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YERi DOLDURULAMAYACAKBiR KAYiP: JOE D'AMATO

Avrupa yapimi erotik/pomografik
filmlerin en ünlü yönetmenlerinden
JoeD'Amato (dogum yili:1936; gerçek
adi: Aristide Massaccesi), 23 Ocak'ta

bir kalp krizi sonucu öldü.JoeD'Amatoadi, ülkemizde de en azindan bu türün
meraklilari tarafindan yakindan
biliniyordu.

Türkiye' de belirsiz mevzuat ve
keyfi uygulamalarla, gelgit1erle
sekilleniyorpomonun üretim ve tüke
tim süreci. Müstehcenlik konusunda
bilirkisi raporlari hazirlayan bir
yetkilinin sözlerinden, 'normal'

pozisyonda gerçeklesen ikili heteroseksüel iliski disindaki cinsel
eylemlerin kabul edilemez oldugu
anlasiliyor.Bati'da isepomo yillar önce
yeraltindan yerüstüne çikma olanagi
bulmasinin ardindan izleyici kitlesini
giderek 'abazan' erkeklerden kadin
erkek çiftleri de kapsayacak sekilde
genisletme kaygisiyla 'eline yüzüne

biraz çeki düzen vermeye' yönelmisdurumda. Bati' da kadin hareketi,
pomografi konusunda sansür yanlilari
ve karsitlari olarak ikiye bölünmüs
durumda. Birincigruptakilerin ortaya
attigi slogan, "pomografi isin teorisi,
irza geçme de pratigidir" seklinde.
Sehvet duygulari tahrik edilen genç
dimaglarin en yakindaki kadina
saldiracagi inancini paylasiyor bu
kesimdekiler. Porno karsiti bir
belgeseldeki anlatici, "bize daha fazla
açiklik yerine daha fazla erotizm
gerekli" diyor. Sansür karsitlari ise,
öncelikle erotizm ile pomografi
arasindaki ayrimin belirsizligine isaret
ediyorlar ve sansür yanlilarini "benim
hoslandiklarim erotiktir, senin
hoslandiklann pomografiktir" demeye
varmakla suçluyorlar. Erotik / por
nograHk ayrimi gerçekten de sorunlu
ve de sorunsallastirilmis bir ayrim.
Gerard Lenne, Le sexe a I' ecran (1978)
adli eserinde erotizm ve pomograH

arasinda deger yargilari na dayaliayrimlari mahkum ettikten sonra bu
konuda daha 'teknik' ayrimlar yapilip
yapilamayacagini sorguluyor. Erotiz
min zihinseL, pomografinin tensel
oldugunu ama bunu kabul etmenin
hem ikisiarasinda bir ayrim oldugunu,
hem de bu ayrimin tek bir olgunun iki

ayri yüzü olmalari seklinde bir ayrim
oldu$unu kabul etmek anlamina
geldigini söylüyor. Diger bir deyisle
erotizminarzu, pomografinin isezevke
dair oldugunu ama bu ikisinin (arzu
ve zevk) bir digeriol~.adan var ola
mayacaginisavunuyor.Usteliksinema,

tasavvur etmek ile göstermek arasindaki ayrimlari kaldiran bir medyum
oldugu için, sinemada erotizm ile
pomografi arasindaki farklilasmanin
geçe-i-li olamaya~~ini :t'elirtiyor.

D' Amato'nun pek çok filmini,

süpermarketlerin video ve CD kösererinde 'erotik filmlere' ..ayrilan
raflarinda bulmak mümkün. Onümüz
deki sayilarimizda bu filmlerin Tarzan
- Jane'in Utanci ve Cleapatra gibi siradisi
olanlarinitanitmayiplanliyoruz.Ancak

dergimizin 2. sayisindaki D'Amato'ylailgili yazidan animsanacagi üzere,
yönetmen bir dönem Antrapahagus
(Yamyam; 1981) gibi korku sinemasi
türünde ürünler de vermisti. Son
yillarda Scream (Çiglik) gibi filmlerin
ticari basarisinin ardindan eski toprak

ltalyan istismarcilarinyillardir gömülü
duran ba1talarini topraktan çikararakbu Holywood filmlerinin ucuz ama
daha cüretkar taklitlerini yapmaya

girisip girismeyeceklerini meraklabeklerken, bu anlamda akla gelen
adlardan biri de Joe D'Amato'ydu.
Gerçekten de D'Amato'nun yeniden
korku filmi çekme düsüncesi varmis.
Nitekim birkaç ay önceülkemizde Tatli
Tatli adiyla gösterilen (ve video
piyasasina da sürülen) son filmi La
Iena'nin (Çakal) bir sahnesinde bas
roldeki kadina televizyonda Antrapa
phagus'u seyrettirenD'Amato sankigöz
kirpar gibiydi.
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Beyaz Perdede
Dracula

Oraeula romani, sessiz sinema döne
minden bugüne kadar pek çok kez
beyazperdeye uyarlanmis. 1921yilinda
Rusya' da ve Macaristan' da Orakula
adini tasiyan iki film yapildigina dair
kayitlar bulunuyor. Rus film hakkinda
hiçbir bilgi bulunmazken Macar
filminin yalnizca künyesi biliniyor, bu
filmi Karoly Lajthay yönetmis, bas
rollerde ise Margit Lux ve Paul Askbnas
adli oyuncular yer almis.

Nosferatu
Oraeula romaninin kesin olarak bilinen

en eski uyarlamasi, disavurumcu
sinemanin basanli örneklerinden olan
ünlü Nosferatu: Ein Syinphonie des
Grauens'dir (Nosferatu: Bir Korku
Senfonisi). Albert Grau adli kara büyü
meraklisi bir ressam tarafindan kurulan
(ve Nosferatu'dan baska film yapa
madan kapanan) küçük bir sirket
tarafindan son derece sinirli olanaklar
içinde çevrilen bu filmdeki vampir,
daha sonra çekilen filmlerdeki
vampirlerden farkli olarak, son derece
çirkin bir varlik. Yapimi sirasindaki
teknik olanaklarin sinirliligina karsin
Nosferatu, bugün bile pek çok sahnesi
oldukça korkutucu bir film olarak
dikkat çekiyor. Film, açik hava
sahnelerinde bile çoklukla dekor
killIanilan o dönemki pek çok filmden,
örnegin ünlü Oer Cabinet des Or.
Caligari' den, farkli olarak gerçek
mekanlarda çekilmisti. Nosferatu'nun
video piyasasinda bulunan degisik
siyahbeyaz kopyalanndan farkli olarak
uzmanlar tarafindan restore edilen

orjinal kopyasinda Murnau'nun filmi
tek renkli, örnegin gece sahnelerini
mavinin ve kapali mekan sahnelerinii

Kaya Özkaracalar

ise sannin tonlanyla, çektigi görülüyor.
Dracula' dan esinlenmesine karsin

filmdeki karakterler, romandaki
karakterlerden farkli adlar tasiyorlar.
Nosferatu, Bremen'li Hutter adindaki
bir emlakçinin, Graf Orlok (Max
Schreck) adli Avrupali bir soylunun
satosuna gitmesiyle basliyor. Hutter,
vampir olan Orlok'un elinden,
uzaklardaki esi Ellen'in telepativari
tepkisi sayesinde kurtuluyor. Orlok,
deniz yoluyla Bremen'e giderken
gemideki bütün denizcileri öldürüyor
ve daha sonra Hutterlara komsu
oluyor. Kentte bas gösteren ölümlerden,
gemideki farelerin tasidigi sanilan
vebanin sorumlu oldugunun zanne
dilmesine karsin gerçegi tahmin eden
Etlen, Orlok'u bir gece evine çagiriyor
ve vampirin kurbani olarak can
verirken sabahin ilk isiklari Orlok'u
yok ediyor. Kimi yorumcular, filmi
Murnau'nun kendi escinsel kimligine
iliskin duygularinin bir ifadesi olarak
degerlendirirler. Bu yorumlara göre
genç Murnau, henüz kendi kimligi ile
barisik olmak bir yana ondan kork
makta ve onu görmezlikten gelmeye,
onunla yüzlesmekten kaçinmaya
çalismaktadir hpki Hutter'in vampirle
olan iliskisinde oldugu gibi.

Ünlü Amerikali oyuncu Nicholas
Cage'in kurdugu film sirketinin
önümüzdeki aylarda Nosferatu'nun
yapilisini konu alan Shadow of the
Vampire (Vampirin Gölgesi) adli bir film
çekecegi, Murnau rolünü de John
Malkovich'in canlandiracagi kayde
diliyor.

Oraeula'nin yazari Bram Stoker'in
dul esi ve varisi Florence Stoker,
romanin telif hakki ödenmeden filme



uyarlanmasi üzerine elinden gelen
bütün yasal yollara basvurmus ve
filmin kopyalarinin imha edilmesi içIn
mahkeme karari çikartmish. Ancak bu
mahkeme karsin, nasiloldugu bugün
de tam olarak bilinmeyen bir sekilde
filmin bazi kopyalarinin hala kaldigi
ortaya çikti. Film, Türkiye' de ise 11
Ocak 1997'de istanbul' da Alman Kültür
Merkezi' nde Almanya' dan gelen
besteci-çalgiCllar ve TRT gençlik
korosunun gerçeklestirdigi canli klasik
müzik dinletisi esliginde beyazperdede
gösterildi.

Nosferatu, 1979'da yine ünlü bir
Alman yönetmen olan Werner Herzog
tarafindan, bu kez renkli ve sesli olarak
yeniden çekilecekti. Nosferatu; Phantom
des Nacht (Nosferatu: Gece Hayaleti)
adini tasiyan (ABD' de Nosferatu the
Vampyre adiyla gösterilen [bundan
sonra filmlerin ABD' deki gösterim
adlari yalnizca "ABD:" seklinde
verilecek]) bu yeniden çevrimde
renklerin, isigin, gölgelerin ve müzigin
son derece ustaca kullanildigi pek çok
sahne hem mükemmel bir görsel ve
isitsel bir sölen özelligi tasiyor, hem de
tüyler ürpertici bir hava yaratiyor.
Dracula'yi canlandiran Klaus Kins
ki' nin oyunu her zaman oldugu gibi
bu filmde de tamamen mükemmel:
usta aktör, ünlü vampiri ölümsüzlügün
getirdigi bir tükenmislik içinde olarak
yorumluyor. Lucy Harkeri canlandiran
Isabella Adjani'nin hayranlik uyandi
ran güzelligi ve Herzog'un bütün film
lerinde varolan inanilmaz güzellikteki
doga manzaralari ise vampirin olagan
üstü çirkinligiyle mutlak bir tezat
olusturuyor. ilk filmin aksine arhk telif

hakki sorunu olmadigi içIn bu filmdeki
karakterler, Dracula romanindaki
adlari tasiyorlar. Ayrica ilk filmden (ve
romandan) farkli olarak bu filmin
sonunda Jonathan, Dracula'nin ve
Lucy'nin ölümünden sonra vampir
?larak yollara düsüyor. Kinski, 1988'de
italyan yapimi Nosferatu a VenezIa
(Nosferatu Venedik'te) adli bir filmde
ünlü vampiri bir kez daha canlan
diracakti. Pek çok vampir filminden
farkli olarak bu filmin finalinde vampir
avcisi yeniliyor ve Nosferatu, pesinde
oldugu kadini elde ediyor...

Holywood'un Klasiklesmis Dracula' si
Bütün dünyada vampir imgesi,
Holywood'un ilk Dracula uyarlama
sinda basroldeki Bela Lugosi'nin
Dracula tiplemesi ile özdelesmistir.
Amerikan Universal sirketi 1930'da
uzun pazarliklarin sonunda romanin
film haklarini, toplam 43,500 dolara
satin aldi. Aslinda Universal'in yasli
patronu korku filmi yapmaya pek
taraftar degildi ama artik sirketin
dizginlerini eline almis olan genç oglu
Carl Leamle, Jr projeyi hararetli biçimde
sahiplenmisti. Basrolü oynayacak
oyuncu neredeyse son ana kadar belli
olmadi. Yapimcilarin ve yönetmen Todi

Nosferatu (1979)

Isabella Adjani'nin
hayranlik
uyandiran
güzelligi, Klaus
Kinski'nin

canlandirdigi
vampirin
olaganüstü
çirkinligiyle tam bir
tezat olusturuyor.



Farkli dillerde

dublajin
gelistirilmesinden

önce ABDli

yapimcilar bazi
filmleri biri

ingilizce, digeri ise
bir yabanci dilde

olmak üzere iki

kez çekiyorlardi.
Dracula ile ayni

setlerde, ayni
günlerde ama

gece vardiyasinda
çalisan yabanci

oyuncularla
ispanyolca bir

Dracula da

çekilmisti.

• Dracu/a (1931): asli ve

Ispanyolca versiyonu

Browning'in gönlünde sessiz
sinemanin efsanevi isimlerinden,
'binbir suratli' adam olarak bilinen Lon

Chaney yahyordu. Ancak kanser olan
Chaney'nin sagligi elverisli degildi ve
bir süre sonra da ünlü aktör ölecekti.
Pek çok baska oyuncu üzerinde
duruldu. Macar asilli Lugosi, basrol
için israrli biçimde kulis yapiyordu,
hatta Bn Stoker ile Universal

arasindaki pazarliklarda
gönüllü olarak arabulu-
culuk yapmish. Lugosi,
ABDli patronlarin gö-
zünde bu davranisinin
kendi pazarlik gücünü
ve fiyatini düsür-
dügünün farkinda de-
gildi. Nihayet Univer-
sal, rolü Lugosi'ye
önerdi ama filmdeki diger
oyun-cu larin dörtte biri
ücretle. Lugo-si'nin varislerinin,
korku filmlerinin yeniden moda
olmasinin ardindan ünlü aktörün

imajinin Universal ta-rafindan
oyuncaklar, vb mamullerde serbestçe
kullanilmasi üzerine açhklari dava
yillar sonra aleyhlerine sonuç-lanmish.
Gerekçeli kararda, aksi tak tir-de
ABD'nin kurucusu Washington'in
varislerinin onun resmini paralar
üzerinde kullai:i.an devlete karsi dava
açabilecegi ifade ediliyordu.

Filmin oyunculari anilarinda
Browning'in çekimler sirasinda
çok ilgisiz oldugunu ve
yönetmenlik islevini fiilen
Almanya' dan gelen ve
tercüman araciligiyla
çalisan ünlü görüntü
yönetmeni Karl Fre-
und'un yerine getir-
mek durumunda kaldi-
gini anlatirlar. Sinema
tarihçileri, Browning'in
bu tutumunu, yeteneginin
sinirliligi, alkolik olmasi, bas-
rolde oynatmak istedigi Chaney'in
zamansiz ölümüne bozulmus olmasi,
sirketin maliyetleri kismak için yaphgi
baskilara kizmasi gibi çesitli nedenlere
baglarlar. Yine de Freund, filmin te
masina uygun bir atmosfer saglamayi
basamllshr. Filmdeki olaylarin akisin
daki kimi kopukluklar, örnegin Lu
cy'nin akibetinin belli olmamasi oto-•

sansürden kaynaklanmis olabilir.
Gösterime girmeden önce filmin 9
dakikasinin yapimcilar tarafindan
kesildigi sanilmaktadir. Ancak bu
bölümlerin, senaryosu romanin tiyatro
uyarlamasindan hazirlandigi için agir
tempolu olan filmi hizlandirmak için
kesilmis olmasi muhtemeldir. Yaklasik
dört ayda çekilen filmin maliyeti,

tanitim masraflari hariç, 442,000
dolar oldu. 12 Subat 1931'de
. gösterime giren film, bütün

kusurlarina ve elestir
menlerden gelen olum
suz degerlendirmelere
karsin, gisede çok ba

;/J sarili oldu ve tarihinin
en büyük ekonomik
bunalimini yasayan

ABD' de korku filmleri
patlamasinin startini

vermis oldu.
Sesli sinemanin kesfedil

mesinin ardindan (ama farkli dillerde
dublajin gelistirilmesinden önce)
yabanci ülkelerdeki, özellikle komsu
Meksika' daki pazarlarini kaybet
mekten korkan ABD'I~ yapimcilar bir
süre bazi filmleri biri Ingilizce, digeri
ise bir yabanci dilde olmak üzere ayni
anda iki kez çekmeyi denemislerdi.
Ayni setlerde ve daha düsük ücrete
çalisan yabanci oyuncularin oynadigi
bu filmlerin maliyeti çok az oluyordu.
Iste bu dogrultuda Holywood'un ilk

Oraeula'siyla ayni tarihl~rde, ama
gece vardiyasinda Ispanyol

ca bir Omeula çekilmisti ..
Bu filmde Dracula'yi
Carlos Villarias adli bir

aktör oynuyordu. Isin
ilginç yani, esas olarak
yalnizcaABD'nin 'arka
bahçesinde' gösterilen
ve daha sonra unutulan

ispanyolca Omeula, kor
ku filmleri klasikleri ara

sina giren Ingilizce Oraeu-
la' dan aslinda daha iyi yapilmis bir

filmdir! Iki filmin sahne sahne karsi
lastirilmasi, Ingilizce filmde adeta
bastan savma bir sekilde çekilen kimi
bölümlerin Ispanyolca filmde son
derece özenli biçimde gerçeklestirilmis
oldugunu ortay~ koyar. Yönetmen
George Melford, Ispanyolca bilmedigi
için filmi tercüman araciligiyla
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çevirmisti. Filmin kalitesini asil borçlu
oldugu kisiler ise sifirdan baslayarak
sinema sanayiinde kendine bir yer
edinen ve dar görüslü patronlara
kendini kanitlamak isteyen yapimci
Paul Kohner ile daha sonra Dracula'nin
devam filmlerinde çalisacak olan
görüntü yönetmeni George Robin
son' dur. Kohner, gözüne kestirdigi ve
filmin yapimi boyunca kur yaptigi
Meksika asilli genç oyuncu Lupita
Tovar ile ileride evlenecekti. Tovar

Kohner'in anilarina göre, müstakbel
kocasi, Nosferatu'nun o siralarda
Hollywood' da bulunan yönetmeni
Murnau ile yakin arkadasmis. Koh
ner'in Ispanyolca filmle ilgili olarak us
ta yönetmenin görüslerine basvurmus
olmasi olasidir. Aradan yillarin geç
mesinin ardindan unutulan filmin bazi
bölümleri tahrip olmus bir kopyasi
1970'li yillarin sonunda ABD'de bir
depoda tesadüfen bulundu. 1989'da
ise arastirmaci David Skal, filmin ek
siksiz bir kopyasinin Küba' da bulun
duguna dair duyumlari bu ülkeye
giderek teyit etti ve bunun bir kop
yasinin çikarilmasini sagladi. Film daha
sonra video piyasasina sunuldu.

Drakula Istanbul' da
Beyazperdeye Bati ülkeleri disindaki
ilk Dracula uyarlanisi, Yesilçam yapimi
Drakula Istanbul' da ile gerçeklesmistir.

Drakula Istanbul' da, Holywood yapimi
Dracula'nin (1931) kopya edilmesiyle
yapilmamis, son derece özgün bir uyar
lama. Öncelikle Alif Kaptan, sinemada
uzun köpek disleri gözüken ilk
vampirdiri evet, artik böylesi disler
sinemada vampir imgesiyle özdes
lesmis, onun ayrilmaz bir parçasi
olmustur. Ama ünlü Dracula' da Bela
Lugosi'nin vampir disleri hiç görün
mez ... Film, o dönemin jönlerinden
Bülent Oran'in canlandirdigi Azmi'nin,
Istanbul' da mülk satin alacak olan

Drakula'nin (Atif Kaptan) Roman
ya'daki satosuna gitmesiyle baslar. Yöre
halki onu satoya gitmemesi konusunda
uyanrlar. Azmi, bu durumu Drakula'ya
sorunca "cahil köylülerin, kendisinin
Kazikli Voyvoda'nin soyundan gel
digine inandiklan" yanilini alir. Böylece
aynen Dracula romaninda oldugu gibi,
vampir kont ile Kazikli Voyvoda
arasinda bir bag kurulmus olur. Bu
bölüm, Bela Lugosi'li filmde yer almaz.
Satoda kadin vampirle karsilasma
sahnesi de Türk filminde Amerikan
filminden biraz daha cüretkar biçimde
çekilmis: Renfield, kadin vampirler
yanina bile yaklasamadan Dracula
tarafindan 'kurtanlirken'i Azmi, kadin
vampir tarafindan dudaklarindan
öpüiür. Orijinal romanda oldugu gibi
Kont'un kadin vampire yem olarak
küçük bir çocuk getirmesi de ilk kez
imali biçimde de olsa Drakula Istan
bul' da filminde yer aliyor. Draculai

Beyazperdede Bati
ülkeleri disindaki
ilk Dracula

uyarlamasi olan
Yesilçam yapimi
Drakula

istanbul'da,
Hollywood yapimi
Dracula'nin kopya
edilmesiyle
yapilmamis, son
derece özgün bir
uyarlama.



Drakula istanbul'da

Drakula

istanbul'da'nin

basarili görüntü
yönetmeni Özen

Sermet, daha
sonra Amerika'ya
giderek meslegini
orada sürdürmüs.

Sermet'in adini

Paramount yapimi
bir Tarzan filminde

görüyoruz.

romarunda Kont'un sato duvarlarindan
asagi bir sürüngen gibi indigi sahne de
yine Amerikan filminde degil ilk kez
Orakula Istal1bul'da'da görülüyor.
Kuskusuz Orakula Istanbul'da'nin da
Oracula romarundan temelden ayrildigi
yerler var. Bu filmde Orakula'nin kam
bur bir usagi var ama deli bir kölesi
yok. Istanbul' a gelen Orakula, Az
mi'nin esi Güzin'in (Annie Bal1)uyur
gezer arkadasi Sadan'i kendine kurban
seçer. Orakula'nin Sadan'in kanini ilk
kez emdigi sahne olaganüstü gü
zellikte: Her ikisinin, kayaliklarin
üstünde silüetleri görülürken arka
larindaki denizde ayisigi paril
damaktadir. Amerikan filminde, vam
pirlesen Lucy'nin akibeti meçhul
kalirken, vampirlesen Sadan'la me
zarlikta karsilasma ve Sadan'in
tabutunda yok edilmesi sahneleri
Orakula Istanbul' da' da yer alir. Filmin
diger bir ilginç yani ise vampirleri
öldürmek için yalnizca gögüslerine
kazik saplamak yerine folklordaki ve
romandaki yönteme uygun biçimde
kazikla topraga çakilmalarinin ve
baslarinin kesilerek içine sarimsak
doldurulmasinin gerekmesi. Bu arada
Orakula artik Güzin'i gözüne kestir
mistir. Orakula'nin dansöz olan
Güzin'i, bir piyano kendi kendine
çalarken zorla dansettirmesi ise esi
görülmemis bir yenilik olarak
karsimiza çikiyor (Güzin'i canlandiran
Avusturyali Annie Ball, bu filmde rol
almadan önce Istanbul' da gece
klüplerinde çalisarak yasamini
kazaniyormus). Satodan kaçmayi
basararak Türkiye'ye dönen Azmi,
Orakula'yi Eyüp mezarliginda ta
butunun içinde yok eder. Mezarlik
bekçisi olarak çok küçük bir rolle
oyunculuga baslayan marangoz Oan
yal Topatan'in adi jenerikte geçmiyor.
Film, Azmi' nin Güzin' e artik sarimsak
kokusuna dayanamadigini ve eve bir

daha yemekte kullanmak için dahi olsa
sarimsak sokmamasini söylemesiyle
bitiyor. Oogal olarak Orakula Istan
bul' da' da haçlar yok, onlarin görevini
yalruzca sarimsak görüyor.

Turgut Oemirag'in yapima oldugu
ve Mehmet Muhtar'in yönettigi
Orakula Istanbul' da'nin senaryosu,
Dracula'nin bir özet-çevirisi özelligini
tasiyan Ali Riza Seyfi imzali Kazikli
Voyvoda adli romandan yararlanarak
yazilmis. Ancak Kazikli Voyvoda' daki
milliyetçi, hatta irkçi ja~gon Orakula
Istanbul' da'ya alinmamis. Omegin yillar
sonra geçen yilOrakula Istanbul' da
adiyla yeniden basilan Kazikli Voyvo
da' da Orakula su nidayla yok ediliyor:
"Tuna boylarinda kaziga vurulan
irkdaslarimin ve Sadanimin öcü!"
Filmin po~terinde senaryo sahibi olarak
yalruzca Umit Deniz'in adi yeralirken
jenerikte senarist olarak ayrica Turgut
Oemirag ve Mehmet Muhtar'in da
adlari geçiyor.

Orakula Istanbul' da' nin, gölge ve
isigi çok basarili biçi~de kullanan
görüntü yönetmeni Ozen Sermet,
1950'li yillarin basinda Türkiye' de
birkaç filmde daha çalistiktan sonra
Amerika'ya giderek meslek yasamini
orada basariyla sürdürmüs, hatta
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Amerikan yapimi büyük bütçeli bir
Tarzan filmini çekmis. Sermet'in adini,
1968'de Brezilya ormaniarinda gerçek
mekanlarda çekilen, Paramount yapimi
Tarzan and the lungle Boy'un (Tarzan ve
Orman çocugu) görüntü yönetmeni
olarak görüyoruz. Sermet'in ayrica !

Brezilya yapimi birkaç belgesele de
bizzat yönetmen olarak imza attigi
kaydediliyor. Drakula Istanbul'da'nin
en önemli kusuru ise korku filmleri
için uygun olmayan bir müzigin
kullanilmis olmasi. Filmin müzikleri
esas itibariyle, bütçeleri özgün müzik
siparis etmeye yetmeyen filmlerde
kullanilmak üzere Almanya' da
kaydedilen ve ABD' de arsivlenen stok
müziklerden olusuyor. Drakula
Istanbul' da' da kullanilan müzikler
ayrica George Reeves'in Superman
dizilerinde de kullanilmis. Bu ise
Türkiyeli sinemacilarin korku türünü
tam olarak içsellestirememis olmasinin
göstergesi kanimca.

Kayitlarda bir de Güney Kore' de
Dracula uyarlamasi bir film çekildigi
yeraliyor. 1961tarihli Ahkea Khots (Kötü
Çiçek) adli filmde Dracula'yi Chimi
Kim adli bir oyuncu canlandirnus
ancak bu film hakkinda aynnhli bilgi
bulunmuyor.

Ingilizlerin Dracula Serisi
Daha önceleri adi pek duyulmamis
olan Ingiliz Hammer film sirketi,
1950'lerin sonlannda çevirdigi ve her
ikisinde de Christopher Lee ile Peter
Cushing'in basrollerde yer aldigi
Frankenstein ve Dracula uyarlamalanyla
dünyada korku sinemasinin yeniden
canlanmasini sagladilar. Hammer'in
özellikle Dracula' si (1957;ABD: Horror

of Dracula), renkli sinemanin sundugu
olanaklar sayesinde kanli sahnelerin
bol miktarda yer aldigi yeni bir tarzin
öncüsü oldu. Holywood yapimi ilk
Dracula uyarlamasinda bir damla bile
kan yer almazken burada Kont'iin
agzindaki sivri dislerden çenesi~e
dogru kan damladigini görüyoruz. Iki
tarz arasindaki farka baska bir örnek
ise ABD yapimi filmde Dracula'nin bir
jestiyle kadin vampirlerin boyun egerek
uzaklasmasi ile Ingiliz yapimi filmde
Kont'un kadin vampiri kolundan
tuttugu gibi yere çarpmasi. Film daha
önceki Dracula uyarlamalarindan ayrica

hizli temposu ve kadin vampirlerin
nispeten açik giysiler içinde olmalariyla
da ayriliyor. Lee'nin degisik ve basarili
Dracula yorumunun da filmin ba
sarisinda büyük payi olduguna kusku
yok. Rolü oynamadan önce romani
okudugunu söyleyen Lee, yazar
Stoker'in Kont'u "romantik, erotik,
kahramanimsi, hayranlik uyandirici,
son derece tehlikeli, vahsi ve her seyin
ötesinde [ölümsüzlükten dolayi] izdirap
içinde, aci çeken, ÜzgÜn" biçiminde tasvir
ettigini ve kendisinin de bunu ger
çeklestirmeyi amaçladigini söylemisti.

Lee, ilerleyen yillarda altisi Ham
mer yapimi sekiz filmde daha Dracula
rolüne çikacakti. Ancak bundan önce
bir süre de olsa bu rolle özdeslesmemek
için Hammer'in Dracula'nin devamini
çekme tekliflerine karsi direndi. Filmin
devami nihayet 1966'da Dracula: Prince
of Darkness (Dracula: Karanliklar Prensi)
adiyla çekildi. Yönetmen yine Terence

Hammer yapimi
Dracula, daha
önceki

uyarlamalardan
cinsellige daha fazla
vurgu yapmasiyla
ayriliyor.



Christopher Lee,
Dracula'yi

"romantik, erotik,
kahramanimvari,

hayranlik
uyandirici, son

derece tehlikeli,

vahsi ve her seyin
ötesinde izdirap

icinde, aci ceken, ,
ve üzgün" bir

karakter olarak

canlandirmayi
amaçladigini

söylüyor.

Fisher' di. Film, bir grup turistin issiz
bir satoda gecelemek zorunda
kalmalariyla basliyor. Satodaki usak,
geceleyin konuklardan birini öldüriiyor
ve cesedini Dracula'nin tabutu üze
rinde basasagi asip bogazim keserek
kam tabut içindeki Dracula'mn külleri
üzerine akitarak efendisinin dirilmesini

sagliyor. Bu filmde Dracula'mn hiç ko
nusmayip yalnizca hirliyor olmasi
onun hayvansi, canavar kimligini daha
da pekistiriyor. Film, cinsel çagri
simlarin, eski uyarlamalara oranla biraz
daha belirgin oldugu önceki Hammer
yapimi filmin biraz daha ötesine
geçmesiyle dikkat çekiyor. Örnegin bir
sahnede, daha önce saçi bagli olan bir
kadin karakter vampirlestikten sonra
saçlari açilmis bir halde arkadasinin
üstüne geliyor; ortada garip bir hal
oldugunu anlayan diger kadin kocasini
çagriyor ama vampir ona, kocasina
ihtiyaci olmadigini söylüyor.

Bu filmin ardindan Hammer seri
üretim halinde Dracula filmleri

çevirmeye basladi. Oraeula Has Risel1
from the Grave'in (Dracula Mezardan
Kalkti; 1968) serinin, ticari açidan en
basarili olam ama kalite açisindan ise
"en vasali" oldugu kaydediliyor. Filmin
en ilginç sahnesi belki de Dracula'yi
kazikla öldürmek isteyen bas
kahramamn ateist oldugu için gerekli
duayi edemedigi sahne.

