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FiKRET HAKAN'IN

italyan
erotik-korku filmi

Kaya Özkaracalar
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Fikret Hakan,
Türk artistierinin

dünyaya
açilabilmesi için

öncülük

yapacagini söyler.

Piolog: Parali Askerler
Dergimizin 1. sayisinda Italyan sine
macilarin 1972'de Türkiye'de çektigi ve
Ayhan Isik'in rol aldigi iki korku filmi
hakkinda bir incelernem yer almisti.
Italyanlar'in Türkiye' de çektigi ilk korku
filmi bu filmler degil, Ayhan Isik'tan
yaklasik iki yil önce Fikret Hakan da
Italyanlar'in bir korku filminde rol al
misti. Fikret Hakan'in nasilolup da bu
filmde rol aldiginin öyküsünü anlatmak
için önce birkaç yil geriye gidip Yesil
çam'in bu yildizinin "dünya sinemasina•

açilma" çabalarinin izini sürmek gere
kiyor. Çünkü söz konusu korku filmi,
Fikret Hakan'in büyük umutlar ve iddi
alarla giristigi bu "dünya sinemasina a
çilma" girisiminin dagin fare dogurmasi
tarzi sonuçlanmasi anlamina geliyor
aslinda.

1969'da Türkiye'de "Dubious Pat
riots" (Kuskulu Yurtseverler) adli büyük
bir yapim gerçeklestirilmesi gündeme
geldiginde daha önce Türkiye'de çekilen
ve Fikret Hakan'in küçük bir rol aldigi
Target: Harry (Hedef: Harry; 1967) adli
filmi (1) izlemis olan yapimcilar, Fikret
Hakan'i begenerek öncelikle yeni projede
ona yardimci rollerden birini vermeye
karar verirler ve Hakan'la dört yillik bir
mukavele imzalarlar. Tony Curtis ve
Charles Bronson gibi dünyaca ünlü yil
dizlarin basrolde oldugu bir filmde Fikret
Hakan'in da rol alacak olmasi Türkiye'de
muazzam yanki yaratir ve "Parali As
kerler" adiyla anilan filmin çekimleri
büyük ilgi görür. Hem Fikret Hakan hem
de kamuoyumuz bulutlar üstünde uç
maktadir. Hakan, kendisiyle röportaj
yapmak isteyen yerli basin mensuplarina
artik kendisinin Columbia sirketinin mali
oldugunu söyleyerek önce Columbia'nin
menejeri üzerinden randevu almalarini
talep eder; bizim basin mensuplari ise
buna içerlemek bir yana hak verirler ve
bu durumdan besbelli ki haz duyarlar.
Hakan, kendisinin Türk artistlerinindün
yaya açilabilmesiiçin öncülük yapacagini,
artik onun bir kere açtigi yoldan diger
lerinin de gelebilecegini hiç tevazu gös
termeden söyler. Bu arada çekimler
sirasinda ortaligi bulandiran bazi iddialar
da ortaya atilir, konusu Kurtulus Savasi
sirasinda geçen filmin milli tarihimizi
çarpittigi söylenmeye baslanir ama yine



de bunlar olumlu havayi tam olarak da
gitmaya yetmez (2). Çekimler bittikten
bir süre sonra Fikret Hakan, sirada baska

projelerin oldugunu söyleyerek Londra'
ya gider. Dönemin en önemli sinema
dergisi olan Ses, Fikret Hakan'in Londra'
ya hareketini "Yolun Açik Olsun Fikret"
spotuyla kapaktan verir; "Türk Sine
masinda Bir Fikret Hakan Vardi" basligi
ise F. Hakan'in artik dünya sinemasi
semalarinda yükselrnek üzere yuvadan
temelli uçtugunu ima etmektedir.

"Istambul Macerasi"

Fikret Hakan Londra' da aylarca kalir.
Besbelli bu arada hem yeni projeleri bag
lamaya hem de muhtemelen Ingilizcesini
ilerletmeye çalisir. Uzun lafin kisasi,
hayaller gerçek olmaz. Bunun sebepleri
belki You Can't Win'em All (Hepsini Ka
zanamazsin) adiyla gösterime giren dev

prodüksiyonun gisede fiyaskoyla so
nuçlanmasinda belki de F. Hakan'in bir
türlü Ingilizcesini ilerletemesinde yat
maktadir. F. Hakan pek bozuntuya
vermeden Türkiye'ye döner. Isin gerçegi
Columbia, onu Italyanlarla ortak yapim
isine girisen Ali Çakus'un (3) sahibi ol
dugu Tura Film' e kiralamistir.

Yine de durum hiç yoktan iyidir. Söz
konusu Türk-Italyan ortak yapiminda
Fikret Hakan, Rossano Brazzi gibi ta
ninmis bir 'fettan Latin' ve Sylva Kaseina
gibi Avrupa popüler sinemasinin o
dönemdeki gözde yildizlarindan biri (4)

ile birlikte oynayacaktir. "Istanbul Ma
cerasi" (5) adiyla anilan bu filmin
çekimleri de Türkiye'de büyük ilgi görür.
Örnegin Ses, Türkiye'ye gelen Brazzi'yle
birlikte F.Hakan'i, sonra da Kaseina'yi

kapak yapar. Türkan Soray, Sylva Kaseina
ile bir araya gelip fotograf çektirir [6] (Bu
arada Soray, Kaseina ile birlikte paz
verirken hayatindan pek memnun
görünürken, Rossano Brazzi ile birlikte
fotograflanmaktan ise bir hayli tedirgin
olur!). Sylva Kaseina'nin bir Türk
"hayrani" (?), kaldigi otelin lobisinde ga
zetecilerin flaslari önünde onu kucaklar;
Koscina, kendisine refakat eden Italyan
kocasini güçlükle yatistirir.

Bu tip olaylar bir yana, yabanci si
nemacilar arasinda yasananlar tam bir
pembe diziyi andirir ve magazin basininai

Yukarida: Brazzi, Galli ve Hakan
Ortada: Saray ve Kaseina
Asagida: Saray ve Brazzi

Columbia, Fikret
Hakan'i italyanlarla
ortak yapim isine
girisen bir Türk
yapimevine kiralar.



Brazzi (sagda),
Kaseina (ortada) ve

Brazzi'nin karisi
(solda)

Çekimler
sirasinda yabanci

sinemacllar
arasinda

yasananlar tam
bir pembe diziyi

andirir.

bolca malzeme verir zaten. Türkiye'ye
ilk önce Brazzi ve filmdeki yardimci
oyunculardan genç aktrist Maitena Calli
gelirler.Brazzi'nin genç ve sempatik kizla
bir hayli samimi olmasi gözlerden
kaçmaz. Bir kaç gün sonra Koseina da
tesrif eder. Anlasilan Koseina'nin gel
mesiyle birliklikte Brazzi'nin gözünde
Calli'nin pabucu dama atilir ve Brazzi
bu kez Koseina ile yakindan ilgilenmeye
baslar -Koseina'nin kocasinin ona refakat
etmesine karsin. Koseina'nin gelisinin
ardindan Calli, bir kaç gün ortalikta
görünmez, hafif bir rahatsizlik geçirdigi
söylenir ama kiskançlik krizleri geçirdigi
yorumlari da yapilir! Bu arada Koseina
ve kendinden yasça bÜyÜk kocasinin
arasi -beklendigi üzere- limonilesir ve bu
duruma daha fazla tahammÜl edemeyen
Italyan, Türkiye'den ayrilir -adeta genç
ve güzel karisina "ne halin varsa gör"
dereesine. Ancak Koseina'nin kocasinin
TÜrkiye'yi terk eylemesinin ardindan bu
kez apar topar Oscar Brazzi'nin karisi
çikip gelir! ... Isin ilginei, bÜtün bunlar
olurken o yillarda pek beline hakim
olamamasiyla taninan Fikret Hakan, her
seye Fransiz kalmaktadir, burada da Ha
kan'in dil sorunu onun önüne engel
çikims olsa gereki bosuna "bir lisan, bir
insan" dememisler! Yesilçamimizin yil
dizi olaylarin içine giremese de Istan
bul'un jet sosyetesi için ayni sey söylene
mez. Yabancisinemacilar onuruna verilen

bir partide, Koseina hem evsahibiyle hem•

de onun genç ogluyla sikifiki olur. Ertesi
sabah çekimlere Koseina'yi bu deli
kanlinin getirip birakmasi, baba ile ogul
arasindaki rekabeti kimin kazandigini
belli eder ... Calata Köprüsü'nde ve bir
gece klubünde çekilen birer sahnenin
disinda agirlikli olarak bogaz kiyisindaki
bir yalida gerçeklestirilen çekimler birkaç
haftada tamamlanir ve yabanci sine
macilar ülkemizden ayrilirlar.

Sinemabasinimiz, yabanci oyuncular
arasindaki ask maceralarina iliskin de
dikodulara büyük yer ayirirken, filmin
konusuyla pek ilgilenmez. Basina yan
siyan konu ö,:etlerinde isin içinde
"büyücülük" ve de "sapik iliskiler" ol
dugu kaydediIse de filmin erotik bir
korku/gerilim filmi oldugunun sanki
pek kimse farkinda degildir, "Istanbul
Macerasi" çekimler smisinda kullanilan
bu adin verdigi izlenirnin de etkisiyle bir
"avantür" filmi olarak niteleniL Zaten
insan dönemin sinema dergilerine
baktiginda, farkli türlere Qanrlar) iliskin
kavramlarin o dönemde TÜrkiye'de pek
yerlesmedigi hissine kapiliyor,komediler
ve melodramlar disinda bütün türler
varsa yoksa muglak bir "avantür" nite
lemesine hapsediliyorlar.

Ask-mesk dedikodulari disinda "Is
tanbul MacerasiNninçekimlerininsinema
basinindaki yansimalari hakkinda kayde
dilebilecek ilginç bir nokta ise yabanci
filmcilerin çalisma tarzlarina iliskin
gözlemlerin yerli filmeilerin çalisma



tarziyla karsilastirilmasi. Örnegin basrol
oyuncularindan figüranlara, yönetme
nden set isçisine kadar herkesin ayni
siraya girip ayni karavanadan ayni ye
mekleri yemesi büyük bir hayretle kar
silaniyor ...

Epilog: Dört Hergele
"Istanbul Macerasi"nin çekimlerinin
tamamlanmasinin ardindan Fikret Hakan
hala bir takim yeni ve daha büyük proje
olasiliklarindan söz etmektedir ama artik
ayaklar biraz suya ermis olsa gerek,
bunlar bir yil önceki kadar büyük bir
heyecan yaratmaz. Son olarak Fikret
Hakan'i 1974'te yine bir ortak yapimda
görürüz. Hakan, bu kez bir Türk yö
netmenin (Yilmaz Atadeniz'in) çektigi
Dört Hergele adli aksiyon filminde Richard
Harrison ve Gordon Mitchell gibi düsük
bütçeli Italyan popüler sinernasinda
çalisan B-tipi Amerikan oyunculariyla
birlikte rol alir.Fikret Hakan'in adini dün
yaya duyurmasi açisindan en hazin sonuç
burada yasanir. Daha öncekibütün ortak
yapimlarda Fikret Hakan'in adi jene
riklerde en azindan orta siralarda ya
zilirken bu filmi dünya piyasalarina
pazarlayana Italyan dagitimcilar, filmin
ithal versiyonlarinin künyesine hiç bir
Türk'ün adini (7) yazmazlar.

Notlar

senaryoya bir gözatan Ses muhabiri basliginin
Triptyeh -or - Three's A Companyoldugunu görür.
Film, 1972'de Italya'da il Sesso del Diavolo

(Seytanin Seksi) adiyla gösterime girecektir. Bu
film, bugün için kayip olan az sayidaki Italyan
korku filminden biridir.

(6) Ses dergisinin haberine göre Koseina ve
beraberindeki esi, Soray' a "Niçin Türkiye disinda
film çevirmiyorsunuz? Yazik! ... Çok yazik .."
derler.

(7) Yalnizca Feri Cansel'in adi "Ferita Gansell"
seklinde Ingilizcelestirilerek yeraliyor.

Posterler Igor Molino Editare tarafindan
yayimlanan Made In Hell: A Fietorial
Voyage through the Italian Honor (Firenze,
1999)adli kitaptan, fotograflar ise Ses

dergisinden alinmistir.

Basrol
oyuncularmdan
figüranlara,
yönetmenden set
isçisine kadar
herkesin ayna
siraya girip ayna
karavanadan ayna
yemekleri yemesi
Türk basmmda
hayretle
karsilaniyor.
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(1) Aslinda Target: Harry'nin jeneriginde F.
Hakan' in adi nispeten üst siralarda yaziliyor ama
kendisi filmde çok az gözüküyor (Bu bilgiyi
veren Julian Grainger' a tesekkürler). Muhtemelen
F. Hakan'in yeraldigi sahnelerin çogu kurguda
atilarak filmde kullanilmamis olsa gerek. Bu
arada F.Hakan'in daha önce Türk-Alman yapimi
iki filmde rol almis oldugunu da kaydedelim:

(2) Filmin bu yönüyle ilgili tarhsmalar için bkz:
Giovanni Scognomillo, Bati Sinemasmda TÜrkiye
ve TÜrkler (lnkilap Kitabevi, Istanbul: 1996), sf.
60-64.

(3) Çakus ertesi yil Italyanlar'in Türkiye'de
çekecegi bir filme daha ortak yapimci olur. Farley
Granger ve Erika Blanc'in basrollerde oldugu La

Rossa del/a pel/e ehe seotta adli bu filmde Aydin
Tezel yardimci rollerden birinde yeralir.

(4) Yugoslav asilli ve mankenlikten gelme bir
aktrist olan Koscina, daha önce 1964 yilinda da
Operation: Istanbul adli James Bond taklidi bir
filmin çekimleri için Istanbul'da bulunmustu.
Bu arada ilginç bir not: Koseina'nin kocasi,
Istanbul dogumlu bir asilzadeydi ve karisina,
dogdugu evi göstermisti.

(5) Çekimler sirasinda klaketlerde "Avv.
[Avventura] alstambul" yazmaktadir ama
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mide bulandiran filmlerden
dev prodüksiyonlara
bir terfi hikayesi

peter jackson Özgür Kurtulus

DeadjAlive

Jackson, Bad

Taste'i dört yilda,
hiç oyunculuk

deneyimi
olmayan

arkadaslariyla
çekti.

Peter Jackson 1961 yilinin cadilar bayrami
gecesinde Yeni Zelanda'li mütevazi bir
ailenin ilk çocugu olarak dünyaya geldi.
Siradan hayati sekiz yasindayken baba
sinin hediye ettigi 8 mm'lik bir kamerayla
oldukça degisti. Küçük Peter ailesinin
mutlu günlerini filme çekmesi için
aldiklari bu hediye ile ilgili baska planlar
yapmaya basladi. On iki yasinda tele
vizyonda 1933 tarihli King Kong'u seyret
tiginde kararini vermisti. Evlerinin bah
çesinde arkadaslari ile birlikte ilk kisa
filrIÜni çekti. The Dwarf Patrol (Cüce
Devriye) adli bu Ikinci Dünya Savasi
filminde Peter silahlardan çikan toplu
ignelerle ani isimalar yaratarak ilk özel
efektlerine de imza atti. Bu fantastik si
lahlarla vurulan askerler ölümcül bir

kasintiya tutuluyor ve kivranarak can
veriyorlardi. Daha sonra çok sevdigi
James Bond filmlerinin de etkisiyle,
kapagi açilinca içinden sustali çakilar
firlayan kutular gibi daha ölümcül silah
larin yer aldigi kisa macera filmleri ve
animasyonlar çekti. Ayni zamanda çesitli
televizyon filmlerinde görüntü yönet
menligi yaparak bilgisini ve tecrübesini
arttirmaya çalisiyordu. 1983 yilinda yerel

bir gazetede çalismaya baslayinca, ilk
maasiyla kendile 16 mm'lik bir Bolex ka
mera satin aldi ve bununla ilk uzun met

rajli filmi, Bad Taste'in temelini olusturan
Roast of the Day (Günün Rostosu) adinda
10 dakikalik bir deneme çekti. Sonuçtan
old ukça memnun kalmisti, artik gümüs
perdede arkadaslariyla birlikte zevkle
seyredebilecegi filmler yapabilirdi.

1983 yilinda, daha sonra türünün
klasikleri arasina girecek olan Bad Taste'i

(Kötü Zevk) çekmeye basladi. Gazeteden
aldigi maasla, hafta sonu ve tatiUerde se
naryoyu yaziyor, gerekli mekanlari kes
fedip efektleri hazirliyor ve daha önce
hiç oyunculuk deneyimi olmayan arka
daslariyla filmi çekiyordu. Bu böyle 4
sene sürdü. Yeni Zelanda Film Komis

yonu onu ve filmini farketmeseydi böyle
de sürecekti. Oradan aldigi parayla filmi
çabucak bitirdi ve Komisyon filmi Cannes
Film Festivaline (yanlis duymadiniz)
gönderdi. Hakkinda çikan övgü ve nefret
dolu yazilar ve 30 ülkeden gelen siparis
talepleriyle birlikte Peter Jackson artik
ismi bilinen bir yönetmendi.

Filminin basarisi üzerine Jackson
hemen bir zombi filmi senaryosu yaz
maya basladi. Filmine Japon ve Ispanyol
sponsorlar buldu ama gerekli parayi yine
de toparlayamadigindan filme basla
yamadi. Bunun yerine senaryosunu Bad

Taste'i çekerken tanistigi ve sonraki birçok
projede de is ortagi olacak olan, karisi
Frances ile birlikte yazdiklari Meet the
Feebles (Feeble'larla Ta11lsin) adinda bir
kukla filmi çekti. Film, 'The Fabulous
Feebles Variety Hour' adinda bir televiz
yon sovu hazirlayan bir grup kuklanin
(40 kadar) sahne arkasindaki bir gününü
anlatiyordu. 'The Muppet Show'a gön
dermelerle dolu olan bu film, karak-



terlerin sorunlu özel hayatlari, bir
birleriyle olan çekismeleri ve çarpik ask
ve seks iliskileri ile sov dünyasinin bir
alegorisiydi sanki. Feeblelar porno
grafiden, katillige kadar akla gelebilecek
her türlü pislige bulasan dogustan kay
betmis tiplerdi. Örnegin, tavsan Harry
kendisinin cinsel iliskiyle bulasan öldü
rücü bir hastaliga tutulduguna inanmakta
ve bu hastaligi nefret ettigi kisilere bu
lastirmak için çaba harcamaktaydi. De
nizayisi Bletch sovun çekildigi setin gizli
bir odasinda porno filmler üretiyordu.
Fare Trevor bir eroinman ve Bletch'in
filmlerinin degismez oyuncusuydu. Tilki
Sebastian oglancilik ve sübyancilik
üzerine sarkilar yaziyor ve sovun yildizi
Heidi (MissPiggy'nin suaygiri versyonu)
ise film boyunca depresyondan dep
resyona girip ve her firsatta degisik in
tihar yollari deniyordu. Envai çesit garip
kuklanin komik ve elbette mide bulan
diran maceralari özellikle Ispanya' da
büyük ilgi gördü ve Jackson'a hayallerini
süsleyen zombi filmi için gerekli parayi
kazandirdi. Braindead (Beyin Ölüsü), Bad

Taste gibi içinde bol miktarda kan, kus
muk, pislik, ve komedi barindiran bir tür
filmiydi. Filmin orjinalligi geleneksel
zombi filmlerindeki temel manhgi tersine
çevirmesinden ileri geliyordu. Bu filmde
insanlar zombilerin evlerine girmesine
engelolmaya çalismak yerine, onlarin
evlerinden disari çikmamasi için ter
döküyorlardi. Tacksonzombiligi, dirilerek
topragin altindan çikan ölüler olarak
sunmak yerine, fare maymun karisimi
bir hayvan türünün isirmasi ile bulasan
bir hastalik olarak tasarlamisti. Yaslibir
kadin zombinin, canli bir köpegi bütün
olarak yuttugu sahne, bir bebegin zom
bilesmesi ve filmin kahramani Lionel'in
(Timoty Balme) zombi kasabasindakileri
teker teker bir çim makinesiyle parça
lamasi filmin türün klasikleri arasina
girmesine yetti. Aynen Bad Taste ve Meet

the Feebles gibi, bu film de oldukça ucuza
mal edilmesine ragmen, özel efektleri bir
hayli kaliteliydi. Tackson bu filmde ilk
kez profesyönel oyuncularla çalisti ve
karakterler üzerinde detayli olarak çalis
ma imkani buldu. Lionel'in etrafindaki
insanlar birer birer zombilestikçeyasadigi
korkuyu ve en yakin akrabalari ve arka
daslarini vahsice öldürürken hissettigi
gizli zevki çok iyi yansitan Tackson,
siradan bir kasabanin sakin ve normal

insanlarinin içlerinde tasidigi siddet po
tansiyelini oldukça inandinci bir sekilde
gösterdi. Filmin ilk sahnelerindeki masu
miyet ve iyiligin, dehsete ve abartili sid
dete dönüsmesi hiç sintmiyordu. Lionel
hiç tereddüt etmeden kardesini, annesini,
amcasini ve zombilesmis diger kasa
balilari kitir kihr keserken, sadece sevgi
lisi karsisinda tereddüt ediyor, ask ve
manhk arasinda gelip gitmeleri çok basa
rili bir sekilde yansitiliyordu. Braindead

bir çok ülkede gösterime girme imkani
buldu. Filminvideo kopyasini pazarlayan
sirket ellerinde ayni adi tasiyan baska bir

filmin daha olmasi yüzünden, filme yeni
bir isim buldu; Dead/Alive (Ölü/Diri).

Filminin basarisindan güç alan Jackson,
Freddy serilerinin altinci ve son filmi için
bir senaryo yazip New Line Cinema'ya
gönderdi. Senaryo çok begenildi, ancak
film çoktan çekilmeye baslanmisti.
Senaryo için büyük emek veren Tackson
hayal kirikligina ugradi, ama bu olay
New Line Cinema ile Peter Tacksonara
sinda daha sonra yapilacakortak çalis
malar için bir baslangiç oldu.

Braindead, türünün en basarili (kanli)
filmlerinden biri olmasina ragmen, Tack
son 1994'de çektigi Heavenly Creatures'la

birlikte gore-fest filmler çekmeye son
verdigini ilan etti. Heavenly Creatures (Ilahi
Yaratiklar) birbirlerini çok seven iki kiz
arkadasin, onlari ayirmak isteyen anneyi
öldürmelerini anlatan iyi kurgulanmis

bir gerilim filmiydi. Olay 1950'lerde Yeni
Zelanda' da yasanmis ve büyük yanki•

Braindead, Bad
Taste gibi içinde
bol miktarda kan,
kusmuk, pislik ve
komedi barindiran
bir filmdi.



DeadjAlive

Frighteners (altta)

Jackson,
Frighteners'da

istedigi kadar para
harcadi ve Michael

J. Fox gibi bir
Hollywood stanyla

çalisti.

uyandirmisti. Peter ve Frances filmin se
naryosunu yazmak için olaya sahit olan
onlarca insanla konustular. Sonunda
ortaya mükemmel bir senaryo çikti. Film,
Venedik Film Festivalinde Gümüs Aslan
ödülü kazanirken, ayrica en iyi özgün
senaryo dalinda Jackson' a bir Oscar aday
ligi kazandirdi. Heavenly Creatures,vahse
te ve kana alismis Jackson hayranlarini
tam bir düs kirikligina ugratiyorken,
aldigi ödüller ve iyi elestiriler sayesinde
Jackson'a Hollywood yolunu açiyordu.

Aslinda Peter Jackson Yeni Zellan
da'nin dünya sinemasina kazandirdigi
ilk yetenek degildi, son da olmayacakti.
1990'li yillarda özellikle iki Yeni Zellan
dali yönetmen Jane Campion (The Piano,
1993) ve Lee Tamahori (Once Were Warri

ors [Bir Zamanlar Savasçiydilar], 1994)
önemli filmlere imza attilar. Ülkenin dis
dünya ile baglarinin zayif olmasindan
dolayi yetenekli yönetmenler kendi ya
rattiklari tarzlariyla sivrilebiliyorlardi.
1929' da Ted Cmibray kendi kesfettigi bir
sistemle çektigi filmlerde çesitli doga
sesleri ve müzik kullanmisti. 1970'lerde
Geoff Murphy oldukça düsük bütçeli
filmlerinde etkileyici aksiyon efektlerine
yer vermisti. Iste Peter Jackson bu gele
negin temsilcisiydi ve ustalarina vefa
borcunu 1995 yilinda çektigi Forgotten
Silver (Kaybolan Gümüs) adinda yari
belgesel bir filmle ödedi. Colin McKenzie
adinda, Yeni Zelanda'li bir film yapimcisi
hakkindaki bu film bütün dünyada ama
en çok Yeni Zelanda' da önceki filmleri
kadar ses getirdi. McKenzie, 1800'lü
yillarda Wright kardeslerden de önce uç
mayi basaran, renkli ve sesli filmler çe
kebilen, ancak kötü sansi ve içine kapa
nikligi yüzünden bir türlü ismini duyura
mayan bir sinema dahisiydi. Dogal olarak
herkes, özellikle Yeni Zelanda'lilar bu er-

ken dahiyi neden daha önce duyma
diklarini merak ettiler. Bazi arastirmacilar
kütüphanelerde günlerece eski gazeteleri
tarayarak McKenzie'ye dair bir seyler
ögrenmeye çalistilar. (Hatta bir sinema
okulunda ögretmenlerden birinin derste
uzun uzun McKenzie' den bahsettigi
söyleniyor.) Fakat bütün çabalar bosu
naydi, çünkü adami Jackson yaratmisti!
Film bir sakaydi saka olmasina ama, Yeni
Zellanda'da (ve elbette tüm dünyada)
yetenekli genç yönetmenlerin ne gibi
zorluklarla karsilastigini göstermesi
açisindan oldukça ironikti.

