
• I'V

: Mchmct A^AR -
mcltiiiela'77 agiiiailsom

ikibinii Yillarin Kahramani Recep Ivedik
"Recep ivedik"in gi§elerdeki buyuk ba§ansi kamuojoiiida taiti§malar yaratti. Recep ivedik'in hayali
bir karaktcr oldugu neredeyse unutuldu. Kabaligin ve Idiltur du^manligimn simgesi haline geldi
Sadece Recep ivedik degil, "Recep ivedik" filmine gidenlei; hatta onagiileuler bile su^landi

Ikibinii yillann Turkiye'sinde en 90k if
yapan ilk 25 filme baktigimizda birkaq
istisna hari9 komedilerin hakimiyetini
goriiyoruz. Yerli komedi filmlerinin,
toplumsal huzursuzlugun bir nevi ilaci
haline geldigi diifiinulebilir. Bir filmde hep

birlikte giilebilmek ku§kusuz insanlan
rahatlatiyor. 1970 ve 8o'li yillarda gosterime
giren Arzu Film komedilerinin de benzer bir
iflevi vardi. O yillarda Tiirkiye sikintih,
huzursuz donemlerden ge9iyordu ve komediler
bir ge^it toplumsal terapi yerine gegiyordu.
Peki, ya '2000'lerin gife krali' "Recep ivedik"?
"Recep ivedik"in gogunlugu
birle§tirici ve rahaclatici
oldugunu sanmiyorum. Ama
onu anladikga bugiinu daha
iyi aniayabilecegimizi
dufunuyorum. W

"Recep ivedik'in m
ba^arismin sirri nasil
agiklanabilir? Oncelikle «
"Recep ivedik"in yerli komedi 1 '.'I'
geleneginin bir devami I i
olduguna inaniyorum... Mizah, I
Turk sinemasmda oteden beri I EsWseriyir
halkin egemenlere ve kiilturel I "Hababam
elite kar^i tepkisini yansitir.
Komedi filmlerindeki ana

karakterler, halkm iginden gelen siradan
erkekleri temsil eder. Saf, kaba, beceriksiz
olsalar da sezgilerlyle her §eyin altmdan
kalkarlar. Istisnalari biryanabirakirsak.bu
karakterler yonetici smif, segkinler ve kiilturel
elitin iginde yer almazlar. Sokaktaki siradan
insanin ozlemlerini, sikintilarmi yansitirlar.
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hatlan'ni yansitan kultiirel ve ekonomik
gelifkiler uzerine kuruludur. 1950'lerden
itibaren pek degi§meyen komedi gati^malari
§u ana ba§hklar altinda toplanabilir: Zengin-
yoksul; sosyeie-kenar mahalle; aydinlar-halk;
biirokrat-vatandaf; lehirli-koylii; okumuf-
cahil...

§ahan Gokbakar'in "Recep Ivedik'lni
yukaridaki gergevenin di§ina koymak
miimkun degil. Kaldi ki, Gokbakar'in
ba§ansinin sirri bence 'dogru donemde, dogru
meseleye donmesi'ydi. "Recep ivedik" oncesi,
yerli komedide ug ana egilim vardi. Birincisi,

1988'de "Arabesk"le baflayan ve
Gem Yilmaz'in fllmleriyle suriip
giden parodi gelenegi... ikincisi,

j  Yefilgam ve Arzu Film
iHr'S canlandirmaya galifan

ycni "Hababam Smifi"serisiya
, V U da "Gule Giile" gibi filmier...
^  tJguncusu, EzelAkayveYiiksel

V i^l Aksugibi,i98o'lerve90'lann
I ' I yenilikgi ruhuyla yeni

I formiiller arayan
ei- 1^^ I yonetmenlerinfilmleri...Eski senyi mumla aratan
"Hababam Smifi Merhaba". ■ Gokbakar ise 2008'de ilk

"Recep ivedik"le Tiirk
komedi geleneginin oziine

.  dondii. Tam da burada,
Gokbakar'in Recep Ivedik'i internette
videolari en gok izlenen karakter oldugu igin
segtigini ve donemin bazi onemli yapim
lirketleritarafindan
reddedildigini hatirlayalim.
Gokbakar gibi ekranlarda cok
bafarih olmuf bir ismin geriyk0.eri d= genelliWe.oplumunfay [

WW Kultiirel elit, hayali bir karakteri cok
onemseyip ciddiye alamk, Recep
IvciJilc intEmniTifiQina j _ i

ivedik" projesinin donemin sinemasinm
komedi kodlarina uymamasiydi..