Peter Sasdy'nin yönettigi Taste the
Blood of Oraeula (Dracula'mn Kanini
Tat; 1969) ise üzerinde durulmasi
gereken bir film. Bu film, Oraeida Has
Risel1 From the Grave'in bittigi yerden
basliyor: Gögsüne metal bir haç
saplanan Dracula, bir çukurun dibinde
can çekistikten sonra bedeni yok olur.
Yoldan geçmekte olan bir adam ondan
geriye kalanlan (kamm bile) toplar ve
daha sonlari bunlari can sikintilarinii

gidermek için degisik seyler denemeye
hevesli üç adam ve onlara yol gösteren
soylu ama yaz bir gence satar. Dracula,
Hristiyanlikta Isa'nin kanini temsil
eden sarabin içildigi ayinleri çagristiran
bir tarzda kanimn içildigi bir ayinle
canlandinlir ve ayine liderlik ederken
ölen gencin intikam~m diger üç adam
dan almaya girisir. Once bu adamlann
çocuklanni vampirlestirir ve çocuklan
na babalarini öldürtür. Katillerden
özellikle birinin, William Hargood' un,
kizi Alice'in sevgilisiyle iliskisini
engellemeye çalisan, onu "bir orospu
gibi davranmakla" suçlayan ama asil
kendisinin gizlice geneleve giden iki
yüzlü bir sadist olarak gösterildigi,
hatta kizina yönelik ense st niyetleri
tasidigi izleniminin verildigi göz önüne
alimrsa, Dracula'nin kizi vampir yap
masi, onu babasindan kurtarmasi ola
rak degerlendirilebilir. Böylelikle Dra
cula'nin, aslinda bir cehennem olan aile
kurumunun karsisindaki bir tehdit
olarak yorumlanmasi olanakli hale
geliyor. Alice'in yüzünde mutlu ve
huzurlu bir ifadeyle, içinde Dracula'mn
oldugu lahdin üzerinde yatmasi
vampir sinemasindaki en unuhilmaz
sahnelerinden birini olusturuyor. An
cak filmin en sonunda Dracula'nin
Alice' e "arlik sana ihtiyacim kalmadi"
demesi üzerine genç kizin onun haçlar
karsisinda yokolmasini saglamasi bu
tematik özgünlügü zedeliyor.

Ray Ward Baker'in yönettigi Sears
of Oraeula (Dracula'mn Yara Izleri; 1970)
standart konusuna (Dracula'nin sato
suna yolu düsen bir genç, beklenen
akibetle karsilasir; sonra onun akra
balari, bir rahibin esliginde, satoya
gelirler) karsin, özellikle finaldeki
firtinali gecede harabe sato mekammn
basarili biçimde kullanildigi gotik
atmosferi sayesinde izlenmeye deger
bir film. Aynca Dracula'mn sakat usa
gim kirbaçlamasi gibi sadizm sahneleri
de içeren film, ülkemizde Orakula

adiyla video piyasasina sürülmüstü ve
zaman zaman da TRT'de gösteriliyor.

Hammer, bu filmden sonra Dracula
dizisine yenilik getirmek amaciyla
Kont'u 20'nci yüzyila tasiyacak ama
bu filmler beklenen ilgiyi görmeyecekti.
Oraeula AO 1972'de (Dracula MS 1972;
1972)Dracula, 1972Londra' sinda dirilir
ve karsisinda ezeli düsmani Dr Van



Helsing'in (ilk fiImde Van Helsing'i
canlandiran Peter Cushing'in oynadigi)
torununu bulur. Zengin bir isadami
kimligi altinda yasayan ve insanligi
yokedebilecek bir virüs ele geçirmis
olan Dracula'mn öyküsünün anlahldigi
Satanic Rites of Dracula (Dracula'nin
Seytani Ayinleri; 1973; ABD: COUlit
Dracula and His Vainpire Bride), en
azindan çiplaklik içeren sahneleri
sayesinde ilginç bir filme benziyor.

Hammer ertesi yil son bir ümitle
beklenmedik bir denemeye giristi ve
Uzak Dogu dögüs filmleri kaliplari
içinde bir Dracula filmi çekti. Hong
Kong'un ünlü Shaw sirketiyle ortak
yapim olarak gerçeklesen Legend of the
Seven Golden Vainpires' da (Yedi Altin
Vampir Efsanesi; Seven Brothers Meet
Oraeula adiyla da biliniyor) yine Peter
Cushing'in canlandirdigi Van Helsing,
Kung Fu savasçilarinin yardimiyla, Çin
köylerini dehsete düsüren bir grup
varnpirin pesine düser. Çinli vampirlere
karsi haç yerine Buda heykeleikleri
kullanilmaktadir .. Çinli vampirlerin
liderinin aslinda Dracula' dan baskasi
olmadigi ortaya çikar. Lee' nin Dracula
rolüne çikmayi kabul etmemesi üzerine
filmde ünlü kontu bu kez John Forbes
Robertson adli bir oyuncu canlandirdi.

'Kitabina Uygun' Oracula
Uyarlamalari
Gerek Universal'in, gerekse Hammer'in
çektigi 'Oraeula filmleri' (ve tabii ki
Nosferatu da) aslinda Stoker'in roma
mna pek sadik uyarlamalar degildirler.

Bunlar önce bir Ingiliz'in Dracula'nin
satosuna gelmesi, sonra da Dracula'nm
Londra'ya gidip genç kadinlari gözüne
kestirmesi temelinde romani ana
hatlariyla çikis noktasi olarak almakla
birlikte olaylarin gelisimi ve karak
terlerin kimlikleri açilarindan roman
dan belirgin farkliliklar tasiyorIardi.
Lugosi'nin tahhna kurulan Christopher
Lee, 1969' da romana sadik olma
vaadiyle çekilecek bir Dracula filminde
basroloynama teklifini memnuniyetle
kabul etti. Avrupa istismar sinemasinin
en önemli adlarindan olan Ispanyol
yönetmen Jess [Jesus] Franco'nun
çektigi (ve küçük bir rolde gözüktügü)
El Can di Oracida (Kont Dracula; ABD:
Count Draciila), romana tamamen
olmasa da önceki filmlere oranla daha

sadik bir uyarlamadir. Olaylarin
romana uygun sekilde gelismesinin
yani sira Dracula'nin romandaki gibi
biyikli olmasi ve kan içtikçe genç
lesmesi dikkat çekici. Filmin diger bir
ilginç yönü, Klaus Kinski'nin,
Dracula'nin deli kurbani Renfield'i da

ha önceki filmlerdeki manik tiplemenin
tam tersine depresif bir sekilde
canlandiriyor olmas!. .. Ancak film,
Franco'nun pek çok filminde varolan
teknik aksakliklardan nasibini faz

lasiyla almis. Üstelik Franco bu filmde
diger filmlerinin aksine seks ve siddetin
çilginca istismarini da askiya almish.
Ornegin Franco için mükemmel bir
potansiyel tasiyan satoda kadin
vampirlerin ortaya çikhklari sahne bile
son derece siradan bir sekilde çekilmis,

Dracula'nin kizi

vampir yapmasi,
onu babasindan
kurtarmasi olarak

görülebilir. Böylece
Dracula, aslindabir
cehennem olan
aile kurumu

karsisinda bir
tehdit olarak

yorumlanabilir.

Taste the Blood of Dracula



Dracu/a romaninda

örtük biçimde yer
alan cinsellikögesi,

Coppola'nin
filminde basarili

biçimde ön plana
çikiyor. Dracula ile

Mina arasindaki

iliskinin yasak ve
umutsuz bir ask

seklinde gelismesi
son derece

kaydadeger bir
açilim.

aynca Dracula'mn Ingiliz kurbam Mina
rolündeki Soledad Miranda'nin

çekiciliginden de hiç yararlamlmamisti.
Dolayisiyla film ne 'birinci sinif'
filmlerin ne de istismar sinemasinin

izleyicileri tarafindan begenilmedi ve
herkeste tam bir hayal kirikligi yaratti.
Projeden geriye kalan tek basarili ürün
ise ispanyol avangart sinemacisi Pedro
Portabella'nm, Ei Conde Draeula'mn

çekimleri sirasinda gerçeklestirdigi
Vampir adli belgeseloldu.

Dracida romanina en sadik

uyarlama ne yazik ki sinema için degil
de, televizyon için çekilmistir: BBC
yapimi üç bölümlük Count Draeula
(1978). Bu dizide Dracula'yi Louis
Jordan canlandiriyordu. Draeula daha
önce ABD televizyonlari için de filme
çekilmisti. Jack Palance'in basrolde
oldugu tv filmi Draeula'nin (1973),
zengin bir gotik atmosfere sahip oldugu
ama ne yazik ki bir 'TV filmi' ha
vasindan kurtulamadigi belirtilir.

1979'dan Bugüne
Universal stüdyosu yillar sonra 1979'da
Draeilla'yi bir kez daha filme çektiginde
basrolü (Lugosi gibi) Dracula'yi
tiyatroda basariyla canlandirmis olan
Frank Langella'ya verdi. Yardimci
rollerde ise Laurence Olivier ve Donald
Pleasance yer aliyordu. Yakisikli
oyuncu Langella'nin cinsel açidan
çekici bir vampir portresi çizmesine ve
zengin dekorlar ile efektlerle donatilmis
olmasina karsin bu yeni çevrim aslinda
pek iyi bir korku filmi degildi ama yine
de gisede çok iyi bir hasilat getirerek
tüm zamanlarin ticari açidan en basarili
van1pir filmi ünvanini almisti. Bu rekor
1992'de EE Coppola'nin çektigi Bram
Stoker' s Draeula (Bram Stoker' dan Draeu
la) tarafindan kirilacaktl.

Tüm zamanlarin en yüksek bütçeli
ve gisede en basarili vampir filmi olan
Bram Stoker's Draeula görsel açidan son
derece zengin bir film ve Winona Ryder
Dracula filmlerinin gelmis geçmis en
güzel Mina'si, Monica Bellucci ise en
güzel kadin vampiridir diyebiliriz.
Ancak filmde, filmin adimn vurgusunu
yalanlarcasma romanda hiç
bahsedilmeyen bir sekilde, Dracula'nin
vampirlesmesi ile karisinin ölümü
arasinda bir bag kuruluyor. Öte yandan
romanda örtük biçimde yer alani

cinsellik temasi filmde basarili biçimde
ön plana çikariyor. Dractila ile Mina
arasindaki iliskinin yasak ve umutsuz
bir ask seklinde gelistirilmesi oldukça
kaydadeger bir açilim. Ne yazik ki
filmin finali ise Holywood kaliplaninn
disina çikamiyor.

En siradisi Dranila filmleri ise
pomo Dranila filmleridir herhalde.
James Gillis'in basrolde oldugu Draeula
Sueks'in (Dracula Emiyor; 1979), 1931
tarihli klasik filmin pomo versiyonu
oldugu ifade ediliyor. Gillis, ertesi yil
Draeula Exotiea (diger adi: Dmeula
Erotiea) adli baska bir pomoda yine
basroldeydi. Bu filmin konusu oldukça
ilginç: Bir FBI ajani, Dracula'nin
komünist oldugundan kuskulan
maktadir ama sonra kendisi de vampir
olur. Mario Salieri'nin yönettigi pomo
Draeula (1995) ise, bir video filmi
olabilir; esin kaynagi olarak romani
alip almadigini bilmiyorum. Ayni
sekilde 1930'lu ve '40'li yillarin ünlü
komedyenleri Marx Brothers'in
çevirdigi ama gösterime girmedigi
kaydedilen Dracula filmi ile Amerikan
yapimi çizgi-filmler Mystery in
Draeula 's Castle (Dracula'nin Sato
su'ndaki Esrar; 1973) ve Draeula'nin

(1976) da konulari hakkinda bilgim
yok. Japon yapimi çizgi-film Draeula
(1980) ise, Tomb of DraeiLla (Dracula'nin
Mezari) adli Amerikan çizgi-romammn
uyarlamasiydi, bu çizgi-roman ise çikis
noktasi olarak Draeilla romanini

aliyordu.
En yeni Dracula filmlerinden, Mel

Brooks'un Draeula: Dead and Loving'i
(1996) klasik Draeula'yi (1931) bazen
sahne sahne, diyalog diyalog basariyla
tiye aliyordu.

Dracula'nin Ogullari ve digerleri
Dünyanin dört bir yaninda çevrilen
100' den fazla 'Dranda filminden'
yukaridan amlan 10-15 tanesi Draeula
romaninin uyarlarnalari; digerleri ise
Dracula'yi çok degisik öyküler içine
yerlestiren filmler.

1943 tarihli Son of Draeula (Dracu
la'nin Oglu), konusuABD'de geçen ilk
DraClila filmi. Karanlik ormaruar, sisli
batakliklar gibi mekanlarda geçen
sahnelerde korku filmlerinde özlenen
atmosferi basarili biçimde gerçek
lestiren filmde ne yazik ki sessiz sinema



döneminin efsanevi oyuncusu Lon
Chaney'in oglu Lon Chaney Jr. bas
rolün hakkini veremiyor. Filmin
konusu söyle: Karabüyüyle ilgilenen
Katherine, Avrupa'dan ülkesine döner.
Orada tanistigi Kont Alucard (Dra
cula'nin tersten okunusu) adli bir Macar
soylusunu evine davet etmistir.
Katherine'nin nisanlisi Frank, Alucard'i
karsilamaya gider ama Kont ortalikta
yoktur, yalnizca arasinda bir tabutun
da bulundugu esyalari gelmistir! Bu
arada Katherine'in Avrupa'dan ge
tirdigi Kraliçe Zimba adinda bir falci,
Amerikali kadim uyarmaya çalisir: "Bir
cesetle evlenerek bir mezarda ya
samaya basladigini görüyorum!" Tam
bu sirada dev bir yarasayla karsilasan
Zimba, kalp krizi geçirerek ölür.
Katherine, Alucard sayesinde ölüm
süzlüge ulasmayi ve daha sonra
nisanlisini da ölümsüz kilarak, Kont'tan
kurtulmayi planlamaktadir. Ama
Frank, bu plani kabul etmez ve bir
vampir avcisinin yardimina basvurur ..

1940'li yillarda Universal sirketi,
mülkiyet haklarini elinde bulun
durdugu Dracula, Frankenstein, Kurt
adam gibi canavarlari biraraya getiren
bir dizi komedi filmi çekti. House of
Frankenstein (Frankenstein'in Evi; 1944)
ve House of Dracula' da (Dracula'nin Evi;
1945) Dracula'yi canlandiran John
Carradine, daha sonra çok sayida
düsük bütçeli filmde ayni rolü
üstlenecekti. Abbott and Costello Meet
Frankenstein' da (Abbott ve Costello
Frankenstein'le Karsilasiyor; 1948) ise
Bela Lugosi, Dracula rolüne ikinci ve
son kez çikacakti.
. 1950'li yillann sonlarindan itibaren
Ingiliz Hammer sirketinin filmlerinin,
özellikle Dracula serisinin basarisi
sayesinde özelde Dracula filmlerine
genelde korku sinemasina ilgi yeniden
canlanmaya baslayacakti. Bu dönemde
ABD' de büyük stüdyolardan ziyade
düsük bütçeli filmler çeken sirketler
korku sinemasina yöneldiler. Blood of
Dracula (Dracula'nin Kani; 1957)aslinda
bir 'disi vampir filmiydi', Dracula'yla
ya da onun kaniyla bir ilgisi yoktu.
Return of Dracula'da (Dracula'nin
Dönüsü; 1958) ise Francis Lederer'in
canlandirdigi Dracula, öldürdügü bir
adamin kimligine bürünerek ABD 'ye
geliyordu. çogu western olan ISO'den

fazla B-filmin yönetmeni William
Beaudine, Billy the Kid vs Dracula (Billy
the Kid Dracula'ya Karsi; 1965) ile ilk
western Dracula mmini çekti; bu filmde
John Carradine, Billy the Kid'in
sevgilisinin vampir amcasini
canlandinyordu. Carradine, Amerikan
istismar sinemasinin önde gelen
adlarindan Al Adamson'in ilk film

lerinden Blood of Dracula 's Castle' da
(Dracula'nin Satosunun Kani; 1967)bu
kez Dracula'nin usagini canlandirdi.
Günümüz ABD 'sinde takma adlar
altinda yasayan Dracula (Alex D'Arcy)
ve esi, mahzenlerinde zincire vur
duklari genç kizlarin kanini siringayla
çekerek içkilerine katmaktadirlar ...
Carradine yillar sonra Adan1son imzali
Doctor Dracula adli bir vampir filminde
daha rol alacakti. Aslinda bu film, Paul
Aratow'un yönettigi Lucifer's Women
(Lüsifer'in Kadinlari; 1975) adli bir
erotik Satanizm filmin, Adamson'in
1981'de kendi çektigi bazi yeni salineler
ekleyip yeni bir adla (ve kendi im
zasiyla) piyasaya sürdügü bir
versiyonuydu. Adamson'in en ünlü
korku filmi ise Dracula vs. Franken

stein' dir (Dracula, Frankenstein'a Karsi;
1971;video adi: Revenge of Dracula). Bu
film (ve Adamson) hakkinda ayrintili
bilgi için bkz: Geceyarisi Sinemasi, no.2,
sf10-14. Bu dönemde çekilen diger
düsük bütçeli Dracula filmleri ise John
Carradine ve oglu David'in birlikte rol
aldiklari House of Dracula 's Daughter
(Dracula'nin Kizinin Evi; 1973),
hakkinda çok az sey bilinen Disciples
of Dracula (Dracula'nin Müritleri; 1975)
ve Last Rites (Son Ayinler; 1980). Bu
sonuncu filmin konusu söyle: Alucard
(lütfen tersten okuyun) adindaki bir
cenaze levazimatçisi aslinda vampirdir.
Kendisine gelen cesetlerin önce kanini
içmekte ve daha sonra canlanmamalan
için vücutlanna kazik saplamaktadir.
Ama bir gün ...

Tüm zamanlarin essiz vampir
filmlerinden biri Deafula (Sagirula; 1975)
kuskusuz: Sagir-dilsiz (isaret) dilinde
çekilen ilk uzun metrajli mm ünvanini
tasiyan bu filmi Peter Wechsberg
yönetmis ve filmde basrolde oynamis.
Wechsberg filmde, Gary Holmsorm'un
canlandirdigi Dracula tarafindan
vampirlestirilen bir ilahiyat ögrencisini
oynuyor. i

Kraliçe Zimba
adinda bir falci,
Amerikali kadini

uyarmaya çalisir:
"Bir cesetle
evlenerek bir
mezarda

yasamaya
basladigini
görüyorum!"
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En ilginç ada sahip
'Dracula filmi' ise

Dracula, Uzay

Piliçleriyle
Karsilasiyor {1968}

olsa gerek, eger
böyle bir film

gerçekten
varolduysa ...

En ilginç ada sahip Dracula filmi
ise Dracula Meets the Outer Space Chicks
(Dracula Uzay Piliçleriyle Karsilasiyor)
olsa gerek eger böyle bir film gerçekten
varolduysa. 1968tarihli olmasi disinda
hakkinda bilgi bulunmayan bu filmin
gösterime girdigine dair bir kayit yok.
Çekilmesi planlanmis ama çekilmemis,
çekimleri yanda kalmis, gösterime
girememis ya da amatör bir film o
labilir. Nitekim Dragstrip Dracula (1962),
Batman Dracula (1964), Dracula 's
Wedding Day (Dracula'mn Nikah Günü;
1967) ve Castle of Dracula (Dracula'nin
Satosu; 1968) adlannda amatör
ve/veya underground filmler çekildigi
biliniyor.

Bir diger gizemli 'Dracula filmi' ise
Guess What Happened To Count Dracula
(Kont Dracula'ya Ne Oldugunu Tahmin
Et). Des Roberts'in Dracula'nin Satosu
adinda bir disko isleten ve bir hippiyi
gözüne kestiren Kont Adrian adli
vampiri canlandirdigi, 1970' de
gösterime giren bu filmin 1969'da seks
sahneleri içeren Dracula ... Does He?
(Dracula ... Yapiyor Mu?) ve Does
Dracula Really Suck? (Dracula Gerçekten
Emiyor Mu?) adlarinda iki alternatif
versiyonun hazirlandigi, bunlardan
birinin escinsellik içerdigi bazi kay
naklarda yeraliyor; escinsel versiyon
Dracula and the Boys (Dracula ve
Oglanlar) olarak da biliniyor. Ancak
bu alternatif versiyonlar eger gerçekten
çekilmislerse de bugün kopyalan
bulunmuyor. Isin ilginci, Des Roberts'in
adi ayni yillarda isviçre menseili ve
yönetmen olarak Mario D'Aleala imzali
Draculas Lusteme Vainpire (Dracula'nin
Vampir Sehveti) ve Dracula Vainpire
Sexual adlanni tasiyan bir filmin de
basroloyuncusu olarak geçiyor. Acaba•

Amerikan filminin alternatif versi

yonlari bir sekilde Avrupa' da bu adlar
altinda mi gösterilmisti? Merrick'in
filminin alternatif versiyonlan bir yana
1969' da basrolü Vince Kelly' nin
oynadigi Dracula: The Dirty Old Man
(Dracula: Pis Ihtiyar Adam) adli bir
(softcare) seks filmi çekilmis. Baska bir
seks filmi olan Bride 's Initiation' da

(Gelinin Erginlenmesi; 1976) yeni evli
bir çifti kaçiran biseksüel bir
Dracula'mn yeraldigi kaydediliyor.
Dracula Bitesthe Big Apple (Dracula,
Büyük Elmayi isirdi; 1979)da seks filmi
olabilir. Afislerinde "O, sizi kuru
tuncaya kadar emecek" yazan Gayra
cula (1983)ise escinselpomosu.

Beatles'in davuleusu Ringo StaIT'in
yapimci ve yardimci oyuncu oldugu
Son of Dracula (Dracula'nin Oglu; 1974)
ise müzikal komedi. Filmde yer alan
müzik grubunda ünlü rockçi Keith
Maan da yer aliyor. Diger bir Ingiliz
komedisi Vainpira' da (1974; ABD: Old
Dracula) Dracula rolünü David Niven
üstlenmis. Nocturna'da (1978)emektar
John Carradine, vergi borçlarindan
dolayi satosunu diskoya çevirmek
zorunda kalan bir Dracula'yi canlan
dinyar. Sundown: the Vainpire in Ret
reat'de (Günbahmi: Vampir Geri Çekili
yor; 1990) ise oglu David Carradine,
Kont Mardulak (isme dikkat!) takma
adi altinda yasayan tövbekar bir
Dracula olarak kötü kalpH vampirlerle
savasiyor. 8 mm olarak çekilen son
derece düsük bütçeli Polish Vampire in
Bourbank'ta (Burbank'ta Polanyali Bir
Vampir; 1985) Dracula, evde oturup
televizyon seyretmekten baska bir sey
yapmayan oglunu sokaga çikip kan
içmek için insan avlamaya zorlamak
tadir. Ancak en ünlü komedi 'Dracula



filmi' 1979tarihli Love at First Bite' dir
<ilkIsinsta Ask). Ticariaçidan, bu film
ayni yil gösterime giren Universal
yapimi Dracula'dan daha basarili
olmustu. Filmde George Hamilton'in
canlandirdigi Dracula, Transilvan
ya'daki satosu Romanya'nin komünist
yönetimi tarafindan kamulastirilinca
ABD'ye göç eder ve resmini görerek
asik oldugu bir modelin pesine düser.
Model,her istedigi erkeklebirlikteolan
'serbest görüslü' bir kadindir ve
Dracula'nin teklifini kabul ederek
ölümsüzlüge kavusur ... Onlar ermis
muradina ..... Filmin en komik sah
nelerinden birinde Dracula, kurt
ulumalannin kendi çaldigi piyanonun
sesini bastirmasi üzerine "gecenin
evlatlari, çenenizi kapayin!" diyor.
Yönetmen Dragoti, bu filminin
gösteriminde bulunmak için Cannes
film festivaline giderken üstünde
kokainle yakalanmisti. Love at First
Bite'in pek çok sahnesinin aslinda
Draeula, Pere et Fils (Dracula, Baba ve
Oglu; 1976;ABD:Draeula and Son) adli
bir Fransiz filminden kopya edilmis
oldugu ifade edilmektedir. Hammer
yapimi Dracula filmlerinin yildizi
ChristopherLee,meslekyasaminin son
Dracula rolünü Dracula ile oglunun
ayni kadin için birbirlerine düs
melerininöyküsünü anlatanbu Fransiz
komedisinde oynamisti. Hammer
filmlerinde vampir avcisi rolleriyle
ünlenen Peter Cushing ise bir baska
FransizkomedisiolanTendre Draeula' da
(Duygulu Dracula; 1974) emekliye
ayrilmis bir korku filmleri yildizini
canlandirmisti. Komedi türündeki
'Dracula filmleri' baska kita ülkelerde
de çevrildi.Ispanyolyapimi El Jovencito
Draeula'nin (1975) konusu söyle:
Dracula'nin genç varisI, mirasini
devralmak üzere Transilvanya'yagelir;
vampir aVClsiVan Helsing'in torunu
isebelediyebaskaniolmustur ve satoyu
turistik bir isletmeye çevirmek
istemektedir. Daha sonra kanli zombi
filmleriyle ünlenecek olan Italyan
yönetmen Lucio Fulci'nin ilk dönem
filmlerinden olan il Cavaliere Costante
Nieosia Demoniaeo Ovvera Draeula in

Brianza (Bay Constante Nicosia Bir
Iblisdirya da Dracula Brianza'da;1975;
ABD: Draeula in the Provinees; video:
Young Draeula) ise seks-komedisidir.

Filmin basroloyuncusu Lando Buz
zanco, O dönemde Italya'da çok popü
ler olan seks-komedilerinin taninmis
yildiziydi; Türkiye'deki 'seks-kome
dileri furyasi' esin kaynagini
Buzzanco' nun filmlerinden almisti.
Filmin konusu söyle: Italyan bir
isadami (Buzzanco), Romanya'ya
yaptigi bir gezi sirasinda tanistigi
Dragulescu tarafindan satosuna davet
edilir. Burada çiplak kadinlarla
eglenirkenuyuya kalir ve uyandiginda
kendisini Dragulescu ile aym yatakta
bulur. Önce kendisinin artik escinsel
oldugu korkusuna kapilir ama daha
sonra bir vampir oldugunu anlar.
Finalde fabrikasindaki isçiler arasinda
kan bagisikampanyasidüzenler.Filmin
belleklerdensilinmeyenbir sahnesinde
Buzzanco, kanim içmek için boynunu
isirmak istedigi çiplak bir kadinin
direnmesi üzerine onun poposunu
isiriyor. Bir diger seks-komedisi ise
vampir dedesinin mahzende yasadigi
satoya tasinan bir moda fotografçisinin
öyküsünün anlatildigi Alman yapimi
Cra! Draeula Beisst Jetzt' dir (1979:ABD:
Draeula Blows His Cool).

Komediiçeren'Draculafilmlerinin'
en kaydadeger olani Andy vv,arhol's
Draeula olarak bilinen Fransiz-italyan
ortak yapi~ Du Sang pour Draeu!f1'dir
(Dracula lç'in Kan; 1973). Unlü
Amerikan 'pop-art sanatçisi' Warhol,
1964'te Batman Draeula adinda bir
underground film yönetmisti; bugün
kayip durumdaki bu filmde Dracula'yi
bir baska underground sinema yönet
meni olan JackSmithcanlandinyordu.
Du Sang pour Draeula'nin 'Andy
Warhol'un Draculasi' olarak anil
masinin nedeni ise, Warhol'un kol
kanat gerdigi sinemacilardan Paul
Morrisey'in imzasini tasiyan filmin
jeneriginin "Andy Warhol sunar" diye
baslamasindandir. Birakin Andy
Warhol'u, filmin gerçek yönetmeninin
Morrissey oldugu bile kuskulu:
Morrisey'in senaryosunu yazdigi filmi,
onun "gözetiminde" Italyan istismar
sinemasinin emektar yönetmen
lerinden Antonio Margheritti'nin
yönettigi söyleniyor; nitekim filmin
italya' da gösterilen kopyalarinda
yönetmenolarakMargheritti'nintakma
adi olan Anthony M. Dawson adi
geçiyor.Bütün bunlar bir yana Du sangi

Satosu
Romanya'nin
Komünist yönetimi
tarafindan

kamulastirilan
Dracula, ABD'ye
göç eder ve her
istedigi erkekle
birlikte olan

'serbest görüslü'
bir kadina asik olur.



Dracula'nin bakire
kani arayan bir

vampir oldugunu
anlayan komünist

bahçivan, i4
yasmdaki kizla da
son anda seviserek

onu 'kurtarir.'
Dracula, kizm

bekaret zannin

yirtilmasi sonucu
yere dökülen azicik

kani yalamakla
yetinmek zorunda

kalir.

pour Dracula çok ilginç ve degisik bir
vampir filmi. Son derece komik olan
film, ayni derecede mide bulandirici
sahneler de içeriyor. Filmin diger bir
özelligi de siyasi mesajlar tasimasi.
Filmin konusu söyle: Ddo Kier'in
beyazperdede boy gösteren en zayif ve
solgun vampir olarak canlandirdigi
Dracula, Transilvanya' daki bakire kit
ligi dolayisiyla muhafazakar Italya'ya
gider ve dört güzel kizi olan soylu bir
aileye konuk olur. Soylu ihtisamlanni
korumaya çalisan aile aslinda büyük
maddi sikinti içindedir ve kurtulus
olarak kizlarini bu varlikli yabanciya
gelin vermeye heves etmektedir.
Dracula, kizlardan ikisinin kanini
içtikten sonra içtigi bütün bu kanlari
kusar çünkü (birbirleriyle sevismenin
yanisira!) bahçivanla cinsel iliskiye
girmis olan bu iki kardes aslinda bakire
degildirler. Dracula'nin bakire kani
arayan bir vampir oldugunu anlayan
komünist bahçivan, 14 yasindaki kizla
da son anda seviserek onu 'kurtarir'.
Dracula, kizin bekaret zannin yirhlmasi
sonucu yere dökülen azicik kani yerden
yalamakla yetinmek zorunda kalir.
Bahçivan Dracula'yi, kollarini ve ba
caklarini teker teker kestikten sonra
gögsüne kazik saplayarak öldürür.
Geçmiste bir süre nisanli kalmis oldugu
için Dracula'nin hiç ilgilenmemis
oldugu en büyük kiz ise aslinda
bakiredir ve son sahnede Dracula'yi
kurtarmaya çalisirken kendisi de ölür.
Bahçivanin didaktik siyasi söylevler
verdigi bölümler olmasa bile, aris tok
ratlara ve bu arada onlarin bakirelik
gibi feodal degerlerine artik bu
dünyada yerolmadigi mesaji filmde
net biçimde yer aliyor. Bütün oyun
cu larin, bu arada ltalyan sinemasinin
emektar ismi Vittoria Sica'nin da
aristokrat baba rolüyle çok parlak bir
performans sergiledigi filmde ünlü
yönetmen Roman Polanski de DraClI
la'nin yardimcisiyla iddialasan bir
köylüyü oynuyor. Ingiltere' de videosu
Blood for Draeula adiyla piyasada
bulunan filmi tüm sinemaseverlerin
(midelerinin güçlü olmasi kaydiyla)
izlemelerini kesinlikle öneririm ..