Heavenly Creatures'in basarisi üzerine
Amerikan film sirketleri ve özellikle
Robert Zemeckis, Jackson ile ilgilenmeye
basladi. Zemeckis ondan bir fantastik
gerilim filmi yazip yönetmesini istedi.
Gerekli parasal destegi buldu ve böylece
Frighteners (SevimliHayaletler) ortaya çikti.
Jackson bu filmde ilk kez istedigi kadar
para harcadi ve Michael J. Fox gibi bir
Hollywood stari ile çalisti. Jackson 25
sene önce evinin bahçesinde toplu igne
lerle yaptigi efektIerin etkisini tekrar ya
ratmak için bu sefer binlerce dolarlik
bilgisayar programlari kullandi. Film
basariliydi ve Hollywood' da birçok
kisinin, özellikle yapimcilarin begenisini
kazandi ama, yanlis zamanda (Atlanta
Olimpiyatlarinin basladigi gün) göste
rime girdigi için beklendigi kadar çok is
yapmadi. Sadece bir çok ülkede Jackson
fanatiklerinin sayisini arttirdi. Arkasina
Zemeckis gibi güçlü bir yapimeiyi da
alan Jackson artik çocukluk hayallerini
gerçeklestirme zamaninin geldigini
düsünerek King Kong'u, 1933'de çekilen
orjinal hikayeye sadik kalarak yeniden
yazmaya basladi. Senaryo bitmek üzerey
di ki Godzilla'nin (1998) beklenildigi kadar
iyi is yapmamasi üzerine sirket projeyi
iptal etti.

Peter Jackson 4 senede 150 bin dolara



çektigi Bad Taste' den on sene sonra, Holly
wood'un en büyük film sirketlerinden
New Line Cinema'nin en güvendigi yö
netmenlerden biri oldu. COl1tact (Robert
Zemeckis, 1997) filminin özel efektlerini
yapan grupta yer aldi. Tolkien'in The Lord

of the Ri11gS (Yüzüklerin Efendisi) üçleme
sini sinemaya aktarmayi planlayan sirket,
hiç düsünmeden bütçesi 250 milyon
dolara ulasan bu devasa projeyi Peter
Jackson'in ellerine teslim etti. Bugünlerde
Jackson filmin çekilecegi Yeni Zellanda' da
insa edilen hayali ülke Habitton'un plan
lari üzerinde çalisiyor. 2000 yilinda gös
terime girecek üçlemenin ilk filminde bas
karakter GendaWi Sean Connery'nin
canlandiracagi söyleniyor.

Bad Taste

Bad Taste, 1960'larin son yillarinda
George A Romero' nun Night of the Livil1g

Dead filmiyle baslattigi splatter (koyu bir
sivinin siçramasi sonucunda çikan ses)
filmlerinin takipçisi sayilabilir. Ama Jack
son kendisiyle yapilan her söyleside en
çok etkilendigi yönetmenin, gore sahneleri
komedi unsuru olarak kullanan ve en

vahsi sahneleri bile tÜm ayrintilariyla
göstermekten çekinmeyen Sam Raimi
(Evi! Dead 1-2, Army of Darkl1ess) oldu
gunu itiraf ediyor. Zaten Jackson'in fil
minde kani ve siddeti sadece gÜldÜrrnek
için kullandigi ilk sahnelerden itibaren
açikça belli oluyor.

John Waters'in 1970'deçektigiMol1do
Trasho' dan beri belki pek az filmin adi,
konusuyla bu kadar örtüsmÜstÜr. Bad

Taste kÜçÜk bir sahil kasabasi olan Kai
horo valisinin Uzay Savunma ve Istih
barat Servis'ini (Astro Intelligence and
Defence Service, ALD.S.) telefonla ara
yarak sehirlerinin uzaylilar tarafindan
isgal edildigini haber vermesiyle basliyor.
Uzaylilar galaksiler arasi bir fast food
lokantasinin menüsÜne insan kaniyla
yapilan yeni bir yemek eklemek için dÜn
yaya gelmislerdir. DÜnyayi bu istenme
yen misafirlerden korumakla görevli
ALDS.'in pek de normal görünmeyen
yari robot baskani, en güvendigi ele
manlarini, kasabayi ve elbette bÜtÜn
dünyayi insan görünce agizlarinin suyu
akan bu uzayli mahluklardan ku
rtarmakla görevlendirir. Derek (Peter
Jackson) ve Barry (Pete O'Herne), ka
sabaya ilk önce gelip bilimsel (!i!) aras
tirmalar yapmaya baslariar. Takimin

silahli gücÜ Frank (Mike Minett) ve Ozzie
(Terry Potter) ise cephaneleri ile birlikte
yola koyulmuslardir. Kasaba da hiç insan
kalmamistir. Uzaylilar talihsiz kasaba
halkinin bedenlerini ödÜnç alip, ellerinde

sopa ve baltalarla yari zombi triplerinde
ortalikta dolasmaktadirlar. Talihsiz bir
peder (Craig Smith) ise o gÜn yardim
toplamak için kasabaya gelir ve kendini
bu garip ve bol kanli maceranin içinde
bulur. Kopan kafalar ve kollarin hava
larda uçtugu ve kanin su gibi aktigi
sahneler boyunca kahramanlariimz uzay
lilari tek tek haklayip baskanlari Lord
Crumb'u geldigi yere, yani uzayin derin-i

Heavenly
Creatures,
birbirlerini cok,
seven iki kiz

arkadasm onlari
ayirmak isteyen
anneyi
öldürmelerini
anlatan iyi
kurgulanmis bir
gerilim filmiydi.

Heavenly Creatures



Baska bir
filmde göze

batabilecek zayif
kamera kullanimi
ve kurgu zaaflari,
Bad Taste'de kötü

oyunculukla
birleserek filmin
bir kült olmasini

sagladi.

liklerine geri göndermeyi basarirlar.
Ancak yanlislik eseri Crumb ile birlikte
uzay gemisinde (koskoca bir ev) kalan
Derek elektrikli testeresiyle ve oldukça
fantastik bir yöntemle (Derek elinde tes
tere Lord Crumb'un kafasindan girip,
bütün vücudunu içten katettikten sonra
kiçindan çikarak yeniden dogar!) mace
rayi sonlandirir.

Filmdeki iki ana karakter, Derek ve
Lord Crumb'un sag kolu Robert, daha
sonraki filmlerinde de degisik rollerde
oynayacak olan Peter Jackson tarafindan
canlandirilmis. Diger tüm kadro Jackson'
in eski okul ve is arkadaslarindan o
lusuyor. Lord Crumb ise Jackson'in eline
kamerayi veren kisi, yani babasi tara
findan seslendirilmis. Oldukça kisitli
imkanlarla çevrilen filmde kullanilan fi
guranlarin azligi oldukça sorun yaratmis.
Filmin daha ilk sahnesinde kafasi 44'lük
bir magnum (filmdekullanilan tek gerçek
silah) ile parçalanan Ken Hammon film
boyunca 23kez daha ölüyordu.

Elbette inanilmayacak kadar düsük
bir bütçeyle otomobillerin patladigi,
evlerin uzay gemisi olup uçtugu ve
kafalarin parçalandigi bir film çekmek
kolaydegildi. Üstelik Jackson yapimcilik,
yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk

gibi her biri ayri maharet gerektiren tüm
görevleri kendi üstlenmek durumunda
kalmis. Bu da yetmezmis gibi özel
efektleri de annesinin yardimiyla kendi
yaratti. Filmdeki silahlari kartondan ve
alüminyum borulardan imal edip kanli
sahneler için bol bol boya, jöle ve hayvan
iç organlari kullanmis. Amatör oyun
cularini (ve tabi kendisini de) yönetmek
için büyük çaba harcayan Jackson'
oyunculuk siritmasin diye diyaloglari bir
kaç cümleyle sinir landirarak harekete
önem verdi. Zaman zaman kameranin
nerede oldugunu unutup suursuzca
oradan oraya kosturan figüranlar, ölür
ken de orjinalhareketler sergilerIer.Fakat
Jackson tüm bu olumsuzluklari bir ko
medi unsuru olarak kullanarak isin
içinden çikmasini bilmis. Baskabir filmde
göze batabilecek zayif kamera kullanimi
ve kurgu zaaflari, Bad Taste'de kötü
oyunculukla birleserek filmin bir kült
olmasini sagladi. Çekim süresinin olduk
ça uzun olmasi ise hiç akla gelmeyecek
problemler de yaratmis. Örnegin, film
bir gün içinde geçtiginden, oyuncular
dört sene boyunca saç ve sakal model-

. lerini degistiremediler. Filmin ilk sahne
sinde bir uzayliyi öldüren Pete O'Herne,
çekimden sonra sakalini kesmeyi



düsünürken, bu planini dört sene sonraya
ertelernek durumunda kaldi.

Taekson'in dünyayi kurtaran savas
çilari bilimkurgu filmlerinde sikça gör
meye alistigimiz dünyayi kurtaran
kahraman tipleriyle pek de örtüsmeyen
karakterler. Grubun lideri Frank hariç,
dogru düzgün düsünemeyen ve ne yap
tiklarinin farkinda olmadan ortaliga ates
ederek oradan oraya kosusturan isbil
mezler. Özellikle Rambo'nun daha aptali
olarak tarif edebilecegim Ozzy tam bir
silah delisi. Derek ise filmin en renkli ka
rakteri. Uzaylilarin lideri Lord Crumb'un
sag kolu olan Robert (Peter Taekson) ta
rafindan bir uçurumdan asagi atildiktan
sonra, kafasi bir muz kabugu gibi (ya da
karpuz mu demeliyim?) açiliyor ve film
boyurica beyninin yere düsen parçalarini
toplayarak kafatasini bir bütün olarak
muhafaza etmeye çabaliyor. Çok sevdigi
elektrikli testeresi ile Crumb'un içini bo
saltana kadar da huzura eremiyor. Uzay
lilar ise baska bir alem. Bu dünyanin di
sindan gelmekten baska hiç bir orjinal
özelligi olmayan düsmanlarimiz, ne
yüksek teknoloji silahlara ne de süper
güçlere sahipler. Ellerinden silahlari
alininca bir çoeuk kadar savunmasiz
kalan bu zavalli yaratiklar, Romero film
lerindeki zambileri animsatan agir aksak
hareketleriyle basli basina bir komedi
unsuru. Baskanlari Crumb hariç kençii
baslarina karar verme yetisine de sahip
olmayan bu mahluklarin en iyi be
cerdikleri seyse ölmek. Liderleri Lord
Crumb ise filmdeki en akli basinda ka
rakter diyebiliriz. Dünyayi ''hoktan bir
gezegen" olarak tanimlayan ve insanlarin
onu korumak için bu kadar çaba gös
termesine bir türlü anlam veremeyen
Crumb'un tek amaci temsilcisi oldugu
galaksiler arasi fast food restorani,
'Crumbs Crunchy Delights'i, insan kaniy
la lezzetlendirdigi hamburgerlerle zengin
etmek. B.unun için adamlariyla birlikte
topla yabildikleri kadar insan parçasini
karton kutularina dolduruyorlar. Film
deki bir baska kötü karakter ise yine Tack
son'in canlandirdigi Robert. The Boys
tarafindan ilk yakalanan uzayli ya da
kahramanlarimizin deyimiyle "bastard"

(piç),Derek'in yaptigi bilimsel deneylere
(ayak tabanina çivi çakmak gibi) maruz
kaldiktan sonra, Barry tarafindan bir
biçakla bogazindan duvara çivilenene
kadar arsizca dehset saçiyor. Filmdeki

tek kurban, olaylarin farkina varana
kadar tek derdi kilise için yardim top
lamak olan peder Giles, uzaylilar tara
findan yakalandiktan sonra, film boyuri
ca, içinde envai çesit sebze bulunan su
dolu bir kazanin içinde agzinda bir elma
ile kurtarilmayi bekliyor. Bad Taste hiç
kadin karakter olmayan bir film. Taekson
bu mide kaldiran filmde gönüllü oy
nayacak bir kadin bulamamis olsa gerek.

Düsük bütçesine ragmen, özel efekt
lerin filmde üzerine düseni yaptigini
söylenebilir. Özellikle uzaylilarin il1san
suretinden gerçek sekillerine dönüstügü
ve Lord Crumb'un testere ile öldürül
dügü sahneler sok edici. Uzaylilarin ken
di kustuklarini yemeleri ve bir koyunun
hedefini sasiran bir bazuka mermisiyle
parçalanmasi gibi sahneler ise oldukça
eglendirici! Bad Taste'in oldukça sinirli
olanaklarla çekildigi göz önüne alinirsa,
Peter Taekson'in bu ilk filmiyetenegini
kanitlamasi açisindan iyi bir film sayi
labilir. Eglenmekten ve eglendirmekten
baska bir amaci olmadigi anlasilan Tack
son, abartili efektleri, detaysiz ve basit
anlatimi ile istedigi sonucu elde etmis
görünüyor. Bugün artik bir gorefest kültü
olan film Cannes Film Festivali'nde
gösterildikten sonra, Uluslararasi Paris
Fantastik Filmler Festivali'nde en iyi film
ödülü kazanmis. Gösterime girdigi sinirli
sayidaki ülkede küçük çapli skandallara
yol açmis. Örnegin, Ingiltere de film
afislerinin sokaklara asilmasi yasak
lanmis; Ispanya' da seyircilerden bazilari
koltuklara kustugu için film zamanindan
önce.gösterirnden kaldirilmis. Ince bir
mizah O) anlayisiniz ve saglam bir
mideniz varsa bu kanli, komik ve saçma
filmi agzinizda kötü bir tadla, afiyetle
seyredebilirsiniz.

BadTasle

Bad Taste,
gösterime girdigi az
sayidaki ülkede
küçük çapli
skandallara yol
açmis. Örnegin,
ingiltere'de film
afislerinin sokaklara
asiimasi

yasaklanmis.
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"Nükleer Tehlike"

senaryolari
olarak ortaya

çikmistir.

Soguk savas yillarinda ilk örneklerini
veren kiyamet-sonrasi romanlarin (Lloyd
Abbey, Paul Anderson, Neal Barrett,
Richard Matheson) inanilmaz bir popü
lerlige ulasmasi, her zaman oldugu gibi
film yapimcilarinin gözünden kaçmamis
ve "Kiyamet-sonrasi, bilim/kurgu, korku
ve drama" gibi alt türlere ayrilarak geli
sim göstermeye baslamistir. Türlü türlü
felaket senaryolari ve eger böyle olursa,
diyerek olusturulan temel iddia ve olmasi
muhtemel bir felaketten duyulan korku,
yazarlarin kaleminde sekillenmis ve tüm
duygulari paraya çevirmesini bilen
Hollywood araciligiyla yönetmenlerin
kamerasinda son seklinialmistir.Kiyamet
ve kiyamet-sonrasi temasi, öncelikli ola
rak Amerika merkezli "Nükleer Tehlike"
senaryolari olarak ortaya çikmistir.Genel
olarak konular alternatif gelecek model
leri üzerindeki sanrilamalardan olusur.
Bu yapitlar, felaketi oldugu kadar felaket
sonrasi toplumun alacagi sekil, sosyal

yasam ve felaketten sonra yetisecekkusak
hakkinda da bir çok önerineler sunarlar.
Yazimizda inceleyecegimiz yapitlar,
türün, dolayli yoldan, eskiden beridir
kullanilmakta olan zombi ögesine adapte
edilmesiyle olusan "kiyamet-sonrasi
zombi" filmlerinin belki de en bilinen ve
sevilen üçiüsüdür.

Ise Bmm'lik filmler çekmekle bas
layan Amerikan bagimsiz korku sine
masinin duayeni George Romero'nun
öyküsü televizyon sovlari yönetmesiyle
devam eder. Bu bildik öyküyü kökten
degistiren sey ise 1967'de Romero, John
Russo ve Scott Streiner'in düsük bütçeli
bir korku filmi yapmak amaciyla Hard
man Associaties adli reklam sirketinin
sahibi Karl Hardman'la görüsmeleri ve
Image Ten Inc.'i kurmalari olmustur.
Böylece, Night Of The Living Dead
(YasayanÖlülerin Gecesi;1968)ile Ölüier
Üçlemesi baslamis olur.

Night of the Living Dead
White Zombie (Beyaz Zombi; 1932), The
Ghost Breakers (1940), i Walked With A
Zombie (Bir Zombi Ile Yürüdüm; 1943)
gibi yapitlarla baslayan zombi filmleri,
baslarda zombi imgesini vudu büyüsü,
kara bÜyÜ gibi metafizik kavramlarla
açiklanirken yukarida bahsedilen top
lumsal histerilerin isin içine girmesiyle
bu tÜr biçim degistirip zombi olgusunu
daha maddi ve akilci bir sekilde açik
lamanin yollarini aramaya baslanmis ve
bunda da Richard Matheson'un ['m A
Legend (Ben Bir Efsaneyim) db romani
bÜyük bir yol gösterici olmustur. Akilci
bir sekilde açiklanan (virüs ya da rad
yasyon etkisi, çilgin bilim adamlari, vs.)
korku ögesi dönemin özellikleAmerikan
izleyicisinin içinde bulundugu soguk



savas atmosferiyle baglantili olarak "Ya
olursa?" endisesiyle eslendiginden bu
filmlerin etkisi vudu temelli açiklamalara
sahip zombi filmlerinden farkli bir yere
oturuyordu.

Zombilere bilimsel bir açiklama
getirmeyi ilk deneyen filmlerden biri
Night Of The Living Dead'dir. Romero,
yeniden hayata dönüs olgusunu düsen
bir uydudan yayilan radyasyon kaynakli
hastalikla açiklar - belki de bu senaryo
için Sovyetler'in yörüngeye yolladigi
uydularin Amerikan halkinda yarattigi
korkudan feyiz aldigini söyleyebiliriz
(Sovyetler, yörüngeye 1961 yilina kadar
tam on tane Sputnik uydusu oturt
muslardi). Filmin klostrofobik atmosferi,
filmi daha da ürkünç bir hale getirmistir.
Romero'nun John A. Russo ile birlikte
kaleme aldigi bu bagimsiz yapimi 114
bin dolara malolmus ve renkli çekilmeye
baslayan film bütçe yetersizliginden
dolayi siyah-beyaz olarak tamam
lanmistir (1). Filmin siyah-beyaz ol
masinin dezavantajlari oldugu kadar
avantajlari da vardir: renk ile ilgili olarak
kimsenin basi agrimamistir - hatta bazi
sahnelerde kan niyetine çikolata surubu
kullanilmistir. Filmin müzikleri için ayri
bir bütçe ayirmak söz konusu bile olma
digindan, müzikler Capital film müzikleri
kütüphanesinden alinmistir. Filmdeki
zombi kadrosu ise, Romero'nun arka

daslari, set ekibi ve Evans City civarindan
toplanmis insanlardan olusturulmustur.

Film, Pittsburgh'un disindaki Evans
sehir mezarliginda baslar, Barbra (Judith
O'dea) ve kardesi Johnny (Russel Streiner)
annelerinin mezarini ziyaret için bu me
zarliga geldiklerinde, arabadan inerken
radyodan gelen garip açiklamalarla bir
seylerin ters gittigi anlasilir. Kardesini
sürekli korkutarak onunla dalga geçen
Johnny sonunda kardesini korkutmak
için gösterdigi adam tarafindan öldü
rülür. Adamin basini yukari kaldirip
bakmasiyla simsekler çakar ve adamin
bir zombi (William Hinzman) oldugunu
görürüz. Çiglik çigliga kaçan Barbra
sonunda bir çiftlik evine siginir; tele
fonlarin çalismamasi -bize ikinci kez bir
seylerin ters gittigi mesajini verir. Küçük
bütçesiyle etkileyici ve gerçekçi genel
felaket görüntüleri çekemeyecegini bilen
Romero bu ise hiç girismemis ve tv haber
leri ya da radyo anonslari araciligiyla
yasanan genis çapli felaketi "göstermeden

ima etmistir". Barbra'yla beraber bir kaç
korkutucu dakika yasayan izleyici çok
geçmeden filmin kahramaniyla tani s
tinlir: arabasinin benzini bitmek üzerey
ken gelip eve siginan Ben (Duana Jones)
hemen kontrolu ele alir ve evin etrafini

zombilerden temizleyip evi izole etmek
için camlari ve kapilari tahtalarla çakip
kapatir. Yeterince badire atlatmis olan
Barbra girdigi sokun etkisiyle film
boyunca pek kalkamayacagi koltuga
oturur - daha dogrusu kapilari açip ölen
kardesini kurtarmaya gitmek gibi saçma
fikrini onaylamayan Ben tarafindan "otur
tulur!" Ben, yolda geçirdigi maceralari
anlatarak yine seyirciyi tuzaga dÜsürÜr
- Romero'nun film boyunca kullanacagi
göstermeden ima etme tuzagina. Sahneyi
hiç çekmeden onu oyuncularin agzindan
anlatma yöntemi Romero'nun 114.000
dolarlik bir bütçeyle uygulayabilecegi
kuskusuz tek ve en iyi yöntemdi.

Daha sonra evin her yerini kapatan
Ben, radyoyu açar ve felaket asamali
olarak seyirciye anlatilmaya baslanir. Ilk

radyo anonslarinda felaket, deliler
ordusu, kati11er grubu gibi varsayimlada
açiklanir. Radyo anonslari ve daha sonra
da evde bulunan televizyondan felaketin
gerçek nedenini ve sonucunu ögrenir
izleyici: DÜsen bir uydudan yayilan
radyasyonla hayata dönen ölÜler, canli
insanlara saldirarak onlari yemektedirler.
Elbetteki, oJdukça cüretkar bir önerme:i

Zombilere bilimsel

bir açiklama
getirmeyi ilk
deneyen filmlerden
biri Night of the
Living Dead'dir.

Night of the Living Dead



Dawn of the Dead

Radyasyon! Duran
bir beyni yeniden

çalistiran,
canlandirdigi

ölüleri

beyinlerinden
vurulmadiklari

sürece ölümsüz
kilan bir neden.

Radyasyon! Duran bir beyni yeniden
çalistiran, canlandirdigi ölüleri beyin
lerinden vurulmadiklari sürece ölümsüz
kilan bir neden. Akliselim her insanin

kolayca çfuütebilecegi bir tez!Ama daha
önce de bahsettigimiz gibi toplumsal
histeri, en grotesk önermeyibile inandirici
kilabilir. Romero'nun televizyondaki
hükümet ve ordu görevlileri ile ilgili
kendisinin de rol aldigi bir sekansinda
da, halkin yönetimlere olan güvensizligi
irdelenir.

Evin içinde bir tüfek bulan Ben çok
geçmeden evin bodrumunda gizlenmis
diger kahramanlarla tanisir. Kendilerine
niye yardim etmedikleri konusunda he
men kavgaya tutusan Benve Harry (Karl
Hardman hem yapimci hem oyuncu) film
boyunca kedi köpek gibidalasacaklarinin
ilk isaretini verir. Harry'den önce eve
gelmis olan Tom (Keith Wayne) ve
sevgilisi Judy (Judith Ridley), filmin
antipatik unsuru Harry'nin karisi Helen
(Marilyn Eastman) ve ölüler tarafindan
ismlmis kizlari Karen (Kyra Schon,
filmdeki babasi gerçekte de babasidir.)
ile karsilasiriz. Filmin neredeyse yarim
saatini dolduran "Bodrumda mi sak
lanalim, yoksa yukarida mi kalalim?"tar
tismasi Ben'in liderligi altinda yukarida
toplanmalariyla son bulur. Romero'nun
senaryolarinda liderlik, karizma gibi
pozi tif özelliklerin genellikle siyahi
oyunculara verilmesi ilginç bir noktadir.

Zambilerden birisi alet kullanmaya
karar verip yerde buldugu tahta parça
siyla kapiya vurmaya baslamasi diger
zambileri de harekete geçirir ve zom
bilerin hepsi kapali kapi ve pencerelere
saldirmaya baslar. Onlari engellemeye
çalisan Ben silahini yere birakir, bu
firsattan yararlanan Harry silahi yerden
alip Ben'in üzerine dogrultur. Bir çok•

. korku klisesindeki gibi etrafi korku
ögeleriyle sarilmis durumdaki kah
ramanlarin birbiriyle mükemmel daya
nismasini, Romero'nun filmlerinde pek
göremeyiz. Romero kahramanlari, hiç bir
zaman içlerinde zaten seçilmis olan bir
lidere sahip degildir. Ben, Harry'nin
elindeki silahi kapar, ve yine kliselerin
aksine Harry'yi hemen vurur. Bu arada
yukaridaysa Harry'nin karisi Helen'i
yakalayan zombiler film boyunca
depresif takilan Barbra'nin ani atagiyla
durdurulurlar. Fakat Barbra kendini kur

taramaz ve eldivenIerinden tanidigimiz
sabah ölen kardesi (2) tarafindan alinir.

Barbra tarafindan kurtarilan Helen
kendini bodrum katina atar ve henüz

ölmüs olan babasini yemeye baslayan
kizi tarafindan karsilanir. Ve Karen
oldukça rahat bir sekilde kullandigi kesici
aletle (3) eski annesini ya da yeni kur
banini öldürür. Yukaridadaha fazladaya
namayacagini anlayan Ben asagidan
gelen Karen'i saf disi ederek basindan
beri karsi oldugu Harry'nin planini
uygular ve kendini bodruma kapatir.
Zombiler tüm ugrasilarina ragmen kapiyi
kiramazlar (Lider özelliklerinin verildigi
kahramanin hata yapmasi - Harry'nin
plani dinlenseydi herkes yasiyor olacakti
- korku kliselerinde nadir görülen bir
özelliktir.) ve asagida yeniden yasama
merhaba diyen Harry'yi ikinci kez öl
düren Ben,daha sonra da tÜfeginiHelen'e



dogrultarak tetigi çeker.
Filmin bundan sonraki bölümü

Romero'nun Dawn Of The Dead'de (Ölü
lerin Safagi) bol kullanacagi rahatlatma
sahnelerinin ilk örnegini teskil eder ve
tabii insan denilen yaratigin gerçek
yüzünü ortaya koyan sahneler in de! Iyi
silahlanmis yerel kuvvetler (Dawn'da isin
içine ordu da giriyor) ve avlari: zombiler!
Ellerindeki çiftelerle zombi aYina çikmis
olan insanlar Romero'nun anlatimiyla
tam birer canavara dönüsüyorlar ve
filmin korku ögelerine acimaya bas
liyoruz. Romero'nun inanilmaz gerçekçi
av sahneleri (Ayrinti çekimsiz orta odakli
mercek kullanilan çekimleri insana haber
veya belgesel görüntüleri izlenimi hissi
veriyor) filmin basindan beri kuduza
yakalanmis hayvanlar olarak betimlenen
zavallilari bir kenara birakip "Gerçek cani
kim?" sorusunu sorduruyor! Ölülerin
gecesini kazasiz belasiz atlatip disari
çiktiktan sonra, Zombi avcilari tarafindan
zombi sanilarak kafasindan vurulup
kasap çengelleriyle sürüklenerek zom
bilerden olusan bir ceset tepesini üzerinde
yakilan Ben'in durumu sanirim kimin
cani oldugunu anlatiyor.

