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Sinema tarihinin
ölüsevicilik temah

ilk filmi olan Dr.
Hichcock'un

Korkunc Sirri,, .

gotik korku
sinemasmm

en güzel
örneklerinden.

Dr. Hichcock'un
Korkunc Sirr,,

Riccardo Freda
(1909-1999)

!talyan korku sinemasinin, hatta genel
olarakAvrupa korku sinemasinin öncü
yönetmenlerinden Riccardo Freda,
geçen sayimiz baskiya hazirlandigi
günlerde 20Aralik tarihinde 90yasinda
öldü. 0920'li yillarin çogu Alman
yapimi sessiz korku filmlerinin
ardindan) kita Avrupasi'ndaki ilkisesli
korku filmine imza atarak tarihe geçen
Freda, gotik korku sinenns~nin en
güzel ve en siradisi örneklerinden
bazilarini çeken yönetmen olarak da
dikkate deger. Ülkemizde yeterince
taninmayan bu emektar sinemacinin
anisina dergimizin bu sayisini ta
mamen Italyan popüler sinemasina•

Kaya Özkaracalar

ayirarak bir özel sayi seklinde hazir
ladik.

Sessiz sinema döneminde Italyan
sinemasinin en popüler türü, dönemin
kosullari içinde belli bir dozda erotizm
de içeren tarihsel epikler, örnegin
Maciste (Masist) adli kahramanin
maceralarinin anlatildigi filmlerdi.
Fasizmin iktidari döneminde her
anlamda (!) kisirlasan Italyan sinemasi
2. Dünya Savasi'nin ardindan büyük
bir canlanma içine girdi. Bu dönemin
gözde akimi ise bilindigi gibi 'yeni
gerçekçilik' tL Bir yandan toplumsal
sorunlari, öte yandan Silvana Mangano
gibi ikonalarIa erotizmi beyazperdeye
yansitmalari açisindan yeni-gerçekçi
filmlerin degeri tartisilmaz ama
'gerçekçiligin' sinemadaki hakimi
yetinin, fantastigin hor görülmesi gibi
yan-etkileri oldugu da yadsinmamaIi.
Bu yillarda popüler sinema, Samson,
Herkül, Masist filmleriyle tarih
sel/ mitolojik filmlerin yeniden
dogmasina tanik oldu. Iste 1940'li
yillarin bu ortaminda sinemaya bas
layan Freda da kariyerinin ilk döne
minde tarihsel dramalar, kiliç-pelerin
filmleri ve diger kostüme filmlerin
yönetmenlerinden biriydi ve stilize
çalismalariyla diger meslektaslari
arasinda öne çikarak gerçekçi sine
manin "sayginlik" tekeline karsi
referans noktasi oldu. Freda, 1956'da
cüretkar bir adim atarak korku
filmlerinin piyasada olmadigi bir
dönemde bir korku filmi çekmeye
giristi: Genç kizlarin kaniyla gençlesen
bir kontesin (Freda' nin karisi Gianna
Marie Canale) öyküsünün anlatildigi
i Vampiri (Vampir). Freda, 12 günlük
çekim süresinin 10. gününde filmin



yalnizca yarisini çekebilmisti ve sürenin
uzatilmasi teklifi yapimcilar tarafindan
kabul edilmeyince filmi birakti!
Görüntü yönetmeni Mario Bava tara
findan tamamlanan O) -amayine de
yönetmen olarak Freda'nin imzasiyla
gösterime giren- film gisede fiyaskoyla
sonuçlaninca Freda bundan sonra
çekecegi korku filmlerini genellikle
"Robert Hampton" takma adiyla
imzalayacakti.

Dr. Hichcock'un Korkunç Sirri
Freda'nin en begenilen filmi -iki haftada
çekimleri tamamlayabilecegine dair
yapimcilarla bahse girdigi ve bu süre
içinde tamamladigi-, basrolde Barbara
Steele' in oynadigi ve sinema tarihinin
ölüsevicilik (2) temali ilk filmi olan
L'Orrible segreto del Dr Hichcock'tur
(1962; Dr. Hichcock'un Korkunç Sirri;
ABD: Horrible Dr. Hichcock ve Ingiltere:
Terror of Dr Hichcock). Filmin ABD'deki
posterlerinde -Türkiye' de Ihtiras Tral11
vayi olarak bilinen A Streetcar Na11led
Desire (Arzu Adinda Bir Tramvay)
filminin adina nazire olarak- "Onun
Sirri, Arzu Adinda Bir Tabut" yaziyor
ve söyle devam ediyordu: "Onun
sehvetinin kandili, mezarligin karan
liginda pinldiyordu!" Film, bir mezar
likta bir tabuhi gömmek üzere olan bir
mezaranin yüzü görünmeyen pelerinli

bir kisi tarafindan bayiltilmasiyla bas
liyor. Tabutu açan saldirgan, tabutun
içindeki genç kiz cesedini oksuyor (3).
Daha sonra toplum içinde saygin bir
yasam süren Dr. Bichcock'un (Robert
Flemyng) korkunç sirrina tanik oluyo
ruz: Doktor ve genç karisi, malikane
lerindeki gizli bir odada siradisi bir
'cinseloyun' oynamaktadirlar; doktor
karisini bir ilaçla ölü gibi uyutmakta
ve esine yönelik arzulari, o bir ölü gibi
yatarken canlanmaktadir. Bir gün
anlasilan dozu fazla kaçirir ve karisi
ölür. Büyük acilara bogulan doktor
Londra'yi terk eder. Yillar sonra bir
hayli güzel bir genç kadin olan yeni
karisi Cynthia (Barbara Steele) ile
birlikte malikanesine döner. Doktorun
korkunç sirrinin suç ortagi olan hiz
metçi Martha (Harriet White Medin),
eve yeni bir hanimefendi gelmesinden
hiç hosnut degildir. Bu arada hastanede
çalismaya baslayan doktor, genç kadin
cesetleri gördükçe kendine hakim
olmakta zorlanmaktadir. Ote yandan
karisi ise geceleri sanki beyazlar için
deki gizemli bir kadinin kol gezdigi
malikanede korku dolu anlar yasa
maktadir. Örnegin, bir gece yataginda
bir kurukafa görür; kurukafa sonra
kaybolur. Genç kadin finale dogru bir
sahnede bayilir ve uyandiginda kendini
bir tabuta kapatilmis olarak bulur ... (4)

Film, tehdit
altindaki ve

korkmus genç,
güzel kadin
figürünün
alabildigine
fetislestirilmesinin
ilk kaydadeger
örnegini ve henüz
asilamamis bir
dorugunu
sergiliyor.



Freda, Lo
Spettro'dan sonra

bir süre korku
filmlerine ara
vererek farkli

türlerde çalisti,
örnegin Türkiye'ye

gelerek James
Bond tarzi bir film

çekti.

Kuskusuz anlatinin merkezindeki
ölüsevicilik temasi hariç, filmdeki pek
çok motif Hitchcock sinemasindan
bariz esintiler tasiyor: Yataktaki
kurukafa Under Capricorn'dan, süte
zehir katilarak cinayet tesebbüsü
Suspicion'dan, bütün bir 'eski ev
sahibesinin öldügü eve gelen yeni ev
sahibesi ve ondan hoslanmayan hiz
metçi' örgüsü ise Rebecca' dan alinma.
Ancak baskarakterin adinin zaten
"Hichcock" oldugu animsandiginda
bunlarin basitçe birer "taklit" degil de
büyük üstada gönderme niteligi tasi
digi düsünülebilir. Bu açidan filinin adi
da özellikle anlamli: "Dr Hichcock'un
Korkunç Sirri" ! ! ... Hichcock adli
karakterin bastiramadigi "sapkin"
güdüleri ve saplantilan, Hitchcock
sinemasindan asina oldugumuz mo
tiilerin esliginde bize sunulurken,
Hitchcock sinemasinin sirnnin -yal
nizca usta bir sinema dilinin kendisi
degil ayni zamanda ve hatta asil olarak
bilinçaltinda bastinlnlls kimi "sapkin"
güdü ve saplantilarin, film yapma ve
film izleme eylemlerinde yönetmen ve
izleyici tarafindan paylasimijle disa
vurumunun/ifadesinin -kuskusuz us
taca bir sinema diliyle aktarilan anlati
lar vesilesiyle- gerçeklesmesi oldugu•

ortaya koyuluyor.
Ote yandan L' Orrible segreto del Dr

Hichcock, görsel açidan da oldukça tat
min edici bir film. Barbara Steele'in
evdeki bir aynanin ardindaki gizli
geçitten girdigi dehlizde korka korka,
elinde samdanla ilerledigi ve demir
kapinin arkasindan kapanmasini taki
ben mumlann aniden sönmesiyle
dehsete düstügü sahne L' Orrible segreto
del Dr Hichcock'un en güzel sahnesi.
Gotik literatürün nereye gittigi bilin
meyen gizli d~hlizler, mum isigi, korku
içindeki genç ve güzel kadin gibi en
temel arketipleri, bu sahnede yer yer
(özellikle mumlann söndügü anda)
mükemmel bir sinematografi ile do
yasiya izlenmek üzere sunuluyor. Bu
sahnenin ve genelolarak filmin gotik
kalip lara bu kadar denk düsmesinin
önemli bir araci da bizzat Barbara

Steele'in varligi. Yüz hatlari, gözleri ve
bakislariyla gotik imgeleme bu oyun
cunun çehresinden daha uygun bir
çehre beyazperdede bir daha görül
medi. L' Orrible segreto del Dr Hichcock,
tehdit altindaki ve korkmus genç, güzel
kadin figürünün alabildigine fetisles
tirilmesinin ilk kaydadeger örnegini
ve ilk oldugu kadar henüz asilamamis
bir dorugunu sergiliyor.

Freda'nin yine Barbara Steele ile
çektigi Lo Spettro (1963; Hayalet; The
Ghost) kismen L'Orrible segreto del Dr
Hichcock'in devami sayilir. Freda, daha
sonra korku filmlerine ara vererek bir
süre popüler sinemanin farkli tür
lerinde çalisti; bu dönemde örnegin
Türkiye'ye gelerek James Bond tarzi
bir film olan Coplan fx casse taut'yi (1965;
Koplan Istanbul' da) çekti. Freda, 1968'de
ünlü cinayet romanlari yazari Edgar
Wallace'in bir eserinden esinlenen A

doppia faccia'ya (Double Face) imza atti.
Wallace uyarlamalarimn gedikli aktörü
Klaus Kinski bu filmde esrarengiz bir
cinayete kurban giden biseksüel karisi
na çok benzeyen bir kadina bir porno
filmde rastlayinca onun izini sürmeye
girisen bir adami canlandiriyordu.
"Willy Pareto" imzali L' iguana dalla
lingua di fuoco (197.9) adli giallo'yuda
Freda yönetmistir. Unlü yönetmen son
olarak 1980'de eski filmlerinden çok
farkli olarak açik siddet ve seks sahne
leri içerdigi kaydedilen L' Ossessione che
Uccide adli bir korku filmi yönetti.
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NOTLAR:

(1) Daha sonra yöne~en1ige terfi ede
cek olan Mario Bava, !talya'mn korku
maestrosu olarak ün yapacakti. Bava
hakkinda kapsamli bir incelerneyi ile
riki sayilarimizda yayimlamayi plan
liyoruz.
(2) Barbara Steele'in daha önceki korku
filmlerinin ABD'deki dagitimini yapmis
olan AlP sirketi (Roger Corman'in
çalistigi sirket), L'Orrible segreto del Dr.
Hichcock'un Ingilizce versiyonunu,
ölüsevicilik temasini kendi izleyici
kitlesi için çok sert buldugu için almak
istememis, film ABD' de ancak 1964'te
bir baska sirket tarafindan -Jesus
Franco'nun ilk korku filmi olan Awful
Dr. Orloffla birlikte- 'iki film birden
devamli' seklinde gösterime sokulmus.
Video Watchdog dergisinde (no. 49, sf.
33-34) yer alan bir r!-Jportajda aktör
Robert Flemyng, bu !talyan filminde
kendisine rol önerildiginde Roma' da
birkaç hafta geçirme fikri hosuna gittigi
için hemen kabul ettigini, daha sonra
senaryoyu dikkatlice okudugunda bir
ölüseviciyi oynayacagini anlayinca
vazgeçrnek istedigini ama anlasmayi
imzalamis bulundugundan filmde
oynamak zorunda kaldigim söylüyor.
(3) Film, birkaç yil önce Italyan Rai Tre
kanalinda gösterildiginde cesedin
oksa,ndigi kareler yoktu. Bu kareler,
film !talya' da sinemalarda gösterildigi
zaman da kesilmis olsa gere.k çünkü
Freda bir röportajinda filmin !talya' da
ölüsevicilik temasini zor anlasilir
kilacak sekilde sansürlend.iginden
yakiniyor. Ancak bu kareler Ingilizce
versiyonlarda yer aliyor. Psychtronic
Film Ansiklopedisi, filmin ABD' de 12
dakikalik "cinsel sapiklik" sahneleri
sansürlenerek gösterildigini kayde
derken yamliyor. Video Watchdog dergisi
(no. 49, sf. 44-49) Horrible Dr Hichcock

adli Amerikan versiyondaki toplam 11
12 dakikalik kesintilerin sansür degil
filmi sadece kisaltmak amaçli oldugunu
ortaya koyuyor çünkü kesilen bölümler,
pek sok degeri olan sahneler degil,
genellikle çok önemli sayilmayabilecek
pasajlar -ama bu arada Dr. Hichcock'un
karanlik bir odada pencereden disarida
yagan yagmura baktigi sahne gibi bazi
dramatik sekanslar da gümbürtüye
gitmis. Ayrica Amerikan versiyonda
yer yer kurgu da bile bazi degisiklikler
yapilmis oldugu da görülüyor. Filmin

hem sansürsüz hem de kisaltilmamis
ve orjin~l kurgusuna müdahale edil
memis (Ingiltere menseili) versiyonu
Terror of Dr. Hichcock adiyla mevcut.
Ote yandan yönetmen yardimcisi
Man:ello Avallone Video Watchdog' daki
röportajda (sf. 41), filmi n yalnizca
Japonya piyasasina sunulacak versi
yonunda yeralmak üzere bazi "kanli"
sahneleri bizzat kendisinin çektigini
söylüyor ama filmin böyle birsi alter
natif versiyonunun varligi saptana
bilmis degiL.
(4) Video Watelidog dergisinde (no. 49,
sf. 42-43) yer alan röportajlarda anlatil
digina göre, finalde yer alan yangin
sahnesinin çekimleri sirasinda Freda,
özel efektçinin tesis ettigi alevleri bir
türlü yeterli bulmayarak daha da
güçlendirmesini isteyince sonunda
gerçekten de öyle bir yangin çikmis ki
oyuncular ve ekip elemanlari canlarini
zor kurtarmislar; dumandan bayilanlar
ve ambulansla hastaneye kaldirilanlar
olmus.

"Onun sehvetinin
kandili, mezarligin
kandilinde

pirildiyordu... Onun
sirri, arzu adinda
bir tabuttu!"



bilim-kurgudan
gotik korku sinemasina

uzanan bir kariyer

antonio margheriti

Margheriti,
Corbucci'nin

baslamis oldugu
Danza

Macabra'yi
devralarak isin

geri kalan yüzde
99'unu bitirdi.

"Eger sonunda saçlarima ak düserse
ben de simdi göründügüm gibi ne
yapacagini bilemeyen saskin bir genç
gibi degil de gerçekte oldugum gibi
yasli bir adam olarak görünmeye
baslanm!" Bu sözler, centilmen ve nük
tedan bir sinema uzmani olan Antonio
Margheriti tarafindan geçtigimiz yil,
döneminin en iyi filmlerinden biri olan
ve basrolde daha önce Mario Bava'nin
cadi-vampir basyapiti La Maschera del
Demonio'da oynamis olan Barbara
Steele'in rol al9.igi i Lunghi capelli delia
Morte'yi 0964; Olümün Uzun Saçi;Long
Hair of Death) genç hayranlari ile be-•

Luca Rea *
çev: Orhun Yakin

raber seyrettikten sonra söylendi.
Margheriti, 19 Eylül 1930 Roma do
gumlu ama hiç dökülmemis kumral
saçlari ve son derece tatli kisiligi ile
gerçekten çok daha genç gösteriyor.
Gelin bu dünyaca ünlü yönetmenin
uzun ve basarili kariyerine birlikte bir
göz atalim.

Margheriti kisa belgeseller ha
zirlamaya 20 yasinda basladi. 1960'da
o dönem Halyan film endüstrisinin
hayal bile edemeyecegi bir filmle ilk
profesyonel yönetmenlik denemesine
soyundu: tamami uzayda geçen bir
bilimkurgu olan Space Men (Uzay
Adamlari).

O aralar, bilimkurgu Italyan sine
inasina bütünüyle yabana bir olguydu.
Oy le ki, bir tarafindan bu konuya
bulasmis filmler arasinda sadece yö
netmenligini komedi filmleri ustasi
Mario Mattoli'nin yaptigi 1940 yapimi
1000 Km Per Minute (Dakikada 1000
km) ve yönetmenligini Italyan komedi
ustalarindan, günümüzün ünlü yönet
menlerinden Carlo Vanzina ve yazar
kardesi Enrico'nun babasi Steno'nun
(ya da Stefano Vanzina) üstlendigi 1958
yapimi Toto on the Maan (Toto Ay'da)
gibi hafif komedi filmleri sayilabilir.
1958'de ayni zamanda yönetmen Paolo
Heusc'in de ilk filmi olma özelligini
tasiyan daha ciddi bir bilimkurgu filmi
sayilabilecek Deat~ Comes from Space'in
(Uzaydan Gelen Olüm) piyasaya çik
tigini görürüz. Her ne kadar sinema
tografi ve özel efektler Mario Bava'nm
imzasini tasimakta ve konu çoklukla
yeryüzünde geçiyor olsa da, siyah
beyaz çekilen bu filmin Margheriti'nin
uzmanlik alani haline gelecek olan uzay
operalari ile hiç ilgisi yoktu.



Space Men bu alandaki tecrübesizlik
ve pek de Hollywood ürünlerine ben
zemeyen bütçesi göz önüne alindiginda
sonuçta oldukça etkili, renk cümbüsü
bir uzayoperasi filmidir. Margheriti
bu ilk film.ini gerçek adinin ola
bildigince Ingilizce karsiligi olan
"Anthony Daysies" takma adiyla piya
saya sürmeye karar verdi. Bu kararinin
arkasinda filmin dis pazardaki sansini
arttirma ve ülkesindeki film eles
tirmenlerince ciddiye alinma kaygisi
yatiyor olabilirdi (Margheriti daha
sonraki filmlerinde "Anthony M.
Dawson" takma adinda karar kilacakti).
Margheriti karsilastigi bütün zorluklara
~agmen -bu zorluklarin basinda
!talya'da olmak geliyordu - bu tip film
lere olan inancini ve sevgisini hiç kay
betmedi - öyle ki 1961'de çektigi ikinci
filmi de yine bir bilim kurgu olacakti:
il Pianeta degli uomini spenti (Yokolan
Adamlar Gezegenii Battle of the Worlds).
Bu fimde olaylar esrarengiz bir gezegen
tarafindan tehdit edilmekte olan
dünyamizda geçmekteydi. Filmin sonu
belki Space Men'in sonundan daha
ilginçti ama onun kadar gösterisli olma
digi da açikti.

1962'de gerçek adini kullanarak
biraz çocukça sayilabilecek fantastik
bir film çekti: L 'Arciere delle mille e ima
notte (1001 Gece OkçuSUi The Golden
Arrow). Her ne kadar film gerçekte
çocuklar için çekildigi izlenimini uyan
dinyorsa da iddiali bir Amerikan yapi
mini aratmayacak özel efektleri ve
dekorlari ile göz doldurmaktaydi.

Çektigi bir kaç peplimi (60'liyillarda
çekilen, kasli oyuncularin rol aldigi
tarihi filmler) ve ortaklasa kotardigi bir
~elgeselden sonra Margheriti taninmis
!talyan yönetmen Sergio Corbucci'den
beklemedigi bir teklif aldi. Corbucci
daha ilginç oldugunu düsündügü yeni
bir projeyle hemen ilgilenebilmek için
çekimlerine henüz baslamis oldugu La

Danza Macabra'yi (Ölüm Dansii Castle
of Bload) Margheriti'ye devretrnek
istiyordu. Margheriti belki de en iyi
filmi olan bu projeyi teslim alarak isin
geri kalan yüzde 99'unu bitirdi. Film,
yazar Edgar Allan Poe ile giristigi bir
bahis yüzünden hayaletli olduguna
manilan bos bir villada bir gece geçiren
ve kendini garip bir boyutta bularak
evin geçmisinde yer alan dramatik bir

olayi yeniden yasamak zorunda kalan
birisinin hikayesini anlatmaktaydi.

Margheriti korku alanindaki bu ilk
basarisinin verdigi cesaretle hiç vakit
kaybetmeden La Danza Macabra'da
beraber çalistigi kült aktris Barbara
Steele ile ikinci bir filme soyundu: i
~llIighi capeIli della Morte'yi (1964i
Olümün Uzun SaçiiLong Hair of Death).
Her ne kadar La Dance Macabra aya
rinda olmasa da, Lil11ghi capelli del la
Morte Margheriti'yi korku filmlerinin
en önemli yönetmenlerinden biri ya
pan, kaliteli ve hayranlik verici bir si
yah-beyaz gotik çalismaydi. Gerçekteni

Danza Macabra,
Poe ile bahse
girerek perili bir
evde geeeleyen bir
adam m öyküsünü
anlatiyor.
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Lunghicapella

della Morte,

Margheriti'yi korku
sinemasinin en

önemli

yönetmenlerinden
biri yapan

hayranlik verici bir
siyah-beyaz gotik

çalismaydi.

de, ayni yil Margheriti basrollerini
Christopher Lee ve muhtesem Rossana
Podesta'nin paylashgi ve renkli çektigi
La Vergine di Norimberga (Nuremberg
Bakiresi; Horror Castle) yönetti. Sonucu
tahmin etmek hiç de zor degil: tek
kelime ile sarsici! Eger yukarida sözünü
ettigim üç filme Mario Bava'nin kla
siklerini ekler, yanina bir de Riccardo
Freda'nin L'Orrible Segreto del Dr
Hichcock'unu koyarsaniz Halyan korku
sinemasinin 1960'larda ki en önemli

filmlerine sahip oldunuz demektir!
Bu korku denemelerinden sonra

peplumlara söyle bir daha dokunan
Margheriti, 1965'de ilk göz agrisi olan
bilimkurguya dönüs yaparak standart
dekor ve oyuncularla önce televizyon
için planlanip sonra sinema filmi olarak
çekilen dört file imza atti. Bu filmler (i
Dinfnnoidi Vengono da Marte; i Criminali
del la Galassin; la Morte Viene dal Pianeta

Aytin; il Pialleta Errante), gerçekteni

keyifli ve zamanina göre oldukça ba
sarili özel efektler ve modeller kullani
larak kotarilmish. Bilimkurgu alaninda
iyice ustalasmasinin bir sonucu olarak
Stanley Kubrick'ten bir teklif alan Mar
gheriti, sürmekte olan çalismalarini
yarim birakmamak için Kubrick'in çek
mekte oldugu 2001: A Space Odyssey
filminin özel efektleri üzerinde ortak
çalisma teklifini geri çevirdi. Bir kaç
casus filmi ve westemden sonra Mario

Bava'nin yar~!llbirakhgi Nu de..,si muore
(Çiplak ve Olü; The Schoolgirl Killer)
adli bir gerilim filmini üstlendi ama
oldukça sikici bir ürün çikarth. Hemen
arkasindan dönemin oldukça popüler
bir sarkisindan yola çikarak romantik
bir müzikal çekti ama sonuç cesaret
kiriciydI. Bunun üzerine Margheriti ko
nusu ormanda sisler içinde eski bir
evde geçen ve arala,rinda saplanti duy
dugu oyuncusu, italyanlarin Peter
Lorre'si olarak da taninan, Alan Col
lins'in de (gerçek adi: Luciano Pigozzi)
bulundugu bir takim ugursuz tiplerin
çevrede fink athgi bir hayalet filmi olan
Contranatura (DogalOlmayanlar; The
Unnaturals) ile korku filmlerine döndü.
Bu sefer sonuç, özellikle filmin at
mosferinden kaynaklanan nedenlerle,
oldukça iyiydi. Bu sonuçtan aldigi cesa
retle Margheriti pespese basrolünde
Klaus Kinsky'nin oynadigi oldukça
basarili bir hayalet westem'i E Dio disse
a Caiono (Ve Tanri Kabil'e Dedi ki...;
And Gad Said to Cain) ve basrolünde
Dean Jones'un oynadigi bir Walt Disney
dizisinden esinlenerek kotarip oldukça
basarili ve eglendirici özel efektlerle
bezedigi çocuklara seslenen bir macera
filmi çekti: Mr. Superinvisible. 1971'de
Nella stretta morsa del ragno (Örümcegin
Pençesinde; In the Grip of the Spider)
adiyla renkli olarak La Danza Macabra'yi
yeniden çekti. Sonuç, orijinaliyle ki
yaslanamasa bile (Margheriti korku
filmlerinin sadece siyah-beyaz çekil
meleri gerektigini söyleyegelmistir)
birinci sinif bir korku filmiydi.

70'li yillari soluksuz bir çalisma
temposu ile geçiren Margheriti seks
fantazilerinden Bud Spencer ve
Terence Hill taklitlerine kadar her türlü
projeye imzasini atti. Bu arada korku
ve gerilim karisimi garip bir film olan
La Morte negli occhi del gntto'i (Kedinin
Gözündeki Ölüm; 7 Deaths in a Cat) da



Bu yazida kullanilan görsel malzemenin kaynagi,

Igor Mo/ina Editore tarafindan yayimlanan Made

in Hel/: A Pictarial Vayage through the /ta/ian
Harror adli kitaptir (Firenze: 1997)

kotardi. Bu dönemin esas önemli projesi
ise Italya'da M?-rgheriti yönetti diye
bilinen fakat italya disinda Andy
Warhol 's Dracula ve Andy Warhol 's
Frankenstein olarak Paul Morrissey
imzasiyla taninan iki filmdir. Filmlerin
fikir babaligi ve danismanligini Andy
Warhol yapmis ve Paul Morrissey ise
"sanatsal yönetimini" kotam1ish - ama
isi asil gerçeklestiren Margheriti'ydi.
Dracula filminde Vittorio de Sica ve
Ddo Kier gibi aktörlerin rol aliyor,
Roman Polanski de küçük bir rolde gö
rünüyordu. Öte yandan Frankenstein
filmi ise tam bir gore senligiydi!
Margheriti orijinal 3 boyutlu ver
siyonda inanilmaz özel efekderin de
yardimiyla seyirciyi soke etmek için
mümkün olan her seyi denemisti. Ayni
yil, iki western çeken Margheriti ertesi
yil da gerçekten de pek kötü olmayan
iki a.ksiyon filmi çekti.

italyan sinemasinin içine düstügü
ve 70'lerin sonundan 90'lara kadar

süren kriz Margheriti'yi bir kaç iyi
macera filminin yani sira sayisiz B-tipi
aksiyon ve Hollywood taklidi film çek
meye zorlayacakh. 1980'de, o dönemin
en dehsetli yamyam filmlerinden biri
olan Apolcalisse Domani (Carinibal
Apocalypse) adli korku filmini çekti.
1983'te uzun süredir arzu ettigi bir
projeyi gerçeklestirdi ve çok sevdigi ve
kolleksiyonunu yaptigi çizgi [0
manlarin en popülerlerinden birini
beyaz perdeye aktararak yönetmen
ligini üstlendi: Türkiye' de çekilen ve
Aytekin Akkaya' run yardimci rollerden
birinde yeraldigi il Mondo di Yor (Yor'un
Dünyasi; The World of Yor). Margheriti,
ayni yil Türkiye'de bir film daha çekti:
yine Aytekin Akkaya'runda rol aldigi i
Cacciatori del cobra d' üro (GÜnes

Imparatorimim Hazinesi; Ark of the Sim
God). 1989'da daha sonra devamini da
çektigi ve basrolünü ünlü boksör Mar
vin Hagler'in oynadigi Indio ile dünya
çapinda basari kazandi. Kariyerinin
son döneminde saglik sorunlari yü
zünden bir duraklama dönemi geçiren
Margheriti bu günlerde kendisini en
rahat hissetigi alan olan film çekmek
için geri dönmeye hazir ve bir de projesi
var: savas pilotu olarak kahraman olan
bir çocugu anlatan bir macera filmi bu.
Bizlere düsen ise bekleyip görmek!
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* italyan arastirmaci-yazar Luca
Rea, daha önce baska bir yayinda ya
yimlanmamis ol~n bu yaziyi dergi-
mizin popüler italyan sinemasina Kubrick'in 2001 A
ayrilan bu özel sayisi için hazirladi. .
Boylece daha önceki sayilarimizda bir Space Odyssey'm
dizi yazisini yayimladigimiz Sight& özel efektlerinde
Soi:nd der~si yaF kurulu üyelerinden calismasi önerisini
Julian Grainger dan sonra yazar kad- , , '"
romuza yurtdisindan bir isim daha çok mesguloldugu
katilmis oldu. Italya'da yayimlanan icin reddeden
Amarcord dergisinin sürekli yazar- ' ..
larindan olan Rea'run ayrica i Colori del Marghenti, Andy
Buio: il Cinema Thrilling !taliano dal 1930 Warhol'un
al 1979 ( 19.or~olino Editüre, Firenze, himayesinde iki
1999)adli bir kitabi bulimuyor.

korku filmi

projesini üstlendi.
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büyüklere
masallar üstadi

SERGIO LEONE'den

bir zamanlar sinema ...
Cenk Kiral

Eger beni illa ki bir kategoriye dahil etmek
isterseniz, sessizligin ve ritüellerin
yönetmeni olarak ele alabilirsiniz ...
Sergio Leone

Dünya sinema tarihinde bir döneme
damgasini vuran ve takipçilerinin
üzerinde önemli bir etki birakan sine
macilar arasinda Sergio Leone'nin de
olmasi bizi çok sasirtmamalidir.

U~un yillar evvel baslamis bir film
türüne el atarak, bir ölçüde dezavantajli
konumda yola çikInasma ragmen,
Leone bu türün içinde yeni bir alt-tür
yaratan ve sonrasinda ise ciddi bir etki
birakip esin kaynagi olan bir yönet
mendiL Hani bir döneme veya türei

damgasim vuran, dönemin mihenk tasi
haline gelmis yönetmenler vardir. Iste,
Leone de bu türden bir isimdir. Her ne
kadar kariyeri boyunca yalnizca 7 adet
film yapmis olsa da, Leone sadece
Italyan sinemasmi temsil eden bir
yönetmen olarak degil, dünya sine
masina da bir çok açidan çok önemli
katkilarda bulunan bir kisi olarak
amlmalidir. Sinema tarihinde spagetti
western olarak geçen film türünün
yarahcisi sayilir. Kendisinden sonraki
dönemde, 1966 ile 1976 arasinda yak
lasik 5OO'ünüzerinde spagetti western
filmi yapildigini göz önüne alirsak,
Leone'nin bir dönemi ne derece önemli
etkiledigini rahatlikla görebiliriz. Daha
da enteresani, Leone bu basarisini
yakaladigi yillarda elinin alhnda ne
müthis starlar ne de Hollywood'un dev
bütçeli film yapim endüstrisi vardi.
Tüm bunlara ragmen, Leone, elindeki
çok kisitli imkanlarla, son derece gör
kemli yapitlar olusturmayi becermistir.

Sekilci ve üslupçu yaklasimlarin,
büyük ölçekli ep ik yapimlarin en ö
nemli temsilcilerinden olan Leone, yer
yer çok tarhsilmasina ragmen, kendine
has görüntü ve senaryo tasanmlariyla
klasik sayilan unutulmaz yönetmen
lerin arasinda yerini çoktan almishr.
Yönetmeplik kariyerinin ilk 7 senesinde
5 film yapmasina ragmen, son yaphgi
Bir Zamanlar Amerika filmini çevirmek
için tam 12 sene beklemistir. Leone'yi
bir çok yönetmenden ayiran özellik,
mükemmeliyetçilik noktasina varan
üslup anlayisinin yaninda, her filme
sanki hayatinin filmi gibi yanasirken
ortaya koydugu derin ve epik yapidir.
Hakikaten de, eger Leone'nin filmlerini
kronolojik olarak izlerseniz, hikaye,



hikayenin islenis tarzi, çekim stili,
montaj ve hatta müzigin her yeni
filmde daha sofistike ve siirsel bir
nitelik kazandigini görebilirsiniz.

Leone'nin en yakin dostlarindan,
ve senaryo yazarlarindan olan Sergio
Donati'ye göre, Leone aslinda stil olarak
David Lean tarzini çok begenirdi. Bu
yüzden her filmi, bir öncekine göre
daha büyük ölçekli ve epik bir yapida
oldu. Halbuki Donati, Leone'nin ayni
zamanda muhtesem bir macera filmi
ustasi olduguna inananlardan. Do
nati'ye göre, eger Leone büyük ölçekli
epik film yapma takintisinda olmasa,
pek çok macera filmi üreterek fil
mografisini çok daha zengin hale
getirebilirdi. Ama o kendi bildigi yolda
ilerledi ve 70'liyillarin basindan itibaren
hiç bir filme yönetmen olarak bu
lasmadi. Donati bU' gelismeyi baska
açidan yorumlayarak Leone'nin özgü
ven eksikligine baglamakta: "Iyi Kötü
ve Çirkin filminin montaj günlerinde
Leone büyük bir transformayona ug
radi, ve film yapmanin zevk unsurunu
yitirdi. Içinde büyük bir basarisizlik
korkusu yasamaya basladl. Bu yüzden
filmin montajini anlamsiz sorunlar
çikararak uzatti. Sanki filmin bitmesini
hiç istemiyordu. Bu korku onu bundan
sonra hiç birakmadi."

Leone'nin basarisina dair baska bir
enteresan yorum da, yine Donati gibi
Leone'ye en yakin kisilerden birisi ve
Leone'nin basarisinda çok büyük rolü
olan Luciano Vincenzoni'den gelir.
Vincenzoni de, Donati gibi, Leone'nin
western filmlerinin senarist1erindendir.

Kendi ifadesine göre, Leone'nin United
Artist tarafindan fark edilmesine, ve
filmlerinin büyük paralarla satilmasina
yol açan kisidir. Zamanin sosyetik ve
taninan isimlerinden olan Vincenzoni,
Leone'yi United Artist Avrupa Baskani
ile tanistirir ve onu multimilyoner ya
pan anlasmanin gerçeklesmesine araci
olur. Ama zamanla aralarindaki fikir
ayriligi nedeniyle Leone ile yollari
ayrilmis ve bugün Leone'yi acimasizca
elestiren insanlardan birisi olmustur.
Yakin zamandaki bir söylesimizde
söyle der Vincenzoni: "Leone kendisi
bile bu kadar meshur olacagini tahmin
edemiyordu ve buna o da çok sasirdi
... aslinda Leone kendisini elestirilerde
kesfetti ve okuduklarindan sonra

kendisini çok fazla ciddiye aldi, Hatta
o kadar ki, kimi zaman kendini Bernard
Shaw ile Karl Marx arasinda bir yere
koydu ... Leone bir yönetmen olarak
çok müthisti. Görsel açidan esine
rastlamnayan bir vizyonu vardi. Filmin
her karesini kafasinda tasarlar ve ona
göre çekerdi ama insan olarak bir o ka
dar da kalles ve acimasizdl."

L~one'nin resmi biyograficisi ve
ünlü Ingiliz akademisyen Christopher
Frayling'e göre, Leone en basit bag
lamda büyüklere masallar anlatan bir
kukla ustasimn sinema versiyonuydu.
Filmlerinde, bilhassa westernlerde, ele
aldigi temel yaklasim Italyanlarin
geleneksel Sicilya Kukla Sanatiydi.
Kendisini 19. yüzyilda sehirden sehire
gezen bir kukla oynaticisi yerine koyan
Leone, en hurafelesmis konulara bile
kendine has bir espri ve estetik an
layisiyla yanasir ve sonuçta da ortaya
çikan tarz sinemaya damgasini vur
mustur.

Sinemaci bir ailenin çocugu olarak
dogan Leone, hukuk egitimini yarida
birakarak aile meslegine girer. Ilk
yillarda, kendi filmlerini yönetmeye
~aslamadan evvel, 1950'liyillarin ünlü
italyan yönetmenlerinin yaninda çi
raklikla ise baslamistir. Bunlar arasinda
Vittoria De Sica, Mario Bonnard, Mario
Camerini, Carmine Galloni ve Mario
Soldati gibi isimleri görebiliriz. Derken
SO'li yillarin ortalarindan itibaren
italya'ya akin etmeye baslayan dev
bütçeli Amerikali yapim sirketlerinin
yapimlarinda yardimci yönetmen
olarak görevalir. Bu süre zarfinda
William Wyler ve Robert Aldrich gibi
yönetmenlerin mitolojik filmlerinde
görevalir ve mitolofik bir filmle 1961'de
sinemaya adim atar.

1960'li yillarin ortalarina dogru bu
tür filmlerin modasinin geçmeye bas
lamasiyla kendi fikirleri dogru1tu
sundaki ilk projesini gerçeklestirineye
girisir. 1961 yilinda Venedik film
festivalinde izledigi Akira Kuro
sawa'nin Yojimbo filmindenoldukça
etkilenen Leone, bir western meraklisi
olmasindan ötürü, bu hikayeyi western
türünde islemeye karar verir. Henüz
kendisini ispatlamadigi için filme
büyük kaynaklar bulamaz ve kisitli bir
bütçeyle ise koyulur. Elindeki iki yüz
bin dolarlik ufak bütçe ona zamanin
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Leone'yi bir çok
yönetmenden
ayiran özellik,
mükemmelliyetçi
üslup anlayisinin
yaninda, her filme
sanki hayatinin
filmiymis gibi
yaklasirken ortaya
koydugu derin ve
epik yapidir.



Leone filmlerindeki
düello anlarinda

silahlar olabildigi
kadar geç çekilir,

"hesaplasma
aninin" gerilimi

doyasl}'ayasanirdi.

dev Amerikan yildizlariyla çalisma
imkani tanimaz. Hatta teklifleri Ame
rikali menajerler tarafindan dikkate
bile alinmaz. Sonunda Amerika'da
televizyon için çekilen "ikinci sinif" bir
westem dizisinde yan rollerden birinde
yer alan genç bir Amerikali aktörde,
biraz da istemeyerek, karar kilar. Bu
istemeyerek rol teklif ettigi aktör Clint
Eastwood'tur (1). Eastwood ise
bekledigi çikisi yapamamanin sikinhsi
içerisinde rolü istemeyerek kabul eder.

Sinema tarihinin en önemli türle
rinden birisi ve Amerikalilarin toplum-

. sal ikonu haline gelen bir süper yildiz,
kimsenin zerre kadar ümiHi olmadigi
dar kapsamli bir projenin mecburi kisit
lamalari sonucunda olusur. Filmin
müzikleri için, pek gönüllü olmamasina
karsin, yapimcilarin israriyla bu alanda
pek taninmamis bir besteciyle yola çi
kar. Bu kisi, daha sonraki yillarda il
Maestro takma adiyla anilacak, film
müzigi alaninda en basarili ve verimli
isimlerden birisi olan Ennio Morrico
ne'dir. "Muhtesem Yabanci" adiyla
baslanan yapimi daha sonra Per Un
Pugno Di Dallari (A Fistful of Dollars; Bir
Avuç Dolar) adini alir. Film piyasaya
sürüldügü andan itibaren oldukça
büyük bir sükse yapar. Beklentilerin
çok çok üzerinde ilgi görür. Ilk baslarda
filmi gösterecek sinema salonu dahi
bulmakta zorlanan yapimcilar, daha
sonra filmi sinema salonu sahiple
rinden geri alamamaya baslariar. Artik
isimsiz adamin garip ve önlenemez
western serüveni baslamistir.

Leone Vahsi Bahnin ve içindeki yal
niz adamin (veya silahsörün) estetik
güzelligini ve bu güzelligin ortaya
çikardigi duygularin altini ilk kez ve
belki de en iyi çizen kisi olmustur. Film
leri teknik açidan kendisinden önceki
lere oranla çok farklidir. Bu tekniki

farklilik kendini çekim stili, zamani
kullanim sekli (yani akist müzigin tarzi
ve kullanim seklinde çok belirgin
olarak belli eder. Amerika'nin Meksika
ile sinir bölgesine ve Arizona çevre
sindeki çöl iklimine ilginç denecek
kadar benzerligi olan Almeria kentini
western filmleri için üs yapar. ispan
ya'nin güney dogusundaki Almeria
kentinin, çölü andiran kurak ortamin
daki derme çatma film setlerinde çok
kisitli bütçeler Leone'yi pek de
etkilememise benzer. Kamerayi sihirli
bir degnek gibi kullanan Leone, o güne
kadar esine rastlanmamis bir stilde
filmlerini çekmeye devam eder. Ikinci
filmi olan Per Quache Di Dallari in

Piu'yu (For a Few Dollars More; Bir Kaç
Dolar Için) 1965 yilinda çeker. Bu film
için, yine ilginç tesadüfler sonucunda,
sinema aleminin en ilginç suratli yil
dizlarindan birini kesfeder. Amerika'da
terkedilmisligin sefaletini yasayan Lee
Van Cleef, Leone'nin ellerinde dünya
çapinda bir yildiz olur. Azrailin oragini
andiran burnunun üzerinden firlattigi
ölüm kokan ürkünç bakislariyla Van
Cleef çok kisa sürede "Ölümü Bakis
lariyla Getiren Melek Gözlü Kötü
Adam" olarak esine az rastlanir bir üne
kavusur. Daha sonra 1966'da Leone'nin
en çok yanki yaratan western filmi gelir.
Dolar Uçlemesi olarak anilan filmlerin
sonuncusu olan il Buono, il Brutto, e il
Cattivo'dur (The Good The Bad and The

Ugly; Iyi Kötü ve Çirkin).
Bu arada filmlerine ilgi artmaktadir.