Kita Avrupasi'nda tabii ki komedi
olmayan Dracula filmleri de çekilmis.
Ispanyol yapimi El Gran Amare del
Conde Dracula'da (Kont Dracula'nin•

Büyük Aski; 1972;ABD: Dracula' s Great
Love), iyi kalpli kurtadam Kont Danisky
olarak pek çok filmde vampirlerle
mücadele eden Paul Naschy bu kez
vampir rolünde. Bir doktor kiliginda
gizlenen Dracula, bir kadina asik olur
ve kadinin kendisiyle ölümsüzlükte
bir araya gelmeyi reddetmesi üzerine
kendi kalbine bir kaz~k saplayarak
intihar eder. Diger bir Ispanyol filmi
olan La Saga de los Draculas' da ise
(Dracula Efsanesi; 1973;ABD: Draeula:
The Bloadline Contiiiues) Dracula,
soyunun tükenmek üzere oldugundan
endiselidir. Derken hamile yegeni,
kocasiyla birlikte satoya gelir. Filmin
sonunda amcasini, kocasini ve bebegini
öldüren kadin, Dracula'nin sadik usagi
tarafindan öldürülür. Usak, bebegin
dudaklarina birkaç damla kan dam
lahr ...Dracula'nin soyu arhk sürecektir.
Ispanyol yönetmen Jesus Franco'nun
Fransizlarla ortaklasa çektigi Dracula
contra Frankenstein 'da (Dracula,
Frankenstein'a Karsi; 1971; ABD:
Screaming Dead) ise Howard Vernon'in
canlandirdigi yesilimtrak yüzlü Dracu
la, Baron Frankenstein tarafindan
diriltiliyordu. Dracula ve Frankenstein
canavari, Naschy'nin kurtadam Kont
Danisky filmlerinin dördüncüsü olan
el Hombre que Vino de Ummo da (1969;
ABD: Assign111ent Terror) biraraya
gelmislerdi. Bu film de uzaylilar,
kurtadami, Dracula'yi ve Frankenstein
canavarini diriltiyorlardi.. Dracula'li
ve Frankenstein'li bu iki filmin komedi
niyetine yapilmamis olsalar dahi, Ed
Wood filmleri gibi gayriihtiyari olarak
komik olduklarini tahmin etmek zor
degiL. Yunan yapimi Draeula tan
Exarchia da (Exarchia'li Dracula; 1983)
Dracula; Jimi Hendrix ve Manos Haci
dakis gibi ünlü müzisyenlerin ceset
lerini kullanarak süperstar bir rock
sarkiasi yarahyor ve filmin ikinci yansi
~u yarahgin konserlerinden olusuyor.
Ispanyol-Arjantin ortak yapimi Tiempos
Duros para Dracula (1976), Italyan il
Risveglio di Dracula (Dracula'nin
Dönüsü; 1969) ve Avrl}pa'dan çikan
son Dracula filmi olan ltalyan yapimi
Fraeehia Contro Draeula'nin (1985)

haklarinda bilgi yok.
Son derece zengin bir korku

sinemasina sahip olan Meksika' da
Dracula ilk kez Frankel1stein, el Vampire



y Cia (Fmnkensfein, Vampir VeDigerleri;
1961) adli komedi filminde boy
göstermis. Bu filmde bir satoya
nakledilen balmumu Frankenstein
canavari ve Dracula canlaniyorlar.
Hatta sonra bir kurtadam da ortaya
çikiyor .. Meksika'nin ilk renkli korku
filmi olan El Imperio de Draeula
(Dracula'nin Imparatorlugu; 1966),
Hammer filmlerinden etkilenmis bir
film, Dracula' nin dirildigi sahne
Draeula; Prinee of Darkness' dan kopya
edilmis. Popüler Meksika sinemasinin
en özgün kahramani olan maskeli
güresçi Santo, San to y el Tesara
Draeula'da (Santo ve Dracula'nin
Definesi; 1969) Dracula ile mücadele
etmis: Santo, zaman makinesiyle
geçmise gidip vampir Kont Alucard'i
(tersten okuyun) yok eder ve sonra
bugüne dönüp onun mezarindan
degerli yüzügünü çalar. Dirilen Dracula
yüzügünün pesine düser. Filmin kimi
sahnelerinde kadin oyuncularin çiplak
oldugu bir versiyonu El Vampiro y el
Sexo adini tasiyor. Santo ertesi yil bir
filmde daha Dracula ile karsilasacakti.
Bu film bir zamanlar Santo, Drakii/a ve

Kurtadam 'a Karsi adiyla ülkemizde de
video piyasasina sürülmüs. Las
Vampiras'da (Vampirler; 1969)
Dracula'yi Amerikali emektar oyuncu
John Carradine canlandiriyor.
Meksika' dan çikan son 'Dranila filmi'
La Dinastia Draeilla (Dracula Henadan
ligi; 1978).Zengin bir korku sinemasina
sahip diger bir ülke olan Filipinler' de

. de ilginç 'Dracula filmleri' çekilmis:
Mga Manuggang ni Draeula (1964) ve
Batman Fights Draeula (Batman,
Dracula'yla Savasiyor; 1967) hakkinda
pek bilgi bulunmuyor; Men of Actioi1
Meet the Women of Draeula (Aksiyon
Adamlari, Dracula'nin Kadinlariyla
Karsilasiyor; 1969) da ise bir sirk
çalisanlari vampirlerle savasiyorlar.
Japon yapimi Kyuketsuki Dorakyum Kobe
Ni Arawura (Vampir Dracula Kobe'ye
Geliyor; 1979) hakkinda ise fazla bilgi
bulunmuyor ama G. Kore yapimi
Dmeilla Rises from the Coffin'in (Dracu
la Tabuttan Kalkiyor; özgün adi bilin
miyor; 1982) konusu söyle: Dracula,
yurtdisinda ögrenimini tamamlayarak
ülkesine dönen bir kizin pesi sira
Kore'ye gelir ama Budist rahipler ve
Kung-Fu dögüsçüleri tarafindan alt
edilir.

Düsük bütçeli istismar sinemasinin
1980'li yillarin baslarinda ortadan
kalkmasinin ardindan Dracula sinema
filmlerinde daha az gözükür oldu.
(Coppola'nin Draeula uyarlamasindan
baska) yalnizca Waxwork' de (Balmumu;
1988) küçük bir kasabada açilan bir
balmumu mumyalar müzesi ni gezen
ler, Dracula dahil çesitli kötü adamlarin
canli oldugu bir baska boyuta geçerler.
Dracula'nin gözüktügü sahnenin ol
dukça kanli ve korkunç olmasina karsin
finalde film komediye kayiyor.
Superboy; Run, Dracii/a, Run (Süper
oglan: Kos, Dracula, Kos; 1990) bir
Amerikan tv filmidir.Bir zamanlarin
düsük bütçeli korku/bilimkurgu
filmlerinin ünlü yönetmeni Roger
Corman, Coppola'nin Dracula filminin
hemen ardindan Draeula Rising
(Dracula Kalkiyor; 1992) adli bir video
filmine yapimci olarak imza atti. ABD
video piyasasina en son çikan 'Dracula
filmi' ise Mark of Draeula (Dracula'nin
Isareti; 1997).

gelecek sayida:

BEYAZPERDEDE

KADiN VAMPiRlER
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GOLGEDE KALAN
SPAGETTi

/WESTERNLER
"Spagetti Western" 60'li yillarda
türeyen ve 70'li yillarin ortasina kadar
çig gibi büyüyüp adeta salgin haline
gelen filmlere takilan isimdir. 1960'li
yillarin basinda dev Amerikan film
sirketlerinin 50'li yillardan beri
italya' da yapageldigi "Sandal ve Kiliç"
adi verilen mitolojik filmlerden elini
çekmeye baslamasiyla Italyan ya
pimcilar bir ?-nda büyük bir is kaybina
ugramis ve italyan sinema endüst~si
bunalim yasamaya baslamisti. Ote
yandan, ayni günlerde Alman ya
pimcilar, Karl May'in Winnetou ro
manlarindan esinlenerek zamanin
Yugoslavya topraklarinda bazi westem
filmleri çekmeye baslamislardi, ve fena
da is yapmiyordu bu filmler. Gerçi her
ne kadar Amerikan yapimlari kadar
yüksek bütçeli olmasalar da, belli
ölçüde ilgi görüyorlardi. Amerika' da
western~ere ilgi oldukça azalmasina

ragmen, italyan halkinda bu filmlere
hala bir ilgi vardi. Bunu gören ve
bunalimdan çikisi arayan bazi firsatçi
Italyan yapimcilar 60'li yillarin
baslarinda kollari siva di ve western
çekmeye basladi. Mekan olarak, Ame
rika'nin güney bahsindaki çöl tabiahni
andiran yerlere inanilmaz benzer
liginden ötürü Ispanya'nin Güney
Bahsindaki Andalusya bölgesindeki
Almeria kenti seçildi. Franco döne
minde politik sebeplerle fazla yahrim
yapilmayan Almeria çevresi 19.Yüzyila
ait filmleri çekmek istey~nler için harika
bir dogal dekordu. ispanyol film
sirketleri ile ortak yapimlar olarak
baslayan filmler ilk baslarda Holly
wood yapimlarinin kopya özentileri
olmakt~n öteye. gidemiyordu ve
genelde italya ile Ispanya iç pazarinin•

Cenk Kiral

ihtiyacini karsilamaya yönelik filmlerdi.
Filmlerin itibar görmesi için ya takma

Amerikan isimleri kullanilir ya da
Amerika' da çaptan düsmüs aktörler
oynatilirdi. Derken yeni yetisen
yönetmenlerden Sergio Leone 1964'de
Akiro Kurosawa'nin Yojimbo filminden
esinlenerek Per un pogna di dolari (Bir
Avuç Dolar) filmini çekti. Topu topu
50,000dolarlik bir bütçe ile çekilen film,
ayni günlerde çekimi tamamlanan
Pistals Don' t Argue (Silahlar Tarhsmaz)
filminin set arhklariyla tamamlandi.
Oldukça zor kosullarda tamamlanan
filmin sonlarai bir çigir açacagini
herhalde Leone dahil hiç kimse
aklindan dahi geçirmemisti. Oynatacak
sinema salonu bile bulmakta zorlanan
film, büyük zoruklar neticesinde
Floransa' da gösterime girdikten sonra
inanilmaz bir sükse yaph ve salgin
basladi. Sergio Leone'nin önderligini
yaptigi Spagetti Western furyasi 70'li
yillarin ortasina kadar devam etti ve o
yillardan itibaren sessizce yok oldu.
Bu süre zarfinda irili ufakli 600'e yakin
film çekildi. Kimileri gerçekten önemli
filmlerdi, kimileri de ucuz taklitlerdi,
ama hiç süphe yok ki sinema tarihinde
bir "tür" olusturmuslardi. Bu filmlerin
Amerika' da bile oldukça ilgi görmesini
hazmedemeyen bazi film kritikleri, bu
filmleri küçümsemek ugruna "Spagetti
Western" terimini ortaya attilar. Ama
nafile. Filmler her kesimden ilgi gördü.
Pek çok yildiz, yönetmen, senarist,

müzik kompozitörü dogdu bu film
lerden. Geçmisin hafizalardan silin
meye yüz tutmus aktörleri bu filmerde
oynayip ünlerini tekrar canlandirmak
için Almeria'ya akin ettiler. Neydi bu
fark? Temelde Amerikan western-



lerinde olmayan her sey vardi bu
filmlerde. Her seyden önce, Amerika
lilarin kendi tarihlerini yüceltmek için
kullandiklari görkemli temalar, bu tür
takintilari olmayan ve olaya daha
alayci, süpheci ve degisik açidan bakan
Avrupali ruhunu tasiyordu. Amerikan
yapimlarinda toplumsal dersler
vermek ugruna yaratilan suni kah
ramanlarin yerine Latin maçolarini
andiran Avrupali "anti-kahramanlar"
vardi Spagetti Westernlerde. Kimlerin
"iyi", kimlerin "kötü" oldugu tam
olarak anlasilamiyordu. Siddet daha
fazla stilize edilerek ve biraz da Italyan
opera sanahndan esinlenerek kullanil
misti. Uzun bakislar, gergin duello
sahneleri, Technocolour teknolojisiyle
bezenmis çekimler filmleri çok baska
bir formüle sokmustu. En enteresani
da müzigin kullanimiydi. Basta Ennio
Morrione olmak üzere, bir çok kom
pozitör filmlerin en az kendisi kadar
müziklerinin de ilgi görmesini sagladi.
Sonuçta (hepsi olmasa da) bu filmler

o kadar basarili oldular ki, 60'li yillarin
sonlarina dogru Amerika'li yapimcilar
bile Spagetti Western havasinda
Hollywood filmleri yapmaya karar
verdiler. Hatta bazilari bunlari Ame

rika'da çekmek yerine Almeria'ya
gelerek yaphlar. Clint Eastwood, Leone
ile yaphgi filmler sayesinde uluslararasi
bir üne kavustu, ve ilerleyen yillarda
Leone'nin kendisi içii: yarattigi The
Man with No Name (Isimsiz Adan)
imajini kullanarak Amerikan ulusal
kahramam haline geldi. O kadar ragbet
gördü ki, halk John Wayne' den bosalan
tahta kendisini oturttu. Amerika' da

ikinci sinif rollerde bile tutunamayan
Lee Van Cleef, bu yapimlar sayesinde
birinci sinif aktör sifahna ulash ve film
basina 250,000 dolar gibi rakkamlara
imza atmaya basladi.

Her ne kadar türün önderligini
Leone yapsa da, bu türe bir çok baska
yönetmen de imzasim atti. Zaten Leone
topu topu 4 tane western yapmish. Bu
yazinin amaci, bugüne kadar bir çok
yerde irdelenen Leone filmleri disin
daki bazi önemli Spagetti Western
filmlerini tanitmak. Türe ilgi duyanlar
açisindan bunlara "Gölgede Kalan
Sp age tti Westernler" diyebiliriz.
Gölgede kalanlar yurdumuzda da
oldukça ilgi gördü. Yillar boyu

sinemalarimizda ve televizyonlanmiz
da oynadilar, ve halen de yer yer
gösterilmekteler. Yukarida da belirtti
gim gibi, bugün için kayitlara geçmis
600' e yakin Spagetti Western filmi
vardir. Ama bunlarin içinden bazilari
gerçekten kayda deger, ve türü en güzel
temsil eden örneklerdir. Bu film türünü
tanimak isteyenlerin asagida belirtilen
filmleri izlemesinde çok büyük fayda
vardir.

DIANGO (1966)

Yapim: Italyan-Ispanyol ortak
Yapimci: Manolo Bolognini
Senaryo: Sergio ve Bruno Corbucci ile
beraber Franco Rosetti, Jose G. Naesso,
Piero Vivarelli
Görüntü Yönetmeni: Enzo Barboni

Müzik: Luis Enrique Bacalov
Yönetmen: Sergio Corbucci
Oyuncular: Franco Nem,· Loredana
Nuscick, Jose Bodalo, Angel Alvarez,
Gino Pernice, Simone Arrag, Ivan

Scratuglia, Erik Schippers, Raphael
Albaicin, Jose Canalejas ve Eduardo
Fajardo

Franco Nero'nun Spagetti Western
alemindeki ilk ciddi filmi. Türün en•

Film, yillar ewel
ölen karisinin acisi
ile yasayan
Django'nun, her
hali ile ölüm kokan

bir kasabaya
intikam için
gelmesi ve
sonrasinda gelisen
olaylar üzerine
kurulmustur.



Kendilerini

güvende
hissettikleri bir

gün, Django adeta
bir ölüm melegi

gibi gelir ve
intikammi tek tek

herkesten alir.

önemli yönetmenlerinden ve bir
zamanlar Amerikalilarin Sandal ve
Kiliç filmlerini Italya' da çevirdikleri
günlerde Leone'nin asistanlarindan
olan Corbucci herhalde Django'yu
çekerken bu filmdeki karakteri veya
onun adini kullanan 31 film daha
çekilecegini aklindan dahi geçirme
mistir. Filmin basarili görüntü yönet
meni Enzo Barboni, daha sonraki
yillarda Trinity serilerinin yaraticisi ve
yönetmeni olarak karsimiza çikacaklir.
Filmin göze çarpan diger bir özelligi

de, Ennio Morricone'nin dergahindan
geçerek "stili" kapmis ve kendisine
özgü ilaveler ile zenginlestirmis besteci
Bacalov'un müzikleridir. Yillar evvel

ölen karisinin acisi ile yasayan Djan
go'nun intikam için geldigi, ve her hali
ile ölüm kokan kasabada geçen olaylar
üzerine kurulmustur film. Film daha
basindan itibaren izleyiciyi sürükleyen
bir tempoya bürünüyor. Jenerigin
geçisi sirasinda Franco Nero'nun
sürükleyerek götürdügü bir tabut ile
bilinmeyen bir yöne dogru sagnak
yagmur allinda yürüdügünü görürüz.
Filmde, sadist ve irkçi toprak aga si ile
Meksikali köylüler arasindaki
mücadele, sokaklari neredeyse diz
boyu balçiga bulanmis kasabada
oldukça vahsi sahnelere sahne olur.
Gösterime girdigi yillarda, içerdigi
siddet sahneleri nedeni ile, Ingiltere' de
gösterimi yasaklanan film ancak
1997'de Londra'daki "saygin" video
magazalarinda salisa sunuldu. Bu filmi
o yillarda yasaklayanlar bugün sine
malarda oynayan filmleri görseler
herhalde evlerinden disan dahi çikmaz
lardi! Cool kahraman gibi gözükmeye
çalisan Django, havali isminin yaninda
genel tipleme olarak da Eastwood-vari
bir havaya bürünmek istiyor. Ama,
onun adi Franco Nero ve böylesi bir
rol için biraz fazla konusuyor. Konu
surken de samimi duygularini surat
ifadesine yansiliyor. Her açidan türün
en ilginç filmleri arasina alinabilecek
ve sikilmadan seyredilebilecek bir film.
Özellikle filmin sonundaki mezarlik

sahnesi görülmeye deger. Enzo Barbo
ni'nin gerçekten muhtesem görüntü
yönetmenligi kendisini bu tür sahne
lerde gösteriyor. Filmin müzigi de
cabasi.

81

DJAN GO IL BASTARDO (1969)

(Piç Cango)

Yapim: italyan/Ispanyol
YapimCl: Pino De Martino,
Speac/Tigielle
Senaryo: Sergio Garrone / Antonio
De Teffe
Görüntü Yönetmeni: Gino Santini
Müzik: Vasco and Mancuso

Yönetmen: Sergio Garrone
Oyuncular: Anthony Steffen, Lu
Kamenke, raolo Gozlino, Rada
Rassimov, Furio Meniconi, Jean Louis,
Teodora Corra, Ricardo Garrone, Carlo
Gaddi

Iste "Django" serilerinin en ilgi çeken
filmlerinden birisi. Yönetmen Garro
ne'nin daha sonraki yillarda Clint
Eastwood' a bile ilham kaynagi olan bir
denemesi. Zaten basroloyuncusu
Anthony Steffen de ayni Eastwood'un
Leone filmlerindeki The Man wih No

Name stili az konusan ama eline çabuk
cool bir anti-kahraman rolünü basanyla
canlandirir. Bir çok elestirmen, Stef
fen'in bu filmde canlandirdigi

. "gerçeküstü" ölüm melegi karakterinin
Eastwood' un 1973 yilinda çektigi High
Plaiiis Drifter filmine esin kaynagi
oldugu yolunda hemfikirdir. Bu
filmdeki "Django" eski bir iç savas
kahramani. Ayni bölükte yer aldigi
arkadaslarinin bir kismi, bölügün
korumasindaki hazineyi kaçirmak
ugruna Django ve digerlerini satarlar
ve kapsamli bir katliam gerçekles
tirirler. Savasin bitmesiyle kendilerini



güvende hissettikleri bir gün Django,
adeta bir ölüm melegi gibi gelir ve o
katliamin intikamini herkesten tek tek

alir. Tipik bir Spagetti Western stiliyle
islenen filmin çekimleri ve müzikleri,
türün meraklilari için gerçek bir
ziyafettir.

KEOMA (1975)

Yapiin: Italyan/Ispanyol
Yapimci: Uranos Cine/Ponchielli
Senaryo: Luigi Montefiori
Görüntü Yönetmeni: Aiace Parolini

Müzik: Maurizio ve Guido De Angelis
Yönetmen: Enzo G. Castellari
Oyuncular: Franco Nero, Woody
Strode, William Berger, Donald O'Brien,
Olga Karlatos

1966 yilindaki baslangicindan bu yana
32 tane çevrilen, ve adeta bir moda
haline dönüsen "Django"film seri
lerinin 1975 yapimi olan ilginç örnek
lerinden. Ilk Django filminde basrolde
oynayan Franco Nem, Django serisinin
açilisini yaptigi gibi kapanisini da 1987
yapimi Django 2: il grande ritorno
(Cango 2: Büyük Dönüs) (*) filmiyle
yapmis. Bu arada, ilk Django filminden
itibaren çevrilen ve isminde Django
geçen filmlerin, 1987yapiITUsonuncusu
hariç, hiç birisinin ilk filmle ilintili bir
tema tasimadigini belirtmekte fayda
var. Ilkine göre oldukça degisik bir
yapida seyreden bu film, konu olarak
da ilkiyle alakasi olmayan bir temaya
sahip. Spagetti Western filmlerinin en
enteresan yönlerinden birisi, filmin

yapimi sirasindaki planlarin, filmin
piyasaya sürülmesi sürecinde, hatta
ülkeden ülkeye inanilmaz biçimde
degisebilmesidir. Bu film de buna
güzel bir örnek olarak gösterilebilir.
Yapimi sirasinda "Django" fikrinin ne
derece gündemde oldugu tartisilir,
ancak, film piyasaya sürülme sürecin
de, uyanik yapim sirketleri, geçmisin
para yapan degerlerini hatirlayarak,
Nero'nun varligi nedeniyle filmin
isminde "Django"nun tasimasinda bir
sakinca görmezler. Film aslinda Keoma
- The Violent Breed (Keoma - Vahsi Irk)
seklindeki bir isimle Ingiliz sinemala
rina girerken, ayni günlerde Fransiz ve
Alman sinemalarinda Django serileri
nin sonuncusu olarak konumlanir.
Filmde William Berger ve Woody Stro
de gibi kidemli western oyuncularinin
yaslanmis halleri vardir. Ancak, film
gerçekten de, alisilagelen spagetti kalip
larinin üzerinde bir kalite içerir. Belki
de 1975yilinda varilan sinernatografik
(**) degerler, belki de degisik bir türün
denemesi olsa gerek, çekimler son de
rece doyurucu bir zenginlik içerir.
Filmin diger önemli ve özgün taraf
larindan birisi de, oldukça degisik bir
stil ve siuire yakin sarki sözleriyle bezeli
müzigidir. Yillar sonra, Uonel Woods
man isimli film müzigi simsarinin
katkilariyla bu müzik yeniden piyasaya
sürülür ve oldukça da ilgi görür. Film
yillar sonra ayrildigi kasabaya geri
dönen yari kizilderili asilli Keoma'nin
acimasiz üvey kardeslerinin dehset
saldigi kasabada gelisen olaylari içerir.
Müziklerinin de katkisiyla adeta bir

melodram haline gelen film, türün
ulastigi son noktayi görmek için
seyredilebilir. Tabii, usta oyuncular
Strode ve Berger'in oyunlari da cabasi.

(*) Ülkemizde Cango adiyla video piyasasina
sürülen film 1966 tarihli Django degil, bu 1987
tarihli Django 2! (-Ed.)

(**) Sinernatografisi genis ekran (widescreen) için
özenle gerçeklestirilmis Keoma'nin ülkemizde
piyasaya sürülen videosu, tv ekrani oranina
uyduruldugu için neredeyse izlenmez durumda,
yalnizca orjinal formatinda filmin ne kadar iyi
olacagini hayal etmenizi sagliyor .. (-Ed.)

Gelecek Sayida:
Ringo, Sabata

ve digerlerii

Keoma'da

çekimler son
derece zengindir.
Filmin diger özgün
tarafi ise, degisik
bir stil ve siire
yakin sarki
sözleriyle bezeli
müzigidir.



güzel yalanlar
degil

'KÖTÜ' GERCEKLERr

ED WOOD (1994)
Orhan Anatarta

"Siz ne anlarsiniz
ki? izleyici bunlari
asla farketmez ...

Sinema küçük
detaylarla degil

'büyük resim' ile
ilgilidir."

Ev mi? Benim bir evim yok. Lanetli .
asagilanmis ... bir hayvan gibi yasiyorum .

Benim evim orman.
Fakat dünyaya onun

efendisi de oldugumu gösterecegim.
Yarattigim insan irkini

mükemmellestirecegim ... Dünyayi elegeçirecek bir atomik süperinsan irki. ..

Dr. Eric Voinoif (Bela Lugosi / Martin
Landau)

'Bütün zamanlarin en kötü film

yönetmeni' olarak taninan Edward D.
Wood Jr. 1994'te fantastik bir Tim
Burton karakteri olarak beyaz perdeye
yansidi. Zamaninin Hollywood pi
yasasinda asla kabul görmeyen ve
yönetmenlik hayah süresince gittikçe
daha 'kötü' filmler çekip sonunda fakir
ve kimsenin tanimadigi bagimsiz bir
istismar sinemacisi olarak ölüp gideni

Ed Wood'u, Burton'in siyah-beyaz
sahnelerinde kendisine yöneltilen
elestirilere kulak asmadan bildigi yolda
kararlilikla ilerleyen genç bir yönetmen
olarak izledik. Klasik gerçekçi film
anlahsinin degerlendirme kriterleri
içinden baktigimizda Ed Wood
gerçekten de tutarli bir sekilde 'kötü
üslubundan' hiç taviz vermemistir:
istismar kavramini neredeyse ger
çeküstü bir boyuta tasiyan tuhaf tema
kombinasyonlari, okul müsamerelerini
çagristiran oyunculuk, ve devamlilik
kurallarn:i:itam tersine çeviren bir kurgu
teknigi. Ustelik, Wood'un, yaptigi her
yeni filmde bu unsurlari gitgide daha
'kötülestirdigini' ve hayatinin sonlarina
dogru arhk senaryo yazmaktan bile
vazgeçip bir kaç günde çekip kurgu
ladigi ucuz erotik filmler yönettigini
görüyoruz. Sonuç olarak Wood bu isi
ya bir türlü 'ögrenernemistir' ya da
ögrenmemekte israr etmistir. Burton'un
Ed Wood'una göre dogru olan ikinci
alternatif; yani, aslinda Ed ne yaptigim
biliyordu. Ünlü basyapiti Plan 9 from
Outer Space'i (Uzaylilarin 9'uncu Plam,
1958)yönetirken, mezarlik dekorunun
gerçekçi görünmeyisi ve ayni sahnenin
birbirini izleyen planlarindan birinin
gece digerinin ise gündüz çekildigini
görüp sinirlenen yapimcilara Ed
(Johnny Depp) -söyle bagirir: "Siz ne
anlarsiniz ki? Izleyici bunlari asla
farketmez ... Sinema küçük detaylarla
degil 'büyük resim' ileilgilidir."

Ed Wood'un gerçekten yaptikla
nmn tamamen bilincinde ve filmleriyle
gurur duyan bir sinernaCl olup olma
digini bilemeyiz. Yine de, Burton'un,
Hollywood piyasasinda sayginlik ve
para kazanamayip perisan bir halde



hayata veda eden bu 'kötü' yönetmenin
bilinci ve iç dünyasi hakkinda biraz
fazla iyimser oldugunu düsünüyorum.
Burton'un da dahil oldugu Ed Wood
hayranlari kitlesinin aslinda bu garip
filmlerde etkileyici buldugu sey bir
'yaraticinin' (auteur) sonul yapitin her
unsuru üzerinde hissedilen etkin gücü
degiL, tam tersine, çok düsük bütçeyle
film çekmeye çalisan bir grup insanin
'yetersizliklerinin' görünür kildigi
'hikaye anlatma çabasi' ve bu sürecin
ürettigi 'tuhaf' imgelerdir. Bu tuhaf
liklara iyi bir örnek olarak Wood'un o
sirada hayatta olmayan Bela Lugosi'yi
Plan 9 'da oynatmasini verebilirim.
Wood, kafatasi yapisi ve kulaklarinin
Lugosi'ninkilere çok benzedigini görüp
(!) fizik tedavi uzmani doktor Tom

Mason'i Lugosi dublörü olarak görev
lendirir, fakat senaryoda Lugosi'nin
çok fazla sahnesi vardir ve dublör
büyük ustaya 'kulaklari hariç' pek
benzememektedir. Bu durumda yönet
men Mason'a uzun siyah bir pelerin
giydirir ve koluyla yüzünü örterek
rolünü oynama si talimatini verir.
Böylelikle Wood sinema tarihinin belki
de en tuhaf özel efektinin ortaya çik
masina sebep olur, fakat asil ilginç olan
Wood'un izleyicilerin gözünde Lu
gosi'yi tekrar canlandirdigim düsünme
sidir. Bu noktada, Wood'un hem 'kötü'
hem de 'iyi' anlamda ne yaptiginin
farkinda olmadigi kanisindayim.
Niyetinin Lugosi'yi peyazperdede
tekrar canlandirmak oldugunu düsü
nürsek, Wood bir dublörün yüzünü
örtüp sadece kulaklarini göstererek
bunu asla basaramadiginin farkinda
degildi; diger yandan, eger bu özel
efektin o kadar da özelolmadiginin
farkina varip filminde kullanmasaydi
veya bir sekilde Mason'u Lugosi'ye
tipatip benzetebilseydi Plan 9 Wood'un
olanaksizliklari, sikintilari ve hayalle
rinin bu derece çarpici bir hikayesi
olamazdi. Etkili bir korku-bilim-kurgu
çekmek amaciyla aklina gelen her çesit
istismar ögesini (uzaylilar, zombiler,
vampirler, Bela Lugosi, vs.) hikayesine
katmaktan çekinmeyen Wood'un yapiti
sonuç olarak istedigi gibi 'inandirici'
bir film olmak yerine baglami genisle
yerek 'Edward D. Wood Jr. liderliginde
piyasanin kiyisinda kösesinde kalmis
bir grup insanin yokluk içinde film

çekme çabalari ve bu zorlu sürecin
ürettigi ilginç imgeler' konulu bir
'belgesel' haline geldi.

