
eleştiri 

elir, kalaıı ı..u!Janmıl.n Bı• ıiuruında 

fıtnıı amnıa!-vorı terrninotojısi lle 

ııı ıı:: --ek je ıböle- ı:,tıgJI etmek 

t muyoı 

Hı\ ~phes1 ... , fılmin oiOuğu kadaı 

Arnıi>lıe Poulr.ıin'ın Disnı;>y fpl5f'f~si ile 

ıx · ,=-le-1 l'furulu, sadet ... iyilık sembolü 

ıu,undaıı i b. ret deQil. Bu paraleflik, 

An~ He' .i rı ..Jseksliel tavrı ile de 
tksteklerııyoı Amelie'nin Şarkütf}ri 

th'nmdekı karşılığı olan .ıuıre, AmP!te 

gibı cinsıyet.ız değil. SUreklı öpUimeyi 

bekliyoı '*"usıon deliklerı tıkanıak için 
,.Jbiseıerinı yı rttığında sevişecek lerini 

düşünüyor. Oysa Amelie sadece aşkla 

igileniyo~ Arnefieve Nino'nun HI-. 

karjda~malarında araya giren bir 

fıashback her ikisin de çocukluklarını 

y,ı.payalnız qeçirdik/erini, ve her zaman 

beraber vakit geçirebilecekleri bir oyun 
arkadaşını düşlediklerini gösteriyor. 

Filmir samında birbirine kavuşan 

AmeHe ve Nino, tutkulu ikı sevgilı 

gıbi değil, oynaşan iki çocu~ gibi 

birbirlerinin kaşlanna öpücükler 

~:onduruyorlar Dolayısıyla, iki sevgili 

gibi değil lanı da istedikleri gibi 

sonsuza kadar birbiri ile oynayacak iki 

\kardeş' gibt biraraya gelmiş oluyorlar. 

işte tam Disney felsefesine layık bir 

mutlu son. Kalpleri iyilikle dolu, 

cinsiyetsiz karakterlerin, paha 

biçilemez mutluluğu; ... Tek eksik, 

barda ve porno dükkanında çalışan 

tüm yan karakterlerin bir araya gelipı 

Amelie ve Nino'nun etrafiarında 

dönerek dans etmesi. Bu arada, 

filmdeki aseksüel ıavır sadece 

Ame!ie'ya mahsus değiL Porrıo 

dükkanında çalışanNinoda 

cinsiyetsizlik konusunda ondan geri 

kalmıyor. Çalıştığı konotasyonları 

guçlü bu mekan sadece ilginç ve 

turistik bir yer olarak sunulup, tüm 

anlamlarından soyutlamyor. Porno 

dUk!(.anın işlevı Nino'nun dükki.ma 

kayıtsız tavnntn gösterılmesinden ve 

ı.1u sayede aseksüel bir kimliğe 

dönü;tulmesınden ötede değil. 

Film, Arnf!ie'rıin temel çelişkisini şöyle 

ortaya koyuyor gerçeklerden kaçıp 

hayal di.ınyasına sığınmak ve bu .Avrı 

le de hayatın renklerini kaçrrıyor 

ulırıak. P.mf>lie'nin l~irıo'ya bir şans 

ve rnek ıçin t.:apıya Koşması. gerçeklerle 

yuzleşrıeye lıaz: r old-uğl.lna işaret 

ed.yor ı/e A~lıe'nin ~.endi~ını ~ rma 

yOlunda lleriye doğru atlıgı olumlu bir 

dım olarak~ :.ınutuyor. Peki Jeunet'ni-n 

bu ""On tdı ı, ıyile in rrıutlaJ. tyı 

ko u .. rrı de mJt aıc: Kötu oldugu, 

ıı~ntığin t..emf problemi cınselliğir 

tleCE fon o1duğu, Parıs sokaklarından 

fıdedr• 'Jltal ırf:amda temızlenip 

ı~,. P~ 1-k ve re ,;,fiıer ile 

• '::f ı c . 5abuna 

ı kuı 

"• 
nemacıan 
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Deliyürek imdada yeti~ti (!} 
Gösterime girer girmez, daha ilk hafta 

