La Pointe courte'yi yapmak üzere olan
Agnes Varda da ifsaatiysa söyledir:
"Ayni birisinin bir kitap yazmasi gibi
bir film yapacagim." Ayni zamanda
Yeni Dalga yönetmenleri, hem izlen-
mesi gereken bir model hem de asiri
edebi yazilar biçimindeyken kaçi-
nilmasi gereken bir düsman olan edebi-
yat hakkinda tamamiyla muglaktirlar.
Estetik-ideolojik açidan auteurcülük
ayri dönemlerin izlerini barindiran bir
tür yazi kagidi (palimpsest) biçimini
almistir: yazarin yaratici dehasina
tapinmasiyla romantik, estetik zevkiyle
modernistken, es zamanli olarak
"yüksek" ve "asagi" sanat arasindaki
sinirlari çözmesiyle de postmodern du-
yarliligin bazi semptomlarini gösterir.

1951'deki ilk sayisiyla Cahiers du
cinema ana auteurcü organ haline geldi.•

Auteur kuraminin
yeniligi, her ne
kadar geleneksel
anlamda bireysel
yetenekleri
yokeden güçlü bir
makine olarak ele
alinan bir dizgede
çalismis olsalar da
bazi stüdyo
yönetmenlerinin de
auteur oldugunu
önermesiydi.



Bardot, Godard'in
Le Mepris filminde

Kokarcamn
ayirt edici kokusu,
kendisini günerin
kokusundan daha
hos ya da üstün

kilmaz.

Cahiers auteurcü fikirleri yaymak için
bazi silahlar kullandi: alayci "en iyi on"
listeleri, bazi yönetmenlerin "alegorik"
olarak methedilmesi ve baskalarinin
da reddedilmesi, ve en favori yönet-
menleriyle yaptiklari söylesiler. Cahiers
hem Fransiz (Renoir, Coeteau, Bresson)
hem de Amerikan (Hawks, Hitchcock,
Welles) auteurleri hakkinda yazilar
yazildi ve bunlarla söylesiler yapti.
Cahiers, Hollywood' daki islerinin kali-
tesi düstügü önyargisiyla karsilasan
Lang'in Amerika' da çektigi filmleri de

savundu. Cahiers Hitchcock'un yalnizca
Amerika' da çektigi filmleri savunmakla
kalmadi ve iki dergi üyesi, Eric Rohrner
ve Oaude Chabrol, Hitchcock'tan isleri
"suçun transferi" temasi etrafinda dö-
nen teknik bir dahi ve engin bir meta-
fizikçi olarak bahseden bir kitap bile
yazdi.

Auteurcü elestirinin haziarindan
birisi daha önce sezilmeyen bireysellik
ve ayirt edici stilleriydi. Auteur kura-
minin "skandali," edebi yazarla yönet-
meni esit prestijli olarak kutsarnasinda
degil bu prestiji kimin verdiginde yatar.
Eisenstein, Renoir ve Welles gibi film-
cil er daima auteur olarak ele alin-
mislardi çünkü kendi yapitlari üzerinde
sanatsal bir kontrolleri oldugu bili-
niyordu. Auteur kurarninin yeniligi,ii

her ne kadar geleneksel anlamda bi-
reysel yetenekleri yok eden güçlü bir
makine olarak ele alinan bir dizgede
çalismis olasalar da Hawks ve Minnelli
gibi stüdyo yönetmenlerinin de auteur
oldugunu önermesiydi. Ama auteur
kurarninin önerisine göre, verili olarak
güçlü yönetmenler, yillar geçtikçe,
Hollywood'un "hayal fabrikasinda"
çalisiyor olsalar bile, fark edilir bir sti-
listik ve tematik kisilik sergileyecek-
lerdir.

1957' deki köse tasi yazisinda,
Bazin, favori yönetmenleri kusursuz
üstatlar kilacak herhangi bir estetik
"kisilik kültüne" karsi uyarmistir.
Bazin' e göre, auteurcülük baska yak-
lasimlarla - teknolojik, tarihsel, toplum-
bilimsel - tamamlanmalidir; büyük
filmler yetenek ve tarihsel bir anin
bahtli bir kesisiminden dogar. Ara sira
ortalama bir yönetmen, - Bazin Curtiz
ve Casablanca' dan söz eder - kendine
özgü bir auteur özelligi olmasa da, tarih-
sel bir ani canli bir sekilde yakalayabilir.
Kalite kontrolü ise Hollywood'un iyi
yaglanmis endüstri makinesinden
garanti ve dahasi belirli bir yetkinlik
ve hatta seçkinligi de neredeyse temin
eder.

"La Politique des auteurs," "kurarn"
olarak degil, sözlük anlamiyla "auteur
politikasi" olarak çevrilir. Fransa' da,
auteurcülük yeni bir tür film yapmaya
yol açan bir stratejinin parçasi olmus-
tur. Truffautve Godard gibi elestirrnen-
yönetmenler, kati üretim hiyerarsisi,
stüdyo çekimlerini tercih etmesi ve
geleneksel anlati kaliplari olmasindan
ötürü istihzayla "dnema de papa" ola-
rak damgalanan kurulu sisteme sal-
dirip dinarnitle kendilerine bir yer
açiyorlardi. Birlesik Devletler' de Film
Culture, Britanya'da Movie ve Brezil-
ya'da da Filme Cultura ile uluslararasi
alanda da yayginlasan auteurcülük
farkli mekanlarda degisik renkler ka-
zandi; Britanya' da Leavisite eletiriyle
kosut gitti, Birlesik Devletler' de de
"yeni elestiriyIe." "1962' de Auteur
Kurami Üzerine Notlar" adli yazisinda
Andrew Sarris, Amerikan sinemasinin
üstünlügünü ileri sürmek için auteur
kuramini milliyetçi bir araca dönüs-
türdü. Sarris, ihmalci ve etnosentrik
bir sekilde "dünyanin geri kalani" ola-



rak adlandirdigi seyden Amerikan sine-
masinin "sürekli üstünlügü" nosyo-
nu na "elestirmenlik itibarini dayan-
dirmaya" hazir oldugunu ilan etti.
Sarris bir auteurü fark etmek için üç
ölçüt önerdi: (1) teknik yetkinlik, (2) a-
yirt edilebilir kisilik, ve (3) kisilik ve
malzemenin geriliminden çikan iç
anlam.

Pauline Kael "Çemberler ve Kare-
ler" (1963) adli karsi yazisinda bu üç
ölçütün yanilgi1arini buldu. Kael'e göre;
teknik yetkinlik geçerliligi zor olan bir
ölçüttür çünkü Antaniani gibi bazi
yönetmenler yetkinligin ötesinde; tam
da teknik yetkinlik fikrini sorgulamis-
lardir. "Ayirt edilebilir kisilik" anlam-
sizdir çünkü nadir olarak yeni bir sey
denediklerinden stilleri fark edilebilir
olan tekrarci yönetmenlere önem ver-
mektedir. Kael'in benzetmesine göre,
kokarcanin ayirt edici kokusu, ken-
disini güllerin kokusundan daha hos
ya da üstün kilmaz. Kael, son olarak
ise, imkan disi müphemliginden ve
"örüntülerin (plat) gediklerini stille
dolduran çentikçileri" kayirmasindan
ötürü "iç anlami" da defeder. Ancak
Sarris-Kael tartismasinin fevri ortak
varsayimlarini gölgeler - filmler ve
yönetmenlerin karsilastirmali olarak
siralanmasiyla ilgilenen film kura-
mi/ elestirisinin degerlendirmeci olmasi
fikri, anlayisi. En azami noktasinda, bu
yaklasim karsilastirmali hünere dair
dalasmalari ve elestirel itibara iliskin
pervasiz iddialasmalari sterilize et-
mistir. Keyfi zevkler, sözde kati hiye-
rarsiler kisvesinebürünmüstür.

Auteurcülük 1960larin sonlari ve
1970lerde ortaya çikan ve bireyolarak
auteurlerin yaratici iradelerinin ifadesi
olan film anlayisiyla daha az ilgilenen
bir kurarn olan dilbilim merkezli gös-
tergebilim tarafindan yeraltina itilmis
ve yerinden edilmistir. Auteurcülük
yüzeydeki ipuçlari ve semptomlara ba-
karak bir yazarvari kisilik arayan ve
insa eden bir tür dizge ortaya koy-
mustur. Auteurcülügün bu dizgeci yani
onu bir tür yapisalcilikla uzlastirilabilir
hale getirmistir; bu da, Geoffrey No-
well-Smith'in Viscanti (1967), Peter
Wollen'in SinemadaGöstergelerveAnlam
(1998) ve Jim Kitses'in Bati Ufuklari
(1969) çalismalarinda örnegini bulup

"auteur-yapisakilik" denilen tuhaf bir
kullanisli-evlilige yol açmistir. Auteur-
yapisakilar yönetmenin adini tirnak
içinde vererek auteurün kanli canli bir
kisiden çok elestirel bir insa oldugu
fikrini vurgularlar. Derin anlamlannin
anahtari olarak, sözgelimi John Ford
filmlerindeki çöl ve bahçenin kül-
tür / doga ikili karsitligi gibi, bazi yönet-
menlerde tipik biçimde yinelenen sti-
listik figürler ve tematik ön motiflerin
altinda akan sakli yapici karsitliklari
aramislardir. (Burada yapisal ciligin iki
numarali tarafi keyfi sekilde ayricalikli
kilma gücü ayirt edilebilir.)

Ancak "auteur-yapisalciliktaki" tire
nihayetinde vurgulanmalidir çünkü
kuram yazarligin bireyciligi ve mitin
kolektifligi arasinda parçalanmistir.
"Dil yazari söyler," ve "ideoloji özneyi
söyler," seklindeki yapisalci iddia ya-
zarlik ajansina çok az yer birakir.
Yapisakilar ve post-yapisakilar, sine-
mayi diger sanatlar tarafindan çoktan
terk edilmis yari-dinsel bir roman-
tizmin (Sarris'in "pantean" kavrami
tann-gibi sanatçiya olan hürmeti akla
getirir.) son kalesi haline getiren bir
kurami formüle etmesinden dolayi
auteurcülügü hor görmüslerdir. Hem
yapisakIlik hem de post-yapisakilik,
yazan bir kök noktasi degil bir "yer"
(site) olarak görmeyi tercih ederek
metnin salt kökeni ve yaratici kaynagi
olan yazar nosyonunu göreceles-
tirmistir. Roland Barthes'a göre "yazar"
yazinin bir çesit yan ürünü haline gel-
mistir. Dilbilimsel anlamda özne
/ degistirici "ben" nasil ''ben'' diyen
durumdan fazla degilse, yazar da yaz-
ma durumundan fazla degildir.
Barthes'a göre bir metnin birligi,
kökünden degil yöneliminden türer.
Barthes demagogvari bir edayla "ya_
zarin ölümü" ve "okurun dogumun-
dan" söz eder.

Bu arada, Foucault ise fikirler ta-
rihinin "bireysellesmesinin" bir örnegi
olarak l8inci yüzyilin kültürel orta-
minda yazarin ortaya çikmasini ko-
numlandirmistir. Foucault "söylemin
yayi1maci anonimliginin" gelecekte ge-
çici bir zaman-bazli kurum olan yazar-
ligin yerini alacaginin düsündügünden
"yazar islevinden" söz etmeyi tercih
eder. Sonuçtaysa mm yazari, bir metnin•

Barthes'a göre
"yazar" yazinin
yan-ürünü haline
gelmistir. Barthes
demagogvari bir
edayla "yazarin
ölümü ve okurun
dogumundan"
sözeder.



Auteurcülük artik
polemige yol

açmamaktadir
çünkü bir parça

da olsa
kazanmistir.

Bugün
auteurcülük bir
çok çekinceleri
olanlarca bile

uygulanmaktadir.

yaratici kaynagi olmaktan çikarak
okuma ve seyretmenin tarihselolarak
kurulan yollariyla bir grup filmin
kesisiminden üreyen degisken bir
söylemsel kurulum haline gelmeye
egilimlidir. Bu hümanizm-karsiti oku-
madaki yazar diasporiklestirilmis; "söy-
leme," (enunciation) "öznelestirme" ve
Jlecriture" gibi daha soyut, kuramsal
durumlarla kaynasmistir. (Süpheciler,
yazarin ölümünü ilan eden post-ya-
pisalci yazarlarin kendilerinin kutsan-
mis yazarlar, hatta yildizlar, oldugunu
ve bu soyluluk unvanlarini da top-
lamayi ihmal etmediklerine dikkat
çekerler.)