Yönetmenin 3 büyük yapiti sayilan
Glen or Glenda (Glen ya da Glenda,
1953), Bride of the Monster (Canavarin
Gelini, 1955) ve Plan 9 from Oider
Space'in ortaya çikis hikayelerini anlatan
Ed Wood'da böyle 'akillara ziyan'
filmlerin büyük ihtimalle rezaletIer,
kavgalar ve izdirap içinde geçmis olan
üretim süreçleri yerine Wood'un
kendinden emin ve kararli çalismalarim
izliyoruz. Gerçekçi bir biyografi çekip
izleyicilere fakir bir sinemacinin dra
mim sunmaktansa, hiç bir sinir (ve özel
efekt) tanimayan zengin bir hayal
gücünün yarattigi büyülü bir dünyayi
resmetmeyi seçen Tim Burton, Wood'u
siradisi bir auteur olarak görüntüiüyor.
Bu 'kötü' yönetmeni kendi hayal
dünyasinda (Pee Wee Herman veya
Edward Scissorhands gibi) mutIu bir
fantastik kahraman olarak kurgulayan
Burton'i yaklasimi açisindan samimi
ve tutarli buluyorum. Ed Wood, hikaye
sini anlattigi 3 filmin hayranlarinin
gözünde neden bu derece önemli
oldugunu çarpiClbir sekilde göstem1eyi
basariyor. Bu arada, bütün Ed Wood
meraklilarinin Burton gibi düsünme
digini belirtmek gerek; son zan1anlarda
'kötü' filmlerin 'saçmaliklarini' eglence
araci yapip onlari çagdas komediler
haline dönüstürmek pek moda. Alay
etmekten çok yönetmene bir saygi
ifadesi sunmak niyetinde olan
Burton'in Ed Wood'u bilinçli bir sanatçi
olarak göstermesi bu noktada anlamli
olmaya basliyor; çünkü yönetmen,
izleyicisinde uyandirmayi amaçladigi
anlayis ve takdir hissine ancak yap-i

Niyetinin Lugosi'yi
peyazperdede
tekrar
canlandirmak
oldugunu
düsünürsek, VVood,
bir dublörün
yüzünü örtüp
sadece kulaklarini
göstererek bunu
asla
basaramadiginin
farkinda degildi.



Bazi standartlari
temel alarak

dogru-yanlis, iyi
kötü gibi deger

yargilari üretmek
her zaman

mümkün. Burada
'hangi film iyidir ve

hangisi kötüdür?'
sorusunu 'film
nedir?' olarak

degistirmek daha
anlamli görünüyor.

hklarinin bilincinde olan bir Ed Wood
karakteri ile ulasabilirdi. Yine de sunu
belirtmekte yarar var: kimse isteyerek
Ed Wood gibi olamaz; Ed Wood'un
kendisi de bugün sahip oldugu ünü
bilerek ve isteyerek elde etmedi.
Burton'un son filmi Mars Attaeksi'de

(T.vid. adi Çilgm Marslilar, 1996)bunun
kanitini görebiliriz: Plan 9 ve benzeri
filmlerde görmeye alistigimiz unsur
larin çogunu içermesine ragmen Mars
AttaeksI izleyicisinin 'içine girip' yogun
bir anlamlar agina erismesine bir Ed
Wood yapiti kadar izin vermiyor, zira
her kare Burton'un kontrolünden geç
tikten sonra filme eklenmis. Diger bir
deyisle, izleyicinin Mars AttaeksI ile
iliskisi büyük ölçüde Burton'un çizdigi
sinirlarla tanimliyken Plan 9'da bu
sinirlarin neredeyse olmadigini görü
yoruz.

Bu noktada 'kötü/tapon (trash)'
terimleri anlamsizlasiyor. Yukarida
bahsettigim türden bir bakis ile, genel
söylemin aksine Plan 9'in 'iyi' Mars
Attaeksi'in ise 'kötü' bir film oldugunu
söylemeye baslayabiliriz. Bazi stan
dartlari temel alarak dogru-yanlis, iyi
kötü gibi deger yargilari üretmek her
zaman mümkün. Burada 'hangi film
iyi hangi film kötüdür?' sorusunu 'film
nedir?' olarak degistirmek daha anlamli
görünüyor. Jeffrey Sconce'un, 'kötü film'
hayranlarinin begeni kriterlerini tartis
tigi "Trashing the Academy" baslikli
makalesine baktigimizda 'film nedir'
sorusuna tek basina tatmin edici bir
cevap olusturmayan belki yüzlerce
alternatiften birini görebiliyoruz; ve bu
alternatifin Burton'un Ed Wood sine
masina bakisini tanimladigini düsünü
yorum. Oncelikle, 'sanat sinemasi'nini

ürettigi auteur (yaratici [sözlük anlami:
yazar]) kavraminin ciddi ölçüde sekil
degistirmesi söz konusu. Auteur, 'sanat
filmi'ni olusturan anlati elemanlarini
önceden belirlenmis bir ifadeye yönelik
düzene sokan kurgusal bir yaraticidir.
Bu perspektiften bakildiginda sinema
yapitinin yüzeyini olusturan hiç bir
elemanin varligi ve diger elemanlarla
iliskisi rastgele olamaz; görünen ve
duyulan hersey yaraticinin karari so
nucu ortaya çikmistir. Bu anlamda, film
gerçek üretim sürecine dair hiçbir iz
tasimaz, zira böyle bir iz (görüntüye
giren mikrofonun gerçeklik hissini
bozdugu gibi) yapitin kurmaya niyet
lendigi anlamlar dünyasina parazit gibi
girerek anlatiyi bozar. Bu tür parazitlere
örnek olarak oyuncunun rol yaptiginin
anlasilmasi, zaman-mekansal devam
lIligin aksamasi, ve sahnenin gerçekçi
görünmemesini verebilirim. Anlati
unsurlarini bilinçli göstergeler olarak
okuyan izleyici açisindan film yüzeyi
tamamen opaktir, ve anlam/mesaj
yüzeydeki göstergelerin olusturdugu
yapinin bir ürünüdür. Bu alimlama
çerçevesi içinde uçan daire gibi gö
rünmesi niyetlenen bir 'jant kapagi'
kötü bir özel efekt sayilir. Filmin üretim
sürecini açik eden görüntülerin kasitli
yapildigini düsünüp Plan 9'daki uçan
daireleri 'ipin ucunda sallanan jant
kapaklari' olarak okumak da mümkün;
fakat Sconce'un anlattigi alimlama
biçimi bunun tam tersini tarif ediyor;
'kötü film' meraklisi için film anlahsinin
yüzeyi ne kadar geçirgen ise sinema
deneyimi o derece degerlidir. Sconce'un
'para-sinematik alimlarna' olarak ta
nimladigi bu okuma biçimi bir filmin
yerlesmis sinema kurallarina uymaya
çalisirken çuvallayip üretim sürecini
görünür kildigi anlari yakalamaya
çalisir - yani bir sahne klasik anlamda
yetersizligi ve basarisizligi oraninda
degerlidir: "Bu sahneler performanslar
olusturmaktan çok bir 'insanlik gerçe
gi'ni ortaya koyarlar. Izlerken eglenmek
yerine aci çeken 'ruh esl.erimiz' ile bir
sempati iliskisi kurariz. Izlediklerimiz
eglenmemizi degil 'kötü gerçekleri'
görmemizi saglar" (sf. 386). Bu anlam
da, 'kötü film' hayrani açisindan film
eglencelik bir kandirmaca degil fakat
belirli bir tarih ve sosyalortam içinde
film çekmeye çalisan bir grup insanin



çabalarini anlatan degerli bir dökü
manchroBurton'un, filmindeki Ed Wood
karakterinin agzindan söyledigi .....si
nema küçük detaylarla degil 'büyük
resim' ile ilgilidir." sözü bu baglamda
oldukça anlamlii bu 'büyük resim' film
in anlati sinirlarinin disina çikip Wood
ve çevresindekilerin hayatlarini kap
sayacak derecede genis. Bride of the
Monster'da çilgin profesör Yomoff'u
degil yaslilik ve uyusturucudan perisan
olmus Bela Lugosi'nin zorlukla rol yap
masini izliyoruzi Glen or Glenda'da
izledigimiz travesti Ed Wood'un ta
kendisii Plan 9'daki eski filmlerden
alinip hikayenin anlamsiz yerlerine
eklenen Lugosi sahnelerinin uyan
dirdigi en etkileyici his Wood'un artik
hayatta olmayan bu eski dostuna duy
dugu derin sevgi ve özlem ..

Ed Wood

Sanki günün birinde kiymetinin
anlasilacaginin farkinda olan bir Ed
Wood karakteri tasarlamasi ile Bur

ton'un da 'güzel yalanlar' söyledigini
düsünebiliriz. Film boyunca Ed, moti
vasyonu ve kendine inancini asla
yitirmiyor. Açilis sahnesinde iyimser
yönetmenin, sahneye koyduklari savas
drami üzerine yazilan olumsuz e
lestirileri okuyup sinirleri bozulan
oyuncularina moral verdigini görü
yoruz: "Sadece olumsuz yorumlari
düsünmeyin ... bakin iyi seyler de
yazmis: 'asker kos.tümleri gerçekçiydi,'
iste bu olumlu! Uzülmeyin çocuklar,
biz bu isi çok iyi yapiyoruz!" Bu girisin
ardindan, Ed'in Variety dergisinde tibbi
bir operasyon ile cinsiyetini degistiren
Cristine Jorgensen'in biyografisini
okumasi ile hikaye basliyor. Lady
Wrestlers (Bayan Güresçiler), Teenage
Narcotic Users (Genç Uyusturucu Kulla
nicilari) gibi düsük bütçeli istismar
filmleri üretmis olan George Weiss'in
Jorgensen olayini i Changed my Sex
(Cinsiyetimi Degistirdim) basligi ile
peyaz perdeye aktaracagini ögrenen
Ed solugu yapimcinin ofisinde alir. Ed,
para kazanmaya çalisan her yönetmen
gibi bu ise en uygun adamin kendisi
oldugunu iddia eder, fakat iddiasini
destekleme yöntemi ilginçtir: "Birazdan
duyacaklarinizi simdiye kadar kimseye
söylemedim ... kadin kiyafetleri giy
mekten çok hoslaniyorum ..... Weiss:

"Yani, simdi bu seni filmim için en
uygun yönetmen mi yapiyor?" Ed:
"Elbette! Böyle bir sir ile yasayip,
insanlarin hakkinda düsünecekleri
seylere üzülmenin ne demek oldugunu
ben çok iyi bilirim ...kiz arkadasim hala
kazaklarinin neden boHastigini bil
miyor!" Bu diyalog büyük ihtimalle
Burton'un hayal gücünün ürünü; fakat
daha sonra adi Glen or Glenda olarak

belirlenen filmin Ed Wood ile ilgili
görünür kildigi gerçegi çok iyi
gösteriyor: bir 'yönetmen' degil fakat
kendini sinema perdesinde ifade
etmeye çabalayan bir 'travesti.'
Travestilik konusunda toplumsal bir
mesaj verme kaygisiyla çekilen Glen or
Glenda'nin Wood filmografisindeki en
önemli film oldugunu düsünüyorum.
Travesti Glen'in (Ed Wood) hikayesini
anlatan bu 'belgesel' Wood'un gös
termek istediklerinden kat kat fazlasini
gösterip belgeleyen bir yapittir.
Oynadigi eski korku filmlerinin artik

Bir 'yönetmen'
degil fakat kendini
sinema perdesinde
ifade etmeye
çabalayan bir
'travesti. '

Glen or Glenda



Ed, Bride of the
Monster'm yapimi
icin Warner Bros.
, stüdyolarma

basvurup bütün iyi
niyetiyle Glen or

Glenda 'yi yapimci
Feldman'a izletir,

ve hayatta bir daha
herhangi bir stüdyo
ile cahsma ihtimali

ortadan kalkar.

neredeyse üzerine yapistirdigi 'deli
profesör' kimligi içinde yasadigimiz
hayatla ilgili özlü sözler sarfeden Bela
Lugosi, bir anlatici sesin travestilik ve
escinselligin birbirinden ayrilmasi
gerektigine dair bilimsellik kodlariya
süslenmis tuhaf yommlari, filmin olur
olmaz yerlerine eklenmis erotizm, ve
Glen'in zihnindeki çeliskileri temsil
eden canavarli-seytanli gerçeküstü
sahneler karmasik bir düzen içinde bir
araya gelip Ed Wood gerçegini anlatan
bir sinema yapiti olusturdular. Wood,
filmi araciligiyla ifade etmeye niyet
lendigi seyleri 'elinde olmayan se
beplerden dolayi' ifade edemedi fakat
daha ilginç bir seyoldu: film kontrol
den tamamen çikip Wood'un belki
kendisinin bile farkinda olmadigi
seyleri beyazperdeye yansitti. Burton
da Glen or Glenda'yi travesti yönetmenin
yarattigi degil 'yasadigi' bir süreç olarak
yommlamis: Ed'in kiz arkadasi Dolores
(Sarah Jessica Parker) Glen'in nisanlisi
rolünün kendisine verildigi senaryoyu
okudugunda Ed'in bir travesti oldugu
nun farkina varir, zira bu hikaye resmen
kendi hayatlarini anlatmaktadir. Önce
bu durum karsisinda dehsete düser
fakat sonra Ed'i anlayisla karsilayip
ona yardim etmeye karar verir; tipki
GICl1or Glenda'run finalinde nisanlisinin
Glen'in travestiligini kabul etmesi gibi.
Ed, escinsel arkadasi Bunny Brec
kenridge'den (Bill Murray) filmi için
oyuncular degil gerçek travestiler
bulmasini ister: "Oyuncu olmamalari
önemli degil, ben bu filmin gerçekleri
göstermesini istiyomm ..." Ed Wood,
sevgilisi Dolores ve gerçek travestilerin
rol aldigi bu filmde hayatinin sonlarina
yaklasmis olan Bela Lugosi de kendisinii

oynar: Ed, Bela'nin (Martin Landau)
oyunculuguna ve repliklerine nere
deyse hiç müdahale etmez, oynadigi
her sahneyi 'mükemmel' kabul edip
tekrarlardan kaçinir.

Ed, Bride of the Monster'in yapimi
için Warner Bros. stüdyolarina basvu
mp bütün iyi niyetiyle Glen or Glenda'yi
yapimci Feldman'a izletir ve hayatta
bir daha herhangi bir stüdyo ile çalisma
ihtimali ortadan kalkar. Bu olay üzerine
bagimsiz bir yapimci olmak dummun
da kalan Ed promosyon kokteylIeri
düzenleyerek filmi için para toplamaya
çalisir. Bu arada Bela perisan bir halde
dir; 40 yildir kullandigi uyustumcular
ihtiyarligi ile birlesip onu bir 'zombi'
haline getirmistir, bu yetmezmis gibi
bir de devletten aldigi issizlik sigortasi
kesilir. Bir kaç ay önce ölen karisindan
kalan iki küçük köpegin her yeri
pislettigi dam1adaginik bir evde parasiz
pulsuz yasayan sevgili dostunu bir
filmde oynatip ona para kazandira
bilmek için Ed elinden geleni yapar ve
Texasli bir et tüccarindan filmi için
gereken parayi bulur. Burton'un Bride
of the Monster'in macerali çekim sürecini
anlattigi sahnelerden özellikle ikisi
buraya kadar bahsettigim 'kötü ger
çekler' meselesi ile dogmdan bir iliski
kumyor. Ed'in günde 25 kadarini hiç
tekrarsiz "devirebildigi" çekimlerden
birinde Isveçli dev güresçi Tor John
sonn (George Steele) doktor Vomoff'un
evcil canavari Lobo'yu canlandir
maktadir, ve tek yapmasi gereken
sarsak adimlarla evin içinde yürü
mektir; Johnsonn, Vornoff'un oturma
odasi olarak tasarlanmis set dekomnun
kapisindan geçerken kapinin esigine
çarpar ve bütün set sallanir. Görüntü



yönetmeninin bu sahneyi tekrar çekme
önerisine Ed'in cevabi söyle olur:
"Hayir!.. Bu gerçek. ..Zaten büyük ihti
malle Lobo'nun kapilara sigamamak
gibi bir sikintisi vardir! ..." Önemli
buldugum bir baska sahne ise doktor
Vomoff'un (Lugosi/Landau) kendisini
ormandaki viranesinden alip eve
götürmeye gelen profesör Strausky'yi
Howard Shore'un dramatik müzigi
esliginde reddetmesi: "Ev mi? Benim
bir evim yok. Lanetli ... asagilanmis ...
bir hayvan gibi yasiyorum ... Benim
evim orman. Fakat dünyaya onun
efendisi de oldugumu gösterecegim.
Yarattigim insan irkini mükemmel
lestirecegim ... Dünyayi ele geçirecek
bir atomik süperinsan irki..." Filmin
bu en etkileyici sahnesinde Burton'un
hem kendi kurguladigi Lugosi ka
rakteri hem de Bride of the Monster'in
gerçek Lugosi'si ile ilgili olarak ifade
ettigi seyemektar oyuncunun ke
sinlikle rol yapmadigidir. Gerçek Ed
Wood bu replikleri Bela'ya çok yakis
tigini düsünerek yazarken acaba onun
pislik içindeki bir evde hayvan gibi
yasadigini da düsünmüs müydü?
Bunu kesin olarak bilemeyiz ama Bride
of the Monster'in bu sahnesini izleyen
herkes Bela'nin trajik hayatini da
kapsayan 'büyük resmi' görebilir.

Ed Wood'da son olarak Plan 9 from
Outer Space'in hikayesini izliyoruz. 12
tane dini film çekmek isteyip sadece
bir tanesine paralari yeten kilise
üyelerini yapacaklari bilim-kurgunun
getirecegi para ile yüzlerce dini film
çekilebilecegine ikna eden Ed, bir
filmlik parayi alip yapiti için çalis
malara baslar. Bu süreç boyunca, Ed'in
daha sonra evlenecegi Kathy (Patricia
Arquette) ile tanismasi, isinden atilan
Vampira'yi (Usa Marie) kadrosuna
almasi, ve artik hayatta olmayan
Lugosi'nin dublörü olarak doktor
Tom'u kesfetmesini izleriz. Filmin bu
son bölümünde olaganüstü perfor
mansi ile Oscar kazanan Martin

Landau'nun yoklugu gerçekten hisse
diliyor. Plan 9'un eglenceli hikayesinde
Ed Wood'un bir barda Orson Welles
(Vincent D'Onofrio) ile karsilastigi
sahneyi önemli buluyorum. Yine
büyük ihtimalle Burton'un fantezisi
olan bu sahnede Ed, masasinda önün
deki kagitlara bir seyler yazip pu-

rosunu içen Welles'e kendisini tanitip
ne üzerinde çalistigini sorar. Welles,
Ed'e sorunlarindan bahsetmeye bas
ladiginda iki yönetmenin de benzer
sorunlarla ugrastigini görürüz. Ed,
doktor Mason'un yüzünü gizleyerek
Lugosi'yi filminde oynuyor gibi gös
termeye çalisirken, Welles de çekecegi
gerilim filminde (Touch of Evi!)
Charlton Heston'un bir Meksikaliyi
nasil c~nlandirabilecegini düsünmek
tedir. Iki yönetmen de filmlerine
sürekli müdahale eden yapimcilardan
sikayetçidir. Ed: "Peki Bay Welles,
bütün bu sikintilara deger mi?" Welles:
"Elbette Ed, hayallerin için savasmaya
her zaman deger, neden baska in
sanlarin hayallerine alet olasin ki?"
Büyük yönetmenin bu sözleri ile heye
canlanan Ed yapimcilarla kavga edip
terkettigi stüdyoya dönüp filmini biti
rir. Bardaki karsilasma sahnesinde
Burton'un bedbaht meslekdasi Wood'u
hakettigi yere koyma kaygisi içinde
oldugunu düsünüyorum: vizyonunu
beyazperdeye yansitma çabasi içinde
olan bir yönetmen - iyi veya kötü.

Final sahnesinde Ed'i müstakbel

esi Kathy ile Plan 9'in galasinda görü
rüz. Ed büyük bir heyecanla yapitini
izlerken sine.ma tarihine geçtiginin
farkindadir: "Iste bu ...Insanlar beni bu
filmle hatirlayacaklar ..."
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Orson Welles ile
karsilasma
sahnesinde
Burton'un bedbaht
meslekdasi Wood'u
hakettigi yere
koyma kaygisi
içinde oldugunu
düsünüyorum:
vizyonlarini beyaz
perdeye yansitma
çabasi içinde olan
bir yönetmen - iyi
veya kötü.

Martin Landau
ve Johnny Depp
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Savas Arslan

"Filmlerimizi

satabiirnek için ne
yapabilirdik? Yanit,

kimsenin cesaret

edemedigi özel
efektleri, ne kadar

kaba biçimde
olursa olsun,

sunmakta

yatiyordu ... "

Herschell Gordon Lewis istismar si
nemasinin taninmis simalarindan
birisidir. 1960'da Russ Meyer'in
filmlerinden esinlenen çiplak kadin
filmleri (nudies) çekerek basladigi
kariyerine 37 filmden sonra 1972'de
son noktayi koymustur. Kisa süren
kariyerine ragmen Lewis'in istismar
sinemasindaki anlam ve önemi
istismarcilarin o döneme kadar pek el
atmamis olduklari bir alan olan gore' a
(sözlük anlami: vücuttaki yaralardan
akan kan) daha sonralari ortagi da olan
yapimci Dave Friedman ile birlikte el
atmasindan geliyordu. Renkli filmlerin
korku sinemasina sagladigi açilimi,
yani beyazperdede kani kipkirmizi
gösterme olanagini ilk kez kullanan
Ingiltere'nin Hammer stüdyosu yapimi
filmlerin Amerika'yi istila ettigi
dönemde Lewis söyle düsünmeye
baslamisti: "Baskalarinin bütçeleriyle
yansamazdik. Unlü oyuncularimiz da
yoktu. O halde filmlerimizi satabilmek
için ne yapabilirdik? Yanit, kimsenin
cesaret edemedigi özel efektleri, ne
kadar kaba biçimde olursa olsun,

sunmakta yatiyordu ..."
Friedman-Lewis ikilisinin
ilk filmi olan B/ood Feast,

dokuz günde 70 bin do
lara çevrildi. Film, eski
bir Misir tanriçasini dirilt
mek için yapilacak bir
ayinde kullanilma~ üzere
kadin vücutlarinin par
çalanmasini içeriyordu.
Lewis Blood Feast'i çek
tiginde yil 1963'tü ve Ja
son ve annesinin kamp
bölgelerinde, Michael
Myers'in küçük kasaba-i

larda ve Freddy'nin düslerde dehset
salmasina daha yillar vardi. Yani,
Lewis'in attigi elin Hollywood açik
larinda boy verip uzamasi hatiri sayilir
bir zaman (15-20 yil kadar) almisti.

Istismar deryasinda dolasan Lewis
her limanda baska bir adla (Lewis H.
Gordon, Sheldon Seymour, Georges
Parades, Annand Parys, ve R. L. Smith)
ve baska bir görevle (yönetmen, yazar,
yapimCl, kameraman, vs.) anilmayi
yeglemis, üstüne üstlük bir de uzak
ülkelerden getirdigini söyledigi bilin
meyen ve egzotik nesnelerin reklamini
yapip onlari pazarlamakla ugrasmis.
Alip terkisine filmlerini Chicago' daki
evinden yola çikmis çok zaman ve
farkli eyaletlerde filmlerini satmis. Bu
isten de iyi para kazanmis, bazen yilda
bir milyon dolar kadar. Bu yüzden de
bölgesel ve bagimsiz film yapimcila
rimn iftihar listesine ginnis. Bugünlerde
ise bir yandan istismar sinemasi yö
resinde efsane olmanin keyfini süren
"halk kahramam" Lewis, diger yandan
da sinemadan emekli olmanin tadini
çikarthgi Florida' da bir reklam ajansini
isletiyor.

2000 Manyak' a kadar olan asagi
daki muhabbet, belirli bölümleri
çarpitilarak ve makaslanarak, John
McCarty'nin derledigi The Sieaze
Merchants: Adventures in Exploitation
Filmmaking (St. Martin' s Griffin, 1995)
namli kitaptan alinmistir.

S: Bir üniversitede hocaydiniz. Istismar
sinemasi isine buradan nasil siçradimz?
HGL: Hocayken tek medeni isin ög
retmek oldugunu düsünüyordum.
Uzerinizde pek fazla baskinin olmadigi
ve belirli bir prestije sahip oldugunuz



iyi bir hayat vardi orada. Akademik
hayalin toplumda iyi bir markasi vardi
ancak orada imkansiz olan tek sey iyi
para kazanmakb. Bir arkadasim bana
gelip 32 subesi olan bir marketler zinciri
için düzenli olarak reklam malzemeleri
üretmeyi önermeden önce kültürü
müzün önemli merkezlerinden birisi
olmayan Mississipi Üniversitesi'nde
gazetecilik, Ingilizce ve insani bilimler
alanlarinda dersler veriyordum. Fikri
begendim ve okulla sözlesmemi ye
nilemedim. Ancak tam okulu birakip
bu ise baslayacakken arkadasim isi
birakti ve bosta kaldim. Sonra Pennsyl
vania' da bir radyo istasyonunda her
sabah altidan dokuza kadar canli bir
program yapmaya basladim. Burada
bir ay çalisip 68 dolar kazandiktan
sonra Wisconsin' de baska bir radyaya
geçtim. Bir süre sonra o radyoda
yönetici oldum. Bu sirada insanlar
televizyon sektörü büyürken niye be
nim radyo isinde oldugumu sormaya
basladilar. Böylece Oklaharna' da bir
televizyonda yapimci oldum. Sonra bir
arkadasim Chicago' daki reklam sir
ketinde televizyon direktörü olmarni
istedi. Burada televizyon için reklam
filmleri çeken bir stüdyosu olan Martin
Schmidhofer' den bir ortaklik teklifi
aldim ve bunu takiben Lewis and
Martin Films sirketini kurduk. Bas
langiçta yalnizca 16 milimetrelik
ekipmanimiz vardi ancak devletten ya
da büyük reklam sirketlerinden al
digimiz bazi isler nedeniyle ve
çektigimiz filmlerin sinemalarda
gösterilebilmesi için 35 milimetrelik
ekipman aldik ve böylece bir sey baska
bir seyi getirdi.
S: Ekipman etmenini bir yana bira
kirsak, film yapmanizin asil sebebi
neydi?
HGL: Modern Film Distributors adli

bir sirketi olan Chicago lu dagitimci
Erwin Jones (Dave Friedman da onun
yaninda çalisiyordu) eger projektörde
çalisan ve içinde bir miktar konusma
ve hareket olan bir film yaparsam onun
dagitimciligini yapabilecegini söyledi.
Böylece Mid-Continent Films adli bir
sirket kurdum ve 1960'da The Prime

Time adli bir film yaptim. Bu filmi Gor
don Weisenborn adli bir adam yönetti.
Dagitirnci sirketten baslangiçta gelen
iyi isaretler üzerine yine 1960'da Living

Venus adli baska bir film yaptim ve bu
filmi kendim yönettim. Ikinci filmle
birlikte o günlerde ne kadar az sey
bildigimin farkina vardim çünkü ilk
filmden en az bes kat daha film gibi
bir film olan Living Venus diger filmin
yarisi kadar bir paraya malolmustu.
Ancak dagitim sirketimiz batti ve
dolayisiyla tek sermayesi çevrilen iki
film olan Mid-Continent Films de batti.
Iste böylece film isine girmis oldum.
S:Peki ilk filmin ne tür bir seyolacagina
nasil karar verdiniz?
HGL: Bu karar gayet soguk kanli bir
biçimde Joseph ve Friedman tarafindan
verildi. Benden içinde bol seks ve
aksiyon olan bir gençlik filmi istediler.
S: Bu filmleri istismar sinemasi olarak

mi tanimliyorsunuz?
HGL: Evet. Tamamiyla istismar filmleri
olarak ele alinabilirler. Senin de belirt
tigin gibi o siralarda ne video vardi ne
de kablolu televizyon ve bu filmleri
sinemalarda oynatmak zomndaydik.
Diyelim ki, bir sinema salominuz var.
MGM 1959'da Ben Hur'u yapmis ve
Mid-Continent Films ise Living Venus'ü.
Ikisi de benim filmimi oynat diyor.
Fakat, MGM kendi filmi için hasilatin
% 70'ini istiyor; Mid-Continent ise
yalnizca % 35'ini istiyor ve ayrica kendi
reklam kampanyasini da kendisi yapi
yor. Belkibu dummda Mid-Continent'a
bir sans tanirsiniz.
S:istismarfilmitaniminiznedir?
HGL: Istismar filmi oyunculuk ve se
naryo ögelerinin reklami yapilan (pro

moted) ögelerin hakimiyeti altina girdigi
hareketli görüntüdür. Bu anlamda, oy-

"ikinci filmle
birlikte ne kadar az

sey bildigimin
farkina vardim

çünkü ilk filmden
en az bes kat daha
film gibi bir film
olan Living Venus,
diger filmin yarisi
kadar bir paraya
malolmustu. "



"istismar filmi

oyunculuk ve
senaryo ögelerinin,

reklami yapilan
(promoted)

ögelerin hakimiyeti
altina girdigi

hareketli

görüntüdür. "

unculuk düzeyinin ortaokul seviye
sinde oldugu Jurassic Park en büyük
istismar filmidir. Bu filmde oyuncular
kendi repliklerini sanki tele-suflörden
ilk kez görüyormusçasina okuyorlar.
Fakat olay yalnizca bunlardan ibaret
degiL.Jose Ferrer'in Cyrano de Bergerac'i
gibi bir film filmdir. ~u filmde istismara
dair hiç bir sey yok. Insanlari yiyen di
nazorlar yok. Bu istismardir - bunlar
filmin reklamini yapanin eliyle kav
rayip, filmi göstermeleri için salon
sahiplerinin ve filme gitmeleri için
seyircilerin önünde sallayabilecegi
ögelerdir.
S: Filmlerinizi seyredenler kimler? Bana
bir portreleriniçizebilirmisiniz?
HCL: Tipik seyirci Mason-Dixon çiz
gisinin güneyinde oturur, 25-45 yaslan
arasindadir, sehirlerden çok kirsal
kesimde yasar, muhtemelen erkektir,
egitim seviyesi düsüktür ve korku hi cu
miktarda önyargisi vardir. Yeteri kadar
tuhaf bir biçimde, geç James Dean'in
kü1t figürü gibi öldükten sonra degeri
anlasilan bir tarihi figür olarak addedil
digim bugünlerdeki seyircilerim ise
bunlarin tam tersi. 45 yasin altindalar.
Egitim seviyeleri yüksek. Ve hiç bir ön
yargilari yok. Carip degil mi?
S:Neden film isinden çiktiniz?
HCL: Dagitimcilarla ugrasmaktan yo
ruldum. Isin eglencesi bitti. Hiç bir
güvencem yoktu. Bir dagitimciya gidip
eger bu filmi oynatirsan, sana bunu da
verecegim diyemiyordum. Universal
bunu yapiyor, eger bu filmi oynatirsan
sana Jumssic Parki da veririm diyor.
Bunlarin yaninda baska sorunlar da
vardi. Sözgelimi, yapimci hep sona
kaliyordu. Diyelin\ ki, Joplin, Mis
souri' deki bir salonda benim filmimin
oynatildigindan nasil haberdar olacak
tim. Filmin ne kadar hasilat yaptigini
nasil bilecektim? Bugün zincirler kayit
tutmak zorunda olduklarindan bu

sorunun önüne geçtiler. Eger bir salonii

zincirinin parçasiysam, otomasyon nu
mara yapmami olanaksiz hale getiriyor.
Ben bu isteyken her sey farkliydi. Film
lerimizi oynattigimiz salonlarin çogu
bireylere aitti ve onlarin verdigi hasilat
rakamlarina güvenmek zorundaydiniz.
Onlar bu rakamlari dagitimcilara veri
yorlar ve dagitimcilar da bana iletiyor
Iardi. Yani yapimci üçüncü siradaydi
ve gerçek kazancin ne oldugunu Allah
biliyordu. Evet, gerçekten dürüst bazi
dagitimcilar da vardi.
S: Filmlerinizin haklarini nasil kaybet
tiniz?
HCL: Bir araba kiralama isine girdim
ve teminat olarak da filmlerimi göster
dim. Ben batinca da banka filmlerime
el koyttp onlari satti. Dogrustinu söyle
mek gerekirse çok da önem vermi
yordum buna. Zaten gözümde pek de
degerleri kalmamisti, ama insan bazen
elindeki kristal kürenin bulutlari arasin
dan ileriyi göremiyor.
S: Evet, filmleriniz çok, ama çok büyük
bir sekilde geri döndüler ve simdi ba
zilari onlar üzerinden büyük paralar
kazaniyorlar.
HCL: Tapan mallar ölmez. Belki de bu
isimle bir bilim-kurgu filmi yapmaliyiz.
S: Siz ve filmleriniz küçük çapli bir fe
nomen haline geldikten sonra bir film
çekmeyi düsündünüz mü?
HCL: Friedman ile B/ood Feast II'yi
çekelim diye konustuk. Senaryosu
bitmis Herschell Gordon Lewis' Grim
Fairy Ta/es adli bir tasarimiz da var.
Fakat buna kendi parami yatirma
yacagim. Filmde yönetmen, filmin
reklamcisi, yasli devlet adami ya da
adi neyse o olacagim, fakat bu sefer
isin içinde B.I.P. (Baska Insanlarin
Parasi) olacak. Eski filmler bu kadar
iyi is yaparken neden yeni tekliflerin
gelmedigini de anlamis degilim? Ancak
bu benim meselem degiL.
S: Bu arada fenomen hakkinda ne düsü
nüyorsunuz? Adlari 10000 Maniacs olan
bir rock grubu bile var.
HCL: Hanedan(lik) sürüyor! Davet
edilirsem bazi etkinliklere katiliyorum
ve iyi vakit geçiriyorum. En eglenceli
seyorada oturup 2000 Maniacs'i sey
rederken gerçekten de yürekten yazdi
gim tema müzigini seyircilerden
yarisinin bildigini farketmek. Bazi
insanlar benim yillardir görmedigim
malzemelerle (posterler, fotograflar,



vs.) yamma gelip imza istiyorlar. Onlari
nereden buluyorlar aca~a? Bu gerçek
ten insarun içini isihyor. Insanlar benim
çoktan unuttugum epizodlardan sö
zediyorlar. Niye böyle bir davramsa
karsilik vermeyeyim ki?
S: Bunu neye yoruyorsunuz?
HGL: Samrim o zaman farkettigimden
çok daha öncüymüsüm. Bir baska sey
ise bu ortama tamamiyla saygisizligi
sokmus olmam olabilir. Ve su an öyle
bir noktadayim ki, burada yeteri kadar
güvendeyim ve bu etkinliklerde bir
seyler ya da kendilerini satmak zorun
da olan bir çok insamn yapamadigi bir
seyi yapip tam olarak ne düsündügü
mü söyleyebilecek kadar güvendeyim.
Hapi yutmus mallar satiniyorum. Te
mel Reis'in dedigi gibi: "Ne yiyorsam
onu yiyorum ve yedigim sey de bu
dur."
S: Bu sizin düsturunuz mu?
HGL: Hayir, çünkü bu herkes için
geçerlidir. Benin düsturum? Su nasil:
"Farkli bir seyler gördü ve onu yaph."