hasılat rakamlanyla bu yılın en çok iş 

yapan Türk filmi olacağını belli eden 

Deliyürek, bir 1Türk aksiyon yapımı' 

olma ıddiasıyla gerçekleşiiriimiş bir 

proje. Ancak sadece silahların patladığı, 

üstünkörü bir aksiyenun aktı ğı, yer yer 

takip ve çatışma sahneleri ile ad renal in 

yükseltmeyi amaçlayan bir film de değil 

karşımızdaki. Filmde, zaten \en baştan 

beri' mevcut olan bu iddianın üzerine 

(diziyi bilenler bilir), ülkenin 

güneydoğusunda yaşananlada ilgili 

ciddi savlar eklemlenmiş. Varolan ve 

egemen olan bir ideolojiyi yeniden 

üretmesi, bunu, her ne kadar öyle 

değilmiş gibi yapsa da, -doğal olarak· 

Oktm su1kı1stlnl VPrle~tlrııılş olnınsıylu 
da t.m1..ınıe-rı 'yerel' bir yııpım 

Deliyür~k. Öte yandan ~ıkş.:mıları 

teiPvizyonli.lrımııda çok s.ık denk 

geldl9lmiz B tipi Anıerikon 
aksiyonlaı·ından salt 1Bumerang 

Cehennemi' alt başlığını apamıış gibi 

gözüknıesiyle kalmaması, tüm aniatı 

yapısını bu filmierin ki Işeleşmiş 

kalıpları iızerine kurmuş olnıas.ıyla da 

bir anlamda 'evrensel' bir yapım. Bu 

'yabancı' aksiyon filnıi ki işelerinin 

dönüştürülerek yerel rneselelerln 

anlatıldığı içerikle örtüştürülmesi ise 

haklkaten 'ilgi çekici' (hadi doğrudan 

söyleyelim; bashayağı gülünç) bir 

deneyim. 

Güneydoğu'daki girift ilişkiler fonu 

önünde cereyan eden iyilerle kötülerin 

mücadelesinde, iyiler taı•afında iki 

kahramanımız birden var. Biri elbette 

Yusuf Miroğlu; diğeri ise şaşırtıcı 

biçimde Miroğlu'ndan rol çalan Bozo. 

Askerdeyken Miroğlu'nun komulanı 

olan ve onu eğiten Bozo tam anlamıyla 

evlere şenlik bir karakter. Gerçek adını 

bilmediğimiz, belli ki orduyla resmi bir 

ilişkisi kalmamış olan, evi yurdu 

olmayan, dağları kendine mesken tutan, 

film boyunca bir görünüp bir ortadan 

kaybolan, mücadelesi esnasında 

Miroğlu'na yol gösteren, ama onun bu 

bölgedeki tehlikeli oyunlara ulaşmasını 

istemeyen ve derhal istanbul'a dönmesi 

için elinden geleni yapan Bozo, filmde 

gerçek bir vatansever olarak sunuluyor. 

Adaleti kendi elleriyle gerçekleştiren, 

bu yolda şiddet uygulamaklan 

kaçınmayan bu gerçeküstü karakter, 

Miroğlu için de bir rol modeli teşkil 

ediyor. Filmln bir sahnesinde Bozo'nun, 

kötüler !arafında yer alsalar bile 

kendini savunamayacak durumda olan 

kişilere karşı uyguladığı yargısız infaza 

isyan ediyor Miroğlu. Bozo ona 

"vatamna ihanet ederek ekmeğjni 

yiyenler, bir gün gelir ekmeğini 

yedikleri yerden kur}unu yerler" 

filnıin soıılttnıM doğru 11ıılıvrıruı. Yine 
de, ordlıdıın .:ıtıl.ın ve 1 h,tirı1Nif'' 

l~birlliıi yapun bir )erf!hizi' öldürurken, 

ona kt>ndlni savunma hakkını tanıyor 
Miro(jlu. Hl'nüı duyc._ıuiı:.-ı.nnı l;;ınıamm 

yitirmemiş bir 1BdGılet savcı~çısı' o. Arııc.ı 

bir sahne s.onra lav silahıyla Da kota! ı 

Dovid'i (!1 havaya uçururken artık 

içindeki merhamet duygusunu 
kendisinin de fuzuli gördüğünü tspatlıyor. 