Auteurcülük daha pratik açilardan
da elestirilmistir. Denmistir ki, auteur-
cülük üretim kosullarinin etkisini azim-
sar. Filmci aga düsmemis bir sanatçi
degildir; maddi kisitlamalarin bata-
gindadir; teknisyen, kamera ve isiklarin
gürültüsü ve seslerin karmasasi ile sar-
malanmistir. Hapishanedeki sair bir
mendil üzerine siirlerini yazabilir ama
bir filmci para, kamera ve negatife ih-
tiyaç duyar. Ayrica film yazari isbir-
likçilere ihtiyaç duyar. Düsük bütçeli
bir film bile genis bir zaman diliminde
çalisan bir grup insani içerebilir. Mü-
zikal gibi bir tür ise besteci, müzikçi,
koreograf ve set tasarimcilarinin etkin
bir yaratici katilimlarini gerektirir. Ya-
zarlar, görüntü yönetmenleri, besteciler,
yildizlar ve sirket idarecilerinin tamami
film yazarligina katkida bulunurlar.
Bu arada, Thomas Schatz gibi endüstri
kökenli elestirmenler yazarlarin de-
hasindan degil Bazin'in "dizgenin
dehasi" olarak adlandirdigi seyden söz
ederler - yani, iyi finanse edilip ye-
teneklerle doldurulmus endüstriyel
makinenin yüksek kaliteli filmlere
dönüsme kapasitesi. Auteurcüler kisisel
stil ve mizanseni vurgularken, Bord-
well, Staiger ve Thompson "klasik
Hollywood sinemasi" üzerine olan ya-
pitlarinda ana özellikleri anlatisal birlik,
realizm ve görünmeyen anlatim olan
homojen bir vücudun kisiselolmayan
ve standartlasmis "grup stilini" vur-
gularlar. Toparlarsak, tutarli her ya-
zarlik kurami, filmsel yazarligin maddi
durumlar ve personel anlamindaki
degisik çaprasikliklarim göz önünde
bulund urmalidir.

Auteurcülük televizyon gibi komsu
medyalara da uygulanabilmesi için dü-
zenlemelere tabi tutulmalidir. Bazi-
larina göre televizyondaki gerçek
auteurler Norman Lear ve Stephen
Bochco gibi yapimcilardir. Televizyon
reklami yönetmenleri (örnegin Ridley
Scott ve Alan Parker) sinemaya geçerse
ya da prestijli yönetmenler (örnegin
David Lynch, Spike Lee, Jean-Luc Go-
dard) reklam çekerse, ya da Michelan-
gelo Antonioni Renault için psikodelik
bir spotun koreografisini yaparsa, bu
kisilerin yazar olarak konumlarina ne
olur? Her zaman ve her durumda au-
teur olarak kalirlar mi, ya da auteurlük
konumlari araç, ortam ve biçime ba-
gimli midir?

Auteur kurami hem ticari Holly-
wood hem de Avrupa sanat sine-
masinda köken bulmaya egilimlidir,
ve alternatif pratikler tarafindan biraz
da olsa bozguna ugratilirlar. Pam Cook
gibi avant-garde partizanlari auteur-
cülügü deneysel sinemaya yer birak-
mama hatasina düsmesinden ötürü
tenkit etmislerdir. Dolayisiyla au-
teurcülük Michael Snow ya da Hollis
Frampton'un islerine toslamaktadir.
Grupo Cine de la Base gibi siyasi film
kolektifleri tarafindan da tamamiyla
çökertilir. Aslinda, daha kolektif ve
esitlikçi modelleri seçen solcu film
eylemcileri dogal olarak auteurcülügün
altinda yatan hiyerarsik ve otoriter var-
sayimlara kuskuyla bakarlar. Marks-
istler ayrica auteurcülügün sonuçta
yetenegin hangi siyasi ya da ekonomik
kosullarin hakim oldugunu "dis-
layacak" olmasina dayali tarihsel ol-
mayan varsayimini elestirirler. Bu ara-
da Uçüncü Dünya elestirmenleri auteur-
cülüge farkli tepkiler vermislerdir.
Brezilyali filmci! elestirmen Glauber
Rocha 1963' te "eger ticari sinema ge-
lenekse, auteur sinemasi da devrimdir,"
diye yazar. Ama 1969'da Arjantinli
solcu filmciler Fernando Solanas ve
Octavio Getino ("ikinci sinema" de-
dikleri) auteur sinemasina siyasi olarak
zararsiz ve sistemle kolaylikla uzlas-
tmlabilir olmasindan ötürü takilmislar
ve kolektif, militan ve eylemci olan
"üçüncü sinemanin" tarafini tutmus-
lardir.

Feminist analizciler de auteurcülüge



dair muglak ifadelerde bulunmuslardir.
Bir yandan, "kamera kalem" gibi be-
timlemelerin fallosentrik vurgularina
ve "cinema de papa" ve "yazarin ölü-
münün" yerilmesindeki örtük Odipal
altyapiya isaret etmislerdir. Diger yan-
dan da, Sandy Flitterman-Lewis ve
Judith Mayne gibi kurarncilar ise Ger-
maine Dulac, Ida Lupino ve Dorothy
Arzner gibi kadin auteurlerin farkina
varilmasi gerektigini belirtmislerdir.
1973 gibi erken bir tarihte, Claire
Johnston auteur kuraminin önemli bir
müdahaleyi belirledigini savlamistir:
"normatif özelliklerinden arindinhnis
yönetmenlere göre yapilan bir film
siniflandirilmasi sinema deneyimimizin
asin derecede üretici bir düzenlenme
yoludur."

Bugünse, auteurcülük artik siddetli
polemiklere yol açmamaktadir; aslinda,
Dudley Andrew gibi bazi isimler
auteurcülügün "rönesansindan" bile
söz etmektedirler. Ancak auteurcülük
artik polemige yol açmamaktadir çün-
kü bir parça da olsa kazanmistir. Bugün
auteurcülük "kurarn" açisindan bir çok
çekinceleri olanlar tarafindan bile uy-
gulanmaktadir - Ingmar Bergman,
Woody Allen ya da Pedro Almodovar'
in filmlerinin "arkasinda" yatan hayali
kisiyle süregiden bir diyalog seklinde
filmle aralarinda hissi bir iliski hayal
eden film akademisyenlerince bile.
Auteur kuramina çesitli karsi çikislar
olsa da, müzeler hala belirli yönet-
menlerin islerini gösteren retros-
pektifler düzenlemekte, film dersleri
yönetmenler etrafinda dönmekte ve
film hakkinda yapilan yayinlar auteur
çalismalarina öncelik verme egili-
mindedir. David Bordwell' e göre, "aka-
demik film çalismalarinin kurumsal
ortami açiklamaci, temelde· auteur
merkezli elestirinin bir sonucudur." Ve
genelde insanlarin hizla artan bir
bölümü filmleri yildizlar ve türler
açisindan degil auteurler açisindan
seçme egilimindedir. Tümüthy Corri-
gan' a göre auteurcülük, "bir auteurün
potansiyel kü1t konumuna seslenen ve
bununla eslenen dagitim ve pazarlama
amaçlarina bagli bir elestirel kavram
olarak seyirci tepkisini örgütlernek için
kullanilan bir ticari strateji" haline
gelmistir.

Her durumda auteurcülük ken-
disinden önce gelen metodolojilerin,
özellikle izlenimcilik (yalnizca eles-
tirmenin duygu1anirnlan ve zevklerine
dayali filmlere iliskin bir tür sinirsel
(neuro-glandular) tepki) ve toplum-
bilimcilik (hikaye ya da karakterlerin
algilanan ilerici ya da gerici siyasi öz-
leliklerine dair indirgemeci bir görüse
dayali degerlendirmeci bir yaklasim),
ötesinde bir ilerlemeyi açikça temsil
eder. Ayrica auteurcülük ihmal edilInis
filmler ve türler için degerli bir kur-
tarma operasyonu yapmistir. Sasirtici
yerlerde yazarsal kisilikler ayirt etmistir
- özellikle Samuel Fuller ve Nicholas
Ray gibi Amerikan B-filmciler. Ede-
biyattan gelen bir yüksek sanat önyar-
gisindan bazi türlerin tamamini kur-
tarmistir - gerilim, western ve korku
filmi. Auteurcülük film kurami ve
metodolojisine açik bir özsel katkida
bulunmustur. Auteurcülük ilginin filIn-
lerin kendisine ve yönetmenin stilistik
imzasinin yeri olan mizansene yö-
nelmesini zorlamistir. Auteur çalis-
malari bugün bir yönetmenin isini bi-
reysel dehanin bir ifadesi olarak degil,
tersine bir biyografi, bir ara-metin, bir
kurumsalortam ve bir tarihsel anin
karsilasma yeri olarak görme egi-
limindedir. Bakhtinci bir "trans-dil-
bilimsel perspektif" içinde, sözgelmi
sanatçilar yaraticidir ama ex nihilo
(hiçten) yaratmazlar, tersine bütünsel
bir sekil verici rolü kaybetmeksizin
kendilerinden önce var olan sesleri,
ideolojileri ve söylemlerin "orkestras-
yonunu" yaparlar. Günümüz auteur
çalismalarinin çogunlugu bir yönet-
menin isinin hem tür, teknoloji, stü d-
yolar ve aracin dilbilimsel yönergeleri
gibi kisisel-disi ögelerin araci oldugu
ve hem de kisiselolabildigi yollari
vurgulamak için romantik bireyci
auteurcülük yükünden kurtulmuslardir.

Kaynak: "Introduction to Part I: The
Author" Robert Stam ve Toby Miller
(ed.) Film and Theory: An Anthology.
Oxford: Blackwell, 2000.

Auteur
çalismalari bugün
bir yönetmenin
isini bireysel
dehanin bir
ifadesi olarak
degil, tersine bir
biyografi, bir
arametin, bir
kurumsalortam
ve bir tarihsel
anin karsilasma
yeri olarak görme
egilimindedir.



mickey knox
ile söylesi Cenk Kiral

Leone
yönetmenlige

geçmeden önce
mükemmel bir film
teknisyeniydi ama
yönetmen olarak
iletmek istedigi bir
düsüncesi yoktu.

Sergio Leone'nin en basarili iki wester-
~inin (The Good, The ?ad and The Ugly;
Iyi, Kötü ve Çirkin - Ikç ve Once Upon
a Time in the West; Bir Zamanlar Batida
- BZB: Batida Kan Var) Ingilizce versi-
yonlarinin unutulmaz diyaloglarinin
yaraticisi Mickey Knox, Leone ile ça-
listigi günler hakkinda Cenk Kral'la
konustu:
CKlRAL: Baslamadan önce, bana bu
söylesi için zaman ayirip yardimci
oldugunuzdan dolayi çok tesekkür
etmek istiyorum. Hiç süphesiz hem Le-
one'nin en iyi iki western filmine büyük
katkilariniz oldu hem de bu filmlerin
çekim asamalarinin en önemli tanik-
larindansiniz.
M.KNOX: Daha önce de söyledigim
gibi, Leone oldukça sig biriydi. Yönet-
menlige geçmeden önce mükemmel
bir film teknisyeniydi ama yönetmen
olarak iletmek istedigi hiç bir düsüncesi
yoktu. Örnegin, Martin Scorcese,Orson
Welles ve diger büyük yönetmenler
hep bir seyler vermek istemislerdir ve
bu durumu filmlerinde de görmek

mümkündür. Sergio Leone'nin onlar
gibi hatirlanacagini hiç sanmiyorum
çünkü verebilecegi bir seyi yoktu.Onun
filmleri peri masallariydi sadece.
CKlRAL: Gerek sinema dergilerinde
gerekse internette bir çok izleyici Leone'
nin filmlerinde bir çok sey bulduklarim
söylüyorlar. Filmlerinden gerçekten
zevk alan çok sayida hayrani var.
M.KNOX: Bu dogal bir sey çünkü film-
leri seyir zevki veren hareket dolu ya-
pimlar.
CKIRAL: Bize Leone ile çalisirken gö-
revinizin ne oldugunu ve nasil tanis-
tiginizi anlatir misiniz?
M.KNOX: Sanirim eski bir arkadasim
olan Eli Wallach sayesinde tanistim
onunla. Ikimizde ayni menejerle ç<;ilisi-
yorduk ve bu menejer Sergio'yu IKÇ'
nin New York'taki seslendirme çalis-
masini benim yönetmem konusunda
ikna etmis. Bunun anlami benim bütün
filmi düzgün bir Ingilizceye aktarinam
anlamina geliyordu. Bütün diyaloglari
ben hallettim. United Artists bana "Bu-
rasi Amerika, senkron mükemmel ol-
mali!" direktifini vermisti, yani dia-
loglar dudak hareketleri ile uyum
içinde olmaliydi. Ama bunu saglamak
o film için pek de kolay bir is degildi.
Ses sorunu Sergio'nun umurunda de-
gildi çünkü bütün filmlerinin ses-
lendirilmesi film bi ttikten sonra
yapilmaktaydi. Çogu zaman degisik
oyuncular diyaloglari seslendir-
diklerinden bu, Sergio'ya seslendirme
sorununu düsünmeden görsel1igi is-
tedigi gibi sekillendirmesine olanak
sagliyordu. Zaten o da bu durumu so-
nuna kadar kullandi.