2000 Manyak
Lewis 2000 Maniacs adli filmi 1963'te
Plorida' da St. Cloud isimli bir kasabada
çekmeye baslamis ve 1964'te tamam
lamis. Film iç savas sirasinda kuzeyli
yankeeler tarafindan katledilen iki bin
nüfuslu Arkansas'taki Pleasant Valley
kasabasinin 1965'teki 100. katliam

yildönümü nedeniyle iki gün sürecek
senliklerini hareketli imgeler ve dina
mik seslerin uyumlu diliyle aktariyor!
Lewis' in filme dair naklettigi bir anisi
ise söyle: 1963'te St. Cloud'da çekimler
sürerken film setinin kuruldugu
sokaktaki "Pleasant Valley Centennial
1865-1965" yazisini" gören iki kisi
arasinda söyle bir konusmaya sahit
olmuslar: "Pleasant Valley kasabasi
yüzüncü yil senliklerini niye burada
yapiyor acaba?" "Asil benim anla
madigim ise senliklerin üzerinden bu
kadar zaman geçmisken bu afisin hala
orada asili durmasi!" Lewis bu filmin

en favori filmlerinden birisi oldugunu
ve 1963'te çektigi A Taste of B/ood' dan
sonra en iyi oyunculugun oldugu filmi
oldugunu belirtiyor.
Film Pleasant Valley kasabasinda senlik
hazirliklariyla açilir ve Billy (Vincent
Santo) ve arkadaslarinin bir kediyi
asmalariyla ufaktan aksiyon baslar. Ka-

saba civarindaki yollarda konuslanan
manyaklar yol kapali tabelalari ara
ciligiyla ana yoldan geçen normal A
merikan vatandaslarini kasaba ya
yönlendirirler. Rastlanh eseri bütün
konuklar kuzeylidir ve güney bay
raklariyla süslü kasabada belediye
baskam Earl Buckman'in (JeffreyAllen)
baslarim çektigi bir manyak güruhu
tarafindan karsilamrlar. ilk dört konugu
karsilayan Earl konuklar için her seyin
bedava oldugunu ve senliklerin onlar
için yapildigini söyler. Son iki konuk
ise Terry Adams (Connie Mason) ve a
rabasina aldigi otostopçu tarih ögret
meni Tom White'dir (Thomas Wood).
Senligin program baskam Lester (Ben
Moore) ve genel idarecisi Rufe'un (Gary
Bakeman) gelmesinin ardindan Earl
senlikleri resmen baslatir ve aksamki
mangal partisine hazirlanmalari için
konuklari kasabanin oteline yollar.

Otelde kuzeyliler olaylarin biraz
garip gelistigini farkederler ancak yine
de olaylari akisina birakirlar - ne de
olsa bir senligin seref konuklaridirlar.
John Miller (Jemme Eden) Betsy (Linda
Cochran) ile yaphgi bir telefon görüs
mesini takiben karisi Bee'yi (Shelby
Livingstone) belediye baskaniyla gö
rüsmeye çagrildigi bahanesiyle atlatir.
Bee ise misillerne olarak oduncu Har

per'in (Mark Douglas) teklifini kabul
eder ve ormana dogru bir gezintiye
çikarlar. Sansina hep tasrali çocuklar
düsen Bayan Miller Harper'a ne is
yaptigini sorar. Harper cebinden bir
biçak çikartir ve biçagin ne kadar keskin
oldugunu göstermek için önce Bee'nin
ayasini sonra da bas parmagini keser.
Daha sonra belediye binasinda am eli
yata alinan Bee'nin bir kolu Lester'in

"Benim düsturum?

Su nasil: Farkli bir

seyler gördü ve
onu yapti."

2000 Maniacs



Filmini "kan

arzusuyla
kendinden geçen

bir kasaba dolusu

deli" diye lanse
eden Lewis'in de

belirttigi gibi 2000
Manyak ve Lewis'in

diger filmleri
seyircileri abartili

bir tamtim yoluyla
tavlamaya çalisan

filmlerdir.

baltasi tarafindan vücudundan ayrilir.
Otelde ise durumdan rahatsiz olan

tarih ögretmeni Tom Terry'ye yüz yil
önce savas oldugunu anlatir ve bir
güney kasabasinin su an kuzeylileri
misafir addetmesinin anlamsiz ol

dugundan dem vurur. Atlanta' da tarih
kongresine gitmekte olan Tom oraya
kendisinden önce varmis olan arka
daslarini arayarak onlara kasaba
hakkinda bir seyler sormak ister fakat
telefon kulübesinden yaptigi konusma
karsida konustugu insanin Earl olmasi
sebebiyle bir sonuç dogurmaz. Aksam
olur ve Bee cizbiz partisinde kizartil
maya baslar. Partide Tom Terry'yi alir
ve bir gezintiye çikarlar. Ormanda bir·
yazit görürler: "Nisan 1965'te bir grup
asi kuzeyli asker Pleasant Valley kö
yünü yerle bir edip halkin büyük
bölümünü öldürdüler ya da yaraladilar.
Bu yazit hayatlarini kaybeden bu yigit
insanlari anmak ve onlarin hafiza
larindaki intikam yeminini animsatmak
için dikilmistir." Bu arada azbiz partisi
biter ve herkes Qtele döner. Fakat iyice
sarhos olan John at yarisiarina istirak
eder ve John'un elleri ve ayaklari farkli
yönlere dogru hareket eden atlara
baglanarak vücudu parçalara ayrilir.

Ertesi gün David (Michael Korb)
ve Beverly Wells (Yvonne Gilbert) çifti
birbirlerinden ayrilir. Önce David içi
çivilerle dolu bir fiçiya tikilarak bir
tepeden asagiya yuvarlanir. Bunun
ardindan Beverly ise üzerinde devasa
bir kaya parçasi olan bir iskelenin altina
baglanir. Sonra iskelenin tepesindeki
kayayi düsürecek mekanizmayi hare
kete geçirecek olan hedef tahtasini
vurma yarisi baslar. Lester hedefi vurur
ve Beverly ezilir. Bu arada ortaliktan
kaybolan Tom ve Terry Billy'yi seker
verme vaadiyle kandirarak Terry'nin
arabasinin yerini ögrenirler ve Güzel
Vadi' den kaçarlar.

Durumu bir polis memuruna (An
dy Wilson) anlatirlar. Fakat polis
memuru böyle bir kasabanin olmadi
gini, daha dogrusu yüz yildir olma
digini söyler. Polis memuruyla birlikte
kasabayi aramaya giderler ancak
kasabayi birakhklari yerde bulamazlar.
Tom ve Terry Atlanta'ya dogru yola
koyulurlar ve arabada Billy'nin kediyi
astigi ipi unuttugunu farkederler.
Kasaba ahalisini olusturan manyaklar•

ise Tom, Terry ve polisi yolladiktan
sonra kendileri de gitiriek için hazirla
nirlar ve bir yandan da aralarinda sen
liklerin degerlendirmesi yaparlar. Evet,
senlikler gayetle iyi geçmistir. Bu
senliklerde araba kullanan Rufus ve
Lester bir dahaki senliklerde uzay
gemileri kullanma ümidiyle beyaz
perdeden kaybolurlar.

2000 nüfuslu bir güney kasabasinin
manyakliklari aslinda hiç de nedensiz
degildir çünkü ortada bir intikam
yemini vardir. Yukarida anlatmaya
çalistigim insan öldürme sahneleri ise
manyaklarin düzenledigi bir senlik
çerçevesinde ele alinirsa eger normal
lesir. Nereden geldigini bilmedigimiz
bu manyaklar güruhunun kanli o
yunlari biz normaller için iç giciklayici
olabilmektedir ancak bu oyunlarin
normallerin oyunlarini ufak degi
siklikler disinda ana hatlariyla taklit
ettiklerini de unutmamak gerek
mektedir. Manyaklarin oyununu
kabullenip kabullenmemek ise biz nor
mallerin seçimine kalmistir.

Peki bu filmin istismarin sularinda

yüzmesi nasil açiklanabilir? Filmini
"Kan arzusuyla kendinden geçen bir
kasaba dolusu deli," diye lanse eden
Lewis' in de belirttigi gibi 2000 Manyak
ve Lewis'in diger filmleri seyircileri
abartili bir tanitim yoluyla tavlamaya
çalisan filmlerdir. Ancak "tapon mal"
ticareti yaptiklari söylenen istismar
cilarin bu davranislari filmlerine dair
sonuçlar çikartmamiza yolaçar mi?
Hayir! Evet, 2000 Manyak'ta öldürü
lenierden bazilarinin plastik mankenler
olduklari gayet açik bir biçimde belli
oluyor. Fakat bunun filmin zayifligi
olarak ele alinmasi olanakli midir?
Böyle bir olanakliliktan bence ancak
sinemanin realist yanilsamasini kabul
lenerek sözaçabiliriz. Bu durumdaysa
bir biçimde filmle gerçeklik arasinda
bir iliski kurarak, belki de filmin gerçek
gibi görünmesini olumlayan bir ko
numa dogru kayabiliriz. Fakat bir
filmde ya da bir anla~da saçmaligin
da yeri yok mudur? Istismar filmle
rinde ucuz malzeme kullanilmasi
filmin de ucuz olarak degerlendi
rilmesine yol açar mi?

Istismar filmlerinin 1950'lerde
Hollywood'un B-filmlerinin televiz
yonun rekabetine karsi koyarnamasinin



ardindan yok olmasi ve bunu takiben
sinemalarin gösterecek film bula
mamasi sebebiyle olusan talebe bagli
olarak ortaya çiktigi söylenir. Istismar
sinemasini Hollywood stüdyo sis
teminin bir parçasi olan B-filmlerden
ayiran istismarcilarin bagimsiz ve
bölgesel nitelikleridir. Bagimsiz si
nema deryasindaki adalarin fakirligi
sebebiyle bu adalara düsen Robin
sonlar adada ne bulurlarsa kullanmak
zorunda kalirlar. Elde olan, mal
zemedir, Hollywood' da olan degiL.Bu
sebeple plastik mankenler insan yerine
ya da porselen tabaklar UFO yerine
kullanilabilirler. Önemli olan filmin
çekilmesi, filmi çekerken eglenmek ve
filmden para kazanmaktir.

Bu yüzden ucuz malzeme kulla
nan istismar sinemacilarinin filmlerin
de, görmeye alisik olmadigimiz bir
çok seyle karsilasiriz. Onlar film
lerinde bize dünyadaki en güzel
kadinlarini, en vahsi hayvanlarini ya
da en garip yar~tiklari gösterdiklerini
iddia ederler. Onemli ve çekici olan
görünmeyeni göstermektir ve istismar
sinemacilari da seyircilerine daima
bunu yaptiklarini söylerler. Seyirci ise
muhtemelen ne görmek istiyorsa onu
görür çünkü bir tabaktan bir uzay
gemisi çikartacak muhayyile seyirci
dedir ve eger seyirci filmi seyretmeye
basladiktan sonra benim gibi oyun
oynarnayi kabul etmek ya da etmemek
arasindaki seçimini yapiyor ve oyun
oynadigina kanaat getiriyorsa bir
tabaktan uzay gemisi degil bir
sinekten godzilla yagi bile çikartabilir!
Haydi hayirlisi...

"Çocuk Porno" Yildizi
Traci Lords

Beyaz Perdelerimizdeydi

Ülkemizde gösterime giren Blade fil
minde bir zamanlarin pomo yildiz
larindan Traci Lords'u küçük bir rolde
görmek tam bir sürpriz oldu. Film,
Lords'un canlandirdigi genç kadinin
genç bir erkegi bir et deposundan
geçerek girilen bir diskoya götür
mesiyle basliyor. Diskoda tavandaki
dus musluklarindan oluk oluk kan
akmaya basliyor ve herkes tepeden
tirnaga kanla sirilsiklam islanarak
vampire dönüsüyor. Tam bu anda
Blade boy gösteriyor ve vampirlerin
kanini dökmeye girisiyor. Lords'un
canlandirdigi kadin vampir de onun
gazabindan kurtulamiyor.

Lords, 1980'li yillarin ilk yarisinda
Amerikan porno sinernasinin en
gözde yildizlarindandi. Derken
1986'da Lords'un 18yasina yeni girdigi
açiklanmis ve dolayisiyla o döneme
kadar çektigi ve çogu dogrudan video
piyasasina sürülen 80'den fazla
pomoda oynarken resit olmadigi
ortaya çikmisti. Beklenecegi üzere
bütün bu filmler derhal 'çocuk pomo
su' olarak kabul edilip yasaklanmisti.
Lords, bundan sonra tek bir pomo
daha çekmis ("18 yas" açiklamasinin
bu filmin promosyonu içn ortaya
atilmis bir balon oldugu da iddia
edilir) ve pomoyu birakarak 0
yunculuk dersleri alip 'normal'
filmlere talip olmustu. Ama yalnizca
John Waters gibi bazi siradisi yö
netmenlerin birkaç filmi disinda
yalnizca son derece düsük bütçeli
filmlerinde rol bulabilmisti. Bu yüz
den, sinernada üretim ve dagitimin
oligapollestigi günümüzde dünya
çapinda dagitilan bir filmde onun
adini görmek sasirtici oldu. i
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Ray, ne yapip edip
Peter Cushing ve

John Carradine 'in

oynadigi Shock
Waves'in

çekimlerine dahil
oldu ve yapim

asistani, yapim
fotografçi si

asistani, dublörlük
yapti ve bazi özel

efektlerin

yapiminda çalisti
ve böylece sinema

virüsunü kapti.

Fred OLen Ray - 1

Amerikali film yapimcisi Fred Olen
Ray bir çok sinemaseverin ancak rü
yasinda görebilecegi bir seyi gerçek
lestirdi: o çok basarili bir yönetmen ve
yapimci. Florida da yetisen Ray, ilk
gençlik yillarinda yerel film yapimlari
ile ilgili The American Independent
(Bagimsiz Amerikan) isimli bir
fanzinde yazmaya basladi. Ray halen
Florida eyaletindeki film endüstrisiyle
ilgili çok genis bilgiye sahip ve 60'li ve
70'liyillarin bazi yönetmenlerinin erken
dönem filmlerini, örnegin Bob
Clark'dan Sherlock Holmes: lvfurder by
Decree (Sherlock Holmes: Oldürme
Emri) ya da William Grefe'den The
Death Curse of Tartu'yu (Tartu'nun
Ölüm Laneti) arsivlemisti.

Florida'da çekilen Shock Waves (Sok
Dalgalari) adli filmin seti ne ugrayana
degin Ray ilk gençlik yillarinda bir çok
8mm'lik film, örnegin The Devil Gad
(Seytan Tanri), çekmisti. Ken Wie
derhom'un yönettigi sular altindaki
mezarlarindan kalkan Nazi askerlerini
anlatan müthis film Shock Waves'de
türün efsane oyuncularindan John
Canadine ve Peter Cushing rol al
maktaydi. Ray ne yapip edip filmin
çekimlerine dahil oldu ve yapim
asistani, yapim fotografçisi asistanligi,
dublörlük ve bazi özel efektlerin yapimi
gibi islerde çalisti. Bu filmin setinde
sinema virüsünü kapan Ray kendi
filmlerini çekmeye soyundu ve 1977
tarihli The Brain Leeches'i (Beyin
Sülükleri) çekti. Hayranlarinin bitip
tükenmek bilmeyen israrlarina karsin
Ray filmi gösterime sokmayi bugüne
kadar çok berbat ve unutulmasi
gereken bir film oldugu gerekçesi ile
reddetmistir.i

Julian Grainger
(çev: Orhun Yakin)

Bu düzeyde film yapimi tam
anlamiyla bir meslek olmaktan çok bir
hobi niteligi tasidigindan Ray Flo
rida'nin Orlando sehrinde bir yerel
televizyon kanalinda film.yapiminin
temel kurallarini ögrenmeye basladi.
Bu tür küçük kuruluslarda çalisan
kisilerin sik sik basina geldigi gibi Ray
hemen hemen her türlü iste (kamera
asistanligi, isikçilik, ses kaydi ya da
film negatiflerinin laboratuar islemleri
gibi) çalisma ve deneyim kazanma
imkani buldu.

Ertesi yil (1978) Ray yeni bir film
çekmeye karar verdi ve The Alien Dead
(Yabanci Ölüm) ismiyle çok ucuza bir
bilim-kurgu kotardi. Film 15.000 dolar
gibi inanilmaz düsük bir fiyata
çikmisli. Ray bu paranin üçte birini bir
New York dagilim sirketinin yönetici
kademesinden emekli olmus birinden
buldu. Ayni kisi baska bir arkadasini
diger üçte bir için ikna edince Ray
paranin kalan kismini yerel bir bankaya
motosikletini teminat olarak gösterip
borç olarak buldu. Video filmleri
Britanya'da henüz emekleme döne
mindeyken klüplerden edinilebilen bu
gerçekten kötü çalisma iki yönden bizce
ilgiye deger: bunlardan ilki filmin
basrolünde Ray'in bir televizyon özel
programi olan Golden Age Olympics'de
(Altin çag Olimpiyat1ari) kame
ramanlik yaparken tanisligi bir za
manlarin Flash Gordon (Baytekin)
aktörü Buster Crabbe'nin olmasidir.
Bunun baslica nedeni de Ray'in çektigi
bir filmi pazarlayabilmenin en önemli
kosulunun dagitimcilarin tanima
sanslarinin yüksek oldugu bir 'isim'
oyuncu yu yapima dahil etmek
oldugunun farkinda olmasiydi. Ikinci



neden ise filmin Ray'in daha önce
çekimi yanda kalmis it Fell from the Sky
(Gökten Gelen) filminden sahneler
içeriyor olmasidir. Ray yaptigi isin
maliyetine son derece önem veren bir
yapimci olarak taninma yolundaydi.
Baska bir deyisle elindeki bütçeyi en
verimli bir biçimde harciyor ve elde
olan her türden malzemeyi suyunu
çikarircasina kullaniyordu. Ray'in bu
tavnni en iyi yansitan hikayelerden biri
de eski bir John Ford oyuncusu olan
John Carradine'la ilgilidir. Ray video
için çektigi bir filme bazi ekler yapmak
istiyordu ve aktörün menajeri ile
temasa geçti. Carradine artik iyice
yaslanmish ve rolünü ancak kameranin
hemen yaninda duran bir ekip elema
ninin tutarak gösterdigi kartlardan
okuyarak oynayabiliyordu. Çekim gü
nü Carradine belirlenen saatte kamera
karsisina geçti ve Ray'in tahmin
ettiginden çok daha kisa sürede rolünü
oynayip bitirdi. Rayeline geçen fir
satlari harcamamakta ne kadar usta
oldugunu bir kez daha gösterdi ve
zaten tam gün parasi ödedigi Carra
dine'i daha önce yarisini çektigi Star
Slaminer (Yildiz Yokedici) filminde
küçük bir rolde kullanmaya karar
verdi. Ama çekimler bittiginde halen
kullanilacak zaman kaldigini gören Ray
hemen oracikta döktürdügü bir korku
filmi hikayesine uyacak bazi diyaloglari
degisik kostümler giydirdigi Carra
dine'a degisik aktörler karsisinda
okuttu ve filme çekti. Bu malzemeyi
Ray daha sonra en az dört degisik
filminin içine katti; bu filmlerin bazilari
Carradine öldükten yillar sonra piyasa
ya sürülmüstü. Rayayni numarayi
daha sonra 60'li yillarin taninmis
oyuncularindan Cameron Mitchell'la
da tekrarlayacakti.

Ray 1981'de Plorida'yi terkedip Los
Angeles'a yerlesti ve kisa sürede
kendisine Friday the 13th, Part III , The
Beastmaster (Iblislerin Efendisi) gibi
filmlerde hatta Happy Days (Mutlu
günler) benzeri televizyon dizilerinde
özel makyaj uzmani ya da set düzen
leyicisi gibi isler buldu. 1982'de Ray
Scalps (Kafaderileri) filmini çekti. Film
artik iyiden iyiye asina oldugumuz
cinsten bir grup yeni yetme arkeoloji
ögrencisinin yolculuklari sirasinda çok
eski bir yerli mezarliginin sükunetini

bozmalan ve orada bulunan kadim bir
Kizilderili savasçinin ruhunun öfkesini
üzerlerine çekmelerini anlatmaktaydi.
Gençlerden çogunun filmin sonunu
getiremediklerini söylemek gereksiz
tabii. Filmi o dönemin diger kiyim
filmlerinden ayirmak pek olasi degil
ama içerdigi olabildigince gerçekçi kafa
derisi yüzme ve baska bazi kanli
sahnelerde kullanilan özel efektlerin

de hakkini vermek gerekiyor. Ray her
zamanki yaklasimi ile yine çocuk
lugunun film kahramanlarindan
bazilarim filme dahil etmisti. Bunlardan
Kirk Alyn, 40'li yillarin macera film
lerinin aranan yildizlarindan olup
Republic'in çektigi Radar Patrol vs. Spy
King (Radar Devriyesi Casuslar Kralina
Karsi) gibi dizilerde rol almisti. Ama
Ray'in esas basarisi Tod Browning'in
1935'teçekmis oldugu korku filmi Mark
of the Vampire'da (Vampir'in Isareti)
Bela Lugosi'nin egzotik asigi rolündeki
Carroll Borland'i (bkz: Geceyarisi
Sinemasi no. 3 arka kapak) filme dahil
etmesiydi. Borland Mark of the Vampire'
dan beri film çekmemisti ama Ray hakli
olarak bir çok film meraklisinin sadece
onu görmek için salonlara gelecegini
tahmin etmisti.

Ray düsük bir bütçe ile kotardigi
oldukça Clvikbir bilim-kurgu filmi olan
Biohazard (Biyolojik Tehlike) için Bor
land'la tekrar anlasti. Ama gelecegini
umdugu paranin bir kismi eline
geçmeyince Ray o dönemde sikça yap
tigi gibi filmin çekimini durdurdu.
Genelolarak Rayelindeki senaryoyu
parasi bitene kadar çeker sonra da filme
para yatiracagini umdugu yapimcilari
ikna edebilmek için onlara çekmis
oldugu kismi izlettirirdi. Biohazard üç
farkli çekirnin bir araya getirilmesiyle

Carradine, kisa
sürede rolünü
oynayip görevini
bitirince Ray, tam
gün ücreti ödemis
oldugu oyuncuya
degisik kostümler
içinde çesitli
diyaloglar okuttu,
sonra bu
malzemeyi en az
dört fitmde
kullandi; bunlarin
bazilari Carradine
öldükten sonra

piyasaya
sürülmüstür.

The Tomb için çekilen fakat Beverly HiIIs
Vamp'da kullanilan bir sahneden



Bütçesini
olabildigince düsük

tutan Ray'in
filmlerinin kar

edecegi ortadaydi.
1980'lerin

ortasindan itibaren

video, filmler için
yeni ve genis bir

pazar yaratti, artik
bir filmin para

kazanabilmesi için
sinema salonlarina

girmesi sart
degildi. Ray, artik

tam gaz film
üretmeye

baslayacakti.

ortaya çikh ve Ray çekimlerin ortasinda
1950'lerin maço yildizlarindan Aldo
Ray'i (soyadi benzerligi bir rastlanhdan
ibaret) birkaç günlügüne kiralaya
bilecegini görünce senaryoyu yeniden
yazmaya karar verdi. Aldo ile basrolü
paylasma serefi ise 1968'de Filipinlerde
çekilen uçuk bir korku filmi olan Mad
Doctar of B/ood Is/and' in (Çilgin Dok
tor'un Kanli Adasi) yildizi Angelique
Pettyjohn'di.

Ne kadar az olursa olsun, bütçesini
olabildigince düsük tutan ve elinde
olandan fazlasini harcamaya asla
yanasmayan Ray'in filmle~inin mutlaka
kar edecegi ortadaydi. Ustelik bunu
saglarken beyaz perdeye bazi kaliteli
prodüksiyon degerlerini de yansihnayi
beceriyordu. Son derece makul bir
insan olan Ray pahali limuzinler ve
benzeri hava atma araçlariyla hiçbir
zaman ilgilenmedi. Çektigi filmlerin
ne kadar(az)' a mal ettigini duyan
yapimci ve dagihmcilar artik Ray' in
kapisini asindirmaya baslamislardi.
Ray için dünyada bundan daha zevkli
bir is olamazdi; sadece film çekmekle
kalmiyor aym zamanda çocuklugunun
film kahramanlan ile de birlikte çalisma
olanagi buluyordu.

Ray, 1985'de günümüz Los Ange
les'inde fink atan reenkarnasyon kur
bani Misirli bir vampir-tannçamn çesitli
aktivitelerini anlatan The Tomb'u (Gö
müt) çekti. Basrolde gerçekten nefis bir
parça olan ve aralarinda essiz Cafe
F/esh'in (Kafe Et) de bulundugu bir
takim yetiskinlere yönelik filmlerde de
Pia Snow takma ismiyle oynamis olan
Michelle Bauer vardi. Bauer bu filmle
öylesine bir basari sagladi ki 80'lerin
sonunda bir çig/ik kraliçesi oldu ve
Ray'in diger bir çok filminde de rol
aldi. Filmin bir diger görülesi yildizi
da en göz alici iki özelligini oynadigi
her filmde öncekinden daha dar bir
kostümün içine sikishrmayi basaran
Alman aksiyon filmlerinin oyuncu
larindan Sybil Danning'di. Aym filmde
bu oyuncularin disinda Ray'in elinin
altinda John Carradine ve Cameron
Mitchell gibi film ve video manyak
lanni zevkten uçuracak bir erotizm ve
dehset kansimini sunabilecek nitelikte
bir ikili de bulunmaktaydi. 1980' li
yillarin ortasi ve sonlarini belirleyen
öge video olmustu. Bu yeni format•

sinema filmleri için yeni ve çok genis
bir pazar yarath, öyle ki arhk bir filmin
para kazanabilmesi için sinema
salonlarina girmesi sart degildi. The
Tomb 1985'de tanesi 79.95 dolardan

40.000 civarinda kopya satti. Filmin
maliyetinin 135.000 dolar oldugu
düsünülürse yapimci ve dagihmcilann
mutluluklannin nedeni daha kolay
anlasilabilir. Rayartik tam gaz film
ürehneye baslamish. 1986'da piyasaya
2 yil kadar önce Biohazard'i çekerken
arada çekimlerini bitirdigi Star S/am
mdi (Yildiz Yokedici) sürdü. Ayrica
yine ayni yil 1972 tarihli geri kalmis
yörelerde geçen dramatik bir oyunun
bütün yayin haklarim'yok pahasina
kapahp Death Farm (Olüm Çiftligi)
adiyla sadece video pazan için filme
çekti. Film pek is yapmayinca Ray
dikkatli bir sekilde bütün filmi tekrar
gözden geçirdi ve filmdek~ karak
terlerden birinin, bir vaiz, diger 0
yuncularla hiçbir sahnede bir araya
gelmedigini farkina vardi. Ray her
zamanki pratik yaklasimi ile bu
karakteri filmden tümüyle çikardi ve
ayni sahneleri güvenilir oyuncu John
Carradine ile yukarida anlathgimiz gibi
yeniden çekti, adini Demented Death
Massacre .... The Movie (Çilginlar Çiftligi
Katliami) olarak degistirdi ve ortaya
çikardigi filmi Lloyd Kaufman'a ait
olan Troma Films sirketine hizli bir
biçimde pazarladi.