Romero'nu üçlemesindeki taze ve
gerçekçi ölüleri kullanmasi zombi filmleri
için bir yeniliktir ve ayni zamanda bir tu
zaktir da! Bu tuzagi Dawn Of The Dead'de
büyüteç altina alacagiz. Night'in yakala
digi inanilmaz ve beklenmedik basari
Amerikan Bagimsiz Korku sinemasi
tarihine Bay Ölüm olarak adini yazdiran
zombi istismarcisi (zombieploitation, bu
türün uç noktasi ise Lucio Fulci'dir.) Ro
mero'nun adini tüm dünyaya duyurdu.
Daha sonra Romero yönetmenlige, Season
of the Witch (Cadinin Mevsimi; 1972), Code
Name: Trixie (Kod Adi: Trixie diger adi:
Craziesi 1973 [bu filmde kimyasal si
lahlarla deliren insanlar anlatiliyordu]),
Martin (1978) gibi fazla ses getirmeyen
filmlerle devam etti. 1974'de Romero'nun

sik sik gittigi Monroeville Mall'da (Pitts
burgh'un disindaki çok büyük bir alis
veris merkezi) gezerken olusmaya baslar
Dawn Of The Dead'in öyküsü ve 1977'de
1,5 milyon dolarlik bir bütçeyle United
Film & Laurel Group'un yapimciligini
üstlendigi, üçlemenin ikinci ve belki de
en saglam halkasi yapilmaya baslanir (4).

Dawn of the Dead
"Cehennemde yer kalmadiginda ölüler

dünyada yürüyecek" cümlesi 120 daki
kalik filmdeki tek açiklama. Ilk filmde
dirilme sebebini radyasyona baglayan
Romero bu filmin hikayesini oldukça
belirsiz birakmis. Aradan geçen on senede
radyasyon önermesinin oldukça grotesk
ve bilime-aykiri oldugunu gören Romero
bu tür metafizik bir açiklamaya yönelmis
olabilir. Romero'nun tek basina yazdigi
senaryo, ünlü Dario Argento 'nun redak
siyonundan geçmistir - hatta filmin
Romero'ya özgü karamsar sonunun
degistirilmesi önerisi Argento tarafindan
yapilmis. Romero'nun hiç bir zaman

kopamadigi Pittsburgh'da geçen film,
kaotik yapisiyla ilk filmden çok farkli ve
belki de ehil oldugunu - tabii, bunda
bütçenin etkisi de yadsinamaz - hemen
hissettiriyor. Dawn'in görsel efektlerini,
bu filmden sonra ünlenecek olan Tom

Savini hazirlamistir. Filmin Amerika
versiyonunda müzikleri Romero tara
findan seçilen hazir besteler olusturuyor,
Italya versiyonunda ise Argento'nun da
Üyesi oldugu Goblin adli Italyan rock
toplulugunun mÜzikleri de yer aliyor.

Film Pittsburgh'daki (Romero sadece,
Dawn'da Pitsburgh disina çikmistir.)
Wgon Tv adli televizyon istasyonunda
baslar. Fran'in (Gaylen Ross) çalistigi tv
istasyonunda baslayan karisiklik, kaotik
havasini hemen solutur izleyiciye. Ülke
genelinde olaganüstÜ hal ilan edilmistir;
kendisine inanilmayan ve alay konusu
olan bilim adami canli yayinda durumu
açiklar: ÖlÜler dirilmistir! Fran'in erkek
arkadasi trafik muhabiri Steven (David
Emge) istasyona gelir ve olaylarin dogru
olduguna Fran'i ikna ederek Fran'i pilotu
oldugu helikopterle kaçmaya ikna eder.i

Dawn of the Dead

Romero'nun tek

basina yazdigi
senaryo, ünlü
Dario Argento'nun
redaksiyonundan
geçmistir.



Romero, dev bir
alisveris

merkezinde tek

basina kalma
hayalini öyle bir

suiistimal eder ki,
izleyici neredeyse

yarim saat
boyunca oradan

buraya gezip
istediklerini

simrsizca alan dört

kisiyi izler.

Daha sonra Steven'in arkadasi Swat as
keri Roger (Scoot H. Reiniger) ile tani
sacagimiz bir gettoya çevirir kamerasini
Romero. Kahraman Amerikan asker

lerinin zombilerle dolu bu gettoda nasil
çaresiz kaldiklarini görürüz. Burada
siyahi ve elbette karizinatik Peter (Ken
Foree) ile tanisan Roger onu da kaçis pla
nina dahil eder. Iki askerin diyaloglarinda
bol bol geçen kaçis kelimesi, insanlarin
bu durum karsisinda nasil çaresiz
kaldiklarini kesin bir biçimde anlatir.
Büyük sehirlerde tüm yetkililer görev
yerlerini terk ederek bundan sonra Mad
Max tarzi bir hayat sürecekleri yerlere
dogri-ikaçmaktadirlar. Stephen ve Fran'in
Roger ile bulusacaklari polis limaninda,
gördügümüz polisler, liman görevlisi
diger polisleriöldürüp stoklariylaberaber
yakindaki adalara kaçmaya çalismak
tadirlar. Helikopterle kaçmanin daha iyi
oldugunu düsünen kaçak polisler, olay
yerine gelen Roger ve Peter tarafindan
durdurulurlar. Artik her sey bitmistir.

Night karamsar sonuna ragmen, son
10 dakikadaki av sahneleriyle savasin
insanlar lehine sonuçlandigi izlenimini
veriyordu, Dawll ise bu izlenirni, filmin
ilk dakikalarinda ve oldukça kanli bir
biçimde silmektedir. Dört arkadasin
helikopterle yeni ve oldukça zorlu bir
hayata dogru yükselirken arka plandaki
dev gökdelenin isiklarinin yavas yavas
sönmesi bu sözün dogrulandigi ve kaotik
atmosferin doruga çiktigi bir sahnedir.
Kahramanlarimizin üzerinden geçtigi
tasra kasabalarinda Night'dan hatirla
yacagimiz av partileri yasanmaktadir.
Filmin ilk bölümündeki kaotik atmos

ferden bunalan izleyiciye, sabah isigiyla
ava dönüsen zombiler gösterilirken bir
yandan da Night'da ki "Gerçek Cani
kim?" sorusu yinelenir ve Romero zom
bileri öldürdükten sonra toplu halde
resim çektiren askerleri gösterip malum
cevabi verir. Bu bölümde yine korku
kliselerinin aksine korku objesi - ortam
iliskisi ters yüz edilip zombiler gün
isiginda yansir kameraya, arka planda
kullanilan country parçaya ragmen obje
korkunçlugunu yitirmemistir - belki de
insan türünün kendi türdeslerine uygu
ladigi vahsettir korkunç olan.

Büyük sehirlerden uzak durmak
gerektigini bilen kahramanlanmiz kendi
kaderlerini çizmek için yola devam eder
ler, Benzin almak için durduklari istas-

yonda birkaç ölüyü daha ait olduklari
yere gönderdikten sonra, açliklarini
dindirrnek için büyük bir alisveris mer
kezinde (Monroeville Mali [5]) durak
larlar, bölgede nükleer enerji kullanil
maktadir ve magazada elektrikler çalisir
durumdadir ama magazanin içi ve disi
ölülerle doludur. Magazanin sivil sa
vunma için hazirlanan deposuna giren
kahramanlarimiz kapilari destekledikten
sonra kariniarini doyururlar. Daha sonra
haber alma ihtiyaci hissederler ve Roger
ve Peter magazada kesfe çikar. Büyük
çabalardan sonra magazanin kilitlikalmis
güvenli bölümüne giren iki arkadas
dilediklerini sinirsizca alirlar ve bir kaç
küçük kanli maceradan sonra güvenli
depoya geri dönen kahramanlarirniz,
magazada kalacaklari aylar süresince
konserveyle beslenemeyecekleri için ma
gazanin tümünü ele geçirmek için bir
plan yaparlar. Magazadan aldiklari (çal
diklari) televizyondan gelen haberler
oldukça kötüdür. Film boyunca güven
likli ve aydinlik ortamlarda ani soklar
vererek seyirciyi en beklenmedik anlarda
yakalayan Romero, korku objelerinin
kullanildigi planlarda ise fonda oldukça
hareketli jazz melodilerine yer vererek
alisilmiskaliplan tersine çevirir.

Magaza girislerini kapatmaya çali
sirken Roger bir zombi tarafindan isirilir.
Bu arada magazanin silah bölümü de
Peter ve Steven tarafindan neredeyse
bosaltilir. Fonda yer alan Afrika ritimleri
ise izleyiciye avin yakin oldugunu his
settirir. Bir fanteziye tercüman olan Ro
mero, dev bir alisveris merkezinde tek
basina kalma hayalini öyle bir suistimal
eder ki, izleyici neredeyse yarim saat
koca bir magazanin içinde oradan buraya
gezip istediklerini sinirsizca alan dört
kisiyi izler. Bu pembe dünya hayalini
bozan tek sey Roger'in oldukça dramatik
olan ölümü olur. Öldükten sonra dirilen
Roger'in kafasindaki örtüyü yavas yavas
asagiya dogru çekmesi ve etrafina açgöz
lerle bakmasi unutulmaz bir sahnedir.
Roger'i magazanin serasina gömen üç
arkadas tekrar rahat ve oldukça lüks ya
samlanna dönerler. Seyirciyibu rüyadan
uyandiran sey, Peter'in magazanin da
minda squash oynarken topunun asa
giya, ölülerin arasina düsmesi olur.
Uçlemeye uygun olarak bu filmde de
akilli bir lider olan Peter siyahidir. Rome
ro'nun karamsar bir yönetmen oldugunu



söylemistik, bir çok kiyamet-sonrasi
filmde oldugu gibi gelecegi karanlik gö
rür. Kahramanlarimizin izledigi televiz
yon istasyonun yayinini kesmesi bu
karamsarligin bir sonucudur. Dünyanin
sonunun geldigini söyleyen karamsar bir
yönetmen elbette ki kahramanlarimiza
da merhamet göstermez ve filmin finalini
hazirlamaya koyulur. Magaza silahli ve
yagmaci bir motor çetesinin hücumuna
ugrar.Artik tamamen bosalan otoyollarda
hüküm süren bu Mad Maxvari grup
mevcut durumdan rahatsiz olmak bir
yana oldukça egleniyar gibidir - artik
hiç bir otorite, hiç bir yönetim ve hiç bir
kuvvet kalmamistir.

Magazanin kapilari açildiktan sonra
içeriye dolusan serseriler magazayi talan
ederler. Serserilerin zombilere uyguladigi
siddet yine bir canilik çeliskisi yaratir.
Yirtik pirtik kiyafetli geçmisleri olmayan
cesetler degildir Romero'nun zombileri;
onlarin hepsinin bir geçmisi vardir. Ro
mero film boyunca zombileri dramatize
ederek bir tuzak daha kurmustur se
yirciye. Peter'in kursunlariyla oldukça
kayip veren çete, yeni yagmalar için
yollara döner, Peter film boyunca hiç
göstermedigi sadist yüzünü gösterir ve
elindeki uzun namlulu silahla kolla
rindan veya bacaklarindan vurup mo
tarlarindan düsürdügü serserileri zom
bilerin merhametine birakir ve filmin en
kanli sahneleri baslar. Agir sekilde ya
ralanan Steven ölür ve dirildikten sonra
hatirladigi sahte kapiya yönelir - tabii
ki yeni kardesleriyle beraber! Steven'i
hemen öldüren Peter, Fran'a gitmesini
söyler ve intihar etmek için yan odaya
geçer. Fran yukari çikarken, depo zom
bilerle dolmustur bile. Helikopteri
çalistiran Fran asagidan bir silah sesi
duyar, ama Peter kursunu kendine degil
en yakinindaki zombiye sikillistir.(Özgün
senaryoda Peter kursunu kafasina siki
yordu, Fran ise helikopterin pervanesine
atlayip intihar ediyordu.) Zorlu bir
kosudan sonra Peter helikoptere ulasir
ve iki arkadas ölülerin safaginda kay
bolurlar. Dawn olay yaratir, Avrupa ve
Amerika'da çok popüler olur - hatta
çok geçmeden kült statüsüne ulasan bu
filmin bugünkü popülaritesi bile o günkü
kadar çoktur. Günesli bir sahil kentine
bir helikopter iner ve içinden çikan sakalli
bir asker elindeki megafonu patlatircasina
bagirir "Kimse var mi?"

Day oHhe Dead
Romero, Day'i yazarken filmi bir epik
olarak düsünmüstii. Yapimcilardan bir
zombi filmine göre oldukça astronomik
bir rakam (7,5 milyon dolar) isteyen
Romero, yapimcilarin bu bütçeyi reddet
mesiyle senaryoyu bastan sona degistirir
ve Day, laureljlaurel Communications
yapimciliginda 3,5 milyon dolarlik bir
bütçeyle start alir. Romero'nun özgün
senaryosu sadece bir senaryo degil ayni
zamanda bir kiyamet-sonrasi romanidir.
Özgün senaryo degistirilmeden çekil
meye baslansaydi3 saatlikbir epik ortaya
çikabilirdi. Film Flarida'da da çekilmeye
baslandiktan sonra sadece birkaç dis plan
çekimi yapilir ve Romero tekrar inine
(Pittsburg) döner. Çekimlerin büyük bir
kismi Pittsburg'daki bir füze üssüne
benzetilen kireçtasi madeninde tamam
lanmistir. Dawn ile izleyicilerine bir
magazada yasamanin hazzini tattiran
Romero, Day ileonlari tekrar klostrofobik
bir atmosferin içine sokar. Romero bu
filmde sebebi söyler: Dr logan (Richard
liberty) adli yari deli bilim adaminin
anlattigi hastalik - zombilerin isirdiklari
insanlarin zombiye dönüsmesi ya da

isirilan bölgelerin hemen kesilerek de
zenfekte edilmesi bize virüs etkili zombi
türünü hatirlatir. Filmin görsel efektlerini
yine Tom Savini ve ekibi üstlenmistir.
Müzikler film boyunca pek göze çarp
mayan besteleriyle, John Harrison'a aittir.
Romero, Night of the Living Dead'de
felaketin dogusunu, Dawn of the Dead'de
gelisimini ve Day of the Dead'de felaketin
sonucunu anlatir sanki. i

Dawn of the Dead,
Avrupa ve
Amerika'da çok
popüler olur. Hatta
çok geçmeden kült
statüsüne ulasir.

Ramero, Day of the
Dead'in setinde



Day of the Dead

Rüzgarla savrulan
gazetenin manseti

görünür: "ÖIUler
Yürüyor!"

Day of the Dead

Helikopterden inen Sarah (LoriCardille)
ve Miguel (Antone Di Leo) bombos
sokaklarda kendi türdeslerini aramaya
baslarlar; ortalikta rüzgarla savrulan
dolarlar ya da bir binadan çikan timsah
ilk kiyamet-sonrasi doneleri verir.
Rüzgarla savrulan bir gazete bir yere
çarparak durur ve manseti görünür: "The
Dead Wa/k!" (Ölüler Yürüyor). Hükümet
tarafindan görevlendirilip belaya çare
bulmak için bir füze silosunda aras
tirmalara baslayan askeri ve bilimsel ekip
etrafinda geçer hikaye. Üste isler pek de
yolunda degildir ve Romero, askeri ekibi
filmin kötü karakterleri olarak betim
lemistir aslinda: kahramanlar sadece
zombilerle degil askerlerle de ugrasmak
zorundadir. Filmde sadece, beynini
görebildigimiz Binbasi Cooper'in (Dr
Logan onu deneylerinde kullanmak için
mezarindan çikartmistir) ölÜmÜyle

•

komutayi ele geçiren liderlik takintili
Yüzbasi Rhodes (Josef Pilato, Dawn'de
limandaki polis rolünde de oynamistir)
ve adamlari, film boyunca mücadele
edecekleri, bilimsel ekip olan Sarah, Dr.
Logan, Fisher (John Amplas), helikopter
pilotu John (TerryAlexander, yine siyah
ve yine karizmatik.) ve telsiz operatörü
McDermott (Jarlath Conroy) seyirciyle
tanistirilir. Rhodes'in istegi oldukça
basittir: bu belaya bir çare bulunmasi ve
bu fare deligini bir an Önce terk etmek
ama bu kolay degildir. Hastaliga bir
çözüm yolu üreterneyen Dr. Logan zom
bileri egitmek yoluyla bu beladan kurtu
labileceklerine inanmaktadir. Her gün
arastirma için zombi isteyen Logan'in bu
istegini karsilamak için kurulan bir
iskelede üssün siloya baglantisi olan
magara yoldaki ölüler teker teker ya
kalanip Logan'a gönderilmektedir. Incele
melerini Sarah'a aktaran Logan hastaligin
ayrintilari, özellikleri hakkinda seyirciyi
bilgilendirir, beyinlerinin motor görevi
gördügünü söyleyen Logan, bu tezini
midesini aldigi bir ölünün midesi ol
mamasina ragmen hala Logan'in elini
isirmaya çalismasiyla dogrular. Yalniz
Rhodes'in bu tür arastirmalarla kaybe
decek vakti yoktur, ve bir an Öncesonuç
lari görmek istiyordur.

Ekip gittigi hiç bir sehirde canli izine
rastlayamamistir; telsiz anonslarina cevap
veren yoktur ve kendilerini oraya gön
deren hükümetle (Washington) irtibatlari
kesilmistir. McDermott kimsenin söy
lemeye cesaret edemedigi seyi söyler,
"Sanirim, tek sag kalan biziz." Romera
görsel anlamda zombileri dramatize et
meye son vermistir fakat zombi kadro
suna tuzak kostümler hazirlayi da (gelin,
Amerikan futbolcusu, palyaço, balerin,
vs.) ihmal etmemistir. Dawn'da bir kaç
özel zombi disinda, digerlerinin suratini
yesile boyayarak idare eden Romero, bu
filmde protez disler, yaralar, kursun
delikleri ve ayrintili bir makyaj teknigi
kullanmistir. ilk iki filmde durmadan
empoze edilen "Biz insanlar daha vah
siyiz." mesaji Bub'in bulundugu planlar
disinda Day'da yoktur - bu yüzden de
film zayif diye elestirilmistir.

Dr.Logan'in bitmek bilmez deneyleri
için zombi yakalarken bir sorun olur ve
askerler kayip verir, Miguel kolundan
isirilir. Sarah tam zamaninda müdahele
edip Miguel'in kolunu keser.Kompleksin



içine ilaç aramaya giden Sarah ve Mc
Dermott, Dr. Logan'in ölen askerlerin
etlerini Bub'a yedirdigini görürler. Yalniz
bunu tek gören onlar degildir ve Rhodes,
Dr. logan'i öldürerek digerlerini esir alir.
Daha sonra, Rhodes Fisher'i vurup Sarah
ve McDermott'u zombilerin bulundugu
iskeleye götürüp kapilari kapatir. Sarah
ve McDermott sanslarmi deneyip ölülerle
dolu olan magaraya dalarlar. Bu sirada
devasansörün sesi duyulur; Miguel
asansörü bozup yukari çikmistir. Zom
biler Miguel'i yemeye basladiklarinda
Miguel elindeki dügmeye basar ve
yüzlerce zombi kompleksin içine dolar.
Bu sirada John, Rhodes'i faka bastirir ve
silahlarini alip magaraya dalar. John'in
iskelenin kapisini açik birakmasiyla
magaradan gelen ölüler ve yukaridan
gelen kardesleri askerleri tam bir kiskaca
alir - iste tam burada Savini devreye
girer ve Dawn'dan bile daha kanli
sahneler baslar: zombiler bir askerin ka
fasini vücudundan ayirirken diger tarafta
baska bir askerin gözünü oyinaktadirlar.
Biraz daha mantikli olan bir asker intihar
ederek belki de film boyunca dogru olan
tek davranisi sergiler. Zincirlerini ke
inirerek kurtulan Bub, Dr.Logan'm cesedi
basinda agladiktan (Zombi filmlerinde
bir ilk daha!) sonra yerde buldugu ve bu
sefer dolu olan silahla Rhodes'i yaralar
ve onu yüzlerce zombinin ellerine birakir.
Ölüler Rhodes'i ikiye ayirirlar. Nihayet,
John'un getirdigi silahlarla magaradan
kurtulan 3 arkadas helikopterle kaçarak
issiz bir adada balik tutarak (Hiç
kuskusuz, böyle bir mutlu son hikayesi
kullanmasi "karamsar" Romero'dan
beklenmeyecek bir davranis.) yasamlarini
sürdürürler.

Day'le (film, gösterime girdiginde
Findlandiya, Almanya ve Norveç'te ya
saklanmistir.) ölüler üçlemesini sonlan
diran Romero, yeni projelere dogru
yelken açar. Fakat Romero bu üçlemeden
sonra popüler olma sansi yak alaya
mamistir. Hatta, genç kusagin yeni
gözdelerinden Resident Evil adli bilgi
sayar oyununun dernolari için senaryo
yazan Romero'nun senaryosunu begen
meyen Capcom yetkilileri tarafindan
kovulmustur. Amacimiz, çektigi üçle
mede bilinçli tuzaklar kuran bir yö
netmeni ve onun kült üçlemesini ta
nitmakti. Romero'nun ölüler filmlerinde
ne kahraman Amerikan askerleri, ne de

dünyayi kurtaran Amerikali bilim adam
larina rastlayabilirsiniz; kamera salt
siddeti, insanin içindeki hayvani ve bu
hayvanin hangi durumlarda uyandigini
göstermekle yetinir; dayanisma, dostluk,
ve insancilligin bu kurguda yeri yoktur;
kimi zaman ölüm galip gelir kimi za
manda yasam, verilmek istenen ya da
bilinçsizce verilen tüm mesajlarin ar
kasinda gölge gibi duran tek ana fikir
vardir: hayatta kalmak!

NOTLAR

(1) Friday 13th'den (13. Cuma) hatirlayacagimiz
görsel efekt uzmani Tom Savini tarafindan

yüksek bir bütçeyle 1990'da tekrar filme çekilenNight, 90larin tüm görsel, isitsel ve teknik
avantajlarini kullansa da ilk filmin atmosferine
yaklasamamistir bile. Ayni sekilde sonradan
renklendirilen kopyasi da filmin atmosferini alip
götürmüstür.
(2) Kafasini mezar tasina çarparak ölinüstü. Yani,
bir daha ayaga kalkma sansi yoktu! Romero
kurgusunda, beyni hasar görmeden Ölmüs yeni
Ölüier hemen, zombiler tarafindan isirilmis kisiler
ise enfeksiyonun büyüklügüne baglantili olarak

dönüsürler. Gerçi Romero bu kurgu hatasiniNight 90'da düzeltmistir ama yine de filmin en
etkileyici sahnesi olmasindan dolayi bu hatayi
görmezden gelebiliriz.
(3) Alet kullanmak, daha sonraki filmlerde

Özellikle Day Of The Dmd'de bir mucizekabilinden addedildigi için bu filmdeki alet
kullanma sahnelerini belirtmeye gerek
duyuyorum.
(4)Night'in devaminin yapilmasi Önerisinin Dario

Argento tarahndan gÖtürüld~Oii belirtiliyor 
ki bu iki isim Edgar AlIen l'oe'nun iki ayriöyküsünün uyarlamalarinin yer aldigi Two Evi!

Eyes / Dt/c Occhi Diabolici (T. vid. adi: O/ÜmÜnGöz/eri) adli ortak bir filme de imzalarini
atmislardir.
(5) Filrnin %80'likbir bölümünün geçtigi alisveris
merkezinde 4 ay süren çekimler sadece

magazanin kapali oldugu - aksam 10 'dan sabah8'e kadar - saatlerde yapilabilmistir. •

Dayanisma,
dostluk ve

insancilligin bu
kurguda yeri
yoktur; tek ana
fikir vardir: hayatta
kalmak!

Day of the Dead



pazarlama ustasi bir
yapimcijyönetmen
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William Castle'in,
filmlerine ilgiyi

arttiracak

atraksiyonlar
bulma konusunda

üstüne yoktu.

"Kendime P.T. Barnum'u örnek alini
simdir."

Bu kelimeler korku sinemasinin en
ekzantrik yönetmenlerinden William
Castle'a aittir ve gerçekten de o, korku
sinemasinin Barnum'u olarak kabul edilir

çünkü sinema ve sovmenligi hep yan
yana götürmeye çalismis ve bu sov
menlik, onun filmlerine ayri bir tad
katmistir. Filmlerine ilgiyi saglayacak
atraksiyonlar bulma konusunda üstüne
yoktu. Kir saçli bu yönetmen bazan
filmlerinin basinda kendisini
tanitir ve bir açilis konusmasi
yapar, bazan da film içe
risinde sesiyle bir takim me
sajlar vermeye çalisirdl.
Ayrica kimi filmlerinin ga
lasina tabut içinde bir cenaze
arabasi ile gelirdi.

