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Sadri Alışık ve Ayhan Işık kırması Arif, on-
lardan devşirdiği o kadar ışıkla şu kadar yıl 
sonrasının kötülerini G.O.R.A.’da yendiği 
gibi, bir milyon yıl öncesinin kötülerini de 
A.R.O.G.’da dize getirir. Filmin sonlarındaki 
futbol sahnesinde Arif, bir önceki mace-
radan edindiği Neoyen güçleriyle havada 
asılı kalıp topu göğsünde söndürdükten 
sonra seyirciye dönerek şöyle der: “Bu 
golü bütün geri bıraktırılmış medeniyetler 
adına atıyorum.” Ve topu olanca mahare-
tiyle karşı kaleye yollar. Şeytan Rıdvan bir 
futbol otoritesi olarak topun gidişine bakar 

ve hükmünü verir: “Gol olur.” Gol de olur. 
Tıpkı Ulak İbrahim’in belirsiz bir zaman ve 
mekânın kalbi karalarına -kıssanın anlatıcısı 
Zekeriya’nın öğüdüne uyarak isimlerini faş 
etmeksizin- hadlerini bildirdiği gibi. Kahve-
cinin oğlu Ömer, Zekeriya’yı “Görmüş geçir-
miş, okumuş yazmış bir adama benzersin, 
ama ters bir yerdesin, olmaz bir yerdesin; 
sanki bu köy dünyanın bütün günahını yük 
etmiş üstüne. Durma git buralardan beyim, 
ateşle oynama!” diyerek ikaz eder. Arif, 
zaten iki maceradır en olmaz yerdedir. Ama 
ikisi de sebat eder; sonunda karanlıkların 
efendileri hem Ulak’ta hem de A.R.O.G.’da 
ışıkların efendileri tarafından altedilir.

FANTASTİK FİLMLER, 
FANTASTİK GERÇEKLER

Bütün bu anlatılanlarda (A.R.O.G, G.O.R.A ve Ulak’ta) 
bir fantastiklik aranacaksa işte burada aranmalıdır: 
“Hiçbir filmde kimsenin başına gelmeyen şeyler”in 
sıklıkla herkesin başına geldiği bu topraklarda kuş 
diliyle bile olsa diyeceğini demenin marifet olduğu-
nu teslim etmezsek haksızlık etmiş oluruz. 

MEHMET UFUK
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Esrarlı, ağırbaşlı dolayısıyla ciddiymiş gibi 
duran fantastik filmle komik, sulu, do-
layısıyla ciddi değilmiş gibi duran diğer 
fantastik film benzer meselelere benzer 
olmayan yöntemlerle eğilir ve kuş dili 
kullanmayı tercih eder. “Hiçbir fantastik 
filmde insanın başına gelmeyen şeyler”in 
sıklıkla herkesin başına geldiği bu toprak-
larda kuş diliyle bile olsa diyeceğini de-
menin marifet olduğunu teslim etmezsek 
haksızlık etmiş oluruz. Ki Arif kuş dilini 
A.R.O.G. filminin jeneriğinde kuş çizgisine 
evrilterek Türk sinema tarihinin en keskin 
eleştirisini yapacaktır.

Mitolojiye İndirgenmiş   
Post-anlatı: Ulak

Çağan Irmak yani Zekeriya, “Davud’un 
dinlediği” yani seyircinin seyrettiği bir 
hikâyeyi taşır “hayal perdesi”ne. Anlatılan 
hikâyeden herkes kendi payına düşeni his-
sesi kadar alır. Bu “Ferhat’ın düşlediği”dir. 
Senaryonun, hikâyenin hakikati ise yö-
netmenin uhdesindedir. Bu da “Hekimin 
hakikati”dir. İşbu bütün hikâyat zaman 
içinde ihtiyaca göre tekrar tekrar yorum-
lanıp “Saffet’in rivayeti” olacaktır. İyiliğin 
ve kötülüğün değil iyilerle kötülerin kadim 
mücadelesini konu edinen film, bütün bir 

Ulak, Çağan Irmak, 2007
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insanlık tarihini “neylersin, kul kulu kötü 
eyledi” önermesi ile okur. “Hiçbir günahın 
gizli kalmayacağı” hatırlatmasını yaptık-
tan sonra “bilip susan da zalimdir” ikazını 
yapmakla yetinir. Tarih boyunca az da olsa 
aydınlanmış, çoğu şeyin farkında olan bir 
grup insan, puskun ve suskun kalabalığa 

şimdiye kadar öncülük etmek 
için kıyama kalkmış ama sonları 
kıyamet olmuştur. Bu mücadele 
bugün de aynıyla sürmektedir. 
Kadim geleneğin tümüne yasla-
nan bir atmosfere dayandırılan 
çalışma, zaman-mekân koor-
dinatları dışındaki kurgusuyla 
Habil ve Kabil’in asli çatışmasını 
ele alırmış gibi görünür. Özel bir 
vakıaya değil genele gönderme 
yapan bir dil kullanır. Bugüne 
ilişkin açık olan hemen tek gös-
terge “faili meçhul” ifadesinin 
kullanılmasıdır. Kendilerini köyün 
sahibi gören firavun tavırlıların 
ellerinde nice masumun kanı var-
dır. Film kekrek bir söylemle faili 

meçhuller faili meçhul olmaktan bir gün 
çıkacaktır ümidini beslemeye çalışır.