United Artist'in filmleri vaftiz etmesi

ve filmlerin gösterim haklari konusun
da Akira Kurosawa'nin yarattigi yasal
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sorunlari da çözmesiyle beraber üçleme
1967'de Amerika'ya da ulasir. Gelisen
yapi m kosullari, maddi imkanlari da
beraberinde getirir. Böylece Leone ger
çek stilini tam manasiyla konustunnaya
baslar. Yakin plandan yapilan çekimler
anti-kahramanlarin yasamla ölüm
arasindaki ince çizgideki duygularini
gözlerine yansitmakta ve arkaplandaki
Morricone'nin olagandisi intikam no
talariyla adeta operavari bir hal almak
tadir. Filmler git gide daha agdali hale
gelmeye ama ayni oranda da çekici
olmaya baslar. Seyirciler kendilerini
son derece eglenceli ama bir o kadar
da üstün vasifli bas yapitlarla karsi
karsiya bulurlar. Dolar Uçlemesi, ilk
bakista, içerdigi sira disi siddet ve
seyirlik eglenceyi yaratan havasi
nedeniyle ciddi film yorumculari
tarafindan pek dikkate alinmaz ve hatta
asagilanirlar bile. Iste bu yillarda, bir
Ingiliz sinema yorumcusunun ortaya
atligi spagetti western terimi Leone'ye
ve bu türde yapilan filmlere etiket
vurur. Ama bütün bunlara ragmen
Leone'nin Amerika takintili sinema
kariyeri tüm hiziyla devam eder.
Ingilizceyi dogru dürüst konusama
masina ragmen, Amerika'nin 19uncu
yüzyil sonlarindaki halini anlatmaya
devam eder. Hem de Amerikali ve
Italyan kadrolarla.

1968 yilinda Amerika'ya gittiginde
kafasinda iki yil evvelokudugu bir
romanin filmini yapmak vardir. Yahudi
bir gangsterin Sing Sing hapisha
nesinde yazdigi The Hoods kitabini
beyazperdeye aktarmak istemektedir.
Ama Dolar Uçlemsinin basarisinin tadi
damaklarinda kalmis olan Amerikali
yapimcilar ondan Iyi Kötü ve Çirkin sti
linde son bir western daha çekmesini
isterler. Leone için o dönem kapan
mislir. Sergio Donati'nin senaryosunu
yazdigi (2) Cera ima Volta il West'i (Oiice
upon a Time in the West; Bir Zamanlar
Batida), kismen Arizona'nin Monument
Vadisinde, kismen Ispanya'da çeker.
Western filmleri arasinda çok özel bir
yeri olan film, gösterime girdigi yillarda
Avnipa'da ve Uzak Dogu'da olay haline
gelir. Wim Wenders Kasim 1969' da
Filmkritik dergisine Bir Zamanlar Batida
filmi için sunlari yazar: "Artik bir daha
western seyretmek istemiyorum. Bu is
bitmistir. Bu film bu sanatin olabilecek

en son halidir. Bu film ölümcül bir

yapit ... Bu filmin her seyi, aktörleri,
oyunculuklari, sofistike kamera ha
reketleri, kullanilan malzemeler bir
Amerikan rüyasinin sonunu getirmis
tir. ..Filmin muhtesemligi karsisinda
kendimi western aleminde bir turist
gibi hissettim ... "

Bu film, Leone ile Henry Fonda'nin
ilk ve Leone'yi daha evvel üç kez
reddeden Bronson'un da ilk ve tek
bulusmasidir. Çocukluk yillarindan
beri çok büyük bir begeniyle izledigi
ve Bir Avuç Dolar günlerinden beri pe
sinden kostugu Henry Fonda, nihayet
onundur. Bu film için United Artist
Leone'nin önüne Kirk Douglas, Charl
ton Heston ve Gregory Peck gibi agir
yildizlari koyar. Leone, Henry Fonda'da
israr eder ve sirf bu yüzden filmi Para
mount ile yapar. Filmde Leone sinema
dünyasinda yine bir ilke imza aliyor
ve Fonda'ya sinema kariyerinin ciddi
anlamdaki ilk acimasiz kötü adam

rolünü oynatiyordu. Bir Zammilar Batida
herkesi, özellikle Henry Fonda'yi yillar
boyu masum bakisli iyi adam olarak
görmeye alisan Amerikalilari oldukça
sarsan bir sahne ile açilir. Leone, daha
filmin basinda muhtesem bir plan
yapar seyircilere. Masum bir ailenin
görünmez katiller tarafindan katIedi
lisini izlettirir. Sonra çaliliklarin arasin
dan çikip gelen çetenin yürüyüsünü
arka plandan çeker. Adamlar evin ö
nüne gelince dururlar. Kamera usulca
grubun liderinin yanindan geçerek
önüne gelir, ve aniden yüzüne odak
lanir. Iste Leone tam o anda seyircilere
"tanrim, bu Henry Fonda" dedirtir.
Leone aslinda Fonda'nin bebek mavisi

gözlerinin ardindaki seytani kötülügün
tezatini yansitma pesindedir ve he
define de ulasir fakatAmerikalilar kalip

Ölümle yasam
arasindaki o ince

çizgi düellocularin
yakin plan çekime
alinan yüz
hatlarinda

belirginlesirdi.
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Jack Elam, Bir Zamanlar

Batida filminin açilis
sahnesind e

"Bir Zamanlar

Batida, aryalann
sarkilar seklinde
söylendigi degil,
bakislarla ifade

edildigi bir
operadir. "

disi kalan bu tiplemeyi ancak uzun
yillar sonra anlayabilirler. Fakat sunu
da unutmamak gerekir ki, yillar boyu
bir çok Amerikan tv kanali filmi oyna
lirken Fonda'nin filmde ilk göründügü
katliam sahnesini keser. Henry
Fonda'mn ölümünden sonra yapilan
bir belgesel filmde (Fonda on Fonda),
kizi Jane Amerikan seyirciler bir türlü
Henry Fonda'yi böyle kabullenmek
istemedi, der. Bir elestirmen film
hakkinda sunlari söylemistir: "Bir
ZamanlarBatida, aryalarin sarkilar sek
linde söylendigi degil, bakislarla ifade
edildigi bir operadir."

Bu filmden sonra Leone kendi

kurdugu Rafran sirketiyle yapimciliga
da soyunur. Peter Bogdanovich'e çek
tirtmek istedigi Duek You Su eker
(Yabandan Gelen Adam) filmi, iki yönet
men arasindaki anlasmazlik sonucu
Leone'nin yardimci yönetmeni Gian
carlo Santi'ye kalir. Ama filmin basrol
oyunculari James Coburn ve Rod
Steiger'in diretmeleri sonucunda Leone
filmi kendisi çekmek zorunda kalir.
1971 yilinda çekilen film, Leone'nin ilk
ve tek politik western filmi olarak tarihe•

geçer. Bundan sonra bazi filmlere
yapimci olarak imza atar. Arada bazen,
1973'teki il Mio Name e Nessuno (Benim
Adim Hiçkimse; My Name is Nobody)
filminde oldugu gibi, bazi sahneleri
bizzat kendi yönettigi filmlere bulasir.
Bu film Leone'nin yarathgi tür ile bir
nevi girgir geçmesidir ve resmi olarak
olmasa da, pek çok kisi için spagetti
western türünün bitisini imler. Bundan
sonraki ilk filmi 1982 yilinda yapimina
baslanan Onee Upan A Time in Ameriea
(Bir Zamanlar Amerikii) olur. Bu arada
büyük ölçekli hiç bir film yönetmez.
Rafran sirketinin yapimciligim üstlen
digi projelere prodüktör olarak katkida
bulunur. Bunun disinda Fransa'da bazi
reklam filmleri çeker, ama esas ener
jisini hayalinin filmini olusturmak için
harcamaktadir.

Filmlerindeki belirli anlar, sanki
ünlü tablolarin filme yansimis halleri
dir. Leone üzerine doktora yapan Ame
rikali Bill Shaffer'in ifade ettigi gibi
"Leone filmlerini sinemaskop teknolo
jisi ile film yapmak zorunda kalan de
gil, sinemaskop ile çeken nadir yönet
menlerdendir." Leone için film karesi-



nin her yerinin degerlendirilecek bir
zenginligi vardir. Yönelinenlik gücü
nün zirveye ulastigi son filminde (Bir
Zaimmlar Amerika) Deborah'in Amapola
müzigi esliginde bale provasi yaptigi
sahne, sinema seyircisine sanki essiz
bir üslupla aktarilmis gibidir. Nood
les'in (Robert deNira) tuvaletin gizli
bölmesinden gözlerini dayadigi yerden
baktiginda Deborah babasinin dükka
ninin arkasindaki depoda prava yap
maktadir. Yukaridan vuran gün isiginin
yarattigi mistik ortami, Morricone'nin
agir ama duygusal notalari bezemistir.
Gizlice izlendiginin farkinda olan
Deborah, Morricone tarahndan aranje
edilmis Amapolanin yavas ve ama
duygulu notalari esliginde, dans et
mektedir. Noodles ise bu muhtesem
görüntüyü adeta büyülenmis bir hay
ranlikla izlemektedir. Görüntünün ve

müzigin bir film karesinde bu derece
uyumlu bir beraberlikle bulustugu film
azdir. Tonino Delli Colli'nin görüntüleri
Ennio Morricone'nin notalariyla zaten
oldum olasi çok iyi anlasirdI. Neredeyse
16 yil zaman harcanan Bir Zamanlar
Amerika'nin her saniye ve karesi ve se
naryonun her satiri özenle dokunmus
antika bir hali gibidir.

Leone'nin filmleri ona özgü bir
"kinetik agirlik" tasimaktadir. Hiç kim
senin acelesi yoktur Leone filmlerinde.
Her hareket, her sahne ona uygun
ritüeller ve mimiklerle, agir agir ve
doya doya yasanir. Her ne kadar film
müziginin yetenekli Maestro'su ona
çalissa da, sessizligin de derin bir önemi
vardir Leone filmlerinin karelerinde.

Kimine göre narsist bir yaklasimdir bu
kimine göreyse derin bir estetizmin
mükemmeliyetçi uzantisidir. Zaman
Leone'nin en önemli aracidir. Elinde
olsa zamani sonsuza kadar durdu
rabilir. En büyük düskünlügü insan
hayatinin önemli anlarini zamani yayip
o ani tekrar tekrar yasatarak vem1esidir.
Bunun en tipik örnegini, westernr
lerindeki düello sahnelerinde görmek
teyiz. Leone'nin düellolari genelde
dairesel kader arenalarinda, klasik
Amerikan westernlerine oranla çok
daha uzun sürerek, zengin bir görüntü
ve müzik esliginde gerçeklesir. Leone
için bu anlar kaderin kapiyi çaldigi
anlardir. Insan hayatinin ölümle en çok
yakinlastigi anlardir. Leone bu tür an-

larda kisinin duygularini yakalamayi
ve gösterebilmeyi hedefler. Ona göre
hayatin en kritik anlarinda kisinin duy
gidarini en güzel ifade eden gözlerdir.
Bu sebepten dolayi, kahramanlarinin
yüzlerine ve gözlerine dalan yakin
çekimler Leone'nin tipik imzalarindan
birisidir. çogu zaman es zamanli ha
reketler, pes pese getirelerek gösterilir.
Zaman uzar, müzikler ve görüntülerle
bezenen törensi bir zenginlik kazanir.
Leone westernlerindeki görsel zenginlik
ve zamanin çok iyi ayarlanmis tem
posu, çok taklit edilmesine karsin,
baska bir yönetmenin filminde ayni
sekilde islemez. Bu yüzden kendisine
yakistirilabilecek en hos terimlerden
birisi "zamanin ve ritmin yöneti11eni"
olsa gerek.

Sergio Leone her filmini aylar ön
cesinden, ve hatta bazen, Bir Zamanlar
Amerika filminde oldugu gibi, yillar
öncesinden kafasinda tasarlamaya
baslar. Film kafasinda kare kare, sahne
sahne olusur. Filmin senaryosundan,
müzigine, görüntü özellikleri kadar
her parçasina hakimdir. Sanirim kisa
bir süre taninmasi nedeniyle, 1970'li
yillarin baslarinda, kendisine teklif
edilmesine ragmen, sinema dünyasinin
en önemli filmlerinden olan Godfather

(Baba) filmini çekmeyi reddelinistir ama
sonra da pisman olmustur. Eger Leone
Baba'yi çekseydi, çok sikici buldugu
Marlon Brando yerine Burt Lancaster'ii

Henry Fonda, Bir Zamanlar

Battda



Bazi yorumculara
göre, günümüz

filmlerinin harbi

görünüslü anti
kahramanlarmm

arkasmda
Leone'nin isimsiz

adam kallbi

yatmaktadir.

oynatacagini belirtmisti. Leone aslinda
hiç bir zaman alisilagelmis bir gaiigster
filmi yapmakla ilgilenmemisti. Ona
göre Bir Zamaiilar Amerika da zaten bir
gangster filmi degil, zamamn ve bellegin
filmidir. Yitikanti-kahramanlarin zama

na yayilan trajik öyküsünü, haliralarin
gelis gidisIeri arasinda çok degisik bir
siirsel anlatimla sunar bizlere. Sam
Peckinpah'in Wild Bunch (Vahsi Belde,
1969) ile yapmayi denedigini Leone bu
filmle yapmak ister. Peckinpah, vahsi
Balinin görkemli günlerinden kalma
anti-kahramanlarinin 20inci yüzyila
girerken yasadigi yitikligi anlatmisti.
Leone ise konuyu daha çaprasik olarak
ele alir ama yine bir yitiklik vardir. Eski
dostlarin birbirlerine ihaneti, yitip
giden hayatlar, dostluklar ve asklar.
Tüm bunlardan kurtulmak isteyen bir
adamin (Noodles) kendi hatiralari ile
mücadelesi. Iste bu sebepten dolayi,
tipik bir gaiigster filmi bulmak iste
yenler bu filmde hayal kinligi yasadilar.
Çünkü bu film epik bir basyapitti ve
gangsterlik ise bu siirsel melodramin
sadece dekoratif bir parçasiydi.

Leone'nin Bir Zamaiilar Batida'simn

itibari ise ancak 1980'liyillarda, kendisi
de bir Leone hayrani olan Martin Scor
cese'nin gayretleriyle, orjinal uzunlugu
nda yayinlanarak, geri verilmistir. Dahaii

da berbati, son filmi Bir Zamanlar Ame
rika'nin belki de sinema tarihinin en

vahsi kiyimina ugramasidir. Yillar boyu
en ince detayina kadar özenerek olus
turulan film, Amerika'daki ilk test
gösterimlerindeki negatif yorumlarin
sonucunda kesilip biçilmis ve 227 daki
kalik film 147dakikaya düsürülmüstür.
Dahasi filmin muhtesemligini saglayan
zaman içindeki gelis gidisIer, kronolojik
siraya dizilmistir! Tabii, bu arada bir
çok önemli sahne de yok edilmistir.
Film Amerika'da bu piç edilmis haliyle
gösterilirken,Avmpa'da ve Türkiye'de
uzun haliyle gösterilir. Leone'nin sana
tini takdir eden bazi film elestirmenleri
filmi n katledilen versiyonunu gör
meyerek, yapilan hareketi protesto
etmistir. Ayrica, Bir Zamanlar Amerika'yi
gerçeklestiren sirketin Oscar aday lis
tesine bile basvurmamasi Amerikanin
veya Amerikalilarin Leone'ye bir
ihaneti olarak anilir. Filmin yapimcisi
Amon Milehan, filinin ilk deneme gös
terimlerinde Amerikali izleyicilerden
aldigi negatif yorumlarin panigi ile
Oscar basvumsunun arada kaynadigini
itiraf etmistir. Her ne kadar zamanin
üst düzey stüdyo yöneticileri anla
mamis olsa da, günümüzün bir çok
taninmis yönetmeni yetisme gün
lerinde onun stilinin ve kaliplarinin



etkisinde kalmistir: John Carpenter,
Brian DePalma, Quentin Tarantino,
George Lucas, Steven Spielberg, Coen
kardesler, Clint Eastwood, Don Siegel.
Bazi yorumculara göre, günümüz film
lerinin harbi görünüslü anti-kahraman
larinin arkasinda Leone'nin isimsiz
adam kalibi yatmaktadir.

Leone stilinin ne anlama geldigini
daha net anlayabilmek için James
Woods'a kulak vermek lazim. Bir

Zaman/ar Amerika'da hirsli gangster
Max'i oynayan Woods, katilmis oldugu
bir panelde Amerikali yönetmenlerle
Avrupalilann yaklasim farklarinin irde
lendigi bir noktada, bu filmdeki tec
rübesinden ötürü, Leone ile ilgili bir
soruya muhatap olmus ve su cevabi
vermis: "Leone bambaska bir stratos
ferdeydi. Eger vizyondan bahsedi
yorsak, iste size anlami: 12 yil boyunca
çalismadi, çünkü onun yapmak istedigi
film Bir Zaman/ar Amerika idi. Filmin

kaç paraya malolduguna, çekimlerin
ne kadar uzun sürdügüne aldirmadi
bile. Ben o filmde 8 ay çalistim. Film
toplam 11ayda çekildi. Eger rollerimiz
için biraz yaslanmaya yüz tutmasak 10
ay daha çekebilirdi. Sergio operayi çok
severdi, ve onda Amerikan sinema
ciligindan çok farkli bir operatik vizyon
vardi. Elinde hayal edilebilecek en
büyük tual in olduguna inanirdi ve bu
yüzden muhtesen seyler Üretirdi.
Çalisma stili bile farkliydi. Çekimlere
gittigimizde bir kaç saat oturur ve
kapuçino içerdik. Bu sirada filmin
müzigini dinlerdik. Leone yaklasik 100
kisilik bir orkestra esliginde Morri
cone'ye müzigi besteletmisti çÜnkÜ
filmin ne olmasi gerektigini kafasina
kazimisti. Filmin bÜtÜn mÜzikleri biz
daha çekimlere baslamadan bitmisti.
Çekimleri yaparken onlari dinliyorduk.
Bir aktör olarak kirli ve tozlu bir yolda,
elinde bir tÜfekle Bill Holden ile

yÜrÜrken bunun Wild BUlich (Vahsi
Be/de) filminin son sahnesi oldugunu
hayal edersiniz. Ama, bunu oynayan
aktörken durum böyle degildir. YÜ
rürsünüz, insanlar kafalarini uzatip sizi
izler, set ekibinden birilerinin ayaklari
kablolara takilir. Ama Leone ile bir

likteyken durum aynen filmlerdeki
gibidir: Oturursunuz ve öteki adama
bakarsiniz. Tam o sirada yüz kisilik or
kestra keman çalmaya baslar. 'Tamam'

gersiniz, 'tam düsÜndÜgÜm gibi olacak.
Iste ben bunun için aktör oldum. Muh
tesem bir filmin bÜyÜk bir yildizi
olmanin katiksiz sihri budur,' diye
dÜsÜnÜrsÜnÜz. Ona karsi bÜyük bir
sevgi ve saygim var çÜnkü o günlerde
hayatimda çok kötü bir dönem ge
çiriyordum ve o beni bir baba gibi
kanatlarinin altina aldi ... Filmin kisal

tilmis versiyonunu görmedim. Görme
yi reddettim ... ve bundan sonra da
görmeyi istemiyorum. Bence bu Ameri
kan sinema tarihinin en asagilik dav
ranislarindan birisidir. Umarim o Allah'
in belasi kisa versiyonun negatiflerini
yakarlar!"

Leone 1989 senesinin 30 Nisan
aksaminda, hayatinin en önemli film
projelerinden birisine baslamak üzerey
ken, ani bir kalp krizi sonucu evinde,
esinin yani basinda öldÜ. O günlerde
Shostakovich'in 7inci senfonisine
dayanarak olusturdugu ve Leningrad
kusatmasini anlatan 900 GÜn filminin
anlasmalarini imzalamak Üzereydi.
Film için o gÜne kadar sadece mekan
saglamaktan öteye gitmeyen dönemin
Sovyet HÜkÜmetini filme elli milyon
dolarlik bÜyük bir katkida bulunmaya
ikna ederek Sovyetleri b~yle bir ise
ikna eden ilk kisi olmustu. Ote yandan,
Amerikali yapimcilar da elli milyon
kadarlik bir taahhÜtte bulunmuslardi.
Amerikali bir gazetecinin Ikinci DÜnya
savasinda Leningrad'inNaziler tarafin
dan kusatilmasi sirasinda yasadiklarim
anlatmasi planlanan film, herhalde yine
dev bir yapim olacakti. Basrol için
Robert DeNiro ile anlasmisb. Isin ilginç
tarafi, tüm bu anlasmalari yaparken
daha elinde tek bir sayfa bile senaryo
yoktu. TÜm bu iliskileri sadece ikna
yetenegi, ve hikaye anlatmadaki inaml
maz becerisiyle kurmustu. Yapmayi
planladigi filmler arasinda bir western
filmi daha vardi. Ayrica Amerika ile
kendi macerasini yari komedi seklinde
günümüze uyarlanmis bir Don Kisot
ve Sanço Panza hikayesi olarak çek
meyi planliyordu. Söylentilere göre,
Clint Eastwood'unAmerikayi temsilen
Don Kisot olacagi filmde, Sanço
~anza'yi da Eli Wallach oynayacakti.
Ustad ne yazik ki kafasindaki son isleri
yapamadan aramizdan ayrildi. Leone
bir daha hiç geri gelmeyecek, ama onun
sine-operalarinda at kosturan, silahini

Leone, Leningrad
kusatmasi
hakkindaki yeni
film projesi için
Sovyet
hükümetinden 50
milyon dolar katki
taahhüdü almayi
basarmis, ,
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Bu satirlarin

yazari, üstadi
tanitmada katkida

bulunmasi

amaciyla yazdigi
kitabi, eger

deprem sag birakir
ve imkanlar el

verirse

önümüzdeki yillar
içinde yayimlamayi

planlamaktadir.

çekmek için kisik gözlerle müzigin
bitisini bekleyen anti-kahramanlari
beyazperdede her daim yasayacak Fe
daha niceleri heyecanlandiracaktir.

Leone hayranlari için aslinda her
sey bitmedi. Güzel bir haber olarak,
Leone'nin en önemli filmlerinden olan
Iyi Kötü ve Çirkin ve Yabandan Gelen
Adam temizlenmis ve kesilen kisimlari
da eklenmis olarak DVD piyasasina
sürülecek. Bunu ise 4iger filmleri takip
edecek. Ayrica ünlü Ingiliz sinema yo
mmcusu ve akademisyen Christopher
Frayling'in yillar süren ugrasisi sonucu
Leone'nin hayatini anlatan detayli
biyografisi, bir çok resimli materyal ile
beraber önümüzdeki yilin ilk aylarinda
piyasaya çikacaktir. Öte yandan,
Amerikali sinemaci Ernie Farino'nun

yillar önce Leone ile tanismasina vesile
olan Bir Zamanlar Batida filmi üzerine

derledigi kitabi yine önümüzdeki yil
içinde Leone hayranlarini bekleyen
sürprizler arasindadir. Bu satirlarin ya
zari da, üstadi anma ve Türk sinema
okurlarina tanitmada katkida bulun
masi amaciyla yazmaya çalistigi kitabi,
deprem sag birakir ve imkanlar el ve
rirse önümüzdeki yillar içinde yayin
lam.ayi planlamaktadir.

O zaman, biz de "Viva Leoneli diye
rek,bu yaziyi sonlandiririz.

NOTLAR

(1) Leone'ye "O yillarda Amerika'da
kimsenin göremedigi neyi gördünüz
Clint Eastwood'da?" diye sorduk
larinda sunlari söylemis: "Bir hikayeye
göre, Michelangelo 'ya yüzlerce mermer
tasinin arasindan özellikle birisini
seçtiginde onda ne gördügünü sormus
lar. O da Musa'yi gördügünü söylemis.
Ben de size bu hikayeyi anlatabilirim,
ama tam tersinden. Bana 1964'de bir
TV western serisinde adini bile bilme

digim ikinci sinif bir rolde oynayan
Clint Eastwood'da ne buldugumu
sorduklarinda, ben de cevap olarak,
çok basitçe, bir mermer parçasi gör
dügümü söylerim". Ropörtajin ilerleyen
bölümlerinde "Clint Eastwood gibi bir
aktörü Robert deNiro gibi birisi ile nasil
mukayese edersiniz?" sorusuna da
Leone su yaniti vermistir: "Eastwoo~'u
deNiro ile mukayese etmek zor. Ilki
(Eastwood) balmumundan yapilma bir

i

tür maske gibi. Aslinda düsünürseniz,
ayni meslekten bile degildirler. Robert
DeNiro, kendini o mIden bu role atan,
baskasinin belki paltosunu asacagi bir
role, dogal ve zarif bir sekilde, kisilik
koyan birisidir. Halbuki Clint Eastwood.
kendini bir zirhli elbisenin içine atar
ve pasli siperligi asagi çeker. iste o pasli
siperliktir onun karakterini olusturan.
Asagi çekince Venediklte Harry'nin ba
rindaki martini kadar kuru bir gicir
dama ile tangirdayan da onun karak
teridir. Ona dikkatli bakin. Eastwood

patlamalar ve kursun yagmurlari
arasindan bir uyur gezer gibi geçer ve
hep aynidir - bir mermer parçasi gibi.
Bobby (DeNim) her seyden önce bir
aktördür, Clint ise her seyden önce bir
stardir. Bobbyaci çeker, Clint esner."
(2) Bir Zamanlar Batida Leone'nin daha
önce yaptigi filmlere oranla çok daha
agdali ve destansi bir film olarak taninir
- önceki filmlerinin senaristi Luciano
Vincenzoni'nin nükteli espri anlayisi
yoktur bu filmde. Leone Bir Zamanlar
Batida filmi için ilk etapta zamanin iki
genç entellektüeli ile anlasir. Bernardo
Bertolucci ve Dario Argento bir müddet
sonra o güne kadar seyrettikleri tüm
westernlerden kisa alintilarla bezenmis
bir senaryo taslagi ile Leone'nin karsi
sina çikarlar. ilk filmlerinde kendisine
destek olan Vincenzo ile arasi bozuktur.
Aklina yine ayni filmlerde arka.planda
hayalet senarist olarak destek olan ama
Vincenzoni kadar taninmayan eski
dostuSergio Donati gelir. AslindaLeo
ne bu filmden Donati'ye bahsetmistir
ama ilk etapta kendisini düsünmemesi
Donati'yi kirmistir. Yine de Donati isi
kabul eder ve Bertolucci ile Argento'
nun taslagini alarak yeniden elden
geçirir. Sonunda film tamamen Sergio
Donati'nin senaryosu ile tamamlanir.
Film tamamlanir ama bir konu uzun
süre bir çok kisiyi mesgul eder. Dario
Argento verdigi mülakatlarda ve özel
sohbetlerinde filmin senaryosunda hak
iddia edince, Donati ile Argento
arasinda uzun yillara yayilan bir kan
davasi baslar. Donati sonunda patlar
ve Argento'yu yalancilikla suçlar.
Aslinda Argento bu son suçlamaya hiç
bir zaman karsilik vermez. Belki
yeremediginden belki de muhatab
olmak istemediginden sessizligi seçer.



Argento, Leone ile isbirliginin kendisi
üzerindeki etkileri hakkinda ise söyle
der: "Film için çalisirken kendime bir
western sapkasi ve replika bir western
tabancasi aldim. Evde sürekli onlari
giyinip, ayni havayi algilamaya
çalisiyordum. Silahin agirligini hisset
meyi deniyordum. Ancak bu sekilde
Leone'nin vizyonuna yaklasabi
lirdim ... Leone ile birlikte çalishgim
için çok sansliyim. Aslinda Leone'nin
benim maestrom olmak gibi bir hevesi
yoktu. O etrafinda çiraklarini toplayan
cinsten birisi degildi, ama bilgisi etrafa
yayiliyordu ... Kendi yönetmenlik kari
yerime basladigimda Sergio'nun bana
ögrettiklerini takip ettim ve yanima
genç yeteneklerden görüntü yönetmeni
Vittorio Storato'yu aldim ... Ancak, is
müzige geldiginde ise Ennio Morri
cone'yi çagirdim. Bu da Sergio' dan
ögrendigim baska bir seydi. .. Sergi o'
dan ögrendigin en temel seylerden
birisi de sinemanin bir ritm ve zaman
olduguydu. Bu beni o kadar etkiledi
ki, o günden bu yana kendi filmlenmde
her ani, sonra kullanmasan bile krono
metre ile ölçüyordum."
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göstermek
ya da ima etmek

bütün mesele bu degil!
Kaya Özkaracalar

Suspiria

"göstermek ya da
ima etmek"

ikilemine

düsmeyen çok
ayriksi bir örnek.

"ima etmeden açikça göstermenin mi,"
yoksa "göstem1eden ima etmenin mi"
daha korkunç oldugu ikiligi korku
sinemasina iliskin kisir tartismalarin
basinda gelir. Korku sinemasinin
geçmisine baktigimizda "göstem1eden
ima etmenin" esas itibariyle, korku
filmlerinin halkin mh sagligina zararli
oldugunu savunan muhafazakar
çevrelerin baskisi sonucu, sinema
endüstrisinin tepesinde Demokles'in
kilici gibi sallanan sansür tehdidi kar
sisinda olusan oto-sansür sebebiyle
gelismis oldugunu görürüz. Klasik
korku filmlerinin göstermeden imai

eden sahnelerinin bazilarinin nasil

sansür yetkilileriyle yapilan uzun
yazismalar ve pazarliklar araciligiyla
senaryo taslaklarinin defalarca yeniden
yazimi sonucunda olustuguna dair
yeterli veri saglayan belgeler mevcut.
Ve göstermeden ima etmeyi "tesvik
eden" (!) böyle bir ortam içinde kimi
sinemacilar gerçekten de (oto-)san
sürün dogrudan müdahalelerinin
ötesinde bu yönde ustalasmislar,
göstermeden ima ederek dehset
duygusu yaratmayi bir sanat haline
getirmislerdir - Val Lewton'in filmleri
buna örnek gösterilebilir. Sonuçta bu
dumm un kendi kendisini mesmlas
tirmasinin araci olarak yalnizca "gös
termeden ima etmenin" bir sanat, "ima
etmeden göstermenin" ise "ucuzluk"
oldugu savi güçlenmistir. Sahsen "ima
etmeden göstererek korkutmak" ve
"göstermeden ima ederek korkutmak"
ekollerinden birisini digerine tercih
edip öbürünü yerden yere vurarak
düsman kardesler olarak görmek
yerine her iki ekolün de basarili örnek
lerini kendi ekolleri içinde takdir
etmeyi yegliyorum. Ornegin Cat
People'in her iki versiyonunu da 
yani, hem Val Lewton imzali 1941
tarihli orjinal filmi hem de 1982 tarihli
Nastassia Kinski'li kanli ve erotik
yeniden-çevrimi - çok farkli neden
lerle ama ayni derecede begeniyomm
- birisini begenmemin nedenleri
digerini begenmemem için herhangi
bir zemin olusturmuyar.

Suspiria ise bu konuda çok ayriksi
bir örnek olarak duruyor. "Göster
meden ima eden" filmlerin en basarili
lannda ustaca bir kurgu, sinematografi
ve müzik kullanimi ile gerilimli bir



ortam tesis edilir. Örnegin Val Lew
ton'in Cat People'inda baskadin karak
terin geceleyin tenha parkta, los sokakta
yürüdügü sahnede ya da ayni filmgeki
havuz sahnesinde oldugu gibi. "Ima
etmeden gösteren" filmler ise "bashril
misin geri dönüsünü" tüm görkemli
dehsetiyle yüzümüze vurarak ikirciksiz
bir "katharsis" (ruhsal bosalim) islevi
görürler. Geceleyin tenha bir parkta ya
da los bir sokakta tek basina olmak as
linda neden korkutucudur? Korkutucu
olan aslinda parkin, sokagin bizzat
kendisi degildir; hayal bile etmek
istemeyecegimiz korkunç seylerin o
anda o mekanda basimiza gelebilecegi
endisesine kaynaklik ettikleri için
korkunçturlar. Iste "göstermeden ima
eden" filmlerin basarili örnekleri usta
bir sinema dili ile o mekanlarin o an
larda nasil böylesi endiselere kaynaklik
eden mekanlara dönüstügünü perdeye
yansihrlar. Öte yandan "ima etmeden
gösteren" filmler, o anlarda o mekan
larda basimiza gelmesinden korktu
gumuz ve hayal bile etmek istemeyece
gimiz seyler nelerse tam da onlari
perdede cisimlestirmeye cüret ederler
- ama öncesindeki gerilimi genellikle
es geçerek yaparlar bunu. Suspiria ise
bu iki ekolü tek bir potada basariyla
bütünlestiren nadide bir örnek. Sus
piria' da hem sinematografinin ve mü
zigin en mükemmel kullanimi ile
gerilimin izleyiciyi koltuguna nuh
layacak ve soluksuz birakacak derecede
hrmandirilmasina tanik oluyoruz (ama
bu etkinin tam olarak gerçeklesmesi
için filmin sinema ortaminda, yani iyi
bir ses düzeni olan karanlik bir sa
londaki büyük perdede izlenebilmesi
gerek) hem de bu gerilim anlarinin
ardindan neyin gerçeklestigini tüm
dehsetiyle görüyoruz. Ayrica tek tek
bu "gerilim-ardindan-dehset" se
kanslarinin içine oturdugu genel bir
tekinsizlik örgüsü de filmin neredeyse
bütününe yedirilmis.

Siispiria:
1. Hasmane bir diyara gelen genç kiz
Suspirin, Suzy adli Amerikali genç bir
kizin bale ögrenimi görmek üzere
Freiburg'daki bir dans akademisine
katilmak için geceleyin Almanya'ya
gelmesiyle basliyor. Suzy'nin bakis
larinda, tanidigi hiç kimsenin olmadigi

ama uzun bir süre kalmak üzere geldigi
yabanci bir ülkeye adim atan genç bir
kizin tedirginligi vardir. Havaalanindan
disarida bardaktan bosanircasina yagan
yagmurun altina çiktigi andan itibaren
burasinin ona yabanci, hasmane bir di
yar oldugunun ve kendisini bu hasma
ne ortamda zor günlerin beklediginin
adeta önisaretleri gelir: Yagmur altinda
sirilsiklam el sallamasina karsin taksiler
durmayip geçerek giderle;, sonunda
bir tanesi durdugunda ise valizlerini
arabaya yerlestirmesi için taksici ona
yardim etmez; gidecegi adres konu
sunda iletisim kurmakta zorlanir çünkü
taksici Suzy'nin telaffuzunu anlayamaz
(Tanz akademisinin bulundugu so
kagin adinin "Escher sokagi" olmasi
da dikkat çekici: Bilindigi gibi Escher
irrasyonel perspektifli resimleriyle ünlü
bir sanatçinin adi); taksi ci zaten pek
hos sohbet degildir, samIarina ona ters
ters bakarak kisa yanitlar verir ve aka
demiye vardiklarindaysa bir kizin kapi
önünde bir seyler söyledikten sonra
kosarak gitmesine tanik olur. Kapali
kapidaki hoparlörden konushigu ses
onu içeri almak istemez, yagmur altin- ••
da sini siklam bir halde hoparlördeki Suspiria'da, hem
sese derdini anlatmaya çalisirken gerilimin
beklettigi taksici sürekli klaksona basar.
Nihayet Suzy taksiye yeniden binip tirmandlrllmasma
geceyi mecburen baska bir yerde ge- tamk oluyoruz,
çirm ek üzere akademinin önünden hem de bu gerilim
ayrilir.

Suzy'nin hasmane bir diyara gel- anlarmm ardmdan
mis olduguna iliskin bu saydigim ön neyin
isaretlerin yani sira bir baska ön isaret •v ••••

dizisi ise dogrudan sinematografi ve gerçeklestigim tum
müzik kullanimi ile izleyiciye aktarilir. dehsetiyle
Suz~ :a~~i~e bin~ikten sonra ~ka- görüyoruz.
deminin onune gelinceye kadar suren
yolculuk esnasinda taksinin içerisinde
fon ve fonun önündeki Suzy'nin yüzü
mavi ve kirmiziisik kaynaklariyla kah
aydinlanir kah gölgelenir. Taksinin içine
ve yolcusunun yüzüne disarida yoldaki
aydinlatmalarin renk ve gölgelerinin
vurmasindan sanki daha farkli bir
durumdur bu: Söz konusu renk ve

gölgeler bir takim rasyonelisik kay-
naklarindan ziyade irrasyonelolarak
arz-i endam etmektedirler - tipki
rüyalarda ya da kabuslarda oldugu
gibi. Yolculuk sirasinda kamera zaman
zaman disarida yolda kabaran sulara
ve mazgal deliklerine odaklanir -i



Filmin ilk 15
dakikasinda

gerilim
yükseltilerek

patlama noktasina
vardirilmis, baska

filmlerde benzer·
anlarda fade-out

ya da benzer
teknikler

kullanilirken

burada siddet
eylemi en ince

ayrintisina kadar
gösterilmistir.

sanki etrafta her köse bucakta tehditkar
bir seyler saklanip beklemektedir. Ve
bütün bu taksi yolculugu tedirgin edici
bir müzik esligindesimuIur [1].

2. Gerilim-ardindan-siddet
Suzy akademiye geldiginde kaçarca
sina disari çikip kaybolan kiz, ayni
müzik esliginde bir arkadasinin evine
gelerek açiklayamayacagi nedenlerden
dolayi akademiyi terk ett.igini söyler.
Arkadasi odadan çiktiktan sonra odada
tek basina kalan kiz kamera tarafindan
kadrajin tam ortasinda görüntüye yer
lestirilir; (1:2.35 oranindaki!) kadrajin
sol tarafinda ise adadaki pencere vardir
ve bu pencere aniden kendi kendine
açilir. Arkadasi pencereyi kapatir. Di
sarida pencerenin önünde karanlik
içerisinde bir takim çamasirlar asili
durmaktadir. Kiz, bir masa lambasini
cama tutarak disari bakar; karanliklar
içinde bir anligina bir çift göz parlayip
kaybolur. Kadrajin saginda lambayi ve
yüzünü camin sag tarafina iyice yak
lastiran kiz camin bu tarafinda kendi
yüzünün yansimasini görebilir yalnizca
- camin solda kalan öbür tarafi ise
zifiri karanliktir.

Aniden camin bu karanlik içindeki
sol tarafi tüylü bir kol tarafindan di-i

saridan kirilir ve sag taraftaki kizin
yüzü siddetle cama bastirilir [2]. Bu
sirada müzigin temposu da aniden
yükselir ve kizin çigliklari müzige
karisir. Daha sonra kizin ayni kol tara
findan gögsünden defalarca biçaklan
masini izleriz. Kiz yerde can çekisirken
son bir biçak darbesi de yarilmis gögüs
kafesi içinde hala atmakta oldugu
görülen kalbinin tam ortasina iner; bi
çak isini bitirdigindeyse kalpte açilan
biçak yarasini yakin plan çekimle gö
rürüz. Nihayet evin giris katinin tava
nindaki vitraylar büyük bir sangirhyla
kirilir ve kizin kanlar içindeki cesedi
boynundan asili olarak asagi sarkar.
Kizin ayaklarinin dibindeki yerde bir
kan gölü olusmustur; arkadasi da
yanda yine kanlar içinde yatmaktadir.
Buraya kadar anlatilanlar yaklasik
olarak filmin ilk 15 dakikasini içeriyor.
Bu 15 dakikalik bölümde önce Suzy
havaalanindan çikip akademinin ö
nünden geri dönmek zorunda kalin
caya kadar genç kizin adim attigi bu
diyarin hasmane, hatta tekinsiz bir
diyar oldugu bilgisi ve hissi verilmis;
ardindan diger kizin arkadasinin oda
sindaki sekansta pencerenin aniden
açilmasi ve kizin disarida ne oldugunu
görmeye nafile çabalamasi sirasinda



gerilim yükseltilmis, camin kirilarak
tüylü bir kolun belirmesiyle patlama
noktasina variIlIs ama pek çok baska
filmde benzer anlarda bir fade-out ya
da siddet eylemi sonrasina kesme ve
benzeri teknikler kullanilarak kurbamn
basina tam olarak nelerin gelece
gi/ geldigi esas itibariyle izleyicinin
hayal gücüne birakilirken burada ise
gerçeklesen dehsetengiz siddet eylemi,
zaman zaman yakin plan çekimlerle,
en ayrintisina kadar gösterilmis ve
önceki gerilim, akabinde bir sok etkisi
ile bütünlestirilmistir.

3. Merakin kiskirtilmasi ve hayal
gücüne yatirim
Ertesi gün Suzy akademiye gider [3].
Ilk prova sirasinda düsüp bayildiktan
sonra aksam akademideki odasinda
saçlanm tararken önce bir ugultu duyu
lur, sonra saçina bir seyler takilmaya
baslar ve bir de bakar ki her tarafa
tavandan küçük kurtçuklar düsmeye
baslamistir. Ayni anda bütün kizlar
dehset içindeçiglik çigliga koridora

. firlar, bütün odalarda aym durum söz
konusudur. Kurtçuklarin kaynaginin
tavanarasinda muhafaza edilen fakat
bozulmus olan etler oldugu açiklanir.
Odalar temizleninceye kadar kizlarin

\"'

uyumasi için çalisma salonu yatak
haneye dönüstürülerek yataklarin etrafi
perdeyle çevrilir ve isiklar kapatilir. Bir
gölgenin gelerek perdenin arkasinda
yattigim görürüz ve mriltili bir horlama
sesi duyulmaya baslar. Suzy'ye dostça
davranan tek kiz olan Sara, bu horlama
sesini duyunca, kendilerine yalan söy
lendigini, seyahatte oldugu söylenen
müdirenin aslinda okulda bulundu
gunu söyler çünkü geçmiste de ayni
horlamayi duydugunda müdirenin bir
geceligine okulda kaldigim söylemis
lerdir ona. Iki kizin fisildasarak konus
tugu bu sahne esnasinda da taksi
yolculugunda oldugu gibi kaynagi pek
belli olmayan ve daha çok ortama bir
rüya ya da kabus havasi vermek islevi
gören bir renk kullanimi söz konusu
dur, ardinda esrarengiz bir gölge
oldugu halde yataklarin arkasinda
kalan perde kipkirmizi bir renge bürün
müsken bu fonun önündeki kizlarin
yüzlerine gece mavisi bir isik yansi
maktadir. Bu sahne filmin, müzik ve
sinematografiyle belli oranda gerili
minin yükseltildigi ama ardindan kanli
bir siddet eyleminin gelmedigi yegane
sahnesidir ve bu açidan" göstermeden
ima eden" korku filmlerini animsatir;

burada perde arkasinda karanlik bir

Akademide olan

her sey Suzy'nin
hasmane bir diyara

geldigini, kendisini
zor günlerin
bekledigini
göstermektedir.