1914'de New York'da
dogan William Castle, 15 ya
sindayken Broadway dün-

yasina girebilmek amaciyla kendisini
herkese ünlü film sirketi sahibi Samuel
Goldwyn'in yegeni olarak tanitmisti.
Girebilmek için uyguladigi bu yöntem
onun her yola basvurabileceginin bir tür
habercisidir. 1937'deki The Man who Cried

Wolf dan (Kurt Var Diye Bagiran Adam)
itibaren filmlerde de rol almayi basaran
Castle, bununla kalmayip senaryo dene
melerine girismis ve 1943'de Bir Bostan
Blackie serisi filmi olan The Chance of a
Lifetime (Hayatinin Sansi) ile yön et
menlige geçmisti. Bundan sonra hep B
filmlerinin yönetmeni olarak ürünler
vermeye baslamistir.1944'de çektigi When
Strangers Marry (Yabancilar Evlen
diginde) filmiRobert Mitchum'un önemli
rolde oldugu ilk filmdir.

Yönetmenin çektigi film sayisi
oldukça fazladir. Ne var ki, Castle asil
ününü SO'liyillarin sonu ile 60'li yillarda
saglamistir çünkü bu dönemler ayni za
manda Castle'in bagimsiz bir yapimci
olabildigi yillara karsilik gelmektedir.
Dolayisiyla 1958yili yapimi Macabre'yi,
yapimci-yönetmenin gerçek ününü o
lusturan ilk film olarak kabul edebiliriz.
Film küçük bir kasabada geçer. Kasaba
doktorunun karisi ve kizi, bir sapik
tarafindan öldürülmüstür.

Bu korku filminin sinemasalolarak



çok önemli bir yani yoktu ama Castle,
bu düsük bütçeli filmi vizyonda tu
tabilmek için ilginç bir denemede
bulunmustu: Seyirciye biletle birlikte si
gorta poliçesi imzalahliyor ve böylelikle
seyirci, sinemada bu filmi seyrederken
korkudan ölmeye karsi, Uoyds sirketince
1000 dolara sigortalanmis oluyordu.
Castle ayrica sinema salonlari önüne
cenaze arabalari park etmeyi ve flmyelere
hemsire yerlestirmeyi de ihmal etmemisti
(inerak edenler için cevap verelim:Hayir,
kimse ölmedi ve dolayisiyla kimseye para
ödenmedi).

Yari reklam amaçli bu tür atrak
siyonlar tabii sinemada daha önceleri de
kullanilmistir. Türkiye'de de seyircinin
filme karsi sigortalanmasi islemi 1977'de
aralarinda Suspiria olmak üzere birkaç
filmde uygulanmis, sigortalama isini
Anadolu Sigorta üstlenmisti. Hatta bu
tür atraksiyonlar için daha gerilere de
gidebiliriz: 1947'de Vedat Örfi Bengü'nün
Kilibiklar filmi için kimi sinemada
seyirciye "Kihbikhk Diplomasi" dagi
tilmisti.

Bu atraksiyon birçok kisiye ilginç
gelmeyebilir ve zaten Castle için de bu
sadece bir isinma hareketiydi. Castle, fil
mini vizyonda tutmasinin basarisindan
ötürü, artik bundan sonraki filmlerinde
de ilginç bir seyler yapmaya kararliydi.
Hiç vakit kaybetmeden ayni yil, House
on Haunted Hill (Perili Tepedeki Ev) filmi
için özel bir atraksiyon aramaya giristi.
Bu filmde milyoner Frederick Loren
(Vincent Price) bir bahise girisir. Lanetli
bir evde bir gece korkmadan kalabilecek
bir grubun her üyesine 50,000dolar ve
recektir. Film bu evde olanlari anlat
maktadir.

Castle'in bu sefer niyeti teknik
atraksiyonlara basvurmakti. 50' li yil
lardaki sinemanin televizyon ile olan
savasi düsünülürse, teknik atraksi
yonlarin bu yillarda patlamasina hiç
sasmamak gerekir. Sinema, televizyon
ile olan bu savasiminda asla filmlerinin
içerigi ile ilgilenmiyordu. Sinema
dünyasinda asil mühim olan hedef,
seyirciye filmlerin daima televizyondan
"kalite" olarak daha üstün oldugunu
vurgulamakti. Bundan ötürü önce renk
olayi denendi. Televizyonun da renkli
yayina geçmesiyle bu sefer "genis ekran"
alanina kayildi ve böylelikle ortaya
Cinerama, Cinemascope, Technorama,
Vista Vision, Panavision gibi ekran

formatlari çikti. Bu arada çok kanall! ses
sitemleriyle bu formatlar desteklenmeye
çalisildi. Ne var ki, televizyonda bu tür
filmler, alttan üstten bantli olarak ya da
kaydirmali sekilde gösterilebiliyordu ve
televizyon seyircisibundan fazla sikayetçi
de degildi. Bu sefer televizyon ortaminda
gösterilmesine imkan olmayan yollara
bas vuruldu ve böylece3-boyutlu ve hatta
"kokulu filmler" ortaya çikmaya basladi.
Her film sirketi ayri ayri teknikler kul
landigindan, ortalikta garip garip isimler
dolasmaya baslamisti.

Iste, Castle' in filmlerini hazirladigi
yillarda sinemada böyle bir ortam vardi.
Dolayisiyla onun teknik atraksiyonlara
basvurmasina hiç sasirmamak gerekir.
House on Haunted Hill filmi için Emergo
adini verdigi bir teknik gelistirdi. Aslinda
bu teknik, sinema perdesi yanina yer
lestirilmis kara bir kutudan ibaretti. Fil
min en heyecanli yerinde, bu kutudan
firlayan 3.5 metrelik bir iskelet, gösteri
odasina kadar giden bir ip vasitasiyla
seyircilerin üzerine dogru yöneltiliyor ve
böylelikle seyirci korkutulmaya çali
siliyordu (zaten Emergo, Ingilizce firla
mak anlamina gelen emerge kelime
sinden türetilmistir) .

Tingler (Karincalayan; 1959)belki de
William Castle'in kendisini en iyi duyur
dugu filmdir. Bu seferki 'sinema yönte
mi'ne verdigi yeni ad Percepto'dur. Filmin
basinda William Castle, seyirciler arasin
da bazi kisilerin daha hassas yapida
olmalarindan ötürü filmden etkilenip çig
lik atabilecegini söyler ve konusmasini
söyle bitirir: "Unutmayin ki, bazan çiglik
atmak yasaminizi kurtarabilir." Jenerikte
çiglik atan insanlar gösterilir ve film
baslar.

Filmde bir adli tip doktoru Williami

House on Haunted Hiil

Castle, korku
filmlerinin

gösterildigi
sinemalar önüne
cenaze arabalari
park etmeyi ve
fuayelere hemsire
yerlestirmeyi ihmal
etmemisti.



ring/er

ring/er' in
gösterildigi

salonlarda bazi
koltuklara elektrik

veren bir teçhizat
yerlestirilmisti.

Filmin en heyecanli
sahnelerinde

koltuklara verilen
elektrikten ötürü

seyirciler çigliklar
içinde

koltuklarindan

siçriyorlardi.

Chapin (Vincent Price), elektrikli san
dalyede idam edilmis cesetler üzerinde
incelemeler yapmaktadir. Bu incelemeler
sonucunda, insan vücudunda yasayan
ve korkuyla beslenen bir parazitin var
ligindan süphelenmeye baslar. "Ting/er"

adini verdigi bu canliyi ele geçirmek için
doktor her türlü yola basvurmaktan ka
çinmayacak biridir. Önce karisi (Patricia
Cutts) üzerinde korku denemelerinde
bulunur, daha sonra sanriya ve özellikle
de kötü, korkutucu sanrilara neden olan
bir kimyasal madde almak suretiyle
içindeki tingler'in gelismesini saglamaya
çalisir. Fakat denemesi basarisizlikla
sonuçlanir çünkü tingler korku ile büyü
mekteyse de bu esnada atilan çigliklar
olayi hemen tersine çevirmektedir.
Doktor, dolayisiyla, korku aninda çiglik
atmasi imkansiz olan birini bulmak
zorundadir. Bu arada Ollie Higgins
(Philip Coolidge) adinda bir sinema is
letmecisi ile tanismistir. Bu kisinin karisi
(Judith Evelyn) hem dilsiz hem sagirdir.
Tabiidoktor böylesine ideal bir denekten
yararlanmayi hiç ihmal etmez ve tedavi
etme nurnarasiyla kadina sanri olusturan
maddeyi verir.i

Sanri olusturan maddenin ne oldugu
filmde söylenmese de, bir çok seyirci
bunu LSD olarak kabul etmistir ve
bundan ötürü Ting/er ayrica film tarihinde
ilk defa LSD kullanma sahnesini içeren
film olarak kabul edilir.

Kadinin sanri görme sahneleri renkli
olarak verilmistir (Castle'in filmlerinin
dört bes tanesinin disinda hepsi siyah
beyaz olarak çekilmistir fakat Ting/er ve
13 Ghosts (13 Hayalet) filmlerinin belli
yerlerinde renkli sahneler yer almak
tadir). Içi kanla dolu küvetin kirmiziligi
ve bu kanlarin içerisinden bir elin çikisi,
aslinda o dönem açisindan oldukça cü
retkar sahnelerdir.

Kadinin geçirdigi bu kötü tecrübe
ölümle sonuçlanir ama buna karsin Dok
tor cesetten ting/eri canli halde ele ge
çirmeyi basarir. Tingler,ornurgaya benze
yen, 30-40cm uzunlugunda bir kirkayak
görünümündedir. Tabiiyaratik kaçmanin
bir yolunu bulur. Üstelik kaçtigi yer bir
sinema salonudur.

Iste Percepto burada devreye girer.
Ting/er filminin gösterildigi salonlardaki
bazi koltuklara elektrik veren bir teçhizat
yerlestirilmistir. Dolayisiyla filmin en
heyecanli sahnelerinde koltuklara verilen
elektrikten ötürü seyirciler çiglik atarak
yerlerinden siçriyorlardi (Percepto'nun
en hos tarafi piyangonun kime çikaca
ginin belli olmamasi idi). Hatta filmin
bazi' yerlerinde görüntü karartilarak film
durdurulmus izlenirni veriliyor ve bu
esnada Castle'in sesi salonu dolduru
yordu:

"Dikkat! Tingler salonda dolasmakta.
Bagirin! Lütfen, caninizi kurtarmak için
bagirin ...bagirin ..."

Böylebir 'eglence' bir dakikayi bula
biliyor ve sonunda Castle'in herseyin
kontrol altina alindigini bildiren sesiyle
birlikte film kaldigi yerden devam
ediyordu.

Bir sonraki filmi 13 Ghosts (1960)için
Castle'in atraksiyona verdigi isim Illusion
O idi. Film hayaletlerin cirit attigi bir
evde geçmekteydi. Filme bilet alinirken,
gisede ayrica bir de gözlük veriliyordu.
Gözlüiün bir tarafinda mavi, diger ta
rafinda da kirmizi renkli selofanlar
bulunmaktaydi. Filmin basinda Castle
çikarak bu Illusion-O denilen teknigi
anlatiyordu:

"Hayaletlere inanir misiniz? Bazi
insanlar onlara inanirken bazilari inan
maz. Sahsen ben inaninm ve eminim ki



bu salonu terk ederken siz de hayaletlere
inanacaksiniz. Filme girerken size özel
bir Hayalet Gözlügü verildi. Bu gözlügü
sadece filmdeki sahne mavimsi bir renkte
oldugunda takin. Eger hayaletlere inani
yorsaniz, gözlügün kirmizi tarafindan,
inanmiyorsaniz mavi tarafindan bakin.
Perdedeki görüntü normale döndügünde
gözlügü çikartin."

Bu optik teknigin sirri çok basitti:
Hayalet görüntüleri ile oyuncularin ve
mekanin görüntüleri ayri ayri filme
aliniyor ve daha sonra ayri renklerde
olmak üzere bu sahneler tek bir film üze
rine üst üste pozIaniyordu. Mekan ve
oyuncular mavi, hayalet görüntüleri kir
mizi renkte gözüküyordu. Gözlükteki
mavi selofan, kirmizi rengi geçirmedi
ginden hayaletler görünmez oluyor,
kirmizi selofan ise bu hayaletleri daha
görünür hale getiriyordu.

Filmin sonunda William Castle tekrar
gözükerek sunlari söyler:

"Içinizde hayaletlerin gerçek oldugu
na inanmayanlar varsa, Hayalet Gözlügü'
nü evine götürsün. Gece evde yalnizken
ve odaniz karanlikken - cesareti varsa 
gözlügün kirmizi tarafindan baksin."

Illusian-O, Castle'in kullandigi son
teknik atraksiyondur ama atraksiyonlar
dan vazgeçmeye hala niyeti yoktur.

Hamicidal (Cinai; 1961)o yil vizyon
daki Psycha (Sapik) filminin basarisindan
yola çikarak hazirlanmis bir filmdir.Fakat
buna karsin Time dergisi Hamidda!'i
Psycha' dan daha basarili bir film olarak
kabul etmistir.

Castle kendine has imzasini bu sefer
filmin sonlarina dogru atmisti. Filmin
sonlarina dogru yardimci kadin oyuncu
arabada tek basina oturmaktadir. Arka
dasi eve girmis ve hala evden disari
çikmamistir (Ev tabii ki katilin oturdugu
evdir). Sonunda kiz dayanamayarak ara
badan çikar ve eve dogru gider. Iste bu
esnada filme bir 'korku-arasi' verilir.

Seyircilere bundan sonraki sahnelerin
korkunç oldugu ve kalbi dayanamayacak
kisilerin salonu su anda terk edebile
cekleri ve üstelik bilet paralarinin geri
ödenecegi bildirilir. Daha sonra film ye
niden oynatilir. Kimi sinema salonunda
bu sekilde salondan çikmak isteyenler
önce 'Ödlekler Kösesi' yazili bir alana
götürülüp burada hemsireler tarafindan
tansiyonlari ölçülmüs ve bilet paralari
daha sonra verilmistir.

Filmin video ve televizyon kopyala-

rinda ise bu sahnede bir kronometre
gösterilir. Arka planda William Castle'in
sesi duyulur:

"Burasi bir 'korku arasidir'. Sesi
duyuyorsunuz degil mi? Bu bir kalp atis
sesidir. Korkmus bir kalbin sesi. Sizin
kalbinizden ya daha hizli ya da daha
yavas atmakta. Bu kalp sesi bir 25 saniye
daha devam edecek ... Bu filmin sonunu
göremeyecek kadar korkan kisilere
salonu terk edecek kadarlik bir süre ... 10
saniye sonra evin içinegirecegiz.Yasimdi
çikin ya da çikmayin ... 5...4...3... Cesur
bir seyircisiniz ... 2...1."

Ayrica filmin bitis yazilari esnasinda
Castle yine sesini duyurur:

"Filmin sürpriz sonunu sakin ar
kadaslariniza söylemeyin yoksa sizi
öldürürüm!"

Tabiibilet parasini geri almak isteyen
bir çok kisi çikmis ama yine de bunlar
filmin gelirini fazla etkilememistir.

Mr. Sardanicus'da (1961) zengin bir
baron (Vincent Price), ikramiye çikmis
bir piyango biletini ele geçirmek için
babasinin mezarini açar fakat bu isi
yaparken çok korkar ve korkudan yü
zünün sekli bozulur. Yüzünü eski hale
getirmek için bir sürü yola basvunir. Fil
min sonuna dogru ara verilir. Film için
iki ayri son çekilmistir.Birinde Sardonicus
ölmekte, digerinde yasamaktadir. Filmin
hangi sonIa ?;österilece~i, sa londa ki

i

Seyircilere, kalbi
dayanamayacak
kisilerin salonuterk
edebilecekleri ve
bilet paralarimn
iade edilecegi
söylenir.

Ting/er



Straitiaeket

Castle'in

Hitchcock'a karsi
büyük bir

hayranligi vardir
ve en büyük

arzusu Hitchcock

gibi bir gerilim
filmi yapmaktir.

seyirciler arasinda yapilacak oylamaya
baglidir.

Kimi kaynaklara göre aslinda Castle,
seyircilerin ne tür bir son bekledigini iyi
tahmin ettiginden tek bir son çekmistir.
Baska kaynaklarda ise ikinci sonun çe
kildigi ama çok ender gösterildigi belir
tilir.

Homicidal filminden de anlasilacagi
gibi, Castle'in Hitchcock'a karsi büyük
bir hayranligi vardir (ayni zamanda
Orson Welles'e de hayrandi ve hatta
Welles'in ünlü The Lady from Shanghai
filminde yapimci yardimciliginda bulun
mustur). En büyük arzusu Hitchcock gibi
bir gerilim filmi yapmaktir. Bu arada
Psycho da onu etkilemistir.Bundan ötürü,
Psycho'nun yazari Robert Bloch' dan
yararlanmaya karar verir ve senaryosu
bu yazara ait iki film çeker; The Night
Walker (Gece Yürüyen; 1964) ve Strait
lacket (Düz Ceket; 1964). Strait-lacket'da
ayrica ünlü bir sinema-oyuncusu da
bulunmaktadir: Joan Crawford. O siralar
Crawford, yönetmenligini Robert Al
drich'in yaptigi What Happeiied to Baby

Jane (BabyJane'e Ne Oldu?) adli gerilim
filminde Bette Davis ile iyi bir oyun
çikarmistir. Castle, C::rawford'unbu film
deki konumundan yararlanarak, oyuncu
yu kendi gerilim filmlerinde oynatmaya
baslar. Strait-lacket birlikte çektikleri ilk
filmdir. Bu filmde kocasini balta ile
dogramis bir akil hastasini canlan
dirmaktadir. Katil cinayetten 20 yil sonra
akil hastanesinden çikar ve kizinin
oturd ugu çiftlige gelir. Fakat çiftlik
yasantisi onu tekrar bunalima dogru
sürükler.

William Castle, belki iyi bir film çek
tigine inandigindan, belki de elestir
menlere bu filminin digerlerinden farkli
oldugunu göstermek istediginden, bu
filmde özel bir teknik atraksiyon kul
lanmadi ama Joan Crawford'u bir çesit
atraksiyon olarak kullanmaktan kaçin
madi. Film çikisinda seyirci, Crawford
ile birlikte hamburger yemege gidiyordu.
Ayrica yine bazi gala gecelerinde
seyircilere kartondan yapilma baltalar
hediye etmistir. Bu baltalarin üzerinde
kan izlenimi veren kirmizi lekeler bu
lunmaktadir.

Karton baltalar aslinda Castle'in en
son atraksiyonu sayilir.Gerçi Joan Craw
ford ile çektikleri ikinci filmi i Saw What
You Did (1965) için salonun arka ta
rafindaki üç koltuk sirasini 'Sok Bölümü'
adiyla yeniden düzenlemisti ama aslinda
bu düzenleme sadece koltuklara bir em
niyet kemeri konulmasindan ibaretti.
Böylece seyircinin korkudan yere düs
mesi önlenmis olacakti. Ursula Curtiss'in
Out of Dark adli romanindan uyarlanan
bu filmde olaylar, bebek bakiciligi yapan
iki genc kizin can sikintisiyla kendilerine
bir oyun uydurmalari sonucu baslar.
Telefon rehberinden rastgele seçtikleri
numaralari arayip sirayla "Ne yaptigini
gördüm ve kim oldugunu biliyorum,"
derler. Oysa aradiklari numaralardan bir
tanesinde telefona cevap veren adam, az
önce karisini öldürmüstür ... Bu filinin
daha sonra 1988'de televizyon filmi o
larak yeniden çevrimi yapilmistir.

Castle birkaç filmden sonra yönet
menligi birakip sadece yapimcilikla
ilgilenmeye baslar. Yapimci olarak en
önemli filmi, hiç kuskusuz, yönet
menligini Roman Polanski'nin yaptigi ve
Ira Levin'in ayni adli romanindan uyar
lanan Rosemary's Baby'dir (Rosemary'nin
Bebegi; 1968).Böylelikle düsük-bütçeli 
hatta kimilerinin deyimiyle ikinci sinif-



korku filmlerinden yola çikan Castle, en
sonunda gerçek bir korku klasigine imza
sini atmis oluyordu.

Yine yapimciligini Üstlendigi bir
baska korku filmi Bug' dir (Böcek;1975).
Thomas Page'nin The Hephaestus Plague

adh romandan uyarlanan ve senaryo
sunda Castle'in da katkisi bulundugu bu
filmin yönetmenligini Jeannot Szwarc
üstlenmistir. Deprem sonucu yeryüzüne
çikan yeni bir böcek tÜrÜ,filmin ana ör
güsünü olusturur. Arka kisimlarindaki
çikintilari arasinda olusturduklari kivil
cimla kurbanlarini yakabilme özelligi
olan bu böcekler bir bilim adaminin
(Bradford Dillman) ilgisini çeker ve
bunlardan yeni bir tür olusturmaya
çalisir.

Ne var ki Bug, gisede iyi bir hasilat
getirmez ve Castle birkaç filmde ufak
roller oynamasinin disinda bir daha yö
netmenlik ya da yapimcilikla hiç ugras
maz. William Castle 1977yilinda Beverly
Hills, California' da ölmüstür.

William Castle'in kesinlikle sinemaya
etkisi olmustur. Örnegin Joe Dante'nin
yönettigi ve basrolü John Goodman'in
oynadigi MatInee (1993),aslinda Castle'in
karakterinden yola çikilarak hazirlanilmis
bir filmdir.

Ayrica John Waters'in Polyester (1981)
filmini yine Castle geleneginin bir uzan
tisi olarak düsÜnebiliriz. Castle, Waters'm
en çok hayran oldugu yönetmenler
dendir. Dolayisiyla, Polyester filmindeki
Odarama adli teknik atraksiyon, bir
bakima William Castle' a yapilmis bir
göndermedir. Bu filmin gösterinilerinde
seyirciye bir kart verilmistir. Kart
üzerinde l' den ID' a kadar rakamlar ya
zilidir. Seyirci, filmin sag alt kösesindeki
numaralara bakarak kart üzerindeki o
numaranin oldugu yeri kazir ve koklar.

Ayni sekilde yönetmenligi Mark
Herrier'e ait Popcom (Patlamis Misir;
1991)korku filmi de William Castle film
lerine göndermelerde bulunur. Bir kaç
genç bir sinema salonunu devrahrlar ve
açilis gösterisi olarak art arda 3 tane B
filmi göstermeye karar verirler. Birinci
film dev bir sivrisinekle ilgilidir. Gösteri
esnasinda Emergo misali bu böcegin
maketi sinema salonunda gezdirilecektir.
Ikinci film Percepto gelenegine uyan
türdendir. Filmdeki elektrikle yapilan
iskenceler esnasinda seyircilere de
elektrik verilecektir. Üçüncü film ise bir
kokulu filmidir. Ancak açilis gösterisi

esnasinda bir katil, sirayla bu gençleri
öldürmeye koyulur. Hem de filmde ki-illa
nilan yöntemlerebasvurarak (!).

William Castle'in hayattayken de fan
kulüpleri vardi. Yönetmenin ölümü bu
hayran kitlesini azaItmadi. Hatta bu
hayranlarindan bir tanesi de Back to the
Future, Forrest Gl/mp, Coiitact gibi filmlerin
yönetmeni Robert Zemeckis' dir. Zemec
ki s, Matrix'in yapiincisi Joel Silver ile
ortaklasa Dark Castle sirketini kurarak
yapiinciliga el atmistir. Firma adindaki
Castle ismi bir tesadüf degildir; çünkü
ilk projesi House 011 Haimted Hill filminin
yeniden çekimidir.Zaten bu filmin yapim
ekibinde ayrica Zemeckis'in tutkunu
oldugu yönetmenin kizi Terry Castle da
bulunmaktadir. Bu film geçtigimiz sezon
sinemalarimizda Lanetli Tepe adiyla oy
namistir. Su siralar Dark Castle firmasi,
13 Ghosts ve Macabre filmlerinin yeni çev
rimlerini hazirlamakla mesgul.

BÜtÜn bu bilgilerden sonra bazi
larinin aklina söyle bir soru gelebilir:
Atraksiyonlari bir yana birakirsak, Castle'
in filmleri kendi içlerinde degerlendiril
diginde nasil filmlerdir? Tingler gibi bazi
filmlerinde bir takim senaryo kopuk
luklarina rastlamak mümkündür (Hatta
bu kopukluktan ötürÜ Tingler'in kurgu

asamasinda özgÜn senaryodan daha
farkli sekilde olusturulmus oldugunu
iddia edimler vardir). Ama yine de
Castle'in sinema dili, filmlerde bir sÜ
reklilik olusturmayi saglayacak dÜzey
dedir. Atraksiyonlari göz ardi edersek,
en azindan filmlerine bir televizyon filmi
havasi verebiliyordu. Castle'm filmlerinin
atraksiyonlar olmadan da kendi baslarina
ayakta durabildigi söylenebilir.

i

Castle hayrani olan
Robert Zemeckis,
Joe Silver ile

ortaklasa olarak
Dark Castle adinda

bir film sirketi
kurararak Castle'in

filmlerinin yeniden
çevrimlerini
gerçeklestirmeye
giristi.

House on Haunted Hill

(yeniden çevrim)



bir giallo çizgi romani
ve digerleri Karaca Savas

Kadin Dedektif

Julia, giallo
mirasma bariz

biçimde selam
gönderiyor.

Son yillarda TÜrkiye'de çizgiromanlara
ilgi bir yönÜyle artmis görÜnÜyor. Eski
çizgiromanlar, sahaflarin en çok is gören
ÜrÜnlerii hatta Istanbul' da (son derece
fahis fiyatlarla!) sirf eski çizgi-roman
satan dÜkkanlar bile var. Ancak piyasaya
çikan çizgiroman dergileri tutunamiyor
ve pek uzun ömürlÜ olamiyor. Periyodik
olarak, hevesli bir yayinci bir dizi çi,·
giroman yayinlamaya bas-
liyor ancak bir sÜre sonra
kepenkleri indiriyori bir
mÜddet sonra baska bir ya-
yinci baska dergilerle dev-
reye giriyor. Arka Bahçe
Yayincilik'in çikarttigi A-
merikan menseiilisÜper
kahraman çizgi-roman der-
gilerinin yayininin dur-
masiyla yaklasik olarak esi

zamanli olarak Aksoy Yayincilik Italyan
menseiili çizgiroman dergileri yayin
lamaya baslamis durumda. Aksoy
Yayincilik'in dergilerinin bazilari Zagor,
Mister No gibi çok tanidik dergiler. Ancak
bir tanesi ise -yanilmiyorsam- Türk oku
yucularin karsisina ilk defa çikan bir
dergi: Kadm Dedektif Julia.