Ama Gokbakar israr etti. Seyircile •
gok ho§una giden §cylerden biri belki h
"Rccep ivedik-teki esprilere «

Amerikan filmlenni ya da eski Yg -i '
filmlerini seyretmi| olmasmm
gerekmemesiydi... DurustlUgu neden*
yildizh bir tatil koyunde tatil yapmav^^^
edilen Recep ivedik, yol yordam bilm ̂
gorgusuz, kaba saba ama bir o kada h
mahalle delikanlisiydi. Agik sozlu ve bir
samimiydi. gabuk sinirleniyor bag
kaba kuwetle herkese Ustunluk
gahfiyordu. Kadmlara, aydinlara seW ̂
insanlara kar§i saldirgandi. KendlL- ^»bar
sevmeyen herkes onun igin ddsmanH

"Recep ivedik"in gigelerdekl hiXvL
ba§ansi kamuoyunda tartifmalar va
Recep ivedik'in hayali bir karakter
neredeyse unutuldu. Kabaligm ve kiil - ^
du§manliginin simgesi haline geldi c 'i*'
Recep Ivedik degil, "Recep ivedik" fii
^denier, hatta ona gulenler bile sucw''^
Kulturel elit, hayali bir karakteri gok
onemseyip ciddiye alarak. Recep ledik'i
tanmmasmakatkidabulundu. ikinciTn
?aha„G6kbakaaarakterini„!:™:2™'''ozelhklerinin altinda yatan zaafve zayifl.ui
da gosterdi. Recep ivedik. kenar mahaUed '
gelen egmmsiz siradan erkegin modern
Turkiye de ya§adigi butUn sikintilan

Hayali bir karakteri a|m ciddiye alarak. enu hasim
iian etmek! Bazi keslmierin nwret ob{esl "Recep ivedik".

ivedik, sadecepolitik do^uculugun
oliimunii temsil etmiyor, donemin
aynftinei ruhunu da simgeliyor.

yansitiyordu. gagdaf hayatm simgesi
Istanbul'da, alt orta sinif mahalle hayatinm
igine sikifmi§ ofkeli bir erkekti.

ilk 3 filmde kulturel elitin dunyasinda var
olmanin yollarini arayan ama bulamayan
Ivedik, glderek artan kendine guveniyle once
Survivor" benzeri bir yari§maya, sonra da
milli sporcularla birlikte uluslararasi bir spor

inligine katildi. Recep ivedik'in yukselen
^uliyetgilik hareketinin bir pargasi olmasi
8i§e agisindan gergekten mukemmel fikirdi. 7
Uyon 437 bin ki|i tarafindan seyredilen
mm rekoru henuz kirilabilmig degil.

eUIdUr^ '""TT rahatlatan,
jS^yamdaburadaTuristcimerve
benzGr o7 ® V ^ Sinemasmda

tavrini unutmamak gereklyor. Hayattaki en
buyuk zcvki ve eglencesi, gevresindeki
insanlara e§ek lakalari yapmasi ve onlari
afagilamasi degil mi? Bu ozellikleriyle Turk
sinema tarihinin en insansevmez ve kaba
karakterlerinden biri. Zayif ya da giigiii
tanimadan herkesi ezmek istiyor. Cstelik
kendini hep ezilmi§ olarak gordugii igin
vicdam da gok rahat.

Bazilari ivedik'in insansevmezligi ve
kabaligiyla, bazilari da Tiirkiye'de
'otekileftirdikleri' her §eyi ivedik'te
cisimleftirerek ve kendilerini ondan ustun
gorerek rahatliyorlar. Dolayisiyla, Recep Ivedik
hem kulturel elitin gozden du§mesinin zaferlni
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Birazdan nayion gorapli
ev kadtnlan Arapga bir^farkiyia
raksedecek bu "Recep ivedik"te. iBgllmerlngSrkemll | B|

I "Arabesk". • ^ #>5!.

ilan ediyor hem kendini ondan ustiin goren
herkesin ozgiivenini tazeliyor.

Son olarak, 'siyasl kutupla§ma'nin her iki
cephesinde de sevcnleri ve nefret edenleri
oldugunun altim gizerek |unu da
soyleyebilirim. ivedik, sadece politik
dogruculugun olumunli temsil etmiyor,
donemin ayri§tirici ruhunu da simgeliyor...
ivedik'in ba§arisi, sosyal mcdya dahll olmak
iizere hayatm birgok alaninda insanlarin
birbirine gosterdigi sinirsiz hoyratliktan
bagimsiz degil... Ergenlik gagmdaki acimasiz
genglerin ofkesini ve nefrctini hatirlatan bu
toplumsal hoyrathk. Recep ivedik'i de besleyip
buyutuyor. Bilingli ya da bilingsiz olarak
topluma bir ayna tutan §ahan Gokbakar'in da
bir komedyen olarak Recep ivedik'ten
kurtulmasi galiba kolay olmayacak. APM
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