Sara~bir kaç
sanduka dismda

bos olan bir odaya
_ girer; bu sirada
~ müzik yine

temposunu
arttirmistir.

gölgenin varligina vurgu yapilarak
izleyicinin merak duygusu kiskirtilip
hayal gücüne yatirim yapildigi söylene
bilir -----"ögrencilerden müdire hakkinda
birseyler gizlendi gi bilgisi de bu duy
guyu pekistirir. Bunu takiben ertesi
gece iki kiz hocalarin ayak seslerine
dikkatlice kulak verdiklerinde hoca

larin söylendigi gibi aksam yemegin
den sonra okulu terketmediklerini, tam
tersi np. okulun içinde bir yerlere
gittiklerini de fark ederler.

4. Yine geriliin-ardindan-siddet
Izleyicinin merakini kiskirtip hayal
gücüne yahnm yapmayi amaçlayan bu
pasajlardan sonra filmin basinda
oldugii gibi bir gcrilim-ardindan-siddet
eylemi sahnesi gelir. Akademideki
isinden kovulan kör piyanist Daniel,
gecenin karanliginda bos bir meydanda
köpegiyle yürümektedir. Köpek aniden
havlamayc: baslar. Piyanist ve köpegini
meydanin ortasinda kah yakin plan
kah tam tepeden kah meydani çevre
leyen binanin sütunlari arasindan
izleriz; binalann yüksek noktalarinda
hareket halinde bir takim gÖlgeler
oynasir ve bu arada müzik de iyice
çilginlasmishr. Müzigin aniden kesile
rek köpegin de havlamasinin durduguil

anda Daniel'in boynu köpegi tarafin
dan isinlararak parçalanir.

Ertesi gün yine izleyicinin me
rakini kiskirtmaya - ve de dikkatli
izleyicilere bir ipucu vermeye - yö
nelik bir sekans izleriz. Suzy, ak ade
miye ilk geldigi gece kaçarken gördügü
kiz olan Pat'la ilgili olarak müdi1\~vekili
konumundaki Madam Blanc ile onun
odasinda özel bir görüsme yapar ve
kizin "sir," "iris" gibi sözcükler sarf
ettigini duydugunu ama tam olarak ne
söyledigini ctnlayamadigini ya da
animsayamadigini söyler. Bu konusma
esnasinda Suzy ve Madam Blanc' dan
hangisi konusuyorsa onun yüzünÜ
yakin plan çekimle izleriz. Konusma
baslamadan önce bu iki karakteri uzun
bir masanin iki ucunda ohimrken gör
dÜgümüzde ise arkalarindaki duvar
da üç tane iris kabartmasi vardir! [4]

Aksamleyin iki kiz havuzda yüzer
ken Sara, Suzy'ye akademiden kaç
tiktan sonra öldürülen Pat'in akade
miyle ilgili bir takim arastirmalar
yaptigini söyler. Bu sahne esnasinda
iki kizi zaman zaman yukaridan çe
kimlerle izleriz - sanki birileri (ya da
bir sey) onlari gözlemekte ve belki de
dinlemektedir. Geceleyin yatmak üzere
ooalarina çekildiklerinde Sara, Pat'in



kendisine birakmis oldugu notlarin
çalinmis oldugunu fark eder; Suzy'ye
ise akademiye geldiginden bu yana her
aksam oldugu gibi garip bir halsizlik
çökmüstür - yari-b aygin ve yari
uykulu bir haldedir. Panige kapilan
Sara isigi söndürerek koridora çikar.
Koridorda duvarlar ve Sara'nin gö
rüntüsü, Suzy'nin taksi yolculugu ve
ögrencilerin çalisma salonunda yatmak
zorunda kaldiklari sahnelerde oldugu
gibi kaynagi belirsiz isik, renk ve göl
gelere bürünür. Koridorda ilerlerken
nereden geldigi belirsiz bir sangirti
duyan Sara birkaç sanduka disinda bos
olan bir odaya girer; bu esnada müzik
yine temposunu arttirmistir. Kapi arali
gindan uzatilan bir us tura kapinin
sürgüsünü açmaya çalisirken Sara bos
sandukalarin üstüne çikarak bin bir
zahmetle yukaridaki pencereye ulasir
ve tam bu esnada müzik susar. Sara
asagida ne olduguna tam olarak bak
maksizin öbür tarafa atlar ve bir oda
dolusu bahçe teli yigininin ortasina
düser; teller arasinda bocalayarak aya
ga kalkmaya nafile çalisirken siyah el
divenli bir el tarafindan bogazi kesilir.

5. Esrar çözülüyor
Filmdeki bu üçüncü gerilim-ardindan-

sira siddet eylemi sahnesini takiben
akademinin ardindaki esrarin büyük
ölçüde çözülmesine gelmistir. Suzy bir
kongreye katilan iki bilim adamindan,
dans akademisinin, onyillar önce ca
dilikla suçlanarak yakilan bir kadin ta
rafindan kurulmus oldugunu ögrenir
(Bu arada belirtmeliyim ki Suspiria,
sinema tarihinin, içinde rahipler, pa
pazlar, kilise, haçlar, vs kutsal! dinsel
imgeler bulunmayan ender cadi film
lerinden biri! Bunun Argento'nun solcu
siyasi-ideolojik kimligiyle [5] bir ilgisi
var sanirim. Nedeni ne olursa olsun bu
dinsel imgelerin yoklugu, Suspiria'nin
Hristiyan kültüründeki bildik cadi i
konografisinden ziyade insanligin ka
ranlik çaglarindan beri kollektif bilin
çaltinda yer eden daha mitik bir cadi
arketipine atifta bulunarak bu kollektif
bilinçaltina seslenebilmesini güç
lendiriyor). Havuz sahnesinde oldugu
gibi bu sahnede de zaman zaman Suzy
ve bilim adamini binalarla ayni yük
seklikte konumlandirilan tepeden
çekimlerle izleriz, sanki yine birileri
(ya da bir sey) binalarin üstünden on
lari izlemektedir. Nasil havuz sahne
sinin ardindan Sara öldürüldüyse,
simdi de siranin Suzy'ye geldigi
bellidir.

i

Sara yukaridaki
pencereye ulasir ve
bu esnada müzik

susar.Genç kiz öbür
tarafa atlar ve bir
oda dolusu telörgü
yiginin ortasina
düser.



Filmdeki üçüncü
gerilim-ardindan

siddet sahnesini
takiben

akademideki
esrarin

çözülmesine sira
gelmistir.

Suzy akademiye döndügünde
mutfak görevlilerinden akademideki
herkesin sehirdeki bale gösterisine
gittigini ögrenir. Bir yarasanin sal
dmsini savusturduktan sonra Madam
Blanc'in odasina girer, duvardaki iris
kabartmalarini fark ederi bir tanesini
çevirince gizli bir geçitten duvarlannda
kadim bir dilde yazilar yazili olan tütler
ve perdeler asili bir koridora girip
sessizce ilerlemeye baslar. Koridorun
sonundaki bir odada [6] perdenin
gerisinde kalan yatakta karanlik bir
gölge görüri bu gölge, çalisma sa
lonunda yathklari gece perdenin arka

.sindaki gölgeyi andirmaktadir. Suzy
perdeyi açbginda ise yatakta bir sey
göremez ama nereden geldigi belli
olmayan tehditkar bir sesin odadaki
bir kapiyi kastederek "O ~apinin ar
dinda cehennem var," dedigi duyulur.
Kapinin açilmasiyla birlikte beliren
Sara'nin dirilmis cesedi Suzy'ye sal
diracakken [7] çakan bir simsegin ay
dinliginda beliren siluete Suzy keskin
bir alet saplar. Igrenç görünümüyle
ortaya çikan cadi can çekisirken Suzy
kapilarin çarpip perdelerin uçustugu
koridorlardan kosarak disari kaçar.
Genç kiz, bardaktan bosanircasina ya
gan yagmur albnda gece karanliginin

içine dogru uzaklasirken bina alevler
içinde yanmaya baslamislir. Perdede
"Suspiria'yi izliyordunuz" yazisi çikar
ve temposu iyice yükselmis müzigin
esliginde kapanis jenerigi gelir.

NOTLAR:
[1] Burada önemli bir anahtar, müzik
kanalindan zaman zaman duyulan
witch (cadi) sözcügü! Bir Italyan yapimi
olan Suspiria her yönüyle !talyan si
nemasirun bütün geleneksel kodlariru
tasisa da, müziginin bir parçasi olan
bu Ingilizce "witch" sözcügüyle ana
dilin Ingilizce oldugu çok satardis
pazarlarin hedeflenmis oldugu anla
siliyor. Filmin bas karakterinin Ameri
kali oldugu animsanirsa bu biraz daha
anlam kazaruyor.
[2] John Carpenter, Halloween'i (1978)
çekmeden önce izledigi Suspiria' dan
çok etkilenmis oldugunu belirtmistir.
Suspiria'mnHalloween üzerindeki etkisi
genelolarak genis kadrajin korku
sinemasi için tasidigi potansiyelden
maksimum derecede yararlanmak
seklinde düsünülebilir. Ancak bunun
ötesinde Halloween: de bir kizin yü
zünün Michael Myers tarafindan araba
camina baslirildigi sahne neredeyse
aynen Suspiria' daki genç kizin yüzünün



pencere camina bastirildigi bu
sahneden kopya edilmis gibi görü
nüyor.
[3] Akademideki hemen herkes, her
olan sey Suzy'nin en yalin ifadeyle
"dostça olmayan" bir diyara geldigine
ve kendisini zor günlerin bekledigine
iliskin önceki geceki deneyiminin
dogrulugunu ispatlamaktadir. Sert
mizaçli dans hocasi Miss Tanner'in gü
lümsemesi bile bir sirtlanin "gülüm
semesini" andirinaktadir. Usak Pavlos
anadili Romence disinda dil bilmeyen
bir çirkinlik abidesidir. Daha da vahimi
kiz ögrenciler arasinda birbirlerini
çekememezlik almis yürümüs, herkes
bir çift dans ayakkabisini ödünç
vermekte bile ufak maddi hesaplar
pesinde olan ve aklini fikrini parayla
bozmus bir haldedir. Suzy ilk dersine
gitmeden önce koridorda mutfak
görevlilerinin parlattigi bir seylerin isigi
yüzüne vurunca kendini halsiz
hissetmeye baslar ama Miss Tanner
yine de onu hemen dans çalismasina
katilmaya zorlar. Sonuçta Suzy düsüp
bayilir. Yatakta ayildiginda bir seyler
içmeye zorlanir, koluna igne yapilir ve
doktor ona siki bir diyet tavsiye eder.
[4] Gördügünü/duydugunu yanlis
algilama/ algilayamama, Argento

sinemasinin daimi temalarindandir

(Argento'nun kimilerince ''Italyanlar'in
Hitchcock'u" olarak tanimlanmasinda

muhtemelen bunun da payi var çünkü
Hitchcock'un önemli filmlerinin bir
çogunda da ayin tema vardir). Argento
filmlerinde baskarakterler kritik bir
anda, genellikle tanik olduklari bir
cinayet esnasinda, gördükleri ya da
duyduklari ama tam olarak ne ol
dugunu çikaramadiklari küçük ama
muhtemelen önemli bir ayrinti için film .
boyunca belleklerini zorlarlar ve ge
nellikle onlar bu ayrintinin gerçek nite
liginin farkina varmadan bu ayrinti
perdede de görünür aslinda. Örnegin,
Protanda Rosso' da (1975; Ing. vid. adi:
Deep Red) bir cinayetin hemen ardindan
cinayet mahalline gelen baskarakter
daha sonra aklina birsey takildigini
ama ne oldugunu bir türlü çikara
madigini fark eder. Aslinda bir du
varinda tablolar ve diger duvarinda da
aynalar bulunan bir koridordaki bu
lunan aynada yalnizca karsidaki içinde
insan portreleri olan tablonun yan
simasi degil ayrica henüz olay yerinden
ayrilmamis katilin yüzü de gö
rünmüstür - yalnizca bir anligina!
[5] Argento, ltalya' daki belediye
seçimlerinde eski Komünistler'in

i

Nereden geldigi
belli olmayan
tehditkar bir sesin
"O kapinin ardinda
cehennem var"

dedigi duyulur.



Türkiye ve
Suriye'de yasayan

Yezidiler adli

kavmin Seytan'a
verdikleri ad

Melektavus'tur!

partisinden adayolmustu.
[6] Odada büyük bir kristal tavuskusu
biblosu bulunuyor. Bu, iki açidan ilginç:
bir yandan sanki Argento'nun ilk filmi
olan L'Ucce/o dal/a Piume di Cristal/o'nun

(1970; Kristal Tüylü Kus) adina gön
derme niteligi tasiyor. Öte yandan
Türkiye ve. Suriye' de yasayan ve
Seytan'a tapan Yezidiler adli kavmin
Seytan'a verdikleri ad Melektavus!
[7] Suspiria'nin Amerika' daki pos
terlerinde "bu filmin ilk 80 dakika
sindan daha korkunç olan tek sey son
12 dakikasi" yazili. Oysa Suspiria'nin
~ispeten tek zayif bölümü finali!
Ornegin cadinin habis bir ed ayla
konusan sesi (özellikle f~min Ingilizce
versiyonunda cadinin Ingilizce dub
lajlanmis replikleri B-tipi korku
filmlerini andiracak kadar kötü
seslendirilmisi Italyanca versiyonda ise
biraz daha iyi) ve özellikle Sara'Inn
dirilmis cesedinin kapida belirip habis
kahkalarla saldiriya geçmek üzere
oldugu an, bugün bazi izleyicilere
korkunç degil de gayri-ihtiyari olarak
ko mik gelebilir.

•

SUSPIRIA'nin Künyesi
Filmin yapimcisi Salvatore Argento
yönetmen Dario Argento'nun babasidir
ve oglunun ilk dönem filmlerinin ço
gunun yapimcisidir.

Basroldeki Suzy'yi canlandiran
]essica Harper, baska birkaç filmde
daha oynadi ama bunlardan hiç birisi
ses getiren filmler olmadi. Suzy'nin
akademideki tek arkadasi Sara ro
lündeki Stefania Casini daha önce
"Andy Warhol'un Dracula'si" olarak
bilinen Dracu/a cerca sangue di vergine
e... Mori di sete'de (1973; Ing. vid. adi:
B/ood for Dracu/a) oynamisti; ayrica
Bertolucci'nin 1900'ünde küçük bir
mIde de g~ründü. Casini'nin oynadigi
bir diger Italyan korku filmi giallo
türündeki So/emento Nero (1978; Ing.
vid. adi: B/oodstained Shadow). Sus

piria' da yakisikli erkek ögrenci rolüyle
küçük bir rolde oynamasina karsin
filmin jenerik ve künyelerinde adi üst
siralarda yazilan Miguel Bose, Av
rupa'nii:i. ünlü oyuncularindan (ve
Ferzan Ozpetek'in Hamam filminde
yasli Safiye rolünde izledigimiz) Lucia
Bose'nin oglu; Miguel Bose'yi La Reine



Margot'nun (Kraliçe Margot) yani sira
son olarak da La Mirada del Otro (Çiplak
Bakis) adli erotik Ispanyol filminde
izlemistik. Kör piyanist rolünde Flavio
Bucci yer aliyor. SirtIan gülüsJü dans
hocasi Miss Tanner'i, korku kla
siklerinden Les Yeux san s Visage' daki
0959; Ing. vid. adi: Eyes Without Face)
rolüyle animsanan Alida Valli can
landinyor. Valli, Suspiria'nin devami
niteligindeki Inferiio' da 0980; Cehen
nem) da rol alacakti. Miss Tanner'in
amiri Madam Blanc rolünde ise korku
meraklilarinin Dark Shadows adli tv
dizisinden animsadigi Joan Bennet var.
Yalnizca bir kaç dakikalik sahnesi olan
materyalist psikiyatrist Frank'i (veya
Franco) ünlü oyuncu Ddo Kier can
landinyor (Kier'in adi her nedense
fihrun Italyanca versiyonun jeneriginde
yeralmiyor). En çok "Andy Warhol'un
Dracula'si"nda oynadigi basrol ile a
nimsanan Kier, sado-mazosizm kla
sigi Historie d'O (O'nun Hikayesi) ve
Spermula gibi sira disi erotik filmlerde
rol almanin yani sira Fassbinder'in
favori oyunculari arasina da girecekti.
Son yillarda ABD'ye yerlesmis gibi
gözüken Kier'i Blade gibi degisik
Amerikan filmlerinde küçük rollerde
izliyoruz. Suspiria'nin oyuncu kad
rosuyla ilgili küçük ama ilginç bir not
ise taksi soförü rolündeki Fulvio
Mingozzi'yle ilgili: Argento'nun ilk
yedi korku filminin hepsinde küçük
rollerde oynayan Mingozzi, Inferno' da
da bir taksi soförü rolündeydi!

Film müzigi, "Dario Argento isbir
ligiyle" ibaresiyle Goblin topluluguna
ait. Goblin hakkinda aynnhli bilgi için
bkz: Sadi Konuralp, 'Müzigin Çalmasi
Bitince Biçagini Çek: Goblin', Geceyansi
Sinemasi, no. 2 (Sonbahar 1998), sf. 26
31. Suspiria'nin görüntü yönetmeni
Luciano Tovoli, Argento'nun Tenebre
0982; T. vid. adi: Ölümün Sesi) filminde
de görüntü yönetmenligini üstlenmisti.
Filmin senaryosu ise Argento ile birlikte
Daria Nkolodi'nin imzasini tasiyor.
Asil meslegi oyunculuk olan ve
Argento'nunkiler dahil çok sayida
italyan korku filminde oynayan
Nicolodi, Argento'nun uzun süreli
hayat arkadasi ve de çocugunun annesi.

Suspiria'nin dis mekan çekimleri
Münih ve Freiburg' da, iç mekan çe
kimleri ise Roma' da stüdyoda gerçek-

lestirildi. Suspiria, (sinemaskop gibi)
1:2.35 oranli Technovision olarak,
Eastmancolor film üzerine çekildi ve
Amerika'da 1974'ten beri uygu
lanmayan Technicolor yöntemiyle renk
baskisi yapildi. Ingilizce ve Italyanca
iki versiyon olarak hazirlandi. Çok
uluslu oyuncu kadrosundan dolayi
Ingilizce versiyonda anadili Ingilizce
<?lmayan oyuncular dublajlanirken,
Italyanca versiyonda da bunun tersi
bir durum söz konusu.
Süresi: Kaynaklarda farkh rakamlar
veriliyor ama filmin sansürsüz videosu
94 dakika sürüyor, PAL formatli
videonun ve sinema projeksiyonun
devir hizlari arasindaki 25/24
oranindaki fark gözönüne alinarak
hesaplandiginda orjinal surenin 98
dakika oldugu sonucu ortaya çikiyor.
Suspiria, Italya' da 1 Subat 1977' de
gösterime girdi.

Videoda Suspiria
Suspiria yillar önce Türkiye' de Fono
vizyon adli video sirketi tarafindan
Çigliklar Suspiria adi altinda ve orjinal
1:2.35 oraninda genis kadrajli olarak
degil, 1:1.33 oranindaki televizyon
ekrani boyutuna tam sigmasi için
sagdan ve soldan kirpilmis bir halde
piyasaya sürülmüstü. Filmin Ingilizce
versiyonunun. genis kadrajli 0:2.35)
video kaydi Ingiltere' de piyasada
bulunuyor (Ingiltere sansürün yogun
oldugu bir ülke olmasina karsin bu
filmin videosu, nasil olduysa
sansürsüz!). Italyanca versiyonu n da
yine genis kadrajli (ama her nedense
1:2.35 degil de 1:2.1 oraninda) ve
sansürsüz video kasetleri italya' da
mevcut.

i

Çok-uluslu
kadrosundan

dolayi ingilizce
versiyonda anadili
ingilizce olmayan
oyuncular
dublajlanirken,
italyanca
versiyonda tersi
söz konusu.

Joan Bennet (ortada) ve

Alida Valli (sagda)
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15 yil önceki ile
bugünkü sinema

deneyimim arasina
kesin bir çizgi

çekmeme engel
olan tek bir

istisnadan
sözedebilirim:

Suspiria.

Onlar habistir; negatif ve yikici. .. Okültsamitlara dair bilgileri onlara büyük güçler
verir. Sirf kötülük yapimik için olaylann

akisini ve insanlarin hayatlarini
degistirirler ... Amaçlan baskalarina zarar
vererek büyük kisisel servetler yapmaktir.
Kendilerini herhangi bir sebeplegüceiidiren
kisilerin aci çekip hasta olmalarina, hatta

ölmelerine sebep olabilirler ...
Prof. Milius, Siispiria

Çocuklugumda sinemada izledigim ve
'çok güzel filmler' olarak aklimda yer
eden filmleri bugün tekrar izlemek
benim için daima tedirgin edici bir
deneyim olmustur. Bir korku filmi söz
konusu oldugunda bu tedirginligim
daha da artar; eskiden aldigim tadi
alamayip hayal kirikligina ugramaktan
çekinirim. Genellikle de korktugum
basima gelir; bir zamanlar beni
heyecanlandirip kalbimin çarpmasina
sebep olan filmin neredeyse 'siradan'
bir film oldugunu, olaganüstü görün
tüler olarak kafamda canlandirdigim
sahnelerin de çogunun hatirladigim
kadar etkileyici olmadigini kabul etmek
zorunda kalirim. Korku filmleri ile

kurdugum iliskide çocuklugumdan bu
yana birçok seyin degistigi kesin. O
zamanlar filmlerin birileri tarafindan

yazilip yönetildigini asla düsün
mezdim; herhangi bir filmi 'önemli'
veya 'ilginç' bulmak gibi adetleri m
yoktu. Sinema salonunda belirli bir
deneyimi nasil yasiyor oldugumu
anlamak için yapisal çözümlernelere
kalkistigimi ise hiç hatirlamiyorum.
Perdede izledigim hareketli görün
tülerle iliskisi hakkinda kafa yordugum
yegane dis unsur poster ve lobi kartlari
üzerindeki resimler olurdu. Bugün•

korku filmlerini hala sevmekle beraber

çocuklugumdan hatirladigim heyecani
hissettigim pek nadir. Acaba bugün
lerde sinemadan keyif aldigima 'karar
vermek' için eskisine göre daha fazla
teknik sebep bulmam mi gerekiyor?
Yönetmenler, tarihler ve anlatim
üslupla ri hakkinda bilgi sahibi olmam
perdedeki görüntü üzerinde sürekli
birseyler aramama yol açarak çocuk
lugumdan hatirladigim sinema dene
yimini bozuyor olabilir mi? Bildiklerimi
unutmanin bir faydasi olur muydu?

Uzun zaman sonra tekrar izledigim
her korku filmi bu tür sonilann sayisim
arttirarak net bir cevap bulabilme
sansimi gittikçe azaltiyor. 15yil önceki
ile bugünkü sinema deneyimim arasina
kesin bir çizgi çekmeme engelolan tek
bir istisnadan sözedebilirim: Suspiria
(1977). Ilk olarak 1985 'te izledigim
Suspiria'nin afisinde söyle yaziyordu:
"Bu filmi izlerken sigortalisiniz." Bu
metnin gerçekle bir ilgisi olup ol
madigini bilemiyorum ama Suspiria
Ankara'nin o zaman için en iyi iki
sinernasindan biri olan Akün'de özel
bir ses sistemi ile gösteriliyordu ve
salondaki izleyicilerin filmi dehset
içinde seyrettiklerini hatirliyonim. Ben
de çok uzun süre Suspiria'nin etkisinden
kurtulamadim ve filmi ilk kez sine
mada seyredisim ile daha sonra video
kasedini bulup tekrar Izlemem arasinda
10 yil geçti. Videodan son derece
tedirgin bir sekilde izledigim Suspiria
beni hayal kirikligina ugratmadi;
seyrederken yine tüylerim ürperdi,
hatirladigim büyüleyici görüntülerden
yine etkilendim, ve hatta bellegimde
pek yer etmemis olan yeni bir unsur
dikkatimi çekti: Müzik. .. Asil ilginç



olan, videodan artik defalarca izlemis
oldugum Suspiria ile kurdugum ilis
kinin çocuklugumdan hatirladigim
iliski türüne çok benzemesi. Simdi de
Suspiria'yi 'zekice' ya da 'ilginç' buldu
gum için begendigimi söyleyernem;
filmi izlerken eskiden oldugu gibi
kendimi lunaparktaki korku tüneline
girmis gibi hissediyonim ve hakkinda
birçok yazi okuyup bütün filmlerini
izledigim sinemaci Dario Argento
tarafindan yönetildigini bilmeme rag
men Suspiria bana kimse tarafindan
yönetilmemis de kendiliginden 'olmus'
bir film gibi geliyor.

Yazimin devamini olusturan yapi
sal çözümlemeler ile Suspiria'nin
yukarida bahsettigim türden etkileri
üzerimde nasil yarattigina kismen de
olsa bir açiklik getirmeyi amaçladim.
Fakat bugün için bana anlamli gelen
bu çözümlemelerin Suspiria ile çocuk
lugumda kum1Us oldugum iliskiyi de
açikliyor olacagindan emin degilim.

Argento'nun film simyasi
Dario Argento'nun diger korku filmi
yönetmenlerinden en bariz farki asiri
stilize bir anlatim teknigi kullanmasidir.
Filminin her karesinde bir 'yönetmen'
olarak varligim hissettiren Argento kat
liam sahnelerinde bazen bu dunimu

abartip kameranin önüne kendisi geçer;
katilin sadece siyah deri eldivenIerinin
göründügü çekimlerde eldivenIeri
giyen Argento'nun bizzat kendisidir.
Kamera hareketleri ve kurgu, senaryo
yu yorumlayan özne olarak yönetmeni
o derece ön plana çikarir ki genel
anlatim içerisinde filmin hikayesi ayri
bir katman haline gelmeye baslar. Daha
dognisu, Argento'nun asil niyeti ha
yalinde kurgu la digi akillara ziyan
sahneleri görüntülemektir ve yazdigi
hikayeleri bu amaca ulasmak için
bahane eder. Özellikle katliam sah

nelerinde Argento'nun yeni kesfettigi
çekim teknikleri ile sürekli güncel
lestirdigi görsel-isitsel saplantilarindan
olusan karisimlar izleriz: Yarilarak
açilmis gögüs kafesi içinde atmaya
devam eden kalbe ince uzun bir hançer
saplanir; katilin tabancasindan ates
lenen kursun sokak kapisinin gözet
Ierne deliginin iki mercegi arasindaki
borunun içinde tüneldeki bir tren
edasiyla ilerler, delikten bakmakta olan

kurbanin gözünden girip ensesinden
çiktiktan sonra odanin içindeki bir
telefonu parçalar; kurbaninin kafasina
açtigi deligin öbür ucundan bize bakan
sapik katil ile göz göze geliriz ...Katliam
sahnelerini yeni buluslarla sürekli
zenginlestiren Argento'nun tekrar
etmekten kendini alamadigi tek bir
çesitlerneden sözedebilirim: Kadin
kurban basiyla cami kirar ve (ge
nellikle) sivri cam kiriklari ölümüne
sebep olur ...

Argento'nuD hikaye akisini dur
dunip saplanti ve hünerlerini sergi
ledigi anlar katliamlarla sinirli kal
miyor. Filmlerinin birçok yerinde
yönetmenin adeta kamerasina hakim
olamayip fantastik yolculuklara çik
tigim görüyoniz. Tenebre'nin (1982) bir
sahnesinde kamera pencereden disari
bakmakta olan kadim binanin disindan
görüntülerken vinç hareketi ile yük
selmeye baslar, binanin yüzeyinde bir
süre hareket ettikten sonra üst kattaki
pencereye ulasir ve görmemiz gereken
diger kadin karakteri görürüz. Görü
nüste islevini tamamlamis olan kamera
sanki durmayi reddeder ve 2 dakika
boyunca apartmanin dis cephesi
üzerinde dolasir. Sürekli degisen çekim
açisi ve ölçegi Goblin'in çok önemli bir
sahne izledigimiz hissini uyandiran
ritmik müzigi ile bir araya gelince
filmin bütünü ile zaman-mekan ilis
kisine girmeyi reddeden bir Argento
sekansi olusur. Siradan bir diyalog
sahnesi bile Argento için üzerinde
gezinip detaylarina takilabilecegi bir
doku haline gelebiliyor. Buna iyi bir•

Phenomena

Kurbamnin

kafasina açtigi
deligin öbür
ucundan bize
bakan sapik katil
ile göz göze geliriz.



Küçük bir plastik
bebek, renkli

bilyeler, seytan
biblosu vs.

Argento'nun simya
kurallari dahilinde

bir araya
geldiklerinde

fantastik bir karisim
olusturan görsel

ikonlardir.

örnek olarak Suspiria'daki yegane
'normal' sahne olan Suzy ile Prof.
Milius'un diyalogunu gösterebilirim.
Argento, sokaktaki bir bankta oturup
konusmakta olan iki figürü dogrudan
görüntülemek yerine arkalarindaki
binanin camIi kapisimn üzerindeki yan
simalarina odaklanmayi tercih eder.
Sonuçta, ögle günesinin aydinlattigi iki
insanin sohbeti yerine karanliklar için
de bulanik görünen iki 'hayaletin' ko
nusmalarini izleriz. Argento'nun me
kanlarin dokusu ve nesnelerin detaylari
ile ilgili saplanhsinm vardigi uç noktayi
1996 yapimi La Siiidromi di Steiidahl'in
(Steiidahl Seiidromu) bir sahnesinde
görüyorum: Dedektif Anna (Asia Ar
gento) rahatlamak için bir kaç tane
uyku ilaci alir ve Argento, kizin yemek
borusundan midesine inmekte olan

haplari görüntüler! Acaba yönetmen,
bilgisayar animasyonu olarak üretilmis
bu sahneyi kullanmak yerine kame
rasim kizinin yemek borusuna sokmayi
tercih eder miydi?

Maitland McDonagh, Argento sine
masi üzerine yazdigi kitabinda yönet
menin klasik gerçekçi film anlatisi
yöntemlerini hiçe sayarak sahnelerini
bir 'simyao' gibi kurguladigini belirtmis
(s. 19-20). Protoiido Rosso'nun (Koyu
Kirmizi, 1976) bir sahnesinde Argen
to'nun makro mercekli kamerasi siyah
kumasin üzerinde duran bir grup
nesneyi sirayla görüntüler: DevriImis
küçük bir besik, kirmizi yünden be
ceriksizce yapilip gögsüne toplu igneler
saplanmis bir bebek, kanli bir cinayetin
tasvir edildigi bir çocuk resmi, metal
bir top, renkli taslarla süslenmis pirinç
bir heykel, farkli renklerde üç cam bilye,
küçük bir plastik bebek, tek gözü
çikarhlmis kirmizi bir seytan biblosu
ve iki sustali biçak... Bu çekimin ar
dindan, katilin siyah kalemle gözüne
makyaj yaptigini görürüz. Büyük bir
özenle siralanip Goblin müzigi esligin
de görüntülenen bu nesneler dizisinin
filmdeki katilin iç dünyasini yansithgi
kadar yönetmenin film sahnelerini bir
araya getirmekte kullandigi simyayi
da temsil ettigi kanisindayim. Küçük
bir plastik bebek, renkli bilyeler, seytan
biblosu vs. Argento'nun simya kurallari
dahilinde bir araya geldiklerinde kor
kutu cu/ fantastik bir kansim olusturan
görsel ikonlardir. Benzer bir karisimii

filminin sahneleri arasinda yakalamayi
amaçlayan yönetmen, eline geçirdigi
her firsatta kamerasini dokularin üze

rinde gezdirip nesnelerin gündelik
hayatta dikkat etmedigimiz detaylarina
odaklar. Yukarida bahsettigim sahne
lerden de anlasilacagi üzere, Argento,
karisimi için ihtiyaç duydugu görün
tüyü bir gözetleme deliginin içindeki
boslukta veya bir insanin yemek
bomsunun içinde aramaktan çekinmez.
Hatta böyle bir görüntünün olay aki
sinin tamamen disinda kalan öznel bir
çekim olarak filme eklenmesi bile
mümkündür. Örnegin, Opera'nin (1987)
çesitli sahneleri nabiz gibi atmakta olan
devasa bir beyin görüntüsü ile bölünür.
Acaba bu beyin sapik düsüncelerle
dolup tasan katile mi yoksa izledigi
korkunç sahnelerin etkisi ile rahat
sizlanan izleyiciye mi aittir? Yeni
katliam varyasyonlari bulmaya çalisan
Argento'nun beynine baktigimizi da
düsünebilir miyiz? Benzer bir sekilde,
Iiiterno'nun (1980)bir bölümünde filmin
akisi, sirasiyla, canli bir kelebegi ye
mekte olan yesil bir kertenkele ve ipte
can çekisen bir kadinin görüntüleri ile
kesilir. Protoiido Rosso'dan örnek
verdigim sekansi da bu tür öznel Ar
gento anlari arasina dahil edebilirim.

Arg~to usulü giallo
Suspiria , bitenio, Two Evil Eyes ve son
filmi n Faiitasma dell'Opera (Operadaki
Hayalet, 1998). disinda Argento'nun
yönettigi 9 film ltalyanlani:igiallo dedigi
türe dahil ediliyor. Ciallo Italya'da sari
renkli kapaklar ile yayimlanan popüler
polisiye roma~larin geneline atfedilen
bir isim (ginllo Italyanca 'sari' anlamina
geliyor). Herne kadar senaryolarini
ginllo gibi yazsa da, Argento'nun beyaz
perde için kurguladigi ses ve görün
tülerin izleyiciye yaptiklari, sadece
polisiye-gerilim olarak adlandira
bilecegim bir sinemasal kurmacanin
yapabileceklerinden oldukça 'fazla'.
Birbiri ardina siralanan cinayetler ve
sürekli formüle edilen "Katil kim?"

sorusu üzerinden ilerleyen Argento
giallosu bir önceki bölümde bahsettigim
'anlatim simyasinin' devreye girmesi
ile adeta 'amacini asmaya' basliyor.
Öncelikle, birçok polisiye-gerilim fil
minden tanidik oldugumuz bakis
hiyerarsisinin çarpihlmis bir versiyonu



ile karsilasiyoruz. Argento, klasik 'bakis
açisi' çekimi kurallarini alt üst ederek
film karakterlerinin bakislarini kendi
amaçlarina alet etmekten kaçinmiyor.
Bu yönden en zengin Argento filmi
olan Opera'dan tipik bir örnek vere
bilirim: Hayatina kastedecegi opera
sarkiClsi Betty'yi (Cristina Marsillach)
rahat izleyebilecegi bir loca bulmak
amacinda olan katil, büyük tiyatronun
gösterisli koridorlarinda ilerlemektedir.
Katilin bakis açisina ait gibi görünen
bu hareketli çekirnde ilk dikkatimi
çeken, kameranin eriskin bir insanin
bakisini temsil edemeyecek derecede
yere yakin olmasi. Filmin diger her
hangi bir yerinde katilin küçük bir
çocuk, bir cÜce ya da kedi-köpek
türünden bir hayvan olabilecegine dair
bir kod bulunmadigina göre bu
çekirnin temsil ettigi bakis Argento'
nunkinden baskasi olamaz. Yüzeyler
ve dokulara merakli olan yönetmen,
diger birçok sahnesinde yaptigi gibi
burada da bakis açisi prensiplerini bos
verip kirmizi halilarla kapli zeminin
dokusuna yakin olmayi tercih etmis
olmali. Perdenin ortasinda baslayip alt
sinirina dogru kayan dokulu yüzeye
bakan izleyicinin kamera hareketini
bedeninde hissetmemesi mümkün

degil; bu durumda Argento da büyük
ih.timalle amacina ulasmis oluyor ...
Izleyiciye genellikle ekstra bilgi verip
beklenti olusturmak niyetiyle kulla
nilan açiklayici yakin çekim yönteminin

de Argento giallolarinda amacindan
saptigini görüyorum. Klasik gerçekçi
anlatilarda kameranin bir sÜre yakin
dan görüntüledigi herhangi bir nes
nenin filmin ilerleyen sahnelerinde bir
ise yarayacagi düsünülür; çogunlukla
da yarar. Izleyiciye yakin çekim gös
terilen bir silah bir süre sonra ateslenir
ya da ayni yöntemle katile ait oldugu
bilgisini edindigimiz bir esyayi daha
sonra film karakterlerinden birinde

görünce "Katil kim?" sorusunu yeniden
gündeme getiririz. Argento giallosunda
ise ilk bakista benzer bir islevi varmis
gibi görünen bir çok yakin çekim
hikaye akisini hiç bir yönde motive
etmez. Yine Opera'dan örnek vermek
gerekirse; Betty, tiyatronun kostüm
atölyesindeki telefonda menajerine
manyak bir katil tarafindan tehdit edil
digini anlatmaktadir. Argento, kizin
konusmasini atölyedeki kostümlerin
üzerlerine takib duran renkli taslarin
yakin çekimleri ile keser; üstelik bu
çekimleri Betty'nin repligindeki 'kritik'
kelimelere denk getirmeyi de ihmal
etmez. Elbette ki bu taslarin hikaye
akisinda kritik bir islevi yoktur; fakat
karanlik sinema salonuna sari, kirmizi
ve mavi isiklar saçan bu renkli taslarin
filmin bütünü ile eszamali bir iliskiye
giren saf görsel etkileri oldugundan
eminim.

Bunlardan yola çikarak Argen
to 'nun 'sürrealist' ya da 'deneysel' si
nema yaptigi iddia edilemez. Biri

Argento, Opera'nin
setinde kamerasini ,

'tuhaf' bir detaya
odaklarken ...

Argento, klasik
'bakis açisi' çekimi
kurallarini alt üst
ederek film
karakterlerinin

bakislarini kendi
amaçlarina alet
etmekten

kaçinmiyor.



Bir Argento
giallosu, içindeki

bütün 'tuhafilkiara'

ragmen hala (biraz
fazla kanli olsa da)
bir posiye-gerilim

filmidir.

Argento giallosu, içindeki bütün 'tu- yeniden kurgularnama yol açiyori pek
haf1iklara' ragmen hala (biraz fazla de iyi niyetli olmayan birisinin ev sahibi
kanli olsa da) bir polisiye-geri1im fil- ile arashrrnaa arasindaki sohbeti gizlice
midir. Yazdigi hikayeyi giallo türunün izledigini düsünmeye basliyorum. 'Ben'
sinirlari içinde tutan yönetmen, görsel- diyen kisinin filmdeki sapik katil oldu
isitsel simyasini aslolarak 'anlah öz- gunu ispatlayan herhangi biryardimci
ne11igi' diyebilecegim alanda olus- kod da bulamadigima göre bu bakisi
turuyor. Bu durumu Mark Nash'in film söylemin 1. kisisi olan Argento'ya at
anlahsina uyarladigi zamir yapilarina fetmekten baska çare kalmiyor ...Hikaye
referansla ele alabilirim. Nash, hikaye ve söylemin 1. kisi üzerinden birbirine
(histoire) ve söylem (discours) basliklari karismasina verebilecegim en bariz
alhnda topladigi iki temel anlat! ala- örnek de Opera'da, katilin dikis atöl
nindan bahsediyor. Hikaye, yarahanin yesinde gezindigi sahneden: Katil, kuz
(author) kimligini bashrdigi 'objektif' gunlarin durdugu kafesin yanindan
anlah alanidir. Hikayenin 1. kisisi (Ben) geçerek içinde gösterisli kostürnlerin
sinemadaki bakis açisi çekimine denk sergilendigi vitrinlere dogru yürür.
düseri olaylari bir film karakterinin Katilin bakis açisindan vitrinlerin
gözünden izledigimiz her çekimi yaklashgini izledigimiz çekimi n ardina,
'hikaye-l. kisi' kullanimina örnek olarak arkada kalan kafeslerin de uzaklashgini
görebiliriz. Kameranin bir olay ya da gösteren diger bir hareketli çekim
nesneyi, herhangi bir karakterin ba- eklenir. Bu sekansin 1. çekimi katilin
kisini temsil etmeden, 'yorumsuz' bir (hikaye-I. kisi), 2. çekimi ise, katilin
göz ile görüntüledigi çekimler ise ensesinde gözleri oldugunu düsüne
'hikaye-3. kisi' (O) olarak tanimlanir. meyecegimize göre, Argento'nun
Diger kategori olan 'söylem', yarahcinin .(söylem-I. kisi) bakisini temsil eder.
yapit üstünde bariz bir sekilde gö- Bütün bunlardan, perdede filmden
rüldügü anlati alanidir. Kameranin, çok Argento'nun oynadigi sonucunu
izleyiciyi herhangi bir yönde etkilernek çikariyorum. Belirlibir manhk çerçevesi
için kendi motivasyonu ile hareket et- içinde gelisen hikayenin kurguladigi
mesi, söylemin 1. kisisi olan (Ben) yö- mekan içinde 'dogru karisimi' arayan
netmeni ortaya çikarir. Bu kategorilere Argento açisindan, film anlatisinin
göre degerlendirdigimde, Argento'nun bütün özne konumlari 'içine girilip'
sürekli olarak söylemi hikaye alanina istismar edilebilecek kameralar haline
sizdirdigini görüyorum. "Argento'nun geliyorlar. Yönetmenin sürekli olarak
film simyasi" basligi alhnda bahsettigim 'Ben' dedigi alana filminin ses kanali
sahnelerin çogu, kameranin yorumsuz da dahil... Hikayenin sonuna kadar
bakisinin (hikaye-3. kisi) söylemin 1. kim oldugunun anlasilmamasi gereken
kisisi tarafindan 'zaptedilmesi' duru- katilin, kisik bir sesle ya da bir tür efekt
mu na örnektir. Yorumsuz bir çekirnin cihazi araciligiyla konusmasi bir çok
ani bir kamera hareketi ile söylem filmden tanidik oldugumuz bir durum.
alanina kaymasi durumuna en çarpici Ama sanirim Argento'nun Stendahl
örnegi Profondo Rosso'dan verebilirim: Sendromu'ndaki katilin sesini sak1ama
Cinayetin gerçeklestigi evdeki göz- yöntemi çok az filmde kullanilmistir.
lemlerini tamamlayan arashrrnaci, ev .Katil sokakta rastladigi bir fahise ile
sahibi ile kapi esiginde bir süre konus- konusmaktadiri fahisenin söyledikleri
tuktan sonra. tesekkür ederek oradan net bir sekilde duyulurken, bakis açisini
ayrilir. Arashm1aci ve ev sahibinin soh- paylastigimizdan dolayi göremedi
betini evin sokak kapisina açilan gimiz katilden, kisik radyo parazitine
koridorun dibinden izleriz. Arashrrnaci benzer sesler çikar. Hikaye içinde her
disari çikip kapiyi kapathktan bir süre hangi bir açiklamasi olmayan bu sesin
sonra O ana kadar hareketsiz kalmis kaynagi, tipki istismar edilen bakis
olan kan1era sola dogru kaymaya baslar açilarinda oldugu gibi, Argento'dur.
ve bu hareket bir sonuca varmadan Sahnelere eslik eden müzigin seçiminde
filmin diger bir sahnesine geçilir. Uzun·'f·~Qeklasik görüntü-ses uyumu kriter
süre 'O' diyerek devam etmis olanl~[ini dikkate almayan yönetmen, kendi
çekirnin 2 saniyeligine dahi olsa 'Ben' kur,alla~i dahilinde 'uygun ~~ldugu'
demesi sahnenin tamamini bellegirnde p~rçalari ses kanalina döser. Ozelliklei



katliam sahnelerinin çogunda, bilindik
gerilim temalariyla hiç ilgisi olmayan
hareketli rock parçalari dinleriz.
Perdedeki hareketli görüntünün ritmi
ile tam bir "uyumsuzluk" içindeki bu
müzik, isitsel ifade araci olmaktan çikip
hikaye mekani içinde gerçeklik kazan
maya baslar. Örnegin, Phenoinena'da

Jennifer'in Gennifer Connelly) hapis
kaldigi evden kaçmaya çalistigi sah
nenin tamamina Iran Maiden'in hare

ketli bir parçasi eslik ediyor. Bu sahneyi
izlerken Jennifer'in da bu müzigi
duydugunu ve hatta sirf müzikten
'rahatsiz oldugu için' kaçacak delik
aradigini düsünmeye basliyorum.

