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"Mumyalar Miizesi" (Mystery Of The Wax Museum), tabu ̂ ekilde renkli olarak yapilan
ilk dehfet ve macera filmidir. ̂ imdiye kadar bu (je^itte birijok kordeia gordiik. Fakat
hiqbirinde bu mukemmeliyet yoktu. "Mumyalar Muzesi" ba^ladigi andan itibaren bizi
mustesna bir hava i(;inde ya^atiyor. Biitun dekorlann, mum heykellerm rengarenk
olufu gbzlere bunlan tipki mucessemmi^ler gibi gostenyor.

BiR PUNK F LMi: ARADA
Mu Tung, gectigimiz ay If Istanbul programinda da yer alan ilk filmi

"Ararf«"mn aldi^ mesafeyi aniatirken, vaktiyle ailesinin ya§adigi (ya da ya^attigi)
zorluklan hirer 'odul' olarak gordiigunii de dile getiri voi
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Ilk filmim "Arada"yi yapma istegimbir
arzudan ote resmen var olma

nedenimdi. Bir siiredir etrafimdaki

tiirn insanlardan bir agiz olmu§lar gibi
istanbui'dan nefret etmelerini duymaktan
sikilmi§ ve bunalmi§tim. Ayni zamanda
kendi hayatimdan da sikilmi§tim. Bu hep
boyle olur ya zaten. Ya§adigm yere olan
baki|in kendine olan baki§in ile aslinda bir

bag i^erisindedir. Ben de bir moda markasmi
yonetiyordum ve 90k guvenli bir hayatim
vardi. Ama mutsuzdum. Bir ufak olay oldu
ve uzerine her §eyden vazge9ip kendi i9ime
kapandim. Ilk filmim olacak "Arada"nm
senaryosunu yazmaya ba§ladim. Senaryo
yazim siireci aslmda du§unsel bir tedavi
gibiydi ki ne demek istedigimi bu yazinin
sonunda payla§acagim.

i9ine kapanma siireci ile birlikte senaryo
zaten kendiliginden akmaya ba§Iadi. Tum
duygulanmi yaziya dokmeye ba§ladim.
Herkesin ailesi 90k ilgin9tir fakat kendi
ailemde olan 90k acayip olaylar vardi.
Babam Altan Tun9,70'li yillarda albiim
9ikarmi§ ve bir9ok gazino konseri veren,
Emel Sayin gibi sanat9ilarla Giilhane

Parki'nda §arki soyleyen, tarn anlamiyla
kariyeri parlak bir §ark!ciydi. Fakat kari)*er
muhte^cm hizda parlarken, 80 darbesi ile
tamamen sona ermi^ti. Darbe ile askere
gitmek zorunda kaliyor ve iiniversite
mezunu olmasina ragmen uzun dbnem
askerlik yapmak zorunda kaliyor. Qunkiio
donem hcrkcse zorunluluk getiriliyor.
Universite mezunu olmasina ragmen o

kadar uzun zaman kariyerinden uzakla§n^
i9in geri dondiigunde kimsenin onu
tanimadigini ve iistiine de fantezi miizik
gibi ba§ka tarz muziklerin desteklenipTiii
Sanat Muzigi'nin tamamen geri plana
atilmasiyla kariyeri bir daha hi9bir zaman
olmayacak §ekilde sona eriyor. Agabeyini
Orkun Tun9 ise ayni babam gibi miizisyci^

dogdu. §unu sbyleyebilirim, agabeyim
ku9ucuk bir 9ocukken 'anne've 'baba'
demeden once ilk soyledigi kelime 'plak'
olmu§. Bu kadar saplantili bir miizik
hayrani. Buyiidugiinde miizik ilgisi onu 90k
ilgin9 bir alt-kiiltiir tarzina, punk ve
hardcore miiziklerle ilgilenen bir bateriste
doniiftiirdii. Tiirkiye'nin oncu punk-
hardcore gruplarmm kurucu iiyesi oldu.
Bizim biiyudugiimuz Merter'de, apartman
altinda Turkiye'nin ilk hardcore-punk
konserlerini mahalle arkada§lanna veren
birilerinden bahsediyoruz. Durum o kadar
9ilgm yani. Ve ben hayallerini yitiren
babamla, U9uk hayallerine kbrii koriine
kapilan bir agabeyin tarti§malarmi izleyerek
biiyiidiim. Babam kendi ya§adiklarmdan
dolayi ona hakli olarak, "Bu muzikleri
burada kimse anlamaz oglum. Vazge9 §u
inadmdan" diyordu. Agabeyim ise "Ben
bunu yapmaktan ho§laniyorum ve
yapacagim" diyerek inatIa§iyordu.

