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08 TAKV‹M – 10 ÇIFIT – 16 BANT’IN KEfiF‹ – 19 KONU: STAR WARS – 36 REPL‹KAS - 40 KUTLU⁄ ATAMAN
46 S‹NEMA PORTRE – 48 YÖNETMENLER VE FET‹fi OYUNCULARI – 52 SIN CITY – 54 ZOMB‹ F‹LMLER‹ 
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QUACK – 102 D‹Z‹ : QUEER AS FOLK – 104 LONDRA SOKAK FOTO – 106 PC OYUN – 108 FOTOROMAN
110 G‹TAR – 112 Ç‹ZG‹ H‹KAYE – 114 BULUfi

sevgili Bant,

Havalar ›s›n›yor, tekrar so¤uyor ve ›s›n›yor. Ofisteyim, seninle ilgilenmek istiyorum ama arkamdaki
pencereden çok feci günefl yans›yor bilgisayar›m›n ekran›na ve parlat›yor, hiçbir fley göremiyorum.
Aram›zda kals›n ama bazen seni baflkalar›na b›rak›p çekip gidesim geliyor.
Aram›zdaki bu sevgi ve nefret iliflkisi nereye var›r bilemiyorum. Ya gitmek ya da kalmak...
Gerçi May›s’ta belki gitmek laz›m seninle Ankara’ya ama sonra ‹stanbul’a dönüp Sonic Youth izleyece¤iz.
Art›k konserler ve yaz geldi... ya sana yazacak kimse kalmazsa buralarda, ya herkes yüzmeye giderse? 
Bir de sak›n bana anneler gününü unutturma! (syf 86)

daima senin 

Aylin Güngör 

BANT 09
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bu kez sadece 240 flark› yan›mda (i-pod shuffle’a s›¤d›rd›m tüm
hayat›m›) bir otel odas›nda bir may›s günü, adidas eflofman alt›, 
deniz kenar›nda bir ‹stanbul manzaras›, sen bu flehirde de¤il yak›n bir 
flehirdeydin, hem bir telefon yak›nda hem de arad›¤›n›z kifliye flu an
ulafl›lam›yor uzakta, köpek havlamalar› geliyor yak›n bir odadan, 
bir may›s ›fl›¤› içeri giriyordu, renkler de¤iflmifl, üzerimde biriktirdi¤im
son para (sonra onu da sana vermifltim baflkalar›yla harca diye) 
yürüyerek sonra eflofman üstüm elimde eve döndüm, bir may›s pazar›,
c›v›l c›v›l ama s›k›nt›l›… çok mahrem bir soru soruyorsun, 
“beni özledin mi?” aylard›r hayk›r›yorum; sesim buz gibi, “hay›r”, 
bu bir may›s ay›, bir mevsim de¤iflikli¤i, paranoya diyar›, 
günefl batarken odamda camdan bak›yorum, s›k›l›yorum, sanki her
may›s günü Pazar, telefonumu kapat›p yat›yorum, ya da hiçbir zaman.

MAYIS HUZURSUZLUKLARI

YAZI F.F.
‹LLÜSTRASYON SAD‹ GÜRAN
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iCAN BAfiLIYOR
Türkiye’de bilgisayar teknolojisiyle eser yaratma
ad›na tek yar›flma olan iCan müzik ve film 
kategorilerine bu y›l Pepsi sponsorlu¤unda
‘tasar›m’› da ekliyor. Yar›flmaya kat›lmak isteyenler
6 Haziran’a kadar http://ican.bilkom.com.tr
adresine girip kay›t numaras› alarak baflvurular›n›
yapabilirler. Yar›flmaya al›nacak filmler için 3 ila 5
dakika, müzikler için ise 2 ila 4 dakika aral›¤› 
belirlenmifl. Tasar›m kategorisinde ise yar›flma
“ambalaj tasar›m” ve “heykel tasar›m›” olarak 2 alt
kategoride yap›l›yor. Denemeye de¤er!