Elbette ki bütün bunlar Argento
filmlerinin bu derece sevilmesinin te

mel nedenleridir. Bu dummda, Argento
izleyicisi açisindan esas degerli olan
giallo degil, Argento'nun giallo ile ne
yaptigidir. Filmin hikayesinin 'ba
haneligi' konusunda isbirligini kabul
eden izleyici yönetmenin bakisi ara
ciligiyla fantastik yolculuklara çikar.

Suspiria usulü Suspiria
Argento, 13 filminden sadece ikisinde
kamerasini doga üstü olaylar ve var
liklar üzerine odaklamis: Suspiria ve
!iztenio. Yönetmenin son bölümünü
eksik biraktigi "Acinin Kadinlari" üç
lemesinin ilk iki bölümü sayilan bu
filmlerin esin kaynagi Thomas De
Quincey'nin (1785-1859) Suspiria qe
Profimdis (Derinliklerden Gelen Iç
Çekisler) adli kitabindaki Levana and
aiir Ladies of Sorrow (Levana ve Acinin
Kadinlari) baslikli denemesidir. Quin
cey, bu yazisinda dünyada çekilen
acilarin kaynagi olan üç anneden söze
der: Mater LachrijmarU111(Gözyaslanmn
Annesi), Mater Siispirioriim (Iç Çekis
lerin Annesi), ve Mater Tenebra111111(Ka
ranligin Annesi). Dünyanin üç büyük
sehrini mesken tutmus olan annelerin
herbiri 'uzmanlik alani' dahilinde kö
tülükler üretir. Interno'nun açilisinda
detayli bir sekilde anlatilan bu hikayeye
göre dünyayi iç çekislere ve inlemelere
bogan Mater Suspiriorum'un m.uhiti
Almanya'nin Frieburg sehridir. Iç çe
kislerin annesi, Suspiria'da Frieburg
Dans Akademisi'ni karargah olarak
kullanan cadIlarin lideri 'Kara Kraliçe'
Helena Marcos kimligiyle karsimiza
çikiyor. Senarist-oyuncu Daria Nico-

lodi'nin, o siralar birlikte oldugu
Argento'ya bir zamanlar büyükan
nesinin geceleri kara büyü çalisilan bir
okulda ögrenci oldugunu anlatmasi da
Siispiria'nin ortaya çikmasindaki diger
motivasyon olarak gösterilir.

YazirIDnbasinda, Suspiria'yi "yöne
tilmemis de kendiliginden olmus" bir
film gibi gördügümü söylemistim.
Filmin üzerimdeki bu etkiyi nasil
yaratiyor olabileceginin sebeplerine
geçmeden önce Suspiria'nin, anlatim
teknigi açisindan diger Argento filmle
rinden farkli olmadigini belirtmeliyim.
Yönetmen, asla vazgeçmedigi görsel
isitsel simyasinin bütün kurallarini bu

filmde de aynen uyguluyor. Fakat,
giallolarda öznel tercihlerin belirledigi
bir tür anlatim üslubunun uzantilari
olarak okunabilecek çekimler, kamera
hareketleri, kurgu ve müzik, Siispiria'da
hikayenin 'dogal' unsurlari haline
geliyorlar. Bir giallonun Argento ta
rafindan 'yorumlandigini', baska bir
yönetmenin söz konusu hikayenin
farkli yönlerini vurgulayacagini dü
sünebilirken, Suspiria'da söylem ve
hikayenin arasina herhangi bir sinir
çizemiyomm. Suspiria'yi üretmis olan
anlatim simyasimn elemanlari, süreç
içinde birbirlerini dönüstürerek, dikis
yerleri kolaylikla belli olmayan bir ka
risim olushiruyorlar. Görüntü ve ses
lere müdahale eden yegane özne olaraki

Interna'nun finalinde ortaya

çikan Mater Tenebrarum.

Dünyanin üç büyük
sehrini mesken
tutmus olan
annelerin herbiri
'uzmanlik alam'
dahilinde kötülükler
üretir.



.'Cerrahi' bir

duyarlilikla
görüntülenen kapi

mekanizmasinin

birbiri içinde kayan
metal borulari,

kötü cadinin

kudretinin hayatin
en küçük

detaylarina
sizabildigini

gösterir.

filminin her karesinde 'Ben' diyen Ar
gento da bu karisimin içinde kaybo
larak cadilar ve hayaletlere karisiyor...

Suspiria'nin resmettigi tekinsiz
dünyayi filmin karakterlerinden biri
olan Prof. Milius net bir sekilde özet
liyor: "...büyü heryerdedir. .. ve bu
bütün dünyada kabul gören bir ger
çekliktir." Argento'nun, amaçladigi
görüntü karisimina ulasmak için me-'
kanlarin detay ve dokularina yönlen
dirdigi kamerasi, Suspiria'da doga üstü
güçlerin hayatlarimizin her noktasina
sizabilen bakislarini temsil eder. Filmin
açilisinda, Suzy Banyon (Jessica Har
per) birkaç dakika önce ulastigi
Frieburg havaalanindaki çikis kapi
sina dogru yürümektedir. Açi-karsi açi
yöntemi ile kurgulanan bu sahnede,
Suzy'nin çikisa dogru yürüdügünü ve
kizin bakis açisindan yaklasmakta olan
camli kapilari görürüz. Bakis açisi
çekimlerine, sesi gittikçe yükselmekte
olan Suspiria temasi eslik eder. Oto
matik kapilarin kendiliginden açilmasi
ile perdede, kapilari hareket ettiren

. mekanizmanin yakin çekimi belirir;
birbirleri içinde kayan metal borularin
çikarttigi sesi de abartilmis bir sekilde
duyariz. Müzik, adeta kapinin disindan
geliyormus gibi yükselir ve esikten
geçmekte olan Suzy'nin saçlarinin
rüzgardan uçustugu görülür. Bu giris
sekansi, yakin çekim görüntülenen
mekanizmanin ayni metalik sürtünme
sesi esliginde kapilari kapatmasi ile so
na erer. Amaçlanan kamera hareketine
'alet edilen' karakter bakisi ve hikayeye
'aykiri' kalan mekanik detaylarin
Argento giallolarinin vazgeçilmez un
surlari oldugundan ve bu görüntülerin
atfedilebilecegi yegane öznenin de
yönetmenin kendisi olacagindan
bahsetmistim. Bir giallo ile karsi
lastirildiginda Suspiria'nin en önemli
farki, öne sürdügü tehdit kaynaginin
'etten kemikten' bir katil degil de kara
büyü yoluyla habisliklerini heryere
ulastirabilen 'cadilar' olmasidir. Bu
durumda, kendi motivasyonu ile
hareket eden kamera, görünmeden
insanlarin arasina karisan doga üstü
bir yaratiga, yakin çekim görüntülenen
mekanik bir detay da nesnelere uzaktan
hükmedebilen bir gücün varligina
isaret ediyor olabilir. Filmin ilerleyen
sahnelerinde kendini iyice belli edeni

bu tekinsiz atmosferin yarattigi etki ile
Suspiria'nin açilis sahnesini ancak söyle
yorumlayabiliyorum: Havaalaninin
camli kapilari ardindaki Frieburg sehri
'Kara Kraliçe' Helena Marcas tarafindan
lanetlenmistir; kameranin kapilara
yaklasmasi ile es zamanli olarak
yükselen tüyler ürpertid müzik,
Suzy'nin bu kötü cadinin etki alanina
giderek yaklastigini vurgular. Tekinsiz
bir töreni andiran bu giris sahnesinin
en önemli ani da otomatik kapilarin
açilmasidir; 'cerrahi' bir duyarlilikla
görüntülenen kapi mekanizmasinin
birbiri içinde kayan metal borulari,
kötü cadinin kudretinin hayatin en
küçük detaylarina sizabildigini gösterir.
Ayni kararlilikla birbirine kenetlenerek
kapilari kapatan metal borular, lanetli
sehre giris törenini sonlandim; Suzy'nin
geri dönüs sansi kalmamistir ...

Suzy'nin, bardaktan bosanircasina
yagan yagmur altinda zorlukla taksi
bulup yeni okuluna dogru yola çikmasi
ile Frieburg üzerindeki laneti daha net
bir sekilde görürüz. Bu sahneyi, objektif
(hikaye-3. kisi) baslayan bir çekirnin
söylem alanina kayarak siradan nesne
lere doga üstü anlamlar yüklemesine
örnek olarak gösterebilirim. Hava
alanindan ayrilan taksiyi pan hareketi
ile kareleyen kamera, aracin görün
tüden çikmasindan sonra da hareketini
sürdürür ve yagmurun etkisiyle akisi
hizlanmis olan nehrin kabaran sularini
görüntüler. Filmin açilisindan bu yana
ses kanalindan dinledigimiz basit
melodiye hinltili bir ses eslik etmeye
baslayinca kamera, kabaran sulara sert
kesmelerle yaklasir. Bu görüntülerin
ardindan, yariklarindan içeri sularin
akin ettigi mazgallarin bir dizi yakin
çekimini izleriz. Birçok Argento giallo

sunda oldugu gibi bu sahnede de ka
mera 'kendisine hakim olamayip'
mekanin detaylarina takilmistir, ama
bu sefer nesnelligi bozan 1. kisinin
Argento degiL,kimligini pek de tanim
layamadigim, belki ses kanalindan
gelen hiriltili sesin de sahibi olan doga
üstü bir yaratik oldugu hissine
kapiliyorum. Kameranin bakisi üze
rinde hakimiyet kuran bu yaratik, sular
altindaki sehrin her kösesinde kol
gezmektedir ...

Sonuç olarak, Suspiria'nin bütün
sahneleri söylemin 1. kisisi tarafindan



zaptedilmis durumdadir fakat bu 1.
kisi (Ben) artik Argento degildir. Ar
gento'ya ait olmayan bu bakisin yeni
sahibi konusunda da net kararlara

varmak mümkün görünmüyor. Bu
belirsizligin Suspiria'yi Mark Nash'in
'sinefantastik' dedigi türe yaklas
tirdigini düsünüyorum. Nash'e göre
sinefantastik deneyimi, söylemin i.
kisisinin hikaye alanina sizarak görün
tülenen olaylarin gerçeklik konumuna
zarar vermesi durumunda ortaya çikar.
Bakisin kime ya da neye ait oldugunun
belirsizlesmesi sonucunda izleyici,
perdedeki görüntüye anlam atfetmekte
güçlük çeker ve filmin bu yöntemle
bos biraktigi alani hayalindeki kor
kutucu imgelerle doldurur. Benzer bir
bakis muglakligi Suspiria'da çok etkili
bir sekilde çalisiyor. Filmin baslarindaki
bir sahnede, lanetli dans okulundan
kaçan bir kiz ögrenci sehirdeki arka
dasinin evine siginir ve kendisini
birilerinin takip ettigi hissine kapilarak
apartmanin penceresinden karanlik
sokaga bakmaya baslar. Tenebre'den
örnek verdigim çekime benzer bir
sekilde, binanin disinda pencere hiza
sinda duran bir ka mera araciligiyla

korku içindeki kizi izlemeye baslariz.
Kamera pencereye yaklasirken kiz da
disarisini daha iyi görebilmek için cama
basini dayar. Aniden karanlikta par
layan iki tuhaf göz görünür ve tüylerle
kapli bir kol cami kirarak kizin basini
kavrar. Bu sekanstan edindigim bil-

. gilere dayanarak, tehditkar bakisin
sahibini uçma yetenegine sahip in
sanimsi bir yaratik olarak hayal edi
yorum. Acaba bu yaratigin kanatlari
mi var? Yoksa pencereye iyice yak
lasana kadar herhangi bir maddesi
olmayan yaratik, kurbanina saldirma
aninda mi somut bir sekle büründü?
Filmin ortalarina yakin bir sahnede,
dans akademisinin kör piyanisti
Daniel'in anitsal yapilarla çevrili bir
meydanda kendi köpegi tarafindan
katledilmesini izleriz. Köpek, mey
danin orta yerinde huzursuz olup
durdugunda Daniel "Kim var orada? .."
diye etrafa bagim1aya baslar. Kamera,
devasa yapinin üzerinde dikili duran
karta! heykeline kesmelerle yaklasir ve
heykelin bakis açisindan, meydanin
ortasinda duran Daniel ve köpegini gö
rürüz. Kamera, kanat çirpma sesleri
esliginde Daniel ve köpege dogru

Kameramn bakisi
üzerinde hakimiyet
kuran bu yaratik,
sular altindaki

sehrin her
kösesinde kol
gezmektedir ...



Tehdidin kaynagi,
canli ve cansiz tüm
nesneleri zaptedip

kötü emellerine
alet edebilen ve

maddesi olmayan
bir güçtür.

dalisa geçer ve köpek kör adamin
boynuna saldirir. Bu sahnede gördük
lerime dayanarak, lanetli bakisini sahibi
hakkinda zihnimde kurguladiklarimi
degistirmem gerekiyor: Tehtidin kay
nagi, canli ve cansiz tüm nesneleri
zaptedip kötü emellerine alet edebilen
ve maddesi olmayan bir güçtür. Suzy'
nin Amerikali arkadasi Sarah'nin öldü
rülmesinden önce perdeye yansiyan
bir yakin çekimde de kim oldugunu
göremedigimiz bir kisinin ahsap bir
kutudan keskin bir ustura çikardigini
görürüz. Bu durumda, Suspiria'daki
yaratiklarin, islerini 'siradan' bir katil
gibi de görebilecekleri fikri doguyor.
Bütün katliamlara bale ögretmeni
suretindeki cadilarin sebep oldugunu
çok geçmeden ögrenmemize ragmen,
bu bilgi de kameranin temsil ettigi la
netli bakislari net bir sekilde anlam
landirmaya yetmiyor: Acaba bu cadilar
sekilden sekile bürünme yetenekleri
sayesinde mi 'heryere' sizabiliyorlar,
yoksa her an heryerde olabilen bu
bakisin temsil ettigi sey Milius'un
belirttigi gibi, 'kara büyü' denilen habis
güç mü?

Suspiria'daki bakis muglakliginin
çalishgi alana hikaye içindeki karak
terlerin öznelliklerini de dahil etme
liyim. Bir karakterin bakis açisini temsil

ediyormus gibi görünen birçok çekim
tuhaf kamera hareketleri sayesinde
cadilar ve kara büyü ile ilgili belirsiz
anlamlarin kol gezdigi söylem alanina
kayiyor. Omegin, sahnelerin çogunda
Suzy'nin 'baktigini' degil 'bakhrildigini'
ya da görüsünün engellendigini hisse
diyomm. Böylece, giallolarda görmeye
alismis oldugum 'söylemin 1. tekil
kisisi' (Argento) Suspiria'da 'söylemin
1. çogul kisisi' (kara büyü, cadilar vs.)
haline gelerek filmdeki bütün özne ve
nesnelerin içinden konusmaya bas
liyor ..

Cadilar ve kara büyünün dönüs
türücü etkisim sadece bakis açilarinin
yapilandigi anlah öznelligi alaninda
degil, görüntülerin kaydedildigi somut
malzeme olan film seridi üzerinde bile
görebiliyomm. Kendisi ile yapilan bir
söyleside Argento, Suspiria'mn görsel
yapisini tasarlarken Walt Disney'in Pa
muk Prenses'inden esinlendigini be
lirtiyor. Çizgi filmlerin, ara tonlari
içermeyen yapay renklerini elde etme
ye çalisan yönetmen, bu amacina ulas
mak için Suspiria'yi technicolor yöntemi
ile üretmis. Birçok eski filmden de ha
hrliyacagimiz gibi technicolor, mekanla
rin ton derinligini birkaç temel renge
indirgeyerek film karelerinin elle bo
yanmis gibi yapay görünmesini saglar.



Suspiria'da bu durumu iyice abartmaya
karar veren Argento, filmin renklerine
laborahivarda da müdahale edip bütün
karelerde üç temel rengin patlamasini
saglamis: mavi, kirmizi ve sari. Aslinda,
birçok teclinicolor film için benzer bir
durumdan söz edebiliriz. Bu noktada

Suspiria'nin farki, bu üç rengi tuhaf bir
~!lplanti haline getirmesinde yatiyor.
Oncelikle, filmdeki mekan ve nesneler
bu renklerin ayni çerçeve içinde tuhila
bilmesi için özelolarak tasarlanmis.
Filmin açilisinda, dans okulundan
kaçip arkadasinin evine siginan kiz
mavi, kirmizi ve sari camlarla insa
edilmis devasa bir tavan vitrayinin
üzerinde öldürülüyor; okulun giri
sindeki salonda geçen sahnelerde,
merdivenleri örten kirmizi halilari,
ahsaptan yapilma sari trabzanlari ve
mavi kumasla kaplanmis yüksek
duvarlari birarada görüyoruz; sari
parkelerle kapli dans salonunda Suzy'yi
takip eden kamera, kirmizi kolonlarin
önünden geçerken arka planda asili
duran mavi bir elbiseyi çerçevede
tutmaya özen gösteriyor ... Görün
tülenen mekanin özgün renklerinin
yeterli olamadigi durumlarda ise
nereden geldigi belli olmayan isiklar
devreye giriyor. Suzy'nin taksiyle
okuluna gittigi sahnede, aracin gece
mavisi camlarindan kizin yüzüne siray
la sari ve kirmizi isiklarin yansidigini
görüyoruz; ilk öldürülen kizin pen
cereden sokaga baktigi çekimde, gece
karanligina sari isiklar saçan pencereye
mavi ve kirmizi filtrelerle aydinlatilmis
bina duvarlari eslik ediyor; ve belki de
en tuhaf olani, Suzy'nin Romanyali
hademenin lanetine ugrayip hastalan
masindan sonra Prof. Verdegast
tarahndan muayene edildigi çekimde,
sari duvar kagidi önünde duran Bayan
Tanner'in (Alida Valli) yüzüne vuran
kirmizi isik duvara mavi renkte bir
gölge düsürüyor.

Görüntünün ritmine uymadigi için
hikaye içi anlamlar kazanan giallo
müzigine benzer sekilde, Suspiria'nin
renk ve isiklari, realist yanilsama kural
lari bir yana, technicolorun nostaljik
etkisini dahi asan bir yapaylik dere
cesine vardiklarindan dolayi filmin
'gerçek' dünyasina gim1eye basliyorlar.
Bu renk ve isiklari film karakterlerinin
de görebildigini, hatta tehlikenin

yaklastigini da böyle sezdiklerini
düsünmeye basliyorum. Burada, Prof
Milius'un "Büyü heryerdedir" sözünü
tekrar hatirlamak gerek. .. Bakislari ile
mekanlarin en küçük detaylarina kadar
sizabilen doga üstü güçlerin, tipki
Argento'nun yaptigi gibi, bir tür görsel
simya uyguladiklarini düsünebiliriz.
Mavi, kim1izi ve sari, amaçlanan sonu
cun elde edilmesi için bir çerçevede
toplanmasi gereken görsel ikonlardir.
Bütün sahnelerde vurgulanan bu 'üç
renk simyasinin' varligi, filmin son
larina dogru Suzy'nin kesfettigi gizli
geçidin üzerindeki mavi,kirmiz,sari
renklere boyanmis üç iris çiçegi ile
dogrulaniyor. Suspiria'nin kurguladigi
cadi ikonografisinde doga ve bitkilerin
de çok önemli bir yeri oldugunu
belirtmeliyim. Cadilarin çogunlukla
doga ile yakin iliskide olan varliklar
oldugu ve bitkileri kullanarak tilsirnlar
hazirladiklari bilinen fantezilerdir.
Suspiria, bu fantezinin görsel kodlarini

'her yere sizabilen büyü' hissini güç
lendirme yolunda etkili bir sekilde
kullaniyor. Olaylarin çogunun geçtigi
mekan olan dans okulu binasi, bitkisel
formlarin taklit edildigi Art Nouveau
stilinde dekore edilmis. Bu mekan
içinde görüntülenen sahnelerde, du
varIardan mobilyalara kadar bütün
mimari detaylarin, birbiri içine geçerek
uzayan karmasik kivrimlar ve çiçek
desenh~ri ile adeta boguldugu görü
lüyor. Ozellikle mekanin cömertçe ser
gilendegi genis açih çekimlerde, ka
meranin odaklandigi insan figürleri
dahi bu rengarenk ve karmasik zemine•

Mavi, kirmizi ve
sari, amaçlanan
sonucun elde

edilmesi için bir
çerçevede
toplanmasi
gereken görsel
ikonlardir.



Kameramn

odaklandigi insan
figürleri dahi bu

rengarenk ve
karmasik zemine
karlsarak büyük

bir doga
tablosunun

parçalarihaline
gelmeye

basliyorlar.

karisarak büyük bir doga tablosunun
parçalari haline gelmeye basliyorlar.
Hayatlarimizin her noktasina sizabilen
kara büyünün bu görsel alameti elbette
ki dans okulu binasi ile sinirli degiL.
Suzy'nin, ilk gecesini geçirmek zorunda
kaldigi apartman dairesindeki duvar
larin siyah-beyaz çiçek desenleri ile isti
la edilmis oldugunu görüyoruz. Film
deki ilk katliamin gerçeklestigi meka
nin duvarlarinda da benzer bir görsel
boguculuk yaratan Escher desenleri
dikkati çekiyor.

Saydigim bütün bu görsel unsurlar
güçlü bir iç tutarlilik ile birbirlerine
kenetlenerek 'anlatim stili' olarak tanim
lamanin yetersiz kalacagi bir görsel
yapi olusturuyorlar. Her karesinde bir
dizi imgeyi israrci bir tutarlilik içinde
biraraya getiren 51lspiria'nin, degismez
kaideler üzerine kurulu bir görüntü
ikonografisi içinden çalistigini söyle
mek daha dogru olur. Filmin 'kendili
ginden olmus' gibi görünmesinin belki
de en temel sebebi bu; sahnelerin
sürekli olarak 'kara büyü ikonografisi'
diye adlandirabilecegim kararli bir

, imge sistemine referansla çalismasi
51lspiria'yi adeta bir 'efsane' haline
getiriyor. Tarihte oldukça gerilere uza
nan bir anlati geleneginin ürünlerinden
'herhangi birisi' gibi görünen 5uspiria,
elbette ki türünün tek örnegi. 5us
piria'nin kullandigi ikonografiye,
izledigim diger filmlerin hiç birinde
rast1amadim. Devani filmi niteliginde
çekilip benzer bir hikayeyi anlatan
InfenlO dahi "Argento usulü giallo"

basligi altinda bahsettigim nedenlerden
dolayi, büyük ölçüde 'bir Argento filmi'
haline geliyor.

Hinltilar, iç çekisle~ fisiltilar, inlemeler
Kelime anlamina baktigimda "Suspiria"
isminin öncelikle filmin ses kanalina
hakim olan müzik ve ses efektlerini
temsil ettigini görüyorum. Goblin
Argento ortak yapimi 'cadi müzigi' bü
yük oranda, basit bir melodi ve kayna
gimn cadilar oldugunu düsünecegimiz
hiri1ti ve inlemelerden olusuyor.
5uspiria'da ses ve görüntünün iliski
lendirilisi, bakislar ve ikonografi
baglamlarinda ele aldigim anlati ya
pilari ile benzerlik içinde. Filmin ana
temasim, kurularak çalistirilan (ve hatta
üzerinde küçük bir balerinin döndügü)
müzik kutularindan duymaya alis
tigimiz türden basit ve sürekli tekrar
eden bir melodi olushtruyor. Sahnelerin
çoguna eslik eden bu sinir bozucu ba
sitlikteki melodinin, filmdeki bütün
mekan ve isiklari üç renge indirgeyen
görüntü sisteminin ses kanalindaki
karsiligi oldugu kanisindayim. Sürekli
karsimiza çikan mavi, kirmizi ve sari,
nasil 5uspiria'nin bütün karelerini bir
tür büyü kitabinin illüstrasyonlari
haline getiriyorsa, bu tekinsiz melodi
de büyünün htmiasi için sürekli tekrar
edilmesi gereken bir cümle islevi
görüyor. çogu sahnede, saf haliyle çal
maya baslayan melodiye ilk tekrardan
sonra hiri1tili bir sesin eslik ettigini
duyuyoruz. Bu hiriltilar, Kara Kra
liçe'nin yakinlarda bir yerde oldugunu



hem izleyiciye hem de film karak
terlerine duyuruyor. Bu noktada, Sus
piria'nin Argento giallolanndan nasil
farklilastigi meselesine dönebilirim.
Suspiria'da müzik, tipki giallolarda
oldugu gibi söylem ile hikayenin ayril
digi sinirda durmakta; fakat bu kez
sesin kaynaginin, sadece söylem ala
mnda duran bir yönetmen degiL,hikaye
ve söyleme ayni yogunlukta sizmis
olan cadilar oldugunu hissediyoruz.
Böylece, perdeye yansiyan mekan ve
sinema salonu tek bir akustik ortam
haline geliyor. Izleyiciyi 'filmin ha
vasina sokma' islevini üstlenen hiri1tilar,
inlemeler ve çigliklar, film karak
terlerini de huzursuz ederek onlara

sonlarinin yaklastigi mesajini veriyor.
Hiriltili sesin hikaye içindeki kayna
ginin Kara Kraliçe Helena Marcos
oldugu bilgisini filmi n iki sahnesinde
açik bir sekilde aliyoruz: Bütün ögren
cilerin dans salonunda geceledikleri
sahnede Suzy, Amerikali arkadasi
Sarah'dan (Stefania CasinD, etrafa
yayilan tuhaf horlamalann ortalikta
hiç görünmeyen okul müdiresine ait
olabilecegini ögreniyor; final sahne
sinde Suzy'ye tehditler savuran Kara
Kraliçe'nin o tuhaf konusmasini duy
dugumuzda da bütün filmi hmlti,
inleme ve çigliklara bogan kara büyü
nün kaynagini ögrenmis oluyoruz.
'Film müzigi' islevi görerek gerilim ve
beklenti yaratan seslerin çogunun film
karakterleri tarafindan da duyuluyor
olabilecegine dair en ilginç ipucunu
kör piyanist Daniel'in Bayan Tanner
tarafindan herkesin içinde asagilamp
konildugu sahnede görüyorum.
Piyanist dans salonunu terkederken
anlamli bir sekilde gülerek etrafin-
dakilere baginr: "...ben körüm sagir
degil... anliyor musunuz? sagir
degil! .."

Sinsi tehditlerin sona ermesi ile

baslayan katliam sahnelerinde ise
cadilarin hml tili sesleri büyük bir
gürültü ile çalinan davullann eslik ettigi
korkunç uluma ve çigliklara dönü
süyor. Sinema perdesinde hayatinin
son saniyelerini geçirmekte olan kur
banin da en az izleyici kadar duya
bildigini hissettigim bu tuhaf ayin
müzigi asiri yüksek bir ses seviyesinde
kaydedilmis. Korku filmlerinin kanli
sahnelerinde gözlerini kapatmak (!)

gibi bir aliskanligi olan bir arkadasimin
Suspiria'yi izlerken kulaklarini hkamayi
tercih ettigini hatirliyorum. Sinema
salonunda duyulacak olan seslerin
izleyici üzerinde yaratacagi etkiye çok
önem veren Argento'nun, Suspiria'yi
yönetirken, sahnelere eslik etmesi
gereken ses efekti ve müzik parçalarim
setteki çekimler sirasinda da çaldigi
biliniyor. Bu yöntemle, amaçladigi ses
görüntü etkisini hassas bir sekilde ayar
lan1ayi amaçlayan Argento Suspiria'yi
ancak sinema salonunun karanliginda
yasanabilecek olan çok özel bir de
neyim haline getirmeyi basarmis. Bu
baglamda, filmin üç farkli yerinde
tekrar eden anlik bir ses-görüntü
birlikteligi dikkatimi çekiyor. Suzy'nin
taksiyle okula gittigi sahnenin bir
çekiminde kamera, hareket eden aracin
görüntüye girmesini karanlik ormamn
içinde beklemektedir. Perdeyi dolduran
agaç silüetlerinin arasinda birdenbire
beliren taksinin farlari güçlü bir isikla
parlar ve bu parlamayla es zamanli
olarak hirilhh seslerin sahibi tarafindan
hisimla söylenen "witch" (cadi) kelimesi
sinema salonunda yankilanir. Bu
görsel -isi tsel efektin bir benzerini
Suzy'nin Romanyali hademenin la
netine ugradigi sahnede görürüz;
hademenin bir bezle ovaladigi gü
müsün parlak bir isik saçmasi ile yine
ayni kelimenin yankilandigi duyulur.
Izleyicinin yüzüne patlayan isiklara
eslik eden "cadi" kelimesi son olarak
filmin ortalanndaki bir sahnede bu kez
karanlikta isitiliyor: Suzy, cadilarin
kendisine çaktirmadan içirdigi ilaçlann
etkisi ile uyuklarken Sarah okulda ger
çeklesen tekinsiz olaylardan bah
setmektedir. Suzy'nin bakis açisini
temsil eden bir çekim araciligiyla
Sarah'nin korku dolu yüzüne bakariz.
Suzy'nin gözleri kapandiginda sinema
perdesi kararir ve son olarak Sarah'mn
söyle dedigi duyulur: "Suzy, do you
know anything about witchesss?" (Suzy,
cadilar hakkinda birsey biliyor mu
sun?). Tamamen kararmis olan sinema
salonunda 'witches' kelimesindeki son
's' bir süre yankilanir ...
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'öteki' korku filmlerinin
kült yönetmeni

lucio fulci
Karaca Savas

Tempo di Massacro

Mario Bava ve Dario Argento, ltalyan
korku sinemasinin tabir yerindeyse
"kalburüstü" sayilan, önde gelen yönet
menleri. Antonio Margheriti'yi -ve
korku sinemasinda çok fazla ürün ver
memis olsa da ayrica Rkcarda Freda'yi
da- onlarla birlikte anmak kismen
olanakli. Salt korku sinemasi merak
lilarina degil de genis kitlelere hitap
etmeyi hedefleyen film rehberlerinde
bile bu yönetmenlerin pel< çok filmi
yer aliyor ve genellikle su ya da bu

nedenlerle olumlu degerlendirmelerle
aniliyorlar. ltalyan korku sinemasinin
bir de 'öteki' yönetmenleri var. Genel
likle 'istismar sinemasi' kapsaminda
sayilan bu yönetmenler ise el verdi
gince yok sayiliyodar ve onlarin istisnai
olarak mecburen kaydedilen tek tük
filmlerine de yildiz klasmaninda tek
bir yildiz bile verilmeden hadleri
bildiriliyor. Bu yönetmenlerin basinda
Zombie Flesheaters'in yönetmeni olarak
taninan Lucio Fulci gelir. Fulci'nin
çekirdek korku sinemasi meraklilari
içinde sadik bir hayran kitlesi mevcut

(yani bir 'kült' yönetmen) ve de aka
demide çok yaygin olan tembellik
kaynakli cehalete düsmeyip artik
herkesin ezbere bildigi, haklarindaki
'okumalarin' agizlara sakiz oldugu
Anglo-Sakson korku sinemasi ürün
lerinin disina da bakmayi akil eden tek
tük bazi yapitlarda onun temel filmleri
bir hayli eiddiye alimyor.

Tip ögrenimi gören Fulci (dogum:
1927),sinemaya 1950'!i yillarin Ilk yari
sinda senarist olarak basladi. Bu dö
nemde senaryosunu yazdigi filmlerin
bazilarinda ayrica yönetmen yardimcisi
olarak da görev yaph (1). 1959'dayö
netmenlige terfi eden Fulei'nin ilk film
lerinden uluslararasi piyasalara açilan
bir tanesi 002 Agenti segretismo (1964;
002 Gizli Ajan; Most ret Agents; Oh,
Those Secret Agents) adli bir casusluk
parodisi, digeri ise yapimciligini da
bizzat kendisinin yaphgi ve basrolünü
Franco Nero'nun oynadigi Tempo di
massacro (1966; Katliam Zamani; The
Brute and the Beast; Massacre Time) adli
'spagetti western'. Ülkemizde Kirbaç
Altinda adiyla gösterilen bu film, Yavuz
Yalinkiliç'in çektigi Profesyonel/er (1971)
adinda bir Yesilçam westernine de esin
kaynagi olmus. Tempo di massacro, pek
kayda deger bir western degiL.Franco
Nem, bir yardim çagrisi üzerine, varlik
li bir ailenin pençesi alhndaki bir kasa
baya geliyor. Filmin ilk yarisi oldukça
agir tempolu. Nihayet Nero'nun söz
konusu ailenin kasaba disindaki mali
kanesine gelmesiyle biraz ilginçlesmeye
basliyor. Varlikli ailenin sadist oglunun
Nero'yu zalimce kirbaçladigi sahne
dikkat~ deger: Bu kirbaçlama vakasi,
aile retsine bu bölgeye medeniyeti
getirdigi için övgüler düzen kibar ve
sik konuklarin gözleri önünde cereyan
ediyor. Daha sonra Nero, bu aile



reisinin aslinda kendisinin gerçek ba
basi oldugunu ögreniyor. Film, Nero
ve silah arkadasinin malikaneye düzen
ledikleri baskinda çok sayida insanin
vuruldugu uzun bir silahli çatisma ile
bitiyor.

Fulci, korku sinemasina 1969'da
çevirdigi iki filmle yaklasmaya baslar:
Engizisyon döneminde geçen Beatriee
Cendnin korku unsurlari tasidigi kay
dediliyor. Ayni yil ABD' de çektigi Una
suU'altra (One on top of the Other) !talyan
sinemasinin giallo olarak adlandirilan
'katil kim?' temali gerilim/korku film
leri furyasinin ilk ürünlerinden. Cina
yetle suçlanan sevgilisinin suçsuz
lugunu ispat etmeye çalisan bir kadinin
öyküsünü anlatildigi bu filmin bir
sahnesi gerçek bir hapishanenin gaz
odasinda (idam odasi) çekilmis. Fulei,
giallo furyasinin doruga çiktigi 1970'li
yillarin baslarinda bu türün en bege
nilen örneklerinden ikisini veriyor: Una
Lueertola can la pe lle di don na (1971;
Kadin Derisi Altinda Bir Kertenkele;
Sehizoid; Lizard in a Woman's Skin) ve
Non si sevizia. un paperino (1972; Ördek
Yavrusuna Iskence Etmeyin; Don't
Torture a Duekling).

Una Lueertola can la pelle di donna,
kariniari desilmis ve organlari, damar
lari hortumlara baglanmis köpeklerin
can çekismesinin gösterildigi bir
rüya/halüsinasyon sahnesi dolayisiyla
Fulci'nin basini bir hayli derde sok
mustu: Film ugruna gerçek hayvanlara
zalimce davrandigi kuskusuyla hak
kinda adli kovusturma açilan ünlü
yönetmen, bu sahnede özel efekt
kullanildigini ispat edince hapse
girmekten kurtulmus tu (özel efektler,
bu alanin üstatlarindan Carlo Rambaldi
imzali). Söz konusu sahne yine de
filmin piyasada bulunan video kop
yalarinin çogunda kesilmis dummda.
Bu sansasyonel özelligi bir yana Una
Lueertola can la pelle di donna, makul
derecede basarili, ortalamanin üstünde
sayilabilecek ilginç bir 'katil kim?' filmi:
Psikolojik tedavi gören zengin bir kadin
(FIorinda Bolkan), evinde sürekli çilgin
partiler veren genç bir kadinla kom
sudur ve rüyalari bu genç kadina karsi
bilinçaltinda besledigi hayranlik ve
nefretle karisik duygulari yansitir
görünmektedir. Psikologuna bir rü
yasinda bu kadini biçaklayarak öldü
rdügünü anlatir. Derken ayni gece, söz
konusu kadinin tam da rüyadaki gibi

biçaklanarak öldürüldügü ortaya çi
kar ...Filmin özellikle bu rüyanin (veya
gerçek olayin?) gösterildigi, iki kadinin
sevismeleriyle baslayan ve kanli biçak
lama olayiyla son bulan açilis sahnesi
oldukça etkileyici bir sekilde çekilmis.

Fulci'nin bu alttürdeki asil basyapiti
ise, siradisi bir giallo olan Non si sevizia
wl paperiizo. Film, konusunun kirsal ke
simde geçmesiyle diger giallolardan
ayriliyor. Filmin konusu söyle: Bir kö
yün erkek çocuklari birer birer öldürül
mektedir. Bu cinayetler, köye zengin
bir genç kadinin (Barbara Bouchet)
yerlesmesinden sonra baslamistir. Bu
arada köydeki çingene bir kadin da
(Una Lueertola can la pelle di donna' daki
FIorinda Bolkan) bir takim karabüyüler
yapmaktadir. Fulci, filme bastan sona
kasvetli ve tedirgin edici bir havanin
nüfuz etmesini saglamis. Hiç konus
mayip sessizce izleyerek ya korkudan
ya da belki suç ortakligi dolayisiyla bir
seyler sakladiklari kuskusu veren veya
topluca galeyana gelip tehlikeli bir
kalabalik haline dönüsen köyli.iler,basli
basina bir korku unsuru olarak tasvir
edilmisler. Fulci'nin, köylülerin 'geri
kafali/ kentli kadinlarin ise 'ahlaksiz/

Fulci'nin çekirdek
korku sinemasi

meraklilari içinde
sadik bir hayran
kitlesi mevcut.



Fenech'in, biri pomoya karsi savas ilan
eden kadin bir savci, digeri ise her önü
ne gelenle yatan genç bir kadin olan
ikiz kardesleri canlandirqigi bir seks
komedi si. Fulci bu filmin italya' da iyi
bir gise hasilati yapmasinin nedenini
söyle açikliyor: "Halka istedigini
verdim. Miss Fenech'le çalisan diger
yönetmenler onun yalmzca gögüslerini
gösteriyorIardi. Ben ise herkesin onu
tamamen çiplak görmelerini sagladim!"

Fu1ci'nin bu dönemdeki filmlerinin
belki de en ilginci, korku parodisi olan
il Cav. Costante Nicosia demoniaco ovvero

Dracula in .brianza (Bay Constante
Nicosia Bir Iblisdir Veya Dracula Eya
letlerde; 1975;vid. adi: Young Dracula).

Non si sevizia un paperino' da
Barbara Bouchet

Fulci, köylülerin
'geri kafali', kentli

kadinlarin ise

'ahlaksiz' oldugu
seklindeki kaba

önyargilarin
istismarina dayali

basmakaliplar
sunarak

toplumsaljkolektif
bilinçaltindaki

bastirilmis ögeleri
apaçik biçimlerde

ifade ediyor.

oldugu seklindeki kaba önyargilarin
istismarina dayali basmakaliplar sun
masinin belki 'siyasi dogruculuk' açi
sindan itiraz edilebilir yönleri olabilir.
Ancak korku sinemasinin önemi ve
degeri biraz da, toplumsal/kollektif
bilinçaltinda bastirilmis ögelerin apaçik
biçimlerde ifade edildigi bir araç
olmasindan kaynaklanir zaten. Fulci
bu filmde ayrica Aurum korku ansik
lopedisinin kaydettigi gibi, kirsal kesim
cografyasinda 'bir açik arazi korkusu'
(kapali mekan korkusu 'klastrofobinin'
ziddi olan 'agorafobi') yaratmayi da
basariyor. Finali belki biraz zayif kalsa
da, genelde basarili bir gerilim filmi
olan N011 si sevizia U11paperi11o, ayrica
çinlçiplak haldeki Barbara Bouchet'in
kendine hizmet eden bir köylü çocu- Fu1ci'nin zombileri
guyla alayedip asagiladigi bir sahneyle Yönetmenlik kariyerinin ilk 20 yili
de akillarda yer ediyor: Bouchet, çocuga boyunca gerilim/korku dahil çok çesitli
önce kendisiyle yatmayi isteyip isteme- - türlerde çalisan Fulei, Zombie 2 (1979;
yecegini sorar, tam bu sirada disaridan Zombie; Ing. vid. adi: Zombie Flesheaters)
çocugun annesinin sesi duyulunca "Git, ile birlikte esas itibariyle korku sinema
annene itaat et!" der ... sinin ünlü (elestirmenlerin gözünde

Kendisi dahil çesitli insanlarin ö- 'kötü-ünlü') yönetmenlerinden biri
lümlerini önceden 'gören' bir kadinin olarak taninmaya baslandi. Romero,
öyküsünün anlatildigi 7 110te in 11ero korku sinemasinin modern klasikleri
(1977; Psychic) ile bir giallo daha arasina giren Night of th~. Living
çevirecek olan Fu1cibu. yillarda degisik Dead'inin (1968: Yasayan 01ülerin
türlerde filmler çekti. Omegin i Quattro Gecesi) devamini yillar sonra nihayet
dell 'apocalisse (1975; Four of the 1979'da DarioArgento'nun yapimciligi
Apocalypse) ve Sella d'argento (Gümüs altinda (kurgulari ve müzik skorlari
Eg~r; 1978) spagetti western türünde farkli iki versiyon olarak) çekmisti:
filmler. La Pretora 0976; Kadin Savci) Zombie (italyanca versiyon) / Dawn of
ise dönemin starlarindan Edwige the Dead (Ingilizce versiyon), Fulci,



hemen kollari sivarayak bu filmin
bütün dünyada iyi bir gise hasilah elde
etmis olmasindan faydalanmak üzere
sanki onun devamiymis izlenirni vere
cek sekilde Zombie 2 adinda bir film
çekiverdi! Aslin~a Argento'nun
kafasinda da Romero'yla birlikte yap
tiklari filmin devaminin çekilmesi
projesi vardi, ama Fulci elini daha
çabuk tutup parsayi önceden topla
yinca Argento bu projeden vazgeçti;
bu olay üzerine iki yönetmenin arasinin
bir hayli açildigi, ancak yillar sonra
baristiklari söylenir. Pekçok ülkede
ancak yogun biçimde makaslanarak
gösterilebilen (ülkemizde ÖlÜm
Bölgesine DönÜs adiyla oynayan) Zombie
2, gerçekten de dünya çapin~a büyük
yanki yapti ve genellikle yine !talyanlar
tarafindan çok sayida taklidi çekildi
(2).