CKIRAL: Senaryo yazim asamasi nasil
ilerliyordu? Yani diyaloglar senar-
yonun içinde yer alarak mi geliyordu
yoksa hepsini siz mi yaziyordunuz?
M.KNOX: Söyle çalisiyorduk: Sergio'
nun elinde !talyanca'dan oldukça kötü
bir biçimde çevrilmis olan bir metin
oluyordu, zaten Amerikali oyun-
cularda sahneyi oynarlarken çogun-
lukla diyaloglari kafalarina göre
degistiriyorlardi.O yüzden, yapa-
bildigim kadari ile, dudak hareketlerine
göre durumu yeniden aya~liyordum.
Alman oyuncular Almanca, Ispanyollar
Ispanyolca, Çinliler de çince konusmak
durumundaydilar ama sonuçta hepsi-
nin dönüp dolasip gelecegi yer In-
gilizce'ydi. Ben ne konusuld.ugunu
anliyordum çünkü senaryonun lta1yan-
casi elimdeydi. Söylediklerinin altinda
yatan "anlami" görebiliyordum. Benim
derdim sadece hikayenin akisini sag-
liyacak nitelikte degil aym zamanda
dudak hareketlerine de uyacak diya-
loglari bulmakti. Bu öyle kolay bir is
degildir. Aslina bakarsamz, "dudak ha-
reketleri ile uyumlu senaryo" denilen
böyle bir metni yazmak 6 hafta mi al-
misti. Genelolarak normal bir film için
bu SÜre benim için 7-10 gün ara-
sindadir. Ama o film, IKÇ, pek de
normal bir film degildi.
eKIRAL: Yani Leone ile çalismaya
basladiginizda filmin Italyanca se-
naryosunda diyalogla~ zaten verilmisti
diyebiliriz degil mi? Isterseniz simdi
biraz da BZBhakkinda konusalim, ne
de olsa sizin fimin yapimindaki payiniz
IKÇ'den çok daha fazla. Çalisma nasil
yürütüldü bu filmde?
M.KNOX: O filmde bütün diyaloglar
italyanca olarak hazirlanmisti. Bana
düsen onlari Ingilizce'ye uyarlamakti
ki -- bu, bir çok durumda, özellikle bir
Sergio Leone filminde, bir çok garip
ifadenin Ingilizce'deki esdegerini -- ay-
msini demiyorum -- bulmak anlamina
gelmekteydi çünkü eger Italyanca'dan
Ingilizce'ye dogrudan çevirecek olur-
samz hiç bir sey ifade etmeyecektir.
eKIRAL: Peki "Iki çesit mahmuz
vardir ... "gibi meshur tek cümlelik rep-
likler söz konusu? Bunlarin hepsini siz
mi yazmistimz?
M.KNOX: IKÇ'de hep Leone'nin he-

detlerini göz önüne almaya çalistim.
Senaryo ya kendi fikirlerimi sokmaya
çalismadim. Çogu onun fikridir. Bazen
de oyuncunun. Ama Leone o konuda
oldukça iyiydi. Ne istedigini biliyordu
ve bir mizah anlayisi oldugunu söy-
leyebilirim. Y~ o 'tek cümlelik' replik-
leri kendisi italyanca yaziyordu ve
sonra Ingilizceye çevirtiyordu. Ama
bazilari için bu söz konusu degildi. Iste
böyle durumlarda Amerikancasim ya-
ratmak durumunda kaliyordum. Her
dilde oldugu gibi Italyan esprilerini,
nüktelerini ve hazir cevapliligim baska
bir dile çevirmek hiç de kolay bir is
degildir.
CKlRAL: Leone nasil biriydi?
M.KNOX: Söyle açiklayayim.
Kaldirimin kenarina kivrilmis susuz-
luktan ölmek üzeresiniz.Üzerinizden
atlayip yoluna devam eder. Bas-
kalarimn duygularina ve düsüncelerine
hiç önem vermezdi. Çok sert bir a-
damdi. Bu yönünü hiç sevmezdim. Bir
örnek vereyim size: BZB'nin çekimleri
sirasinda Monument Vailey'de yerlilere
ait bir otelde kaliyorduk. Aksamlari
bütün ekip yemek sonrasi garsonlara
iyi bir bahsis birakiyordu çünkü bu
kisilerin yasamak için tek kazançlari
buydu. Sergio bir kez bile bahsis bi-
rakmadi. Konuyu kendisine açtigimda
servis ücretinin ödedigi paranin içinde
oldugunu söyledi bana. Ben de o
paradan çalisanlara çok az bir sey kal-
digini ve bu nedenle bahsis almayi
umduklarim açikladim.
CKIRAL: Peki daha sonra bahsis verdi
mi?
M.KNOX: Hayir, hiç birakmadi.
CKIRAL: Sanirim bu münakasa sizinle
Leone arasinda bayagi sorun yaratti.
Tender Comrades adli kitabinizda bu
olayi aramzdaki iliskinin bitis nedeni
olarak gösteriyorsunuz .. Gerçekten o
kadar kötü bir tartisma miydi bu?
M.KNOX: Aslinda saçmasapan bir tar-
tismaydi. Bugün olsa öyle davranmam.
Hep o saçma bahsis olayi ve Leone'nin
katiligi yüzünden oldu.
CKlRAL: Ve yollarimz ayrildi.
M.KNOX: Evet, hemen o gün.
CKIRAL: Leone sette nasil bir yö-
netmendi? Sert miydi, heyecanli miydi,•

Alman oyuncular
Almanca,
ispanyollar
ispanyolca, Çinliler
de Çince
konusmak
durumundaydilar
ama sonuçta
hepsinin dönüp
dolasip gelecegi
yer i~gilizce'ydi.



Leone, gergin ama
kendine hakimdi.

Ekip kendisine
büyük saygi

gösteriyordu çünkü
ondan herkesin

ödü kopuyordu. Ne
istedigini bilen

biriydi.

yoksa oldukça sakin miydi?
M.KNOX: Gergin ama kendine ha-
kimdi. Yani demek istedigim ekip ken-
disine büyük saygi gösteriyordu çünkü
ondan herkesin ödü kopuyordu. Ne
istedigini bilen biriydi. Ne yapmak
istediginden emin olamayan öteki
yönetmenler gibi degildi. Kafasinda
çekimi bitirmisti bile. Hatta BZB'nin
müzigi film bitmeden önce hazir-
lanmisti. Yani önceden her seyi bi-
liyordu. Her sahne için müzigin nasil
olacagim tasarlamish. Çekimleri bit-
meden müzigi hazir olan film sayisi
pek fazla degildir sanirim. Film çeki-
lirken sette müzigi çalinirdI.
CKlRAL: BZB'nin setindeki genel ha-
vadan bahsedebilir misiniz?
M.KNOX: Iyiydi, oldukça iyi. Iyi
oyuncularl.':l çalisip iyi bir performans
aliyordu. Unlü yildizlarla da çalis h,
zaten onlar da ne yapacaklarim bilen
insanlardi. Leone hepsiyle iyi iliskiler
içindeydi.
CKlRAL: BZB'nin çekimlerinde ak-
törler Leone ile çalismaktan memnun
muydular?
M.KNOX: Aktörlere çok iyi davranirdi.
Aktörler yakin çekimi pek severler,
bilirsiniz. Henry Fonda bir keresinde
meslek yasaminda hiç bu kadar muh-
tesem yakin çekim vermedigini
söylemisti bana.
CKIRAL: Iki farkli kültürden gelmeleri
nedeni ile Italyanlar ile Amerikalilar
arasinda herhangi bir sorun yasanmis
miydi? Bu iki kültür arasinda uyum
nasil saglandi çekimler sirasinda?
M.KNOX: Sunu söyleyebilirim size, bir
çok Italyan yapiminda çalistim ve bana
göre Italyan ekipleri gerçekte? hari-
kadir. Bunun iki nedeni var. Islerini
gerçekten çok iyi biliyor olmalari ve
çok tatli insanlar olmalari. Hem kendi
aralarinda hem de yabancilarla çali-
sirlarken son derece olumlu bir yak-
lasimlari var. Harika insanlar bence.
CKlRAL: Ama Amerikalilar'dan fark-
lilar ...
M.KNOX: Evet, d~nyanin "~n iyi" set
elemanlari onlar. Ispanya, Ingiltere,
Fransa ve Amerika'da çalistim ben.
Italyanlar en iyileri.
CKlRAL: Okudugum bazi yazilarda

C1intEastwood ve diger bazi yildizlarin
filmin çekim süreci ile ilgili olarak fazl-
asiyla gevsek bir programlama, arap
saçina dönmüs organizasyon gibi so-
runlardan sikayetçi olduklarini oku-
mustum.
M.KNOX: Ama burada hahrlamamiz
gereken Amerikali oyuncularin ülke-
lerin~e oldukça siki bir disiplin içinde
çalismaya alismis olm~lan gerçegidir.
Aslina bakarsaniz ben italyada bir çok
projede çalisirken normal bir çalisma
günü 15 saat sürüyordu. Belki geçen
zaman içinde biraz degismistir ama bu
durum bir oyuncu için oldukça zor bir
durum.
CKIRAL: Henry Fonda bu duruma
nasil tepki gösteriyordu?
M.KNOX: Pek hoslandigini söyle-
yernem. Biraz sikayetçi oldugunda
Leone durumu onun için kolaylas-
tiracak düzenlemeleri yapmaya ça-
lisiyordu. Ama bakin, geçenlerde
burada ki bir projede tam 18 saat ça-
listim ve ertesi gün gözümden bir
ameliyat olmam gerekiyordu. Onu da
burada yaphlar. Isler eskisinden daha
kötü gidiyor bu civarda anlayacaginiz.
Televizyon dünyasi berbat bir yer.
eKIRAL: Film çekimlerinde Leone
aktörlerle nasil iliski kuruyordu? Hep
çevirmen mi kullaniyordu yoksa Ingi-
lizcesi bir sahneyi anlatmak için yeterli
miydi?
M.I<!'J0X: Hayir degildi. O zamanlar
hiç Ingilizeesi y~ktu. Zaten hiç bir
~aman yeterince I~gilizce ögrenmedi.
Islerini her zaman Ingilizce ögretmeni
olan kayinbiraderi ile yürüttü. Ama
BZB'nin setinde çeviri isinin büyük
kismini ben yüklendim. Çekim süre-
since beni hep sette tuttu. Bana yapim-
da görev verilmis olmasinin ne-
denlerinden biri de buydu.· Charles
Bronson ve Henry Fonda gibi aktörlerle
çalisiyorsaniz çok laf etmeniz gerekmez
zaten. Leone'nin kendilerine söyle-
yebilecegi seylerin büyük kismini bili-
yordu onlar.
CKIRAL: Sette, ister birbirleriyle ko-
nusarak olsun ister yeni sahneler
yaratarak olsun, hiç dogaçlamaya gi-
dildi mi?

