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M. Nedim Hazar
Herkes ölür, bazıları yaşamaz bile!

Aslında bir iç çekiş filmi Kabadayı. Bu güzel film, bir bitişin son nefeslerinden biri

gibi parlıyor perdede.

William Wallace atını savaş meydanında toplanmış köylülerin üzerine sürüp

şöyle haykırmıştı: “İskoçlar! Şimdi buradan kaçabilirsiniz. Belki ölmezsiniz; ama

unutmayın: Yıllar sonra ölüm döşeğindeyken ölürken soracaksınız kendinize:

‘Acaba o gün kalıp savaşsaydım ne olurdu?’ diye. Unutmayın, herkes ölür,

bazıları hiç yaşamaz bile!”

Şüphesiz destansı bir cesaret ve insan kaderini değiştirebilecek etkidedir bu

cümleler. Sonrası malum… 

Ömer Vargı’nın yönettiği Kabadayı filminde de benzeri bir replik var: Biz eceliyle

ölmeye karar verenler, kurşunla ölenlerin şerefine içiyoruz!... Kabadayı, uzun

yıllardan beri yazdığı senaryoları sadece kendisi çeken Yavuz Turgul’un bu

prensibini bozduğu film. Üstelik Şener Şen gibi neredeyse nikâhına aldığı bir

oyuncuyla beraber Ömer Vargı’ya verdiği film. Önce hikayesi:

Meşhur kabadayılardan Ali Osman, eski günlerine veda etmiştir. Beklenmedik

bir anda yıllardır görmediği eski aşkının izini bulur ve bir oğlu olduğu haberiyle

sarsılır. Oğlu Murat, sevgilisi Karaca ile bir barda çalışmaktadırlar. Karaca’ya

yıllardır âşık olan mafya üyesi Devran ise, kızı geri alabilmek için her şeyi göze

almıştır. Ali Osman’ın bundan böyle tek amacı, oğlu Murat ve sevgilisi Karaca’yı

canı pahasına korumaktır ve bu yolda karşısına çıkan her şeyi yok etmeye

hazırdır. 

Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmayacak bir ayrıntıdır konunun çok genel

olarak Turgul’un Eşkıya filmi ile benzerliği. Şener Şen Eşkıya’da şarklı bir

mahpusu canlandırırken burada bir kabadayı eskisini elbette ki başarıyla

canlandırıyor.

Aslında harbi kabadayı ile külhanbeyi, bitirim, çakal arasında çok önemli farklar

vardır. Ne yazık ki ne günümüz kavramları ne de insanları bu farkları ayırt

edebilecek durumdadır. Kaybolup giden bir şey gibi tükenmiştir kabadayılık.

Terk edilmiş bir eski ev gibi kendi içinden çürümeye bırakılmıştır. Vaktiyle

toplum nazarında inanılmaz saygınlığı olan, tüyü bitmemiş yetimin hakkı için

http://www.aksiyon.com.tr/cms


17 09 2013 AKSİYON

www.aksiyon.com.tr/aksiyon/columnistDetail_openPrintPage.action?newsId=16541&columnistId=8 2/2

hayatını riske atan, harama göz dikmeyen gözü pek halk kahramanlarını (lütfen

günümüz Tv’lerinde maymunluk yaptırılan sarı-kara Eşref türü tiplerle

karıştırmayınız) artık görmememiz normal. Vaktiyle bir kabadayının gazeteye

verdiği tam boy ilanı hatırlıyorum: “Delikanlı aynı delikanlı da, düzen kahpe!”

Aslında Kabadayı’nın konusu günümüz televizyonlarında bir saatte tüketilen

herhangi bir dizininkinden farksız. Fark; karakterlerin derinlemesine işlenmesi,

kalburüstü oyunculukların, sağlam diyalogların ve kaliteli müziğin olması. Şener

Şen her zamanki gibi usta ve kusursuz. Kenan İmirzalıoğlu, Deli Yürek’ten Acı

Hayat’a geliştirdiği karaktere, Yazı Tura’daki ustalığı ekleyince şahane bir oyun

çıkarmış. Bununla beraber ben Ruhi Sarı’ya bayıldım. Bu gencecik insanın Türk

sinemasında hak ettiği yerde olmadığına inanıyorum. 

Bu kadar usta bir sinemacının senaryosunu filme çekmenin en büyük riski de

işte budur. Filmin bütün iyi ve olumlu yönleri yönetmene değil de senariste

refere edilir. Kabadayı bir kez daha göstermiştir ki; Yavuz Turgul yaşadığı çağın

sinemacısı olmasına rağmen, yaşadığı çağın insanı değildir. Turgul gibi insanlar

bu dönemde ya çok az, ya da hep azdı… 

“İnşaat” ve “Herşey Çok Güzel Olacak” filmlerinin yönetmeni Ömer Vargı’nın

yönettiği filmin başrollerinde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu’dan başka İsmail

Hacıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin yer alıyor. Filmin müziklerini hazırlayan

Benjamin Walken-Beladi, “Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi”, “The Island (Ada)”, “The

Recruit (Çaylak)” gibi ünlü filmlerin müziklerinde imzası olan bir besteci /

müzisyen. Afiş ve görsel tasarım kampanyasının ardındaki isim ise “Kill Bill”,

“Kingdom of Heaven”, “Cold Mountain” gibi Hollywood prodüksiyonlarının

tasarımlarını yapan ödüllü tasarımcı Emrah Yücel. 

Aslında bir iç çekiş filmi Kabadayı; eskinin neyi kaldı ki? İyileri, kötüleri,

güzellikleri, çirkinlikleri bile kalmadı artık. Değişti her şey hızla… Yazık ki gidişat

aşağıya doğru! Ömer Vargı’nın bu güzel filmi ise bir bitişin son nefeslerinden

biri gibi parlıyor perdede.
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