Ray'in asil büyük basarisi 1986'da
o zamana kadar eline geçen en büyük
bütçeyle, 1.000.000 dolar, ile gerçek
lestirdigi Armed Response (Silahli Tepki)
ile geldi. Filmin yildizlari, rahmetli
John'in oglu ve Kimg-Fu dizisinin bas
aktörü David Carradine ile Leone'nin

spagetti westernleri ve Alan Ladd'in
ünlü western'i Shane'nin aktörü Lee
Van Cleef' di. Ray'in aynca bu filmde
yardimci roller için birbirinden ilginç
oyuncular kullanma olanagi bulmustu:
Wes Craven'mn The Hills Have Eyes
(Tepe/erin Göz/eri, 1976) filminden Mic
hael Berryman; Roger Corman'nin
sayisiz filmlerinden biri olan A Bucket
of B/ood' da (Bir Kova Kan, 1979) oyna
mis olan Dick Miller ve Schwarzene
ger'in Conan the Barbarian (Barbar
Conan) filmlerinin Japon aktörü Mako
bu isimlerden bazilandir.

Rayartik korku filmlerinden çok



aksiyon yönetmeni olarak ün ka
zanmaya baslamisti ve bu firsati iyi
kullanarak birbiri ardina bu tür filmler
çekmeye basladi. Ray bu filmlerden
Commanda Squad'i (Komando Takimi,
1987) pek tutmaz ama ben çok bege
niyorum. Film kisaca tebdil gezen iki
polis memurunun bir uyusturucu tüc
carinin pesindeki maceralarini anlat
makta. Basrol oyuncularinin oldukça
donuk kalmalari gerçegi bir yana,
Ray'in büyük karakter oyuncularina
rol verme yetenegi meyvesini verdi.
Filmde 60'li yillarin motosiklet film
lerinin taninmis isimlerinden William
Smith, Roger Corman'nin Little Shop of
Horrors (Küçük Korku Dükkani, 1960)
filminde rol almis ve Island of the
Doomed (Lanetliler Adasi, 1966) adli
filmi yönetmis olan aktör /yönetmen
Mel Welles ve Link adli bir karakter
rolünde Al Adamson' in 1969 yapimi,
adinin içerigini çok iyi yansittigi filmi
Sadists Sadists'de ayni adli bir karakteri
canlandirmis olan Russ Tamblyn gibi
oyuncular vardi. Bu oyunculardan bas
ka Ray'in elinde Jack Hill'in Spider Baby
(Örümcek Yavru, 1964) ve Bird Cage
(Kus Kafesi, 1972) filmlerinin vazge
çilmez kötü adam karakteri Sid Haig
ve iki filmlik Count Yorga (Kont Yorga)
vampir serinde basroloynamis olan
Robert Quarry vardi. Bu oyuncular 10
yil boyunca Ray'in yaptigi hemen her
filmde su ya da bu sekilde yer aldilar.
Commanda Squad' in videosu en azindan
bu tecrübeli oyuncularin, Michael Son
ye'nin zekice yazilmis senaryosu esli
ginde, nasil döktürdüklerini seyretmek
için bile alinmali bence.

Commanda Squad, Ray'in en çok is
birligi yaptigi kisilerden olan Gary
Graver tarafindan çekilmisti. Esas ola
rak bir görüntü yönetmeni olan yönet
men, oyuncu, kurgucu ve prodüksiyon
amiri olarak da çalismistir. "Robert
McCallum" takma adi altinda çok
sayida pomo çekmis ve Orson Welles'in
meslek yasaminin son 15 yilindaki
filmlerin çogunu yönetmistir. Graver,
Commando Squad'dan bu yana Ray'in

filmlerinin yüzde 8'ini çekmistir .. Gra
ver'i isbasinda gördüm; çabuk ve
verimli çekim yapiyor - ki bunlar Ray'in
açikça deger verdigi özellikler.

1987'de çekilen bol kanli bilim
kurgu Deep Space'de (Derin Uzay) Wal-

king Tall (Gururla Yürüyenler) adli ak
siyon serisinde rol almis Bo Svenson,
Russ Meyer'in standart oyuncularindan
Charles Napier ve 60'li yillarin televiz
yon dizilerinden Batman'de Catwoman'i
(Kedi Kadin) oynamis olan Julie New
man rol almaktaydi.

Cye/one'da (Kasirga, 1987)hüküme
tin dizaynini üstlendigi özel yapim bir
motosiklet anlatiliyordu ama ne yazik
ki Ray'in elinde filmi kurtaracak kadar
bir bütçe yoktu. Ama yine de iki oyun
cunun varligi ile film seyredilebilir hale
geliyordu: daha sonra Tim Burton' nin
Ed Wood'u ile Oscar kazanacak olan
Martin Landau ve Hammer Film'in Dr.

Jekyll and Sister Hyde'da (Dr. Jekylly ve
Kizkardesi Hyde) oynamis olanJames
Bond kizlarindan Martine Beswick.

Eger Ray'in oynattigi oyuncular
çektigi filmlerde tek dise dokunur öge
olarak görünüyorlarsa, bu bir noktaya
kadar dogru bir gözlemdir. Ray ender
olarak çok heyecan verici ve göz ka
mastirici bir film yapmak için gerekli
bütçeye sahip olabilmistir. Bu yüzden
de filmlerini seyirciye hosça vakit ge
çirtecek performansa sahip tanidik
yüzlerle doldurma yoluna gitmistir.
Ray'in bu özelligini küçümsemernek
gerektigini düsünüyorum. Örnegin,
1988'in ortalarinda Ray sirf Teagan
Clive adli bir kadin vücut gelistiricisi
ile isi baglayabildigi için 'ormanda-bir
canavar-fink-atiyor' cinsinden The Him
tress (DisiAvci) adinda bir film çekmeye
soyunmustu. Dagitimcilara filmi göste
rdiginde adamlar Ray'e içinde taninmis
bir yüz yer almadikça filmi alama
yacaklarini bildirdiler. Keske elinde
söyle bir televizyon dizisinde filan
oynamis biri olsaydi. .. Yenilgiyi
kabullenmek gibi bir aliskanligi ol
mayan Ray Airwolf (Gökler Kurdu) adli
televizyon dizisinin basrol oyun
cularindan Jan Michael Vincent'i razi
ederek filme adini veren karakterin

uzayda dolasan bir hapishane gemi
sinden nasil kurtuldugunu anlatan bir
giris bölümü çekti. Sonuçta Ray'in
Alienatar olarak yeniden isimlendirdigi
film, hem ilk istedigi fiyattan 100,000
dolar daha fazlasina satildi hem de

orijinal çekim masrafindan da 100,000
dolar daha fazla para getirdi. Görülen
o ki, ayni aktörlerin Ray ile film üstüne
film yapmalarinin en temel nedenii

Ray ender olarak
çok heyecan verici
ve göz kamastirici
bir film yapmak
için gerekli
bütçeye sahip
olabilmistir. Bu
yüzden de
filmlerini seyirciye
hosça vakit
geçirtecek
performansa sahip
tanidik yüzlerle
doldurma yoluna
gitmistir.



Gunnar Hansen

Hollywood Chainsaw Hookers'da
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onun çok iyi bir insan olmasi ve film
setlerinin son derece rahat ve huzurlu
ortamlar olmasidir. Niye birkaç günlük
kolay ve eglenceli bir is karsiliginda
biraz da nakit kazanmayi reddetsinler
k·?i.

Rayartik elindeki parayi daha iyi
kontrol etmek ve sonuçta daha çok
para kazanabilmek için kendi yapim
sirketi olmasi gerektigini anlamisti ve
bu fikrini uygulamaya koyarak
American Independent Productions'i
kurdu. Sirket dar bütçeli, 3-5 günde
kotanlan filmleri finanse etmeye
basladi. Bunlar arasinda 1987 yapimi,
Ray'in degismez oyuncularindan Sybil
Danning, Russ Tamblyn, Robert
Quarry, Michael Bauer ve o dönemde
Ray'in karisi olan bastan çikano, felaket
bir güzellige sahip, heykel vücut1u
Dawn Wildsmith'in rol aldiklan
Phantom Empire'i (Hayaletler Impa
ratorlugu) sayabiliriz. Bu filmdeki
ikinci erkek oyuncu Stuart Gordon'in
iki uçuk korku filmini, Re-Animator
(DiriItici, 1985) ve From Beyond(Öte
Taraftan, 1986), yeni bitirmis olan
Jeffrey Combs'du. Bir baska kayda

-

deger olay da Fred Wilcox'un 1956
yapimi klasik bilim-kurgu filmi
Forbidden Planet'da (Yasaklanmis
Gezegen) rol almis olan Robot Robby
tekrar bu filmle ortaya çikmis
olmasaydi.

Sirketin bir baska ürünü de Fred'in
belki de en çok taninan saçma ama
seyri son derece keyifli filmi Hollywood
Chainsaw Hooleers'dir (Elektrikli Testereli
Hollywood Orospulari, 1987). Bu film
1940'lardaki meslektaslarini andiran
bir özel dedektifin günümüz Los An
geles'inda elektrikli testereye tapan
gizli bir mezhebi ortaya çikarmasini
anlatmakta. Sadece bes günde ve 50.000
dolar gibi bir paraya çikan film, kadin
oyuncusu Linae Quigley'e yildizlik yo
lunu açti. Filme gelen seyircilerin
büyük çogunlugu Tobe Hooper'in
kötü-ünlü filmi The Texas Chainsaw
MIlssacre' daki (Teksas Elektrikli Testere
Cinayetleri, 1974) Leatherface (Deri
Surat) rolünden beri ilk defa beyaz
perdede göz ük ecek olan Gunnar
Hansen'igörmeye gel-mislerdi. Fred,
bunun böyle olacagini biliyordu ve
filme de bu yüzden bu adi vermisti.

Ayrintili bilgi ve siparis için: Pagan Films, PO Box 28504, London N15 6Wj fax: 00-44181-376 185~
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"Turhan Bey'i
takdim ederiz"

Nezih Erdogan

i
Bu incelemenin basligi, 1945'li yillarin
gözde sinema dergisi Prenses' deki bir
tanitim yazisindan alindi. Yazan,
"merhum Cevdet Erdem' den naklen
Perin". Aslinda, Turhan Bey o yillarda
çoktan Türkiye'deki bütün sinema
dergilerinde boy göstermeye basla
misti. Okuyuculardan sik sik Turhan
Bey' e iliskin sorular geliyor, onunla
ilgili haberler mümkün oldugunca bir
sansasyon havasinda veriliyordu.
Bey'in adina ilk kez Atilla Dorsay'in
televizyonda gösterilecek bir filmi
tanittigi yazisinda rastladim. Daha
sonra Ikinci Dünya Savasi ve son
rasinda yayimlanmis sinema dergilerini
karistirmaya basladigimda simdi
unuttugumuz bu sinema oyuncusuna,
o vakitler bir nevi "HolIywood' daki
adamimiz" gözüyle bakildigini gör
düm. Herkesin günün birinde
Türkiye'ye dönmesini bekledigi
Hollywood' daki tek Türk film yildizi.
Turhan Bey "vatanina sadik kalmis
harb bitince derhal Türkiye'ye dönerek

. burada sinema sanayiini kurmak
istedigini söylemisti" "Bizi sevindirecek
bundan iyi haber olur mu"ydu?,
"Turhan Bey'le iftihar etmek her
Türk'ün hakki"ydi (1). Uzatmali
nisanlisi Lana Turner ise adeta
müstakbel milli gelinirnizdi. "Turhan
Bey Türkiyeye Geliyor!" baslikli bir
haberde eger Bey Türkiye'ye dönerse
Lana Turner'in ne yapacagi sorusuna
karsilik "Ne olacak, Lana Turner de
pili pirtiyi toplayip Turhan'in pesinden
gelir. Burada evlenirler" deniyordu (2).
Memduh Ün, sinemaya oyuncu olarak
adim attiginda, qna Turhan Bey' den
mülhem Turhan Un adini vermislerdi.

Ikinci Dünya Savasi diger bir çok
üçüncü dünya ülkesinde oldugu gibi
Türkiye' de de Amerikan yüzyilini
baslatti. Bu bakimdan, ünlü Missouri
gemisinin Büyükelçi Münir Ertegün'ün
cenazesini bir jest olarak ülkemize
getirdigi 1946 yili bir dönüm noktasi
olarak kabul edilir (3). Savasi Soguk
Savas yillari izler. Kuzeyden gelen
Komünist tehdide karsi Türkiye
vazgeçilmesi imkansiz bir tampon
bölge olusturuyor, stratejik
konumundan dolayi ABD ve
Ingiltere' den destek görüyordu.

_____-~. _~. ..--_~ .~ _~. _~ ..•.. /8"•..,.

Turhan IIBey" le müiakat
Turhan' Bey diyor ki:

"Türk oldugum halde Türkçe
Ibilmedigiriiden adeta utaniyorur:l ..
{; ------
Fakat muhakkak istanbula gelerek

burada film çevirecek".!·t~- t<'i~~··c,...·. ·-C.,.,..

Casuslar Krali Kim Philby anilarinda
Sovyetlerin ve kapitalist ülkelerin
karsilikli çabalariyla bu paranoid
atmosferi nasil yarattiklarini çok iyi
yansitir (4). Araya giren savaslarla
(Birinci Dünya Savasi, Çanakkale
Harbi, Kurtulus Savasi, vb.) Avrupa'nin
Bati'yi temsil gücü bir hayli sarsilmisti,
ancak, Türkiye, ABD'nin neden oldugu
bir hayal kirikligi yasamamisti. Muasir
medeniyetler seviyesine ulasma gayret
lerinde henüz pürüzsüz (ve belki biraz
da egzotik) bir öteki' miz vardi artik.
Prenses dergisinin muhabiri Ame
rika' dan bildiriyor: "Aksam Ameri
ka'nin hafif içkilerinden (saft drinks)i



Susanna Foster, Turhan Bey,
ve Boris Karloff The Climax'te

Turhan Bey,

Hollywood'un isini
Türkiye'de

kolaylastiran
katalizatör bir figür

olarak; ortaya

çikiyor.

sayilan meshur "Coca Cola" dan içtim.
Herseyi kisaltip kolaylaslirrnaya meyilli
olan Amerikalilar buna "Coke" di
yorlar. Bizim meyva li gazozIari çok
andiriyor .... Dogmsu tadi bende çok
iyi bir intiba birakmadi. Fakat onlar
buna çok düskün.(S)"

Savas yillari ve sonrasi ayni
zamanda Amerikan sinemasinin ege
menligini kurmasina tanik oldu.
Çökmüs endüstriler ve dagilim olanak
sizliklari yüzünden Avmpa filmleri
sahneyi kismen Hollywood' a terketti.
Filmler önce gemilerle Misir' a geliyor,
oradan Istanbul'a ulastiriliyordu. Bu
nunla birlikte, Hollywood ülkeye
sadece filmlerle girmedi. Sirketler bir
filmin herseyden önce bir malolarak
tüke tileb ilecegi sekilde pazarlanmasi
gerektigi anlayisiyla hareket ediyorlardi
(6).Bu tüketim davranisina uyarlanma
yi düzenleyecek bir söyleme ihtiyaç
vardi. 1943-1947 arasinda Türkiye' de,
bir kismi kisa ömürlü, yaklasik 20
sinema dergisi çikli. Bugünkü dunimla

kiyaslarsak, üstelik o tarihteki kagit
sikintisi, okuma yazma orani gibi
faktörleri de gözönüne alirsak, hayli
yüksek bir rakam. Okuyucu mektup
larindan dergilerin sadece istanbul' da
degil Anadolu' da da çok büyük ilgi
gördügünü anliyoruz. Bu dergiler
agirlikla Hollywood' dan haber veriyor
lardi (7). (Hollywood disinda, nadiren,
henüz canlanmakta olan Türk sinemasi
ve "sarkili-türkülü" filmleriyle o
zamanlar Türkiye' de pek begenilen
Misir sinemasina da deginiliyordu.)
Yayimlanan yazilar çoklukla, çekil
mekte olan filmler ve yildizlara dairdi:
görüsmeler, dedikodular, haberler.
Bunlara önemli bir kismi dergi okurlari
için özellikle imzalanmis yildiz
resimleri eslik etmekteydi. Yabanci
dergilerden yapilan çeviriler kadar,
Hollywood' da bulunan muhabirler
(veya arada bir yazi gönderen ögren
ciler) ve Amerikan film sirketlerinin
basin ve halkla iliskiler birimlerinin
derleyip gönderdikleri röportaj ve basin
bültenleri de baslica (ve bugünkü
dergilere oranla daha dogrudan)
kaynaklari olusturuyordu. Böylelikle,
çok kabaca, film yildizini filmin genel
performansinin merkezine oturtan ve
fona da arzu nesnesi olarak Amerikan
tarzi yasamdan görüntüler çeken bir
söylem üretiliyordu. Iste Turhan Bey,
Hollywood'un isini Türkiye' de
kolaylasliran katalizör bir figür olarak
karsimiza çikiyor.

II
Selahettin Siltavi Avusturya' da askeri
ataselikte müstesar olarak çalismak
tadir. Çek asilli bir bayanla tanisir. ''Bu
çok güzel ve gayet itina ile ye
tistirilmekte olan kizin babasi
Çekoslovakya'nin en büyük cam
fabrikalarindan birinin sahibi ve ayni
zamanda memleketinin en ileri gelen
ailesine mensuptur. Yüzbasi Selahattin,
Orta Avnipa'nin en munis ve Macar'lar
kadar kendilerini Türkler' e yakin
hisseden Çek milletinin bu güzide ve
nadide gülünü elde etmeye muvaffak
oluyor"(8) Evlenirler ve 20 Mart
1920'de Turhan Gilbert Selahettin siltavi
Viyana'da dünyaya gelir. Bir rivayete
göre Selahattin Siltavi bir kolunu
savasta kaybeder. Bir süre Nisan
tasi'nda otururlar ama evlilik bozulur.



Anne, Turhan Bey'i de alarak Avru
pa'ya döner. Bir-iki birlesme deneme
sinden sonra bosanirlar. Viyana, Afrika,
Paris Budapeste, Isviçre ... derken
Turhan Bey' e Amerika yolu gözükür
(9). Dayilanndan biri Einstein'in mate
matikçisidir. Onun da ayni bölümde
okumasi istenir ama kötü bir ögrenci
olan Turhan Bey Pasadena' da Ben Bard
aktörlük okuluna yazilmayi tercih eder.
Bir yandan da Ingilizcesini ilerlet
mektedir.

Okulda yaptiklari bir gösteride
Hollywood yapimcilari tarafindan kes
fedilir (10).Lloyd Bacon yönetimindeki
Footsteps in the Dark (1941) adli ilk
filminde Ahmed adli bir karakteri
canlandirir. Bu esrarli komedi filminde
basrolü Erol Flynn oynamaktadir. Ayni
yil Mr. Yuchau rolünde göründügü
Burma Convayadli filmde beraber
çalistigi Evelyn Ankers'la kisa süreli
bir arkadasligi olacaktir ("Turhan,
seninle çikmaya bayiliyorum ama
seninle asla evlenmern"). Yine 1941'de,
sonradan çok sikildigi için intihar ede
cek olan George Sanders'in basrolünü
oynadigi, bir çesit "Saint" dizisi olan
The Gay Falcan' da görünür. Katharine
Hepburn, Maria Montez, Boris Karloff,
George Sanders gibi ünlü oyuncularla
ya basrol ya da karakter oyunculugunu
paylasir. Lana Turner'la beraberl~gi
dedikodu yazarlarinin istahini açar. Ilk
filmlerinde hem görünümü hem de
"sert erkek" tavirlariyla Clark Gable
havasindadir. Bununla birlikte, onda
baska yildizlardan da esintiler vardir.
Danny Peary'nin kü1t film yildizlari
üzerine hazirladigi kitabindan oldugu
gibi aliyorum:

TURHAN BEY (1920-) Kuskusuz,
Hollywood filmlerinde gözüken en iyi
Çek-Türk aktör. Kirkli yillarda,
çogunlugunu Universal'in yaptigi
düsük bütçeli kostüme-avantür ve
çocuksu korku filmlerinde oynadi. Bi
yik birakhginda ve siyah saçlarini asagi
taradiginda egzotik bir Don Amache
gibi görünürdü. Biyigini kestigindeyse
Orson Welles'in sicakkanli kardesi gibi
dururdu. (Bazisi kötü, bazisi yalnizca
kötü gibi görünen) prensIeri, sahtekar,
türban giyen mistikleri ve daha çok
Maria Montez ve Jon Hall'a eslik eden
bagri açik köleleri canlandirdI. Gülünç

giysiler giydi, fesat George Zucco'yu
vurdu, bir mumyayla dolu dolu vakit
geçirdi, hatta onu Amerika'ya bile
getirdi. Olay örgüleri gülünçtü ama
canlandirdigi karakterler garip hayatlar
sürdürdüklerini belli edercesine olup
bitenin farkinda görünüyorlardi. Her
zaman romantik bir basroloyuncusu
olmamakla birlikte (oysa bir çok kadin
hayrani vardi), Night iii Paradise (Cen
nette Gece) filminde Ezop'u oynadi ve
muhtesem Merle Oberon'u kazandi.

En iyi Kü1t Filmleri: Arabiaii Nights
(1942, John Rawlins), Ali Baba and the

Forty Thieves (1944, Arthur Lubin).
Diger Anahtar Filmleri: The

Mummy's Tomb (1942, Harold Young),
White Savage (1943, Lubin), The Mad
Ghoul (1943, James Hogan), The Climax
(1944, George Waggner), Sudan (1945,
Rawlins), Night in Paradise (1946,
Lubin), The Spiritualisf (1948, Bernard
Vorhaus). (11)

Bey'in yildiz persona'si kendi içinde
çesitlenen bir imgedir. Bunda Turhan
Bey'in 1947'de askerden döndükten
sonra Universal' den MGM' e geçme
sinin de payi var. MGM'in Haberler
Servisi, Prenses dergisine bir Amerikan
gazetesinde çikan yaziyi göndemis:
" ... Bey bu gibi rollerde hiç tutuna
madi. ...Bu artistten birinci sinif bir ask
kahramani çikabilecegi kimsenin
aklindan geçmiyordu .... Sinema
meraklisi genç kizlar onu perdede
gördükleri zaman kalplerinin siddetle
çarphgini duydular ve bunu yazdiklari
mektuplarla stüdyoya bildirdiler. O

"Bey bu gibi
rollerde hiç
tutunamadi ... Bu
artistten birinci

sinif bir ask
kahramani

çikabilecegi
kimsenin aklindan

geçmiyordu .."

Susanna Foster, Turhan Bey,
ve Boris Karlaif The Climax'te



Turhan Bey ve Maria Montez
Queen of the Ni/e filminde

Kült bir aktör
olarak amlmasmm

nedeni, kimi
zaman Boris

Karloff gibi kötü
adamlara karsi

mücadele eden iyi
adami oynamasi
degil, esrarengiz

ve üçkagitçi
Oryantal gibi yan

rollerdeki

basarisidir.

romantik, harikulade ve müthis bir
asikh ... Mad Ghoul' da Evelyn Ankers' i
elde etmesine müsaade edildi (12)." Bu
sözlerden aslinda MGM'in Turhan
Beyi Universal'in o zamana kadar yap
hginin tersine arhk romantik rollerde
pazarlamayi planladigini çikariyoruz.
Ne var ki, bugün bile kü1t bir aktör
olarak anilmasimn nedeni, kimi zaman
Boris KarIoff gibi kötü adamlara karsi
mücadele verip sevdigi kizi kurtaran
düzgün ve iyi adami canlandirmis
olmasi degil, esrarengiz ve üçkagitçi
Oryantal gibi yan rollerdeki basarisidir
(13). Kendisi "agir" (heavy) denen bu
tür karakterlere bir derinlik kazandir
maya çalish, kötü adamin anlasilmaya
deger yanlarim bulup ortaya koydu.
Bunu ise olabildigince az oynayarak
basardi. Eski filmlerin bugünkülerden
farkli bir gerçeklik anlayisi oldugunu
anlatirken, Bey kendi oyunculugunu
söyle açikliyor:

... Her zaman oynamayi uzak tutmaya
çalisirim. Birakirim durum isin çaresine
baksin, onu kelimeler tasisin, ama oyna
manin araya girmesine izin vermem.
Farklilik budur, bu filmlere büyüyü veren
de budur. Oyunculara bakin - o kadar
bakimiidirlar ki. Eski bir orman filmine
bakin, kiz timsahtan kaçmaktadir, dehset
içindedir ama saçlari güzeldir, ruju mü
kemmeldir. Bunu bugün yapsaniz seyirci
sadece güler. Demek ki o zamanlar çiplak
gerçekligi kaldirmayan birseyler vardi.
(14)

i

Tatli bir sesle:
-Hallo... excuse me ...

Turhan Bey, stüdyonun giris yerindeki
ofisin önünde pahali spor otomobilinden
indi. Çin hikayelerine veya binbir gece
masallarina pek iyi gidecegini, sanattan
olmaksizin sizin de hemen farkedeceginiz
çekik gözü, degirmice, tatli bakisli ve inci
disli bir yüz, uzun bir boy, genis omuz
lar ... Kendisindeki cinsi cazibenin sirrini
bir kadina tahlil ettirmek isterdim. (15)

Falih Rifki Atay, 1945 yilinda Los
Angeles'ta Turhan Bey'le görüsür. Ünlü
yazarin tarifinde çeliskili bir tutum
sezilmiyor degil, yine de Hollywood'un
Bey'e biçtigi rolü az çok açikliyor.

Turhan Bey Viyana'yla baglanhsini
hiçbir zaman kesmemis. 1949 yilinda
sanatçi Fethiye Tamer ve o siralarda P.
W. Pabst'in yaninda çalismakta olan
esi Süleyman Tamer, Turhan Bey' in
akrabasi Mükerrem Berk'in yardimiyla
bir randevu alirlar, ünlü oyuncuyu ve
annesini Viyana' mn mutena bir semti
o lan Schönbrunn' daki villalarinda
ziyaret ederler:

ViIIaninmermer sütunlu, mermer mer
divenlerinden cikarak yukari katta bolisikli
bir odaya gird·ik. Üzerinde beyaz çizg'iler
bulunan petrol renginde fevkalade güzel
bir kumastan yapilmis bir divan, güzel bir
masa, zarif bir etajer, büyük abajurlu bir
lamba, muhtelif artist resimleri ve yaglibo
ya tablolar odayi süslüyordu.

Içeriye uzunca boylu, koyu kestane
saçli, güzel giyinmis bir delikanli girdi.
Yüzünde yorulmamis bir ifade vardi!
- Hos geldiniz, diye elimizi sikarken:
- Türk oldugum halde Türkçe bilmedigim
için adeta utaniyorum, diye karsimizdaki
koltuga oturdu. (16)

Kendisi de tiyatro oyuncusu olan Fet
hiye Tamer gördükleri ilgi ve Bey'in
annesinin ikramlarini hala heyecanla
hatirliyor. Turhan Bey kendisini bir
Hollywood yildizina benzetmis, onlara
Türkiye' den babasim, Turgut Demiragi
(17) ve Nazim Kalkavan'i sormus. Ay
rilirken onlara (biri at üzerinde, digeri
eskrim yaparken) çokgüzel iki fo
tografini Almanca ithaf yazilariyla
imzalamis. Turhan Bey sohbet sirasinda
Maria Montez ya da Lana Turner ya
da herhangi baska biriyle evlenmeyi



düsünmedigini söyler. Montez'le hala
görüsmekte olan Bey, Turner'la onun
evinde tanismistir. Aslinda onun olayli
ask hayatinin tam ortasina düstügünü
söyleyebiliriz. Turhan Bey, Cult Movies
dergisiyle yaptigi bir görüsmede in
sanlarla iyi geçindigini anlatirken bir
defasinda yumruk yumruga geldigi
Stephen Crane'le bile sonradan iyi dost
oldugunu söyler. Cult Movies neden
kavga ettiklerini sordugunda cevap
vermekten kaçinir; insanlarin arka
sindan konusmamaktadir. Bunun ceva
bini bize yillar öncesinden Falih Rifki
veriyor: Stephen Crane Turner'in ni
sanlisidir ama aralari açiktir. Crane, bir
partide onu Turhan Bey'le dans eder
ken görünce dayanamaz ve hem
kiymetli nisan yüzügünü geri ister hem
de Turhan Bey'in Türklügünden dem
vurarak hakaret eder. Turhan Bey Cra
ne' i disari davet eder ve iki gözünü
birden morartir. Baska bir yazar, Tur
ner'in ancak Turhan Bey'in galibi
yetinden emin olduktan sonra yü
zügünü yerde yatan Crane' e firlattigini
ileri sürüyor (18).

Askerligin ardindan Turhan Bey
bir kaç filmde daha görünür, The Spiri
tualist (ya da The Amazing Mr X) ilgi
uyandirir ama belki biraz iyi ve kötü
karakterler arasinda gidip gelmesi ve
belki biraz da onu söhret yapan film
türünün gözden düsmesiyle unutul
maya baslar. Amerika' da son olarak
1953'de The Prisoners of Casbah'i yapar
ve Viyana'ya döner. Ayni yil Viyana' da
The Stolen Identiy/çal1111nisKimlik (ya da
i was Jack Mortimer/Ben Jack Morti
mer' dim) adli filmi çeker. Bundan sonra
çok uzun bir ara verecektir.

1993 yilinda Cult Movies dergisi
Turhan Bey'le bir görüsme yapar.
Bundan erotik-korku türünde filmler
çeken Fred Alen Ray'e sözederler ve
bir görüsme ayarlanir. Yapimci David
Guest Viyana'ya telefon eder ve Bey
40 yil aradan sonraHollywood' a geri
döner. Possessed by the Night'in (diger
adiyla Night Eyes/Gece Gözleri ya da
Dark is the Night) ardindan The Healer'de
oynar. Kü1t bilim-kurgu dizisi Babylon
S'te bir-iki kez görünür. Canlandirdigi
karakter kendi adini tasimaktadir. Ko
nusan Kaykay II' de (Skateboard Kid II)
küçük kaykayeiya sihirli kaykayi veren
Zeno adli esrarengiz adami oynar. Film-

in sonunda yarisi kazanan gençle
fotograf çektirir ama polaroid resim
çiktiginda Zeno'nun görüntüsünün
fotograftan silindigini, yerini çocugun
yitik babasinin aldigini görürüz.