Filmin gisede bu kadar basarili
olmasinin temel sebebi, Gianetto de
Rossi'nin imzasini tasiyan zombi
figürlerinin görsel etkileyiciligi olsa
gerek. Romero'nun filmlerindeki 'yasa
yan ölüler', pek fazla tahrip olmamis
yüzleri, giysileri, vs. itibariyle insan
görünümünü korurken (olsa olsa di
rilmis taze ceset izlenimi verirken),
Fulci'nin zombileri ise lime lime olmus
kefenler içindeki toprak rengi bedenleri,
göz çukurlarinda oynasan solucanlari,
vs. ile tam tamina mezarindan kalkarak
yürümeye baslamis cürümüs ceset
görünümündeler (3). Filmin bir sahne
sinde, bir mezardaki topraktan yavas
yavas böyle bir zombinin çikmasini da
görüyoruz. Britanya Film Enstitü
sü'nün yayinladigi korku ansiklopedisi
The BFI Companion to Horror, zombi
imgesinin, "ölümün, ölüyü kontrol
altina almayi basararnadigi bir temsil
kaymasina" isaret ettigini ifade ederek,
zombi filmlerinin en sadik üreticisinin
Katolik Italya olmasinin sasirtici olma
digini kaydediyar, "i:uhsuz bedenlerin
resmigeçitini sunan !talyan zombileri,
hem dogaüstü hem de inatçi sekilde
gerçek bir seyin varligini göstererek
ikonkinci bir yananlam tasirlar" diye
ekleyerek özellikle Fulci'nin zombi
filmlerine böylesi bir baglam içinde
bakmak gerektigini vurguluyor.

Zombie 2' de ölülerin neden diril
digine iliskin hiçbir 'bilimsel' açiklama
verilmiyor, zombilerin ortaya çikisi
özgün folklora sadik bir sekilde vudu
ile iliskilendiriliyor - bu konuda da
herhangi bir sebep gösterilmiyor, hangi

amaçla vuduya basvurulup ölülerin
diriltildigi belli olmuyor, yalnizca
zombiler etrafa dehset saçarken vudu
davullarinin uzaklardan gelen sesini
duyuyoruz. Fabio Frizzi'nin sinte
sayzir skoru da oldukça basarili. Sadi
Konuralp'in ifadesiyle Fulci'nin baska
filmlerinin de müziklerini besteleyen
Frizzi'nin bu filmdeki zombi ana
temasi, elektronik ve disko ritimli bir
parçadif. Düz rItnÜn verdigi mars
duygusundan ötürü "Zombi Marsi"
olarak bilnen bu tema, bir sekilde zom
bi yürüyüsünü müzikselolarak tasvir
etmeye çalisirken, elektronik tinilarla
da bunun dogaüstü tarafi vurgulanir.
Goblin'in Zombi'deki ana temasiyla
birlikte Frizzi'nin Zombie 2 müzigi
zombi meraklilarinca en çok tutulan
film müzikleridir.

Filmin özeti söyle: New York lima
nina basibos bir yelkenli girer (bu sahne
biraz Werner Herzog'un ayni yil çektigi
Nosferatu'sunda Dracula'yi tasiyan basi
bos yelkenlinin Almanya' da bir limana
girmesini gösteren sahneyi anim
satiyor). Yelkenliye çikan sahil güvenliki

Fulci'nin zambileri
tam tamina
mezarindan
kalkarak

yürümeye
baslamis ceset
görünümündeler.



Zombie 2 (Almanca poster)

Zombie 2,püritan
bir igrenme

güdüsünü,
'uygarligin' bunca
zaman beslenmis

oldugu bütün
güçlerin aniden
patlayarak onu

yiyip yoketmeye
giristigi rahatsiz

edici bir fantaziye
yönlendiriyor.

görevlileri içerde çürümüs bir takim et
ya da besin maddeleri üzerinde ko
caman solucanlarin oynastigini görür
ler. Aniden ortaya bir zombi çikar ve
görevlilerin kursunlan altinda gerileye
rek denize düser. Bu açilis sahnesinden
sonra uzun süre filmin temposu bir
hayli düsüyor. Karayipler' deki bir
adada bulunan doktor babasindan
haber alamayan genç bir kadin (Mia
Farrow'un kardesi Tisa Farrow), bir
gazeteciyle birlikte babasinin akibetini
ögrenmek üzere yola çikar. Bu arada
Fulci gazetecinin patronu olarak küçük
bir rolde görünüyor. Adaya yaklas
tiklarinda birlikte seyahat ettikleri genç
bir kadin denizde biraz yüzerek
serinlemeye karar verir ama bir köpek
baliginin saldirisina ugrar. Filmin belki
de en ilginç ve en inanilmaz sahnesi
bu: tam bu esnada su altinda bir zombi
belirir ve köpekbaligina saldirir, hatta
köpekbaligini isirip parçalar kopartarak
yemeye bile girisir! Jmvs' daki anlatinin
bu kadar tepetaklak edildigine sinema
tarihinde bir.daha rastlandigini zannet
miyomm ... Ustelik bu sahnenin hiçbir
karesinde kesinlikle maket kullanil
ma mi s, (köpekbaligindan parçalar
kopartilmasi tabii ki özel efekt ama)i

canli ve gerçek bir köpekbaligi söz
konusu! Sua1ti zombisini, bir köpek
baligi terbiyecisi oynuyor olsa gerek.
Gazeteci ve genç kadin adaya çiktik-

, larinda doktom buluyorlar. Adadaki
ölüler teker teker dirilerek mezar
larindan kalkmakta ve doktor da
bunun bilimsel bir açi1.'Slamasinibul
maya çalismaktadir. Olülerin artik
neredeyse topyekün dirilmeye bas
lamasiyla birlikte filmin temposu
yükseliyor ve ortaligin yürüyen çü
rümüs cesetlerden geçilmedigi kabus
gibi bir ortam olusuyor. Gazeteci ve
genç kadin sonunda adadan kaçmayi
basariyorlar ama radyodan ABD'nin
de zombi istilasina ugradigini du
yuyorlar. Film, akin akin Brooklyn
köprüsünden geçmekte olan zombi
görüntüleriyle bitiyor.

Aurum, BFI'in yukarida alinti
yapilan degerlendirmesine paralel bir
degerlendirmeyi farkli nok~alara götü
rüyor: "Romero'nun filmi, Odip-öncesi
parçalar-halindeki-vücut (body-in-pieces)
fantazisinin yeniden canlandirilmasinin
etkisini hafifletmek için mizahi unsur
lan muhafaza ederken, bu film ise fiziki
her seye yönelik püritan bir igrenme
duygusunun tüm gücünü olabildigince
açiga vumyor ve bu güdüyü, 'uygar
ligin' bunca zaman beslenmis oldugu
bütün güçlerin aniden patlayarak onu
yiyip yoketmeye giristigi rahatsiz edici
1?irfantaziye yönlendiriyor. [...] Film,
Odip-öncesine geri dönmeye yönelik
p~.isik enerjilerin Kuzey /Güney, ABD
jUçüncü Dünya eksenlerindeki çeliski
leri güçlendirmesiyle pek çok farkli dü
zeylerde ayni anda çalisiyor."

Fulci, Zombie 2'nin ticari basarisi
üzerine hemen bir zombi filmi daha
çekti: Pnura nellq Citta dei Morte Vivanti
0980; Yasayan Olüler Kentinde Dehset;
Cih) of the Liviiig Dead ve Cates of Hell).
Bir rahibin mezarlikta intihar etmesinin
ardindan ölülerin dirilip mezarlanndan
kalkmasiyla baslayan filmin finalinde
bir psikanalist, yasayan-ölü bir rahibin
kasigina haç sapliyor. Ayni yil Luca il
contrabbmidiere adli kanli bir gangster
filmi ve il Catto nem (Kara Kedi; The
Black Cnt) adli pek begenilmeyen bir
Poe uyarlamasi çeken Fulci, ertesi yil
dis mekan çekimleri ABD' de gerçek
lestirilen iki korku filmi çekti: E ti! vivrai
nel tenare - L 'nld(la (Ve Dehset Içinde
Yasayacaksin - Otesi; Seven Doors of
Death; Ing. vid. adi: The Beyand) ve



Quella villa accanto al cimitero (Mezar
ligin Yanindaki Ev; House by the Cem e
tery). Fulvia Film yapimi olan bu iki
film, yönetmenin en begenilen filmleri
nin basinda sayiliyorlar.

Fulci'nin Zombie 2' den sonraki en
taninmis eseri olan L'aldida, yine bir
zombi filmi ama biraz Lovecraft-vari
esintiler tasiyor. Film, 20. yüzyilin basla
rinda bir ressamin, bir otelin mahzenine
bileklerinden çivil~nmesi ve üzerine
duvar örülmesiyle basliyor. Film zaman
olarak günümüze geldiginde ise genç
bir kadin (Katherine MacColl) kapali
durumdaki oteli yeniden açarak islet
meye karar verir ve otelde tamirata
baslar. Otelin su basmis durumdaki
mahzenine inen bir tamirci kaybolur.
Gerçekten de mükemmel bir biçimde
kotarilmis bir sahnede, mahzendeki
sulardan bir zombi (yine Zombie 2' de
oldugu gibi özel efekt uzmani de
Rossi'nin ürünü) çikar, vs. Filmin kolay
unutulmayacak bir diger sahnesi ise
kasabanin kütüphanesinde (bu arada
Fulci, kütüphaneci rolünde görünüyor!)
arashrma yapan bir yan karakterin, iri

örtj.mcekler tarafindan öldürüldügü
sahne; örümceklerin adamin agzinin
içine girip dilini isirmal.~ni yakin plan
çekimlerle görliyoruz. Ote yandan, otel
civarinda kör bir genç kadin peydah
lanir ve daha sonra o da bir kaç zombi
tarafindan öldürülür. Film içinde olay
larin gelisiminden sanki biraz kopuk
duran baska sahneler de yok degiL.
Nihayet zombilerin her tarafta dehset
saçmaya baslamasinin ardindan gelen
finalde ise otelin sahibesi ve erkek
arkadasi mahsene inerek, bir duvar
yikinhsinin ötesine geçerler ve kendi
lerini daha önce otelin bir odasinda
gördükleri tozlu tabloda tasvir edilen
bir mekanda bulurlar: burasi ölüler

diyari (cehennem?) olsa gerektir ... ve
dehset içinde ikisinin de gözleri kör
olur. Bu ölüler diyari sahnesinin görsel
tasarimi oldukça basarili, sinema
tarihindeki en etkileyici cehennem sah
neleri arasinda sayilabilir.

Mezarligin Yakinindaki Ev
L'aldida, gerek los mahsendeki sahne
lerde gerekse finalinde gerçekten de
usta isi bir görsellik sunmasina karsin
bir bütün olarak biraz kopuk kopuk
bir hava ile kismen malül iken Quella
villa accanto al cimitero ise, belki hiçbir
sahnesinde L'aldida'daki bazi sahnelerin
tüyler ürpertici düzeye ulasarnasa da
daha derli toplu bir korku filmi ve bir
bütün olarak gerilimli ve son derece
esrarengiz bir havaya sahip. Filmin so
nunda bu esrar ana hatlariyla çözülü
yor (zaten bir süre sonra tahmin etmek
pek de zor degil) ama pek çok unsur
film bittiginde de gizemini ve belir
sizligini koruyor ve hatta finalle birlikte
daha belirsiz ve esrarengiz yeni alanlara
kapi açiliyor - bu açilardan Twin PeaJes'
in anlahsimn tarzina benzer nitelikte
oldugu söylenebilir.

Film, sevismek için, eski ve terke
dilmis bir malikaneye gelmis olan genç
bir çiftin öldürülmesiyle basliyor. Jene
rigin ardindan ayni evin pencerelerinin
birinden korku ve dehset içinde di
sariya bakan küçük bir kiz görüyoruz.
Bu görüntü donup, siyahbeyazlasiyor
ve bir çocuk odasinda asili duran bir
fotografindetayina dönüsüyor. Göz
lerini resme dikmis olan bir erkek
çocuk, resimdeki kizin niye kendisine
oraya gelmemesini istedigini annesinei

Zombie 2 poster ilustrasyonu

Zombie 2,
Kuzey/Güney ve
ABDjÜçüncü Dünya
eksenlerindeki

çeliskileri
güclendirmesiyle de
çok farkli
düzeylerde ayni
anda çalisiyor.



Dr Boyle geceleyin
üzerinde

"Freudstein" yazan
bir dosyayi

incelerken evde bir

yerlerden belli
belirsiz çocuk

aglamalari,
inlemeleri geldigini

duyar.

(L' aldida' daki Katherine McColI) so
ruyor. Annesi ''hangi kiz?" diye somyor
ve resimdeki evin penceresinde bir kiz
olmadigini gösteriyor.

Bu anne-ogul, baba Dr. Boyle'un
yürütecegi bir arashm1a için geçici bir
süreligine New York'tan Boston'a
tasinmak üzere olan Lucy Boyle ve oglu
Bob'tur. Dr. Boyle, bir süre önce
bilinmeyen bir nedenle intihar eden
Dr. Peterson adli ünlü bir meslektasinin
yürüttügü esrarengiz arashrmayi ta
mamlamakla görevlendirilmistir. Dr.
Boyle' a bu görevi öneren profesörü ise
bizz~t Fulci canlandinyor.
. Ote yandan Bob'un-resmin içinden

kendine seslenmis oldugunu söyledigi
küçük kiz Boston' da bir magazanin
vitrinindeki mankenin durduk yerde
kafasinin kopmasina ve oluk oluk kan
akmasina tanik olur. Ailesiyle birlikte
Boston' a varmis olan Bob ile caddenin
karsi tarafindan adeta telepatiyle konu
surlar: "Sana gelmemenizi söylemis
tim." Boyle ailesi kent disindaki yeni
evlerine varinca Bayan Boyle burasinin
New York'taki evlerinde kalan fo
tograftaki malikane oldugunu fark
ederi kocasi ise bunun bir tesadüf
oldugunu ve bölgede bu tarz mi ma
rinin çok yaygin oldugunu savunur.
Bu arada eve gelenAnna adindaki genç
çocuk bakiClsi, kentteki magazada ka
fasi kopan mankeni andirmaktadir. Dr.
Boyle geceleyin üzerinde "Freudstein"
(!) yazan bir dosyayi incelerken evde
bir yerlerden belli belirsiz çocuk
aglamalari, inlemeleri geldigini duyar,
Bob'u kontrol ederi Bob, misil misil
uyumaktadir. Ertesi gün Dr. Boyle,
intihar eden meslektasinin çalismalarini
yürüttügü kütüphaneye gider. Görev
liler, Dr. Boyle'a kendisinin daha önce
buraya kiziyla birlikte gelmis oldugunu
animsahrlar, o ise bunu reddeder ve
zaten l?ir kizi degil oglu oldugunu
söyler. Ote yandan evin yakinlarindaki
mezarlikta dolasan Bob, esrarengiz
küçük kizla rastlasiri kiz ona üzerinde
"Mary Freudstein" yazan bir mezar
gösterip aslinda Mary Freudstein'in
orada yatmadigini söyler. Bu arada
evde Mrs. Boyle halinin alhnda üze
rinde "Freudstein" yazan ve bir haç
isareti olan bir lahit kesfeder ve çocuk
aglama, inleme sesleri duyar.

Eve döndügünde Freudstein'in
yillar önce yasamis ve yaphgi bazi de
neyler nedeniyle meslekten ihraç edil-

ii

mis bir bilimadami oldugunu söyleyen
Dr. Boyle mahzene iner ve orada bir
yarasanin saldinsina ugrar. Burasi fil
min Fulci'nin söhretine ('kötü-ününe')
en uygun sahnelerden biri: Yarasa,
isirdigi doktonin elini bir türlü birak
maz, doktorun eli kan revan içinde
kalir. Can havliyle mutfaga kosan
doktor, kaphgi bir biçagi elini isirip bi
rakmayan yarasaya saplamaya baslar.
Yarasa aldigi biçak darbelerine karsin
isirdigi eli birakmamakta direniri dok
tor yarasayi biçakladikça ortaliga biçak
lanan yarasadan kan fiskirmaya baslar,
dehset içinde olan biteni izleyen küçük
Bob'un yüzü gözü kan içinde kalir.
Sonunda delik desik olan yarasa cansiz
yere düser. Fulci, sanki bu sahneyle
Argento'nun basyapih Suspiria'daki bir
yarasa saldirisinin ne kadar mutedil
oldugunu ima ederek Argento'ya nanik
yapiyor.

Daha sonra Dr. Boyle, kütüphanede
Dr. Peterson'in evraki arasinda bir kaset
bulur, kasedi dinlemeye baslar. Dr.
Peterson, kopuk kopuk, takip etmesi
ve anlamasi zor cümlelerle bir seyler
sayiklamaktadir. Dr. Boyle kasedi
dinlerken, kanlar içinde ve parçalanmis
ceset görüntüleri gözümüzün önüne
gelir. Ses kaydi, ''hayir, bir çocuk daha!"
sözleriyle biteri Dr. Boyle, kasedi yakar.
Dr. Boyle, belgelere göre Freudstein'in
mezarinin bulunmasi gereken bir me
zarliga gider, mezarlik görevlisi burada
Freudstein' e ait bir mezar olmadigini
söyler.

Evde ise Bob mahzene indiginde
kapi üstüne kapanir ve karanlikta paril
dayan bir çift göz görüp çiglik çigliga
feryat eder. Karanliklar içinden bir çift
el onu alip mahzenin derinliklerine çe
ker. Burada her tarafta parçalanmis hal
de, kanlar içinde insan cesetleri vardir.
Kapiyi kiran Dr. Boyle, Dr. Freudstein
'in eline geçirdigi zavalli kurbanlarinin
vücutlarim kullanarak yillar boyu
hayatta kalmayi basarmis oldugunu
açiklar. Bir zombiyi andiran Freudstein,
çocuklarini kurtarmak için mahzene
inen Dr. Boyle ve esini de öldürür, bu
mücadele esnasinda Dr. Boyle Dr.
Freudstein'in karnina bir biçak sapladi
ginda disari oluk oluk canli kurtçuklar
akar. Bob ise merdivenIerden yukari
kaçmaya çalisir. Merdivenin sonunda
Dr. Freudstein'in adinin yazili oldugu
kirik lahitin arasindan üst kata çikarak
kurtulur ve küçük kizi karsisinda görür



ama burasi kendi evi degil baska, eski
tarzda dösenmis bir evdir. Orta yasli
bir kadin iki çocugu ellerinden tutarak
alip götürür ve ormanlik bir arazide
yürümeye baslarlar. Film böylece biter.

Ve digerleri
Fulci'nin zombi filmlerinden sonra en
ünlü eseri, bir smsher olan LoSquartatore
di New York (1982; New York Karin
deseni; The New York Ripper). Amerikan
slasherlarindaki muhafazakar anlaliyi
yeniden ürettigi ifade edilen bu filmde,
cinsel açidan 'serbest' yasam süren
kadinlari kurban eden bir katilin
elinden yalnizca Katolik degerlere uy
gun 1::?~ryasam süren bir kadin kurtulu
yar. Unlü yönetmenin bundan sonra
çektigi filmler ise genellikle çok sinirli
ölçeklerde gösterime girebiIdi ve çogu
pek taninmiyor. Fulci bu dönem çok
ilginç bir Conan taklidi oldugu kay
dedilen La Conquista (1983; Fetih) ve
bir kiyamet-sonrasi filmi olan i Guerrieri
del anno 2072 (1983;2072 Yili Savasi) ile
korku türü disinda ürünler verse de
esas itibariyle korku sinemasina bir
hayli sadik kaldi(4), hatta 1988'de
yeniden bir zombi filmi çekmeye giristi
ancak çekimler sirasinda rahatsiz
landigi için Zombie 3 (1988) adli bu film
Bruno Mattei tarafindan tamamladi.

Fulci kendisini oynuyor!
Fulci'nin son filmlerinin tarihleri ko
nusunda kaynaklar çelisiyorlar, en so
nuncu filminin hangisi oldugunu tam
olarak saptayabilmek zor ama bunlar
dan Un Gatta nel Cervella (19907;Beyin
deki Kedi; Nightmare Concert / Cat in
the Brain) kesinlikle ünlü yönetmenin
vasiyet filmi olarak degerlendirilebilir:
Fulci bu filmin basrolünde bizzat ken
disi oynuyor ve de kendisini canlan
dinyor! Fulci'nin kendi filmlerinden
bol miktarda kliplerin de yer aldigi bu
son derece kanli filmin (ortalama olarak
her 7 dakikada bir cinayet izliyoruz!)
konusu, çektigi kanli korku! siddet
filmlerinin etkisiyle aklini yitirmeye
basladigindan kuskulanmaya baslayan
Fulci etrafinda dönüyor...

Filmin baslangicinda Fulci'yi yeni
bir siddet/korku filminin senaryosu
için notlar çikarirken görüyoruz. Ka
mera, Fulci'nin basina zumluyor ve
derken bir beyin görüyoruz. Bir kaç
kedi bu beynin üstüne siçrayarak onu
parçalayip yemeye basliyorlar.

Jenerigin ardindan bir adamin, çip
lak bir kadin cesedini elektrikli
testereyle parçalayip kiyma makine
sinde ögütmesini ve bu kiymalari
ahirdaki domuzlara vermesini iz
liyoruz. Bu, Fulci'nin çekmekte oldugu
yeni filmden bir sahnedir. Fulci,
çekimlere ara verip lokantaya gider
ama garsonun servis yapligi taze kiyma
salatasini yemeyi içi kaldirmaz. Eve
döndügünde yan bahçede elektrikli
testereyle odun kesmekte olan bir
adamin gömleginin kan içinde ol
dugunu görür. Çekmekte oldugu filmin
kendisini fazlaca etkilemekte oldu
gunun farkina varan yönetmen, bir
psikiyatriste gider. Aslinda psikiyat
ristin de karisiyla sorunlari vardir.
Muayenehaneye ünlü yönetmen
Fulci'nin geldigini gören alimli sekreter
sevinir: "Belki filmlerinde oynatmak
için yeni kizlar ariyordur." Psikiyatrist
Fulci'ye, çektigi filmlerle gerçek ara
sindaki siniri kaybetmeye basladigi
uyarisini yapar.

Stüdyoya geri dönen Fulci, simdi
de bir Nazi-istisman (5)filmi (i Fmitasmi

Filmin sonunda
esrar ana
hatlariyla
çözülüyar ama
finalle birlikte cak,
daha belirsiz ve
esrarengiz yeni
alanlara kapi
açiliyor.
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di Sodoma olsa gerek) çekmektedir. Genç
bir Nazi subayi, yataktaki çiplak kiza
"Sana iskence yapacagim ve sen bun
dan hoslanacaksin" der. Fulei, oyuncu
ya talimat verir: "Onu sertçe tokatla!"
Tokat sonucu, kizin dudagi kanamaya
baslar. Fulci, talimatlarina devam eder:
"Simdi bu kani yala!" Çekim böylece
devam eder. Daha sonra film sirketi
yetkilileri, Fulei'ye Almanya' dan gelen
bir ekibin kendisi hakkinda belgesel
çekmek için bekledigini söyler. Fulei,
odaya girdiginde spotlar üzerine çev
rilir ve bir kamera çalismaya baslar. Bu
andan itibaren Fulei, kendisini Nazi
ler'in yeraldigi bir arjiyi çekerken bulur,
hararetle talimat vermektedir: "Herseyi
çekin! Hepsini kaydedin!" Sirket yetki
lisi, Fulei'yi zorla odadan disari çikanr,
kendisini kaybedip belgeseleilere
saldirdigini söyler. Fulci özür dilernek
için içeri girdiginde yabanci ekibin sefi
olan kadin Fulei'ye "Harikaydiniz,
ömrümde hiç böyle heyecanlanma
mistim!" der.

Fulei yine psikatriste gider. Psiki
yatrist, onun bütün filmlerini izledigini,
Fulei'nin durumunu simdi daha iyi
anladigini söyler. Fulci, "Eger ask film
leri yapsam, kimse bilet almaz ki!" diye
sizlamr! Fulci'yi ipnotize eden psikiyat
ristin niyeti baskadir. Bir sonraki
sahnede bir fahisenin psikiyatrist
tarafindan son derece kanli biçimde
biçaklanarak öldürülmesini izleriz.
Fulei de olay yerinin yakinlarindadir,
cesedi görür ve yine kendini kaybedip
cinayeti kendisinin islemis olabilece
ginden kuskulanmaya baslar. Eve
gittiginde -firina yemek koyduktan
sonra firinda kesik bir kadin kafasi
görmek gibi- korkunç sanrilar görür.

Psikiyatrist, kanli cinayetler isle
meye devam eder ve her seferinde Fu!ci
de einayet mahalindedir. Fulei, yine
psikiyatriste gider. Fulei'nin çektigi, bir
adamin klasik müzik esliginde bir
kadini kafasina sopayla vura vura öl
dürdügü bir sahneyi birlikte izlerIer.
Psikiyatrist, Fulei'ye gördügü "sanri
lari" aynntisiyla yazmasini söyler. Tabii
ki psikiyatristin asil amaci, kendi is
ledigi cinayetlerin suçunu Fulei'nin
üzerine yikabilmektir. "Filmleri onu
mahkum edecek! Zaten o aptal eski
teoriler, perdedeki siddetin gerçek ya
samdaki siddeti tahrik ettigini söy
lemez mi?!"

Fulei, kanli sanrilar görmeye de-i

vam eder. Bunlardan bir tanesi, dus
yapan bir kadinin biçaklanmasiyla
ilgilidir; bu sahne, Psycho'daki ünlü
dus sahnesinin Fulei tarzi -yani son
derece kanli olarak- yeniden-çevrimi
gibidir. Bir baska sanrida ise bir adam,
bir yatakta yatmakta olan çürümüs ve
üzerinde solucanlarin oynastigi .~ir
cesedi dudaklarindan öpmektedir. Ote
yandan psikiyatrist videodan, Fulci'nin
filmlerinden bir sahne (film içindeki
filmlerin çogu Quanda Alice ruppe lo
specchio'dan sahneler) daha izler. Bu
sahnede bir adam gece uykusunda bile
arya söyleyen bir kadini bogarak öldür
mektedir. Psikiyatrist, bogazlanmakta
olan kadinin ekranda göründügü
sahnede filmi duraklatir ve sonra kendi
karisinin bogazini piyano teliyle keser.
Bogazi kesilirken psikiyatristin ka
risinin yüzü Fulei'nin filminde bo
gazlanan kadinin televizyanda durak
latilmis görüntüsüne dönüktür! Psiki
yatrist daha sonra ormanda genç bir
kadini tirpanla öldürür. Fulci de yine
cinayet mahalindedir ve düsüp bayilir.
Uyandiginda yakin bir arkadasi,
Fulei'ye cinayetleri psikiyatristin isledi
ginin ortaya çiktigi müjdesini verir.

Filmin finalinde Fulci'yi Perversiol1
(Sapiklik) adli bir teknede psikiyatristin
sevgilisiyle birlikte görürüz. Balik tut
maya hazirlanan Fulei, genç kiza içeri
den yem getirmesini söyler. Kiz, kama
raya girer. Fulci de arkasindan. Derken
içeriden elektrikli testere sesi duyariz!. ..
Fulci disari çikar ve kanlar içindeki ke
sik el ve kulak parçalarini oHaya ye~
olarak takar ... ''Kes!'' diye bir ses duyu
lur. Yakinlardaki baskabir teknede bir
film ekibinin oldugunu görürüz. Fulei,
"Nasildi?" diye sorar. Obür teknede
kiler, çok iyi oldugunu söyleyip Fulci'ye
"Güle, güle; iyi tatiller" derler. Fulci ve
genç kiz, tekneyle uzaklasmaya baslar.

Ölümün önüne engel çikardigi Fulci
~gento isbirligi
Unlü yönetmen, düsük bütçeli yapim
cilara çektigi son dönem filmlerinin
ardindan Dario Argento' dan bir balmu
mu mumyalar müzesi filmi çekmesi
önerisini aldi. Ancak Fulei, yapim
ciligini Argento'nun üstlenecegi bu
filmin senaryosu üzerinde çalismaya
basladiktan bir süre sonra, 13 Mart
1996'da diyabetten öldü.

Argento, projenin yine de gerçek
lesmesini sagladi ve Fulei'nin senaryo



taslagi Daniele Stroppo tarafindan
tamamlanarak film Sergi o Stivaletti
tarafindan çekildi. Fulci'ye ithaf edilen
La Maschera di Cera 0997; Balmumu
Maske), pek çok açidan 'eski moda'
korku filmlerini ve bu filmlerle kar
silikli olarak birbirlerini besleyen çizgi
romanlari animsahyor: Klise karakter
ler, gülünç diyaloglar, standart ve tah
min etmesi kolayesrarengiz olaylar
(tabii ki :i::i;iüzedekimumyalar aslinda
...) gibi. Ornegin çilgin kötü adamin,
bir masaya bagli güzel kadinin yariçip
lak vücüduna tüpler, hortumlarla bir
takim renkli sivilar enjekte ettigi sahne
bu tür filmlere merakli izleyicilerde
tam bir deja vu havasi yarahyor. Ancak
Maschera di Cera, bu 'eski moda'
filmlerden oldukça kanli sahneleri ve
özellikle sonlara dogru modern özel
efektleriyle ayriliyor.

Senaryonun Fulci'nin miras bi
rakhgi pasajlarindan çekilen bir sahne,
emektar yönetmenin son ürünü olarak
kayda deger: Gramofonda klasik müzik
çalarken islenen bir cinayet sirasinda
plagin üstüne siçrayan kan, önce sesin
bozulmasina sonra da plagin dur
masina neden oluyor. Senaryoya son
seklini veren Stroppa tarafindan yazilan
bir pasajda ise, kötü adamin agzindan
sanki, komedi filmlerinden korku
filmlerine geçis yapan Fulcikonusuyor:
"Ben güzel seyler yapmak istedim ama
insanlar hep siddet talep ediyorlardl."

NOTLAR:
O) Fulci'nin senaryosuna katki yaphgi filmler
arasinda Sophia Loren'in basrolde oldugu bir
komedi olan L'Uomo, la bestia e /a virt1i(953) ve
ünlü Italyan komedyeni Toto'nun filmlerinden
ikisi de yeraliyor.
(2) Fulci'nin Zombie 2'den sonra bizzat çektigi
iki zombi filminin yanisira Andrea Bianchi, Le

Notte del Terrore'yi 0980; Burial Cround; Zombie
3; T. vid. adi: Vahset Gecesi), Umberto Lenzi ise
Incubo siil/a Citta Cantaminata'yi 0980; Nightnuire
City; City of the Walking Deiid; T. vid. adi: Sehir
Baskini) çektiler. Marino Cirolarni'nin çektigi La

Regina dei Cannibali 0980; Zombie Holocaust) ve
Bruno Mattei'nin çektigi Inferno dei Morti-Viventi
0981; Zombie Creeping Flesh; T. vid. adi: VirÜs)
ise italyan menselli yarnyarn ve zombi türlerinin
karmasi niteligindeler. Joe D'Amato da pomo
zombi filmleriyle furyaya katilmis: Le Notte
Rotisehe dei Morte Viventi (1979)ve PonlO H%Ciliist

(979). Diger bir ilginç bir türler karmasini ise
Nazi zombi filmleri olusturuyor: Jean Rollin'in
'TA. Laser" takma adiyla çektigi El Lago de los
Miiertes Vivantes 0980; Zombie Lake); Jesus
Franco'nun çektigi La Tiimba de los Miiertos
Vivientes ve onun yapimcilar tarafindan yeniden
kurgulanmis bir versiyonu olan, "A.M.Franck"
imzali L'Abime des Morts Vivants 0981; Oasis of

the Zombies; Bloodsiicking Nazi Zombies; T. vid.
adi: Hort/aklar Vadisi). Franco'nun ayni dönemde
Li Mansian de los Miiertos Vivientes (982) adli
baska bir zombi filmi daha çektigi kaydediliyor.
Bu arada Franco'nun Um Vierge chcz les Morts
Vivants 0971; Virgin Among the Living Dead;
harcoreversiyon: Christina Princessc de /'Eroticism)
adli eski bir filini de Rollin'in çektigi ilave zombi
sahneleriyle yeniden kurgulanarak tekrar
piyasaya sürülmüstü ...
(3) Benzer etkileyicilikteki zombi figürleri daha
önce Ispanya'da Amando de üssorio'nun Lii
Nache del Terror Ciego (1971; Tombs of the Blind
Deiid) ile baslattigi üçlemede yer aliyordu.
(4)Fulci'nin son filinleri sunlar: lanetli bir Misir
madalyonu etrafinda dönen L'Occhio del Ma/e
(1982; Manhattan Baby), dans çi genç kizlarin
siringali bir katilin hedefi oldugu Uccide a Pllssa
di Danza 0983; Murder Rock), erotik bir gerilim
filmi olan 11 Miele del diiivolo 0986; Devi/'s Honey),

Yugoslavya' da çekilen ve kötü bir saka sonucu
kornaya giren bir kizin psisik güçleriyle
salyangozlari yönlendirmek (!) gibi degisik
yöntemlerle intikam almasini anlatan AClligma
(1987),dul kadinlan hedef alan bir seri katil filini
olan Quando Alice n/ppe lo spccchia (1988; Taiich
of Deatli); Naziler'in hayaletlerinin kolgezdigi bir
genelevde geçen iFanlasmi di Sodamo (1988; The
Ghosls of Sodom); Dcmonia (988), i Fratti rosso
(1988),her ikisi de tv filmi olan La Dolcc msa deg/i
orrori (989) ve La Casanel lempo (989), cinayete
kurban giden bir milyonerin ruhunun karisindan
katili bulmasini istedigi Voci del Profonda (1990?;
Voices from Beyand), bir adamin kendisinin aslinda
bir araba kazasinda ölmüs oldugunu farkettigi
LcPorte del Silenzia 0990?; The Door lo Sileiicc) ve
de bütün zamanlarin en ilginç korku filmlerinden
biri olan Un Callo ncl Ccrvello (1990?; Beyindeki
Kedi; Nightmare Conceri / Cat in the Bmin).
(5) Nazi toplama kamplarini beyazperdede asiri
derecelerde iskence, vb. sahneleri sunmak için
uygun bir vesile olarak degerlendirenNazi
istismari filinlerinin bir varyasyonu ise konulari
Nazi dönemindeki genelevlerde (ya da diger
fuhus yuvalarinda) geçen filinier. •

Fulei, yapimeillgini
Argento'nun
üstleneeegi bir
korku filminin

senaryosu
üzerinde

çalismaya
basladiktan kisa bir
süre sonra

diyabetten öldü.



giallo
filmleri ve müzikleri

Sadi Konuralp

Sei Danne per l'Assassina

Kan, cinsellik ve
teshircilik giallo

filmlerinin

vazgeçilmez ana
unsurlaridir.

Giallo Filmleri
Robert Siodmak'in 1946 yilina ait The
Spira/ Staircase filmi, sakatlari öldüren
bir katil ile dilsiz bir kiz (Dorothy Mc
Guire) üzerine kuruludur. Yer yer kati
lin gözleri gösterilirse de, filmin sonuna
dek katilin kimligi gizli tutulur (Dilsiz
kiz bir malikanede hizmetçi olarak
çalismaktadir ve tabii katilin bu ev
dekilerden biri oldugunu söylemeye
gerek yok). Ethel Lina White'in Some
Must Watch adli romanindan uyar
lanan bu film, ugiallou filmlerinin genel
özelliklerini içermektedir. uGial10u
Italya~ca'da san anlamina gelmektedir
ancak italya' da Mondodari yayinevinin
polisiye kitap serisine ait eserleri hep
san renkli kapaklarla basip usan diziu
olarak piyasaya lanse etmesinden ötü
rü, bu kelime ayni zamanda polisiye,
thriller O) ve erime (suç) kelimeleri için•

de kullanilir hale gelmistir.
Kitap piyasasinda giallo terimi her

tür polisiye ed~biyat türünü kapsarken,
bunun tersine italyan sinemasinda da
ha dar alanlari içermektedir. Özellikle
1964-1975 yillari içerisindeki ürünlerle
giallo film türü, kendisine özgü an
latimlar ve üsluplar olusturmak sure
tiyle Amerikan thriller-suspeiice film
türünün bir alt-türü olmaktan kurtul
mus, sonuçta onlarla ayni seviyeye 
ve kimi zaman çok farkli konumlara 
ulasmistir.

Bir giallo filminde bulunmasi
gereken genel unsurlar su sekilde
siralanabilir:
- Her seyden önce bir Italyan filmidir
ya da yönetmeni Italyan'dir.
- Cinayet sayisi film boyunca birden
fazladir.

- Katilin kimligi gizli tutulur.
- Katil filmdeki karakterlerden biridir
(dolayisiyla filmde Ukatil kimu (Who
Dun'It) yapisi da bulunmaktadir).
- Cinayet sahneleri ayrintili sekilde
gösterilir.
- Ustura, biçak gibi kesici aletler, giallo
filmlerinin yaygin silahlaridir ama bu
nun disinda daha degisik yöntemlere
de yer verilir.
- Katilin kim oldugunun ortaya çi
kartilma serefi polise degil, siradan bir
kimseye ait olabilmektedir.
- Katil karsi cinse ait elbiseler giyebilir
ve hatta çogu zaman katil sayisi birden
fazla olabilir.

- Katil yakalandiginda adalete teslim
edilmek yerine bir kazaya kurban
gidebilir.
- Katilin cinayetleri isleme nedeni ina
nilmaz sudan bir sebep bile olabilir.
Katil akil hastasi olabilir ya da geçmise



ait bir sirnn açiga çikmasini önlemek
amaciyla cinayetleri islemis olabilir.

Bunun disinda giallo filmleri ge
nelde Roma, Milano, Venedik gibi
büyük kentlerde geçer ama Lucio
Fulci'nin Non Si Sevizia Un Paperino ve
Pupi Avati'nin La Casa dalle Finestre che
Ridono gibi tasrada geçen giallo filmleri
de mevcuttur.

Bu filmlerin ana odak noktasini

katilin kim oldugu degil, cinayetlerin
nasil islendigi sorusu olusturur. Bunun
yani sira, k.i:ubanlarin çogu güzel
kadinlardir. üzellikle 70'li yillarda bu
kurbanlarin" güzelliklerinin" ayrintili
olarak verilmesi bir gelenek haline
gelmistir. Dolayisiyla kan, cinsellik ve
teshircilik, giallo filmlerinin vazgeçilmez
ana unsurlaridir. Filmlerdeki cinsellik,
giallo filmlerini cinsel istismar (sex
plotation) tarzi filmlere dogru kaydirmis
hatta kimi zaman ortaya gore-soft
porno-giallo karisimi ürünlerin çik
masina neden olmustur.

Dolayisiyla, The Spiral Staircase,
giallo filmleriyle benzerlikler içer
mekteyse de (seri cinayetler, kimligi
seyirciden saklanan katil, "katil kim?"
sorusu, vs.), giallo filmlerinden kat kat
uzaklarda bir filmdir.

Italyan sinernasinda gerilim ve
polisiye tarzinda filmlerin sayisi, sessiz
sinema yillarinda çok az olsa da, 40'li
yillardan itibaren bu tarzda pek çok
film çekilmistir ve hatta bunlar, 30'lu
yillarin salon filmleri için kullanilan

. "beyaz telefonlu filmler" ismine nazire
olarak "siyah telefonlu filmler" olarak
adlandirilmaktadir. 1943 yili, siyah
telefonlu filmler döneminin en verimli
dönemidir. Ne var ki, yukarida verilen
kurallar bu filmlerde kullanilma
digindan bunlara polisiye-macera tarzi
filmler demek daha dogru olacaktir.
Gerçek anlamda ilk giallo filmi, Mario
Bava'nin 1964'de çektigi Sei Donne per
L' Assassino' dur. Mario Bava ve Dario
Argento, giallo'nun ustalari olarak
kabul edilirler. Bu iki yönetmenin di
sinda Lucio Fulci, Sergio Martino ve
Umberto Lenzi gibi yönetmenlerin de
önemli giallo filmleri bulunmaktadir.
1970-1971 yillarinda altin çagini ya
sayan giallo, yerini Halloween ve 13.
Cl/ma gibi filmlerle moda olan sapik
katil filmlerine kaptirmak suretiyle,
1975'ten itibaren önemini yitirmistir.

Artik seyirci, maskenin arkasindaki
yüzün kime ait olduguyla hiç mi hiç
ilgilenmemektedir - yeter ki bol kan
olsun! Buna karsin, Dario Argento'nun
katkisiyla giallo türü, arada bir de olsa,
kendisini günümüzde de göster
mektedir. Dolayisiyla giallo'yu geçmiste
kalmis bir film türü olarak nitelernek
için zaman simdilik erkendir.