Vatan hainlerinin şiddeti ne olursa 

olsun hak ettiği düşüncesi ve onlara 

asla acımamak gerektiği M iroğlu'nun 

ö~renme sürecinin son halkası oluyor ve 

filminde finaliııl oluşturuyor. Hukukun 

yok sayı lmasına, orman kanunlarının 

geçerli olmasına ve iyilerin bu ortamda 

kendi adaletlerini şiddet uygulayarak 

kendi kendilerine sağlamalanna bu 

tü rün yabancı örneklerinden de aşinayız. 

Deliyürek'te de, bir kez daha, tehlikeli 

bir biçimde, şiddetin haklı ya da 

haksız olmak üzere iki türü bulunduğu 

söyleniyor. Bozo ve M iroğlu 

karakterleri üzerinden şiddet 

meşrulaştınlıyor. Üstelik bu içi 

boşaltılmış, anlamını yitirmiş, 

gerçekliğini kaybetmiş bir şiddet 

olmakla kalmıyor IHaneke'ye selam 

olsun!). Tehlike sadece -özellikle 

genç- izleyicinin filmdeki şiddet ile 

gerçek hayattaki şiddeti bir tutma 

ihtimali olmasında değil; Deliyürek 

bunu bir politik söylem, bir ideoloji, 

doğrudan doğruya milliyetçilik ve 

vatanseverlik adına meşru kıldığı için 

de durumun vehameti artıyor. Çünkü 

yabancı örneklerde bu düşünce olsa 

olsa bir alt metin olarak varlığını 

sürdürür. Ya da, tek bir filmden değil 

de, daha çok bütün bu tip filmler bir 

arada ele alındığı zaman çıkarılacak 

bir sonuçtur bu. Asıl amaç aksiyon 

yaratmaktır. Deliyürek'te ise bu 

düşünce filmdeki her şeyin önüne 

geçiyor, ana mesaj haline geliyor. 

B tipi Amerikan aksiyonlanyla 

Deliyürek'i karşılaştırdığımızda, 

dönüşüm geçiren ki işeler bağlamında, 

mesela kadın ve erkeğin konumu 

açısından da ilginç verilerle 

karşılaşıyoruz. Deliyürek'te 

kahramanın nişanlısı olan ana kadın 

karakter son derece edilgen, pasif 

olarak sunuluyor. Erkeğine bağımlı, 

onunla hayat bulan bu kadın tek başına 

hareket etmek istediği nde, yani 'pasif' 

kalmaktan vazgeçerek 'aktif' konuma 

geçtiğinde bin türlü derde yol açıyor. 

Seyircinfn1 söz dinlemeyerek sorun 

çıkaran kadının edilgen konumunu bu 

yolla onaylaması amaçlanıyor. Yabancı 

filmierin daha eski örneklerinde de 

kadının konumunun bu şekilde 

belirlenmiş olmasına çok sık rastlanır . 