III
Turhan Bey' e ulasmak için ugrasirken
çesitli adresler, telefon numaralari de
nedim, hiçbirinden bir karsilik ala
madim. Kaya Özkaracalar'in bazi
temaslari sonucunda Los Angeles'ta
bir adrese ulastim. Yine uzun süren bir
sessizligin ardindan Viyana' dan kisa
bir mektup aldim. Çok mesgul oldu
gundan yazamayacagini, kendisini
verdigi telefon numarasindan aramami
yaziyordu. Telefon ettigimde Turhan
Bey yazamadigi için tekrar özür diledi.
Ses, yasli ama enerjik bir adamin se
siydi (Bey 78yasinda).

s: 1953 yilinda Viyana'ya gittiniz.
Orada ticari fotografçilik yaptiniz, bir
seyahat acentasi islettiniz ve Salz
burg' da oyunlar sahnelediniz. Bildigim
kadariyla Avrupa' da hiç film yapma
diniz. Bunun nedeni Avrupa sine
masinin tarziniza uymamasi miydi?
Y:Ne fotografçilik yaptim, ne sayahat
acentasi isletiim ne de sahne yönetmen
ligi. Is yapmadim. Fotografçiligi bir ara
part-time olarak Amerika' da yap
mistim. Avrupa'da bir film yaptim.
S: Bu film filmografinizde yer almiyor.
Y: i was Jack Mortiiner diye bir film ...
Amerika' da The Stolen Identity adiyla
oynadi (19)
S: Evet, simdi hatirladim. Peki, 40 yil
sonra Hollywood' a geri döndünüz. Bu
nasil oldu?
Y:David Guest adinda çok mükemmel
bir yapimci benimle temasa geçti. Beni
telefonla arayip Hollywood'a davet
etti. Evet, tam 40 yil sonra böylece
Hollywood'a dönmüs oldum. Orada
bir kaç ay kaldim. Çok iyi vakit ge
çirdim. Sonra her yil Los Angeles' e
gidip gelmeye basladim. •

Turhan Bey sohbet
sirasinda Maria

Montez ya da Lana
Turner ya da
herhangi baska
biriyle evlenmeyi
düsünmedigini
söyler.



"Hiç Türk filmi
görmedim.
Görseydim

sevebilirdim. "

Turhan Bey ve Lynn Bar;
The Spiritualist filminde

s: Cult MovIes'le yaptiginiz bir gö
rüsmede simdiki sinema yildizlarinin
da çok iyi oynadiklarini ama eski
yildizlardan köklü bir biçimde farkli
olduklarini söylüyorsunuz (20). 40 yil
sonra Hollywood' da yönetmenlik
olarak, üslup olarak baska ne gibi fark
hli~Jar gördünüz?
Y: ünce, en çok ilgimi çeken, yönet
menlerin artik eskisi gibi sahnenin
içinde kameranin hemen arkasinda
yeralmamalan, ama çekimi sahneden
uzakta monitörlerden izlemeleri oldu.

En ilginç buldugum bu old~. Hepsi
genç, yetenekli yönetmenler. Ikinci bir
husus, kamera ve sesle, sahnelenen
oyunla oldugu kadar ilgilenmeleri.
S: 1940'li yillarin Türk sinema dergi
lerine bakan biri sizin bir çok fotog
rafinizIa karsilasiyor. Yaninizda Adil
Özkaptan, Sema Ipar gibi Türkler'i ha
tirliyorum. Siz de hatirliyor musunuz?
X: Tabii!Adil'i Los Angeles'te gördüm.
Iki yil önce beni ziyaret etti. (Türk
sinema dergilerinde Adil Özkaptan'in
Turhan Bey'le ilgili bazi haberleri
Türkçe'ye çevirip yayimladigini gör
müstüm. Turhan Bey Los Angeles'ta
sik sik görüstügü Hasan adli bir kisinin
soyadini hatirlayamadi.)
S: Ahmet Ertegün'ü taniyor musunuz?
Atlantic Records'u isletiyor.
Y: Nasuhi'yi çok iyi bilirdim ama
kardesiyle hiç karsilasmadim. Nas~hi
maalesef bir kaç yil önce vefat etti. Iyi
arkadasimdi, çok ÜzÜldÜm. Herhalde

çok harika vakit geçirdi; iyi para ka
zandi ve eminim çok güzel bir hayat
yasadi. .
S: Çocukken bir müddet Istanbul' da
yasadiniz ve sonra annenizle birlikte
olmak için Türkiye' den ayrildiniz.
Hollywood' da çalismaya basladiktan
sonra hiç geldiniz mi Türkiye'ye?
Y: Hiç dönmedim. Hiç gelmedim.
S: Anliyorum ...
Y: Görüyorsunuz, biraz kendimden
utaniyorum. Dili bilmedigim için.
S: Avrupa ve Amerika' da geçirdiginiz
onca zamani düsünecek olursak. ...
Y:Bu bazilan için çok düs kinci olurdu.
Üzgünüm.
S: 40'h yillarin Türk sinema dergilerine
bakan biri sizin Türkiye'ye gelip
yalnizca filmlerde oynamak degil ama
ayni zamanda bir film sirketi kura
caginiz beklentisini gözlüyor. Bu bana
daha çok dergilerin hüsn-ü kuruntusu
gibi gözüktü. Ama gerçekten de bu
türden bir projey~ niyetlendiginiz oldu
mu?

Y: Hayir. Hiçbir zaman. Dil problemi
yüzünden. Film isiyle ilgili çok iyi
arkadaslarim vardi. Bunlardan
biri ..Turgut, Turgut Demirag idi. Isinde
çok iyiydi. Galiba ben Holly
wood' dayken bir kaç kez telefonda
görüstük. Ama ben hiç bu türden bir
projeye niyetlenmedim. Dil problem
inden dolayi (21).
S: Hiç Türk filmi gördünüz mü?
Amerika' da Türk filmlerini izlemek

çok zor olsa gerek ama ...
Y: Hiç görmedim. Görseydim seve
bilirdim. Hasan bile Türk arkadas
lariyla sürekli temas halinde oldugu
halde Türk filmi izleyemiyar.
S: Dergiler annenizden övgüyle bahse
diyorlar ama babaniz hakkinda çok az
sey biliyoruz (22).
Y:Gerçekten mi?
S: Askeri atase oldugunu biliyo
ruz.Dogru mu?
Y:Avushirya' daki askeri atasenin mü
saviriydi.
S: Anne babaniz bosandiktan sonra
onu düzenli olarak görebildiniz mi?
Y:Mekhiplasiyorduk ama o da mektup
yazmada bana benzediginden çok
ender temas kurabildik (23).
S: Bir Amerikan gazetesinde türban
sarmayi babanizdan ögrendiginizi
okudum (24). Bu dogru mu yoksa sa-



dece oryantaIbir fantezimiydi?
Y: Oryantal fanL .. Benim babam fes
bile giymedi.
S: Son bir soru. Gelecek için planlariniz
neler? Programimzin sikisik oldugunu
biliyorum,gündemde nelervar?
Y: Gündemirnde bilgisayar var. Bilgi
sayarda, burada 40 yil boyunca çek
tigim binlerce resimle ugrasiyorum. Bir
zaman bir yerde islerimi sergilemek
istiyorum. Kesin bir sey yok. Bilgi
sayarimin tepesinde resimlerim
üzerinde yeniden çalismakla mesgu
lum. Bazilari çok iyi.
s: Söz resimlerden açilmisken, sinema
dergilerinde resimlerinizi içeren haber
lerin kopyalarini size gönderebi
lecegimi duymak sizi ilgilendirebilir.
Y: Çok samimi olarak söyleyeyim ki,
geçmisime ait hiçbirsey tutmam. Birisi
benden geçmisimle ilgili bir sey istese
mahcup olurum, çünkü hiçbirsey yok.
Hiç bir hatira tutmam, kendime aIt
hiçbirsey tutmam. Avusturya'ya dön
dügümde biri benden bir Hollywood
oyuncusu oldugumu ispat etmemi
isteseydi, ispat1ayamazdim. Geçmiste
ve gelecekte yasayan birini takdir
ederim ama ben simdide ve gelecekte
yasiyorum. Geçmis harikaydi. Çok hos
landim, ama bitti. Simdide yasiyorum ..
Biri bana gelip de Hollywood' dan
tamdigim bir hanimin resmini gös
terdiginde hosuma gidiyor an1a btinlari
hiç toplamam.
S: Su an görünürde hiç film yok mu?
Geri döndügümde muhtemelen tekrar
çalisacagim. Ya film ya da televizyon.
Televizyonu tercih ediyorum çünkü
uzun sürmüyor.
S: Babylon 5 dizisinde rol aldiginiz i
biliyoruz, ona mi devam edeceksiniz?
Y: Babylon 5' da bir iki kez göründüm
ama beni devamli tutamazlar. Belki
ilerde. Çok iyi arkadaslarim onlar be
nim.

Fred Olen Ray, Gecenin Gözleri (The
Night Eyes) adli filminde Turhan Bey'e
küçük bir rol verdi. Filmin sonlarina
dogru Turhan Bey bir arabadan iniyor
ve filmin bas karakterlerinden biriyle
bir restoranda konusuyorlar. Ray, Tur
han Bey'le ilgili sorularima elektronik
postayla cevap verdi.

S: Turhan Bey'e bu rolü nasil verdiniz?

Y:Cult Movies dergisindeki iyi insanlar
benimle temasa geçtiler ve Turhan
Bey'le bir görüsme yaptiklarim söyle
diler. Onunla bulusmayi isteyip is
temedigimi sordular. Bir ögle emegi
ayarladim. Gerisini biliyorsunuz.
S: Bildiginiz gibi Turhan Bey 40 yil
aradan sonra Hollywood'a döndü.
Oyunculuk tarzinin çekmeyi düsündü
günüz filme uymayabileceginden
korkmadiniz mi? Ya da bu tam

istediginiz sey miydi?
Y:Aslinda bir müddet film çevirmemis
oyunculari yeniden sinemaya çekmekle
nam yaptim, o yüzden fazla kaygi
lanmadim. Rolona mükemmel uydu
ve Turhan'in yasi yok. Kirk yil sonra
Turhan'la çalisacak ilk insan olmaktan
dolayi basima neler gelecegini dü
sünmedim degiL, ama gerçekten
mükemmel d i.
S: Buna bagli olarak performansini
nasil degerlendirirsiniz?
Y: Kültürlü, çok kültürlü ve çok
kontrollü. Turhan'in karsisinda
oynayan aktör Goodfellas gibi filmlerden
iyi bilinen ama rolünün her satirinda
çuvallayan biriydi. -Bununla birlikte,
Turhan yaninda senaryosunu bile
getirmedi. Bes sayfanin tamamini
ezberlemisti ve tek bir repligi atlaroadi.
Eger kalkarken iskemlesini devirip
durmasaydi utamlasi filmimde yera
lamaz di (25).
S: Bir müddet önce Turhan Bey'le tele
fonda görüstüm ve bana geçmise dair
hiçbirseyi saklamadigim söyledi. Tabii
ki, geçmisten sözetmeyi reddetmiyor.
70'lerinde biri olarak bu bakimdan size
nasil gözüktü?
Y:Çok rahat. Bir gün Susanna Foster'la
(26) gidip onu ziyaret ettik -gördü
günüz gibi Turhan Bey'le çok kezi

Turhan Bey ve Fred Olen Ray

"Turhan'in yasi
yok. Kirk yil sonra
Turhan'la çalisacak
ilk insan olmaktan

dolayi basima
neler gelecvegini

düsünmedim degil
ama gerçekten
mükemmeldi. "



Bir yandan, bir
karakter oyuncusu

olarak kalmayi
tercih eden, isini iyi

yapan,
baskalannin
arkasindan

konusmayi
reddeden biri;

diger yandan dilini
ve babasini

kaybetmis, sirtini
geçmisine ve

Hollywood'a
dönebilmis ama

besbelli kendisiyle
ve belki herkesle

bansik biri.

görüstüm. (Hemen hemen) Herseyi
konusmaya istekli görünüyordu ama
her "centilmen" gibi konusmayi
reddettigi konular da var.

IV
Bu yazinin baslarinda Turhan Bey'in
Hollywood'un Türkiye' deki isini kolay
lashrdigini ileri sürmüstüm. Bununla
birlikte, kimlik, özdeslesme, fantezi
gibi meseleler etrafinda dönen bir
çözümlerneyi bir kenara biraktim.
Kisisel bir ifade kullanmam yakisik
alirsa, Turhan Bey'e yakinlik duymak
tan kendimi alamadigimi belirt
meliyim. Bir yandan, bir karakter
oyuncusu olarak kalmayi tercih eden,
isini iyi yapan, baskalarinin arkasindan
konusmayi reddeden biri, diger yandan
babasini ve dilini kaybetmis, sirhm
geçmisine ve Hollywood'a dönebilmis
ama besbelli ki kendisiyle ve belki
herseyle barisik (27) biri. Söhret ve
yildiz personalannin nasil bir yalnizlik
üzerine kuruldugunu, bir insani tarif
etmekten nasil uzak kaldiklarini göste
rebildigimi umuyorum.

• Türkiyeye Geliyor i
• SOD idcii. Amerili.ti m~'mudl.tt!Kfan .oku

dutumuu .:are. Turhu Bey askcdUt:ini yaom.ak
içio Türkiye'ye ~d«~tit. Bu hususta kmd..i$iiidtti
malO:m.at ~lmi.k. için müracaat eden Jtuet«i1e1'e:

- .. Amer.bn ordusut:ida 'VuIfe aônmein
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Tesekkür

Bu yaziyi hazirlamak için yürüttügüm
arastirmada tanidigim ve tanimadigim
kisilerden büyük yardim gördüm.
Basta, Turhan Bey'le temas kurmami
saglayan Kaya Ozkaracalar olmak
üzere, bana Turhan Beile ilgili anilanni
anlatan sayin Fethiye ve Süleyman
Tan1er' e, onlarla görüsmemi mümkün
kilan Kezban Güleryüz' e, Turhan
Bey'in yillar sonra Hollywood'a
döndügünü ögrenip bana bildiren
Savas Arslan'a, bana materyal ve film
gönderen Ahmet Gürata'ya, Internet
uzerinden izlenimlerini aktaran Fred
Olen Ray' e, Turhan Bey'i bulmam için
ipucu veren Jan-Chris Horak ve Lang
Thompson'a, '1ojistik destekleri"nden
dolayi Meyda Yegenoglu ve Mahmut
Mutman'a tesekkürü borç bilirim.i

Notlar

(1)Azmi Turhan, "Turhan Bey", HoUvut Dünyasi,
20 Ocak 1945, no: 62, s. 16.
(2) Yildiz, cIlt: 13, no: 155 (15 Temmuz 1945).
(3) David J. Alvarez, Bureaucracy and Cold War
Diplomacy: The United States and Turkey 1943-1946
(Thessaloriiki: Institute for Balkan Research, 1980)
s. 107. Aynca Tanju Akerson da Savas Gemisi
Missouri (istanbul: Boyut, 1991) adli romaninin
girisinde bu olguya dikkat çekiyor.
(4) My Si/ent i-yar (London: Grafton, 1989) ss.
197-98. Philby, Ingiliz Gizli Servisi'nde çalisan
bir KGB köstebegiydi. Az daha ingiliz Gizli
Servisi'nin basina geçiyordu. Bir müddet
Türkiye' de de operasyonlar yönetti. Kendisi gibi
Sovyetler hesabina casusluk yapan iki
arkadasinin tedbirsizlikleri yüzünden afise oldu
ve Moskova'ya kaçh.
(5) Cilt 1, no: 1 (Agustos, 1947) s. 22.
(6) Burçak Evren daha 1926'li yillardaAmerikan
Disisleri Bakanligi'nin istegiyle Istanbul' daki
büyükelçiligin Türk seyircisi üzerine ayrintili bir
arashnna yaphr~p gizli bir rapor hazirladiklarini
belirtiyor: Eski Istanbul Sinema/ari: Düs Sato/ari
(istanbul: Milliyet,1998) s. 62.
(7) Örnegin Yildiz dergisi çikaracaklari yaz
sayisini söyle duyurrnus: "1945Yazligi.Aylardan
beri büyük bir dikkat ve titizlikle hazirlanmakta
olan Yaz sayimiz birkaç güne kadar çikiyor. içinde
Hollywood' dan gelen en son ve en güzel
resimleri, en nefis tablolari, sinemaya ait en
enteresan mevzulari bulacaksiniz." alt: 13, no:
156 (1 Agustos, 1945).
(8) Perin, Prenses, cilt: 1, no: 1, s. 4.
(9) Ailesi Turhan Bey'i görgüsünü arttirsin diye
Afrika' dan alip Paris' e gönderir. Cult Movies'in
yaptigi görüsmede Turhan Bey'in burada
görgüsünü daha çok nü fotografçIlik konusunda
gelistirdigine dair bir ima var. Budapeste sürekli
kaldigi bir yer degil; sikici '{iyana' dan kurtulmak
için bir haftasonu siginagi. lsviçre' deyse ingilizce
ögrenir, ama bu yeterli olmayacak, Bey
Amerika' da dil dersleri alacaktir. Turhan Bey
Almanca, Ingilizce ve Fransizca konusuyor.
(10) Ancak Turhan Bey zaten ünlü yönehnen
Arthur Lubin'le tanismaktadir. Paris'te annesiyle
kaldigi otelde tanishgi bir Amerikali ona Lubin' e
gönderir. Bey, sonradan Lubin'le bir kaç film
çevirdi.
(11) Cu/t Movie Stars (New York: Simon and
Schuster, 1991).
(12) "Turhan Bey'in Yükselisi",.Prenses, cilt: 1,
no: 1 (Agustos, 1947) çev: Adil Ozkaptan, s. 18.
(13) Bey.kendisine önerilen bir "keL,patlak gözlü
Oryantal" rolünü bu yüzden reddettigine
pisman. Böyle bir rolde bile yetenegini
gösterebilmesi gerektigini düsünüyor.
(14) Cu/t Movies
(15) Gezerek Gördüklerim (Istanbul: Devlet
Kitaplan, 1970) s. 236.
(16) Fethiye Tamer, "Turhan 'Bey'le Mülakat",
Yeni Istanbul, 1950, s. 5.
(17) Bey ve Demirag, Madame Darly'nin bir
eserini birlikte film yapmak üzere
haberlesmislerdir. Bunun üzerine Süleyman
Tamer, Bey'e Darly'nin eseri kendisine anlathgini,
eserde Türkiye'nin iyi taninmamasindan
kaynaklanan bazi aksakliklar oldugunu, bu
konularda dikkatli olunmasim gerektigini
söylemis.
(18) Jane Eilen Wayne, Lana: The Life and Loves of
Lana Turner (London: Robson Books, 1995) ss.



53-54. Ayrica: "Simdi Turhan piposuyla mesgul,
- yüz tane pipo biriktirmistir. Lana'ya gelince o
da ikinci kocasi Steve Craine' den olan küçük
kiziyla mesgul. Adi Cheryl Christina olan küçük
kiz iki yasina basti. Turhan Christina'yi çok
seviyor. Küçük te onu- daha dogrusu agzindaki
pipoyu çok seviyor. Turhan onu sevmek için
kucagina aldigi zaman Cheryl elini hemen
Turhan'in piposuna ahyor". "Lana, Cheryl ve
Bey", Yildiz, cilt: 14, no: 165 (15Aralik 1945).Lana
Turner ve Bey'in beklenen evliligi hiçbir zaman
gerçeklesmedi. Cheryl ise yillar sonra Turner'in
kocalarindan birini öldürdü. Cu/t Movies

görüsmesinde, Hollywood kadinlariyla olan
iliskilerine deginirken Bey kibarca onlarin
güzeliginin bir kisinin tekeline giremeyecegini
söylüyor. Ne var ki, Turner'in erkekleri idare edis
tarzinin fazla güven telkin etmedigini de
düsünebiliriz. Falih Rifki, Bey'e Los Angeles
evlilikleri hakkinda ne düsündügünü
sordugunda "seytan gibi bakh: -Los Angeles' de
evlenmek? Fakat kariniz sabahleyin kimin, ertesi
aksam kimin?" . Burada L.A. Confideniia/
filmindeki Lana Turner sahnesini hamIamamak
mümkün degil!
(19) Turhan Bey'in biyografi ve
filmografilerindeki bilgilerin bir kisminin yanlis
oldugu ortaya çikiyor. The Sto/en Identity ,
filmografisinde Amerika' daki son filmi olarak
gözüküyor. Bu durumda Turhan Bey'in
Amerika' dan ayrilmadan önceki son filmi 1953'de
yaptigi The Prisoners of Casbah oluyor.
(20) Turhan Beyanlasilan yeni yildizlarda,
eskilerdeki karizmayi göremiyor.
Performanslarini begenmekle birlikte, onlarin
"sokakta insanlarin dönüp dönüp bakacaklari"
kisiler olmadiklarini söylüyor.
(21) Türk sinema dergileri Turhan Bey'i
Hollywood' da bir Türk yildizi olarak sunmaya
önem verdikleri için Türkçe'yi unuttuguna pek
deginmiyorlar. Bu nedenle onunla görüsen bir
çok Türk'ün hayal kirikligina ugradigini tahmin
ehnek zor degil. Turhan Bey ise bundan bir hayli
rahatsiz olmusa benziyor. Falih Rifki ve F.Tamer

'le konusmalarinda da bu konuda mahçup bir
tavri var.
(22) Örnegin: "Her türlü maddi ve manevi sartlari
haiz olmasina ragmen, genç kizlik hayallerine
göre, tam ve pürüzsüz bir aile hayah geçirmek
saadetine erisemeyen bu sahsiyet sahibi kadin,
ikinci bir evlenmegi asla hahnndan geçirrniyor
ve kendisini ogluna vakfederek onun saglam bir
tahsil ve terbiye görmesini, iyi sartlar içinde
yetismesini kendine gaye ediniyor", Prenses, ayni
yer. Ya da: çok geçmeden içeriye, uzunca boylu,
fevkalade sempatik, Viyanali olmaktan ziyade
bir Türk kadinini andiran bayan S. girdi. Bu
Turhan Bey'in annesi idi. F.Tamer, "Turhan 'Bey'le
Mülakat".
(23) Bey, F. Tamer'le görüsmesinde babasini
sormus. Anlasilan aralarindaki bag Bey'in
Türkiye' den ayrilmasiyla kopmus.
(24) Turhan Bey'in basrolde göründügü The
Spiritua/ist gösterime girdiginde muhtemelen
reklam amaciyla gazetelerde "Bey'in Yeni Lakabi:
Türban Turhan" baslikli bir haber yayimlanmism:
"Türban sarrnak bir sanatm. VeTurhan Bey bunu
nasil yapacagini iyi bilen bir sanatçidir. Simdiki
rolünde kendi türbanini kendi sarmakta israr
etrnistir .... Bey ... babasi Mahumud Selahettin
Schultavy'nin ögrettigi metodu kullanmism. The
Spiritua/isi'in yildizina göre türban sarmak
becerikli birinin türbani giyene bakarak onun
jeneaolojik geçmisini okuyabilmesini saglayan
bahni bir sanattir ... " Cu/t Movies

(25) Ray, burada müphem bir ifade kullaniyor.
Anlasilan Bey, restoran sahnesinde konusma
bittikten sonra kalkarken iskemlesini devirmis
ve bunu bir kaç kez tekrarlamis. Ray, bu hatayi
hosgördügünü ima etmek isterken dil
sürçmesiyle aslinda bozuldugunu ele veriyor.
(26) Foster'in bir ara Turhan Bey'le sevgili
sanildiklari ama sonradan arkadas olduklarinin
anlasildigi rivayet ediliyor.
(27) Boris Karloff, Turhan Bey için "gördügüm
en ters adam" demis. Turhan Bey, "bunu yüzüme
söylemeyecek kadar kibardi, bana çok nazik
davrandi" diyor.

i



ROMANTiK ASKi,
TASviRiMDiR

60'lar ve 70'lerin Yesilcam 2Melodram Afisleri,
Geçen sayimizda Yesilçam film afis
lerinin tarihçesinden ve özelliklerinden
bahsetmistik. Yesilçam melodram afis
leri içerdikleri belli basli konu ve
temalara bagli olarak görsel malzeme
ve tasarim semalarina göre siniflan
dinlabilirler. Bazen bir afis yalnizca bir
sinifa ait olarak görülebilecegi gibi
birden fazlasina da dahilolabilir. Bura
da olusturulan siniflara yenileri de
eklenebilir.

Star (Satar) Afisleri:
En sik karsilasilan bu tipte Yesilçam
Sinernasi'ni yaratan kosullarin bir
yansimasi olarak gerek imge gerekse
film adi ya da slogan seklinde çokça
vurgulanan starlari görürüz. Burada
reklami yapilan film degil büyük bir
yildizlar geçidi ve sovdur. Yabanci
filmlerin afislerinde oldugu gibi,

Yesilçam melodram
afislerinin kompozisyo
nunda da sikça gözle
nebilen bu anlayisin
sebebi endüstrinin üze
rinde yükseldigi star
(satar) sistemidir. Filmin
adindan daha çok vur
gulanan starin adi, starin
önceki filmlerinin ve
basinda yeralisseklinin
etkisiyle olusan beklen
tiler sayesinde filmin
içerigini de büyük öl
çüde yansitir. Starin is
mini çevreleyen bu ön
görü ve beklentiler bütü
nü Richard Dyer tarafin
dan star text (yildiz met
ni) yani starin imgesinin
kariyeri olarak tanimla-

Nazli Eda Noyan

nir (Michael Cullingworth'dan sf. 13).
Türkan S.<,:>raybu tanima güzel bir
örnektir. Unü pekistikten sonra 1960
ve 1970'lerde onurlu bakire ya da sadik
esi oynayan Soray, "Soray Kanunlari"
olarak bilinen, sözgelimi öpüsme ya
da cinsellik dozu yüksek sahneleri
reddeden kurallarin bütününe uymak
taydi. Ancak degisen toplumsal yapi
ve sinema endüstrisi bu kanunlari yikti
[Yillar sonra sinema perdesinde
öpüsürken göründügü ilk erkekle
evlendi]. Sorayafislerde halk tarafindan
"kabul görecek" sekilde özenle tasar
lanirken, Arzu Okay gibi "ikinci dere
ceden" star kabul edilen ve sonradan
da seks filmleri çevirmis bir oyuncunun
posterleri araya baskalarina ait fotograf
eklenerek yapiliyordu. Aksiyon filmle
rinin önemli ismi Cüneyt Arkin ve
hayati ve kimligi filmlerine ve afislere
yansiyan Yilmaz Güney'in yani sira
diger yildizlar ve bunlarin imgelerinin
kariyerleri ise söyle siralanabilir: güzel
ve onurlu birinci kadinlar Muhterem
Nur, Belgin Doruk, Hülya Koçyigit;
yakisikli; tutkulu, seven ve iyi ahlakli
birinci adaml!3TAyhan Isik, Ediz Hun,
Kartal Tibet, Izzet Günay; femme fatale
(öldürücü disi), ikinci kadinlar Neri
man KöksaL,SusanAvci, Sevda Ferdag,
Mine Soley; seven ama reddedilmis,
"kötüden daha zayif", genç, ikinci
adamlar Tamer Yigit, Salih Güney,
Kuzey Yargin; kötü, güçlü ve yasli
karakterler Ahmet Tarik Tekçe, Atif
Kaptan, Erol Tas; filme bir yumusaklik
ve komedi havasi getiren iyi kalpli ve
yardimsever karakterler Suphi Kaner,
Hulusi Kentmen, Vahi Oz (Fatih
Özgü ven sf. 36-37).

Daha önce de belirtildigi gibi,



afislerin tasarimi seyirciye sikica bagli
oldugundan bir kaç versiyonu olan
afislere rastlanabilir. Örnegin film
Adana'da gösterilecegi zaman pro
mosyonda Adana'li starin ön planda
oldugu afisler kullanilirdI. Eger filmin
iki stari da o dönemde çok popüler ya
da kaprisli ise o zaman onlari ve hay
ranlarini memnun etmek üzere ikisinin
ayri ayri ön planda oldugu versiyonlar
hazirlanirdI. Böylece aslinda romantik
aski anlatmasi gereken afislerde, ro
mantik ask starlar ve seyirci arasinda
cereyan ederdi. Bir starlar resmi geçidi
olan bu afislerde Cahide Sonku'nun
Aysel, Batakli Damin Kizi'ndaki (Muhsin
Ertugrul, 1935) esarbi, Senol Birol
Goal'ün (Nejat Saydam 1965) golcüleri
ya da o yilin kapak yildizi gibi dönemin
moda ve popüler olanlarina rastlamak
mümkündü. Meshur bir müzisyen
afiste iri harflerle yazilan adiyla (Münir
Nurettin Selçuk'un adi gibi) ya da Me
mis'te (yönetmeni ve tarihi bilinmiyor)
oldugu gibi dönemi~ popüler komed
yenieri "Dümbüllü ismail ve Komik
Sevki'nin istirakile fevkalade nes'eli,
sarkili, raksli komedi" seklindeki bir
sloganla belirtilirdi. Dönemin izleyici
sinin bir tiyatro oyunu, futbol maçi, ya
da müzikal izleyecek olanaklara sahip
olamamasi sonucunda bu kitlenin ilgi
sini çekmek için adeta bir yildizlar
resmi geçidi, bir sova dönüstürülen fil
min afisinde de hangi birini koyalim
da ilgi çekelim sorusunun cevabina
toptan bir çözüm olarak neredeyse tüm
katilimcilar ve atraksiyonlar bir sekilde
yeralir, bu uygulamada çogunlukla
abartmalara da rastlanilirdI. Örnegin
filmde ufacik rolü bulunan biri afiste
en büyük alani kaplar, ya da filmin ve
filmdeki askin büyüklügü ''büyük sanat
saheseri", "en istirapli ask hikayesi" slo
ganlari ile anlatilirdi. Filmde kullanilan
figüranlarin sayisinin bile onbinlerce
diye telaffuz edildigi olurdu. Her zevke
hitab etmeyi hedef alan bu tipteki
Ölümsüz Kadin'nin (Mehmet Dinler,
1968)afisinde Türkan Soray hem sarisin
hem de esmerdir.

Türk melodramlari gibi, afislerde
de "kendini açik eden" ~ir yan vardir.
Ayrilik Saati'nde (Türker Inanoglu, 1967)
oldugu gibi starin afisinin imgesi filmin
afisinde starin imgesinin hemen ardin
da yeralir. Böylelikle mizansen kendini

hemen belli eder. Saklama ya da sem
bollerle anlatma yoluna çok sapmadan
filmde nelerin olup bitebilecegi hakkin
da bilgi verirler. Ergun Hiçyilmaz'a
göre Türk melodram afislerinde gör
dügümüz "toplumumuzun renkleridir.
Naif, hizli, ayni elden çikmis gibi duran
stilleri ile daha çok egitimsiz bir kitleye
hitap eden ve ucuz olmak zomnda olan
bu afisler basit, anlasilabilir, arabesk
ama ilgi çekicidirler".