Bu yeni dergiyi bir 'giaiio çizgi ro
mani' olarak nitelemek olanakli. Geceyansi

Sinemasi'nin Italyan popüler sinemasina
ayirdigimiz geçen sayisinda Sad i Ko
nuralp, 'gialla' tÜrÜnÜ tanitmisti. Çok
kisaca özetleyecek olursak, 'giallo' Italyan
yapimi 'Katil kim?' filmlerine verilen ad
dir. SözlÜk anlami 'sari' demek olan bu

terimin kökeni, Italya' da cinayet roman
larinin eskiden sari kapakli bir seri olarak
yayimlanmis olmasinda yatar. Iste Kadin
Dedektif Julia, bu mirasin çizgiromandaki
sÜrdÜrÜcÜsÜ olarak görÜnÜyor. Bir kri
minolog olan Julia'nin maceralari, özel
likle Mario Bava ve Dario Argento gibi
auteur yönetmenlerin sinemada 'giallo'
tÜrÜne içsellestirdigi kimi özgün stilistik
ve anlatisal özellikleri tam olarak içer
mese de, bu çizgiroman konusu itibariyle
genis anlamda 'gialld kapsamina girdigi
gibi, gerek logosunun sari renkli olmasi,
gerekse kapak ilÜstrasyonlarinda ge
nellikle sari tonun hakim olmasiyla 'giallo'
mirasina bariz biçimde selam gönderiyor.
(;j,lnci1fln Berardi'nin yaratti~i Julia



çizgiromani, zaman zaman bir hayli sert
siddet ögeleri içeriyor. Özellikle ilk üç
sayida devam eden ve seri cinayetler is
leyenbir katilin öyküsünün anlatildigi
macera dizisi, degme slasher filmlerini
aratmayan kanli sahneleri ve hatta yer
yer kimi Argento giallolarini çagristiran
sado-erotik sahneleri ile bir hayli dikkat
çekiciydi. Baskarakterin kadin olmasi ilk
bakista Kuzularin Sessizligi'ni çagristirsa
da, 'mutlu sonun' her macerada kaçinil
maz olmamasi açisindan bu çizgi-roman
Se7en'a daha yakin duruyor.

Tesadüf mü bilinmez ama Aksoy
Yayincilik'in çikarttigi diger çizgi-roman
dergilerinde de son aylarda korku temali
öyküler göze çarpiyor. Mister No'nun 9.
ve 10.sayilarinda sirasiyla 'Seytanin Isa
retleri' ve 'Karanligin Efendisi' adli iki
bölüm halinde yayimlanan macerada
Güney Amerika cangillarinin derin
liklerindeki bir manastirda Seytan'a
tapanlarin öyküsü anlatiliyor, Mister No
da az kalsin bir Seytan' a kurban sunma
ayininde canindan oluyordu. Ayni der
ginin sonraki sayisinda ise 'Operadaki
Hayalet' adli bir macera basladi! Türkiye'
deki en popüler çizgiromanlardan biri
olan Zagor' da da yine son sayilarda
benzer bir durum söz konusu. Aslinda
Zagor zaten Italyan menseiili western
çizgiromanlari içinde korku ögelerine en
sik yer veren dergilerin basinda gelmistir.
Zagor, eski maceralarinda da zaman
zaman zombilerle, vampirlerle mücadele
ederdi. Zagor'un Aksoy Yayinlari'ndan
çikan ilk sayilarindaki macera dizisi (no.
1: 'Büyücü Avi' ve no. 2: 'Kraken') bir
H.P. Lovecraft öyküsünden esinlenmis.
Aslinda "Derinlikler Ilahi'nin" hiz
metindeki bir büyücü ve yari insan-yari
kurbaga müritlerinin öyküsünün anla-

'OKSA HEMEN KONU
YA GIRMEYI MI TERCIH

EDERSIN?

tildigi bu macera dizisi, Zagor'u Aksoy
Yayincilik'tan önce yayimlayan Dogan
Egmont Yayincilik'in Ocak 2000 tarihli
son sayisinda (no.32) 'Denizde Dehset'
adiyla baslamis ama yarim kalmisti.
Aksoy Yayincilik ise bu macera dizisini
kaldigi yerden devam ettirdi. Aksoy
Yayincilik'in çizgi-roman dergilerinin
yeni sayilari sinirli sayida gazete bayii
lerinde piyasaya sürüldügü gibi, eski ve
yeni sayilari bazi kitapçilarda da toplu
halde bulunuyor. Ancak Lovecraft men
seiili bu maceranin basladigi Dogan
Egmont Yayincilik'in son Zagor'unu bul
mak için ise sahaf1ara bakmak gerekli.
Umariz Aksoy Yayincilik,ülkemizde çiz
gi-roman yayimciliginin makus talihini
yenmeyi basarir.

i

Diger çizgiroman
dergilerinde de son
aylarda korku
temali öyküler
göze çarpiyor.



LONDRA'DA

Sergio Leone'ye
saygi günleri Cenk Kiral

Sanirim bu dergide su ana kadar ya
yinlanan yazilarirndan ne derece iflah
olmaz bir Leone meraklisi oldugum
açikça belli olmaktadir. Bu merak beni
özellikle son 3 yilda çok ilginç noktalara
tasidi. Uzun yillar sadece bir izleyici
düzeyindeki merak, git gide kabina
sigmayan bir hevesle beraber beni baska
alanlara da tasidi. Leone filmlerine olan
merak dogalolarak diger spaghetti
western filmlerine de ilgi duymama,
oradan da diger ilgili alanlara atlamamci

i

yol açti. Zamanla aktörlerden, bested
Ennio Morricone'ye, fotograf direk
törlerinden sanat direktörlerine, sena
ristlerden diyalog editörlerine kadar
uzanan bir ugrasin içinde buldum
kendimi. Leone filmlerine katkida bu
lunan bu kisilerin bir kismiyla sahsen
tamstim. Vebu alanda yanliz olmadigimi
gördüm. Sergio Leone sadece sinema
dünyasinda yeni bir çigir açmakla
kalmamis, ardindan gelenlerle adeta
ekole dönüsen bir simge haline gelmisti.
Sadece kendinden sonra gelen sine
macilari degil, bir çok sinema meraklisi
insani da etkilemisti. Bir çogu ile önce
web sayfalarinda karsilastirn. çogu
benimle ayni hayranligi paylasan birer
"Leone uzmani" haline dönüsmüs
müslerdi ve uzun zaman filmlerin uçuk
detaylari üzerinde günlerce süren ya
zismalar yaptik.

Derken Ispanya'ya gitme imkani
dogdu. Leone'nin muhtesem western
lerini yaptigi mekanlari yerinde görme
imkanmi yakaladim. Bir Kaç Dolar Daha
Için'in "El Paso" kasaba setini, Iyi Kötü
Çirkin'in ölümsüz üçlü düellosunun
çekildigi "Sadhill" mezarligini, Bir
Zamanlar Batida'nin "Sweetwater" me
kanini bulma ve görme imkani dogmus
tu. Ama, ne yazik ki bunlarin Ispanya'mn
güneyindeki Almeria kasabasi yakin
larinda çekildiginden baska hiç bir bilgi
yoktu elimde. Bunlari nasil ögrenirim
diye dÜsÜnÜrken aklima o güne degin
spaghetti westernler ve Leone hakkinda
yazilan en detayli kitabin yazarini bulma
fikri geldi. Bu kisi Christopher Frayling'
di. Kisa bir arastirma yapinca onun
Ingilizlerin ünlü Royal College of Art'm
rektörÜ oldugunu ögrendim. Profesör
Frayling'e ulasmam zor olmadi. Ilk
telefonda onu karsimda buldum. Bana
büyÜk bir hevesle bu mekanlari anlatti.



Daha sonra Londra'ya yaptigim bir
ziyarette kendisini görmeye gittim. O
zaman bana daha da detayli bilgiler verdi.
Bu bilgilerden hareketle Ispanya' da hayli
ilginç vakit geçirdim. Profesör bana o
günlerde (97 yilinin ilk baharinda)
Leone'nin biyografisi üzerinde ugras
tigini ve kisa zamanda basilacagini
söyledi. Aslinda o kisa zaman pek de
öyle kisa olmadi, ve eserini ancak geçen
Mart ayinda yayinlanabildi. Bu süre zar
finda kendisi ile bir çok konuda bilgi
paylasiminda bulundum. Yasçabenden
bir hayli büyük birisiyle sanki iki küçük
çocugun sevdikleri oyuncaklari pay
lasmasi gibi bir iletisime girmistik. Kitap
yayinlandiginda hos bir sürpriz yapmisti
Profesör bana. Kitabin önsözünde diger
bir kaç kisi ile beraber bana da te
sekkürlerini iletiyordu. Hos ve kibar bir
jestdi bu.

Londra'da Leone Günleri

Kitabinin yayimi sirasinda British Film
Institute (BFI [Britanya Film Enstitüsü])
kendisine bagli National Film Theatre'
daki (NFT [Ulusal Sinema]) Nisan ayi
gösterirnlerinde Leone filmlerine saygi
bölümü açti. Böylece hem kitabin du
yurusu yapilacak, ve hem de Leone
anilacakti. Bir Leone fanatigi olarak bu
firsat kaçmazdi. Aslinda gösterimlerde
Leone'nin tüm westernleri ve unutulmaz
sahaser Bir Zaman/ar Amerika vardi.
Bunlara ilave olarak, NFT Leone'nin
yönetmen yardimciligi yaptigi Sodom ve
Gomorrah ile Pompeii'nin Son Gün/eri
filmlerini bile eklemisti. Bu arada, NFT
hakkinda biraz bilgi vermek gerekirse,
BFI'nin bir kolu olan NFT her ay belirli
isimler ve temalar altinda çesitli film
gösterimlerini yapiyor (Bubazen bir ak
tör, bazen de bir yönetmenin filmleri
olabilir). Gösterimler tüm aya yayildi
gindan ben sadece bir bölümünü seçerek
gitme durumundaydim. Londra'ya var
digim günün aksami Christopher Fray
ling'in "Something to do with Death"
(Ölümle Ilgili Bir Sey) isimli söylesisi
vardi. Söylesi yönetmen Alex Cox ile
Christopher Frayling arasinda, Frayling'
in kitabi ve Leone hakkinda olacakti.
NFT'ye vardigimda oldukça khlabalik
bir kitle vardi. Hatta bazilari bilet almak
için kuyrukta bekliyordu. Seans bas
l.i:idiginda salon tam olarak doluydu.
Once sahneye Alex Cox çikti ve oldukça
esprili sekilde Frayling'i tanitti. Alex
Cox'un kendisi de bir Leone hayraniydi. .

Hatta o derece ki, bu hayranlik yüzünden
~eone'nin western filmlerini çektigi
Ispanya'nin Almeria kenti yakinindaki
Tabernas kasabasinda ev bile almisti.
Yilin önemli bir bölÜmÜnde orada yasa
yan Cox, bir zamanlar orada Straight to
He/l (Dogrudan Cehenneme) isimli bir
film çekmisti. Cox'un tanitimdan sonra
sahneye Frayling çikti. Halen yÜksek
lisans alaninda egitim veren Ingiliz
Kraliyet Koleji'nde rektör olan Frayling,
ayni zamanda Kolej'in "Kültürel Tarih"
bölümü baskanligini yÜ.rütmekte.Söylesi
Frayling'in Leone filmlerini kesfetmesi
ilebasladi. 1967yilinda ilk olarak AFistfu/
of Dollars (BirAvuç Dolar) filmini izleyen
Frayling, Leone filmlerinin büyüsüne ka
pilmis. Daha sonra meshur "Dolar Üçle
melerinin" diger iki filmi ile beraber tam
bir müptela olmus. Son olarak Once Upon
a Time in the West (Bir Zaman/ar Batida)
filmi ile beraber Leone hakkindaki ilk
yazilardan birisini kaleme almis, ve za
manin "aydin" yazarlarina Leone'nin
degerini ispat etmeye çalismis. Pek aldi
ran olmamis ve hatta arkadaslari tarafin
dan asagilanmis bile. 1969yilinda BFI'a
Leone filmlerinin toplu gösteriminin
yapilmasini önermis; BFIbunu reddet
mis. Sebep ise çok komik. BFIgerçek sesle
çekilmeyen dublajli filmleri göster
meyecegini söyleyince Frayling isyan
etmis ve "o zaman Visconti, Fellini ve
Bertolucci'nin filmlerini de göstermeyin,
çÜnkü dönemin Italyan filmlerinin hiç
biri gerçek sesle çekilmemisti çünkÜ
havaalani yakinlarindaki Cinecitta
stüdyolarinda yogun hava trafigi yÜ
zünden sesli çekim yapilmasi imkan
sizdi" demis. Tam bu arada Alex Cox
devreye girerek ve "30 yil içinde durumu
farketmisler, iyi bir gelisme" dedi. Fray
ling Leone'nin zamanin gelisen yönet
menleri üzerindeki etkilerini irdeledi ve
ilerleyen dakikalarda benim de dahil
oldugum Leone web sitesi müdavimle
rinin son zamanlardaki en sik tartistigi
konuya sira geldi: Leone'nin ufak bir mI
de gözüktügÜ iddia edilen The Cemetary
without Crosses (Haçsiz Mezarlik) filmi.
Film 68 veya 69 yilinda Leone' nin en
yakin dostlarindan Robert Houssein ta
rafindan yönetilen bir spaghetti wester
ndir. Bunun Leone cemaatine ilk duyu
rusu Frayling ile 1997 yilinda yaptigim
görüsmeden sonra olmustu. Frayling
bana Leone'nin filmde çok hiçük bir
rolde oynadigini belirmis, ben de bunu
söylesi içinde web sitesinde duyur-i

1969'da BFI,

gerçek sesle
çekilmeyen dublajli
filmleri

göstermeye karsi
oldugu
gerekçesiyle
Leone toplu
gösterisi yapmayi
reddetmisti.



Bir Zamanlar

Bat,' day. ilk defa
büyük perdede

izledim. Perdedeki

görüntünün her
santimetrekaresi

doluydu.

mustum. Bu aslinda o güne kadar bilin
meyen bir bilgi ydi. Ancak web sitesi
müdavimlerinden birisi bunu sürekli

inkar etti ve o filmde oynayanin Leone
degil, bir Ispanyol aktör olan Chris
Huerta oldugunu fotograflarla belgeledi.
Ben de bunu hemen Frayling' e ilettim.
Ancak Frayling bu konuya fazla ilgi
göstermeden durumu aynen kendi bil
digi gibi kitabinda aktardi. Sadece bir
dip not olarak bu konunun halen tartisil
digini belirtti. Konunun siki bir elestiri
konusu haline dönüsmesinden sonra
Frayling bu konudaki son sözü söyledi.
Ona göre, Leone bu filmde oynadi, ama
o kadar kötüydü ki, son anda yönetmen
onu filme koymadi ve yerine baskasini
oynatti, ve filme o kisi girdi. Filmi si
nemada seyretmeyen Leone ailesi üyeleri
bu hatiradan hareketle onun filmde

oynadigini zannetti ama isin asli öyle
degildi.

Alex Cox sözü Bir Zamanlar Amerika

filmine getirince Frayling filmin ilginç
yönlerinden birisini desti. Ona göre son
filmindeki bazi yerler Leone ile ilgili bir
soruna isaret ediyordu. Özellikle De
Niro' nun Elizabeth McGovem' a arabanin

arka koltugunda tecavüz etmesi taham
mül edilemeyen ve filmin seyredilmesi
zor bölümlerindendi. Frayling olayi söyle
bagladi "Leone filmlerinde kadinlarin
rolü minimaldir ama son filmde yapilan
ciddi bir hata vardir. Bundan yüz yil önce
kadinlari ikinci sinif gören filmler o kadar
tepki almayabilirdi, ama zaman degisti.
Iste Leone'nin hatasi bu filme 1S00 yillarin
normlari ile yanasmasi oldu. Bu da SO'li
yillardaki bir filme yakismad!."

Leone tüm hayatini sinemaya adamis
birisiydi. Her ani sinemayla doluydu. Ai
lesi de sinemaci oldugundan,.her seyi ile
sinemaya adanmis birisiydi. ilginç olan,
öld ügünde bile esinin yaninda tv' den bir
film izliyordu. Hayat gözünü sinema or
taminda açan adam, hayata gözlerini yu
mark en de film vardi.

Frayling'in bundan sonraki projesi
Los Angeles' daki Gene Audry müzesinde
bir Leone sergisi açmak. Belki yasarken
AmerikaLeone'yi pek kabullenememisti
ama Frayling westem filmlerinin kalbi
sayilabilecek bir yerde Leone sergisi aça
rak bu konuya ilginç bir boyut ekleyecek.
Planlarina göre sergi 2002 yilinda açilacak
ve Leone filmlerinden alinma bir çok re
sim ve poster orada sergilenecek.

Daha sonra Bir Zamanlar Batidt! filmi

oynatildi. Bu muhtesem filmi ben ilk defa'

büyük ekranda izledim. Bu filmi daha
önce defalarca video' da izledigim halde
ilk defa sinema perdesinde seyrettigimde
bir çok ilginç detay gözüme çarpmisti.
Sanki usta bir ressamin doyumsuz eserini
izler gibiydim. Leone bu filmde ilk defa
bu kadar kapsamli bir bütçe ve yapim
imkanina kavustugu için ekranin her
santimetrekaresi doluydu. Diyaloglar az
ama öiümsüzdü. Özellikle Leone'nin
meshur yakin çekimleri beyaz perdede
tam bir festivaloluyor. Filmin açilisinda
istasyondaki bekleme ve son düello sah
neleri muhtesem bir seyirlik. Görüntü
yönetmeni Tonino Delli Colli zamanin
meshur Techniscope ve Technicolour tek
nolojisini adeta sahlandirmis. Charles
Bronson'un Henry Fonda ile düello sira
sinda Bronson'un yüzüne yapilan mega
closeup görülmesi gereken bir an. Her
halde Bronson hiçbir filmde bu derece
iyi görüntülenmemistir. Film bitince adeta
müthis bir ziyafetten çikmis gibiydim.

Ertesi gün sira Bir Zamanlar Amerika
filmindeydi. Gerçi bu filmi daha önce Is
tanbul' da vizyona girdiginde izlemistim,
ama yine de izlemeye degerdi. Film BFI'm
en büyük salonu olan 1 numarali salonda
oynayacakti, ve elimizde çok önceden a
linmis biletlerimiz vardi. Fakat oraya
gittigimizde salonun degistigini ve daha
küçük olan 3 numarali salona alindigini
gördük. Salona gitmek için biraz yürü
mek gerekiyordu. Daha da ilginci, bu
salon da hinca hinç doluydu. Allahtan
önlerde bir yer bulduk. Bizden sonra ge
lenlerin bir kismi merdivenlere oturmak

zorunda kaldi. Dünyanin en gelismis
ülkesindeki bir sinema organizasyo
nundan beklenmeyecek bir saçmalikti
ama ne yapalim, artik bir kere oraya gel
mistik, ve sansliydik ki yer bulabilmistik..
Digerlerine göre çok daha yeni bir film
olmasina ragmen, filmin kopyasi biraz
yipranmisti. Bazi yerlerde beklenmeyecek
kadar kötü bir görüntü olustu. Tüm bun
lara ragmen ustanin son sah as erini izle
mek yine bÜyük bir keyifti.

SometJiiiig to do witJi deatJi:
Bir Leone Biyografisi

Bir Zamanlar Batidt! filminin sonlarina

dogru dahili mekandaki bir sahnedeyiz.
Claudia Cardinale kahve yaparken Jason
Robards (filmdeki adiyla Cheyyenne) ile
konusmaktadir. Disarida ise Charles
Bronson'un oynadigi Harmonica ka
rakteri uzaktaki bir kÜtÜgÜn üzerinde
oturmus beklemektedir. Neyi ve niçin



bekledigini bilemeyiz. Cardinale sorar
"Ne yapiyor disarda? Ne bekliyor?". Ro
bards cevaplar "onun gibilerin daima
ölümle ilgili birseyleri vardir". Ölümle
ilgili bir sey. Leone filmlerinin tipik tema
sini yansitan ufak replik Christopher
Frayling'in Sergio Leone hakkinda dün
yada ilk olarak yayinlanan biyografisinin
de adi olmustur. 577 sayfalik eseri Fray
ling'in 8 seneden uzun bir sürede olus
turmustur. Leone sevenleri için tadina
doyulmayacak bilgiler, anekdotlar, anilar
ve yorumlarla doludur. Leone'nin kendisi
gibi sinemaa olan ailesinin yasantisindan
baslayip, Mussolini dönemindeki Italyan
sinemasina inerek, oradan da Leone'nin
sinemaya geçisini anlatan uzun bir
bölümde, Leone efsanesinin dogusunu
okuruz. Daha sonra "Bir Avuç Umitle"
çikilan yolda Leone'nin beklenmeyen
basariyi yakalayisini anlatir Frayling.
Dolar Uçlemesinin yaratilisini, mekanlari,
çekimleri, müzikleri, aktörleri, akrisleri,
yorumlan uzun uzadiya ele alir.

Frayling bu biyografi kitabinda, Leo
ne olayina ve Leone'nin kisiligine çogu
yerde tam bir tarafsiz gözlemci olarak
yanasmakta ve olumlu/olumsuz tüm
görüsleri ortaya atarak bu efsane adami
bizlere sergilemekte. Hatta kitabin son
larina dogru, Leone'nin hayati hakkin
daki detaylari geride biraktiktan sonra,
Frayling'in kendisinin de Leone'ye e
lestirel ve ufaktan da olsa alayci yanas
tigini okuruz. Kendisi de koyu bir Leone
hayrani olan kisinin Leone'yi böyle eles
tirmesi bana biraz ilginç geldi. Frayling'in
bu satirlarinin kökleri Leone ile bazi sahsi
problemleri olan kisilerin yorumlarina
dayanmaktadir çünkü kendisi Leone ile
sadece bir kaç kez görüsmüstür .. Örnegin
Luciano Vincenzoni, benim de kendisiyle
yaptigim görüsmelerde (*) mütemadiyen
Leone'nin aslinda ne kadar basit ve

"cahil" birisi oldugunu vurgular. Ona
göre, bu filmlerin bu derece meshur ol
masi ve ilgi görmesi. olacak is degildir.
Kendisinin o kadar baska "gerçek" si-

- nema sahaseri olan eserleri varken ka
muoyunun kendisini bu filmlerle tanima
sini yazarlik gururuna yedirememektedir.
Ama gerçek o dur ki, onu da sinema dün

.yasinda bu noktaya getiren Leone'nin
filmleridir. Ancak, artik Leone filmlerinin
gösteriminden para kazanamamasi onu
bir hayli kizdirmistir. Vincenzoni'ye ben
zer yorumlar Leone' nin diger bir senaryo
yazari olan ve Bir Zamanlar Batida ile
Yabandan Gelen Adam gibi filmlerinin
senaryolarini yazan Sergio Donati' den

de gelir. Evet, belki Leone dünyanin en
entellektüel, okumus ve düsünce derinligi
olan, kisilere çok saygili birisi olmayabilir.
Ancak, filmlerinin tüm dünyayi kasip
kavurdugu da ayri bir gerçektir, ve her
ne kadar bu tür kisiler filmlerine katkida
bulunsalar da önemli orandaki yaraticilik
Leone'ye aittir. Özellikle Bir Zamanlar
Batida ve Bir Zamanlar Amerika gibi dev
filmleri kotaran bir yönetmen her ne olur
sa olsun, en azindan yönetmen olarak
saygiyi hakkeder.

Kitap Leone'nin hayatina bir çok açi
dan bakarken aslinda kitabin kendisi de

tipki bir Leone filmi gibidir. Uzun, kimi
yerleri agdali ama yine de son derece il
ginç. Leone hem entellektüel sinema me
raklilanna ve hem de popüler kültüre ait
sinema meraklilarina ayni anda hi tab
eden nadir yönetmenlerdendir. Bu açidan
da Frayling'in kitabinin bu önemli sah
siyeti tanimada çok yararli bir kaynak ol
dugu su götürmez bir gerçektir.

(*) bkz: "Bir Avuç Senaryo Için: Luciano
Vincenzoni," Geceyarisi Sinemasi no 3 (Kis 1999):
16-24.
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Belki Leone

dünyanin en
entellektüel
insanlarindan birisi
degildir ama
filmlerinin dünyayi
kasip kavurdugu
da bir baska
gerçektir.
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ilk uzun metrajli
filmi Vedat Örfi
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gerçeklestirmi sti.

Bengü'nün
Misir'da çevirdigi
filmler hakkinda

çok az sey
bilinmektedir.

Sinema tarihlerinde Vedat Örfi Bengii
adindan söz edilirken yukaridaki ta
nimlamaya sikça basvurulur. Bu tanim
abartilidir, zira 1927yilina kadar Misir'da
pek çok kisa film çevrilmistir. Ancak,
kesin olan nokta Bengü'nün o tarihte
Misir' da çevrilen ilk uzun metrajli filmi
çekmeye baslamis olmasidir. Türkiye'de
1947'den 1953'deki ölümÜne kadar çe
virdigi 21 film ise pek övgüyle anilmaz.
Bu filmler için çogunlukla "agdali melo
dram" tanimlamasi yapilir. Bir yazara
göre, '''Arap filmi' niteliginden kurtu
lamamis, hepsi, ihanete ugrayan koca,
evinden kaçan kadin, yillarca sonra
ailesine kavusacak çocuk gibi melodram
kaliplariyla dolup tasan" filmlerdir bunlar
(Özön, 759).