Ne var ki zamanla, kültürel değişime 

en çok ayak direyen, genel olarak 

muhafakar olan bu tip filmlerde dahi, 

kadının da etkin bir rol kazandığına 

tanıki ıl< etmişizdir. Deliyürek bu 

değişimi reddetmiş gözuküyor. Dogu'da 

geçen ve 'yerel değerlerin' temsil 

edildigi filrnde kadına daha fazla rol 

biçrnek ıstenmerni~ olmalı. Öte yandan 

ı 
~ 



1rbk tlblttt Id 1Wır11111n ve 
sorunl~rın llttnlndtn gelmeklll dt 
O tOne yok. Onun oOçiOIOOOnOn lllrekll 
attı çtrlltyor. Fakat o da yaıı.ncı 
filmlerdeki 'lcaf'dltltrlndtn' bll'l.ııkım 
örellikleriyle a,yrılıyor. OmtOin 
gücOnO onlar gibi her antlmda' 
oOttermlyor. Kadınları bqtan çıkarmaya 
ve clnnllktldarını peklflirmeye Qtrtk 
duymuyor. Nitaniısı lle ayrı odalarda 
kalan, evlilik öncesi cinnl birllkteiiOe 
kartı, mazbut bir kahraman o. Fllmln 
ol'l.ıı yerinde bilgi almak Için bir 
strlptlz kulUbOne dalmıyor örneOin; 
sadece bir ara bir pavyona gidiyor ve 
hiç alışkın olmadıOı bu mekanda 
lstlflnl bile bozmadan beş dakikadali 
fazla durmaya da teneuül etmiyor. 
Kilşeferin geçlrdl§l dönüşüm açısından 
film, meraklısı Için daha pek çok 
malzeme barındırıyor; örnekler 
ço§altıtabillr. 

Salkım Hanım'ın Tanelerfnin 
TRT'de yayımianmasının ardından 
kopan tartışmanın külleri henüz 
soğumamışken gösterime giren 
Deliyürek: Bumerang Cehennemfnln, 
bu zamanlamasıyla, tarihindeki 
kara lekelerden utanan, onlan yok 
sayan, onlarla yüzleşmekten kaçınan 
'vatanseverlerin' imdadına yetişti~i 
söylenebilir. Filmlerde 'varlık vergisi' 
gibi hassas konuların iılenmesine, 
özelllkle bunun Ermeni kökenli 
senaristler tarafından ger.çekleıtirilmesine 
tahammülü olmayanlar, "bu 
topraklarrJa kahramanlar bitmez" 
diyen ve 'Türk'ün gücünü herkese 
gösteren' Deliyürel(e bayılacaklar. 
Daha ilk sahnesinden Itibaren 
Güneydoğu'daki meseleleri komplo 
teorilerine indirgeyen, sadece sinsi 
'dış mlhrakları' suçlayan, sloganlar 
atan Deliyiirei(in okullarda ders 
niyetine gösterilmesini isteyenler bile 
çıkabilir. Sinemanın görsel bir sanat, 
kendine has bir esittiği olduğu; her 
sanatta olduğu gibi sinemada da 
biçim ile içeriğin ahenkll bir denge 
teşkil etmesi ve filmiere film 
olduklarını bilerek yaklaşılmasının 
gerektiği kimin umrunda! 
Cem Erdem 

Not: Deliyürei(in aksiyon sahnelerlnin, 
patlamaların ve çatışmaların, 
Hollywood yapımiarının yanında pek 
mütevazı kaldığı gerçek. Fakat bu 
sahnelere özen gösterilmediği, 
inandırıcılık kazandırmaya 

çalışılmadığı da söylenemez. Kendi 
adıma aksiyon filmi söz konusu oldu 
mu, 'adamlar bizden iyisini yapıyor, 
biz niye dldinip duruyoruz ki, 
başka alanlarda şansımızı deneyelim' 
düşiıncesine karşıyım. Türkiye'de 
aksiyon filmleri de, diğer tür 
filmleri de yapılsın istiyor gönül. 
Ama Deliyiırel(te mesaj, içerik 
ya da politik söylem biçimin önüne 
geçtığinden, filmin bu yönünü, bu 
bağlamdaki doğrularını ya da 
yanlışlarını irdelemeye bu yazıda 
gerek görmedim. 