Bazi afislerde kullanilan bir teknik
olan iHustrasyon ise star imgesine Sa
manyolu (Orhan Aksoy, 1967) filminin
afisinde oldugu gibi idealize edilmis,
dogaüstü, hatta tanrisal bir etki saglar
(Afiste kullanilan iHustrasyon Türkan
Soray'in basrolde oldugu bir filmin afi
sinde de kullanilmistir). Kimi zaman
da iHustrasyon sekli stara Çok Yalnizim
(Mehmet Dinler, 1973)filminin afisinde
oldugu gibi tanriça ya da kutsal bir in
san havasi verir. Afis içindeki diger ele
manlara kiyasla hayli abartili ve büyük
tutulan starin portresi, bazen de onu
çevreleyen hale ile starin "kutsalligi"
vurgular.

Star afislerine ilginç bir örnek de
star isimlerinin tipografik düzenle
mesiyle öne çikan Dügün Gecesi'dir
(Osman F. Seden 1966).Zeki Müren ve
Türkan Soray'in isimleri basit bir
sekilde ama güçlü bir etkiye sahip iri,
serifsiz harflerle filmin adiyla hemen
hemen ayni büyüklükte yazilmislardir.
Bu harfler yildiz seklini alan isik
hüzmelerinin iHustrasyonu ile vurgu
lanir. Tipografik düzenleme sanki esit
popülariteye sahip iki yildizin hay
ranlarini memnun etmek için tasar
lanmistir (Soray'in ismi uzun iken
Müren'inki büyüktür). Ayrica isimlerin
ayni harfi ortak kullanarak birles
tirilmesi romantik ask, kader, ya da
basari gibi ortak bir paylasima isaret
eder. Filmin karakterlerinin afisteki
imgeleri, isimlerinin agirligi altinda
kalmayip Türkiye'nin starlari biçimin
deki kimlikleriyle öne çikar.

Bazen film afislerinde kullanilan
harf karakterleri kummsal kimlik gibi
islev görür: eger film bilimkurgu ise
modern ve teknik, aksiyon filmi ise
maskülin, iri ama basit, eger tarihi ya
da western filmi ise eski, serifli,

geleneksel karakterler; eger ask filmi
ise süslü, zarif karakterler kullanilir.i



Yesilçam melodram afislerinde ise seri
üretim ve teknik donanimsizliklardan

dolayi genelde basit, siradan serifsiz
karakterler kullanilirdi. Ancak yine de
tipografik çözümlerde bazi ilginç
istisnalara rastlanabilir. Bazen film adi
ikinci derecede dikkat çekecek sekilde
tasarlanir; büyük harflerle yazilsa bile
renk düzenlemesi, yerlestirme ve harf
karakterlerinin özelligi sayesinde ikinci
plana düsürülür. Böylece filmin adi
ortaya konur ancak starin imgesini ve
ismini asla gölgeleyemez, baska bir
deyisle onun gölgesinde kalir.

Yesilçam melodramlarinin "g~rçek
olanin vefali travestisi" oldugu (Ozgü
ven sf. 40) içerigin iki boyutlu imge ve
tasvir düzleminde kotarildigi ve yal
nizca "kostümIere bürünerek" "mis gibi"
yaptigi söylenebilir. Ne anlatilacagina
nasil anlatilacagindan daha çok önem
verilen filmlere uygun olarak afislerde
de daha sembolik ve karmasik tasarim
çözümleri yerine içerigin basit, kolay
anlasilir ifadesi tercih edilirdi. Bazen
içerik ve film adinin tipografisi arasinda
bir bag kurulurdu. Baska bir deyisle,
harf karakterlerinin stiHerinde ifade

yaratilirdi (Wellington sf. 100). Yarali
Kalp'in (Remzi Jöntürk, 1969) poste
rinde bu tip bir yaklasimi görebiliriz.
Burada karakterler eski stilde ve agdali
bir ask öyküsünü isaret edercesine süs
iüdür. Cem Sultan'in (Remzi Jöntürk,
1969) afisinde film adinin tipografisi
geleneksel dogu kaligrafisini çagristirir
(R. Jöntürk'ün soyadi kimi afislerde
Cöntürk seklinde yeralir, bu da sek
törün o dönemdeki durumu hakkinda
farkli çikarirnlar saglayacak ipuçlari
verebilir).

Yesilçam melodramlari starin mit
kimligi üzerine kuruldugundan, bazen
filmin adi da bu yildizin idealizasyonu
olabiliyordu: Dünyanin En Güzel Kadini
(Nejat Saydam, 1968), Tapilacak Kadin
(N. Saydam, 1967), Ask Mabudesi (N.
Saydam, 1969), Ölümsüz Kadin, Bebek
Gibi Masallah (Mehmet Dinler, 1971).
Böylece slogan gibi olan bu basliklar,
starin güzelligini çagrishran süslemeler,
büyüklük, renk ve karakter seçimleri
gibi çesitli tipografik numaralarla
vurgulanirdi. Yesilçam endüstrisinin
temelinde rastlanabilecek"ticaret" ve
"seri üretim" yüzünden bazi filmler
gerçek yönetmenler yerine onlarin asis-i

tanIari tarafindan yönetiliyor, bu
nedenle starin ismi filmin adindan bile

büyükken yönetmenin ismi film yapim
sirketinin logosundan küçük yazili
yordu. Ama bazen yönetmenin ismini
içeren "bu bir Metin Erksan filmidir"
gibi bir slogan görülür ve yönetmen
isimleri starlarin ya da filmin ismi ka
dar büyük yazilirdi. Bu yabanci film
afislerini taklit edilisi olarak yorum
lanabilecegi gibi bazi istisnai durum
larda seyircinin Metin Erksan, Lütfi
Akad, Memduh Ün gibi yönetmenlere
verdigi önem seklinde açiklanabilir.
Ancak bazen yildiz olmak da afiste
vurgulanmak için, Özhirk Serengil ye
rine çiplak bir bayan figürünün vurgu
landigi afiste gördügümüz gibi, yeterli
degildi. Böke'ye göre bu afis gerçekte
Serengil'i öne çikaracak sekilde tasar
lanmis ancak yapimci ve salon sahip
lerinin baskisiyla degistirilmistir.

Star afislerinde siklikla rastlaya
bilecegimiz bir baska çesit ise, Asktan
da Üstün filminin afisinde de görüldügü
gibi starin çerçevelenmis imgesinden
olushirulmus afislerdir. Burada star bir
sanat nesnesi, object d'art olarak teshir
edilmektedir (Rabello ve AlIen sf. 301).
Bir çerçeve degerli veya "bakilasi" bir
nesneyi korumak ya da isaret etmek
için kullanilir. Star afislerinde buna bir
de fetisizm eklenir. Bu durumda çocuk
annesinin penisinin olmadigini fark
eder ve bunun yerine geçebilecek ona
hadim edilme korkusunu yasatan ek
sikligi giderebilecek bir sey koyar.
Böylece bu durumu bilinçsizce kabul
edip ayni zamanda reddeder. Starlarin
yüzü, disi figürlerin sunumu, giysilerin
kullanimi gibi imgelerin sinema
perdesinde mizansen, detay, renk,
kompozisyon ve çerçevelendirme ile
organize edilmesi gibi (Stephen Neale
sf. 36, 41) afiste de starlarin imgesi
çerçevelenip vurgulanarak izleyicinin
eksigini kapatan bir vekil olur. Starlarin
imgeleri daha çok fetisistik ve düssel
degerleri varmisçasina çerçevenin
içinde iken star kimliginin gerçegini
yansitmalari açisindan önemli olan
isimleri çerçevenin disinda hihilmustur.
Böylece izleyici film afislerindeki yil
dizlarin gerçeküstü, kutsal, düssel
yaratiklardan ziyade sadece aktör,
aktrist veya sarkici olduklarini ayni
zamanda hem bilir hem de reddeder.



Adaleli Errrkek Afisleri:
Kadinlarin cheesecake (peynirlikek)
olarak teshir edilmelerinin yaninda
Yesilçam melodram afislerinde aynen
Hollywood'da oldugu gibi erkek etinin
teshiri olarak tanimlanabilecek bir de
beefcake (pirzolakeki !) hadisesi vardir.
Bu afislerde genel kani ve kullanirnin
aksine erkekler çesitli kiliklara girmis
cinsel nesnelerdir: kadinsi duyar
liliktaki erkek imgeleri, cinsel arzunun
nesnesi olan kismen çiplak erkek
imgeleri, imrenilen eril ve savasçi erkek
imgeleri, bakilan erkek imgeleri. Ancak
her ne sekilde sunulsa da erkek
imgelerinin ortak paydasi her zaman
"ideali" simgelemeleridir.

Berger'in iddiasina göre kadin,
kendini degil baskalarinin açligini
baslirmak için resmedilir; o, cinselligini
onun gerçek sahibinin kendisi
oldugunu sanan izleyiciye sunar (sf.
55-56). Berger ayrica karsit cinsler
arasindaki bakis yönlerini erkeklerin
kadini izlerken, kadinin izlenen
kendisini izledigini belirterek açiklar
(sf. 47). Melodram afislerinde
erkeklerin de Affedilmeyen'de (Türker
Inanoglu, 1966) oldugu gibi kadinlar
ya da diger erkekler tarafindan
izlendiklerini gözlemleyebiliriz.
Neale'den alinti yaparak, Paul
Willemen söyle der "izleme arzusunun
dogrudan nesnesi her zaman disi
olmak zorunda degildir. Bu nesne erkek
de -ki çogunlukla öyledir- olabilir.
Genelde meydana gelen ise, erkege
atilan bakisin ideolojik açidan kabul
görmüs, bakislarin ebedi hedefi ve
problematik olmayan seksüel obje
kadina yönelecegi bir nakil yada
yedekleme noktasi olarak tanimlanip
masumlastirilmasi ve erotizmden
anndinlmasidir" (sf. 57). Erkek, bakis
nesnesi ve seksüel güce sahip sert adam
olunca bu erkege bakma arzusu ideal
ego ile narsistik özdeslesme ya da
"erkek çiftlerin kutlanmasi" olarak
tanimlanabilir (Neale sf. 57). Freud'a
göre çocuk libidosunu ona yöneltmekle
birlikte ann~ye açlik ve korunma istegi
ile yaklasir. Iki seksüel objesi annesi ve
kendisi olur. Böylece annesine ya da
'narsistik' nesneler olan kendisine

benzerleri bulur (Seçil Büker'den sf. 6
9). Laura Mulvey'in belirttigi gibi "bir
erkek film yildizinin parildayan

özelligi, bakisin erotik nesnesi olma
sindan dolayi degil, aynanin karsisinda
ki tanima aninda kavranan daha

mükemmel, daha tamam, daha güçlü
ideal ego olmasindandir" (sf. 20).
Bakisin kadin nesnesi izleyiciden
bakisini mütevazi ve sabirli, baska bir
seyle ilgilenmiyormusçasina çevirir.
Ama bakisin erkek nesnesi çogunlukla
izleyiciyi ve afisteki kadini umusamaz
hatta onlari farketmemis gibidir.
Kendinden emin, tutkulu ve daha
önemli ve ruhani olaylarla ilgili bir
tavir sergiler. Adaleli erkek afislerinde
kadindan erkege yöneltilen bakista
korku, saygi, hayran-
lik, kiskançlik ve mer-
hamet için yalvaris
vardir.

O dönemdeki sine
ma izleyicisinin çogun
lugunun kadin oldugu
gözönüne alindiginda,
erkek etinin teshir edil
digi afis tasaninlardaki
erotik niyet anlasila
bilir. Bazi adaleli erkek
afislerinde gömleksiz
erkekler cinselliklerini

dolayli bir yolla satar
lar ya da Kral Arkada
sim (Osman F. Seden,
1964)ve Galatali Musta

fa (Aram Gülyüz, 1967)
filmlerinin afislerinde
gözlemlenebilecegi gi
bi bas parmagini belin
de cebine kilitlemis
erkek figürü, cinsel or
ganini isaret ederek
tehditkar bir cinsellik sunar. Freud'un

silahin penisi simgelernesi argümanini
halirlarsak eger, kadinlari tehlikelerden
kurtaran silahli ve yumruklari sikili
erkekler ile aksiyonlu ve ataerkil ikon
larla dolu bu afislerin erotik olduklan
söylenebilir.

Melodramlar ve afisleri söz konusu
oldugunda, Neale erkek vücudunun
erotiklestirildigini ve bir noktaya kadar
erkegin kadin gibi resmedildigini savu
nur. Mary Ann Doane ise, ask hikaye
lerinde dis il bir tür içindeki varligi
nedeniyle erkek, bir dereceye kadar
kendi cinselliginden uzaklasmislir, der
(97). Yikilan Yuva (Orhan Aksoy, 1967)
ve Kusçu (Vural Pakel, 1973)filmlerinini



afislerinde oldugu gibi kimi melodram
afislerinde duygusal yüz ifadelerine
sahip, bebekleri anne sefkati ile kavra
yan, baslarini sevgililerinin dizlerine
yaslayan erkekleri görebiliriz. Barthes'a
göre "baskasinin eksiklgini duyan her
erkegin içinde, disilik kendini gösterir:
bekleyen ve aci çeken bir erkek muci
zevi sekilde -homoseksüel oldugu için
degil, asik oldugu için- disilesir" (sf.
(0).

"Romantik basrolleri oynayan
erkek starlar çoklukla 'eri)' özellik
lerinden dolayi seçilmezler ... Disil
adam çekicidir çünkü kadina özgürlük
sunar ... ask filmlerindeki erkekler
siklikla 'kadin gibi davranirlar' ... ve
kadinlarin istedikleri de erkeklerin
onlara benzemeleridir" (Doane, sf. 116).
Ask öyklilerindeki erkek star çogun
lukla engelleyici degildir, ancak bu
onun sik sik himaye eden tavrini ve
onunla bütünlesen romantik ask mitini
daha da baskici kilar. Romantik ask
erkegin idealize edilmis imgesi ve
kadin arasinda yasanirken, mükemmeli
düsleyip "siradanla" yasayan fetisist
konumundaki kadin izleyici "gerçek
erkegi düssel prens yolu ile kabul
etmeyi ögrenir" (sf. 118).

Erkek-kadin Afisleri:
Berger'e göre kadinin en yaygin sunum
sekli ya bakilasi birer obje, provakatif,
bastan çikarici, bakanin olmaya hazir
cheesecnke, ya da mükemmel ve vefakar
evkadini tiplemesidir. Kadinlar cinsel
olarak ikincil karakter olmalarinin

yanisira kendilerine has irade ve ener
jiden yoksundurlar. Erkek imgesiyle
olusturulan narsistik yaklasim dünya
nin ve kimligin erkege ait oldugunu
isaret eder. Kadin ise erkegin egemen
kimligine karsi duydugu imrenme ve
elindeki ayna ile basbasadir. Erkek
kadin afisleri iste böyle bir imrenmenin
yansimasini "bir elinde de aynayi tutan"
kadinla birlikte barindirir. Kadininin
"bölünmüs kimligi", erkeksi ve öldü- .
rücü kadin ile disi ve mutlu eden kadin
biçimlerinde ve cinsel arzu nesnesi 01

ina ortak paydasiyla (Marline Dietrich
gibi) birlikte vurgulanir. Ayrica bölün
müs kimlik filin ve afislerde hitucu ve
iyi ahlakli ile kötü ve ahlaksiz arasin
daki zitlikta da görülür. Bu tip afislerde
de psikanalizin cinsel farkliligin reddi,•

penisin varligi ve yoklugu üzerine kur
dugu fetisizm yani "inancin bö
lünmesi" bulunmaktadir (Neale sf. 36).
Kadinin penisinin yoklugu hadim e
dilme tehdidi savurup hosnutsuzluk
uyandirdigindan, Laura Mulvey'in
iddasina göre erkek bilinçalti hadim
edilme korkusundan kaçmanin iki
yolundan birini seçer (sf. 21). Kaçmamn
bir yolu sunulan kadin figürünü bir
fetise dönüstürerek onun tehlike yerine
tekrar güven vermesini saglamaktir.
BÖyle bir bakis açisi ile A,~la Gözlerim
(Mehmet Dinler, 1965) filminin afisinde
kadin imgesinin erkek gibi resme
dilmesinin inancin bölünmesi ve sek
süel farkliligin reddinin bir sonucu
oldugu kabul edilebilir.

Mulvey'e gÖre "filmi izleyicinin
Özdeslik kurabilecegi, kontrolü elinde
tutan temel bir figüre baglayarak
erkegin rolünün aktif, hikayeyi'tasiyan
ve birseylerin olmasini saglayan bir
figür olmasi mümkün hale gelir" (sf.
20). Ama Yesilçam'in erkek-kadin
afislerinde disi, izleyicinin özdes
lesebilecegi idare edici bir figür olmakla
birlikte hikayeyi ilerleten aktif bir rol
oynar. Ancak her ne kadar eri1bir femme
fatale afisin odak noktasi ise de, tercih
edilen kadinin cinsel konumu ayni ya
da baska bir kadinin güzel, disil, ya da
sirin imgesinin alternatif varligiyla
belirtilir.

Cinsel konumun "hanim hanimcik"

ve "aktif femine fatale öznelligi" olarak
ayrilmasi elbiseler, durus ve sigara
içmek gibi tavirlarin afiste ifade edil
meleriyle saglanir. Danesi'ye gÖre
"elbiseler sadece vücudu degil cinsel
liginÜzi de örter. Onlar bazi ideolojik
hayat tarzi kodlarini, konumlari, inanç,
mesaj ve manalari içerirler. Sigara
içmek de, bariz olan penis çagrisimiyla
fetisistiktir" (sf. 55, 147-153).

Gözleri Ömre Beriel'in (Ülkü
Erakalin, 1964) afisinde tatli tebes
sümüyle gelinlik içinde olan kadinla,
erkek elbiseleri içinde ve sigara içip
izleyicinin gözlerinin içine erkeksi bir
tavirla dogrudcin bakan figür ayni
kadindir. Varligi erkeklerin iktidar
sizligini açiga vururken cinselligi ile
de tehdit olusturur. Ancak kabul
edilebilir disiligin imgesi bir kenarda
"haddinden fazla disi cinselligini
okyanusta bogmak için" bekler (Doane
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sf. 99). Afisteki iki adam gelinle bütün
lesmis ve mutlu edilmis erkek ve erkek
kadinin dizlerinin altinda yikilmis,
hadim edilmis "kriz geçiren erkek"
olarak ayristinlir. Bu da "En iyi kadin
evinin kadinidir" deyiminin ve askin
onunla daha güvenli ve ödüllendirid
olduguna dair inanisinin altini çizer.
Doane'in belirttigi gibi, "ataerkil bir
toplumda romantik ask miti kadinin
fazla enerjisinin tümünün disa çika
bilecegi bir yer olarak onu paradoksal
bir sekilde evcillestirmek için vardir"
(sf. ll8).

Hareket Afisleri:
Kadin ve erkek figürlerinin vücut
semalari birbirleriyle kiyaslanarak
incelendiginde ilginç farkliliklar sap
tanabilir. Barthes'a göre "kadin sabit ve
vefalidir; bekler. Erkek ise kararsiz ve
maymun istahlidir; seyahat edip
avlanir" (Doane'dan sf. 109). Kadin ve
erkegin bu özellikleri imgelerini de
etkiler. Danesi, kadinin vücut sema
sinin, cinselliginin (hassas, ihtirasli,
sicak) portresi olarak cevizkabugunun
içinde oldugunu ve erkegin vücut
semasinin da eri! cinselligini (sert, kaba)
yansitigini belirtir (sf. 55).

Bakan ve bakilanin aktif-pasif
karsitligi yüzünden erkek pasifligi
reddedercesine çogunlukla aktif resme
dilir ya da hiç bir aktivite göstermese
de, aktifmis gibi bir izlenim verir.
Melodram afislerinde ilginç olan bir
nokta da, erkek vücutlarinin sunu
munda görülen disari (aktif) hareketi
(nisan alinan silah, kaldirilan yumruk,
arkaya yaslanma, vb.) ve kadin vücut
haraketinin tam zit sekilde içeri (pasif)
resmedilmesidir (kapali kollar, erkek
lere dogru egilme, korkmus tavir, vb.).
Kapali vücut semasi "aklim karisik;
ihtiyacim olani alamiyorum; kistirildim;
kilitlendim; kurtar beni" seklinde
yorumlanabilir ve bu kadinlar için
iletisimin pasif, kabul edilebilir ve
ahlaki bir yoludur. Toplumdaki tutucu
dogu ve modern batinin ikilemi adeta
buraya da yansimaktadir. Yesilçam
melodram afislerinde, zitliklar
karakterlerin imgelerine vamp ve
masum, iyi ve kötü, vb. olarak ve
tasariminin genelinde siklikla yansir.
"Kötü" kadinlar daima ikincil roller
dedir ve afislere de ikincil elemanlar

olarak girerler. Çogunlukla küçük
boyutlarda ya da köselerde yer alirlar.
Ancak yine de filmde öyle bir karakter
olmasa da, afiste "kötü" bir kadin
çogunlukla bulunur. Kadin vücudunun
sunumu karakterlerine göre degisir:
masum kadinlar itaatkar, uysal sekilde
içeri yönelirken; vamp ve provakatif
"kötü" kadinlar neredeyse erkeklerin
hareketine sahiptir. Ayrica gözler de
benzer bir yönü takip eder.

Kardes Kavgasi'nin (Türker
Inanoglu, 1967) afisinde kadin karak
terler arasindaki ikil em elbiselerinin
biçimleri, renkleri ve vücut hare
ketlerinin yönleri ile saglanmistir.
Beyazlar içindeki kadin
ellerini cebinde tutar.
Basini ve bakislarini
erkegin oldugu tarafa
belli belirsiz yöneltir.
Oysa siyah dekoHe el-
biseli kadinin kolu ve
bakislari dogrudan
olarak erkege uzanir.
Kirmizilar içindeki
erkek ise tutku ve ak-
tifligi yansitir. Elini ve
bakisini direkt olarak
beyazli kiza yönelt
mistir. Bu onun Yesil
çam melodramlannda
her "gerçek erkekten"
beklenen "saf, doku
nulmamis ve korun
mus olanla" aski yasa
mak olan seçimini açik
eder.

Yesilçam melo
dram afisleri romantik
aski takdim etmenin
yanisira yapildiklari_
dönemin toplumsal yapisini ve film
endüstrisini olusturan kosullari da
izleyiciye aktarir. Veysel Atayman'a
göre melodram çeliskilerle dolu bir
hayatin gerçegidir (sf. 44). Melodram
afislerinde yer alan tüm hayali ikilemler
de aslinda o dönemde Türkiye'nin
içinde bulundugu geleneksel ve tutucu
dogu ile modern bati arasinda sikis
misligindan dogan sosyal ve kültürel
çeliskilerin bir sentezidir. Yesilçam
melodram afislerinde tutuculuk
kadinin cinsel kimligindeki ikilemi
yansitan iki zit kimlik ve bunlarin
erkeklerle iliskisinin resmedilmesi ile



Afislerdeki
kadin ve erkekler

bir yandan
dönemin kapitalist

toplumunu
yansitirken, diger

yandan da kismen
kabul görmüs

ancak hala

geleneksel
degerlerin etkisi

altinda basarisizca
adapte edilmis

modernligi
yansitirlar.

saglanirken, modernlik dis görünüs,
saç ve kiyafetle verilmeye çalisiliyor
gibidir. Melodramin burjuva ideo
lojisinin bir ürünü olmasi nedeniyle,
kadin ve erkekler bir yandan o dö
nemin kapitalist toplumunu yansi
lirken, diger yandan da kismen kabul
görmüs ancak hala geleneksel
degerlerin etkisi alhnda basarisizca
adapte edilmis modemligi yansilirlar.

Bu afislerde melodramin.rekla-c
minin yapilmasininyani sira, 'enaçik
motivasyon tutucu toplumsal degerleri
yansitan heteroseksüel1igin yücel
tilmesidir.Sloganlarve sikçakullanilan
kalp motifi ile Hollywood ve Yesilçam
film endüstrisi için garanti teskil eden
ask ve heterosek.süel çift vurgulanir
(Haralovich 50). Ister 1965-75'lerdeki
gibi romantik ve namuslu, isterse de
1975-80'lerdeki gibi seksi ve tutkulu
olsun, temelde ask filmi olmayan
macera ya da savas filmlerinde bile
kadin erkek iliskisi kullanilir. Hatta
çogu zaman dügünler ve gelinlerin
varligi ve ön plana çikarilmalan ile
heteroseksüelçiftkutsanir ve yüceltilir.

Yesilçam melodraminin kendine
has bir melodram gelenegine sahip
olmasi gibi, Yesilçam melodram
afislerinin de kendi geleneklerini
yaralinalanndan dolayio dönemin gra
fik sanatini tam olarak yansittigi
söylenemez. Yönetmeninden illüs
tratörüne, starlardan matbaacilara dek
pek çok katilimcinin birbirinden ayn
olarak müdahalede bulundugu bu
afisleradeta bir patchwork (parçayama)
gibi islenmislerdir. Bugünün film
afislerinde melodram afislerinin kimi
özellikleri halen devam etse de, afisi
görsel ve yazili malzemelerin bir
karisimi ya da "sözlü resim" olarak
görmenin yerini daha bilinçli bir
tasarim anlayisi alir. Her ne kadar
eksikleri, fazlaliklan ya da Türk grafik
sanalina katkilari tarhsilabilir olsa da,
içinde pek çok aniyi ve emegi barin
diran Yesilçam afislerinin bakani
tebessüm ettirdigi ve nostaljiye sü
rükledigi gerçegi de yadsinamaz.
Çünkü Ferit Edgü'nün de dedigi gibi,
duvann konusan dili afislerInsancillar,
yasiyorlar ve herkes bu dili okuyor"
(Alhntas'tan sf. 11)ve geçmisin renkli
yüzü onlardan yansiyor.

i
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AYHAN ISIK'IN iTALYAN MAFYA FILMI,
Kaya Özkaracalar

Der~in birinci sayisinda Ayhan
Isik in oynadigi iki ltalyan korku
filmiyle ilgili bir yazim yeralmisti. Bu
yazida iseAyhan lsik'in oynac4gi baska
bir ortak yapimi ele alacagim. !talya' dayasayan bir Türk isadami olan Sakir

Sözen' in girisimiyle 1972'de Türkiye' de
çekilen bu. filmde Ayhan Isik basrolü
genellikle !talyan filinlerinde oynayanAmerikali aktör Richard Harrison'la
paylasiyordu. Yönetmen Frank Agra
ma, ~örüntü yönetmeni ise Franco
Villa ydl. Filrp., L' Amico del Padrino

adiyla 1972'de Italya' da gösterime ~.Yillar sonra ABD' de Revenge ai the
Godfather adiyla video piyasasina da
sünilecekti.

Revenge of the Godfather'in jeneri
ginde hiçDir türk oyuncunun adi yer
almiyor. Ancak Ayhan Isik'in takmaadi olarak ''Ian Flynn" adi kullaniliyor.
(Babanin Arkadaslari'nda ise basrol
lerdeki yabanci oyuncularin adlari

jenerikte yer aliyor). Ayhan Isik ve
Richard Harnson'in rakip mafya aileleri
için çalisan iki eski arKadasi canlan
dirdigi filmin yabanci ve BabaninArkaaaslari adli Türkçe versiyonlari
arasinda farkliliklar var. Ayhan Isik'in
canlandirdigi karakter bir versiyonda
Atif digerinde Anton adini tasiy'0r.

Babanin Arkadaslari' nda polisin ikiliyi
izlemekte olduklarini anfamamizi saglaxan birkaç kisa sahne yeraliyor ancak

diger versiyonda polisle il@i hiçbirsaline yok. Ancak Revenge of the God
father'da yer alip Babanin Arkadas
lari'nda yer almayan sal!nelerin sayisi
ve süresi çok daha fazla. Oncelik1e (soft
core) seks sahneleri Türkçe versiyonda
)'ok. Babanin Arkadaslari'nin 32.
dakikasinda Atif, manav deposunda
basbasa kaldigi kizin (Krista Nell)

yüzünü oksayarak "Çok güzelsin
Leyla" diyor ve daha sonra 5aska birsahneye geçiyoruz. Revenge of the God
father da ise Anton elini Layla'nin

yüzünden indirdikten sonra Anton ve
Layla birbirlerini soyuyor, öpüsüyorve yere uzanip sevisiyorlar . .AncaK 2
dakikadan biraz daha uzun süren bu

sahnenin çirlaklik içeren karelerinde
Ayhan Isik in mi oynadigini :y:oksa

dublör mü kullanildigini arilairuik zor.Filmin sonlarina dogru kumsaldaki

bir silahli çalismadan sonra Riehard vesevgilisi JaleIJenny (Erika Blanck) bir

tekneye binip kaçiyodar. Arkalarindan
da silahli adamiarin yeraldigi ikinci bir

tekne geliyor. Türkçe versiyonda sahne
burada kesiliyor. Revenge of theGodfather' da diger tekneden ates

açiliyor ve tekneye gizlenmis Layla vu
ruluyor; kahramanlarimiz takiptenkurtulduktan sonra Jenny'nin KOl
larinda ölüyor. Revenge of the God
father'in baslarinda Anton'un su kay~

yapan bir adami vurarak öldürdügüsal1ne de Türkçe versiyonda neredeyse
yok sayilir. Babanin Arkadaslari'nda

denizde bir adam su kayagi yaparkenAtifin elinde tüfekle kayaliklarda do
lastigini görüyoruz o kadar. Babanin

Arkadaslari'ndan çikartilmis amaRevenge of the Godfather'da yer alan bir

baska sahnede ise finale dogru Anton,Richard'in patronunu öldürmesine

atifta bulunarak "Silahi gördügümdeisimin bittigini sandim" diyor. Richard
ise "Ortagimi öldüremern" yanitini
vererek bu isleri birakacagini söylüyor

ve Anton' a da aynisini yapmasini imaediyor. Finalde rihtimdaKi veda sah
nesinde Atif/Anton ise "Senin ögü
dünü tuttum ve kendime baska bir is

buldum" diyor. Riehard ve sevgilisininteknesi havaya uçunca Atif! Anton

cebinden bir telgraf mesaji çikaripokuyor. Revenge ot the Godfather'da Ari
ton'un artik Ricli.ard'in patronu hesabi
na çalismaya, Babanin Arkadaslari'nda

ise Atifin artik polisle isbirligi yapmaya
basladigini anIiyoruz.Babanin Arkadaslari'nda senarist

olarak Faruk Alatan'in, Revenge of theGodfather'da ise Frank Agrama ve Fabio

Piccioni' nin imzalari yer aliyor. Her iki
versiyonun diyaloglarinda da ilginç
farkliliklar var. Leyla'nin kahramanlanmizdan kendisini buralardan

götürmelerini istedigini açiklarkenKullandi@ if~delerdeki vurgu farkinda

oldugp. gibi Ingilizce versiyondaki "thisstupia island (DU aptal ada)", Türkçe
versiyonda yalnizca "bu ada" oluyor,
"I feel buried here (Kendimi burada
gömülmüs gibi hissediyorum)" ise
tamamen çikanlmis. Ayrica Jenny'nin
Ramazan' da yöre halkinin cinsel

iliski:y:e bile girmediklerini kaba bir
sekilde (HTney don't even screw")söylemesi de Türkçe versiyonda yok.

Özcan Akar' a tesekkürler