Ciallo filmleri ile thriller filmleri
arasindaki farklar sadece konuya dayali
degildir. Daha wkbaslarda (yani, 60'li
yillarin baslarinda) bile iki tür arasinda
üslup farkliligi göze çarpmaktadir.
Amerikan ve Fransiz sinemasi siyah
beyaz filmdeki yüksek kontrast sag
layan isiklandirmanin büyüsüne ka
pilip film-noir türüne dogru yaklasirken,
italyan sinemasi kendisini renkli filmin
doygun renklerine ve dönemin pop
art'ina kaptirmistir. Ayni sekilde film
müziklerinde de farklilasmalar mey
dana gelmistir.

Bu açidan Mario Bava'nin giallo
gelenegini baslattigi Sei Doniie per
L'Assassino (Katil içinAlti Kadin; Blood
and Black Lace) ile 1962yilinda yönetmis
oldugu La Ragazza che Sapeve Troppo
(Çok Sey Bilen Kiz; The Evil Eye) filmini
karsilastirmakta yarar vardir. Ragaz
za'da, tatilini geçirmek üzere Roma'ya
gelen Amerikali genç bir kiz (Leticia
Roman), daha ilk geldiginin gecesinde
Trinita meydaninda bir cinayete tanik
olur ve yeni tanistigi doktor arkadasi
(John Sa:<0n)ile birlikte katili b~~maya Giallo filmlerinin
çalisir. Siyah-beyaz olarak çekilip yer
yer hos esprilerle dolu olan bu film, ana odak noktasini
daha çok bir Hitchcock filmi havasinda katilin kim oldugu
oldugundan, filmi giallo yerine macera- d ""1

gerilim filmi olarak kabul etmek daha S?rUSU e~i,
dogru olacaktir (yine de katilin kimligi cinayetlerin nasil
ve cinayetlerin islenme nedeni islendigi sorusu
açisindan giallo filmlerini müjdeler '
gibidir). Filmin Roberto Nicolosi olusturur. Bunun
tarafindan yapilan müzikleri dönemin yanisira
H~ii!,wood filmlerinin tipik müzik- kurbanlar n cogulerini andirmaktadir. i ,

Renkli olarak çekilen Sei Doime per güzel kadinlardir.
L'AssassIlio' da ise bir moda evinde
çalisan mankenlerin, yüzü örtülü, siyah
giysili ve eldivenli biri tarafindan teker
teker öldürülmesi anlatilir. Renk, kurgu
ve zum disin~a en göze çarp~ farklilik
müziktedir. üyle ki, filmin Ingilizce
kopyasinda, jenerik kisminda çalinan
cha-cha-cha ritimli müzik çikartilmis,i



Rivelazioni di Un-Maniaco ...

italyanlar giallo
filmlerinde müzigi

yabancilarin
yadirgayabilecegi

kadarfarkli

biçimde kullanirlar.

onun yerine yine ayni film içerisinde
baska bir sahneye ait gerilimli bir
müzik parçasi konmustur. Benzer
sekilde, filmin baska yerlerinde de
müzikler degistirilmistir. Ayni filmin
yabanci dil versiyonlarindaki bu müzik
farkliligi, italyanlarin gIallo filmlerinde
müzigi daha farkli olarak kullan
diklarinin ve .bu farkliligi yabanc)ilann
yadirgayabilecegi endisesinin kesin
belirtisidir (2). Franz Waxmann'in The

SpIral StaIrcase için yazdigi müzige
benzer bir skom giallolarda bulmak zor
olacaktir.

Bu durumda giallo filmlerindeki
müziklerin genel yapisina bakmak,
incelenmeye deger bir konu olmaktadir.
Ancak giallo müziklerini incelemeden
önce, SO'li yillarda film müziginde
yasanan degisimlere bir göz atmakta
fayda vardir.

Televizyon, Caz ve Aylaklar
Bu yillarda sinemanin karsisina önemli
bir rakip çikmistir. Bu rakip tabii ki
televizyondur. Televizyon sektörü, ku
rulusunun ilk asamasinda eglence ve
müzik programlanyla yetinmekteydi
ama zamanla, radyo sektörünü ken
disine örnek almak suretiyle konulu•

dizi programlara da el atti ve çok kisa
bir süre içerisinde TV dizi filmlerin
karli bir is oldugunun farkina vardi.

Ne var ki, bu diziler hazirlanirken,
mümkün oldugunca masraftan kaçi
niliyordu. Bu nedenle sinema filmleri
için bütçede müzige ayrilan miktar,
televizyon için oldukça yüksek bir
harcama demekti. Müzige az yer ver
mek, yapilmasi gereken tek sey ola
bilirdi. Ne var ki, TV için hazirlanan
film ve dizi filmlerde senaryolar, ak
siyon ve gerilim en ön planda olacak
sekilde hazirlaniyordu. Bu sekilde
seyircinin merakinin ve heyecaninin
en yüksek noktada tutulmasi suretiyle
kanal degistirme ya da televizyonun
dügmesine basilma durumlari en aza
indirilmeye çalisiliyordu. Sonuçta,
müzigin TV filmleri ve dizi filmleri
içerisinde - ve hatta devamli olarak
- bulunmasi gerekiyordu.

Hem ucuz, hem de bol müzik sag
lama isi böylece caz müzigine düsmüs
oldu. Caz müzigi ya da buna benze
tilmeye çalisilan müzigin televizyon
için uygun bulunmasinin baslica iki
sebebi bulunmaktadir. Birincisi mü
zikler dogaçlamaya dayandigindan,
müzigin olusturulmasi ve bunun kay
dedilmesi için gerekli zamanin daha
az olmasidir. Tabii bu da yapim ma
liyetini düsürmektedir. Ikincisi, caz
orkestralarinin eleman sayisinin az
olusu ama buna karsin bunlarin
çikardigi sesin, büyük orkestralara
kiyasla televizyon açisindan daha
doyurucu olmasi idi. Bu sasirtici ge
lebilir ama unutulmamalidir ki, tele
vizyon alicilarindaki hoparlörlerin
küçüklügü, sesin tiz nitelikteki kisim
larin en iyi .sekilde iletilmesine yol
açmaktadir. Ustelik bu tiz sesler insan
da parlaklik hissi uyandirdigindan
seyircinin ilgisini dis ortamdan tele
vizyona dogru kaydirmasini saglamak
tadir. Bir televizyon seyircisinin, sinema
seyircisine göre dis ortamlardan daha
çok etkilenebilecegi unutulmamalidir
(3).

Bu arada kemanlarin romantik

etkisi de göz ardi edilmemis ve bu
orkestralara ayrica yaylilar da ek
lenmisti. Fakat dizilerde belli melo
dilerin kaliciliginin saglanmasi için
yüzde y~z dogaçlamadan kaçini
liyordu. üzellikle bu tarz orkestra ve



müzikler, polisiye türü dizilerde yer
almaktaydi. Count Basie (M-Squad),
Duke Ellington (Asphalt Jungle), Dave
Brubeck (Mr. Broadway) gibi ünlü caz
müzisyenleri, televizyon dizileri için
özel müzikler yapmaya basladilar.
Hatta bu filmler için ayirt edilebilir özel
bir sound gelistirdiler. Bu tarz, günü
müzde erime jazz olarak anilmaktadir.
Caz müzigini sadece müzikaller için
uygun bulan Hollywood, televizyonun
basarisini görür görmez, polisiye film
lerde müzik olarak erime jazz formü
lünü kullanmakta gecikmedi. Frank
Sinatra'nin uyusturucu müptelasi bir
davulcuyu oynadigi Otto Preminger
yönetimli The Man with the Golden Arin
(1955) filmi, ilk erime jazz esintili film
müziklerindendir (4).

1950-1965 yillan, erime jazz'in allin
yillari olarak kabul edilir. (5) Beatles
müziginin patlak vermesiyle erime jazz
etkisini kaybetmisse de, polisiye
filmlerde caz kullanma aliskanligi yok
almamislir. Bunun en bariz delili, Luis
Malle'nin L'Ascenseur pour L'Eehafaud
(1957) filminin Miles Davis tarafindan
gerçeklestirilen müzikleridir.

Müzikle ve cazla ilgilenenler, do
gaçlamanin çok az olmasindan ötürü,
crime jazz'in caz müzigi olarak kabul
edilmesini saçma bulurlar. Hatta bu
müzigi striptiz müzigi olarak niteleyip
asagilayanlar bile vardir. Günümüzde
erime jazz, bir popüler müzik tarzi
olarak, lounge müzigin bir alt-türü
kabul edilmektedir (6).

Koltuk müzigi anlamina gelen
lounge musie terimi yerine spaee age
baehelor pad musie (uzay çagi bekar evi
müzigi), eoektail musie (kokteyl müzigi),
easy musie, eheesy musie gibi baska
isimler de kullanilmaktadir ama arlik

günümüzde bu terim, yaygin hale
gelmis gözükmektedir. Hafif müzik
olarak tarif edilebilecek olan lounge
müzik, bir müzik stili degildir. Birbirine
benzemeyen bir çok müzik tarzini bir
arada toplamak üzere olusturulmus
bir müzik kavramidir. Tam anlamiyla
hafif müzikten farklidir. Crime jazz'in
yani sira, spy soimd, ekzotik müzikler,
Latin Amerika müziklerinin pop
yorumlari, org ya da moogla çalinan
müzikleri vesaireyi kapsar.

En bastan beri, lounge müzik ü
rünlerine iyi gözle bakilmamislir. Diger

isimlerinden de anlasilacagi gibi lounge
müzik, bekarlarin evlerine davet ettik
leri kizlari rahatlatmak amaciyla veya
parti ya da kokteyIlerde kullanilmasi
için veyahut da SO'liyillarin Amerikan
orta sinifina ait insanlarin, patronlarini
aksam yemegine çagirip onlara ken
dilerinin kültürlü oldugunu göstermek
üzere çaldiklari müzikler olarak ni
telenilmektedir. Bu kisiler için bu müzik
türü ciddiye alinacak bir tür degildir.
Hatta lounge kelimesinin argo yanini
da hesaba ka tarsak, "aylaklarin"
müzigidir bu.

Bu arada ucuz bütçeli filmlerin, B
filmleri~n de asagilandigi unutulma
malidir. Iste bu açidan, dudak bükülen
bu tür müziklerin, yine dudak bükülen
filmlerde yer almasina sasmamak ge
rekir. Sanki dislanan bu iki tür, birbir
lerini destekleyerek ayakta kalmaya
çalismislir. Bu ortaklik Italyan film
lerinde de mevcuttur. Ancak burada
lounge müzigin günlük hayattaki
kullanimi ile filmlerdeki kullanimi
arasinda islevselolarak önemli bir
farklilik bulunmaktadir. Gerçek hayatta
lounge music, Fransiz besteci Erik
Satie'nin musie de meublemeiit (mobilya
müzigi) anlayisindan yola çikar.
Satie'nin bu müzik anlayisina göre, bu
tür müzikler çalinan ortamin bir tür
aksesuari gibi olmalidir. Süpermar
ketlerdeki, asansörlerdeki, hava a
lanlarindaki müzikler, Satie'nin bu
düsüncesinin günümüz~eki uygulan
mis halleridirler. Oysa, Italyan filmle
rinde müzige verilen önernin fazla
olmasindan ötürü, kimi zaman müzik
ler diyaloglari örtebilecek kadar yüksek
olabilir. Bunun disinda, melodiler tek
rar tekrar çalinmak suretiyle fark
edilecek düzeye gelmektedirler Bundan
ötürü, filmlerde lounge music, bir arka
fon vazifesi görür gibi gözükse de,
müziklerin film boyunca fark edilir
boyutlarda olmasindan ötürü ayni
zamanda ön plandadir da. Bu hem mo
bilya müzigine hem de "dinlemeden
duyulan" film müzigi anlayisina terstir.

Gial10 Müzikleri
Müzik diyarindaki bu uzun yolculugun
ardindan taparlarsak; caz, erime jazz ve
lounge müzik, giallo müziklerinin ana
malzemesini olusturmaktadir. Crime
jazz formülünün Italyan polisiye film-i

Caz, erime jazz ve
lounge musie,
giallo müziklerinin
ana malzemesini

olusturur. italyan
erime soundu
Amerikan erime
soundundan

oldukça farkhdir.
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Cinayet, takip ve
gerilim gibi

sahnelerde cazdan
yararlamhrken

filmin romantik ya
da duygusal
kisimlarinda

genelde bir kadin
sesinin sözsüz

olarak eslik ettigi
hafif müzik

kullamllr.

lerine ~e uygulanmasi gayet dogaldir;
ancak italyan erime SOU1ld'uAmerikan
erime soimd'undan oldukça farklidir.
Amerikan erime jazz soimd'una özgü
olan keskin ve parlak sesler, çalgi sa
yisinin azaltilmasiyla daha yumusa
tilmis ama daha modern caz tarzlari
ile müzik yine sert hale getirilmistir.
Caz müziginin 60'h yillarda "eool jazz",
"serbest caz" gibi yeni arayislara girdigi
düsünülürse, aslinda buna sasmamak
gerekir. Italyan sinemasi thriller türünü
yeni ele almaya baslamis olsa bile,
müziklerde modernlesme yoluna git
meyi unutmamistir (7).

Bunun yani sira, giallo filmlerine
genelolarak baktigimizda, film mü
ziklerinde iki tarz müzigin yan yana
kullanildigini görürüz. Cinayet, takip
ve gerilim gibi sahnelerde cazdan ya
rarlanilirken, filmin romantik ya da
duygusal kisimlarinda ise genelde bir
kadin sesinin sözsüz olarak eslik ettigi
hafif müzik (ki, buna belki de 70'li
yillarin lOll11gemüzigi demek daha
dogru olacaktir) tarzindaki melodiler
tercih edilmektedir. Bu melodiler ayrica
açilis yazilan ~snasinda da çalinir. 70'li
yillarin tipik italyan lirizmini tasiyan
bu melodik kisimlar, asiri derecede

kullanildiklarindan kimi zaman filmin

ana müzik temasi olarak da görev
yapmaktadirlar.

Ne var ki, filmlerdeki cinselligin
dozaji, giallo müzikleri için yaptigimiz
bu genellemenin geçerliligini boza
bilmektedir. Kadinlarin ara sira çiplak
gösterildigi filmlerdeki müziklerde bu
degisiklige rastlanmaz; ancak bu çiplak
vücut gösterimleri artik bir cinsel
istismar ve hatta soft-porno sekline
giriyorsa, bu durumda müzik bu yeni
katilan unsurlari da desteklemeye kal
kacaktir. Loimge müzik ve yine bunun
altinda bulunan erotik caz, !talyan seks
filmlerinin vazgeçilmez müzikleridirler.
Ayni kategoriye ait bu müziklerin yan
yana bulunmasi, müzikte ister istemez
bir anlam karisikligi yaratmaktadir.
Bundan ötürü, cinayet sahnelerini, ero
tik sahneleri farklilastirmak amaciyla,
bu kisimlarda caz yerine atonal müzik
kullanilir. Fakat sunu da belirtmek
gerekir ki; cinayetler bir sapik katil
tarafindan isleniyorsa, cinselligin
müziksel sembolü olan saksofon sesi

bu sahnelerde yine yer alir.
Giallo filmlerinin tarihsel gelisimi

içerisinde film müziklerine göz at
tiginuzda, cinsellik ve baska etken-



lerden ötürü, sabit bir giallo müzigi
kurali çikartmamiz biraz güçlesmek
tedir. Yine de, 1964-1969 arasini "erime

jazz + caz + lounge", 1970-1974 arasini
"caz + dogaçlamali atonal ve modern
müzikler + lounge" ve 1975 ile
günümüze kadar olan yillari da "rock,
funk vs. + atonal müzik + lounge"
karisimlan olarak formüllestirmemiz
mümkündür.

Ciallo filmleri için uzmanlasmis
özel bir film müzigi bested aramaya
gerek yoktur çünkü italyan sinemasinin
demirbaslari sayilacak tüm ünlü film
müzigi bestecileri, .bu filmlere notalarini
döktürmüslerdir. Isim vermek gerekir
se; Angelo Francesco Lavagnino, Carlo
RusticheIli, Piero Piccioni, Cado Savina,
Armando Travajoli, Riz Ortolani, Ennio
Morricone, Bruno Nicolai, Francesca
de Masi, Piero Umiliani, Berto Pisano
ve Stelvio Cipriani, giallo filmlerinde
en çok rastlanilan bestecilerdir.

Piccioni ve Ortolani'nin de caz geç
misleri vardir. Ortollani, adini dÜnyaya
Mondo Cane filmindeki 'More' sarkisiyla
duyurmustur. Ayrica Travajoli, film
mÜziklerinde funk tarzini kullan-

masiyla da ünlÜdÜr. .
Bu isim listesine ayrica italyanlarin

ÜnlÜ cazcilarindan Giorgio Gaslini'yi
de eklerneyi unutmamak gerekir. Film
mÜzigine ilk adimini Antonioni'nin La
Notte (Gece) filmi ile atan Gaslini, Le

Tue Mani Sul Mio Corpo (Ellerin VÜ
cudumun Üzerinde, 1969),Un ümicidio

Perfetto a Termine di Legge (1971),
Rivelazioni di Un Maniaeo Sessuale al

Capo della Squadra Mobile (Bir Si:;ks
Manyaginin Cinayet Masasi Sefine iti
raflari, 1972;So Sweet SoDead),5 Doiine

per L'Assassino (Katil Için 5 Kadin; 1974),
Profondo Rosso (Koyu Kirmizi,1975; Deep
Red) giallo filmlerinde ve bunun disin
da, Dario Argento'nun yapimciligini
yaptigi La Porta su Ila Buio di Dario
Argento adli TV dizisinde de besteci
olarak çalismistir. Bu diziye ait, giallo
tarzindaki il Tram (Tramvay, 1972) adli
bölüm (Bu bölümü takma isimle Ar
gento'nun yönettigi söylenmektedir)
için yaptigi mÜzik yari serbest, yari
Dave Brubeck tarzindadir. Rivelazioni,

yukarida belirtilen "giallo-dnsel istis
mar" müziklerine gösterilebilecek iyi
bir örnektir. Yönetmenligi Roberto
Bianchi Montero'ya ait olan filmde bir

komiseri canlandiran Farley Granger,
Üst sinifa ait evli kadinlari öldÜren bir
sapik katilin pesindedir. Kurbanlarinin
hepsinin ortak özelligi, kocalarini al
datmalaridir. Katil, cinayet yerinde
kadinlarin bu kaçamaklarinin fotog
raflarini da birakmaktadir. Komiser
sorusturma esnasinda ister istemez
karisi (Sylva Koscina) hakkindaki bir
gerçegi (katil sayesinde) ögrenecektir.
Tabii kadinlarin "kaçamak" sahneleri
film boyunca bol bol ve ayrintili biçim
de kullanilmaktadir.

Istisnai Durumlar
Hazir lafi erotik giallolara getirmisken,
bu tarzdaki birkaç filmden ve bunlarin
mÜziklerinden bahsedebiliriz: Barbara
Bouchet'in basrolÜnÜoynadigi ve Silvio
Amadio'nun yönettigi Alla Rieerca del
Piaeere'nin (Zevkin TÜm Arayislari,
1971; Amuek!) müzikleri yine "atonal
müzik + 101l1lge" karisimidir. Ama önce
de belirtildigi gibi, buradaki 101mge
mÜzik bu sefer erotik mÜzikleri dei

italyan sinemasimn
demirbaslari
sayilabilecek tüm
ünlü besteciler,
giallo filmlerine
notalarini

döktürmüslerdir.



içermektedir. Venedik' e yerlesmis Ame
rikali bir yazann (Farley Cranger) evine
sekreter olarak giren Bouchet, aslinda
aylar önce yine burada sekreter olarak
çalismis ve kendisinden bir daha haber
alinamamis kiz arkadasinin akibeti ni
ögrenmek üzere gelmistir. Buldugu
deliller, arkadasinin yazar tarafindan
öldürdügünü göstermektedir. Filmdeki
gerilim ve süphe gitgide arttikça, olay
lar ilginç olmaya baslar. Besteci Teo
Usuelli'nin müziklerinde bir giallo ha
vasi hissedilmese de, filmin müzikleri
"güzeldir" - özellikle filmin sonlarin
daki pikap basinda geçen sahnelerde
kullanilan müzik oldukça basarilidir.
Pikaptaki plaktan gelen ve bir kadinin
arada bir "sexually" kelimesini çesitli
sekillerde söyledigi, hizli ritimli erotik
müzik, ayni zamanda odadaki gerilimi
de artirmaya çalismakta ve basarili
olmaktadir.

Renato Polselli'nin Delirio Caldo

(Sicak Delilik, 1972; Delirium) ile Mario i

Landi'nin Giallo a Venezia (Venedik'te
Giallo, 1979; Gore in Veniee) filmleri,
cinselligin giallo ile karistigi en uç
örneklerdir. Birinci filmde Herbert

Delirio CaIdOle
Giallo a Venezia

cinselligin giallo ile
karistigi en uç

örneklerdir.

Lewtak (Mickey Hargitay), genç bir
kiza tecavüz eder ve onu öldürür. Polis

Lewtak'tan süphelenerek onu göz al
tina alir. Ama bu esnada baska bir kiz
daha öldürülür. Polis, böylesine saglam
bir nedenden ötürü Lewtak'i birakir.

Cinayetler devam eder ... Cianfranco
Reverberi'nin skoru için fazla bir sey
söylenemez. Bir giallo-gore-softporno"
karisimi Venezia' da ise, seyircide bik~
kinlik getirtecek derecede film boyunca
haslanmis yumurta yiyen bir komiser,
Venedik'te biri kadin, biri erkek iki
kisinin cinayetini sorusturur. Bu arada
filmde bir de sapik katil bulunmaktadir.
Süpheler bunun üzerindedir... Film
garip bir film olabilir ama buna karsin,
Berto Pisano imzali film müziginde
erime jazz esintisi bulmak mümkündür.

Core ve cinsel istismara son olarak

gösterilebilecek örnek, i Corpi Pres en
tano Traeee di Violenza Cama/e' dur (Seh
vani Siddet Izleri Tasiyan Bedenler,
1972; Torso).Yönetmenligi Sergio Marti
no'ya ait olan bu film, en iyi giallo film
leri arasinda kabul edilir. Filmin ilk
yarisi için belki bu söylenemez ama
ikinci yari gerçekten de çizgi disidir:
Tasrada bir evde üç kisi oturdugunuzu
düsünün. Bir gün yataginizdan kalkip
salona giriyorsunuz ve bir de bakiyor
sunuz ki, arkadaslarinizin hepsi hun
harca öldürülmüsler. Katil bir sekilde,
evdekilerin hepsini öldürdügünü
sanmaktadir ve sizin evde oldugunuzu
bilmemektedir. Bu arada katilin tekrar

eve girdigini fark ediyorsunuz ve bir
. yere saklaniyorsunuz. Saklandiginiz



yerin tam önünde bir arkadasinizin
cesedi durmaktadir. Katil bu cesedin
yamna gelir ama sizi görmemektedir.
Sirayla cesedin kollarim, bacaklarim
testereyle gözünüzün önünde kesmeye
baslar. Mideniz bulansa bile ses çikart
mamamz gerekmektedir. Iste Torso
böyle bir film ... Maurizio ile Guido De
Angelis kardeslerin müziklerinin
basarili oldugu söylenemez.

Bu uç filmler disinda, giallo olarak
kabul edilen ama film müzigi açisindan
farklilik gösteren baska istisnai durum
da vardir. Bu istisna, bu sefer bir etken
ya da bir unsurdan kaynaklanma
maktadir. Aksine, bu filmlerin en ortak
özelligi, aym yönetmene ait olmalaridir;
yani giallo film gelenegini baslatan
Mario Bava'ya. Bundan dolayi, Ba
va'mn bu filmlerine de bir göz atmak
gerekmektedir.

Bu filmlerdeki müziklere genel
olarak bakhgimizda ekzotik müzigin
erime jaz(a göre daha agir bashgini
görürüz. Ozellikle Ciiique Bambole per
!a Luna D 'Agosta' da (Agustos Mehtabi
Için Bes Bebek, 1969; Five Dolls for
August Moon) bu çok belirgindir. Piero
Umiliani'ye ait müzikler genelde hep
üç temanin çesitli sekillerde çalinmis
halleridir ve dans !fiüzigi havasin
dadirlar. Umiliani, italyanlarin hafif
müzik alanindaki önemli besteci
lerindendir. Ülkemizde ve disarida en
iyi bilinen eseri, Muppet Show dizisinde
de ayrica kullanilmis olan "Ma Nah
Ma Nah'" dir.

il Rosso Seigno della Follia (Deliligin
Kizil Isareti, 1970; Hatehet for the
Honeymoon), ruh hastasi bir katilin
cinayetlerini katilin bakis açisindan
anlattigindan dolayi, zaten klasik giallo
tarzina konmayabilir. Bunun disinda
Reazione a Catena'ya 0971; Bay of Bload)
gelince: Stelvio Cipriani'nin müzikleri
giallo tarzinin disindadir. Bu film de
müzigin filme bakis açisi ilginçtir.
Filmin açilis sahnesinde körfezden
belirli görüntüler gösterilirken, arka
fonda elektro orgun eslik ettigi vurma
lilarla tam-tam tarzinda birmüzik

çalinir. Müzigin yarattigi egzotik ve
ilkel kabile atmosferiyle sanki balta
girmez bir orman hissi verilmeye
çalisilir - oysa ki, sehirden ulasilmasi
çok kolay, küçük, yemyesil ve sakin bir
yerdir burasi. Filmin bir sonraki sah-

nesinde yasli kadin evinin pencere
sinden körfeze bakarken, romantik bir
müzik çalinir. Bu sekilde kadinin bu
mekan için besledigi hisleri fark ederiz.
Filmin ortalarina dogru dört kisilik
genç grubun teker teker öldürülmesi
esnasinda yine tam-tam motifi kulla
nilir. Hatta ilk genç kizin öldürülmesi
gösterildikten sonra müzik tekrar ikinci
temaya geçer ve bu arada kamera kör
fezin güzellikleriyle ilgilenmeye baslar.
Bu sekilde katiller, müzik sayesinde bu
balta girmez ormanin vahsi1eri olarak
temsil edilmektedirler. Bunun disinda
ikinci bir temamn kullanilmasi, filmde
kazananin daima körfez oldugunu
anlatmak içindir. Bu özellikle filmin
sonunda daha belirgindir. Sanki film,
müzik sayesinde körfezdeki ekolojik
dengeyi anlatmaya çalisiyordur.
Insanlar birbirlerini yok etmeye çalissa
da asil kazanan dogadir.

Ciallo filmlerinde olayin büyük
kent yerine tasrada geçmesi, caz mü
zigini de bir sekilde dista tutmaktadir.
Müzikleri Riz Ortalani'ye ait bir Lucio
Fulci filmi olan Non Sevizia Un Paperino
(Ördek Yavrusuna Eziyet Etmeyin,i

Bir giallo-gore
softporno karisimi
olan Giallo a
Venezia'nin
müziginde erime

jazz esintisi
bulmak
mümkündür.
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sahnede de yine enstrümanli hali kul
lanilmaktadir.
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italyan film müzigi
deyince akla ilk
gelen isim olan

Morricone, giallo
filmlerine müzik

yazmaya 70'li
yillarda

baslayabilmistir.

1972; DOl1't Torture A Duekling)
Italya'nin güneyindeki bir köyde geçer.
Filmin basindaki Italyanca halk sarkisi,
ortami seyircinin kulagina yerles
tirmeye çalisirken, bunun ardindan
baslayan gerilimli müzikle de bu köyde
bir seylerin ters gittigi belirtilir. Ço
cuklarin toplu olarak yÜrÜdÜgÜ sah
nede kullanilan ve aslinda filmin ana
temasi olan romantik tarzdaki mÜzik,
sanki bir açidan ölüm temasi gibidir.
Bu çocuklar film boyunca sirayla öl
dÜrülürler. BÜyÜcÜlükle ugrasan Flo
runda Bolkan'in köylülerce mezarlikta
öldÜrüldügü sahnede de, araba rad
yosundan bu tema sarki halinde çalinir.
Bolkan'in kanli bir sekilde öldÜrü
lüsünÜn gösterildigi görÜntülerle sar
kimn romantizminin zitligi, bu sahneye
ilginç bir hava katmaktadir. Ayrica
katilin "bir kazaya kurban gittigi"

aa

Morricone ... Argento Filmleri.... Son
Giallolar

i Bu istisnai durumlardan sonra, artik
tekrar geleneksel giallo türüne (ya da
cinsellikte asiri uçlara sapmamis
giallolara) dönebiliriz.

Hiç süphesiz, Italyan film müzigi
deyince, akla gelen ilk isim Ennio
Morricone'dir. Ne var ki, Morricone
giallo filmlerine müzik yazmaya ancak
70'li yillarda baslayabilmistir. Aslinda
buna sasmamak gerek çünkü kendisi
o siralar spagetti-western müzikleriyle
ugrasmaktaydi. Morricone'nin yazdigi
ve orkestra yönetmenligini Bruno
Nicolai'nin üstlendigi film skorlari,
bestecinin ayri bir dönemi olarak kabul

i edilebilir. Morricone'nin ilk eser

lerinden 70'li yillarin ortalarina kadar
i uzanan bu dönemi avant-garde dönem

olarak anmak mümkündür. Morricone
nasil spagetti-western müziklerinde,
kirbaç sesi, çiglik, haykiris gibi ali
silmadik yöntemlere basvurmussa, bu
aliskanligini diger .türlerde de dene
meye kalkmistir. Ozellikle modern
müzik onun çikis noktasiydi. Zaten
Morricone ayni zamanda "uova Con50
nanza adli bir modern müzik toplu
lugunda trompetçi olarak bulunmak
taydi. Bu topluluktaki çalismalardan
elde ettigi birikimlerden hemen her
filmde yararlanmaya çalisiyordu.
Nicolai'nin Morricone'nin müzikleri
üzerinde bir etkisi olup olmadigi, hala
tartisilan bir konudur; ancak bestecini
kendisinin yapip kendisinin yönettigi
dönemlerdeki müziginin daha farkli
bir tarzda olmasi gerçekten düsün
dürücüdür - yine de sonuçta ne olursa
olsun, Morricone'nin en verimli yillari
bu avant-garde dönemi içinde ol
mustur.

Ciallo filmlerinde Morricone'nin iki

yöntemi çok kullandigim görürüz.
Birincisi serbest caz formunu atonal
müzik ve modern müzik teknikleriyle
zenginlestirmesi; ikincisi ise gerilim
sahnelerinde kadin sesini (ki bu ses
çogunlukla Edda dell'Orso'ya aittir)
kimi zaman erotik kimi zaman da iste
rik izlenimler verecek sekilde kulla
nmasidir. Özellikle Maeehie Solari'de

(Günes Lekeleri, 1974; AutOP5Y) bu



teknik asiri derecede kullanilmistir.
Daha önce L'Etrusco Uccide Ancora

(Etrüsklü Tekrar Öldürüyor, 1971;
Etruscan Kills Again) adli basarili bir
giallo filmiyle ünlenen Armanda Cris
pino'nun bu ikinci giallo denemesinde,
morgda çalisan genç bir kizin (Mimsy
Farmer) çevresinde islenen cinayetler
anlahlir.

La Tarantola dal Ventro Nero (Ta

rantulanin Siyah Göbegi, 1971 ; Black
Belly of the Tarantula) filminin müzik
lerinde de ayni üslubu, ama bu sefer
daha yumusatilmis olarak, bulmak
mümkündür. Bir zamanlarin Mondo

Cane belgeseli ile ünlenen Paolo Ca
vara' nin yönettigi bu ünlü giallo filmi,
göbegi desilmis bir kadin cesedinin
bulunmasiyla baslar. Filmin ilerlemesi
ile birlikte kurbanlarin sayisi artar.
Öldürülme yöntemleri yine aynidir.

Lucio Fulci'nin en iyi giallolarindan
biri olan Una Lucertola con la Pelle di

Donna (Kadin Derisindeki Kertenkele,
1970;ALizard in a Woman Skin) filminde
Morricane, gerçek-üstü rüya sahne
lerini tarif etmek amaciyla atonal
~nüzige basvururken, bir yandan da
Ingiliz aristokrasisi ile Hippi gençligi
arasindaki uçurumu verme çabasindan
ötürü müzigine psychedelic rock tarzini
da eklemistir.

En iyi giallo filmlerinden biri olarak
kabul edilen Tonina Vallerii'nin Mio

Caro Assassino (Sevgili Katilim, 1972;
My Dear Assassin) filmi, yine Morri
cone'nin müzik besteledigi filmler
dendir. Komiser Luca Peretti (George
Hilton) bir cinayet sorusturmasi es
nasinda, sorustudugu cinayetin geç
misteki baska bir cinayet olayi ile iliskili
oldugunu fark eder. Bu olayda bir kiz
çocugu kaçirilip ailesinden fidye is
tenmis, para alindiktan sonra da kiz
öldürülmüstür. Yapilan sorusturma
lardan bir sey çikmayinca, dosya
kapanmis ve unutulmushir. Bu yeni
cinayet ile birlikte komiser katilin kim
oldugunu bulmak üzere sorusturmayi
tekrar baslatir. Morricone müzik
açisindan filme ilginç bir yaklasimda
bulunmustur. Gerilim ve cinayet
sahnelerindeki atonal dogaçlamali
müzikler disinda, ana tema olarak
çocuk sarkisi izlenimi veren bir tema
kullanmishr. Bir kiz çocugu tarafindan
söylenen bu sarki, uzaktan ve biraz da

çinlamali olarak gelmektedir. Hüzünlü
yapidaki bu sarkiya arka planda ya
pilan atonal denemelerle ayni zamanda
bir gizem havasi da kahlmishr. Bu sarki,
küçük kizdan bahsedildigi ya da onun
la ilgili ipuçlarinin ortaya çikartildigi
sahnelerde çalinmaktadir. Bu sekilde
sanki kizin ruhu, katilinin bulunmasi
için ortalikta dolasmaktadir. Kizin ölü
oldugu bilinse de, varligi film içinde
sürekli olarak vurgulanmaktadir. Kati
lin kim oldugunun anlasilmasindan
sonra, bitis müzigi olarak yine bu
müzik çalinir; ancak bu sefer arka
plandaki sesler yoktur. Gizemli hava
ortadan kalkmis, kizin ruhu sükunete
kavusmustur.

Dario Argento'nun hayvan üç
lemesi olarak anilan L'Uccelo dalle Piume

di Cristallo (Kristal Tüylü Kus, 1969;
The Bird with the Crystal Plumage), il
Catto a Nove Code (Dokuz Kuyruklu Kedi,
1970; Cat O' Nine Tails) ve Quattro

Mosche di Velluto Crigio (Gri Kadife
Üzerinde Dört Sinek, 1971; Four Flies

on Cray Velvet) filmlerinin Morricone'ye
ait müziklerinde ana tema olarak islev
gören motifin sira disi kullanimlariyla
karsilasiriz. Sözgelisi, Catto' da kör adam
(Karl Malden) ile yegeni arasindaki aile
sevgisini temsil eden müzik, filmin
kahramani gazeteci (James Franciscus)
ile Catherine Spaak'in sevisme sahne
sinde de kullanilir. Mosche' de ise yavas
çekimlerle katilin sonunun gösterildigi
görüntüler, filmin romantik temasiyla
verilmektedir. Aslina bakilirsa bu tema
film boyunca iki kez çalinmaktadir. Ilk
çalinisi esnasinda katilin kendisi de
görüntüdedir - yani, bu tema bir an
lamda katilin kendi temasidir.

Hayvan üçlemesi içinde en iyisi
olarak kabul edilen Uccelo'da ana tema,
bir ninni ya da çocuk sarkisi temasi iz
lenimi verecek sekildedir: filmin hem
baslangiç ile bitis yazilarinin müzigi
olarak hem de bir cinayeti anlatan tablo
ve bu tablonun çizilis öyküsünün an
latildigi kisimlarda yer alir.

Mosche, Argento'mm bir sonraki
filmi Profoiido Rosso'ya (Koyu Kirmizi,
1975; Deep Red) bir çesit köprü vazifesi
görmüstür. Mosche' deki bas karakter
bir rock müzisyeni iken, Profoiido' daki
karakterse bir caz müzisyenidir. Mos
che'nin jenerigindeki rock tarzi müzik,
sanki Argento'nun arhk caz tarzindani

Mio Caro
Assassino'da ana

tema olarak çocuk
sarkisi izlenimi
veren bir tema

kullamlmistir. Bu
sekilde sanki kizin
ruhu katilin

bulunmasi için
ortalikta

dolasmaktadir.



Argento'nun bu
siralar müziklerini

Goblin grubunun
yapacagi yeni bir

giallo filmine
baslayacagi

söyleniyor.

kaçmak istedigini haber vermektedir.
Gerçekten de Protanda'da Argento,
GasIini'nin caz müziklerini yetersiz
bulmus ve ek olarak Goblin adli rock
toplulugunun müziklerinden de ya
rarlanmishr. Protanda Rosso' da Gaslini,
hizli ritimli ve piyano destekli cazimsi
müzigiyle her cinayet sahnesinde
gerilimi seyirci üzerinde olusturmaya
çalisirken, ritmi çok hizli olmayan ama
dogaçlamasi daha serbest caz mü
zigiyle de David Hemmings'in film
boyunca cesetleri buldugu sahneleri
süslemektedir. Goblin'in müzigi ise
filmin gizem ve arashrma yönlerini
desteklemektedir (8).

Rosso' daki bu müzik tarzinin de

gisimi, aslinda giallo filmlerinin mo
dasinin bitmek üzere oldugunu da
haber vermektedir. Aym sekilde Andrea
Bianchi' nin Nude per L'Assassina için
Berto Pisano'nun hazirladigi müzik
lerde de bu kendisini hissettirmektedir.
Müziklerde bir dogaçlama havasi var
dir ama cazdan ziyade pop tarzi ha
kimdir. Zaten basta söylendigi gibi,
korku filmleri ve sapik katil filmleri
modasi ginllo modasini sona erdirmistir.
Buna karsin Dario Argento'nun ken
disine özgü fantastik unsurlarla dö
sedigi filmleri, ginllo filmlerinin gelenegi
dogrultusundadir. Ne var ki, Teiiebre'de
Goblin' in, Opera' da Claudio Simonet
ti'nin, Trauma'da Pino Donaggio'nun
ve Stendal Syndrome' da Ennio
Morricone'nin müziklerini klasikgiallo
müzikleri içinde ele almak zordur.

Ayni sekilde Lamberto Bava'nin
yönettigi La Casa can la Senla nel Buio' da
(Karanliktaki Merdivenli Ev, 1983; A
Blade in the Dark), Guido ile Maurizio
de Angelis kardeslere ait olan müzikler
korku filmi müzigi anlayisinda ya
pilmishr. Film, bir korku filmine müzik
yazmak üzere is alan genç bir mü
zisyenin, yeni bir ev kiralamasinin
üstünden çok geçmeden teker teker
komsularinin öldürülmesine dairdir.
Lamberto Bava'nin bir baska gialIo
filmi Le Foto di Gioia (Gioia'nin Fo

tograflan, 1987; Delirium; T. vid. adi:
Sabrina) için Simon Boswell'in hazir
ladigi müzikler de yine ayni yönetmene
ait olan Demani adli korku filminin
müziklerine yakindir. Hatta filmdeki
bazi kisimlar Demoni 2'de de yer
almaktadir. Serena Grandi'nin basrolü

oynadigi bu filmde, bir erkek mecmua
sinin fotomodelleri sirayla öldürülür.
Bu filmin en ilginç tarafi, fotomo
dellerin katilin gözüyle gösterildigi iki
sahnedir. Bu iki sahnede güzel foto
modellerin kafalari böcek kafalarini
andirmaktadir. Böylece katilin onlardan
tiksindigini iyi bir sekilde anlamis
oluruz. Simon Boswell, Ingiliz asilli bir
bestecidir ancak 1985'de Italya'ya yer
lesmis ve çogunlugu Dario Argento
prodüksiyonu olan yirmi küsur filme
hem müzik yapmis hem de bunlarin
müzik damsmanligini üstlenmistir. 90'li
yillardan itibaren adi Ingiliz ve Ame
rikan yapimi filmlerde de görül
mektedir.

Yazimizi bir giallo haberi ile
bitirelim: Dario Argento'nun bu siralar
yeni bir giallo filmine baslayacagi söy
leniyor. Basrolünü kizi Asia Argento'
nun oynayacagi filmin müziklerini de
Goblin grubu yapacakmis.

NOTLAR

(1) Thriller kelimesinin Türkçe tam bir karsiligi
yoktur. Kimi zaman gerilim olarak çevrllrnektedir
ama bu yazida (tam anlamini veremese de)
macera-gerilim olarak kullanilmasi uygun
bulunmustur ..

(2) Yine de gia/la filmleri, italyan korku
[ilinlerinden daha sansli sayilirlar; çünkü özellikle
Amerika' da, çogu italyan korku filminin
müzikleri çikartilip baska bestecilere yeniden
besteletilmistir.
(3) Ayni sekilde 60'li yillarda bongo davullari,
elektro gitar ve çesitli ekzotik çalgilar da kolayca
ayirt edilebilen seslerinden ötürü, dizi film
müziklerinin orkestralarinin daimi üyeleri haline
gelmislerdir. Teknolojinin ilerleyisi ve stereo
yayinlara dogru egilimin bir sonucu olarak
80'lerden itibaren televizyon hoparlörleri daha
büyük boyutlarda imal edilmeye baslandi.
Dolayisiyla müzikte aranilan ses niteligi pes
seslere dogru genislemis ve artik caz tinisi modasi
geçmiste kalinistir.
(4) Alex North'un A Streeear Name Desire filmine
yazdigi müzik skoru, ilk caz tarzi film müzigi
kabul edilir.

(5) Caz ile sinemanin bu ortaklasa çalismasi
bununla kalmamis, bunun disinda "spy saUlid"
adi verilen bir tarz daha olusmustur. Adindan
da anlasilacagi gibi, bu müzikler casusluk
filinlerinde kullaniliyordu.