Bengü'nün Misir'da çevirdigi filmler
hakkinda da çok az sey bilinmektedir.
Ancak bu filmler hakkinda da benzer
elestirilerin yinelendigini söyleyebiliriz.
Örnegin, Alim Serif Onaran' a göre,
"bütün bu filmlerde Misir'in sokaklari,
çarsilari, çöller, ehramlar, ebi.il-hevi
(sfenks) çevreyi olusturuyor ve Misirli
tipler kendilerine özgü giysiler içinde
hayati feci hale getiren melodramlar oy
nuyardu" (Onaran,88) [1].YineOnaran'in
verdigi bilgilere göre, Bengü Misir'da 14,
Fransa'da ise 8 film çevirmistir.Bu bilgiler
bazi ufak degisikliklerle pek çok sinema
tarihinde yinelenmektedir. Ancak, ne
yazik ki, Bengü'nün yurtdisinda oldugu
dönemde çevirdigi filmlerle ilgili daha
ayrintili bilgi bulunmamaktadir. Bu nok
tayi aydinlatmak amaciyla yabanci
kaynaklara basvurdugumuzda ise, ilginç
bilgilerle karsilasiyoruz. Fransiz Filmleri
Sözlügü'nde Bengü'yle ya da o zamanki
adiyla Vedat Urfi'yle ilgili herhangi bir
kayda rastlanmazken, Misir sinemasiyla•

ilgili kaynaklarda ilginç tartismalar yer
aliyor. Bu yazinin amaci iste bu bilgileri
aktarabilmek.

Maceraperest Bir Sinema Elestirmeni
Aslinda, Vedat Örfi Bengü'nün sadece
filmleriyle degil yasamöyküsüyle ilgili
olarak da çok az sey bilinmekte. Oglu
Memet Fuat'in Gölgede Kalan Yillar bas
ligini tasiyan anilarindan ögrendigimize
göre, sair Nigar Hanimin kaleminden
çikan bir notta Bengü'nün dogum tarihi
21 Aralik 1899 olarak veriliyor. Babasi
Mehmet Ali Pasa Osmanli Impara
torlugu'nun Viyana elçisi Ali Pasa'nin
ogludur. Bengü'nün annesi Güzide
Hanim ise Ikinci Abdülhamit'in sad
razamlarindan Halil RifatPasa'mn kizidir.
Soyadi Yasasi öncesinde bütün ailenin
kullandigi Urfi lakabini, bu yasadan
sonra adina Örfi olarak ekleyerek sÜrdÜ
ren ise bir tek Vedat Bengü olmustur.

Ilk yazarlik sinavini 17 yasinda Bir
Af, Bir Yemin adli oyunla veren Vedat
Örfi'nin bir diger eseri, Vefaen Ferag,
1924'de DarÜlbedayi'de sahneye konul
mustur. Ayni yilonun adina bir baska
kaynakta, Türkiye' deki sinema dergi
lerinin öncülerinden biri olan Le courrier

du anelna' da (SinemaPostasi),rastliyoruz.
Örfi'nin basyazarligini yaptigi bu
derginin sahibi ise, Nazim Hikmet'in
babasi Hikmet N azim' dir. Ilginç bir
rastlanti sonucu, Örfi 1926'da ayrildigi
Istanbul' a yillar sonra döndügünde, eski
patronun oglu ÜnlÜsairi o tarihe kadar
yüzÜnÜ bile görmedigi oglu Memet
Fuat'in manevi babasi ve eski esi Piraye
hammin hayat arkadasi olarak bulacaktir.

Nijat Özön'ün verdigi bilgilere göre,
Örfi 1924'teIstanbul'da bulunan Fransiz
oyuncusu Blanche Montel'i izleyerek



Fransa'ya gitmis ve orada bir kaç filmde
görünmüstür (759).Montel'in o tarihlerde
sinema yaz arli gi yapan Bengü'yle
tanismis olmasi yakin bir olasilik, ancak
Fransiz FilmleriSözlügü'nde bu dö
nemde adina oyuncu olarak rast1anmiyor.
Yine Özön'e göre, Örfi 1925'de Istanbul'a
dönüyor ve o tarihlerde Le Puit de Jacob

(Yakup'un Kuyusu) (Edward Jose) adli
filmin çekimleri için bu kentte bulunan
Amerikali yildizi Betty Blythe ile
ilgileniyor (759). Memet Fuat'a göre ise,
1925 yili sonlarinda esi Piraye'yi
karnindaki çocuguyla birlikte birakarak,
konser vermek bahanesiyle Paris' e
gidiyor. Bu arada, birlikte gittigi sarkici
kadinla iliskisi oldugu dillerde dolasiyor
(75).

Firtinalar Koparan Bir Film Projesi
Örfi, bundan bir yil sonra da Misir' a ge
çiyor. Burada sanat çevresiyle tanismakta
gecikmiyor ve çesitli konularda Fransizca
yazilar yayinliyor. Kisa bir süre sonra da
bir film çekmek üzere yatirimcilarla
temasa geçiyor. Yazilanlara göre, Marcos
&Stiger adli bir Alman firmasiyla Pey
gamber Muhammed'in yasamiyla ilgili
bir filmin finansmani için anlasmaya
variyor. Hemen ardindan, Muhammed'j
canlandirmasi için Misir tiyatrosunun
önde gelen yildizlarindan Yusuf Vehbi' yle
temas kuruyor. Gerisini Vehbi'nin A11l

lar'indan dinleyelim: "Tiyatro sezonu si
rasinda bir gün Türk yazari Vedat Örfi
Ramses Tiyatrosu'nda beni izlemeye
geldi. Beni Dr. Kraus asli bir Almanla
tanistirdI. Bu kisininAlman hükümetinin,
kendisinin ise Cumhurbaskani Atatürk'
ün özel emriyle hareket ettiklerini söy
ledi." (akt. Farid, 105)

Ardindan, kendini Alman bir film

yapimcisi olarak tanitan Kraus, Pey
gamberin hayatini, yÜceligine ve safligina
uygun bir biçimde, yansitacak büyük bir
film gerçeklestirmek için Atatürk'ün
onayini aldiklarini belirtir. Kraus ve Örfi,
filmi n finansmanina Türk hükümetinin

de katkida bulunacagini ve Istanbul' daki
ulemalarin projeye onay verdigini öne
sürerler. Sonunda Muhammed rolüyle
ilgili öneriyi kabul eden Vehbi, Ka
hire' deki Alman Büyükelçiligi' nde 6000
liralik bir sözlesmeye imza atar.

Ancak filmin konusu basinin ve dini

otoritelerin tepkisini çeker. Kral Fuad Yu
suf Vehbi hakkinda dava açar. Vehbi'bin

Misir vatandasligindan çikarilmasi ve
sinirdisi edilmesi gündeme gelir. Bu
gelismeler üzerine, Peygamberin be
yazperdede canlandirilip canlandirila
mayacagini saptayabilmek için ünlü El
Ezher Üniversitesi'nin görüsüne bas
vuruluro Hubb al-amir (Emir'in Aski) adini
tasiyan film projesinde peygamberi can
landirmasi tasarlanan Vehbi kendini söyle
savunur: "Bu rolü perdede canlandir
mayi, Peygamber Muhammed'i ve Dogu'
nun sahlanisini saygin bir tavirla kutsal
gerçege en uygun bir biçimde yansitmak
i1maciyla kabul ettim. Türk Iiüktimeii

tarafindan da desteklenen bu filmin ama

ci Islamiyetin propagandasini yapmaktan
baska bir sey degildir" (akt. Khayati, 112).

Ancak, Yusuf Vehbi'nin bu savun
masi EI-Ezher' deki hocalari tatmin et

memistir. Ibrahim Ceballah adli bir din
bilimci, su yaniti verir: "Yusuf Vehbi'
nin en büyük krallari ya da sultanlari
basariyla canlandirabileceginden kus
kumuz yok (...) Eger Bay Vehbi, 'dinim
her seyin üzerindedir' görüsündeyse, bu
projeden vazgeçmelidir, zira kendisi
kraiiari ya da sultanlari canlandirabiliri

Örfi'nin islam

Peygamberini
canlandiracagi
proje, dini
otoritelerin

tepkisini çeker.

Vedat Örfi Bengü
Atesten Gömlek'te



Azize Emir (ortada)

Bu tartismalarin
ardmdan Misir'dan

aynimak zorunda
kalan Bengü bir yil
sonra geri döner.

ama asla Peygamber olamaz" (ibid.,112).
Ayni üniversiteden gökbilimci El

Zerkavi ise, Vehbi'yi daha da sert sözlerle
elestirir: ''Yeter arhk Bay Aktör! Özrünüz
kabahatir1izden de büyük. Bu derece yüce
bir güzellige, kusursuzluga, hasmete,
zarafete ve bilgiye sahip bir imgeyi can
landirmak olanaksizdir." Yalniz dinadam

lari degil, Bedi Hayri gibi tiyatrocular da
elestiri korostina katilir: "Muhammed

gibi bir kisiligin son derece yüce oldu
gundan en ufak bir kuskum yok. Bu ne
denle siradan bir faninin onu canlan

dirmasi mümkün degildir" (ibid., 112).
Elbette bu sert elestirIerden yalniz

Vehbi degil, Vedat Örfi de payini alir.
Hatta Misir polisi tarafindan tutuklanarak
sorgulanir. O dönemde Türkiye'nin Ka
hire Büyükelçiligi'nde görevli Rifat Bey'e
göre de, ancak elçiligin girisimleriyle
serbest birakilir (Fuat, SS).Bu olay üzerine
Örfi'nin sinirdisi edildigi, bir süreligine
Kahire'den ayrilip yeniden döndügü
belirtilmektedir. Vedat Örfi sonunda bui

film projesini gerçeklestiremese de, tarihte
bir ilke imza atmis oldu. Hubb al-amir'le
ilk kez gündeme gelen peygamberin
sinemada canlandirilmasi sorunu uzun

yillar tartisildi (Charkawi). Son olarak,
yine EI-Ezher Üniveristesi'nden alinan
görüs uyarinca, Mustafa Akad'in yö
nettigi çagri (1976) filminde oldukça
ilginç bir yönteme basvuruldu. Anthony
Quinn ve Irene Papas gibi ünlü oyuncu
larin rol aldigi bu filmde, Hazreti Ali'nin
bedeni degil yalnizca kilici görünürken,
beyazperdede görünmeyen peygamberin
bakis açisinin yerini kamera aldi.

Bir Ilk Film

Bu tartismalarin ardindan Misir' dan
ayrilmak durumunda kalan Örfi, bir yil
kadar sonra yeniden Kahire'ye döne
cektir. Bu kez koltugunun altinda yeni
bir film projesi vardir. En yakin destekçisi
ise Misir'in bir diger ünlü oyuncusu ve
Yusuf Vehbi Tiyatro Toplulugu'nun
yildizi Azize Emir'dir. Emir, filmin fi
nansmanina da destek olacaktir. Nida' u

Allah (Allah'in çagrisi) adini tasiyan bu
yeni film projesinde basrollerde Azize
Emir ve Vedat Örfi'nin yanisira Ahmet
Celal ve Italyan asilli levanten Istefan
Rosti (Stephen Rosty) de yer alacaktir.
Filmin kameramani ise Stelio Chiarini

adli bir Italyan'dir. Filmin konusunu ise
kisaca söyle özetleyebiliriz:

"Çiftlik sahibi Rauf Bey (Istefan
Rosti) kibarligindan ve onuruna düs
künlügünden hoslandigi yoksul köylü
kizi Leyla'yi (Azize Emir) sevmektedir.
Leyla ise turist rehberi olan Ahmet'ten
(Vedat Örfi) hoslanmaktadir. Leyla bir
gün Selim'in (Ahmet Celal) tecavüz
girisimine maruz kalir. Ancak, zamaninda
yetisen Ahmet, Selim'i döverek Leyla'yi
kurtarir. Bu sirada olaya tanik olan bir
Amerikali turist Ahmet'e asik olur. Ah
met, Leyla'nin onurunu kurtarmak için
onunla nisanlanir ancak bir süre sonra,
Amerikali turistin pesinden kasabadan
ayrilir. Hamile oldugu anlasilan Leyla
son derece üzgün ve çareSizdir. Kabilesi
tarafindan reddedilmesi üzerine intihara

karar verir. Bu sirada, yoldan geçmekte
olan Rauf Bey'in arabasinin altinda kalir.
Rauf Bey Leyla'yi çiftligine götürerek
doktor çagirir. Leyla ölmek üzereyken
bir çocuk dünyaya getirir. Rauf Bey,
Leyla'nin ölümü üzerine bu çocugu yetis
tirme karari alir." (Ramzi,77)



Filmin oyuncularindan Ahmet Celal' in
filmin gösterimi nedeniyle basina ver
digi demeçte yer alan bu özetin sine
malarda gösterilen kopya ile çelistigi
belirtilmektedir. Filmin mutsuz biten
sonunun degistirildigi, Leyla'nin Rauf
Bey'le evlenerek bir çocuk dünyaya
getirdigi, ardindan mutlu bir biçimde
yasadiklari kaydedilmekte. Sinema ta
rihçisi Ahmed el-Hadari'ye göre, bunun
nedeni iki nedeni olabilir. Bir varsayima
göre, filmin ilk gösteriminin ardindan,
izleyicilerin tepkisi üzerine böyle bir
degisiklige gidildi. Bir diger olasilik da,
filmin yapimcisi Azize Emir'le yönetmen
Örfi'nin içine düstügü anlasmazligin
böyle bir sonuç dogurmus olmasi (akt.
Ramzi, 77).Gerçekten de, filmin çekimleri
henüz tamamlamadan Emir ile Örfi
arasinda ciddi bir anlasmazlik bas gös
terecek ve Örfi setten ayrilmak duru
munda kalacaktir. Bu gelisme üzerine
filmi Istefan Rosti tamamlayacak, bir
kaynaga göre "Bengü'nün çektigi 11
sahneden yalnizca ikisini kullanarak
özgün sahnelerin bir çogunu yeniden
çekecek, senaryoyu da tamamiyla de
gistirecektir" (Culhane, 39). Bütün bun
larin ardindan adi Azize Emir tanifindan
Leyla olarak degistirilen film ilk kez
Kahire'deki Metropol Sinernasi'nda 16
Kasim 1927'de gösterilecek ve büyük ilgi
görecektir. Leyla ayni zamanda Misir
sinemasinin ilk uzun metrajli filmi
ünvanini alacaktir. Zira hemen hemen

ayni tarihlerde Ibrahim ve Bedir Lama
kardesler tarafindan çevrilmekte Koubla

Fi El-Sahra (Çölde Bir Öpücük) adli film
ise çok kisa bir süre sonra 5 Aralik' da
gösterime girecektir.

Leyla halktan gördügü ilgiye karsin
elestirmenlerin hismina ugrayacaktir.
Basinda yer alan elestirilerde filmin
Misir' daki yasamin gerçeklerini yansit
madigi kaydedilecektir. En çok tepki
çeken sahnelerden biri Azize Emir'in
geleneksel Misir giysileriyle dans ettigi
sahnedir. Bunlarin yerel giysilerlerle en
ufak bir ilgisi bulunmadigi belirtilirken,
evsahibesi olan Leyla'nin erkek davetliler
önünde dans etmesi Misir gerçeklerine
aykiri bulunuyordu. Bu elestiriler üzerine
Azize Emir bu sahnenin Vedat Örfi'nin

fikri oldugunu öne sürerken, Örfi aksini
iddia edecektir: ''Filme seyirciyi memnun
etmek amaciyla bir dans sahnesi koydum
ancak filmdeki gibi bir sahne öngör-

müyordum. Sahnenin bu biçimde ger
çeklestirilmesi için Bayan Emir israr etti.
Ben yüksek sosyetenin düzenledigi bir
maskeli baloda Misir kostümlerinin
olmadigi bir dans sahnesi öngö
rüyordum. Ancak Azize Emir klasik Misir
dansi yapmak istedigini söyledi. Bu
öneriye itiraz etmem için herhangi bir
neden yoktu. Ancak, Emir'in esi Ahmed
el-Sereigiydigi kiyafete dikkatimi çekerek
böyle bir dansin Misir'in onuruyla
bagdasmadigini söyledi. Bunun üzerine
bu sahneyi filmden çikarmistirn." (akt.
Ramzi,78)

1926-1927 yillarindaki Misir'daki
Ingiliz isgali sirasindan çevrilen filmin
yabancilara bakisi da oldukça dikkat çe
kicidir. Filmdeki turistlerin Araplarin
giysileriyle alayetmeleri, Ahmet'in sev
digi kizi birakarak Amerikali bir kizin
pesinden gitmesinin Misir' da çok da hos
karsilanmadigi tahmin edilebilir. Bu
anlamda filmin o yillarda dünya sine
masini etkileyen oryantalizm akiminin
etkilerini tasidigi gözlenmektedir. Bu
elestiri aslinda erken dönem Misir
filmlerinin çogu için geçerlidir. Örnegin,
Koubla Fi El-Sahra (Ibrahim Lama, 1927)
filminde "Misir'in Valentinosu" lakabini

tasiyan Ibrahim Zülfikar'in canlandirdigi
bedevi de, Hilda adli bir Amerikali kiza
asik olur. Yine Leyla filminde, Örfi'nin
canlandirdigi karakterin Rudolph Va
lentino'nun Seyh (George Melford, 1921)
filmindeki Seyh Ahmet tiplemesine gön
derme yaptigi asikar. Orfi'nin de bu
paralelligi basindaki demeçleriyle destek
lemek amacinda oldugu gözleniyor.
Örnegin filmin gösterime girmesinden
kisa bir süre önce Misir' da yayinlanan
Revue du Th€atre dergisine verdigi de
meçte Valentino'yla yakin arkadas olduk
larini öne sürüyor: "Kendisiyle Paris'te
tanistik. Fakat kader yollarimizi ayirdi;
o Amerika'ya giderken ben Avrupa'da
kaldim." (akt. Hamzaoui, 48) Italya'da
dogup büyÜyen Valentino'nun Amerika'
ya iltica etmeden 1912-13 yillarinda
Paris'te kaldigi biliniyor. O tarihlerde 14
yasinda olan Bengü'nün, Paris'te bulunsa
bile, 18yasindaki yoksul Italyan göçmeni
Valentino ilebu kentte karsilasmis olmasi
ise elbette uzak bir olasilik.Bu filmle ilgili
ilginç noktalardan birisi de konunun
Vedat Örfi'nin yasam öyküsüyle gös
terdigi benzerlik. Tipki filmdeki çevirmen
Ahmet gibi, Örfi de hamile esini ter-i

Filmin çekimleri
henüz
tamamlanmadan

yapimci Azize Emir
ile Örfi arasinda
ciddi bir

anlasmazlik
basgösterecek ve
Örfi setten
ayrilmak
durumunda
kalacaktir.



Leyla filminde
karsilastigi

zorlukla~Ö~fi'yi
yildirmaz. 1928

yili baslarmda
sansmi bu kez
oyuncu olarak

dener.

kedecek ve yabanci bir kadinin pesinden
Fransa'ya gidecektir. Kendisi de bu
benzerligi oldukça benimsemis olmali ki,
filmin çekimi sirasinda çektirip esi Pi
raye'ye gönderdigi bir fotografi "Seyh
Ahmet (Urfi)"adiyla imzalamis. Birdiger
ilginç nokta da, filmin çekimleri sirasinda
Vedat Örfi'yle adeta kanli biçakli olan
Azize Emir'in dört yil sonra bu kez baska
bir Türk yönetmenle çalisacak olmasi.
Muhsin Ertugrul'un çevirdigi ve Türk
sinemasinin ilk sesli filmi olan Istanbul

Sokaklari'nda (1931) filminde, Emir bu
kez Istanbul'a gelen bir Misirli yazari
canlandirmaktadir.

Yeni Yildizlar, Yeni Anlasmazliklar
Leyla filminde karsilastigi zorluklar Vedat
Örfi'yi yildirmaz. 1928 yili baslarinda
sansini bu kez de oyuncu olarak dener.
Koubla Fi El-Sahara (Çölde Bir Öpücük,
1927) filminin yaraticilari Lama kar
deslerin ikinci filmi FaciaFawk Al Ahram'

da (Piramitlerde Facia) rol alir. Film, iki
gencin firtinali askini ve ailelerin bu aska
engelolmalarini ele almaktadir. Bu iki
genci ise Fatma Rüsdü ve Bedir Lama
canlandirmaktadir. Örfi, filmin çekimleri
sirasinda tanistigi Rüsdü'ye kancayi
takmak da gecikmez ve yeni projesini
finanse ederek basrolde oynamaya ikna
eder. Tahta Sama' Miser (Misir Semasi
Altinda, 1928) adli bu filmde Fatma
Rüsdü ile Örfi'nin yanisira, Aziz Eid de
rol almaktadir. Ancak tipki ilk filminde
oldugu gibi, Örfi, yapimci ve basrol
oyuncusuyla anlasmazliga düsecektir.
Filmi özel bir gösterim sirasinda izleyen
Rüsdü, sonuçtan memnun kalmayinca,
filmi dagitmama karari alir. Hatta bir
rivayete göre filmin negatiflerini çölde
yakar (Youssef,65).

Vedat Örfi ayni yil üçüncü film pro
jesine soyunur. Ancak Adahiya (Adak,
1928)adli bu filmin kopyalari arsivlerde
olmadigi için hakkinda çok az sey bilin
mektedir. Yalnizca, filmin yapimcilari
Hüsnü Ibrahim ve Ihsan Sabri'nin ayri
ayri evlenme karari alarak ticari ya
samdan bir süre için çekildikleri, bu
nedenle de filmin gösterime girmedigi
kaydedilmektedir (Youssef,65).

Örfi'nin bundan sonraki projesi ise,
1929 yilinda gerçeklestirdigi Ghadah al
Sahra (Çöi Güzeli) olacaktir. Yeniyildiz
adayi ise Leyla filminde küçük bir rolde
görünen Asya Dagher' dir. Asil adi Al-i

maza olan Asya, Örfi araciligiyla girdigi
sinemada hizla yükselecek Misir'in en
usta oyuncularindan biri olarak kendini
kanitlayacaktir. Filmin Örfi tarafindan
yazilan senaryosu da kisaca söyledir:
"Kuzenine asik olan Selma (Asya),baska
bir kabileye mensup bir seyh (Örfi ?)
tarafindan kaçirilir. Seyhle zorla eV:len
dirilen Selma bir çocuk dünyaya getirir.
Bir süre sonra kaçmayi basararak ka
bilesine geri döner. Ancak burada da bir
gencin tecavüz girisimine maruz kalir ve
onu öldürür. Bu arada, Selma'yi seven
kuzeni arkadaslariyla birlikte onu kaçiran
Seyhi bulur. Çarpisma sonucu Seyhi ve
adamlarini yenen genç asik, onuru
lekelenen Selma'yi yeniden bagrina
basar" (Ramzi,80)

Örfi, Ghadah al-Sahra' da diger
filmlerine oranla daha rahat bir çalisma
ortami bulacaktir. Nitekim bu rahatlik
sonuca da yansiyacak, ilk kez 1 Mayis
1929'dagösterime giren film elestirmenler
tarafindan son derece olumlu karsi
lanacaktir. Hatta, bazi yazarlar tarafindan
"çöldeki Araplarin gerçek yasamini an
latan tek film" degerlendirmesi yapila
caktir (Wassef, 67). Film ayrica Misir
sinemasina ilk yurtdisi basarisini da
getirecektir. Ghadah al-Sahra, 1929 Sam
Sanayi Fuari'nda üstün basari ödülü alir
ken, Örfi de Suriye hükümeti tarafindan
100 Suriye lirasiyla ödüllendirilecektir.

Bu basarinin ardindan, Örfi besinci
filmi için para kaynagi, konu ve oyuncu
bulmakta gecikmeyecektir.Daha dogrusu
hepsi bir arada karsisina çikicaktir.
Misir'in ünlü Bedia Massabni kumpan
yasinda çalisan Ifranje (?) adli bir Türk
dansöz Örfi'nin yeni filminin basrol
oyuncusu olur. Filmin yapimciligini ise
bu dansöze gönlünü kaptiran Misirli bir
zengin üstlenir. Ma'ssat al hayat (Hayatin
Cilvesi, 1929) adini tasiyan film, bir
dansöze asik olan iki gencin öyküsünü
anlatmaktadir. Ancak, bir kez daha
evdeki hesap çarsiya uymaz. Bu kez de
filmin yapimcisi olan gencin ailesi hem
ogullarinin bu dansözle olan iliskisine,
hem de filmin gösterimine karsi çikarlar.
Yakan ailesinin üst düzey Misirli yet
kilerle temaslari kisa sürede sonuç verir
ve film basbakanin emriyle gösterime
girmeden yasaklanir. Gerekçe olarak ise,
filmin içerdigi müstehcen dans sahneleri
gösterilir. Oysa, Kahire Geceleri adini da
tasiyan filmin tanitimi yapilmis, afisleri



pek çok sokaga yerlestirilmistir. Ghadah
al-Sahra'yla basariyi yakalayan Örfi'nin
basi bir kez daha sansürle belaya girmis,
filmi izleyiciye bile ulasamamistir. Vedat
Örfi Bengü'nün adi Misir sinemasinda
son kez 1947 yapimi Zahra a Winiar' da
(Zehra ve Vinar) yönetmen olarak ge
çecektir [2].

Bengü, büyük bir olasilikla 1930'larin
basinda Istanbul' a dönmüstür. Burada
da film çalismalarini sürdürmek niye
tinde oldugu gözleniyor. Nitekim, çevir
digi Yesil Bursa adli belgesel1932'de sine
malarda gösteriliyar (Sinema ve Tiyatro
Heveskan Mecmuasi'ndan akt. Scogna
millo, 55). Ancak film piyasasinda tek bir
firma (Ipek Film) ve tek bir yönetmenin
(Muhsin Ertugrul) egemen oldugu bu
dönemde Bengü'nün bu amacini ger
çeklestirmekte zorlandigi tahmin edile
bilir. Bengü'nün bu tarihten 1940'li yil
larin basina kadar çesitli illerdeki halkev
lerinde yöneticilik yaptigi biliniyor.
Istanbul'a dönüsünde ise bu kez yazar
ve çevirmen olarak çalisacak ve pek çok
çeviri ve uyarlama roman yayinla
yacaktir. 1947 yili ise Bengü'nün ha
yatinda yeni bir dönüm noktasi olacaktir.
Annesinden kalan miras sayesinde
yeniden film piyasasina oyuncu ve
yönetmen olarak dönecek ve 1953' de
ölümüne kadar 21 film çevirecektir.