M.KNOX: Hayir, pek dogaçlama ya-
pildigini söyleyernem. Senaryo orta-



daydi. Leone önerilere açikh ama ge-
nel olarak senaryoya sadik kalindi.
CKlRAL: Leone'nin yapimcilarla olan
ilskisi nasildi? Yapim bütçesine sadik
kaliyor muydu?
M.KNOX:Aslinda o filmlerin yapimcisi
kendisi sayilir. Birisi yapimciligini üst-
lenmisti ama, neydi adi...?
CKlRAL: Bino Cicogna
M.KNOX: Evet, O. Yapimeilardan bi-
risiydi. Parayi koyanlardan biri. Ama
yillar sonra çok fazla borcun alhna
girdi. Ülkeyi terketrnek zorunda kaldi,
Brezilya'ya gitti ve daha sonra ölü ola-
rak bulundu. Intihar ettigi söylendi
ama aslinda olayin nasiloldugunu
kimse bilmiyor.
CKIRAL: Bütün bu gelismeler BZB'den
sonra mi meydana geldi?
M.KNOX: Hatirladigim kadari ile o
filmin çekim tarihlerine yakin bir za-
man diliminde olmasilazim çünkü bo-
gazina kadar borca batmish ve ülkeyi
terketmesi gerekiyordu.
CKIRAL: Peki BZB bütçe sinirlari
içinde bitirilebildi mi? Yada söyle sora-
yim, Leone bütçeyi nasil ayarliyordu?
M.KNOX: Hem filmin yönetrneni hem
de yapimcilarindan biri olmak gibi bir
sansi vardi. Bu yüzden de kafasinda ki
bütçenin sinirlari pek belirgin degildi.
Yani her filmin baslamadan önce bir
bütçesi vardir ama onun buna pek bagli
kaldigi söylenemez. Çekimler iler-
ledikçe bütçe de degisiyordu. Ona göre
filmin degeri yaninda bütçenin lafi bile
olamazdi. Çekimleri hep uzun sürer
ve oldukça fazla mesai yapardi. Yani
kisacasi, kendisi de yapimcilardan biri
oldugu için, bütçenin oldukça esnek
odugunu söyleyebilirim.
CKlRAL: Peki ama Leone'nin Para-
mount Pictures'a karsi herhangi bir
sorumlulugu yok muydu?
M.KNOX: Paramount ve Gulf Westem
sirketinin basindaki kisi ile oldukça iyi
bir iliskisi vardi. Avrupa kökenli, çok
zengin bir genç adamdi. Adi neydi
unuttum simdi (hatirlamaya çalisiyor
ama basaramiyar). Gulf Oil'den milyon-
larca dolar kazanmis ve Leone'den de
hoslanmish. Onun büyük bir yönetmen
oldugunu düsünüyordu. Bu yüzden
BZB'nin çekimlerinde Leone istedigi

gibi özgür davranabildi.
CKlRAL: Bütçeyi asti mi peki?
M.KNOX: Büyük bir olasilikla asti
çünkü çekimler oldukça uzun sürdü.
Ama Leone'nin bütçe um uru nda
degildi, tek düsündügü filmiydi.
CKIRAL: Dedikodulara göre Clint
Eastwood ve Leone IKÇ'nin seslen-
dirme stüdyosunda büyük bir müna-
kasaya tutusmuslar. Siz buna sahit
oldunuz mu?
M.KNOX: Hayir, ama size neler ol-
dugunu anlatayim. Ben IKÇ'nin seslen-
dirmesi ile ugrasirken Clint Eastwood
da bir baska filmde çalisiyordu ve
stüdyoya gelemedi. Filmin Clint'in
sahneleri hariç bütün seslendirilmesI-
tamamlanmish. Ben de onun gelmesini
bekliyor ve bu arada ücretimi de al-
maya devam ediyordum. Leone çok
ucuz bir adamdi. Öylesine ucuzdu ki
"bu herife bosu bosuna niye para
ödeyeyim ki, Clint'in seslendirme isini
ben hallederim" diye düsündü. Bana
bekledigim süre için para vermek is-
temiyordu yani. Ben de biraktim isi.
Clint'in bölümü hariç her seyi ben
kotardim.
CKlRAL: Yani Clint Eastwood ses-
lendirmenin kendine düsen bölümünü
tek basina yapti, öyle mi?
M.KNOX: Evet, isin yöntemi buydu.
Öteki oyuncunun ne dedigini kayinttan
dinleyip ona göre kendi cümlesini söy-
lüyordu.
CKIRAL: Yakin zamanda Oreste
DeFomari'nin Sergio Leone üzerine
yazdigi bir kitabi okudum (The Great
ltalian Dream of Legendary America
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Tren hareket eder
ve sonuna

geldigimizde
üstünde bir top
olan vagonunu
görürüz. Ona
"nereden geldi
aklina böyle bir

sey yapmak?" diye
sordugumda bana

bir Amerikan
kitabmdaki

fotografi gösterdi.

[Büyük Italyan Rüyasina Göre Efsanevi
Amerika], 1997). Kitapta Sergio Donati
ile yapilmis bir söylesi de yer aliyordu.
Donati bu söyleside Eastwood'un stüd-
yoya senaryonun orijinali ile geldigini
ve kendi bölümlerini oradan okumak
için israr ettigini söylüyor. Ama Chris
Mankiewicz (United Artist'in yönetim
kurulu baskani) Eastwood'u oldukça
sert bir biçimde tehdit ederek metnin
son halini okumasini istiyor.
M.KNOX: Bazi sorunlar yasandigindan
haberim vardi ama Chris benim orada
çalishgim sirada o projenin basindaki
kisiydi ve ben ayrildigimda orada ol-
dugundan eminim. Senaryonun benim
yazdigim versiyonu Chris'in de çalis-
makta oldugu United Artist tarafindan
onaylanmisti ve filmi de o sekilde da-
gihma vereceklerdi. Sanirim o yüzden
en son versiyonu okumasi için East-
wood'a israr ettiler.
CKIRAL: Filmin Ingilizce adinin karar-
lastirilmasi asamasinda tam 'olarak
neler oldu? Filmin Italyanca adinda ki
siralamanin (ll Buono, il Brutto, il Cattivo;
Iyi, Çirkin, Kötü) Ingilizce de farkli
olmasina (The Good, The Bad and The
Ugly; Iyi, Kötü ve Çirkin) kim karar
verdi?
M.KNOX: Sanirim filmin bütün da-
gihm haklarini elinde bulunduran Uni-
ted Artist karar verdi. Ben ise dahil
oldugumda adi zaten The Good, The Bad
and The Ugly olmustu.
CKlRAL: Sinemalarda gösterilen versi-
yonun yan1isligi ile ilgili olarak neler
söyleyebilirsiniz?
M.KNOX: O konuda bir sey bilmi-
yorum. Benimle ilgili bir sey degiL.
CKlRAL: Eger filmi seyredecek olur-
saniz çok önemli bir hata yapildigini
göreceksiniz. Lee van Cleef 'çirkin' Eli
Wallach ise 'kötü' olarak gösteriliyor
jenerikte. Bir hata oldugu açik seçik
ortadayken ayni hatayi defalarca yine-
lediler. Filmin DVD versiyonuna da
dahil ettiler, diger kesilmis sahneler ile
beraber. ..
M.KNOX: Çok saçma çünkü Lee van
Cleef kesinlikle 'çirkin' degildi. O rolü
Eli Wal1ach oynamisti.
CKIRAL: Almeria'da ki çalisma kosul-
lari nasildi?

M.KNOX: Almeria mi? Tam bir felaket-
ti (gülüyor). Guadix feciydi. Tren istas-
yonu ve bir kaç sahneyi daha orada
çekmistik. ..
eKIRAL: Guadix'in tam olarak nere-
sinde? Almeria ve Guadix'e filmdeki
yerleri, örnegin Flagstone kasabasini
ve açilis sahnesindeki küçük tren istas-
yonunu, görmek için gittigimde hiç
birini bulamadim.
M.KNOX: Tam olarak söyleyeme-
yecegim ama çölün ortasindaydik.
Oldukça uzun bir mesafe gidiyorduk
ve sabahin köründe kalkiyorduk. Or-
tam çok sicak ve tozluydu.
C KiRAL:Western filmlerinin tarihine
bakarak klasik Amerikan westernleri
ile karsilashrdiginizda Italyan spagetti
westernlerini nasil degerlendiriyor-
sunuz.?
M. KNOX: Sergio, Amerikalilarin hiç
yapmadigi seyleri yapti. Yap~!<lan da
kesinlikle otantik seylerdi. Ornegin
karakterlerin tozdan korunmak için
giydikleri, tozluk diye bilinen, uzun
pardösüler gibi. Sergio çok iyi arashrma
yapardi. Bati üzerine bir çok kitap ve
resim vardi elinde. Amerikan western-
lerinde bu tür ayrinhlar, yani dar pan-
tolonlar, silah kemerleri, pek ragbet
görmüyordu çünkü seyirciye çekici gel-
meyecegi varsayiliyordu. Yani Sergio
bütün bu detaylari koyuyordu film-
lerine. IKÇ'de son vagonunun üstünde
bir top olan treni hatirliyor musun?
e KiRAL: Evet, hahrliyorum.
M. KNOX: Tren hareket eder ve sonuna
geldigimizde üstünde bir top olan va-
gonunu görürüz. Ona "nereden geldi
aklina böyle bir sey yapmak?" diye
sordugumda bana bir Amerikan kita-
bindaki fotografi gösterdi. Iç savas
sirasinda trenleri saldirilardan koru-
mak amaciyla kullanilirmis megerse.
e KiRAL: Yani Leone'nin detaylar
konusunda son derece dikkatli bir
adam oldugu konusunda okuduk-
larimiz dogniymus diyebiliriz.
M. KNOX: Kesinlikle öyleydi. Sergio
ve Henry Fonda'nin birlikte Fonda'ya
uygun bir sapka arayislarini hiç unut-
mayacagim. Ben de oradaydim. Saatler
boyu belki. yüzlerce sapka denediler
(gülüyor). IKÇ'de Eli'nin normal bir
tabanca kemeri takmak yerine om-
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Leone gerçekten
Fonda'ya, o
sevimli, tatli
karaktere,çocugu
vurdurmayi
düsünecek kadar
zeki bir adamdi.

zundan asagi sarkitmasi fikri de ondan
çikmisti. Eli de "Iyi de silahi böyle nasil
kavrayacagim, göstersene bana!" diye
sordu. Sergio kemeri boynuna asip si-
lahi çekmeye çalisti ama basaramadi.
C. KiRAL: Leone' nin filmlerinde sahne
tekrarlari çok olur muydu? Yani bir iki
çekim onun için yeterli miydi, yoksa
bir çok tekrar mi isterdi?
M. KNOX: Ekip sahneyi onun istedigi
gibi çekene kadar çekerdi ama genel-
likle bu durum çok tekrar gerektigi
anlamina gelmiyordu. Yani 400 tekrar
isteyen bir William Wyler durumu
yasamiyorduk. Wyler ekibine ne iste-
digini bir türlü tam olarak söyleye-
meyen biriydi. Ama hayir, Sergio'nun
filmlerinde durum öyle degildi çünkü
o her sahneyi tam olarak isteklerini
karsilayacak sekilde hazirlar, oyuncular
da onun ne istedigini tam olarak
anlarlardi. Zaten bir büyük bir aktör
olan Jason Robards istediginiz gibi bir
performans veriyorsa, Charles Branson
kendine has bir oyunculuk sergiliyorsa
ve Henry Ponda gibi birisi de filminizde
rol aliyorsa kaç tane çekime ihtiyacimz
olabilir ki?