Ben de hayatimda ayni
durumu ya§iyordum. Biraz
idealist bir duru§la ne
yaparsam yapayim siirekli
bana "Seni burada kimse

anlamaz" diyorlardi. "Arada"
hikayesi kendi kendine akarak
ortaya 9ikti. Ve ben bir anda
kendimi filmimin ekibini bir

araya getirirken buldum.
Ailemin ve benim

ya§adiklarimdan yola 9ikarak bu hikayenin
filmini yapmak istiyordum.

Punk grubu bir araya getirir gibi ekibimi
olu§turdum. Ekipteki herkes i9in "Arada"nin
ilk filmi olmasmi istedim. Bafrol oyuncum,
yapimcim, sanat yonetmenim... Bu filmi

bagimsiz ve istedigim gibi estetik degeri
yuksek bir §ekilde yapmak istiyorsam,
kesinlikle 'punk' olmamiz gerektigini fark
ettim. Sadece konusuyla degil her §eyiyle
punk olmak zorundaydim.

Ayni zamanda oyuncu se9iminde
klasikle§en du§uncelerden uzakla§mak
istedim. Ger9ek hayatta birbirini 90k seven
iki ba§rol oyuncusunun "Arada"da olmasini
istedim. Qunkii bu ger9ekti. Yonetimi 90k
zordu ama ger9ekti. Hikaye de buydu
aslmda. Ba§armasi 90k zor idealleri
ba§armaya 9ali§an punk bir karakterdi
Ozan. Ama bunalmi§ ve ya§adigi §ehirde
hi9bir §eyin ba§arilmayacagma inanan bir
anti-kahramandi. Burak Deniz'in Ozan

karakteri ve Bu§ra Develi'nin Lara
karakteri olmasi ile birlikte

proje netle§ti. Selim
Bayraktar, Ceren Moray,
Deniz Celiloglu, Seda
Akman gibi birbirinden
degerli ve onemli
oyunculann "Arada"ya
katilmasi ile birlikte de sate

9ikmak i9in geri sayim
ba§lami§ oldu.
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Biz her §eyi 96zmu§ ve resmen kendi
punk grubumuzu kurmu§tuk. Ama
hayatimdaki en kilit anlardan birini
ya|ayacagimi bilmiyordum. Tarn 9ekimlere
girmeye 10 gun kala, her §ey muhte§em bir
durumdayken, hi9 beklemedigim bir §ey
oldu. Bu on 9ali§ma siirecinde sol
bacagimdaki bazi lifieri yirtacak kadar
ayagimi yormu§um. Ve aslinda aylardir
sendeleyerek yuruyormu^um ama farkmda
degilmi|im. Spor yaptigim i9in bu durumu
hep sporda kendimi yormu§umdur diye
ge9i|tirmi§im ve bir problem olarak
g6rmemi§im. Bir gun stilistim ile duz yolda
yiirurken yere 9akildim ve 9ekimlere
ba§lamaya 10 gun kala beni ameliyata
aldilar. Eger 9ekim tarihini ka9irsaydim bu
filmin 9ekimleri bir sonraki seneye
sarkabilirdi. (^iinku herkes kendini
ayarlami§ti o tarihlere. Ben hayatimda ilk
defa bu kadar 9aresiz hissettim ve aglayarak
ameliyattan 9iktim. (^unkii eger bir §ey ters
giderse aylarca yatalak olma ihtimalim
vardi. Zaten her §ey iyi ge9se de iki hafta
boyunca yatakta yatmam gerekiyordu ve
9ekimler 10 gun i9inde ba§liyordu.

Ben giizel bir ameliyat ge9irdim. Ama
"Arada" filmini tum sol bacagimi kaplayan
sert bir plastik koruyucu ve iki degnekle 13
giinde 9ektim. Biitun bunlan niye
anlatiyorum 9unku aslmda zorluk olarak
gbrdiigum her durum benim odulummiig.
Fakat biitiin bunlan §u anda aniiyorum.
Hayatim boyunca babami su9ladim, niye
kariyerinden vazge9ti diye. Eger
vazge9meseydi ben de yapmak istediklerini
daha kolay yapan unlii bir §arkicinin oglu

olacaktim §eklinde du§unuyordum. Yanli§
du§unuyormu§um. Oysa ki ailemdeki bu
durum bana ilk senaryomu yazabilme
i9gudusu verdi. (^ekimlere girmeye 10 giin
kala ge9irdigim ameliyat ile yatalak olmak
tiim filmi beyaz duvara bakarak aklimda
9ekmemi sagladi. Eger ben ameliyat
olmasaymifim ba§ka tiirlli 13 giinde bu filmi
9ekemezmi§im. Sete girdigimde ne yapmam
gerektiginin detayma kadar biliyordum.
Demek istedigim, ya§adigim durumlar
benim aslinda odulummu§. Benbu zorluklar
sayesinde "Arada"yi 9ekebildim. APM
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