(6) Spy sound da ayni muameleye ugramistu.
(7)Amerikan sinemasi da 70'li yillarda erime jazz
tarzini terk etmis de olsa, cazdan (ya da
dogaçlamaIi müziklerden) vaz geçmemis, pop
caz, funky müzik gibi tarzlari da kullanmaya
çalismistir. Lalo Schifrin'in Dirty Harry serisi için
yazdigi müzikler buna iyi bir örnektir

(8) Goblin hakkinda bilgi için bkz: Sadi KonuraIp,
'Müzigin çalinasi Bitince Biçagini çek: Goblin',
Geeeyansi Sine111ilsi,no. 2 (Sonbahar 1998), sf. 26
31.



kendinden menkul

bir italyan istismarci

Joe D'Amato
Savas Arslan

Bildigimiz kadariyla 100 filmin yönet
meni, 84 filmin görüntü yönetmeni, 27
filmin yazari, 10 filmin yapimcisi, 7
filmin oyuncusu, 3 filmin kameramani,
4 filinin editörü ve topu topu ''1'' filmin
yardimci yönetmeni! Teveiiüd,.15 Ara
lik 1936; vefat (Romil'da kalp krizin
den), 23 Ocak 1999. Iste Joe D'Amato
ya da gerçek adiylaAristide Massaccesi
veya takma adlariyla: Sarah Asproon,
Stephen Benson, Steve Benson, John
Bird, Alexandre Borski, James Burke,
Lee Castle, O.J. Clarke, Hugo Clevers,
Dario Donati, Raf Donato, Drago Floyd,
Richard Haller, David Hills, Kevin
Mancuso, A. Massaccesi, Aristide
Massaccesi, J. Metheus, Peter Newton,
Tom Salima, Tom Salina, John Shadow,
Federico Slonisco, Frederic Slonisco,
Federico Slonisko, Federiko Slonisko,
Frederic Slonisko, Frederiko Slonisko,
Chana Lee Sun, Robert Vip, Michael
Wotruba!

Siyah Emanuelle serisi ya da 11 Gün
11 Gece dedigimizde bellegimizde isigi
ni yakan bir yönetmen. Ama yalnizca
seks filmleri mi, hardcore seks filmleri,
giallolar, westernler, korku filmleri,
fantastik filmler, bilimkurgular, tarihi
filmler, vs. - kisaca sinemadaki tür
lerin her.türlüsü. Uçan Doktorlar filmini
John Bird ya da Troller filmini Drago
Floyd adiyla yöneten, bir filmin devami
olarak çektigi ikineiya da üçüncü film
lerde birinci filmdeki takma ismi kul
lanmayi unutmayan italyan sinema
sinin üv~y evladi. Evet, siradisi bir
adam - italyan tapon sinemasinin en
siki istismarcisi. Emmanuelle, Conan,
Mad Max ve Caligula gibi film karak
terlerinin yasamlarini sürdürmesine
yardimci olmaktan çekinmeyen iyi
yürekli bir insan. Türkiye'de farkli

adlarla da olsa bir çok filmi gösterilen,
eminim ki hepimizin bir sekilde bir
yerlerde karsisina çikan bir filmi olup
da adi bir türlü bir kenara yazilmayan
- zaten adini yazmaya kalkarsaniz da
bir giallo çevirtir adini takip etmek size
- ve bugünlerde bir çok yerde satilan
videokasetlere ve hatta VCD'lere ya da
yalnizca bir tek biletle size bir kaç mm
seyrettiren iyi yürekli sinemacilarin
sinemalarinda oynayan filmlere bakh
gimizda karsimiza apansiz çikiveren
meslekten bir filmei, Yaphgi ise "ucuz"
diyenlere inat bizim en derinden duy
gularimizi istismar etmekten çekin
meyen Temel Içgüdü'den hemen sonra
Iptidai Içgüdü (Primal Instinct) diye bir
film çeken kendinden menkul bir
adam. Bütün bunlarin ötesinde bizlere
tarih bilinei asilarken - yani egitirken
- zevk de vermeyi düsünecek kadar
ince ruhi u birfilmei.

Dergimizin ikinci sayisinda ya
yimlanan söyleside de söz ettigi gibi
film isine fotografçi olarak giren
D'Amato 1975'te Giubbe Rosse (Kirmizi
Ceket) adli filmini bitirdikten sonra,
Francis Ford Coppola ve Martin Scor
sese'nin popüler olmaya basla,digi bir
dönemde dikkat çekmek için italyan
Amerikan karisimi bir isim bulma
derdine düser ve söyle anlahr hikayeyi:
"Uygun bir isim ararken elime fotog
rafli bir takvim geçti. Sayfanin yan
tarafinda çok ufak harflerle çekenin adi
yaziyordu: Giovanni D'Amato. Joe D'
Amato'nun dogumu böyle iste. Bu
arada, Michael Wotruba ismini Dogu
Asyali bir yönetmenden esinlene~ek
uydurdugumu da belirteyim." Ilk
filmlerinde kullandigi Wotruba adini,
çektigi o mesum filmler nedeniyle ken
disine asil para kazandiran meslek olani

Yaptigi ise "ucuz"
diyenlere inat
bizim en derinden

duygularimizi
istismar etmekten

çekinmeyen Temel
içgüdü'den hemen
sonra iptidai

içgüdü diye bir film
çeken kendinden
menkul bir adam.



"Film çekerken
çok para

kaybettim. Ama bu
isi yapmaktan da

mutluluk

duyuyorum. Bana
göre, yaptiginiz
seyi severseniz

dünyadaki en iyi
yoldasimzdir. "

kameramanliktan olmamak için kullan
digini söyler D'Amato. Ayrica kul
landigi Amerikan isimler~ni yalnizca
ABD piyasasi için degil, Italya'da da
filmlerini sa~1ak amaciyla kullandigini
söyler çünkü Italya'da da Amerikalilara
daha çok güvenilmektedir.

Tapon filmler çektigi için utanmak
söyle dursun, yaphgi filmlerle basitçe
bir filmci oldugu için gurur duyan bir
adam. Sonra da politik ya da psikolojik
filmlerle ugrasmayarak kendisini yal
nizca bir zanaatkar olarak tanimlayan
bir garip filmci. 1997'de çektigi Hamlet
'te ufak bir rolde görünmesinin yaninda
terminolojiye önemli bir katki yapmayi
ihmal etmeyen bir sinemaci: "Becermek
ya da becern~emek!" Çin yemeklerini
çok severdi. Uç köpegi vardi - kendi
deyimiyle disi olani inanilmaz akilli
bir piç ve erkek olan diger ikisi ise su
katilrnadik gerizekaliydi. En sevdigi
film Indiana Jones serisinin ilk filmiydi
- bu fantastik filmden gerçekten haz-i

zeden D'Amato, Searface'i ise çok
duygusal buluyordu! Bu dünyadan
göçmeden önce burada kalanlara yol
ladigi son mesajda ise söyle konusu
yordu: "Ne yaparsaniz yapin, onu
sevmelisiniz. Paradan söz ediyorum,
para yapmaktan, fakat gerçekten böyle
bir isin içine çok girdigimden olsa gerek
film çekerken çok para kaybettim. Ama
bu isi yapmaktan da mutluluk duyu
yorum. Bana göre, yaptiginiz seyi
severseniz dünyadaki en iyi yolda
sinizdir." Evet, Pariia Halamustrta (Pomo
Soykirimi) kadinlari tecavüz ettikten
sonra öldüren radyoaktif penisli bir
zombiyi ekranlara tasiyan D'Amato
bunlardan söz eden.

Bu yazinin sonraki bölümleri
D'amato'nun dört filmine ayrilmishr:
Tarzan: Jane'nin Utanci (1994), Cleapatra
(19??), Marea Pala: Sahara, Bakire Prenses
(1995) ve ülkemizde de sinemalarda
geçen yiloynayan son filmlerinden
Tatli Tatli (La Ima). Evet, simdiye kadar
bahsettiklerimden de anlasilabilecegi
gibi D'Amato'nun kurcalamadigi hi
kaye yok gibidir. Biz önce Tarzan ile
baslayalim. Filmin 56 dakika tutan ve
açilisinda jenerigi olmayan Günes film
den çikmis kopyasinin - tabii, neden
56 dakika tuthigunu siz tahmin edin!
- kapagina gör~ basrollerinde büyük
bir seyiyle ünlü ltalyan oyuncu Rocco
Siffredi ve hayat arkadasi Rosa Carac
dolo (ayrica bir çocuklari var), Nikita
Gross, Attila Schulter, Swetta Silvestm,
Cintya Raffaell, Barbara Dobson ve
Zotan Kabay Tao vardir. Hikaye
Tarzan'in Janeri "yedilerin" elincl'enkur
tarmasiyla açilir. Tarzan'in mekanina
vardiklarinda Jane bir fotograf bulur.
Tarzan'in yillar önce C?rmanda kay
bolmus aristokrat bir Ingiliz kasifin
oglu oldugu anlasilir. Fakat Jane'in
neden bahsettigini idrak edemeyen
maymun adam -Tarzan kendisine
böyle diyor - kizdan elindeki fotografi
birakmasini ister.

Jane Tarzan'a ask yapmanin yanin
da, ayna ve taragin da ne ise yaradigini
gösterir - bunlarin adi medeniyettir
ama Tarzan ormanda kendi basina
zaten sinekkaydi trasla dolasmayi her
nasilsa ögrenmistir. Olaya giren Jane
hemen Tarzanra bir sakal trasi çeker 
Jane yola çikmadan önce ormanda bir
maymun adamla karsilasacagini bil
diginden olsa gerek hazirlikli gelmistir.



Medeniyetin huzuruna çikmaya hazir
ve nazir hale getirilen Tarzan'i terkisine
alan Jane bir sandalla onu kasabaya
götürür. Jane'in çevresine tanitilir
Tarzan ve hak ettigi muamele yapilir
kendisine: "20yil ormanda yasamis bir
vahsiye saygi duyulmaz." Tabii, bu
arada Jane'in Tarzan'a asik oldugundan
da süphelenmeye baslarlar. Jane ise ne
kadar itiraz etse de, o maymun adam
dan hoslanmaktadir ve evahalisinden
George ise bu isten killanmaktadir.

Tarzan'a odasi gösterilir. Tekbasina
kalan Tarzan odasindaki zili çaldiginda
hizmetçi gelir: "Ask oyunlarinda bana
yardim eder misin acaba?" Hizmetçi
ise görevaski içinde yanitlar Tarzan'i:
"Tabiiki Bay John." Sevisider. Bu arada
yemek vakti gelmistir ve yemek masa
sinin etrafinda evahalisi toplanmis ve
Tarzan'a da bos bir yer ayrilmistir. Bir
sürelik bekleyisten sonra önce hizmetçi
sonra Tarzan gelir. Hemen sorgulama
baslar tabii! George: "Uygarlik hak
kinda ne düsünüyorsun John?" "Çok
duvar, bir çok kapali kapi var ama
yeterince özgürlük yok; hosuma git
medi." Yemek geldiginde Tarzan (tam
da bir vahsi gibi!) yemege elleriyle
saIdmr. Masada George disinda herkes
ona uyar. Uygarlik timsali çatal biçak
birakilmis, ellere dönüs yasanmistir.
Hizmetçi servis yaparken hatayla Geor
ge'a çarpar. Uygar George tam "köle
sine" bu hatasi sebebiyle vuracakken
Tarzan ona sert bir bakis atar.

Bunun üzerine George, Jane'e Tar
zan'in kötü bir insan oldugunu söyler.
Jane ise Tarzan'in yalnizca hizmetçiyi
kiskandigi için böyle yaptigini söyler.
Evet, maymun adam bütün duygulari
en vahsi haliyl~ tecrübe ettiginden
kiskaninaktadir. Ozgürlügün ne demek
oldugunu bilen Tarzan bu diyalog üs
tüne "kiskaninanin" ne demek oldugu
nu sorar ve sonra Jane'e dönerek onun
George ile mutlu olup olmadigini sorar.
Jane: "Bilmiyorum. Ne hissettigimi
bilmiyorum. "Yemekten kalktiklarinda
Tarzan sorar: "Jane maymun adamla
yatacak mi?" Jane yanitsiz birakir
Tarzan'}. Tarzan kalkip gider ve masa
daki herkes yeniden çatal biçak kullan
maya baslar.

Yemekten sonra Susan George'a
asilir ve fakat George, arkadasinin ka
risi olmasi nedeniyle ondan geri durur.
Masadaki diger iki genç kadin vahsinin

tadina bakmak üzere Tarzan'in odasina

giderler. Jane olayi görür ve Tarzan'la
oID1anda geçirdigi mutlu günler aklina
gelir. Evet, Jane hata etmistir. Mede
niyet kendilerine yaptigini simdi de
Tar~an'a yapmakta ve onu kani bozuk
bir Ingiliz aristokratina ya da Sir John'a
çevirmeye baslamaktadir! Jane: "May
mun adam Jane'den baskasina ait
degildi ormanda." Tarzan: "Jane de öy
leydi ama burada baska birisine ait."
Jane o geceyi birlikte geçirmek üzere
maymun adami odasina çagirir. Gece.
"Maymun adam yarin gidiyor." Ertesi
gün yola çikmadan önce Tarzan
ormanda Jane'le geçirdigi güzel günleri
ve Jane'in arkadaslarinin kendilerini
bulmalarini animsar. Jane: "oID1anageri
dön maymun adam - seni sevdigimi
ancak böyle söyleyebilirim. Maymun
adam ormana döner ve son.

Ikinci "konulu" filmimiz Kleopat
ra'nin hikayesini anlatiyor. Fanatik
Görüntü Sistemleri'den çikan "Anthony
ve Cleopatra" adli filmin basrollerinde
Olivia del Rio, Hakan Serbes, Francesco
Malcom, Nicoletta, Kristina, Puala
White, Marzia Visconti var ve filmi
Donna Aubert yazmis. Tabii, bu
isimlerin ne kadarimn gerçek oldugunu
düsünmeden kadim Misir'daki me
deniyetin günlerine giderek Romali
Sezar'in Kleopatra'yi ziyaret etmesine
bakalim biz. Yalniz kaldiklarinda Kleo
patra hayatinin tehlikede oldugunu
söyleyerek Sezar'dan kuzenini kat
lettirmesini ister. Sezar bunun namüm
kün oldugunu fakat Kleopatra'ya kol
kanat gerecegini söyler. Kleopatra Nil
nehrinin serin sularinda hazza gark
olurken Sezar da seyr-ü sefasini sürer.

Roma. Octavio Brütüs asabidir:
"Misir'da sefasini sürerken Roma'da
neler oluyor onun umrunda bile degiL."
Sezar'in Roma'daki vekili Mark Anto
nio da humma-yi zevke yakalanmis
gibi bahtiyardir. Sezar ise Kleopati'a'ya
masaj yapan kölesi Ndula'yi gönderip
Kleopatra'yla aska basladiginda ku
zenin onlari seyrettiginden habersizdir.
Roma'da Çiçero Mark Antonio'yu
Senato'ya davet eder ve Roma'nin
temayülünü nakleder: "Sezar o Misirli
fahiseyleyken Roma'yi unuttu." Tabii,
Kleopatra Sezar'la düsüp kalkmasina
ragmen kendi tebaasinin Roma
mezaliminden çektikleri de aklina gelir:
"Lanet olasi Romalilar, halkima çek-•

"Ask oyunlarinda
bana yardim eder
misin acaba?"

Hizmetçi ise görev
aski içinde yamtlar
Tarzan'i: "Tabii ki

Bay John."



"Nefret ediyorum
senden Romali

domuz. Kilicinin
ucundan halkimin

kani damlarken

askimi nasil
istersin?"

tirdiginiz eziyeti nasil unutabilirim.
(Takiben baska bir filmden alinmis
görüntülerle Roma mezalimini ve
Iskenderiyye'nin yagmalanmasini
görürüz.) Nefret ediyorum senden
Romali domuz. Kilicinin ucundan hal
kimin kani damlarken askimi nasil
istersin ?"

Evet, ask nefrete ve nefret aska
dahildir. Kleopatra Sezar'i öldürmeye
çalisir. Sezar: "Neden yaptin?" Kleo
patra: "Halkimi Roma'nin esiri yaplin?"
Sezar: "Seni seviyorum." Kleopatra:
"Senden nefret ediyorum. Dokunma
bana." Sonra Sezar ve Kleopatra se
visirler ...Kuzen seyreder ve bunu taki
ben Sezar'in sara nöbeti tutar. Sezar
sagligina kavustugunda Kleopatra'dan
kendisiyle birlikte Roma'ya gelmesini
ister. Roma. Kleopatra güzellik ban
yolan ve Roma seyr-ü sefalanyla istigal
halindeyken, Sezar da ondan "ecesi"
olmasini ister. takiben, Sezar senato
civannda yürürlerken Octavio'ya dev
let isleriyle ilgili tavisyelerde bulun
maktadir: "Hain danismanlardan ka-•

çin." Tam bu sirada, Sezar iki kisi
tarafindan biçaklanir. Octavio ise
Sezar'in katlini zevk içinde seyret
mektedir.

Mark Antonio, Kleopatra'nin ya
nma gelir. "Sezar'm en iyi arkadasi ve
generalisiniz degil mi?" "En sadik hiz
metkanyim." "alçakgönüiiülügü-nüzle
her türlü gücü elde edebilirsiniz." "Güç
güzel bir kadina benzer, dogru za
manda ele geçirilmelidir." "Zeki, sadik
ve filozof. Arkadaslarini iyi seçiyor.
Seninle söyle daha uzun konusabilmek
isterdim" "Olmaz, sen Sezar'in kadi
msm." Kiizen Octavio'ya Kleopatra'nin
arlik Misir'a dönecegini söyler. Kleo
patra yeise gark olmustur ve Sezar'la
geçirdigi güzel günleri hayal eder.
Kleopatra Misir'a dönerken Octavio da
Misir'i idare etmek üzere Mark
Antonio'yu görevlendirir. Kleopatra
Misir'da kuzen ile ask eyler. Bu arada
Mark Antonio Misir'a tesrif etmistir.
Kleopatra'mn adamlari orduyu hazir
edelim mi, diye sorarlar. "Ordumuz
Roma lejyonu karsisinda duramaz .



Allahtan benim daha güçlü silahlarim
var." diyen Kleopatra Mar~.Antonio'yu
ask tuzagina düsürür. Ozetlersek,
D'amato bu filmde Roma Imparator
lugu'nun tarihine isik tutmasinin
yaninda Kleopatra'nin iç çeliskilerini
de k!:lnimizca gayet iyi tasvir etmistir.

Uçüncü filmimiz gerçekten çok
eglenceli bir film. Benim seyrettigim
D'Amato filmleri arasinda en çok
güldügüm film diyebilirim. Filmde
Rocco SiHredi Marco Polo'yu ve
Tabatha Cash ise Sahara'yi oynuyor.
Filmi Joe D'Amato ve Loca Damiano
birlikte yönetmisler. Film Çin hüküm
~arinin sarayinda açilir: "Keyfine bak
italyan, ~enim kralligim senin kral
ligindir." italyan ise tam keyfine bak
mak üzereyken, hükümdar ona hassas
bir görev verir: "En küçük kizim Sa
hara'ya refaket et; onu Tatar imparatoru
Kubilay Han'a götür ve onunla ev
lendir. Kubilay Han'a onun safligini
garanti edeceksin." Tabii bunun üzerine
Marco Polo hükümdarin yillar önce
harap bir kentte bulup evlatlik aldigi
Sahara'yi görmek ister: "Evet, majeste
leri gerçekten el degmemis."

Bir kervan düzlür ve yola çikilir.
Bir çadirda, Marco Polo ile Sahara bir
liktedir: "Babana verdigim sözün ve
Büyük Han'in cani cehenneme." der
Marco Polo ve sevismeye baslarlar.
Fakat o da ne? Sahara'mn orasinda Çin
yazisiyla naksedilmis bir geçici dövme
vardir: "Bu çiçegi kim kopartmak ister
se, safiyetin garantörü bile olsa, keIlesi
uçurulacaktir - Tatar imparatoru Ku
bilay Han'in emriyle." Marco Polo he
men Sahara 'dan yüzüstü dönmesini
ister. Ama Sahara'nin poposunda da
bir yazi vardir: "Baban çok tedbirli
adammis." Büyük bir hayal kirikligi
yasan1aya baslar Marco Polo ve kendi
sini oyalamak için baska kadinlarla
birlikte olur. Sahara ise olanlari çadirin
disindan seyretmektedir.

Tam 300 gün süren bir yolculuktan
sonra Kubilay Han'in sarayi yaninda
kamp kurarlar ve dügün gecesi gelir
çatar. Çadirda Sahara Marco Polo'ya
bakire olmadigini söyler: "Muhafiz
alayinin yüzbasisi, yim1i asker, mutfak
görevlileri, hizmetkarlar, seyisler ve
rehber. Herkes benimle yatti." diyen
Sahara en sonunda yalaniyla Marco
Polo'yu bastan çikarir. (Aman dikkat!
Burada biraz muhabbet agirlasiyor.)

"Girmek o kadar zor ki, seni nasil bu
kadar insan becermis?" "Hayir, Italyan
ben sana yalan söyledim." "Pisman de
gilim an1a."Tabü, Sahara'nin bir sekilde
Kubilay Han'a yut.turulmasi durumu
hasil oldugunda italyan'in bilimsel
çalismalari öne çikar: Bir miktar kaya
tuzu, yulaf ezmesi, sumak ve erguvan
güvercin yumurtasina enjekte edilir ve
Sahara bunu mahsus mahale yerlestirir.

Ertesi gün Han'in Sahara'ya "sahip"
olamadigini ögreniriz. Bunun üzerine
Marco Polo bir iksir daha hazirlar: "15
damla alkol, beyaz yasemin yagi, bir
tutam baharat ve biraz hashas özü.
Herhalde bu tasi bile eritir. Bilimin za
feri iste!" Kubilay Han sonunda Sahara'
~in kendisinin oldugunu duyurur ve
italyan'i ödüllendirmek ister. Marco
Polo Katay'i görmek ister. Katay'da
fahiselere "siiig smig" denmektedir çün
kü onlar konuklarini sarki söylerek
eglendirmekle de görevliydiler. Ran
devu evinde Marco Polo bir kadin se
çecektir ama seçtigi kadinin da onu
begenmesi gereklidir. Fakat bu kadar
da olmaz demeyin lütfen: Marco
Polo'nun seçtigi kadin dilsiz çikar!

Ertesi gün Kat~y'da arastirmalarini
sürdüren "beyaz" italyan "yerli halkin"
garip bir gelenegi oldugunu ögrenir.
Bir kadin nisanliyken kocasi ölürse bile
onunla evlenmek zorundadir ve ko
casinin maketiyle yatmalidir. Tabii bu
kadinin aa çektigini gören beyaz adam
bu kadin için de Bati bilimine has özel
bir iksir hazirlamaktan geri dur ma
yarak kadinin kocasinin maketi yerine
geçer. Bu bir süre böyle devam eder
fakat Marco Polo'nun kani kurumak
üzeredir. Yeis içindeki Italyan'in
imdadina Kubilay Han'in onu saraya
çagirtmasi yetisir - zaten Sahara da
italyan'i özlemistir.

Hasta olan Kubilay Han kendisine
yapilan bir ilaci içtiginde iyilemekte fa
kat ilacin tadindan da nefret etmektedir.
"Benim beyne ihtiyacim var Italyan.
Sen simya bilimini iyi biliyorsun. Bana
bir ilaç yap, yoksa kellen gider." "bu
igrenç otlari zevkle içilebilir hale geti
recegim." Marco Polo imparatorlugun
en güzel bakirelerini ve ejder denilen
bir pitonu saraya getirtir. Kizlar bu
yilandan korkar. Bu sirada tepeden
yesil bir tozun kizlarin vücutlarina
döküldügünü görürüz. Kubilay Han
kizlarin vücutlarini yalamak suretiyle

Randevu evinde
Marea Pal o bir

kadin seçecektir
ama seçtigi kadimn
da onu begenmesi
gereklidir. Fakat bu
kadar da olmaz
demeyin lütfen:
Marea Polo'nun

seçtigi kadin dilsiz
çikar!



Marea Pala

Roy duvardaki
hafif disavurumcu
tablodaki kadimn

dudaklarini öpmek
için bir tabureye

çikmis ve tabloya
yapismistir.

ilaci almaya baslarken Marco Polo da
Sahara'nin yaninda peydahlanir.

Kubilay Han Marco Polo'ya bir
atasözü söyler: "Bir salkim ya vücu
dunu ya da hayatini alir ama bir kadin
her ikisini de alir." Mimar kocasinin

beceriksizligi yüzünden sarayda bagli
olarak hitulan bir kadini becerirken
yakalanir Italyan ve hemen patlatir:
"Bu Venedik gelenegidir. Mahkumu
asagilamak gerekir." Aslinda mimar
higlalar yetmedigi için binayi bitireme
mekte, Marco Polo ise tugla karsili
ginda kadinla birlikte olmaktadir.
Kubilay Han Marco Polo'yu destek
leyerek kadinla yatar ve kadini iki higla
ile ödüllendirir. Sonra muhafizlar siraya
dizilerek kadini tugla karsiliginda
asagilayip dumrlar. Bu arada mimarin
ördügü duvar da git gide yükselmeh
tedir.

Duvar tamamlanir. Bir de bakariz
ki, aslinda Kubilay Han mimara Çin
Seddini yaptirmistir ve mimari karisini
ona geri vererek ödüllendirir. Bu arada
Sahara'nin tutkusundan ötürÜ bir deri
bir kemik haline gelmeye baslayan
Marco Po lo Kubilay Han'dan izin
alarak Venedik'e geri dönmek istedigini
bildirir. Yola çikarken Sahara'ya geri
dönecegine dair söz verir. Marco Polo
gittikten sonra Kubilay Han konusur:
"O çok bÜyÜk bir insandi; gözÜ toktu
- ona verecegim hediyeyi almadan
gitti."

Evet var olan mitlerin arka planina
dair bazi yommlar getiren bu Üçfilmin
yaninda baska bazi D'Amato filmleri
de oldugunu biliyoniz. Fakat bu yazida
son olarak bahsedilecek olan film

ii

D'Amato'nun da son filmlerinden birisi:
Tatli Tatli (La Iena). Fanatik GörÜntÜ
Sistemlerinden çikan filmin basrollerini
Jason Saucher, Lisa Comshav ve Anna

i Mari Petrova'nin paylastigi film bir
Amerikan filmini andirmasi itibariyle
de ilginç. Ancak bu filmde de aslolarak
bizi çeken unsur anlatinin derin
liklerindeki karmasa ya da müthis bir
dolap çevirmece! Film Max ve karisi
lena'nin aile hayatindaki somnlari an
latarak baslar: Max is gezileri hep hafta
sonuna rastgelen bir kocadir. lena,
Max'i yeni bir is gezisine ugurladiktan
sonra arkadasi Linda'yi arar. Linda ona
hayatin zevklerini tattirmayi amaç
lamaktadir ama lena kocasina bagli
ligindan vazgeçmez.

Hizmetçi Martha evi temizlerken
o da televizyonun karsisina kumlmus
üstadin Antrophagus Beast filmini izle
mektedir. Bu sirada Roy adli bir genç
eve girer ve Martha'yi mihlar. Sonra
lena'nin elleri ve agzini bantlayarak
one tecavüz eder. Roy lena'nin kiz
kardesi Francesca'yi kaçirmistir ve
karsiliginda fidye istemektedir. Bu
arada Max uzakta bir yerlerde sevgilisi
Angela ile bulusur ve Francesca'da
çaktirmadan kumrularin fotograflarini
çeker. Ray sürekli olarak lena'yla
birlikte olmayi istemekte ve fakat
kadinin kocasina bagliligini bir türlü
yikamamaktadir - ta ki fotograflari
lena'ya gösterene kadar. lena dep
resyon halinde takilmakta ve eve de
hapsolmus durumdadir. BÜtÜn bun
larin üstüne bir de uyku ilacini yere
döker ve ilaçsiz kalir. Bunun Üzerine
Roy lena'ya ihtiyaci olan "ilaci" verir.

Ertesi gÜn bir bakariz ki, Roy
duvardaki hafif disavummcu tablodaki
kadinin dudaklarini öpmek için bir
tabureye çikmis ve tabloya yapismistir.
Suretlere de asik olmayi bilen Ray ile
lena o gün lena'nin eve davet ettigi
arkadaslari ile parti ortaminda mutlu
bir portre çizerler. Roy lena'nin hizeni
olarak tanistirilir insanlara. Royevin
bir kösesinde partiye gelen kadinlardan
birisi ile birlikte olurken lena bir erkek
arkadasinin arabasi ile bir seyler almak
Üzere evden çikar. Gittigi dÜkkanda
telefonla kocasini arar ama Max'in
telefonu cevap vermez. Bunun Üzerine
polisi arar ama sonradan Roy'u ihbar
etmekten vazgeçer - zaten daha önce
de bir kez firsatini yakaladigi halde



Roy'u vurmamishr.
Ray ile Iena mutlu mutlu takil

maktayken bir sabah eve güvenlik gö
revlisi gelir ve evin dis kapisimn açik
kalmis oldugunu söyler. Iena kapi hak
kinda bir yalan uydurur ama kapidan
Francesca girmistir aslinda. Evin arka
tarafinda Ray Francesca'yi öldürür. Bu
sirada Iena güvenlik görevlisinden
kurtulur. Bunu takben Linda gelir ama
Iena onu da postalar. Daha sonra Iena
bankaya giderek Roy'un istedigi parayi
çeker ve eve döner. Ray paralari al
diktan sonra her ne kadar hoslanmis
olsa da Iena'yi öldürür ve filmin açilis
jeneriginde de görüdügmüz dag ba
sinda bir mekanda Angela ile bulusur!
Paralarin geldigini gören Angela Roy'u
öldürür ve arabasina atlayarak
uzaklara dogru yola çikar.

Joe D'Amato'nun daha ani ah lacak
çok filmi var aslinda fakat ne bunlar
için yerimiz yetecek gibi ne de bunlarin
bazilarina ulasmak o kadar kolay. Fakat
yukarida sözünü ettigim filmlerden de
gördügünüz gibi, D'Amato'nun çektigi
bir çok film, seks filmi kaliplarina
uygun bir sekilde erkekler için cidden
sorunlu ama "ideal" bir dünyayi be
timledigi söylenebilir. Bu dünya ka
dinlar üzerindeki egemenligin sonuna
kadar zorlandigi bir masal ülkesini
andinr çogu zaman. Fa-katbütün bun
larin yamnda D'Amato'nun kanimca
ortaya koydugu bazi cidden önemli
noktalar da var. Bunlarin basinda,
sinema gelenegi içinde yer alarak bazi
filmsel mitoslarla oynamasi geliyor.
Evet, Tarzan ve Jane iliskisinin bir de
öbür yüzü var diyerek kendince baska
bir dünyayi anlahyor.

Cinsellik tarihi olaylar ya da sine
masal anlahlar açisindan kolaya kaça
rak bir çok seye uygulanabilecek gibi
bir kalip olarak gelebilir kimilerine ama
D'Amato'nun yaphgi bence biraz daha
farkli bir sey. O erkek seyirciyi gül
dürürken zevkten dört köse etmek ve
tam da istedikleri arzu nesnesini su
narken de onlari eglendirmek istiyor
- bunu basariyor da! Tabii, bütün biin
lari yaparken kendisi de eglenmeyi
ihmal etmiyor! Seks filmlerinden
bahsederken derinlere inip bu filmlere
dair hastalikli bir erkek egemen söy
lemden söz eden elestiriler yapmak
gayetle mümkün fakat bizim isimi
zin bu olmadigi da bir hayli açik.

D'amato 'nun çektigi filmlerin çok ayrik
si bir anlah kurgusu oldugundan bah
sederek ona ciddi sinema edebiyati
alamnda bir yer açmaya çalismak da
mümkün. Fakat bütün bunlarin öte
sinde D'amato filmleri izlerken eglen
digimizden bahsetmek de mümkün.
Sanirim .bu yazi biraz bu yüzden ve
biraz da ltalyan popüler sinernasindan
bahsederken D'Amato'nun adini
anmamamn büyük bir ayip olacagini
ayirt etmemizden çikh.

Bu yaziyi baglamadan önce D'
Amato'nun Laura Gemser'den (Siyah
Emanuelle ya da gerçek adiyla Moria
Che n) nasil bahsettigine bir bakalim:
"Laura'dan bahsetmek benim için bü
yük zevktir. Ailemden birisi gibi gör
dügüm mükemmel ve tatli bir insan
olan Laura'yi uzun yillardir tanirim.
Siyah Emanuelle serisini çekerken
birlikte dünyayi gezdik. Heyecan ve
sürprizlerle dolu çok güzel anlar ya
sadik. Filmler halen süren krizden
etkilenmemisti ve ne kadar ucuz olur
larsa olsun, biz onlari profesyonel ve
uyumlu bir sekilde yapiyorduk. Laura
sahne isiklarindan hiç hazzetmedi ve
o siralar taninmaya basladiysa da, ken
di halinde bir hayat sürmeyi tercih etti.
Çok utangaçtir. Sette birlikte geçir
digimiz o günlere bakhgimda ilk olarak
neseli ve uyumlu bir grup oldugumuzu
animsiyorum. Laura'nin benim bir
filmimden hemen sonra evlendigi
Gabriele Tinti ile birlikte çok iyi bir
ekiptik. Gabriele dürüst ve iyi insandi
fakat ne yazik ki bir oyuncu olarak hak
ettigi ünü kazanamadi. Her ne kadar
aralarindaki yas farki sebebiyle bazilari
Gabriele'nin Lama'nin gölgesinde
kaldigini söyleseler de, aslinda çok
güçlü ve yogun bir duyguyu paylasi
yarlardi. Laura'nin basaridan basariya
kosmasini Gabriele'nin destegi sag
lamish. Gabriele bizi terk ettiginde,
hepimiz Lama'ya daha yakindik ve
Laura oyunculugu biraktiktan sonra
bir süre benim filmlerirnde kostüm
tasarimcisi olarak çalish. Fakat filmler
hiç bir zaman onun hayattaki hayali
olmamish ve yavas yavas kendi iyiligi
için bu isten uzaklash. Sanirim Laura
benim gibi bir çok insamn hala kalbinde
yasiyordur." Evet, samrim Joe D'Amato
da bir çok insanin kalbinde yasan1ayi
sürdürecektir.
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D'Amato erkek

seyirciyi
güldürürken
zevkten dört köse
etmek ve tam da
istedikleri arzu
nesnesinisunarken
de onlari

eglendirmek istiyor
- bunu basariyor
da! Tabii, bütün
bunlari yaparken
kendisi de
eglenmeyi ihmal
etmiyor!



70'lerin italyan seks-komedi
filmlerini hatirlamak:

Landa, Glaria, Edwige
ve digerleri. .. Emrah Özen

701i yillar tüm
dünya sinemasinda

sansürün
kaldirilmasa da

önemli ölçüde
azaltildigi ve

görece bir
rahatlamanin

yasandigi yillar
olmustur.

Herhangi bir popüler kültür ürünü
nün izleyicisi ya da takipçisi olan bir
kisi, sevdigi, tutkunu oldugu nesne ile
ilgili düsüncelerini baskalariyla pay
lasmak istediginde, isi oldukça zordur.
Yazinin konusu olan nesne ile kisi ara
sindaki öznel iliski, ister istemez tabi
atiyla o kisinin konuyu aktaris ya da
bakis biçimini etkileyecektir ... Bu an
lamda, saglikli ve elestirel bir degerlen
dirmeden çok da bahsedilemez. Fakat
belki de su yapilabilir: Ele alinan nes
neye bakista kisinin kendi öznel
deneyimleriyle birlikte bu konu hak
kindaki diger bilgiler de isin içine
katilarak bir degerlendirmeye gidi
lebilir. Kanimca, böyle bir yöntem,
bakilan nesnenin degerlendirilmesinde
disaridan; yani bu deneyimi yasa
madan ele alan soguk bir gözün incele
mesinin yaratacagi sorunlari oldugu
kadar, içeriden bakisin getirebilecegi
fanatizmi ve asiri olumlamaciligi da
engelleyebilecektir. Konumuz olan
Italyan z serisi filmlerinin - ya da bizde
daha çok bilinen haliyle söylersek
Italyan seks-komedi filmlerinin - anla
tilmaya çalisildigi bu yazida da,
yukanda özetlenen yaklasim uygulan
maya çalisilmistir. Dolayisiyla yazida,
nesnel bir takim bilgilerle birlikte bir
zamanlar bu filmlerin bir izleyicisi
olmak ve anlatilan dönemin havasini
teneffüs etmekten gelen öznel gözlem
lere ve yasantilara da dayanmaya
çalisilmistir.

Konumuz Italyan seks komedileri
yani cinselligin tabu sayildigi bir ülkede
seks kelimesinin akla getirdigi ilk
çagrisimlarin olumsuz olarak nite
lendigi bir dönemin filmleri ... Yerli
ortagi olan Kazim Kartalli, Dilber Ayli
seks filmleri ile birlikte suçlarin eni

güzel ve cezalann en büyügüne çarp
tirilan ithal seks filmlerinden birisi...

70'li Yillarda Dünya ve Türkiye
Sinemasindaki Degisen Cinsellik
Anlayisina Kisa Bir Bakis
70ler tüm dünya sinernasinda iki
alanda uygulanan sansürün kaldmI
masa da önemli ölçüde azaltildigi ve
görece rahatlamanin ve bagimsizlas
manin yasandigi yillar olmustur.
Bunlardan b.~ri cinsellik, digeri ise
politikadir. üzellikle 60li yiIllarda,
çesitli ülke sinemalanndaki cinselligin
sunumu üzerindeki degisiklikler, 70'
lerle birlikte iyice ayyuka çikiyor;
cinsellik ve onun çagristirdigi farkli
kavramlar üzerinden degisik filmler
için degisik kategorilendirmeler ya
piliyordu. Burada sunu belirtmekte
yarar var: Genelolarak içinde söyle ya
da böyle cinselligi barindiran kültürel
ürünlerin degerlendirilmesinde hakim
bir söylem olan erotizm ile pomografi
arasindaki ayrimin, bu tip filmlerin
degerlendiri[mesinde de basat bir mIde
oldugunu görüyoruz. Bu ikiligi kisaca
özetlemek gerekirse; bir filmde cinsel
eylem, estetize edilerek ve elestirel bir
amaçla kullanilirsa erotik film; ancak
daha dogrudan ve yalin bir sekilde ge
riliyorsa pomografik film sayilmak
tadir. Pomo filmler de kendi içinde,
cinsel eylenÜn gerçekligine göre ayn
ayri adlandirilmaktadir. Eger film
lerdeki cinsel eylemler gerçekten gös
teriliyorsa bunlar hardcore olmakta, yok
eger eylem yapiliyor gibi oynanmakta
ise buna softcore denmektedir. Tabii,
günümüzde bu ayrimlarin ve onlari
bu tip tür siniflamasina sokmanin ne
derece dogni oldugu da ayri bir yazinin
konusudur (1). Fakat surasi da bir
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gerçektir ki; bütün bu filmler, Martyn,
Auty'nin de belirttigi gibi, tek bir amaca
hizmet etmislerdir: Kamuoyunun cin
sellige olan tuhimunu liberallestim1ek,
(2) ...

70'ler geldiginde bu amaç büyük'
ölçüde basarilmisti. Sinemanin ba
sindaki en önemli yasal engelolan san
sür asilmis, cinsellikle ilgili tabular kinl
mish. Sinemada cinsellik sadece popü
ler filmlerde kalmamis, ayni zamanda"
Bertolucei, Ferreri, Pasolini, Makavejev
gibi yönetmenlerle Avrupa sanat sine
masina da girmisti. üzellikle Bertoluc
ei'nin Paris 'te Son Tango'su (1974) sine
mada cinselligin kullanimi anlaminda
yogun tarhsmalara sebep olan önemli
bir film oldu.

70'ler tüm dünyada oldugu gibi,
Türkiye'de de sinema alaninda bir çok
bakimlardan degisimlerin yasandigi
bir dönemdir. Bu dönemde 12 Mart i

darbesinin ardindan siyasallasmasina
ivme veren topluma paralelolarak si-

nemamiz?a da bir taraftan vözelli~l~ ! lA SETTimRnA BlAnCAYilmaz Guney adin one çiktigi tçenkli
filmlerin sayisi artarken, öte yandan
da popüler filmlerin her türü denen
meye baslamisti. Süphesiz, popüler
filmler Yesilçam'da her zaman yapila
gelmis olmakla birlikte, Amerikan ve
Avrupa kaynakli çesitli film türlerinin
Yesilçam uyarlamalan ile zenginlesen
ve de ilginçlesen 70lerin pon:üler
filmlerinde cinsellik de yogi-in olarak
kullaniliyordu. Bu tip filmlerin olmazsa
olmazlarindan biri haline gelen seks
ögesi, bir süre sonra yapilacak filmlerin
ana sebebini olushiracakti.

Elbette, dünya sinemasindaki
degisimin etkisi ile sansürde de bir
yumusama görülmüs ve gerek çekilen
gerekse de yurt disindan getirilen
filmler için sansür engeli hafiflemisti .
72 yilindan itibaren hem yerli yapim
larda hem de disaridan ithal edilen
filmlerin tamaminda halki sinemaya
çeken temel unsur seks olmaya bas
lamish. Bunu gören film ithal sirketleri,
kendileri için maliyeti daha ucuz olan
bu mr filmleri ithal etmeye yöneldiler.
Aslinda, 70lerin basinda film ithalinde
en çok ragbet, elestirmenlerimizin
verdigi adla söylersek "vurdulu kirdili
Hong Kong Karate" filmlerine gösteril
mekteydi. üzellikle basrollerinde Bruce
Lee'ninoynadigi filmler ya da Wang
Yulu "Tek Kollu Adam" serilerinin basi

• _ VINCENZO CROCITTI

çektigi bu filmler, giselerde büyük para
lar birakiyordu. Fakat 1973 yilindan
itibaren seks filmlerinin ithalinde bir
arhs görülmektedir. Nitekim 1974-1975
sezonunu degerlendiren yazisinda
Tuncan ükan durumu söyle özet
liyor:"Sezonun en göze çarpan gerçek
lerinden biri seksin sinemada karatenin

yerini alisi oldu. Sezon basinda durun1
1-1berabere idi ama, haftalar ilerledikçe
seks filmleri daha çok hasilat yapmaya
basladi. Yeni yilin girisiyle birlikte
sinemada seks adeta egemenligini ilan
etti"(3).