C. KIRAL: Leone ile yasadigimz tecrü-
belerinizle ilgili eklemek istediginiz bir
sey var mi?
M. KNOX: Bu konuda söyleyebile-

cegim son seyonun pek de iyi bir insan
olmadigidir. Kisiligi ile ilgili olarak
söylüyorum bunu. Ama bir sinemaci
olarak, 80 yönetmenle çalismis biri
olarak söylüyorum bunu, en iyile-
rinden biriydi. Öte yandan, filmlerin-
den neyi almak istiyorsaniz onu
alirsimz. Ama sunabilecegi kayda de-
ger hiç bir fikri olmayan birisiydi o.
Daha önce de söyledigim gibi, film-
lerinin hepsi birer peri masaliydi. Çok
iyi yazilmis ve perde de çok iyi görünen
masallar. Akilli bir adamdi. Hiç bir
zaman Amerikan western filmlerini
taklit etmedi çünkü istedigi o degildi.
Kendisine has bir bakis açisi vardi.
Kahramanlari oldukça sert ama öz-
lerinde düzgün tiplerdi. Yani kadinlari
ve çocuklari ö.~dürmeyen tipler demek
istiyorum. Oldürme isini Henry
Fonda'ya birakti. Fonda bir keresinde
bana "Amerika'ya gidemeyebilirim.
Gebertecekler beni. Daha önce hiç
küçük bir çocugu vurmamistim." de-
misti. Leone gerçekten Ponda'ya, o se-
vimli,tatli karaktere, çocugu vurdur-
mayi düsünecek kadar zeki bir adamdi.
Bir baska sert adam, her zaman da sert
tipleri oynamis olan Charles Bronson'i
filmin (BZB) kahramani yapmisti.
Bütün o karakterleri kafasinda yarat-
misti. Onun filmlerinden önce böyle
tipleri görernezdiniz perdede.

_1'----__



film müziginde
ondes martenot

theremin
ve diger elektronik zamazingolar

1906 yazinda otuzun üzerinde nakliye
arabasi, New York'a gitmek üzere,
Massachusetts'teki Holyoke ka-
sabasindan yola çikmisti. Bu araçlarin
hepsi topu topu bir aletin tasinmasi
için kiralanmisti. Bu aletin adi Tell-
hannonium'du. MucitThadeus Cahill'in
icat ettigi bu alet, bir sürü mil ve bu
millere bagli disli tekerleklerden
ibaretti. Bu alet ne mi yapiyordu? Gayet
basIt ... Her tekerlek farkli hizla dö-
nerken, tekerleklerin kenarlarindaki
disli çikinhIarla temasta olan tel firçalar

Tellharmonium vasitasiyla belli frekanslarda alternatif

Tellharmonim 'un

gelistirilmesindeki
amaç, abonelik

vasitasiyla lokanta,
otel, vs. yerlere

canli müzik yayini
yapmakti.

Sadi Konuralp

çok gürültülüoldugundan, tus
kisimlari ayri bir odada bulunmakta
ve alet buradan çalinmaktaydi.

Tellharmonim' un gelistirilmesindeki
amaç, abonelik vasitasiyla lokanta, otel,
vs. yerlere canli müzik yayini yapmakti.
Bunun için 24 saat süreyle aletin
basinda duracak olan birileri devamli
müzik çalacak ve bu müzik, telefon
hatlariyla abonelere ulashnlacakh. Böy-
lece bu tür yerler, orkestra kiralamak
yerine daha ucuz bir sekilde müzik
sorunlarini halletmis olacaklardi. Bu
ilginç girisim fiiliyata geçirildiyse de
kisa zamanda vazgeçilmek zorunda
kalindi çünkü müzigin kaliteli ve-
rilmesi için telefon hathnda bant araligi
genis tutulmus ve bu da müzigin
normal telefon konusmalariyla ka-
rismasina neden olmustu. Cahill'in bu
girisimi, fiyaskoyla sonuçlanmis olsa
da müzik dünyasinda önemli bir
ahlima baslangiç vazifesi görmüstür.

20. yüzyila girilmesiyle birlikte,
müzik dünyasi da yeni müzik ara-
yislarina dogru yönelmisti. Mü-
zisyenlere göre, geleneksel müzik arhk
bir kisir döngü ye girmisti ve bu
nedenle el degmemis alanlara el a-
tilmasi gerekmekteydi. Bunun için
hemen her sey denenmeye baslandi.
Kimi dogu müzigindeki nota zen-
ginligini esas alarak bati müzigine de
yeni notalar koymaya çalisti kimi
geleneksel melodi ve armoni an-
layisIarini kirmayi denedi kimi melodi
ve armoniye hiç önem vermeyip
ritimden meydana gelen perdesiz
müzik fikrini benimsemek suretiyle
vurmali çalgilar üzerinde yogUnlasti.

Kimileri de yeni sesler ve do-
layisiyla da yeni müzik aletleri icat



etmeye koyuldu. Bir zamanlar gürültü
olarak nitelenen seslere artik yeni ses
ve yeni müzik kaynaklari olarak ba-
kilmaya baslandi. Te/lharmonium en
azindan yeni ses arayisinda elektrikten
yararlanilmasi gerektigini göstermisti.
Gerçi kimse bu "hantal" müzik aletini
kullanmadi ama elektro org ve syn-
thesizer olarak anilan elektronik müzik
aletlerinin yaratilmasinda çikis noktasi
olmustur. Dolayisiyla Tellharmonium
bu aletlerin büyükbabasidir.

1907' de Lee De Forest' in triyotu
kat etmesiyle radyo lambalarindan ku-
rulu osilatörlerle elektronik ses o-
lusturma isi çok kolaylasti. Özellikle
Birinci Dünya Savasi'nin ardindan
elektronik müzik aletlerinin sayisinda
adeta bir patlama olmus, 1950 senesine
kadar olan süre içerisinde bir sürü
elektronik müzik aleti ortaya çikmisti.
Iste bunlardan bir kaçi: Theremin (1919),
Sphaerophon (1927), Dynaphone (1928),
Ondes Martenot (1928), Givelet (1929),
Trautonium (1930), Emicon (1930),
Hellertion (193n,liano-harp (1932),
Vivatone (1932), Electronde (1933t Croix

Sonore (1934), Partitrophone (1935),
Variophones (1935), Electrochord (1936),
Pianotron (1938), Melodium (1938),
Novachord (1938), Ondioline (1941),
Clavioline (1947), Solovox, (1947),
Mixturtruatonium (1948), Melochord
(1949), Elektronium (1950). Ve bu
aletlerin çikardigi yeni ve dogada bu-
lunmayan ses renkleri, girisimci mü-
zisyenler için önemli araçlar olu-
vermisti.

Genelolarak müzigin yani sira
özelde film müziginde de bu tarz ara-
yislar vardi. Film müziginde farkli ses
arayisi kendisini sessiz film döne-
minden itibaren göstermistir. Bu dönem
için verilebilecek en bariz ve en çarpici
örnek, hiç kuskusuz George Antheil'in
1926' da ünlü ressam Fernand Leger'in
yönettigi Le Ba/let Mecanique için
yazdigi müzik skorudur. Filme eslik
eden orkestra 4 piyanoyla (delikli kart
sistemine bagli olarak otomatik olarak
çalan piyano), vurmali çalgilar, kapi
zilleri ve bunlarin yaninda bir de per-
vaneli uçak motorundan olusmaktaydi.
Leger'in soyut görüntülerini bu mü-i

Ondes Marlenol
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elektronik müzik
aletlerindendir.

zikle seyretmek o dönem için bir dev-
rim sayilirdi (Nadiren de olsa konser
salonlarinda yorumlanan bu eser, uçak
motorunun sesinden olsa gerek, din-
leyidlerde hep bir hava baskini için
yazilmis müzik izlenirni uyandirmislir).
Sesli film döneminde film müzigine
elektronik katki ise 1935' den sonra
Hammond orgu ile olmustur.

Daha önceleri saat imal eden bu
firma, elektrikli saat konusunda ge-
listirdigi tecrübesini kullanarak müzik
piyasasina girmeye karar vermis ve
kendi elektro orglarini üretirken Tell-
harmonium'un teknigini daha pratik
bir sekilde kendisine uyarlamisli. Ham-
mond orgunda da tekerlek vardi ve bu
tekerleklerin üzeri belli aralikli çiz-
gilerle doluydu. Yalitkan-iletken-ya-
litkan-iletken ... seklinde araliklara
bölünmüs tekerlegin manyetik alan
içinde döndürülmesi suretiyle indük-
siyonla sabit frekansli elektrik akimi
olusturuluyor ve bu da sese çevrili-
yordu.•

Hammord orgu, müzik piyasasi
içerisinde en popüler olan elektronik
müzik aletlerindendir. Günümüzün
elektro org olarak andigimiz aletlerin
ilk prototipidir. Çikardigi güçlü ve ka-
rakteristik sesi, onu geleneksel orglarin
yerine kullanilmasini sagladi. Tabii
sebep sadece kalite y~ da orga benzer
ses üretmesi degildir. Isin içinde bir de
ekonomik sebepler bulunmakta; gele-
neksel orglari sabn alamayacak kisiler
için Hammond orgu daha hesapli ve üs-
telik daha az yer kaplamaktaydi. Bu
sekilde film stüdyolarinin müzik
dairelerinde Hammond orglari, klasik
orglarin yerlerini yavas yavas almaya
basladi. Bride of Frankenstein (1935)filmi
Hammond orgunun kullanildigi ilk film
müzigi skorlarindandir.

Hammond firmasi diger müzik
aletleri firmalariyla rekabet etmek zo-
runda oldugundan, indüksiyonla ses
üretme yöntemini kisa zamanda terk
ederek lambali osilatörlerle ses üretme
yöntemine geçmek zorunda kaldi. Böy-
lece 1939' da ilk lambali modeli olan
Novachord'u gelistirdi. 169larnba içeren
ve 72 tuslu bu alet, 12 osilatörü sa-
yesinde 6 oktavlik bir ses alanina sa-
hipti. Novachord, Hammond orguna
nazaran film müziginde daha çok e-
megi geçmis bir müzik aletidir. Yine
elektro org özelliklerine sahip bu alet,
bir çok filmin müziginde kullanilmislir.
En eski kullanilan filmlerden örnek
olarak Wolf Man (1941), The House of
Dracula (1945) gibi Universal'in kor-
ku filmlerinde ve Ten Commandments
(1956) gibi epik filmlerde gerilim ve
efekt amaciyla kullanilmislir. Ne var
ki, lambalarin zamanla performans-
larini kaybetmeleri, aletin arada bir
ayarlanmasini gerektiriyordu ve 1942'
de Hammond firmasi Novachord'un
üretimine son vererek daha ucuz alet-
lere yöneldi.

Hammond orgu ile Novachord, zaten
piyasa tarafindan da benimsenmis
aletlerdi. Ama asil iki Dünya Savasi
arasinda çikmis, gelistirilmis müzik
aletleri vardi ki, bunlar bir avuç çagdas
bestednin disinda pek kimsenin ilgisini
çekememisti. Bu aletlerin her biri farkli
yöntemlere bagli olarak ses üretiyordu.
Yeni ses renkleri olusturulmasinin yani
sira bu aletler, ayrica modern müzigin
farkli nota arayisi içinde olan müzik-



çilere de hizmet etmeyi amaçladik-
larindan, üzerlerinde fazladan bir takim
tertibatlar bulunuyordu. Bati müzi-
ginde bulunmayan notalarin çikar-
tilmasi ve bunlarin çalinmasi, aletlerin
kullanimini ister istemez geleneksel
müzik çalgilarindan daha farkli hale
getirmisti. Dolayisiyla bu aletlerin
herbirinin kullanilmasi özel bir vir-
tüözlük istiyordu. Özellikle bu virtü-
özlük sorunu yüzünden günümüze bu
aletlerden ancak bir iki tanesi ge-
lebilmistir. Bu sag kalabilmeyi basaran
aletlerin ayakta durmasinda en önemli
etkenlerden biri sinema, daha dogrusu
film müzigi olmustur. Bu açidan film
müzigi içerisinde elektronik müzigi
incelemek ilginçtir. Ister ekonomik is-
terse estetik amaçlarla olsun, elektronik
müzik, film müziginin gelisiminde
önemli bir roloynamistir (ve hala da
oynamaktadir).

Belki müzik aletlerinin kronolojik
sirasina göre gitmek yerine, film
müzigindeki ilk kullanimlarina göre
bakmak daha dogru olacaktir. Film
müziginde popülerlik kazanan ilk
elektronik alet bir Fransiz müzisyeni
Maurice Martenot'nun 1925'de icat
ettigi Ondes Martenot' dur (Martenot
dalgalari). Monofonik özellikli bu aletin
klavye kismi disinda bir de bu klavye
altinda gerilmis bir tel bulunmaktaydi.
Bu tele geçirilmis bir de yüzük vardi.
Bu yüzüge parmak geçirilip tel üze-
rinde gezdirilmesi suretiyle istenilen
frekansta ses çikartmak mümkündü.
Yüzügün tel boyuncu kaydirilma-
sindan ötürü seste ayrica bir glissando
(müzigin kayarmis gibi gitmesi) etkisi
de olusmaktaydi.