Genel Degerlendirme
Misir'da Vedat Vrfi adiyla taninan Bengü'
den Misir' da çogunlukla maceraperest,

girisimci ve ikna kabiliyeti yüksek bir
insan olarak söz ediliyor. nk kez sinemaya
yatirimcilarin ilgisini onun çektigi belir
tiliyor. Ancak filmlerindeki oyuncularla
yas~digi tartismalar nedeniyle çogun
lukla sorumsuz ve geçimsiz bir yönetmen
olarak aniliyor. Örnegin, bir sinema
yazarina göre, "filmlerinin çekiminin
daha ilk gününden itibaren tahammül
edilemez bir tavir içerisine girmektedir"
(U.A.R. Ministry of Culture, 11). Bütün
bu elestirilere karsin, Misir sinemasinin

. üç büyük kadin yildizi-Azize Emir,
Fatma Rüsdü ve Asya-ilk olarak onun
filmlerinde rol almistir. Ancak Bengü'nün
yildizlarla olan iliskileri çogunlukla tatsiz
sonuçlanacaktir. Leyla filmini daha
tamamlayamadan setten ayrilirken, üç
filmi de çesitli nedenlerle daha gösterime
girmeden rafa kaldirilmistir.

Bengü, elestirmenler tarafindan sik

sik Misir gerçeklerinden uzak olmakla
suçlanacaktir. Tipki Filistin kökenli Bedir
ve Ibrahim Lama kardesler gibi, bu
genellikle yabanci olmasina baglan
maktadir. Leyla ve Ma'ssat al hayat film
lerindeki dans sahneleri buna yalnizca
iki örnek. Yine Leyla filminde, namaz
görüntülerinin ardindan ezan sesinin
duyulmasi elestiri konusu olacaktir. Misir
sinemasinda Bengü gibi Misir kökenli
olmayan yönetmenlerin varligiyla ilgili
zaman zaman basinda oldukça sert
elestiriler yer almistir. 21 Mayis 1928
tarihli El-Sabah gazetesinde yayinlanan
bir yazida yabancilarin Misir sinemasina
çok zarar verdigi söyleniyor. Yazi söyle
devam ediyor: "Yabanci sinema yö
netmenlerinin geleneklerimizi sik sik hiçe
saydiklarina tanik olmaktayiz. Artik bu
savasta onurumuzu korumak için gerekli
silahlarla donanmamizin zamani gel
mistir. Bu silah sinemadir; yoksa yenilgiyi
kabullenmekten baska çare yoktur." (akt.
Said, 193)

Bengü istanbul'a
dönüsündeyazar ve
çevirmen olarak
çalisacak ve pek
çok çeviri uyarlama
roman

yaymlayacaktir.



Misir, 1930'larm
baslarmdan,

itibaren

Ortadogu'nun en
büyük sinema

üreticilerinden biri
durumuna

gelecektir.

Nitekim, Misirlilarin bu silahla do

nanmalan gecikmeyecektir. Misir 1930'
lann basindan itibaren Ortadogu'nun en
büyük sinema üreticilerinden biri du
rumuna gelecektir. Hatta 1940'li yillarda
Misir filmleri Türkiye' de de yogun bir
ilgiyle karsilanacaktir. Ve bu kez 'ulusal
kültürel degerler"le ilgili kaygi duyma
sirasi Ankara'ya gelecek ve Misir filmleri
1948 yilinda Içisleri Bakanligi'nin emriyle
yasaklanacaktir.

Vedat Örfi Bengü'nün Misir'daki
sinema kariyeriyle ilgili bu kisa öykü
görüldügü ulusal sinema, sansür ve
oryantalizm gibi konular açsindan ol
dukça ilginç tartismalarla dolu. Dileriz
bu tartismalar ileride yeni bilgilerin isigin
da daha da zenginlesir.

Dipnotlar
[1] Misir'da çevrilen bir filmde çevreyi
baska unsurlarin olusturmasi ya da
giysilerin farkli olmasi beklenebilir miydi,
acaba? Bu türden oryantalist elestiriler
diger Misir filmleri için de sik sik
yinelenecektir.
[2] Sözkonusu film bir o.lasilikla Vedat
Orfi Bengü'nün 1947'delstanbul'da
yönettigi Bagda Gül' dür. Bu tarihlerde
Bengü'nün Misir'da olmasi uzak bir
olasilik oldugundan, ayni film fai:kli bir
adla ithal edilmis olabilir.

Filmografi
Yönetmen ve Oyuncu:
LeylaiNida'u Allah (Allah' in Çagnsi) (1927)
Tahta Sama' Misr (Misir Semasi Altinda)
(1928)
Adahiya (Kurban) (1928)
Ghadah al-Sahra (Çöi Güzeli) (1929)
Ma'ssat al hayat (Hayatin CilvesijKahire
Geceleri) (1929)
Oyuncu:
FaciaFawk Al Ahram (Piramitlerde Facia)
(yön: ibrahim Lama, 1928)

i

Not: Yayina hazirlamakta oldugu Misir
Filmleri Sözlügü ve Misir Sinemasi
Tarihi'ndeki bilgileri benimle paylasan
Profesör Sabry Hafez' a tesekkür ederim.
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60'li yillar olmali, Tokat'ta Ali Sabri
Sinemasi 'nda aksam gösterilecek filmi
hazirlayana makinist Orhan, filmin ilk
bobinini sardiktan sonra son karelere

baktiginda bir dansöz görüntÜsü görünce
"aksam kendimize küfür ettirmeyelim"
diyerek bobine bir kisim sardi.

Filmin adi neydi? 'Dansöz' kimdi? Yine
adim hatirlayamadigim bir filmde köyün
agasi yakinda evlenmek üzere oldugu,
daha dogrusu evlenmek istedigi kizin
(filmin kadin kahramani: genç/masum
kiz)fotografina bakarak bir 'dansöz' düs
ler ki, dansözün görüntüsü fotografin
üzerine bindirme ile verilir. Bu, filmde
'dansözün göründügü' sahnedir. O yillar
da dansöz görünmeyen film yoktur; ge
rekli gereksiz mutlaka 'dansöz' bir yere
sikistirilir. Yabu filmdeki gibi hayal edilir
ya filmin kahramanlarinin gittikleri gazi
noda sahneye bir dansöz çikar ya filmin
kötü adami kendine özel bir yerde dansöz
oynatir. Dansözün sirf dans gösterisi yap
mayip daha ileri giderek oyunculastigi
da olur. Ya filmin vamp kadini dansözdür
ya da masum kiz ayriliklar ortaya çikti
ginda ve çevresindekiler tek tek çekilip
yalniz kaldiginda son çare olarak dan
sözlüge baslar. Aslinda bu son çare de
gildir; çalismak demek mutlaka dansöz
olunacagi anlamina gelmez - zaten bir
süre sonra dansöz degil 'sarkici' olun
maya baslanir. Ayri düstükleri masum
kizimizi yanlis anlayarak veya oyuna
getirilerek terk etmis olan kahramanimiz
-istanbul'da baska gazino yokmus gibi
mutlaka bu gazinoya gelecektir (Eger
masum kahramanimiz sanatini Istanbul
disina götürmüs ise, erkek kahrama
nimizin da yolu mutlaka bu kasabaya
düsecektir). Masum kahramanimiz (genç
kizimiz) bu dansözlük serüveni sirasinda
masumiyetini koruyacaktir; aksi halde
filmin sonunda ölmesi gerekir. 'Dansöz'
vamp kadin ise bu zatenfilmin kötü
adamimn metresidir ve kahramanimizi

yes;lçam
dansözler;

Orhan Ünser

bastan çikarma görevi kendisine verilir.
Avantür filmlerde masum kizimizin kaçi
rilma serüveni en az bir kere yasanir. Bu
kaçirilma sirasinda masum kizimiz za
man zaman oynamaya dansetmeye
zorlanir; hatta bu nedenle dövüldügÜ de
olur. Tarihi filmlerde de dansöz figÜrÜ
mutlaka vardir. Komedi film-
lerinde de dansöz kaçinilmazdir
ama burada erkeklerin de dan

sözlÜge kalkisti gi görülÜr- hem
de biyiklariyla.

Görsel bir sanat olan sine

mada dansöz göstermenin mut
laka ticari bir yam vardir. Zaman
la toplumsal degismeye bagli
olarak ile dansözler farklilasarak
'sarkiciya' dönÜsÜrler; artik ga
zino sahnelerinde kadin kahra
manimiz 'sesi' ile yer alacaktir.
DansözlÜk kadar yayilmasa da
dansözlerin yerini zamanla
striptizciler alacaktir.

Bu kadar oyuncu/ dansöz
lerden, dansözlerden söz açmis
ken bir iki isim vermek g§'rekir
(mi?) diye dÜsÜnÜyorum: Ozqm TekgüL,
Aysel Tanju, TÜrkan Samil, Inci Birol,
Leyla Sayar, Belgin Doruk, Türkan Soray,
Neriman KöksaL, Fatma Girik, Filiz Akin,
Selma GÜneri, Gülbin Eray, Ajda Pekkan,
Figen Say, Nec1a Nazir, Hale Soygazi,
Banu Alkan, Arzu Okay, Figen Han,
Sevda Ferdag, Muhterem Nur, Alev
Sayin, HÜlya Avsar ...

Bir dansöz sansürü öyküsü .. Yine
Tokat'ta nedendir bilinmez bir gün okul
idaresi tarafindan okulda bir film (adi?)
gös'terisine izin verilmis. çogu sarkici ve
dansöz görüntüleri ile dolu bir komedi filmi
idi ve gösterim makinasinin yaninda duran
okulun müdür muavini, 'dansöz' görüntüsü
geldi.ginde objektifi eli ile kapatiyordu.

Iste bunun için makinist Orhan, 'dansô'z'
görüntüsünü orta yerinde kesememisti,

Makinist Orhan,
filmin ilk bobinini
sardiktan sonra

son karelere

baktiginda bir
dansöz görüntüsü

görünce "aksam
kendimize küfür

ettirmeye~im, "

diye düsündü.



k;tsch, camp, trash
ve tapona dair

SavasArslan

...kötü, fena, pek
bir fena, tecimsel
(ticari), siradan,

makbulolmayan,
kaka, B-film,
"geceyarisi"

filmleri.. .

takdim

Aziz kari ve karielerim, bu derginin sa
tirlarinda simdiye kadar havadan ve
sudan yazilar okudunuz ama Lucio
Fulci'nin sualti zombileri disinda sual
tindan bahseden bir yaziya rastlamadiniz,
diye düsünerek bu sayida, biraz daha
"ciddi" sulara ait gibi görünse de, aslinda
bizim de hem ilgi hem de yazi alanimiza
çesitli sekillerde nüfuz eden bazi kav
ramlardan bahsetmenin vaktinin gelip
çattigini düsünerek bu yaziyi yazdim.

ara taksim

Öncelikle zevkin fena olmasini anlamaya
çalisacak olursak, has ve güzelolan
sinema sanatiyla iliskili olaraktan bir
estetik özerklik alani kurgulandigindan
dem vurabiliriz. Bu çerçeveden yola
çikarak da, deriz ki, kitlelerin tüketmesi
için sanki bir tüketim nesnesi gibi pirt
diye ortaya çikan popüler filmler yüksek
sanatin o mükemmel evrenselligi ve
kaliciliginin aksine o ticari sinemalar'da
yenilen patlamis misirdan çok da farkli
olmayip mideye indikleri anda tüketilmis
olurlar. Yüksek, sanatsal sinemanin ak
sine, bu bakisa göre "yarim ya da eksik"
olan bir sinemanin ürettigi filmler muh
telif adlarla anilmistir ya da sifatlarla
nitelenmistir: kötü, fena, pek bir fena,
tecimsel (ticari), siradan, makbul
olmayan, kaka, B-film, "geceyarisi" film
leri, istismar sinemasi, çok-satar filmler,
düsük bütçeli filmler, kitsch, camp, trash,
vs. Nedir bütün bunlar, diye kafa yoralim
biraz. Bunlar zevkin fenaligini, sanatin
kötülügünü, ucuzlugunu, hataliligini,
nahoslugunu, eksiligini, tatsizligini falan
mi anlatirlar? Bu baglamda, sanat sine
masinin ne oldugu tartismasina bakalim
biraz ...

i

ana taksim

Pam Cook'un editörlügünü yaptigi The
Cinema Book'u bir tatli su levregi edasiyla
okursak, sanat sinemasi, üretim kosullari
açisindan, genellikle bagimsiz - teorik
olarak büyük stüdyolarin tahakkümü
altinda olmayan - ve Batilibir sinemaya
(sözgelimi, Yeni Dalga ya da Yeni Ger
çekçilik)istinaden kullanilmaya baslayan
bir terim olup daha sonralari Batiliolma
yan sinemalarda da çesitli temsilcilerinin
(Acem Kiarostami ya da Hint Ray) var
!iklarindan söz edilen bir film üretme
tarzina karsilik gelmektedir, diyebiliriz.
Bu üretim tarzinda genellikle belirleyici
olan auteur (yazar/yönetmen) olup, film
de varsa yoksa bu yaratici yönetmenlerin
kisisel dehalarini görürüz - bu bag
lamda son karari veren yönetmen ol
dugundan senaryo yazari, görüntü
yönetmeni, oyuncu ya da set isçisinin ya
raticiliklarinin önemi yoktur. Tabii ki,
üretimi farkli olan bu sinemanin dagitim
ve gösterimi de farklidir çünkü bu filmler,
film topluluklarinin salonlari, sine
matekler ya da festival sinemalarinda
gösterilip "özel" bir izleyici kitlesine
ulasirlar. Ayrica bu filmleri tüketen
kitlenin de beklentilerinin ve tüketim
örgülerinin siradan, popüler film izle
yicilerinden farkli oldugu varsayilir. (1)
Sanat filmlerinin içsel yapilari ya da
biçemleri de diger filmlerden farklidir.
(2)Klasik sinemadan farkli olarak, sanat
sinemasi açisindan, geçisler arasinda ya
da kurgu açisindan tutarlilik olmasi,
anlatinin belirli bir serim-dügüm-çözüm
çizgisi takip etmesi ve sarih ve kolaylikla
izlenebilir bir zaman-mekan kurgusunun
olmasi gerekli olmayabilir. (3)

Sanatin yüksegi ve kitleseli arasinda
bir ayrima giden Frankfurt Okulu'na
bakarsak biraz, Adomo ya da Lowenthal



gibi insanlarin savlarinin arkasinda kit
lesele ya da kitle kültürüne atfedilen bir
tür indirgemeciligin varligindan söz
edebiliriz. Evet, ideolojiktir kitle kültürü
ve bagrinda sahte ve yanlis bir estetik
bilinçliligi tasir. Adorno der ki, kitsch ka
tarsisin (ruhsal bosalim) - ve belki de,
estetik bilinçliligin -'- bir parodisidir. Iste
kültür endüstrisinin (eglencesektörünün)
kapitalist bir üretim tarzi dahilinde üret
tigi metalari (film, müzik, vs.) tüketenler
de bu mekanizmalarin ürettigi izle
yicilerdir ve bu mekanizmalar onlari
rahatlatip onlara bir tür yanlis bilinç asi
larlar. Burada kolaya kaçilarak kurulan
iliski, sanat filmlerinin bu mekanizmalar
disinda yer aldigi düsünülerek bu yanlis
estetik bilinçlilik dolayiminda ele
alinmamasidir - iki dünya savasi arasi
dönemde yazan Adorno klasik müzigi
yüksek kültür alaninda ele alirken o
günlerde popüler olan cazi ise kitle
kültürü baglaminda elestirmekteydi.

Kitschi yüksek sinifa ait olmayan,
orta yolcu ve gündelik gerçekligin di
sinda yer alan bir tür haz cilik olarak
düsünebiliriz belki. Amerikali Jenny
Sharp söyle yazar: "Kitsch bu ülkedeki
insanlarin çogunlugunun birlikte yasa
maktan hosnut olduklari bütün o ucuz,
kaba, hissi, zevksiz, çöpvari, tatli ve hos
nesnelere karsilik gelir ... Bu pop kültür
zevk ve ariligin bariyerlerini asip kurulu
kültürün arsivlerinin içine nüfuz etmistir.
Kitsch aslinda orta siniflarin ve bugün
lerde de toplumumuzun çogunlugunun
zevkidir." Buradan yola çiktigimizda,
Matei Calinescu'ya göre, kitschi moder
nitenin degisim ve yenilik taleplerine ve
hayali bir geçmis ve gelecek tasavvuruna
bir tepki olarak ele alip modern yasamin
sikiciligina seçenek olusturan bir tür
zaman öldürme biçimi olarak da ele
alabiliriz. Tabii, estetigin alanindaysa,
kitsch bir tür sahte sanattir. Özgün bir sa
nat eserinin sahtesini üretirken tüketi
cisine anlik bir haz ve estetik deneyim
önererek aslinda estetik bir yalan üretir.
Calinescu kitsch ile ilgili iki örnekten
bahseder. Sözgelimi bir Rembrandt
resmini alip evindeki asansöre süz esya
siymis gibi asan bir zengini düsünelim.
Bu Rembrandt resmini kitsch haline
getirmese de, bir estetik nesnenin deko
rasyon islevine indirgenmesi ve bu
baglamda oynadigi rolün kitsch dünya
sina ait oldugundan söz edebiliriz. Fakat
aslinda bunun tersi durumlar daha çok
karsilastigimiz kitsch örneklerini verir

bizlere. Mesela sanat olayiyla çok ilgisi
olmasa da, kolaylikla bir sanat eserinin
isleviyle özdes bir konuma tasinabilen
çesitli nesnelerdir söz konusu olan:
antikacilarda satilan eski çariklar, kagni
tekerlekleri, rokoko islemeli sandalyeler
falan gibi atalarimizin mutlu dünyasina
ait poetik nesnelerdir bunlar. Yani,estetik
anlamda bir yetersizlik olmasina karsin
ya da tam da bu durumun sonucu olarak
estetik bir prestij durumunu anlatir kitsch.

Calinescu meseleyi üç farkli bakis
açisinin varligindan söz ederek taparlar.
Birinciye göre, kendi ürettiklerinin tü
keticisi olarak ortalama bir tüketicinin

varligindan söz ederek buna göre ko
sullandiklari bir normlar ve kurallar
bütününden yola çikan sanatçi ya da
tasarimcilardan söz edilebilir. Bunlara
göre, kitsch bir stildir - belki de süs
lemeye ya da sapmaya dayali barok ya
da rokokonun çagdas biçirrlIdir. Ikinci
bir bakisa göre özel bazi kitsch ögelerin
kitlesel üretim ve sanatin yayginlas
masina bagli olarak ortaya çiktigindan
söz edilebilir. Bu önceden planlanip
niyetli bir duruma bagli olmayip modern
teknolojinin üretime ~anat düi:iyasina
müdahalesinin bir son'ncudur. Uçüncü
bir bakisa göreyse de, kitschin estetik

"Kitsch bütün o

ucuz, kaba, hissi,

zevksiz, çöpvari,
tatil ve hos
nesnelere karsilikI· "ge ir ...

Jett Koons. Tavsan



Divine

Camp fevkalade
ve isiltih bir seyin

çabasindadir.
Gülünesive acmasi

bir kötülükten
ziyade, eglenceli

bir kötülüktür

campinkisi.

yalani ya da eksik bir sanat ya da aninda
güzellige ulasma talebi ile sarmalanan
tüketicinin mükemmel sanat eserlerini
bile kitsch olarak algilamasindan söz
edilir. Kitsch sanatçisi estetik anlamda
yaptiklarinin herkese ulasmasini istedi
ginden bir ortalama varsayimindan ha
reket ederken, yine farkli ve çesitli bir
izleyicikitlesi içineklektik ürünler üretme
durumuna da girer ve kitschin bu hetero
jen ögelerini sonuçta bir araya getiren ise
"eve layik" olma niteligidir - herkesin
sahip olup evinde sergileyebilecegi bir
sanat olmasi açisindan aglayan çocuk
portresinin ya da Mona Usa'nin bir
kartpostali ayni kitsch isleve sahiptir. Bu
baglamda da, öne çikan her ikisinin de
bir reprodüksiyon olmasi degil, hangi
amaç ve islevle hangi yer ya da ortamda,
hangi anlamla kullanildigidir. Bir sanat
nesnesinin yalnizc9- ticari gerekçelerle
(bir dükkan vitrininde sira sira dizili
duran Mona Lisalar gibi) çogaltilmasi bu

m

nesneyi kitschlestirebilir. Bu anlamda
düsünürsek eger, modern sanat için ö
nemli olan sanat nesnesiyle kendine özgü
bir sanatsal deneyim yasanmasini im
kansiz kilarak, endüstriyel süreçler ya da
medya araciligiyla karsimiza gelen her
hangi bir sanat nesnesinin bir çogunluga
ve yayginlasmaya ve de "Aaa, ne de
güzelmis bu!" dedirtip tam da o anda
tikanan bir estetik yetersizlige ya da zevk
asinmasina tabi olarak özgün islevinden
siyrilmis bir halde karsimiza çikmasi
kitschi ortaya çikartmaktadir.

Camp dedigimizde ise akla ilk olarak
Susan Sontag gelmektedir. Sontag, camp
üzerine yazdigi makalesinde baslangiç
olarak campin dogal olmayan bir hissiyat
biçimi oldugunu belirterek özüride yapay
ya da abartili olani sevmeye karsilik
geldigini söyler. Kitschin güzeli kültürel
endüstrinin ürünlerinde bulmasindan
farkli olarak, campin estetik vurgusu gü
zellikten çok yapayligin ya da stilizasyo
nun (dekorasyonun, süslemenin, yü
zeyde olanin) ne derece olduguna dairdir
ve camp hissiyali apolitiktir. Camp genelde
sehir kültürüyle iliskilidir ve dünyaya
stil çerçevesinden bir bakisi ortaya koyari
bunu yaparken de aslinda her seyi "tir
nak" içinde görür - rol yapari oynar.
Camp ya tamamiyla naif ya da tamamiyla
bilinçlidir.Fakat kendisinin farkinda olan
camp daha az zevk verir ve hatta zararli
olabilir. Campin saf örnekleri öyle olsun
diye yapilmamis, tam tersine çok ciddi
olarak üretilmistir - tabii, bu basarisiz
olmus bir ciddiyettir fakat her basarisiz
ciddiyet de campe yol açmaz: abartili,
fantastik, hissi ve naif olanin bir birlesimi
olmalidir.

Öyle örnekleri olsa da, camp basitçe
kitsch ya da kötü sanat degildir. Kötü
olan, en azindan amaç açisindan, sira
dandir, yaraticisi sira disi bir sey yarat
mak için çabalamamistir. Sontag, camp
ölçüsüzlük ve savurganliktir, der - üç
milyon tü yle yapilmis bir elbiseyle
sokakta dolasirken bunu ciddi ve hisse
derek yapan bir kadinin durumunda
oldugu gibi! Camp bu durumda bile
ciddiye alinmak ister - fakat ciddiye
alinmak için biraz fazla gelir. Camp
fevkalade ve isiltilibir seyin çabasindadir.
Gülünesi ve acinasi bir kötülükten ziyade,
eglenceli bir kötülüktür campinkisI. Camp
karakterin kutsanmasidir - önemli olan
onu yapan kisidir; onun gücü ve bütün
lügüd ür - karakterin derinligine
verilmesi campi yok eder. Camp zamanla



degisebilir - kendi zamani için çok banal
olan bir sey bugün bir camp zevki sunarak
gayetle eglenceli olabilir.

Bildik estetik yargilarin iyi-kötü ayri
mi camp için bir sey ifade etmez, der
Sontag ve sürdürür: camp seyleri tersine
çevirip iyinin kötü ya da kötünün iyi
oldugunu iddia etmez - sanat ve de ha
yat için önerdigi, farkli bir standartlar
bütünüdür. Bir sanat eserini ciddi olmasi,
tutarliligi, amaçlarina ulasmasi ya da
basarisi açisindan degerlendirebiliriz 
kisaca yüksek kültürün kistaslari hakikat,
güzellik ve ciddiliktir. Fakat bunlarin
disinda da yaratici bir hissiyatin varli
gindan söz edebiliriz. Vahsi, zalim, deli
ya da çökmüs bir hissiyat ile de sanat
yapilabilir: Bosch,Sade, Rimbaud, Kafka,
Artaud, vs. bu ikincisinde söz konusu
olan insan deneyiminin farkli bir
yani(n)dan seslenmesidir. Fakat bir de
üçüncü hissiyat vardir: ciddiyeti basa
risizliga ugramis ve deneyimi tiyatral
lestiren bir hissiyat. Birinci hissiyatin isi
ahlakladir, daha çok avant-gardea karsilik
gelen ikinci deneyim ahlaki ile estetik
arasindaki gerilimin ürünüdür ve camp
ise tamamiyla estetiktir --estetik olarak
dünyayi deneyimlemektir - stilin içerik,
estetigin ahlak ve ironinin trajedi üze
rindeki zaferidir. Düz ciddiyetin ötesine
geçmenin geleneksel yollari olan ironi ve
satir bugün yetersiz kalmistir ve camp
yeni bir seyortaya koyar: bir idealolarak
yapaylik, tiyatrallik. Camp nesneler ara
sinda bir ayrim yapmaz: onun için kitle
kültürünün bütün nesneleri esittir - ne
kadar kaba saba olsa da. Camp zevk
zengin toplumlara aittir, hatta kendini
zevkin aristokratlari kabul eden escin
seller gibi gruplar tarafindan sahiplenilir
(Paul Verheoven'in Showgiiils filmi gibi)
fakat camp escinsellere de indirgenemez.