“Bazen tek çare bir hikâyeye inanmaktır.” 
düsturunu kullanan Hekim’in hikâyesinin 
aslında gerçeği kısmen içeren koca bir 
yalan olduğunu öğrendiğimizde çaresiz 
kaldığımızın farkına varırız. Bu hâliyle filmin 
“hayal kuran tüm çocuklara adanmış” olma-
sı bir umudu barındırmaz. Dünyevi ya da 
uhrevi bütün anlatıların “esatirül evvelin”e 
indirgenmesi, umudumuzu artırmaktan 
ziyade -filmin final sahnesini de hatırımızda 
tuttuğumuzda- daha çok karamsarlığımızı 
besler. “Her şey hikâye” demekle “ne yap-
sak hikâye” demek arasında sigara kâğıdı 
kadar mesafe yoktur. Böylelikle modernite 
öncesi anlatı, üstüne bir post alıp köşesine 
yatar ve uykuya dalar.

Ulak, bütün bir insanlık tarihini 
“neylersin, kul kulu kötü eyledi” 
önermesi ile okur. dünyevi ya da 
uhrevi bütün anlatıların “esatirül 
evvelin”e indirgenmesi, umudumu-
zu artırmaktan ziyade karamsarlı-
ğımızı besler. Böylelikle modernite 
öncesi anlatı, üstüne bir post alıp 
köşesine yatar ve uykuya dalar.

Ulak, Çağan Irmak, 2007



 Ocak-Şubat 2010 - HAYAL PERDESİ 123

BEYAZ AYARI

Komedinin Ardındaki Gerçek: 
A.R.O.G ve G.O.R.A

Arif ise A.R.O.G.’da daha iyimserdir. Kö-
tücül Karga, bölge halkının kurduğu ba-
rikatı yandan dolaşınca Arif karamsarlığa 
kapılmaz. “Barikatı yanlardan biraz daha 
uzatmamız gerekir.” diye daha yetkin bir 
çabanın gerekliliğine işaret ederek umut 
aşılamaya devam eder. Arif ’in genele ilişkin 
anlatısında Ulak’taki karakterlerin tersine 
iyiler yalınkat iyi, kötüler yalınkat kötü 
değildir. Arif, serinin her ikisinde hem iyi 
hem kötü karakterleri birden canlandırarak 
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’i oynar. Böylelikle 
insanlık hâllerimize ilişkin daha psikanalitik 
bir okumayı komik bir film (?) olmasına 
rağmen mümkün kılar. 

Modernite sonrasına (G.O.R.A’yla) ve 
öncesine (A.R.O.G’la) kuşbakışı bakan 
Arif, her iki dönemde de genel konuları ele 
alacak,  insanın çevresi ve hemcinsi ile kur-
duğu ilişkiye dair kritik bir bakış atacaktır. 
Her iki dönemde de hem iyiler hem kötüler 
kimi zaman Cebrail’e kimi zaman Firavun’a 
benzer; birbirleri ile dövüşür ve birbirle-
rine dönüşür. İleri ya da ilkel teknolojinin 
kullanılması, insan olmanın ne yeter ne 
de gerek şartıdır. Eşek altın semer kullan-
makla, maymun şu kadar pikselli telefonla 
fotoğraf çekmekle adam olmaz. Adam 
olmanın ilk şartı insanın iki ayağı üzerin-
de dik durmayı becerebilmesinden geçer: 
“Özel herhangi bir tavra gerek olmaksızın 
sadece dik bir tavır”. İşte medeni olmanın 
olmazsa olmaz şartı. İşte Ulak Arif ’in teklifi 
“Beyler birazcık medeniyet lütfen!”. Ama A.R.O.G., Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz, 2008
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maymun tavırlılar Arif ’in âdeta yalvararak 
dile getirdiği talebi karşısında üç maymunu 
oynamayı sürdürecektir. 

Özele/bugüne ilişkin anlatısında Arif yakın 
tarihimize, Cumhuriyet devrimlerimize, 
modernleşme çabamıza ve bugün içinden 
geçmekte olduğumuz yakıcı gündemimizin 
neredeyse tamamına el atar. Kültürel kod-
lar çok kısa zaman diliminde değiştirilebilir 
mi, Ali Desidero tarzı haydi hayırlı traşlar 
jargonu ile muasır medeniyetler seviyesi-
ne bir lâhzada, bir devrimle gelinebilir mi, 
kentlerimizin girişine “fışkıye”ler dikilerek 
modern olunur mu, cetvelin ölçüm aracı 
değil de zapturapt altına alma aracı olarak 
kullanılması eğitimde istenilen gelişmeyi 
sağlar mı gibi çetrefil problemlerimize tatlı 
sert fiskeler atar.