Ondes Martenot, müzik dünyasinda
ilgiyle karsilanmisti. Otuz lu yillar içe-
risinde Darius Milhaud, Arthur Honeg-
ger, Charles Koechlin, Andre Jolivet
gibi taninmis besteciler, eserlerinde bu
aleti orkestra ile kullandilar. Özellikle
Messiaen'in "Turangalila Senfonisi" ile
"Trois Liturgie" eserleri, en önemli
Ondes Martmat repertuarlari arasin-
dadir. Bu bahsedilen besteciler arasinda
film piyasasi ile en içli disli olani Ho-
negger' di. Besteci, konser salonlarinda
bas köseye koydugu bu yeni müzik
aletini dolayisiyla film müziklerine de
yerlestirmeyi unutmamisti.

Honegger'in elektronik ses katilmis

skorlarina örnek olarak Crime et
Chatiment (Pierre Chenal, 1934), L'ldee
(Bertold Bartosch, 1934), Le Demon
d'Himalaya (Andrew Marton, 1935)
filmleri verilebilir. Bu filmlerde Marte-
not, müziklerde efekt amacindan ziyade
bir enstrüman zihniyetiyle kullanil-
mistir. Ondes Martmat sesi Crime et
Chatiment' da vicdani vurgulamaya
çalisirken, Bertold Bartosch'un Belçikali
disavurumcu ressam Frans Masereel'in
83 tahta oyma resminden yola çikarak
hazirladigi soyut animasyon filmi
L'ldie' de insanligi sembolize eden çip-
lak kadin görüntüsüne müzikselolarak
eslik etmistir.

Yine ayni yillarda, Naziler yü-
zünden anavatanindan ayrilmak zo-
runda kalip Paris' e yerlesen bir baska
besteci Franz Wachsmann da Ferenc
Molnar'in ayni adli romanindan uyar-
lanan Liliom' da bu çalgidan yarar-
lanmislir. Yönetmen James Whale, bu
filmi seyredince müzigine hayran
kalmis ve besteciyi Bride of Frankenstein
filminin müziklerini hazirlamasi için
Amerika'ya çagirmisti (WachsmannA-
merika'ya geldiginde soyadini Wax-
mann olarak degistirecektir). Filmin
biraz önce deginilen müzikleri düsü-
nülürse, bu seçimde Ondes Martmat'
nun etkisinin oldukça etkili oldugu
düsünülebilir. Ama ilginçtir ki, filmin
bu en can alici sahnesinde Martmat
degil, yukarida da bahsedildigi gibi
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Theremin ilk
olarak i928'de

sessiz film
döneminde

yönetmenligini
Kozintsev'in

yaptigi Odna (Tek
Basma) filminde
kullamlmistir.

org kullanilmistir. Yine de orgun et-
kileyici bir sekilde kullanilmasindan
ötürü olsa gerek, filmde Ondes Martenot
kullanildigi seklinde yanlis kani bulun-
maktadir).

Bride ofFrankenstein, Hollywood'un
Ondes Martenot'ya karsi ilgisizliginin
en bariz örnegidir. Gerçekten de bu
çalgi Hollywood' da fazla ragbet gör-
memistir (En azindan ileride görülecegi
gibi 7G'li yillara kadar). Yine ilginçtir
ki, Hollywood' un ragbet ettigi bir baska
elektronik müzik aleti de Avrupa' da
ilgi görmeyecektir. Bu müzik aleti On-
des Martenofnun kadindan dört sene
önce (yani 1924'de) Leon Thermen adli
bir Rus'un kat ettigi Theremin' dir.
Theremin tussuz bir çalgi olup üzerinde
iki anten bulunan ufak bir kutu sek-
lindedir. Ses, ellerin antenler etrafinda
havada hareket ettirilmesiyle meydana
gelmektedir. Ondes Martenot'yla kiyas-
lanirsa sesi biraz daha sert, daha de-
rindir. Sag elle sesin frekansi, sol elle
de sesin sideti ayarlamaktadir. Tabii
ellerin hareketinden ötürü notalar ara-
sindaki geçis glissando seklindedir.
Bunun yani sira, aleti çalabilmek çok
iyi virtüözlük istemektedir.

Theremin ilk olarak 1928'de sessiz
film döneminde yönetmenligini Ko-
zintsev'in yaptigi Odna (Tek basina)
filminde kullanilmistir. Filmin sonlarina
dogru yer alan tipi sahnesindeki or-
tamin gerilimini besteci Dmitri Shosta-
kovich, Theremin ile vermeye çalismistir
(Gençliginde geçimini kazanmak için
sessiz film piyanistligi yapmis bu ünlü
besteci, sesli film döneminde de film
müzigi isini birakmamis, 30 kadar filme
müzik bestelemistir). 1930'da sesli filme
geçildiginde bu filme kisa konusmalar
ve ses efektleri de eklenerek filmin bir
de sesli versiyonu olusturulmustur.
Tabii bu arada filmin özgün müzik
skoru da filme ilave edilmistir. Theremin
bunun disinda, Leo Thermen'in Ame-
rika'ya göç etmesinden olsa gerek, bas-
ka Avrupa filmlerinde pek görülmez.

Amerikan sinernasinda ise ilk
Theremin sesi Kurt Weil'in ayni adli
müzikalinden filme uyarlanan Lady in
the Dark (1944)filminde bulunmaktadir.
Komple müzikalden sadece iki-üç sar-
kiyla yetinip psikolojik bir film haline
getirilmeye çalisilan bu uyarlamada
Theremin sesi, Robert Emmet Dolan'in

ayrica yazdigi müzik skorunda yer alir.
Ne var ki, Theremin asil popülerligini
The Lost Weekend (1945) filminde
kazandigi için bir çok kaynakta bu film
ilk Theremin içeren film müzigi skoru
olarak anilmaktadir. Yönetmenligini
BillyWilder'in yaptigi film, bir alkoligin
(Ray Milland) içkiyi birakma savasini
anlatmaktadir. Içki krizleri esnasinda
Milland bir takim sann1ar görmektedir.
Iste bu sanri sahneleri için bested Mik-
los Rozsa, orl<estranin yanina Theremin'i
katmak suretiyle gerçek-üstü duygu-
sunu filme çok iyi vermistir.
_ Bu basarisinin ardindan Rozsa, ay-
ni yil yine içinde gerçeküstü sahnelerin
yer aldigi baska bir filmde daha
Theremin' den yararlanir. Bu film Alfred
Hitchcock'un Spellbound (1945)filmidir.
Filmin kahramani Gregory Peck, ne-
denleri kendi bilinçaltinda gizli olan
bir takim dürtü ve korkularla ugrasir.
Bir psikiyatr hipnoz yaparak ona hatir-
layamadigi rüyalari anlattmr (bu rüya
sahneleri özelolarak Salvadore Dali
tarafindan tasarlanmistir) ve bu rüya
çözümlemeleriyle bilinç-altinin sak-
ladigi sir ortaya çikar. Korku, rüya,
bilinç-alti gibi kavramlarin hepsi mü-
zikte Theremin ile temsil edilmektedir.
Rozsa'nin Spellbound skoru o yil~n Iyi
Film Müzigi dalinda Oscar Odülü
almistir. Bu skorun piyano ve orkestra
seklindeki uyarlamasi (yani Theremin-
siz) zaman zaman konser salonlarinda
çalinmaktadir (Tabii ki bizim konser
salonlarindan bahsetmiyoruz).

Theremin sesilÜn gerilimli sah-
nelerde iyi bir katkida bulundugunun
anlasilmasiyla, The Spiral Stairease
(1946), The Red House (1947)gibi gerilim
filmlerinin müziklerinde kullanilmissa
da, "dogaya ait olmayan-ürkünç ses"
niteligi onu özellikle 50li yillarin bilim-
kurgu filmleri ve korku filmlerinde bas
köseye yerlestirmistir. Rocketship X-M
(1950), The Day the Earth Stood Still
(1951), The Thing (1951), it Came from
Outer Space (1953), The Beast from 20
000 Fathoms (1953),House of Wax (1953)
akla gelebilecek ilk örneklerdendir. The
Day the Earth Stood Still' de besteci
Bernard Herrmann, 4 tane Theremin'in
yani sira Novaehord ve elektro-keman-
lardan da yararlanmistir. Besteleri
Dmitri Tiomkin'e ait The Thing ile bir-
likte The Day the Earth Stood Still, There-



min ile yapilmis en iyi film müzikleri
olarak kabul edilmektedir.

Hollywood ve Theremin kelimeleri
akla ayni zamanda Dr. Samuel Hoff-
man ismini çagrishrir çünkü bu film-
lerin müziklerinde kullanilan Theremin'i
genelde o çalmistir (Theremin virtü-
özlügünün kolayolmadigini söyle-
mistik). Bunun disinda Jerry Lewis'in
oynadigi The Delicate Delinqueiit (1957),
Thereminseverlerin hos bir tebessümle
hamladiklari bir filmdir. Dean Martin
ile birlikte bizde "Caneiger Kardesler"
olarak anilan ikili filmleri biraktiktan
sonra tek basina oynadigi bu ilk fil-
minde Jerry Lewis belini, kollarini ve
ellerini oynatip kivirtarak Theremin
çalar.

Filmlerde kullanilma açisindan do-
layisiyla Ondes Martenot Avrupa si-
nemasinin ve Theremin ise Amerikan
sinemasinin elektronik müzik çal-
gilaridir denebilir. Bunun disinda
görüldügü gibi, Ondes Martenot ile The-
remin, film müziginde farkli amaçlarla
kullanilmaktadir. Ondes Martenot
gerektiginde müzigin melodi kisim-
larinda da buluriurken, Theremin ken-
disini hep fark ettiren ama yine de bir
arka plan enstrümani, bir efekt araci
olarak yer almaktadir.

Fransa ile Rusya' daki bu elektronik
müzik faaliyetlerine Almanya'yi da
ekleyebiliriz. 1930' da elektrik mü-
hendisi Friedrich Trautwein'in icat
ettigi Trautonium, yine ses açisindan
ayirt edilebilir özelliklere sahiptir. Alet,
neon lamba osilatör devresi ile metal
bir çubuk üzerine gerilmis bir direnç
telinden meydana gelmekteydi. Metal
çubuk üzerinde tus sekilleri bulun-
maktaydi. Ses telin çubuga degdi-
rilmesi suretiyle olusturuluyordu. Bu
alet Almanya' da ilgiyle karsilanmisti.
En basta besteci Paul Hindemith, bu
elektronik çalgiyi çok sevmis ve hatta
onu kullanmayi ögrenmeye kalkisnusti.
Ayrica Trautonium için bir kaç eser de
yazmisti (Örnegin, "Trautonium ve
orkestra için konçertina"). Trautwein
daha s'onra Hindemith'in ögrencisi
Oskar Sala yardimiyla Trautonium'u
gelistirerek Radio- Trautonium ve Con-
cert-- Trautonium modellerini meydana
getirdi. Bu modellerde artik tus takimi
da bulunmaktaydi. Telefunken firmasi
bu aleti Volkstrautonium adiyla piyasaya

üretmeye basladiysa da, Ikinci Dünya
Savasi'nin baslamasi bu girisimi yok
etti.