Tabii,buradabiraz film piyasasinin
da içinde bulundugu durumdan bah
setmek gerekecektir. 70li yillarda ithal
filmeiligin karsisinda önemli sorunlar
bulunmaktaydi. Bu sorunlarin en
basinda seyireinin filmlerden çekilmesi
gelmektedir. Buna bir sebep olarak
oldukça popüler hale gelen televiz
yonun etkisinden bahsedilse de, aslinda
olayekonomik sebeplere de dayan
maktadir. Bir kere, ithal edilen "kaliteli"
filmlerin maliyetinin pahali olmasi
sonucu, Türkiye' deki gösteriminin bu
maliyeti karsilamaktan aciz kalmasinin

Türkiye'de 1973
yilindan itibaren
seks filmlerinin

ithalinde bir artis
görülmektedir.

i



Film ithalatçilari
maliyeti 5-10 bin

dolara gelen
konulu bir f·ilme

para vereceklerine
1500 dolara kadar

düsen seks
filmlerine

yönelmislerdir.

getirdigi bir sorun bulunmaktadir; yani
ithalcilerimiz iyi filmi disaridan yüksek
bir fiyatla aliyor ama Türkiye' de bilet
tarifelerindeki düsüklük sebebi ile gelir
elde edemiyorlardi. Oyle ki, 1976yilin
da bir filmi izleme ücreti Türk lirasi
olarak Alma.nyada 42, Fransada 49,

. Italyada 49, Ingilterede 70 ve Ameri
kada 75 lira iken bu miktar Türkiyede
7,5 Türk lirasina varmaktaydi. Bilet
fiyatlarindaki bu düsüklüge ragmen
halk yasanan ekonomik bunalim
yüzünden sinemaya gidemez olmustu.
Ote yandan oynatilan filmlerden
Belediyenin %70 oraninda bir vergi
aldigi göz önüne alinirsa ki bu oran
diger ülkelerde ortalama %12 ile %15
arasindadir, sorunun diger bir kaynagi
ortaya çikmaktadir (4).Birbaska önemli
konu ise, Amerikan filmlerinin "ambar
gosu" idi. Bu durumu sinema isletmeci
lerinden biri su sekilde özetliyor:
"1972'den sonra Amerika Türkiye'ye
ambargo koydu. Çünkü bizim sansür
her filmden birer kopyayi saklamak
istedi - arsiv için. Amerikalilar ise
filmleri 5 sene sonra imha edilmesi ko
sulu ile veriyorlardi. Bunun üzerine
Amerika film göndermeme karari al
di"(5).

Bütün bu sayilan sebepler yüzün
den, film ithalatçilari kendi deyimleri
ile maliyeti 5-10 bin dolara gelen
"kadrolu" bir filme para vereceklerine,
1500dolara kadar düsen seks filmlerine
yönelmislerdir. Önce Italyan ve Fransiz
daha sonra da Alman seks filmleri
perdelerimizi, elestirmenlerimizin
deyimiyle, "isgal etmisler ve basimizi
bir seks filmleri furyasi sarmistir"(6).
O dönemde ithal edilen ve sinemalarda
gösterilen bu tip filmlere yeniden
dönüp baktigimizda bu filmleri kabaca
su sekilde kategorilendirebilecegimizi
dÜs\I:nüyorum.

Ozellikle bir zamanlarin eski moda
fotografçisi Fransiz Just Jaeckin' in 1974
yilinda çektigi ve tüm dünyada olay
film haline gelen Emm(lJlllel serisi ve
O 'nun Hikayesi ile baslayan erotik soslu
filmler ...Bu filmler görece daha yüksek
bütçeye ve profesyonel bir kadroya
sahip olup oldukça estetize edilmis bir
üslup ve iç giciklayici bir müzige da
yaniyorlardi (Pierre Bachelet imzali
Emm(il1uel filminin müzigi, tÜrÜn
klasikleri~den sayilmaktadir). Benzer
sekilde, Ingiliz fotografçi Davidi

Hamilton'in çektigi filmlerde de ayni
biçime rast1anilmaktaydi (Bilitis (1977),
Laura). Bu filmlerin Üne kavusturdugu
Silyvia Kristel, 1970'lerin seks sembol
lerinden biri sayilmaktaydi.

Bir diger yaygin film türü, Bavyera
menseili Alman seks filmleri idi -ki
~unlarin degisik türleri bulunmaktadir.
Ulkemizde ilk gösterilen Alman film
leri, daha çok bilimsel görÜnÜmlÜ bir
takim sahnelerle desteklenmis seks
konusunda ögretici oldugu saviyla si
nem ala ra gelen filmler idi (Kürtaj,
Günümüzde Fuhus). Bunun disinda, bir
diger ilginç Alman film serisi, her birisi
degisik bölÜmlerden olusan ve bölÜm
aralarinda halktan insanlarla yapilan
bir takim röportajlarin kullanildigi,
report serisi olarak adlandirilan film
lerdir: Schullmiidchen Report (Liseli Kiz
lar Raporu, 1970), Kranken Schwestern
Report (Hemsireler Raporu, 1972),
Hoiisefrauen Report (Evhanimlari Raporu,
1971).Bu iki türÜn disinda, Almanlarin
kendilerine has espri anlayislarina da
yanan Bavyera ya da Ostfrizlandlilarla
dalga geçen seks komedileri bulun
makta idi.

Ülkemizde gösterilen seks
filmlerinin üçÜncÜayagini ise, agirlikli
olarak Italyan se~s komedi filmleri
olusturmaktaydi. ltalyan seks kome
dileri ile perdede tanismamis olanlar
için ilk ve tek bilgi bu konula~da temel
basvuru kaynagi olan Agah OzgÜç'Ün
yazdiklarinda görülm~ktedir: "Oksal
Pekmezoglu siradan ltalyan güldÜ
rÜlerinin popÜler oyuncusu Lando
Buzzanca'nin Erkek Dedigin (il Merle
Maschio,1971) serisinden esinlenerek
basrolÜnde Buzzanca'ya çok benzeyen
tiyatro oyuncusu Sermet Serden
geçti'nin yer aldigi Bes Tavuk Bir Horoz
filmi ile seks filmleri dönemini baslat
mistir" (7). Iste çesitli tarihlerde çikmis
film elestirilerini saymazsak, Italyan
seks komedi filmleri hakkinda bili
nenler bu kadardir. Bunun disinda, bu
filmler de digerleri gibi bayagi, siradan
civikliklar Olarak tanimlanmislar, çogu
zaman haklarinda konusulmaya deger
bir sey bulunamamistir. Bunu o dönem
bu filmler için yapilan elestirilerden
görebilmekteyiz (8).

Oysa ülkemizdeki bir kusagin bir
kesiminin aslinda çok da iyi bildigi bu
filmlere daha yakindan bakildiginda
ilginç sonuçlar ortaya çikabilmektedir.



Bu filmlerin kökleri Italyan comedia dell
arte'indan Boccaccio'nun hikayelerine,
yeni gerçekçilik sonrasinda büyük ah
~im yapan "italyan usulü komedi"den
italyan yetiskin çizgi romanlarina (adult
comic strip) kadar uzanmaktadir.

Italyan Seks KomedilerI:
Pete Tombs ve Cathal Tohill'in de be
lirttigi gibi ilk bastan itibaren seks,
siddet ögesi ile birlikte italyan film
lerinin aynlmaz birer parçasi olmustur
(9). Ama konumuz olan Italyan seks
komedilerini incelerken özellikle
üzerinde durmamiz gereken filmler
Yeni Gerçekçiligin hiz kaybetmeye
~asladigi 60'larda tirmanisa geçen
italyan usulü komedilerdir. 50li yillarda
Luigi Comencini, Pietro Germi, Dino
Risi, Steno gibi isi~1lerle kendini
göstermeye basliyan italyan komedi
filmleri 60'larda tam anlamiyla altin
çagini yasamistir. Bu filmler ye.ni ger
çekçiligin elestirelligini, kökleri ltalyan
halk kültüründe bulunan taslamaya
dayali grotesk bir mizah anlayisi ile
birlestiren filmlerdir. Bu filmlerde daha
çok bir grup orta ya da asagi siniftan
insanin basindan geçenler komik bir
sekilde anlatilir. Filmlerin parasizlik,
yaslilik, hastalik ve ölüm gibi dramatik
temalara sahip olmasina ragmen, onlari
ele alis biçimlerindeki nüktedan ya da
komik tutumun bu filmlerin en be
lirleyici özelliklerinden birisi oldugunu
söyleyebiliriz. italyan komedilerinde 
özellikle oyunculuk anlaminda- comme
dia dell arte' deki gibi mimiklerle ve
vücudu kullanarak rol yapilmasi da
bir diger ilginç özelligidir. Ayni sekilde,
tiplernelerde de commedia.deli arte'nin
etkileri kendini gösterir: italyan halk
edebiyatinin ve kültürünün degismez
tiplemeleri olan rahip, ögretmen, polis,
hakim, burjuva ve aristokrat kalintisi
soylular, bu fili:nlerde kendilerine yer
bulmuslardir. ltalyan komedilerinde
kendini her zaman gösteren bir diger
tipleme ise ucube ya da tuhaf (monstri)
olarak adlandirabilecegimiz tipI eme
lerdir. Bu rolleri oynayan aktörler
genelde kullandiklari dis bir araç yar
dimi ile kendilerine tuhaf komik bir tip
yaratirlar. Yüzlerinde ya da vucut
larinda yarathklari bu bir çesit fiziksel
deformasyon ile rol aldiklari filmlerin
grotesk bir yapiya bürünmesinde pay
sahibi olurlar. Bu gibi filmler daha

karikatürize ve grotesk bir biçim al
mistir. Bu filmlerin en ünlüsü Dino
Risinin 1963'de çektigi i Monstri'dir.
Bunun yamsira, Ferreri'nin 1964yapimi
in Doima Scil11mia(SakalliKadin), Mario
Monicelli'nin L 'Armata Brancaleone ve
Pasquale Festa Campanile'nin film
lerinde bu özellikler kendini gösterir.
Bu saydigimiz özellikler, bilhassa
Italyan z serisi filmlerini anlamada bize
yardimci olacagi için önemlidir. Italyan
komedi filmlerinde buliman iki özellik
her zaman v~r olagelmistir: Cinsellik
ve politika. üzellikle cinselligin top
lumda yerlesik deger yargilarini
elestirmede basvurulan önemli yol
lardan birisi olmasi bu filmlerde kendi
lerini gösterir. Italyan komedilerindeki
kadin-erkek arasindaki iliskinin yan
sitilis biçiminde de kendini gösterir
cinsellik - tabii daha örtük bir sekilde ...
Bu durumda yönetmenler cinselligin
sunumunda kadinlardan yararlanma
yoluna gitmislerdir. Ele alinan diger
konular gibi cinsellik de karikatürize
ve grotesk bir sekilde islenir bu
filmlerde. Bu filmlerin kadin basrol
oyunculari olan Sophia Laren, Claudia
Cardinale ve Gina LoHobirigida gibi
filmlerde ön plana çikarilan cinsellikleri
ile dünyaca ünlü birer yildiz haline
gelmislerdir. i

Suzzanca. 1/Merle Maschio'da

italyan seks
komedilerinin
kökenleri comedia
deli arte'den

Bokaçyo'nun
hikayelerine kadar
uzanmaktadir.



La LICEAL!
lieUa Cl4i3lE

.dei JL$lTeIlTi=---

Cinselligin
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deger yargilarini
elestirmede

basvurulan önemli
yollardan biri

olmasi bu filmlerde

kendini gösterir.

La Seria Z...Serinin En Sonundakiler
70lerin basinda Italyan sinemasi

ülkedeki ekonomik bunalimin etkisi
ile gerilemeye baslamisti. Bu dönemde
bir yandan ltalyan sinemacilari degisik
ülkelerle ortak yapimlara giriserek film
maliyetlerini azaltmaya çalisirken, öte
yandan daha degisik türden filmler
üretmeye baslamislardi. Diger türlerle
birlikte italyan komedileri de, girilen
ekonomik krizin etkisi i~eyavas yavas
azalmaya baslamisti. Iste böyle bir
ortamda maliyeti ucuza gelecek filmler
yapilmaya baslandi. Bu filmler hem
içerde hem de disarda kolaylikla
satilabilecek türden filmler olmaliydi.
La serie Z filmleri denilen bu filmler,
kendileri ile birlikte kimi daha önceden
film sektörüne girmis kimi de bu film
lerle ise baslamis bir grup sinemaciyi
ortaya çikardi. Bu filmler kendilerinden
önceki komedi filmlerininden etki
lendiler. Zaten filmleri üretenIere
bakarsak aralarinda daha önceden
komedi filmleri çekmis ya da bu film
lerde oynamis isimJer bulundugunu
görebiliriz. Nitekim Italyan seks kome
dilerinin önde gelen yönetmenlerinden
biri olan Pasquale Fest.a Campanile (il
Merle Maschio, 1971), italyan komedi•

filmlerinin taninan isimlerindendi.
Gene benzer sekilde, bu filmlerin erkek
oyunculari olan Lando Buzzanca, Ren
zo Montagnini, Alvaro Vitali,Lino Banfi
gibi oyuncular da tiya.tro kökenli idi
ve hepsi de daha önce italyan komedi
filmlerinde oynamis olan oyunculardi.
Burada sunu belirtmekte yarar var:
Italyan sinema sektöründeki yönet
menlerin neredeyse hemen hepsi
hemen her türden film yapmistir; ör
negin bugün daha çok kült korku
filmlerinin yönetmenleri olarak taninan
Mario Bava (Quante volte, Quella notte,
1972; 4 Times That Night», Ludo Fulci
(Homo Eroticus, 1971; Eroticist). Ayrica,
40 Gradi all 'Ombra Lenzuolo (4 Sicak
Yatak, 1976; Seks with a Smile-2) ile
uluslararasi bir hasilat basarisi sagliyan
Sergi o Martino'nun, seks komedile
rinden baska, western, giallo, bilim
kurgu vb. türlerinde degisik filmleri
vardir. Bu sayilan isimlerin disinda
daha çok z serisi filmleri ile bilinen yö
netmenler ise, Marino Girolami, Nando
Cicero, Mariano Laurenti ve yaptigi
filmlere Michele Massimo Tarantini
ismi ile imza atan Michael Lemmick'dir.

1974'den sonra ülkemizde de gös
terilmeye baslanan bu filmlerin kus
kusuz en önemli ve hafizalardan si
linmeyen yönü kadin oyuncularidir.
Süphe yok ki, bu anlamda iki isim
hemen hafizalarimizin bir yerlerinden
disari firlarlar: Edwige Fenech ve Gloira
Guida. Esmer, balik eti formundaki
Akdenizli, fettan, isveli, bastan çikarici
özgür kadin rollerinin degismez oyun
cusu Edwige Fenech ile sarisin, zayif,
klasik anlamda Batili masum .kolej
kizinin perdedeki hali olan 1974Italya
Güzeli Gloira Guida. Sarisin bombaya
karsilik esmer bomba; Marilyn Mon
roe'ya karsilik Jane Russell ya da Feri
Cansel'e karsilik Ceyda Karahan ...
Sonuç itibariyle, bu iki oyuncunun
oynadigi seri filmler, her zaman en
fazla ragbet bulan filmler olurdu. Eski
bir fotomodelolan Edwige Fenech,
degisik türde filmler de oynamasina
ragmen, daha çok italyan z serile
rindeki rolleri ile taninmaktadir. Fe
nech, oynadigi kadin doktor (La

Dottoressa (Kadin Doktor), ögretmen
(La Profesoressa), polis (La Poliziotta) ya
da kadin asker (La Soldatessa) serileri
ile, Guida ise liseli bir genç kizi canlan
dirdigi (La Liceale) serisi filmleri ile
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tanindilar bizde de. Tabii, bizde o gün
lerde getirilen her filmin özgün ismi,
ne olursa olsun isletmecilerimiz basina
ya da sonuna seks kelimesini ekledik
lerinden, ülkemizde bu seriden kaç
film oynadigini tespitedebilmek
oldukça zor bir istir (11).Yukarida sa
yilan seri filmler disinda da çekilen
komedi filmlerinin bir kisminda da
diger Avrupa ülkeleri ile ortak prodük
siyonlara girdikleri görülmektedir.
Bunun sonucu olarak bu filmlerde
yabanci oyuncularda oynamislardir.
Zaten Tiber kiyisindaki Hollywood diye
bilinen Cinecitta, özellikle 1960'dan
sonra erkek ya da kadin, degisik ya
~anci oyunculari kullanmistir. 60'larda
Isveçli Anita Ekberg (La Dolçe Vita
[1960], Boccacio 70 [1962]) ve Ingiliz
Barbara Steele (La Maschera del Demonio

[1960]) ile baslayan bu egilim, 70'lerde
degisik ülkelerin oyunculari ile devam
etmis, ltalyan seks komedilerinin bir
kisminda da bu formül uygulanmistir.
Bunlar arasinda daha sonra Laura
Gemserli Emanuelle serisinde ~e oy
nayan Alman Karin Schubert, Isveç
lilerin o yillardaki seks ilahesi Ursula
Andress (4 Sicak Yatak), diger bir Alman
Senta Berger (We Have Only One Mother,
1974), aslen Çekoslovak olan Barbara
Bouchet (4 Sicak Yatak) bulunmaktadir.
Benzer sekilde, Italyan oyuncular da
Alman ya da Fransiz filmlerinde yer
almislardir.

Bu filmlerdeki en belirgin özellik
(tabii seks ögesAnin disinda) güldürü
anlayislari idi. üzellikle yardimci rol
lerdeki oyuncularin ortaya koydugu .
ltalyan komedilerindeki mizahin daha i

kaba hali ve grotesklesmis biçimi, bu
filmlerin en önemli silahlari idi. Daha
önce belirttigimiz gibi, Italyan güldü
rülerindeki ucube tiple!:l1esiburada da
kendini gösteriyordu. üzellikle komik
suratinin yanina kattigi grotesk oyun
culukla canlandirdigi -ögretmen,asker,
doktor, polis Edwige Fenech'in ya da
liseli genç kiz Gloira Guida'nin- etra
finda dolanip onu ayartmaya çalisan
ama bir türlü basarili olamayip her
seyiyüzüne gözüne bulastiran budala
rollerinin degismez adami olan Alvaro
Vitali, bu filmlerdeki oyuncular ara
sinda en taninmisidir (12).Vitali'nin
yanisira bu filmlerin olmazsa olmaz
larindan olan orta yasli çapkin kont,
okul müdürü ya da komutan rollerini

basariyla canlandiran Renzo Montag
nini, daha çok beden egitimi hocasi,
papaz ya da askeri çavus tipleme
lerinde izledigimiz Uno Banfi ile bu
filmlerin yakisiklisi Gianfranco De
Angelo, kadronun diger eleman
laridirlar. Zaten benim izledigim Z
serisi filmlerden hatirladigim kadari
ile, kadroda bu sayilan erkek oyun
cularin yaninda ya Edwige Fenech ya
da Gloira Guida olurdu çoklukla. Bu
iki kadin oyuncunun olmadigi film
lerde ise, Femi Benussi, Nadia Cassini,
Ulli Carati, Carmen Vialli ve Anna
Mari Rizzoli gibi isimler yeralmaktadir.
Bu filmlerin olay örgüleri, tiplerneler
ve mizah anlayislari standarttir. Ge
nelde orduya, okula (kolej ya da lise)
ya da karakola yeni bir kisi gelir (kadin
basroloyuncusu) ve bulundugu yer
deki tüm erkeklerin aklini basindan
alir. Hepsi onu elde etmek ister fakat
bunu tabii ki en yakisiklilari basaracak,
digerlerinin düstügü durumlar bizi
eglei:idirrneye yarayacaktir. Görüldügü
gibi !talyan usulü kalabalik ya da grup
komedileri anlayisi bu filmlerde de
geçerlidir.

Bu filmlerle ilgili söylenebilecek bir
diger husus ise, filmlerin afisleri ile ilgi
lidir. Genelde z serisi filmlerini tanim

lamada en güzel ipuçlarini bu afislerde
bulabilirsiniz. Bu afisler çizgi roman

Bu filmlerin

kuskusuz
hafizalardan en

silinmeyen yönü
kadin oyunculardir,
özellikle balik eti

formundaki Edwige
Fenech ve 1974

italya Güzeli Gloria
Guida.

i



EDWIG~FENecH'l
i
i
i

i
i
i
!
!
i
ii
i

kadinlar kendi baslarina yasayan, ca
ninin istedigi ile sevisen özgür ka
dinlardir. Bu anlamda, bu kadinlarin
yerlesik ahlak kurallarini sarsan bir
cinsel özgürlügün temsilcisi olduklari
söylenebilir.

Filmleri seks ögelerini kullanmalari
açisindan degerlendirecek olursak
sunlari söyleyebiliriz: Bu filmlerdeki
cinselligin yansitilmasinda belirli bir
kesimin ihtiyaçlari göz önüne alinmish
Bu yüzden bu filmler "ploitation'i" fazla
komedilerdi. Ama bu filmlerde hiçbir
zaman gerçek seks sahneleri (klasik
pomo anlaminda) kullanilmamis, ge
nelde soft sahnelere yer verilmistir (13).
Günümüzde çok rahatlikla tv kanal
larinda oynayabilecek filmlerdir bimlar.
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Edwige Fenech ve
Gloria Guida:

sansm bombaya
karsi esmer

bomba ...

ve g~afikte en ileri ülkelerden birisi
olan italya'nin bu filmlerde sergiledigi
mizah anlayislarina uygun espride
karikatürlerden olusur. Genelde bas
roldeki oyuncularin komik bir sekilde
resmedildigi bu afisler, filml~rin ko
nulari hakkinda da bilgi verir. (Omegin
Doktorlu seriden bir filmse, elinde igne
ile Alvaro'ya igne yapmaya hazirlanan
bir Edwige ya da soyunmakta olan bir
liseli Gloira/yi kapi arkasindan di
kizleyen Alvaro, Renzo ve Uno gibi).

Ama bu filmlere tekrar bakhgimda
su iki özellligin onlari Alman ya da
Fransiz örneklerinden ayirdigini dü
sünüyonim: Bunlardan birincisi, bize
de çok yabanci olmayan Akdenizli bir
sicakligi içinde barindiran miz ah an
layisi. Belki biraz kaba ya da civik ama
içten ve "bize yakin" insanlarin mace
~alarinin anlahldigi filmlerdi bunlar ...
Ote yandan, benim için simdi farkina
vardigim bir diger özellikleri ise,
filmlerdeki kadin imgeleri idi: I?egisen
dünya ile birlikte daha önceki italyan
usulü komedilerdeki erkege tabi kadin
tiplemesi gitmis, yerine özgür kadin
tiplemesi gelmistir. Bu filmlerdeki•

Sonuç ya da Bu Yazi Neden Yazildi:
Bir çok eksiklikleri olan bu yazinin,
yine de yazilmasinin iki nedeni var.
Birincisi bir gereklilikden. Genelolarak
tüm alanlarda oldugu gibi sinemada
da var olan resmi, genellesmis ya da
kaliplasmis yargilara dayali tarihin
disinda yeniden bir sinema tarihi
yazilmasina ihtiyaç vardir. Bu anlamda
sinemamizdaki her "olay," her "furya,"
her "akin1,"her "tipleme," her "oyuncu,",
her "yönetmen," vs. vs. incelenmeye
degerdir. Bu incelemede Kazim
Kartal'in da yeri vardir, Naki Yurter'in
de, Kaya Ererez'in de, arabesk filmlerin
de, Yilmaz Güney/in de, Toplumcu
Gerçekçiligin de. Ve bunlara etki eden
yabanci ürünlerinde de. Çünkü bütün
bu sayilanlar hep birlikte genis bir kül
türel yapinin alt alanlarindan biri olan
sinemaya aittirler. Orada bir yer edin
misler birileri tarafindan begeniImisler,
izlenmisler, elestirilmislerdir. Ama
hepsi bu topraklarda yasanan su ya da
bu sekilde kusaklari kitleleri, siniflari
etkileyen ve onlardan etkilenen.
olgulardir. Onlari anlamak, biraz da
için~2 bulunulan toplumun serüvenini
anlamak demektir (14).

Bu yazida kullanilan görsel malzemenin

kaynagi. Igor Molino Editore tarafindan

yayimlanan Vizietti alf'/taliana adli kitaptir
(Firenze: i997) .

notlar:

(1) Bu konuda söylenebilecek çok sey var ama
kisaca sunu belirtmek istiyorum: Eger bu
filmlerin siniflandirilmasinda basat kelime
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tecimsel ise bütün yapilan ve sinemalarda
gösterilen filmlerin su ya da bu sekilde
tecimselligi göz önüne aldiklari söylenmelidir.
Yok kelime gerçeklik ise, geçen yil
sinemalarimizda seyrettigimiz Catherine
Breillat'in Romance filmi bu açidan ilginç bir tezat
olusturmaktadir çünkü bu film kanimca çesitli
hardcore sayilabilecek eylemleri gerçekten
vermesine ragmen, asla bir pomo filmi degildir.
Ya da "üç film gösteren" sinemalardan birinde
seyrettigim Fransiz Jose Benazaref'in filmi için
de ayni sey söylenebilir. Her tür eylem ve sevisme
çesidi olanca açikligi ile gösterilmesine ragmen
filmin yapisi o kadar deneyseldi ki benim
disimda ki bütün seyirciler sikintidan oflayip
puflayarak öteki filme geçilmesini beklediler
sabirla ....

(2) "Yasak Zevkler", Martyn Auty, çev: Nilgün
Çapan, Gelisim Sinema sayl:8, Mayis 1985
(3) "1974-1975 sezonundan, yabanci filmlerden
kalanlar", Tuncan Okan, Milliyet Sanat Dergisi,
sayi:147, Haziran 1975

(4) Ithalciler Kaliteli film gelmemesinin nedenini
sinema ücretlerinin düsük olmasina bagliyorlar",
Burçak Evren, Milliyet Sanat Dergisi, sayl:158,
Ekim 1975

(5)Salonlar Kirk YilÖnceki Gibi:Sinema Emekçisi
Suphi Oktay ile söylesi", Serhat Oztürk, Video
Film, sayi:!, Kasim 1989

(6) O dönemde bu tip filmler için
elestirmenlerimizin kullandigi kelimeler
gerçekten incelenmeye degerdir. Kisaca bir ikisini
örnek vermek gerekirse, yoz ortamin filmleri,
seks furyasi serri, seks batagi, seks bayagiligi,
civikligi, vb.

(7) Özgüç'ün bu yargisi gerek kendi yazdigi
konuya iliskin yazilarda gerekse de diger
yazarlarin yazilarinda aynen korimmustur. Fakat
Pekrnezoglunun filmi ile Lando BuzZc"Incafilmleri
arasindaki esinlenmenin sadece basrol
oyuncularinin benzerligi düzeyinde mi oldugu
yoksa filmlerin senaryo ya da temalarinda veya
tiplernelerde de bir takim esinlenmelerin olup
olmadigi incelenmemistir. Süphesiz bu
karsilastirmayi yapmadan bu yarginin dogru
oldugu pek de söylenemez.

(8) Süphesiz bu filmlerin disinda kalan diger
ülkelerin filmleri ya da degisik türlerden filmler
bulunmaktadir. Ama bu filmler yukarida
sayilanlar gibi ortak özelliklere sahip bir seri
olusturacak filmlerden olusmuyordu.
(9) Pete Tombs, Cathal Tohill, Immoral Tales: Sex
and Horror Cinema in Europe 1956-1984, Titan
Books,1995

(lO) "Erotik Filmin Panoramasi", Jacques Zimmer,
Erotik Sinema1 içinde, çev: Biranda Hinginar,

(11) Örnegin 1974,1975 sezonunda gösterilen
orijinal ismi Madame Bovary olan filmin bizdeki
adi Seks, seks, seks idi.

(l2) Vitali bütün dünyadan hayran kitlesine sahip
olan, hakkinda interIlet sayfalari ve fan klüpleri
bulunan bir kisidir. Ornegin, Fransa'da o kadar
meshurdur ki Fransizlar ona budala lakabini
takmislar ve onun oynadigi bütün filmler
Fransa'da Budala ve ... serisi olarak bilinirler.

(13) Tabii, sunu da belirtmekte yarar var: Bu
filmlerin oynatildigi dönemlerde Türkiye' de
sansürün durumunu unutmamaliyiz. 1975'e
kadar siki bir denetimin oldugu sansür
mekanizmasi yerli seks filmlerinin artmasini
takiben denetimi gevsetmis ve 12 Eylül

darbesinden sonra da tekrar sikilasmistir.
Dolayisiyla hem 80 öncesi hem de 80 sonrasinda
sinemalarda oynatilan bu filmlerin ne kadar
sansürün denetiminden kurtarildiklan
bilinmemektedir. Öte yandan sunu da
hatirlatalim ki bu filmlerin arasina "parça" ya da
"sanziman" denilen pomo filmlerden sahnelerde
eklenmekte idi. Sansür kurulunun Italyan
filmlerine karsi tutumu hakkinda ilginç bir
anektod için bkz. Giovanni Scognamil1o
Yesilçamdan Önce, Yesilçamdan Sonra Antrakt
Yayinlarl,1996.
14 Ikinci neden ise daha öznel bir sebepten
kaynaklaniyor. Savas Arslan'in da belirttigi gibi,
bir kusagin (tabii bir bölümünün) çok iyi bilip
unutmaya biraktigi bu filmleri ben de hatirlamaz
olmustum. Ta ki bir gün geceyarisindan sonra
(05: OO'de) özel kanallardan birinde Pasquale
Festa Campanile'nin Lando Euzzancali filmi il
Merle Maschio'yu seyreden e kadar. Kanimca çok
basarili bir komedi olan bu film den sonra, Lando
Buzzanca ve italyan seks komedileri hakkinda
küçük bir arastirma yapinca bu konuda dogru
dürüst hiç bir çalisma olmadigini gördüm (A.
Dorsay'i bu belirlemenin disinda tutuyorum.
Kendisi P. F. Campanilenin dört f.ilmini
degerlendiren yazilar yazmistir. bkz. "Ulkeler,
Insanlar, Sinemalar"). Dolayisiyla bu yazi ile bu
konudaki var olan eksikligi bir ölçüde kapatmayi
istedim.
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italyan seks
komedileriyle daha
önceki italyan
usulu
komedilerdeki

erkege tabi kadin
tiplemesi gitmis,
yerine özgür kadin
tiplemesi gelmisti.
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ne yazik ki o bir orospu Dilek Kaya

"Bana kardesim
deme, askim de."

- Love me or kill me brother.
- Love me or kill me sister.

Annabella (Charlotte Rampling) ve
Giovanni (Oliver Tobias) böyle yemin
ederler asklari üzerine. Yasal evlilik tö
renlerindeki uzun sadakat yeminin 
hastalikta, saglikta v.s.- yerini alir bu
sözler iki kardesin, gözlerden uzak,
birbirlerininolmaya söz verdikleri sah
~ede. Giuseppe Patroni Griffi'nin,
Ingiliz oyun yazari John Ford'un
1633'te basilan 'Tis Pity She's a Whore
(Ne Yazik ki O Bir Orospu) adli traje
disinden uyarladigi Addio Frat.ella
Crudele (Elveda Zalim Kardesim; Ing.
vid. adi: 'Tis Pity She's a Whore), ilk
bakista, iki kardesin yemininde yer
alan iki anahtar sözcüge yogunlasiyor:
ask ve ölüm; daha açiklayiciifade edecek
olursak, imkansiz ask ve tek alternatifi
ölüm.i

Askin taraflari kardes olunca mese
lenin bir Romeo-Juliet vakasi olmaktan
çikarilip 'ask' sözcügünün 'ensest'
sözcügüyle degistirilmesinden kaynak
lamyor olsa gerek, Ford'un oyunu, tüm
çaglarin en önde gelen tabularindan
birisinin etkili bir sorgulamasi olarak
kabul edilmis ve yirminci yüzyila dek
gelmis. En son 1992 New York Shakes
peare Festivali'nde JoAnne Akalaitis
tarafindan yeniden sahneye konmus.
Griffi'nin 1972' de gerçeklestirdigi
fiImde de oyunculuk ve diyaloglardan
kaynaklanan tiyatral bir hava seziliyor.

Griffi'nin üçüncü filmi olan Addio
Fratello Crudele'nin videodaki süresi
102 dakika. Filmin son ondört daki
kasini seyretmeyenler bu filmin video
kasedinin neden Redemption fir
masindan çiktigina pek bir anlam
veremeyebilir (1). Filmin tamamini
seyreqenlerse bu filme 15 yas siniri
veren Ingiliz sansür yetkililelerinin fil
min tamamini seyredip seyretmedikleri
konusunda bir süpheye düsebilir. Zira,
Giovanni'nin elinde hançere saplanrms
kanlar içindeki bir yürekle tas binanin
koridorunda kameraya dogru hizli
adimlarla ilerleyisinin görüldügü sek
sensekizinci dakikaya dek film umut
suz bir askin cosku ve izdiraplarini
karakterler araciligiyla ileten ye bu
atmosferi Ennio Morricone'nin mü
zikleri esliginde nostaljik tas mekanlar
ve uzak çekirnde puslu doga gö
rüntüleri ile bezeyen hos ve masum bir
eser olarak nitelendirebilir. FHmin
kalan kismi ise herkesin birbirini han
çerlemesiyle baslayan ve Giovanni'nin
basinin ölü bedeninden bir ba1tayla
ayirilmasiyla son bulan, dolayisiyla
filmin diger kismindaki durgun
atmosferden sonra biraz ani ve fazla
gelen bir kanli kargasa sergilemekte.



Film, aristokrat bir ailenin oglu
olan Giovanni'nin üniversite egitimi
gördügü Bolonya'dan evine dön
dügünde, güzel bir kadin olarak kar
sisina çikan kizkardesi Annabella'ya
duydugu aski rahip arkadasi Bona
ventura'ya (Antonio Falsi) itirafiyla
baslar. Bonaventura sürekli olarak
Giovanni'yi duygularindan arinmasi
gerektigine ikna etmeye çalisir. Fakat
Giovanni'nin bu yolda kendisini
günlerce bir odaya, daha sonra bir
kuyunun dibine terketmesi bile fayda
etmez ve askini Annabella' ya itiraf eder.
Benzer duygular içinde olan Annabella
ile Giovanni gizlice birlikte olmaya
baslarlar ve bu durum Annabella'nin
hamile oldugunun ortaya çikisina dek
sürer (2). Giovanni'nin istegi üzerine
Bonaventura, bu durumda ne yapil
masi gerektigi konusunda daha üst
konumda bir din adamina danisir. Tek
çözüm Annabella' mn bir an önce bir
baskasiyla evlenmesi ve Giovanni'nin
bir daha onu asla görmemesidir. Bunun
üzerine Annabella, daha önceden
evlenme teklifi aldigi bir diger aris
tokrat, Soranzo (Fabio Testi) ile evlenir
ve Venedik'e tasinir. Soranzo'nun
sabirli bekleyisinden sonra Annabella
ile ilk defa birlikte olduklari sirada
Annabella bayilir. Annabella'ron hamile
oldugunu ögrenen Soranzo Anna
bella'yi dövmeye baslar fakat onu
kinÜn hamile biraktigini bir türlü
söyletemez. Bunun üzerine bir intikam
plani kurar. Annabella'mn ailesini ve
tüm akrabalarini, verecegi bir davette
öldürtecektir. Tam planladigi gibi
olmasa .da Soranzo filmin sonunda
amacina ulasir. Giovanni olacaklari
tahmin ettigi halde Annabella'nin
yanina gider ve sevgilisini 'kardesinin'
onurunu kurtarmak adina bir hançerle
öldürür (3). Elinde Annabella'nin
hançere geçirilmis kalbiyle, Soranzo ve
davetlilerin bulundugu yemek salo
nuna giren Giovanni, kalbi "onun
kalbine baska türlü sahip olamazdin"
diyerek masaya, Soranzo'nun önüne
firlatir. Çogunlugu kadin olmak üzere
koridorlarda hançerlenen insanlarin,
yemek salonunda, üstünde ölü vü
cut1arin bulundugu beyaz örtülü
masalarin arasinda iniltiler çikararak
dolasan siyah bir köpegin ve Gio
vanni'nin kalbine Soranzo tarafindan
saplanan hançerin görüntülerini takip
eden son sahnede filmin tonu tamamen
degismistir. Insan vokallerinin baskin

oldugu agiti çagristiran bir sarkinin,
filme o ana kadar hakim olan, Rönesans
enstrümantal müziginden temalar
içeren skorun yerini aldigi son sahne,
bir ahirin içinde Giovanni'nin çiplak
ölü bedenini baslari üzerinde tasiyan
belden üstü çiplak dört erkegin görün
tüsüyle baslar. Giovanni'nin bedeninin
yatirildigi masamn bir ucunda Soranzo
durmaktadir. Giovanni'nin basi beyaz
bir bezle sarildiktan sonra bir ba1tayla
bedeninden ayrilir. Film seyirciyi, Gio
vanni'nin bassiz gövdesini sergileyen
bu yari karanlik son görüntüyle
basbasa birakir.

Grifii'nin Ford'un oyunundan
esinlenerek Alfio Valdamini ve Carlo
Carunchio ile birlikte yazdigi senaryo
Vittorio Storara'nun sinematografisiyle
birlesip ekrana yansiyor. Storam, daha
önce Bernardo Bertolucci (The Last

Emperor, Last Tango in Paris, Little
Buddha, Luna, 1900), Francis Ford
Coppola (Apocnlypse Now, One from the
Heart, Tueker: The Man and His Dream,
New York Stories), Carlos Saura
(Flameneo, Taxi, Tango) ve Warren Betty
(Diek Tmey, Reds) gibi yönetmenlerle
çalismis t~ninmis bir görüntü yönet
meni (4). üzenle seçilmis mekanlar vei

Giovanni "onun

kalbine baska türlü
sahip olamazdm"
diyerek kalbi
masaya,
Soranzo'nun önüne
firlatir.



Giovanni'nin

boynuna indirilen
balta, yakisikli

erkekler ve güzel
kadinlarin ask

hikayeleriyle hos
vakit geçirmeye
alisik seyireiye

indirilen bir darbe
olsa gerek

kurulmus çerçeveler, kameranin yeri
ve açisinda kendini gösteren ince se
çimler, iç mekanlarda isigin kullandis
sekli ve sahnelerin genel rengi üze
rindeki etkisi, bir iki yerde atmosferi
kuvvetlendiren ilginç kamera hareketi,
Storara'nun adinin 'isigin ve rengin
ustalpri' arasinda anilmasinin bos yere
olmadigini, Criffi'nin Addio Fratella
Crudele' sinde bir kez daha ortaya ko
yuyor.

Film ask ve ölüm ikilemini intikam
temasiyla çerçeveliyor ki bu tema Rö
nesans trajedilerinde çok sik rastlanan
motiflerden birisi (Kiss, sf. 97). Bu
noktada, filmde sergilenen sinema
tografinin, oyunculugun ve Morri
cone'nin müziginin hakkini teslim edip
filmin temelini kuran Ford'un oyu
nunun nasil bir nitelige sahip olduguna
daha yakindan bakmak gerekiyor. 'Tis
Pity She' s A Whore aslinda, agirlikli
olarak bedene iliskin durumlar (seks,
çürüme, ölüm) ve siddet eylemleri (pa
çalama, iskence, kan dökme) içer
mesiyle karakterize edilen onyedinci
yüzyil Jakoben trajedisine bir örnek.
Tüm bunlar için bir zemin kuran 'inti
kam' ise bu tip trajedilerde yer alan en
popüler temalardan birisi (Kiss, sf. 98
100). Jakoben trajedilerde siddete çok
yer verilmesi, basitçe seyircinin kan ve
korku tutkusunu tatmin etme amacin
dan ziyade, siddetin bir temsil teknigi
olarak benimsenmesine dayaniyor.
Siddet araciligiyla trajedi beden üzerin
de yogunlasip seyirciyi, dilin ve temsi
lin ifade sinirlarini asan tiyatral bir
deneyime davet ediyor. Attila Kiss bu
görüsten yola çikarak Jakoben traje
dilerde intikam temasinin, insana
iliskin çesitli durumlarin (bedenin,i

kimligin, öznenin kurulusu ve sinirlari
v.b.) test edilebilecegi ortamlarin ya
ratildigi, bir nevi laboratuar olarak
kullanildigini öne sürüyor (sf. 98).
Jakoben trajediler bu sekilde, insani
ideal bir özne olarak kurmak yerine
insan denen 'gösterenin' maddesel
yönünü arastirip sorguluyor. Beden
üzerinde yogunlasma ayni zamanda
seyirciyi de tiyatral bir deneyime dahil
ederek onun kimligini ve seyircilik
konumunu da siniyor.

'Tis Pity She's A Whore'un film
versiyonunun yarattigi sok etkisini
oyunun bu niteliklerini korumasina
baglayabiliriz. Film, Ford'un oyununa
atfedildigi gibi, evrensel bir tabunun
sorgulamasi olmaktan öte, insan be
denini bir siddet, terör alanina çevirip
tersyüz ederek, bu tip tabularin olus
masina kaynaklik eden insan-insan
bedeni dedigimiz miti sarsiyor. Filmin
son anlarina dek, dilde oldugu gibi,
sadece askin yuvasi olarak çizilen insan
kalbi, filmin sonunda bir hançerin
ucunda her hangi bir et parçasina dö
nüsüyor. Filmi noktalayan görüntüde
Ciovanni'nin boynuna indirilen balta
ise, biraz da, yakisikli erkekler ve güzel
kadinlarin ask hikayeleriyle hos vakit
geçirmeye alisik sinema seyirci
sine indirilen bir darbe olsa gerek (5).

NOTLAR:

(1) Redemption, agirlikli olarak erotik korku
filmleri yayinlayan bir video kaset firmasi olarak
biliniyor.
(2) Kiz kardesle kocasi arasindaki cinsel iliski
filmde gösterilirken, kardesler arasindaki cinsel
iliskinin gösterilmemesine dayanarakfilmin bu
tür bir iliskiyi, her seye ragmen, bir tabu olarak
korudugu söyleyenebilir belki.
(3)O ana dek Annabella'nin kendisine 'kardesim'
degil 'sevgilim' seklinde hitab etmesinde israr
eden Giovanni, Annabellayi öldürürken ona
'kardesim' diye hitab eder.
(4) Paran tez içindeki isimler adi geçen
yönetmenlerin, Storaro'nun görüntü

yönetmenligini yaptigi, belli basli filmlerinibelirtiyor.
(5) Film, ilk bakista, her ne kadar düzene aykiri
olan bir iliskinin taraflarini cezalanclirarak düzeni
ve seyirciyi kurtariyor gibi gözükse de
cezalandirma eyleminin niteligi ve sergilenis
biçimi, cezayi ve seyircinin bu ceza karsisindaki
seyircilik konumunu sert bir sorgunun nesnesine
dönüstürüyor.
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