Camp deneyimi yüksek kültür hissi
yatinin ötesine geçer ve onun tekelini
kirar. Camp yalnizca iyi zevk in iyi bir
zevki olmadigini, ayni zamanda kötü
zevkin de iyi bir zevki oldugunu gösterir
- bu da özgürlestiricidir çünkü yalnizca
yüksek ve ciddi hazlar pesinde olan bir
insan kendi eglencesini sürekli sinirlar.
Camp zevk sonuçta bir eglence ve mem
nun olma biçimidir - yargi degildir.
Camp vericidir. Camp zevk bir tür asktir
- insan dogasini sevmektir; yargilamak
yerine tat alir. Bu hissiyati paylasan in
sanlar camp dedikleri seye gülmezler,
ondan keyif alirlar. Camp müsfik bir histir.
Bu ask ya da ciddiyetin olmamasi pop
sanatin ya da kitschin alanini gündeme

getirir ve Sontag'a göre nihai camp ifade
sudur: berbat oldugu içiniyidir!

Trash ise görecedaha yeni bir kavram
ve düz anlamiyla çöp demek. Jeffrey
Sconce trash filmler ile baglantili olarak
söz ettigi parasinema kategorisine kötü
filmler, splatterpimk, mondo filmler, kiliç
ve sandalet filmleri, Elvis artiklari, hükü
metin çektigi sagliklitopluma dair filmler,
Japon canavar filmleri, kumsal partileri
müzikalleri ve belgesellerden sofi-core
pomolara kadar farkli istismar türlerini
dahil eder. Egemen film kültürünün ya
kaale almadigi ya da reddettigi filmlerden
olusturulan "sinemasalçöpÜll"her türünü
kutsayan Batili akademilerdeki film
çalismalari bölümlerindeki genç kusagin
bu kültürü ele alma biçimleri itibariyle
campten ayrildiklari söylenebilir çünkü
bu kusak alternatif bir sinema sanati
anlayisi gelistirmek üzere bu filmlerden
yararlanmaktadir - sonuçta, parasinema
hakim akademik söylemin ortaya koy
dugu sinema sanatina bir karsi çikisi
dillendirmektedir. Film çalismalari bölü
mlerinde trash filmleri çalisan bu yeni
kusak aslinda kendi yasama biçimlerini
ve/ya entellektüel varliklarini dayat
maktadir ve bunu yaparken de bir tür
aski (excess) estetigine basvururlar.

Sconce'a göre, parasinemada tutarli,
ciddi ya da bütünlüklü sanat filmlerinin
aksine bir tür kirilmanin oldugu filmler•

Sontag'a göre nihai

camp ifade sudur:
Berbat oldugu için
iyidir!
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tutarli, ciddi ya da
bütünlüklü sanat

filmlerinin aksine bir
tür kirdmamn

oldugu filmler öne
çikarilir.

öne çikarilir. Bu tür bir sapma ya da
kinImanin oldugu trash filmler egemen
sinemanin sinemasal temsil kodlarina

uymadiklarindan kötü olarak nitele
nebilirler ve bu noktada ise parasinemasal

zevkin kötüyü yüceltmesi gündeme gelir.
Kristin Thompson'a göre aski bir deger
olarak bir sinemasal gösterenin motive
edilen kullaniminin ötesinde yer alir.
Motivasyonun bittigi anda aski baslar ve
bu noktada ise bir filmin görsel ya da
metinsel anlatisinin ötesine geçmemize
yarayan bir kapi açilmis olur. Sözgelimi
Kunt Tulgar'in SÜpermen Döniiyor fil
minde kripton tasinin sandikta dantele
sarili olarak saklandigini gördügümüzde
bir kopus yasayarak filmi kültürel ya da
sosyolojik bir metin olarak ele almaya ve
Türkiye üzerine otuz ayrilaf etmeye bas
layabiliriz. Dolayisiyla, alisilmis sine-

manin ister stil ister de askiya dair olan
ilgisi seyirciyi sürekli çerçevenin içine
dogru çekerken, askiya dair parasinemasal

ilgi seyirciyi metnin alisilmis sinirlarinin
disina sürüklemeye çalisir.

Fakat Batidaki örneklerine bakarak

bu tür bir ilgiyi dillendiren gruplar agir
likli olarak beyaz ve erkek akademisyen
adaylaridir. Seance, bu gruplarin aslinda
entellektüel sermayeleri araciligiyla hem
yüksek kültür hem de asagi kültür

alanina girebildiklerinden ve yüksek
kültür alanini (sözgelimi, sanat sine
masini) hakimiyet alanlarina almis pro
fesörlere karsi bir var olus savasi ver
diklerinden ötürü elestirirken, diger
yandan da trash filmler dolayiminda sözü
edilen sinemasal estetigin ise aslinda film
çalismalari açisindan elestirel bir po
tansiyele sahip oldugunu da belirtir
çünkü trash es tetigi bize her türlü estetik
elestirinin zevk ile iliskili oldugunu anim
satir ve bu zevk de aslinda kaçinilmaz
olarak bir toplumsal kurgu oldugundan
siyasidir. Bir diger deyisle sanat sine
masini savunmanin arkasinda yatan
dislama ya da kurma mekanizmalarinin
ortaya koydugu toplumsal kurgu sonuçta
siyasidir ve bir iktidar savasi dahilinde
kendisi disinda ya da kendisine karsi
ortaya konulan alternatifleri dislama ya
da sindirme egilimine sahiptir. Yani,
simdiye kadar bir sürü filmin çesitli öl
çütler ve savlar araciligiyla kötü ya da
siradan diye dislanmis olmasi (örnegin,
Godard izleyen festival seyircisinin çetin
Inanç filmine yalnizca gülüp geçmesi ya
da onu izlemenin bir anlaminin

olmadigini söylemesi) bosuna degildir
-tersine alabildigine siyasidir.

Paul Watson istismar sinemasina

iliskin birparadokstan söz eder: sine
maseverler istismar sinemasinin tarihini

anlatiyorlar nasilolsa diyen akademi,
film tarihi içerisinde bundan bahsetmeye
pek gerek duymaz ancak istismar sine
masinin kurulu kuramsal ve söylemsel
aglara karsi çikma ve bunlardan kaçma
olanaklari bulmus olmasi ise, tam da bu
söylemlerin ilgisini çekmektedir ve fakat
istismar sinemasi kalitesi itibariyle ise,
yine bir sinemaseverlik alani disinda ele
alinmamaktadir. Sconce'un parasi
nemadan söz etmesi ise bu anlamda

önemlidir çünkü Sconce, parasinemayi
elastik bir metinsel kategori olarak
tanimlarken, parasinematik seyircinin
kült film izleyicisi gerilla gruplari ve
gelecegin zevk tanimlayicilari olarak
ayrilip bir mücadele içinde olduklarini
da belirtir. Watson burada istismara dair

ikinci bir bakisin ise istismari trash ve
kült olarak algilayan postmodern bir
olumlanmasindan söz eder. Fakat tabii
ki bütün bunlar ABD'de oldugundan
karsi çikilan sey sanat sinernasindan çok
hakim Hollywood sinernasidir. Istismari
Hollywood'un disina tasimaya çalisan
bu parasinematik bakis aslinda, Watson'in
da belirttigi gibi, Hollywood'da isleyen



temel estetik ve ekonomik varsayimlarin
da istismar la ne kadar alakali oldugunu
kaçirmaktadir. (4)Fakat tam da bu nokta
da istismardan ne olarak bahsedecegimiz
sorunu gündeme gelmektedir - bir tür
mü, yoksa sinemanin baslangicindan beri
parçasi olan istismar estetigi olarak mi?

Watson'a göre film çalismalarinda si
nemanin gelisimi ve teknolojik tarihi
arasindaki karsilikli bagliliga söyle bir
deginilip geçilmektedir. Fakat bu nokta
dan yola çikilarak sinemanin göster
gebilim, ideoloji ve haz pratikleriyle
iliskili konumunu ve islevini konusmak
olanakli olabilir. Bu es geçme durumu
aslinda iki önemli noktayi kaçirmaktadir:
sinemanin bütün biçimleri toplumsal bir
sinema sürecinin parçasidir ve istismarin
tarihi, sinemanin estetik ve ekonomik
tarihiyle çakismaktadir. Muybridge'in
yaptigi gibi insan bedeninin sinirlari,
biçimleri ve yeteneklerini görme ve bilme
arzusunu kullanarak farkli en stan ta
nelerini görüntüleyip insanlara göste
rerek daha önce tatmadiklari bir psisik
ve görsel haz önerisinde bulunma fikri
ve tam da bunu saglayan temel bir me
tanin azami ekonomik kazanç için film
yapimcisi ya da kurumlar tarafindan
kullanilmasininistismarla iliskisi göz
önünde bulundurulmalidir. Tom Gun
ning'in "cazibe sinemasi" (cinema of
attractions) olarak erken dönem sinemada
kendi içinde tutarli ve bütünlüklü bir an
la timin ekranda izledigimizin seyin
önkosulu olmamasi durumundan hare
ketle, sinemada anlatilan yapinti ya da
kurgusal seyin degil, sinemanin kendi
sinin cazibesinin yeterli oldugundan söz
etmesi de aslinda bizi yine istismarin
~.aska bir boyutuna götürmektedir.
Azetle, Watson istismar sinemasinda,
azami ticari basari elde etmek üzere
estetik ve biçimsel kaygilarin sermaye
yatirimi ve var olan kaynaklarla iliskiye
geçtiginden söz eder.

Tabii, istismari bir tür (genre) olarak
tanimlamaya giristigimizdeyse, öne çikan
ekonomik hedef nedeniyle, asgari yatirim
yapip azami kar saglamayi amaçlayan
dosdogru bir ticari ürün, bir meta olarak
düsünebilir film ve tam da bu noktada
aslinda seyircisini istismar ettiginden,
sömürdügünden söz edebiliriz. Bu var
sayim s-eyirciyi tamamiyla edilgen bir
konumda gördügünden, tam da bu an
lamda siyasi ve kuramsal bir zorlugun
olusmasina neden olur. Bu tür bir ikili
karsitligin indirgemeciligine pek yüz

vermez isek eger, ekonomi ve haz ya da
ürün ve seyirci arasinda var olan girift
bir yapidan bahisle baska sularda yüze
biliriz belki de. Lewis'in istismar sine
masina dair bahsettigi sinema salonu ya
da seyirci falan gibi seyleri de düsünecek
olursak, istismar sinemasi diye bir türden
yalnizca filmler degil ayni zamanda
potansiyel seyirci açisindan da bah
sedebiliriz. Dolayisiyla, Watson göre,
genellemeye dayali tanimlarin zorunlu
olarak ima ettikleri gibi çok fazla sis
tematik bir söylem degildir istismar
sinemasi - tersine, bir sistemizasyon
söylemidir. Bu baglamda, istismari kaale
alirken iki ayri ama çakisan andan söz
edilebilir. Bunlarin birincisi tarihi bir
andir: 1921'de Hays Office'in kurul
masiyla sinemanin kesfinden o döneme
kadar süren haz ve arzu pratigine dam
gasini vuran bir sansür pratiginin ortaya
çikmasi ve bu anlamda da, o güne kadar
süren istismara bir tür nokta konulmasi.
Ikinci an olarak da bugünden söz edecek
olursak, zevksizligin vücuda gelmesi
olarak tanimlanan istismarin tam da
kendisini tanimlayan hakim zevkin bir
parçasi haline gelmesi. Bu anlamda,
istismarin aldigi biçim ne parasinemaya,

istismar

sinemaSlOda, azami

ticari basari elde
etmek üzere, estetik

ve biçimsel kaygilar
sermaye yatirimi ve
var olan kaynaklarla

iliskiye geçer.
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ne kötü filme, ne de kültürel bir art alana
denk düser - tersine, tam da bugünün
sermaye-yogunluklu film yapim öfgü
sünün yakinligi. baglaminda öne çikar.

Kahpe Bizans filmine aslinda tam da
bu çerçeveden bakabiliriz. SelimEyübog
lu'nun siradan olani seçmesidolayiminda
kültçü ve kurulu seçkin söylemden de
kaçarak bastirilmis olani duygusal bir
yeniden talep edis anlaminda da campçi
arasinda bir o yana bir bu yana sav
rulmasi ve tapona karsi da tam bir yerde
duramamasi baglamlarinda ele alip
saldirmakla hayran olmak arasinda gidip
gelen bir film olarak tanimladigi. Kahpe
Bizans, aslinda tam da yukaridaki ba
hislerle iliskili olarak da, istismarin
simdiki zamandaki biçimini gözler önüne
seriyor. Tam da bu tartismayla iliskili
olarak da, Dünyayi Kurtaran Adam'dan
bahisle, Çetin Inanç'in sakat çocuguyla
alay ettirmeme talebinde bulunmasi ise
aslinda Watson'in istismara dair bahsinde
kaçirdigi bir noktaya bizleri tasiyor:
ABD'de Ed Wood'dan Hershell Gordon
Lewis ve Fred Olen Ray'e akan ve sinema
yapmak, bu isten para kazanmak, ol
mayani seyirciye sunmak ve bütün
bunlari yaparken de, parasizliktan da
olsa, asgari sermayeyle azami seyi filmsel
söylemin alanina tasirken, genellikle
çesitlinedenlerle orada bulunainama du
rumunun bir çiktisi olarak, Hollywood
stüdyo sisteminden bagimsiz olarak (5)
çalismakla iliskili olarak ele alabi
lecegimiz bir çok türde ürünler vermis
bazen trash bazen de istismar denilen bir
sinema pratiginin varligi. Bu Watson'un
söz ettigi ne kadim zamanlara ne de yeni
zamanlara denk düsmektedir - bir orta
ya da ara zamana rast gelmektedir bu
filmler ve tabii ki, Mars Attacks ya da
Godzilla filmlerinin arka planini olustur
maktadirlar.

Türkiye'de ise bu arka planiABO'de-

ii

ki örneklerinden çesitli anlamlarda farkli
bir yerde durdugunu düsündügümüz
tapon filmler olusturmaktadir. Yesilçam'
in altin çagina (1960lar ve 1970ler) ve
sonra 1980lere ve hatta bugüne bak
tigi.imzdaörneklerini görebilecegimiz bir
film deneyimidir bu. Kara Sevda gibi bir
melodramda, Dünyayi Kurtaran Adam
gibi bir bilimkurguda, Takma Kafani gibi
bir seks filminde, Karaboga gibi bir tarihi
filmde, Yilmayan Seytan gibi bir avan
türde, Kurtlar GeceyiSever gibibir polisiye
üçlemede, Kader Diyelim diye bir Psycho
uyarlamasi korku filminde, vesaire, ve
sairede karsimiza çikan Yesilçam'in star
sinemasindan kismen ayrilan, çok büyük
paralar yatirilmaksizin çekilen filmlerde
karsiligini bulabiliriz tapon filmin ne
oldugunun. Bu saydigimiz filmler illa ki,
altin çagin hakim Yesilçamsinemasindan
çok da farkliolma durumunda degildirler
ancak büyük bir bütçeye sahip olma
diklarindan günün ünlü oyuncularinin
bu filmlerde görünmesi az biraz daha az
olanaklidir - belki bir de buna bu film
lerin çoklukla dönemin büyük bir iki
yapim sirketi tarafindan degil de daha
küçük sirketler tarafindan çekildigi
eklenebilir.

Fakat her iki durum da, genel
lememiz adina kesinlikli bir baglayicilik
tasimamakla birlikte, tapon film diye
Türk filmleri arasinda bir kategoriyi
anlamak için film üzerine yazilanlara da
bakabiliriz. Sinema dergileri ve gaze
telerin ya da bilumum baska basin yayin
organlarinin sinema sayfalarinda pek boy
gösterme sansi bulamamis ya da "ciddi"
bir elestiri ve anlama ilgisine tabi ola
mamis filmlerdir taponlar. Tabii bütün
bunlara ek olarak, Sconce'un bahsinde
de deginildigi gibi, taponlarin ekonomik
darliklar ve kisitlamalar nedeniyle üret
tikleri sinemasal dil ya da gerçeklik
anlayislarinin hakim sinemasal dil ve
anlayistaki pratiklerden farkli ve bunlara
bagli olarak ele alindiginda bunlara
uymayan bir alakasizlikta olduklari
düsünülebilir. Sözgelimi, Süpermen
Dönüyor filminde bir Barbie bebege giy
dirilen elde dikilmis Süpermen kostü
müyle olusturulan Süpermen maketinin
Türkiye'yi tanitan bazi görüntülerin
fonda oynamasi esnasinda ön taraftan
geçmesi ve Süpermen'in bir dakika içinde
Türkiye'nin neredeyse tamamini ge
zerken ipe bagli bir halde hafif hafif
salinmasi öyle kolay kolay bir yere otur
tabilecegimiz ve gerçekçilik algimiza



istinaden hop diye hazmedebilecegimiz
bir durum olmayabilir.

Tapon filmler bir tür kopma ve kiril
ma durumunu gündeme getirmeleri iti
bariyle de düsünülebilirler. Onlarin dili
bir yandan takIide dayali siginmaci bir
dil olarak hakim sinemanin gerçekçilik
yanilsamasini ayni onda oldugu gibi
vermeye çalisirlar ve onlar gibi kabul
edilip bir tür marziyeye tabi kilinmayi
arzu ederlerken, diger yandan da yer ve
para darliginin bir sonucu olarak dar
alanda kisa paslasmalarla sonuca gitmeye
çalistiklarindan ve bunun da oyunda ger
çekten ifasi zor olan bir seyoldugundan
ötürü, uyumsuz ve alakasiz ve sonuçta
da çogul ve heterojen bir damar açmalari
söz konusu olmaktadir. Mehmet Alem
dar'in çektigi ve ne yazik ki halen izle
yemedigim Kader Diyelim adli Sapik
uyarlamasinda oynayan Vahdet Vural'in
Norman Bates rolünü üstlenmemesinden
bahseden ama Vural'i da eski bir borcuna
mahsuben filmde oynatmak isteyen
Alemdar, Radikal gazetesinde yayinlanan
bir söyleside, çözüm olarak gerilimden
girip müzikalden çikmayi bulur - baska
da çaresi yoktur zaten! Iste bir sine
macinin meselesi: film yapmayi seviyor,
Hitchcock'u seviyor ya da bir arkadasi
(Alpay ZiyaI) seviyor, filmden para ka
zanmak istiyor ve bir Sapik uyarlamasi
çekiyor. Simdi bu filmden bu kadar bil
gimiz olmasina karsin komik, kötü ya da
kalitesiz olarak bahsetmemiz mümkün
mü? Evet, bir çoklarina göre bu böyle.

Fakat bir de, tapon filmlerden yal
nizca film olmalari itibariyle bahse
debiliriz. Evet, film! Bir film en basta bir
filmdir ve bu da kültürel bir gerçektir.
Richard Dyer'in da dedigi gibi, bunun
ardindan filmin ne oldugu tartisilabilir
fakat bu tartisma ise bulacagimiz her
yanitin daima hem kültürel hem de
estetik olacaginin farkinda olarak kültürel
anlayisin kalbinde geçmelidir.Tabii,bunu
bir zevk meselesi olarak da ele alip,
zevksizlikten söz edebiliriz. Zevk ise önce
kendi karsitini kurduktan ya da negatif
alanin insa ettikten sonra bize bir
olumlama ya da iyi ve güzele dair bir
anlamlama potansiyeli sunar. Iyi olan bir
zevk var edebilmek için ayn'i zevkin
fenasina da ihtiyaç duyariz. Iste, tapon
dedigimiz filmlerde genelliklebu fenanin
alaninda yer almislardir. Derdimiz
taponlari bu alandan çikartip güzel bir
mekanda pembe panjurlu ev sahibi de
yapmak degildir tabii! Sonuçta böyle bir

niyet de ayni ikili karsitlik yapisinin bir
tekrarindan ibaret olacaktir. Peki nedir
dert edilen? Belki tam da bu alanlardan
ve kurgulardan tapon filmler dolayi
minda bahsederek sinemasal zevk ya da
hazza dair iddialarda bulunarak tam da
bu zevk ya da hazzin ne kadar da siyasi
bir düzleme isaret ettigini göstermektir.
Sekizinci sayisini su an okumakta ol
dugunuz bu dergide bir yandan simdiye
kadar adini sanini pek duymadiginiz
kimi filmlerden söz ederken, diger
yandan da filme dair ilginin nasil ve
hangi yerlemlerde çalistiginin izleri az
ya da çok vermeye çalisildi. Bir tür engin•

Mehmel Alemdar

(folo: Muhsin Akgün / Radikal)

Tapon filmlerden
yalnizca film
olmalari itibariyle
bahsedebiliriz.
Evet, film!



Oyunu
oynaklarm
oynamasi
dilegiyle!.

ve açik-uçlu alanda, her türlü filme yer
oldugundan söz edildi belki de, gizliden
gizliye. Iste tapan filmlerden bahsederken
de aklimda olan karnava1vari bir çokluk
ve degiskenligin de parçasi olabilen, kar
masik, melez ve kendi içinde karsitliklar
tasiyabilen bir varolus. Nereye, kime,
nasil, hangi anda, ne düzeyde ait oldugu
muglak olan ve gidis gelislere ve karsitlik
ya da özdesliklere bagli olarak da "aynak"
olan bir "sey." Oyunu aynaklarin oyna
masi dilegiyle!
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notlar
(1)Mesela, Türk sinemasi tarihi yazarlannin
"lümpen ve tasra kökenli erkeklerden"
olusan seks sinemasi seyircisi Yesilçam'i
baltaladi ya da tecimsel filmler bize Batili
medeniyetler seviyesine ulastiramaz ama
ne yapalim ki, bu seyirci ancak onlardan
anliyor savlari aslinda bir tür seyirci
ayrimina da karsilik gelmektedir.
Yesilçam'in iyi günlerinde sinema sanatinin
düsmani olarak görülen popüler film
tüketicisi kitle, seks filmlerinin piyasaya
hakim olmasiyla garip l?ir sekilde degerli
hale gelir çünkü bu sefer sinemasal üretimi
seks filmleri belirler hale gelmistir. Tabii,
bunu bir kadir bilmezlik örnegi olarak da
okuyup eglenebilirsiniz.

(2) Anne Billson Shock adli kitapta bir sanat
filmini anlamanin 10 kriteri oldugundan
söz eder: 1. Altyazili olmalidir. 2. Aksiyonu
az olmalidir. Karakterler dakikalarca hiç
bir sey yapmadan ve konusmadan
durabilirler. 3. Her sey önemliymis gibi
görünmelidir. Abmham Valley filminde bir
karakter söyle der, "Spekülasyona karsi
dogruluk çikislan yapip duran bir kot (jeans)
burjuvazisi var!" Sonra bir baskasi der ki,
"Göbekler gibi, balkonlar ~a bir otorite
göstergesidir." 4. Baymislik. Içinde fikra yai

da saka olan bir sanat filmini en sonne.
zaman izlediniz? Evet, sanat filmleri aci
çekmek hakkindadir ...Rice People'da (Pirinç
Ekenler) ebeveynler der ki, "Biz bu pirinç
tarlarinda dogduk; tek bildigimiz hayat
budur." Sonra, kalan 129 dakika boyunca
herkes pirinç yer. 5. Film süresinin gereksiz
uzunlugu. 6. Karakterlerin hepsi birbirine
benzer. Barnabo of the Mountains (Dagli
Barnabo) filminde Barnabo dahil herkes
sakallidir ve kimin kim oldugunu anlamak
neredeyse imkansizdir: 7. Saf müstehcenlik.
Normal bir sinemada sansürlenecek her

türlü sahne bir sanat filminde olagandir. 8.
Su, hem de çok fazla. Film islaktir. Solaris'te

iç mekanlarda bile yagmur yagar. 9.
Killandiran karakterler. Bu insanlara fazla

sempati duyamazsiniz ya da duygulannizla
oynarlar ve eglencenizin içine ederler. 10.
Tarz. Bir çok iyi sanat filmi felsefi
düsünceden çok tasarimla ugrasir. A Bout
de Souff1e'de (Nefes Nefese) Belmondo'nuii
ipek çoraplariyla tüvit ceketi çok
uyumludur!

(3) Bütün bunlarin ötesinde ve belki de
üstünde ise, sanat sinemasinin aurasi'

(basinin üstünde duran halesi) vardir ...
Sanat sinemasindan söz etmeye
basladiginiz anda, dikkat kesilir etrafta ki
kulaklar agzinizdan çikan sözcüklere ve
anlamaya çalisirlar ettiginiz laflan bir nebze
de olsa ...

(4) Kari ve karielerimizin hatirlayacagi gibi
bundan dergimizin dördüncü sayisindaki
Hershell Gordon Lewis yazimizda Li~wis'in
Jurassic Park filmini nihai istismar filmi
olarak görmesi dolayiminda söz etmistik.

(5) Bu noktada B-filmlerden bahsetmeyi
unutmamaliyiz. Hollywood stüdyo
sisteminde stüdyolarin büyük paralar
yatirarak ünlü oyunculara ve dönemin en
iyi tekniklerine olanaklarina yer vererek
bolca da reklamini yaptigi "prestij"
filmlerinin disinda çektikleri çok sayida
baska film de vardir. B-film denilen bu
düsük bütçeli ve tali filmlerin tam da çok
öne çikmamalari nedeniyle de söyle bir
sanslari olmustur: bir nebze de olsa prestij
filmlerinin sahip olmadigi bir estetik ve
ideolojik bagimsizliga sahip olmalan. Tabii
bu filmler filmsel anlati açisindan bir tür
serbestlige sahip olup farkli ya da karsit
kimi görüsleri dillendirme olasiliginasahip
olmalarina karsin, görüntü, ses, efekt,
vesaireden olusan filmsel söylem açisindan
ise maddi kisitlamalar nedeniyle prestij
filmlerine göre daha zayiftirlar. Fakat B
filmlerdeki nihai belirleyici dumm istismar
filmlerinden farkli olarak Hollywood
stüdyo sisteminin ürünleri olmalaridir.