Ne var ki, ayni zamanda bir Trau-
tonium virtüözü olan Oskar Sala, bu
ilginç çalgidan vazgeçmedi. 1949-1952
yillari arasinda transistor teknoloji-
sinden yararlanarak Trautonium'un
daha yeni bir modelini gelistirdi ve
buna Mixturtrautonium adini verdi.
1958'de Berlin' de kendi elektronik mü-
zik stüdyosunu kuran Oskar Sala, bu
gözde aletiyle Der Würger von Schloss
Blackmore (1963), Die Todesstrahlen des
Dr. Mabuse (1964), vb. filmlere ve bir
çok belgesele müzik yapmistir. Bunun
disinda 1963'de Bemard Herrmann ve
Remi Gassmann ile birlikte Alfred
Hitchcock'un Birds filmindeki kuslarin
seslerini elektronik yollarla (ve tabii
Mixturtrautonium'un yardimiyla) olus-
turmustur (Birds filminde müzik
kullanilmamishr ama üçü de müzikçi
olan bu kisilerin özelolarak olus-
turduklari ses kusagi birçok kaynakta
yanlis sekilde film müzigi olarak
geçmektedir). Trautonium'un sadece
Alman filmlerinde kullanildigi söy-
lenebilir. Tek istisnai durum, 1959'da
ABC Televizyonunda oynatilan One
Step Beyond dizisinin müziklerinde
kullanilmasidir. Twilight Zone, Outer
Limits gibi diger TV dizilerinin yolunda
gitmeye çalisan One Step Beyond, öykü
agirligi daha çok parapsisik olaylara
veren bir diziydi.

Film müzigindeki degisik ses ara-
yislari ayrica 30lu yillarda Bauhaus' da
Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Fischinger
ve Rudolf Pfenninger gibi yeni ses
kaynaklari arayisindaki sanatçilara da
yol göstermistir. Filmde sesin olus-
turulmasi (yani optik olarak film üze-
rine kaydedilmis ses titresimlerinin
daha sonra bir fotoelektrik hücre vasi-
tasiyla sese dönüstürülmesi) teknigi
onlar için bir çikis noktasiydi. Bu sa-
natçilar için önemli olan sesin kay-
dedilmesi degil, olusturulmasi idi.
Optik ses kusagi üzerine bir takim
geometrik sekiller çizmek ya da bunlari
fotografik yolla aktarmak ve bu kusagi
bir fotoelektrik hücreden geçirerek ne
çikacagina bakmak, onlar için daha
heyecanli idi. Zaten 1922'de Moholy-
Nagy, yazilarinda foto-elektrik hüc-
resiyle yardimiyla film üzerinde özgüni
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seslerin yaratilmasinin mümkün
olabilecegini ileri sürmüstü. Sanatçi
yillar sonra bu kuramini ispatlamak
amaciyla 1933' de Tönende Alphabet
(Sesin Alfabesi) adini verdigi bir de-
neysel film de hazirlamishr. Bu filmde,
ses kusagi üzerine harfler, egriler,
parmak izleri, her tür isaret ve sembolü
yüklemis ve ayni zamanda bu sekilleri
de filme alarak, çikan sesin kaynagini
perdede göstermistir.

Mikrofon kaydi olmadan film üze-
rine yoktan ses var etme yöntemine
günümüzde animasyonlu ses (animated
sound) adi verilmektedir. Bu amaç için
bir çok deneysel filmci ve deneysel ani-
masyoncu, farkli farkli yöntemler
ortaya çikarmislar, kendi özel ses kü-
tüphanelerini kurmuslardir. Bu sekilde

deneysel animasyoncular ayni za-
manda kendi filmlerinin de müzikçisi
ve hatta kimi zaman bestecisi olu-
yorlardi. Bu tür ilk çalismalar 1930'da
Leningrad' da "Bilimsel Deneysel Film
Enstitüsün' de müzik kuramcisi A. M.
Avzaamov ve animasyoncu N.Y.
Zhelinsky ile NV Voinov tarafindan
yapilmistir. Yaptiklari çalismayi "ses
üzerine süslemeli animasyon" adini
vermislerdir. Ayni çalisma daha sonra
Leningrad Konservatuari'nda C.M.
Rimsky-Korsakoff ve KA. Scholpo
tarafindan da yürütülmüstür. Avra-
amov, sesler için belirli geometrik
sekilleri artarda dizip fotografini çeke-

rek ses frekanslarini olusturuyordu.
Sesin siddetini ise kameranin bu
sekillere olan uzakligiyla ayarliyordu.
Ayrica üst üste pozlamayla da istenilen
akorlari elde ediyordu. Daha sonralari
Voinov'un tek basina gelistirdigi ani-
masyonlu ses sisteminde ise 87 sekilden
olusan bir ses kütüphanesi bulunu-
yordu ve Avraamov'un yönteminden
daha kullanisli idi. Voinov, bu sekilde
Rachmaninov'un "Do minör Prelüdü"
ile Schubert'in "Moment Musical"ini
yapayolarak seslendirmisti. Benzer
sekilde Almanya' da da Oskar Fischin-
ger ve Rudolf Pfenninger'in animas-
yonlu ses denemeleri olmustur. Pfen-
ninger de kart sistemine dayali bir ses
kütüphanesi olushirmus ve Serenade,
Barcarole gibi kukla filmleri ile Pitsch
und Patsch gibi animasyon filmlerinin
ses kusaklarini bu yöntemle hazirla-
mistir.

Ama hiç kuskusuz, bu teknigi en
ileri derecede kullanan kisi aslen Ingiliz
olan ama uzun yillar Kanada' da ünlü
CPO film biriminde çalisan Norman
McLaren' dir. Animasyonlarinin büyük
çogunlugunu fotografik yolla degil de
film üzerine çizerek, kaziyarak, boya-
yarak hazirlayan McLaren, ayni za-
manda ses efektlerini ve müziklerini
de bu yapay yöntemlerle hazirlarri.ak-
tan geri durmamistir. Al/egro, Dots,
Loops, Now is the Time, Phantasy,
Neighbours bunlardan sadece bir kaçidir.
Bu filmlerin ses kusaklarinin nasil
hazirlandigini bilmeyen biri, skorun
bir elektronik müzik aletiyle hazirlan-
digini yanilgisina kolayca düsebilir.

Bunun disinda John ve James
Whitney kardeslerin 40'li yillarda yap-
tiklari animasyonlu ses denemeleri de
kayda degerdir. Whitney kardesler, sesi
olusturmak için ne film üzerine çiz-
mekten ne de geometrik sekillerden
yararlanmislardir. Bunun yerine bir
sarkacin salinmasindan yararlan-
mislardir. Sarkaç salinirken bunun
görüntüsü filmin ses kusagina kay-
dedilmektedir. Whitney kardesler bu
sekilde Five Abstract Films adli bir kisa
film çekmislerdir. Fakat sarkaç tek-
nigiyle ses üretiminde bir takin1 sorun-
lar bulunmaktaydi (Ses sinyalinde
istenmeyen dip gürültüler de meydana
gelmekteydi ve o zamanin tek-
nolojisiyle bunlari yok etmek im-



kansizdi) ve bundan ötürü bu teknikten
vazgeçrnek zorunda kalmislardi.

Bütün bunlarin yani sira, ani-
masyonlu ses denemelerinden yola
çikarak 1938'de Yevgeny Murzin adli
bir Rus mucit, foto-elektronik bir müzik
aleti icat etmis ve adini da ANS
koymustu (Ünlü Rus bestecisi Alex-
ander Nikolayevich Scriabin'in bas
harfleri). üptik synthesizer da dene-
1?ilecekbu aletle ses söyle olusuyordu:
Uzerinde sekiller bulunan cam diskler
dönerken üzerlerine isik düsürülüyor
ve bu isik camin diger tarafindaki bir
fotoelektrik hücre vasitasiyla oku-
nuyordu (Rusya'nin böyle bir optik
teknoloji ile synthesizer olusturmasi
hala takdire sayandir.)

Murzin'in bu aleti dünyaya ya-
yilmasa bile 1960'da film müzigi bes-
tecisi Eduard Artemyev sayesinde
filmlerde duyulur olmustur. Ruslarin
en önemli elektronik müzikçilerinden
kabul edilen Artemyev, ayni zamanda
Rus film müzig~.nin demirbas ele-
manlarindandir. üzellikle Tarkovsky'
nin Solaris (1972), Mirror (1976) ve
Stalker (1979) filmlerinde ANS' den çok
yararlanmistir. Ne var ki, Solaris'te yer
alan Bach'in "[ch Ruf Zu Dir, Jesu Christ"
koral prelüdünün yorumlanmasi
disinda Artemyev, ANS'yI bu filmlerde
daha çok dip efekt amaciyla
kullanmistir (Aslinda buna sasirmamak
gerekir çünkü Tarkovsky, filmlerinde
Bach disinda belirgin bir müzik
olmasini pek istemezdi.) Artemyev'in
ANS çalismalari ayrica Nikita
Mikhailov'un ve Andrei Koncha-
levsky'nin filmlerine yaptigi müzik-
lerde de rastlamak mümkündür.

Daha pratik elektronik müzik çal-
gilarinnin çikmasi ve üstelik bunlarin
kullanilmasinin kolayolmasi, zaman
içerisinde bu aletlerin piyasadan kay-
bolmasina sebep olmustur. Peki ya film
müziginde? Film müzigindeki bu yasli
elektronik aletler açisindan en sanslisi
Ondes Martenot olmus, SOli yillarda
unutulmussa da 60li yillarda tekrar
ortaya çikmistir. Martenot'nun ikinci
kez ortaya çikmasinda en büyük pay,
David Lean'in yönettigi Lawrence of
Arabia (1962) filmidir. Filmin bestecisi
Maurice Jarre, çöl sahnelerindeki gizem
ve çekiciligi ve bu mekandaki in-
sanlarin kendi yalnizliklariyla bas basa

kalmalarini verebilmek üzere Martenot
sesinden yararlanmistir. Jarre, benzer
bir yöntemi daha sonra Mustafa Akad'
in Message (Çagri) (1977) filminde de
uygulayacaktir. Jarre baska filmlerde
de Martenof' dan yararlanmissa da, 80li
yillardan itibaren synthesizer teknolojisi
ona daha cazip gelmistir (Meraklisina
not: Fransiz elektronik müzikçisi Jean
Michel Jarre, Maurice Jarre'in ogludur).

Ilginçtir, Ondes Martenot ikinci
dönemini asil Amerika' da yasamistir.
Besteci Elmer Bernstein bunu ilk
1981'de Heavy Metal çizgi filminde
Tarna adli karakter için özelolarak kul-
lanmistir. Bu karakterin uçan bir yaratik
üstüride belirdigi ve özel bir tapinak
gibi bir yere giderek savas kostümlerini
donandigi sahnelerde - bu sahnelerde
konusma pek olmadigindan - Ondes
Martenof'nun müziksel görevi oldukça
ön plandadir. Bernstein daha so!lralari
da bu müzik aletinden mümkün 01-

dugunca yaptigi her film müziginde
yararlanmaya çalismistir. Günümüzde
de bestecinin bu tutkunlugu hala azal-
madan devam etmektedir - en son film
müziklerinden biri olan Wild Wild
West' de de kullanmistir.

Bernstein' in film müziklerinde
Ondes Martenot, Cynthia Miller ta-
rafindan çalinmaktadir ve bu son yil-
larda kendisi de besteci olarak film
müzigi piyasasina girmistir. Tabii bu
arada gözde aletini de ihmal etme-
mektedir. Yine son yillarin filmlerinden
Dogma' da da On des Martenot sesini
duymak mümkündür (Filmin mü-
zikleri Howard Shore'a aittir). Theremin
ise SOliyillarin bilimkurgu filmleriyle
birlikte kaybolmus gözükse de, o
dönemleri anlatan filmlerde bu çalgiya
daima yer verilmistir. Özellikle Tim
Burton'un Ed Wood (müzik: Howard
Shore) ve Mars Attacks (müzik: Danny
EHrnan) filmleri buna verilebilecek en
iyi örneklerdir. Trautonim su siralarda
yeniden elektronik müzikçilerin gö-
züne girmeye çalisiyor. Bu aletin dijital
modelleri olusturulmaya çalisiliyor.
Kim bilir belki de yakin bir zamanda
bir film müzigi skorunda yine yer
alabilir. Kisacasi bu bir avuç elektronik
aletin filmlerdeki sesleri bos bir sinema
salonunda hos bir seda olarak
kalmamistir. i

Daha pratik
elektronik müzik
çalgilarmmn
çikmasi ve üstelik
bunlarm
kullamlmasmm
kolayolmasi,
zaman içerisinde
bu aletlerin
piyasadan
kaybolmasma
sebep olmustur.
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LUk 'u se

yesilcam
, hollywood'a karsi

sabunlardan filmlere türkiye'nin
Ilamerikanizasyon" döneminden bir kesit Dilek Kaya

nunu üstlenisi, Türkiye'nin Amerika'
dan yana tercih kullanmasina ve iki
ülke arasinda hizla gelisen bir eko-
nomik ve politik iliskiler zincirine yol
açmistir (1).Amerikanci dis politikamn
zirvesine ulasmasinin yam sira, 1950-
1960 Demokrat Parti (DP) iktidari
sirasinda Türkiye, her yönüyle "küçük
Amerika" olma hayaliyle tanismistir.
Dönemin Cumhurbaskani ve DP'nin
eski genel baskam Celal Bayar, gerek
Amerika'ya yaptigi resmi ziyaretlerde
gerekse yurt içinde verdigi söylev ve
demeçlerde kendisinin ve Türk mille-
tinin Amerika'ya olan hayranligini her
firsatta dile getirmistir (2). Bayar, 23
Nisan 1954'te radyodan yayinlan bir
konusmasinda "küçükAmerika" olma
hayalini su sözlerle vurgulamistir: "Bu-
günkü iktisadi durumumuz, harici iti-
barimiz, milli tesanüdümüz ve birli-
gimiz bize bu kanaati vermektedir ki
Türkiye, azami otuz sene sonra, belki
otuz seneye kalmadan daha evvel, otuz
milyonla elli milyon nüfus arasinda bir
Amerika olacaktir".

