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HORKUS; GdKLERDEKi KAHRAMAN
Vecihi Hiirkus'un hayatindan bir kesit sunan film,
iyi niyete ragmen aksayan taraflariyla on plana cikiyor.
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Macerali ve uzun bir hayat
siirmiif Vecihi Hiirkuf'un
sinemada Ertem Egilmez'in
"Giilen G6zler"inde §ener

§en tarafmdan canlandirilan Vecihi
karakterine ilham vermesinin iizerinden hir
hayli zaman ge^ti. Kudret Sahanci'nm tarihe
meraki onu hu projeye ta§imi§ ve Hiirkus'un
hayatmm 1916-1920 yillari arasindaki,
macera filmlerini aratmayan donemi artik
heyazperdede. A9ihs miizigini duydugunuz
anda filmin western'lere akraha hir tonu

oldugunu hissediyorsunuz zaten. ilk kez

hindigi U9ak diisse hile korku duymayan,
pilot olmayi akima kesinlikle koymus
Hiirkus'un hu ugurdaki kararhhgi,
vatanseverligiyle hirlesince ortaya amansiz
hir savas pilotu ̂ ikiyor. Pilot olduktan sonra
komutanmin kiziyla evleniyor, sonra Sufehri
semalarinda havada (jatistigi Ruslar
tarafmdan esir almip Hazar Denizi'ndeki
Nargin Adasi'na gotiiriilmesi, yine macerali
hir kagisin ardindan iilkesine, isgal altindaki
istanhul'a donmesi isleniyor filmde.

Tiim iyi niyete ragmen filmin aksayan
taraflari ne yazik ki on plana ̂ ikiyor. Bir
kere filmin hiitiiniine yayilan gizgi roman
havasi ozellikle karakterlerde kendini

hissettiriyor. Ana karakterlerin (Vecihi
hasta olmak iizere) derinlikli islendigini
soylemek 90k giig. Vecihi'nin esi Hadiye
Hanim (Gizem Karaca Ekmekgi) iijin de
gegerli hu yiizeysellik. Osmanli Devleti'nin
en zor zamanlarindan

hirinde, 1. Diinya Savasi
siirerken Hadiye Hanim'in
Vecihi'nin cepheye gitme

konusundaki kararliligini hir
tiirlii kahullenememesi ve

Vecihi esir alindigmda

ge^irdigi sinir krizi pek de inandirici
gelmiyor nedense.

Sadece iki planda yakm 9ekimde
karsimiza ̂ ikan Levent Can gibi tecrubeli
bir oyuncunun kimi canlandirdigini
anlayamiyoruz mesela. Benzer sekilde,
filmin sonlarina dogru ka^irilan uqaklara
bindirilen Miizeyyen adli kadin ve kocasi,
yine birden karsimiza ijikan Esref karakteri
kimdir, neden ka^iyorlar, neden Vecihi
tarafmdan kagiriliyorlar gihi sorularin da
cevabi yok.

Senaryonun zayifliklari hunlarla sinirli
kalmiyor. Model u^ak yaparak hir yarismava
hazirlanan Mehmet ile, kiz arkadasi Selin
sayesinde gunumiizle hag kurulmasi
olaylan Mehmet'e anlattirmak pratik hir

gSzumgihigoziiksedeislevselolmamis Oteyandan, Mehmet'in Vecihi Hurkus'un mu
yoksa Nargin Adasi'ndaki esir arkadasmm
oksuz ve yetim kalan oglunun torunu mu
oldugu konusunda insan tereddute dusiiyor

Senaryoda daha 90k aksiyon sahnelerine
5nem verildigini soylemek miimkun.
Havadaki ijatisma sahneleri 3-5 saniyelik
kisa kesmelerle karsimiza gikiyor ve hu
aslmda filmin dinamizmine katkida bulunsa

da izleyen i^in yorucu hir
deneyime doniisiiyor.
Filmin hiituniinde
miizigin hiij susmamasi
ve hatta hazen diyaloglan
hogmasi da hir diger
sorun. APM
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Drakula, Frankenstein,
Dorian Gray'in Portresi ve

Operadaki Hayalet'i
mukemmel gevirilerden,

harika kapaklarla
ve Ahmet Mumtaz Taylan,
Omer Turke§, Murat Ozer,

Hakan Bigakci'nin
e§siz onsozleriyle

okuyacaksiniz.

Robert Louis Stevenson.
H G.Wells,

c j ovecraft veEdgar Allan Poe
ba§yapitlan da
fokyakinda...
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