Yer, Je.., adası; zaman, ll Dllnya 
Savqı sonrası; mekan, tOm heylıetlne 
ra~ yoğun sısln arasından kandlnı 
zorlukla betlı edebiten bir mallkane. • 
Koyu bir katalık olan Gr.ace, ıııoa karJı 
qırı duyarlı ıki çoçuğu ve cepheden 

henuz dönmemiş, hayatta olup olmadığı 
meçhul bır baba ... Aniden kaybolan 
hızmetçiler ve sonrasında Işe alınan üç 
gizemli ınsan ... 
Korku filmlerinin Izleyicisine korkuyu 
hissett.lrmek ıçın kuliandı§ı belli başlı 
yöntemleri vardır. Bu yöntemler qın 
kullanılmaktan zamanla kllşeleıır ve bu 
klişeler kimi fılmde ekşi lık, klmı fılmde 
de eskımı1lik tadı verebilir. Burada 
belirleyıcl olan unsur klişelerln belli bır 
amaca hizmet edebıldiği ml yoksa 
bOJIUkta mı kaldığı sorunudur. 
Bardağın görünen tarafında, Di§erlerl 
bu eskimişlikten nasıbinl sonuna kadar 
almı1: gotik bir mAlikhane ve Inşa 
edildiği coğrafyanın doğal bir sonucu 
olan toplumdan soyutlanmışlık, evin 
tüm bo1iuğu ve lo1iuğundaki altı insan, 
gıcırdayan, aniden çarpan kapılar, 
öznesi gözükmeden gerçekleşen 
eylemler, gizli mezarlar ... Benzer 
öğelere sahip, en küçük arşivde bile 
rastlayabileceğinlz bir korku filminden 
farksız; kendisinden beklenen, izleyicinin 
seyretmeye önkoşullu olduğu unsurların 
çağuna sahip. Izleyici ise ilk yarı 
süresince şahit olduğu söz konusu 
'türüne tam bir bağlılıktan' feyz alıyor 
ve sonunda neler olabileceğine dair 
klişe alternatiflerini sıralamaya 
başlıyor. Önceki iki filminde de 
ispatladığı gibi seyirci ile oynamaktan 
belli bir haz duyan yönetmen 
Amenilbar, anti·klişeye doğru tam bir 
dönüşte direksiyonu kırıyor ve bu 
noktada bardağın boş tarafı gozukmeye 
ba1lıyor. Son zamanlarda bol bol 
denenir olan filmi kurnaz bir oyun 
üzerine oturtma eğilimine (bkz. 
Memento Ola~n Şuphe/1/er, vs.l 

(6.His haneılidel ayıran özelli§! bı.ç ne 
var kı tünınun iyi bir örneği yapan 
özellığı bu de§ll. Sonia sarsıları zleylcı 

filmi başa sardı§ında gönıyor bardatm
bo1 tarahnı dolduran ve anti elimax 
hazırlayan anti-klışelerl. Normal 
hayattaki korkuların çoğu, filmdeki 
karakterlerce vakti zamanında tııcrilbe 
edilmiş. Her zaman kaçılan karanlık bu 
sefer hayati derecede önemli ı~ıksa 

ölümcül; birliğine çok önem venlen 
kutsal aile kurumu da çoktan 
parçalanmıt ... Tüm korkulann 
kaynağı olan ölümle de herkes 
çoktan yüzleşmişse daha korkutabılecek 
ne kalır? 
Alınan yanıt basit ve net: ınsanın 
kendisi. Fllmin arka fonuna d6pneıı 
zaman da bu ge~l guçlendlrlr 
nitelikte: ınsanoğlunun elındtn çıkma 
bilmin ve teknolojınin nelere yol aça. 
bileceğınin ibraz edtldlğı ll. Ounya 
Savaşı ve bilime olan guvenln 
teknolojınin getıreblleceklenne kaf1l 
olan inancın yıtimının Jfklllendlnlll 
savq sonrası bunalım sürte avaı, 

sadece cephede gef19kttJIIllyur; 1'11 
olan baba ve glrdigi bunalımla 1 
çocuğunu sonrasında kendini ldONn 
anne !anne kı ıçgildiisel olarak tOm 
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