"Türkiye, azami
otuz sene sonra,
otuz milyonla elli

milyon nüfus
arasmda bir

Amerika
olacaktir. "

Küçük Amerika Olacagiz!
Cem Erogul'a göre, Atatürk dönemi
disinda, Türkiye' de Baticiligin tarihi
bir "patron-devlet" degistirme tarihidir.
Bu baglamda, yirminci yüzyilin orta-
sindan itibaren Türkiye için Bati'daki
"patron-devlet" Amerika' dir. Ikinci
Dünya Savasi'nin hemen ertesinde
SSCB'nin Türkiye'nin "toprak bü-
tünlügünü tehdit etmesi" ve Ame-
rika'mn gerek cografi konum gerekse
ekonomik zayiflik dolayisiyla sov-
yet/komünizm "tehdidi" altinda
bulunan ülkeleri "kurtarma" misyo-•

Hafta Dergisinde Amerika(n)
Reklami

Dönemin iktidari Amerika'yi "en
büyük dostumuz" ilan ederken, gün-
delik hayatta magazin basim da Türk
toplumunu "Amerikan tarzi yasam bi-
çimi" ile tanistirmaktadir. Eiiili yillarda
magazin basinini inceleyen Hürriyet
Konyar, "Amerikan yasam tarzinin bu
dönemin magazin basininin en çok
ilgilendigi konu" olduguna dikkat çe- .
kiyoL Dönemin önde gelen magazin
dergilerinden Hafta'ya bakip, Amerika
ve Amerikan yasam biçiminin, devlet



Bol köpüklü - Nefis kokuludur.

liderlerlerinin hayatindan Amerika-
Wann ne yeyip ne içtigine kadar mercek
altina alindigini görmek müm-kün.
Bununla birlikte, gündelik hayatin içine
sinmis Amerikan hayranliginin ve
"Amerikanlasma" tutkusunun en
çarpici biçimini Hafta dergisinde yer
alan reklamlarda gözlemliyoruz.

Reklam, bir ürünü, kendisiyle ayni
kategoride bulunan ve hemen hemen
ayni islevi gören diger ürünlerden
ayirdetmek için o ürüne bir "imaj"
atfeder (Williamson, sf. 24). Böylelikle
reklam, tüketiciyi, basitçe ürünü tü-
ketmeye degil, ürünle özdeslesmis, hat-
ta ürünün önüne geçmis olan "imaj" a
sahip olmaya davet eder (Goldman 19).
Bir baska deyisle, reklam, tüketiciye,
ürünü satin alarak sahip olabilecegi
yeni bir kimlik sunar. Hafta dergisinde,
özellikle 1950-1956 arasinda yayim-
lanan, çogu kozmetik ürünlere ait
reklamlann büyük kisminda, Türk top-
lumuna sunulan kimliklerin, Amerikan
.tarzi bir yasam biçimini öngördügünü;
hatta ne oldugu açikçaortaya kon-
mamis bir "Amerikali" ortak kimligine
isaret ettigini söylemek mümkün. Bir
ürünün reklamini yaparken o ürünün
tüm meziyetIerinin yani sira, hatta ba-
zen yalmzca, Amerikan mali olduguna,
Amerika' dan geldigine veya Ameri-
kalilar tarafindan kullarnldigina vurgu
yapmak, yani "Amerikanlik" ve "Ame-
rikalilik"imajini öne çikarmak, bu
reklamlarda en basta gelen promosyon
stratejisi olarak belirnlektedir.

Sabunlarin Savasi
Amerikan mali ve Amerikalilarin ter-
cihi olarak reklami yapilan onca ürün
arasinda, Pura sabunlari, kullandigi
farkli bir stratejiyle göze çarpmakta.
Pura sabunlari, "en pahali" ve "en
mükemmel" Amerikan sabunlarindan
"daha üstün", "daha bol köpüklü" ve
"dahaucuz", ''Türkiye'nin 1 numarali
tuvalet sabunu" olarak sunuluyor. Pura
reklamlari, her ne kadar, Amerikan
oldugu öne sürülen ürünlerin ününe
ve tercih edilirligine aslinda pek gölge
düsürmüyor ve kalite/deger konu-
sunda Amerikanligi hala tek standard
olarak kendi içinde barindiriyorsa da,
Pura sabunlarinin, Amerikan ürün-
lerinden de üstün olma fikriyle yola

çikip, kendisine tek rakip gördügü
Amerikan sabunlarina karsi savas aça-
rak kendi alaninda bir ilke imza attigini
söylemek mümkün. Pura, 1950'de bas-
lattigi bu savasa 1953'de bir müttefik
de bulmus gibi görünüyor. Zira, Ca ck-
tail ve Butterfly çoraplari "en lüks
Amerikan çoraplanna bedel" oldugunu
iddia etmekle kalmayip, bir adet Cack-
tail ve Butterfly çorabi alana bir de Pura
sabunu hediye ediyor.

Filmlerin Savasi
Avrupa film endüstrilerinin savas
kosullanyla yipranmasi ve Türk Sansür
Kurulu'nun Rusya ve Dogu Avrupa
kökenli filmlerin Türkiye' de göste-
rimine koydugu yasak, soguk savas
yillarinda, Türkiye' deki sinema salon-
larini Amerikan filmlerinin hakimi-
yetine açmisti (Gevgilili, sf. 27). Elliler-
de, Türkiye' deki sinema salonlarinii

Reklam,
tüketiciye, ürünü
satin alarak sahip
olabilecegi yeni
bir kimlik sunar.
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isgal ederek yerli film endüstrisinin
karsisindaki en büyük tehlikelerden
biri haline gelen Amerikan filmleri,
filmleri salon bulamayan Türk film ya-
pimcilarinin hedefi haline gelmis ve
1955'te Türk Film Dostlari Dernegi'ni,
bir rapor hazirlayarak, yerli film endüs-
msinin gelisebilmesi için yabanci film
ithalatinin kisitlanmasi önerisinde bu-
lunmaya kadar götürmüstü (3). Türki-
ye' de sinema alaninda Hollywood'la
Yesilçam arasinda yasanan bu gerilim,
ayni günlerde farkli bir alanda, Ame-
rikan ve Türk sabunlari arasinda yasa-
nan savasa da yansimisti.

Sabunlarin Savasinda Ikinci Perde
Yukarda kisaca belirtilen duruma bagli
olarak, ellilerde Türkiye' de gösterilen
Hollywood filmleri, Türk toplumunun
Amerikan yasam tarziyla tanismasinda
roloynayan en önemli kanallardan biri
olarak görülüyor. Hafta dergisinde
1952'de yayimlanan, "Sanki Holly-
wood'dasiniz:" sloganiyla yola çikan
ve müsterilerine" Amerikan teknigi"ii

ve "Hollywood modasi" ile özellikle
"gögüs güzelligi" vaad eden, "Istan-
bul'un yegane teknik sütyen mües-
sesesi", ''Hollywood Enstitü" reklami,
daha ellilerin basinda Hollywood'un
Türkiye' deki popüler imajini gözler
önüne seriyor. Böyle bir ortamda,
Hollywood'a -Hollywood Amerikasi'
na- referans vermenin, Hafta dergi-
sinde yer alan ve ürünün Amerikalilar
tarafindan tercih edildigine vurgu
yapan reklamlarda kullanilan stra-
tejilerden birisi olmasi sasirtici olmasa
gerek. Hollywood artistIerine referans
veren reklamlarin basinda, 1953tarihli
Havilland krem ve 1954, 1956 tarihli
Lüks sabun reklamlari geliyor. Havilland
reklamlari, Hollywood' da artistlerin
bu kremi tercih ettigini, bu kremle gü-
zelliklerini muhafaza ettiklerini be-
lirtmekle yetinirken, Lüks reklamlari,
meshur Hollywood kadin yildizlarinin
fotograflarina yer vererek, Lüks' ü ter-
cihlerini, kendi agizlarindan dile ge-
tiriyor (4). Lüks'ün 1954'te baslattigi bu
stratejinin karsisina Pura, ayni yil, Ye-
silçam artistleriyle çikiyor.(5) Bu bag-
lamda, Pura'nun, 1950'de Amerikan
sabunlarina karsi baslattigi savasi, bu
kez, Yesilçam yoluyla Türkiye'de Ame-
rika'nin en büyük temsilcisi haline
gelen Hollywood'a karsi sürdür-
dügünü söylemek yanlis olmayacaktir.

Bu yazida sergilendigi üzere, el-
lilerde magazin reklamlarinda Pura ve
Amerikan sabunlari arasinda ortaya
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çikan gerilimin, küçük bir ürün-ler arasi
rekabet savasi gibi gözükse de, farkli
toplumsal alanlarda olup bitenlerle
birlikte ele alindiginda, Tür-kiye' de,
politikadan gündelik hayata her alanda
hizli degisimlerin yasandigi bir
dönemin ve Türk sinema tarihinde her
zaman gündemde kalmis olan Ye-
silçam/Hollywood çekismesinin bir
alegorisi olarak da okunabilecegi kani-
sindayim.

Bir perde ve ;;abne
sanatkarini il
cazibe ve
güzelligine
siz de

sahip olabilirsiniz ...
Filim yildizi
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cilt güzelligi için
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JJ PURO
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NOTLAR:

(1) Türkiye'nin, Truman Doktrini
kapsamina alinmasi (1947); Marshall
Plani'na dahil edilmesi (1948); "ki-
zillar" a karsi Amerika'ya destek olmak
amaciyla Kore'ye asker yollamasi
(1950); Nato'ya kabulü (1952).
(2) Bu konuda bkz. Celal Bayar'in Seçim
Kampanyalarindaki Söylev ve Demeçieri
1946-1950-1954 ve Celal Bayar'in Söylev
ve Demeçieri: Dis Politika. Istanbul: Is
Bankasi, 1999.

(3) AIds 233 (28Ekim 1958):31. Bu öneri
hiç bir zaman uygulamaya konamasa
da, Türk Lirasi'nin sürekli deger kay-
betmesi sebebiyle, ithal edilen Ame-
rikan filmlerinin sayisinin ellilerin or-
talarindan itibaren düsmeye baslamasi
Türk film yapimcilarini ümit-
lendirmisti. Bu konuda Kim dergisinin
1958 tarihli 21, 23 ve 29. sayilarina
bakiniz.

(4) Lüks, agirlikli olarak Holly-
wood' daki Amerikali kadin yildizlara
yer verse de, Türkiye'nin Hollywood
sayesinde tanidigi Avrupali kadin
yildizlan da malzeme olarak kul-
lanmislir. Cyd Charisse, Susan Hay-
ward, Brigitte Bardot, Sophia Loren,
Ava Gardner, Esther Williams,
Elizabeth Taylor bunlardan bazilaridir.

(5) Bu artistler sunlardir: Ayfer Feray,
Ayten Çankaya, Gönül Yazar,Neriman
Köksal, Erika Remberg.
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