Gelecekten geldiği için mecburen ileri 
görüşlü (!) olan Arif, geri bıraktırılmış bir 
toplumun ilerleme yolunun mücadeleden, 
devrimden ve eğitimden geçmesi gerekti-
ğini bilmektedir. Az zamanda büyük işler 

başarmalıdır. Tabi “eğitim şart”tır. Acelesi 
olduğundan her şeyi olduğu gibi eğitimi 
de hızlandırmak ister ve konuya “merke-
zi yönetimin yerel yönetimlerden gelen 
talepler karşısındaki tavrı” ile başlayarak 
oradan muhtarın görevlerine atlar. Zaman 
zaman devriminin başarılı olamayacağı, za-
manı hızlandıramayacağı, istediği modern-
leşmeyi gerçekleştiremeyeceği hissiyatına 
kapılan büyük önder Arif, kendini önce 
rakı kavuna verir, sonra da maalesef “te-
mel içgüdü”sünün esiri hâline gelir. Ancak 
“ileride sadece köye yaptığı olumlu, ilerici 
katkılarla hatırlanmak” istemektedir. Bu 
yüzden sanatkâr Taşo’ya kendisi ile ilgili 

A.R.O.G., yakın tarihimize, cumhu-
riyet devrimlerimize, modernleşme 
çabamıza ve yakıcı gündemimizin 
neredeyse tamamına el atar. Kültü-
rel kodlar çok kısa zaman diliminde 
değiştirilebilir mi, cetvelin ölçüm 
aracı değil de zapturapt aracı olarak 
kullanılması eğitimde istenilen ge-
lişmeyi sağlar mı gibi çetrefil prob-
lemlerimize tatlı sert fiskeler atar.

A.R.O.G., Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz, 2008
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uygunsuz durumları asla dile getirmemesi 
tembihinde bulunur. Bu uyarıdan alınan 
ilhamla, demek ki resmi tarihimiz “bilip de 
susanların” tarihi olarak kurgulanmıştır. 

Arif, “köyleri mahveden, çocukları aç 
bırakan, ateş bile yaktırmayan, insanları 
mağaralarda soğuktan ölüme mahkûm 
eden, her türlü icadı, sanatsal ve kültürel 
faaliyeti yasaklayan, bölge halkının köle 
değil kendileri gibi insan olduklarını anla-
mazdan gelerek onları öteki yerine koyan, 
başlarına iki tüy taktıkları için kendilerini 
adam sanan” zamanın otoritelerine karşı 
mücadeleye girişir. 

Logar Tahta Çıkar mı?

Mağarada gasbedilmiş haklarını binbir zor-
lukla Arogonlar’dan söke söke alan Arog-
lular bir açılımın arefesinde oldukları hissi-
yatına kapılır. Ama işlerin raydan çıkmakta 
olduğunu gören Karga ve adamları köye ani 
bir baskın yapıp taş taş üstünde bırakmaz 
ve üç kişiyi sallandırır. Artık bu üç kişinin 
kimler olabilecekleri seyircinin ideolojik 
tercihlerine ve ferasetlerine bırakılmıştır. “Bu 
darbe ile köy on sene geriye gitmiştir.” Köy-
lülerin “savaşalım” önerisi karşısında, insan-
ların sadece tuttukları takım adına döner 
bıçağı, balta ve satırla birbirlerine saldırdığı 
günleri hatırlayan ve kanlı bir hesaplaşma 
ve belki de iç savaş çıkabilme ihtimalinden 
korkan Arif,  bölge halkına mücadelelerini 
kuralları belli, çerçevesi çizilmiş oyun sahası 
içinde, meşru biçimde sürdürmeleri gerek-
tiğini salık verir. Kolektif oyunun sonunda 
Arif topa vurur, gol de olur. Zannımca bu 
gol, Arif ’i ve diğer karakterleri ve bütün bir 
milleti tarihin dışında yaşamaya mecbur bı-
rakan Komutan Logar, yandaşları ve onların 
zihniyetine atılmıştır. Ama A.R.O.G’un ba-
şında, G.O.R.A’da zorlu mücadeleler sonucu 
kodese tıkılan Komutan Logar’ın kodesten 
çıktığını, bununla kalmayıp tahta da çıktı-
ğını öğreniriz. “Ne! Tahta mı?” şaşkınlığına 
uğramamız, bugün de sanki neredeyse ân 
meselesidir. Bütün bu anlatılanlarda bir fan-
tastiklik aranacaksa işte burada aranmalıdır: 
“Hiçbir filmde kimsenin başına gelmeyen 
şeyler” hepimizin başına her ân gelebilir. 
Logar’ın ne manaya geldiğini ise isteyen her 
okur istediği sözlükten öğrenebilir. 

A.R.O.G., Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz, 2008