‹STANBUL’DA IKEA AÇILIYOR
Ak›l almaz tasar›mlara sahip ‹sveç kökenli mobilya ve ev
aksesuvarlar› ma¤azalar zinciri ‹stanbul Ümraniye’de ilk
ma¤azas›n› 5 May›s’ta aç›yor! Bu marka gözünüzü korkut-
mas›n, çok uygun fiyata muhteflem parçalar bulabilmeniz
mümkün. Isterseniz www.ikea.com.tr adresinde yer alan sanal
katalo¤a bir bak›n, gözünüz flenlensin. Evinizi flenlendirmek
için ise iki seçene¤iniz var; ya ilk hafta angaryas›na girmeyi
göze alacaks›n›z, ya da ortal›k sakinlefltikten sonra kalan
sahalar sizinmifl gibi davranacaks›n›z. 

YEN‹ NEW WEB PICK SAYISI
Geçti¤imiz aylarda “Bant’›n Keflfi” bölümüne konuk etti¤imiz New Web Pick
isimli uzakdo¤u menfleili sanal derginin ikinci say›s› haz›r, www.newwebpick.com
adresinde yüklenmeyi bekliyor. (New Web Pick’in ilk say›s›n›n dünyada 2 milyon
kez ‘download’ edildi¤ini ayr›ca belirtiriz.) Tasar›m harikas› olan bu tasar›m 
dergisinin yeni say›s›nda çizgi romana dair bolca malzeme bulabilece¤iniz gibi
dudak uçuklat›c› yeni isimlerle de tan›flman›z mümkün. New Web Pick’in bu
say›s›n›n konusu “‹nteraktif 2005”.

REDBULL MUSIC ACADEMY 2005
Farkl› ülke, din, dil ve ›rktan oluflabilen DJ, prodüktör ve
müzisyenlerin kendilerini ve ülkelerini temsil etme flans›na
sahip olduklar› Akademi Berlin, Dublin, New York, Londra,
Sao Paulo, Cape Town, ve Roma’daki duraklardan sonra, bu
sefer Washington’da, Seattle’da gerçeklefliyor. Bu büyük
metropol, güçlü müzik tarihi ve birçok müzik türüne (jazz,
60’lar›n “garaj rock”› ve 90’lar›n “grunge” hareketinin do¤um
yeri) ve müzisyenlerine ait hikayeleriyle akademi için kritik
bir co¤rafya. fiunu unutmay›n ki bu hayat›n›z›n f›rsat› olabilir
ve e¤er müzikle ilgileniyorsan›z bunu gizlemeyin,
baflvurunuzu yap›n. Prosedür basit. Baflvurmak için tam
olarak doldurulmufl bir form ve mikslenmifl ya da kendi
zevkinize göre doldurulmufl bir CD’yi güncel bir
foto¤raf›n›zla beraber 3 Haziran tarihine kadar Münih’teki
merkeze gönderin. Baflvuru formlar› ve genel bilgi www.red-
bullmusicacademy.com adresinde mevcut. O halde
durmay›n!

http://ican.bilkom.com.tr
http://www.ikea.com.tr
http://www.newwebpick.com
http://www.redbullmusicacademy.com
http://www.redbullmusicacademy.com


PLATFORM’DA SERG‹
Dünyan›n çeflitli ülkelerinde 2003 y›l›ndan beri gerçeklefltirilen “Alternatif Ekonomiler,
Alternatif Toplumlar” konulu sergi projesinin ‹stanbul aya¤› “‹deal Toplum Kendini
Yarat›yor”, 29 Nisan’da Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nde bafll›yor. Sergide,
kavramlar üzerine yap›lm›fl röportajlardan oluflan, 20 ile 37 dakika aras›nda de¤iflen
uzunluktaki videolar›n her biri ayr› bir monitörde, enstelasyonun merkezi ö¤esi olacak
flekilde gösteriliyor. Sergi 21 May›s’a kadar Pazartesi hariç hergün gidip gezilebilir. 

ANKARA’DA PART‹
YAPIYORUZ
Vesaire sayfalar›n›n giriflinde illüstrasyonlu haber-
ine rastlayabilece¤iniz 1. Bant Ankara Partimizi
duyurmaktan sevinç duyuyoruz! Ankara’n›n alter-
native mekan› Locus Solus’ta gerçekleflen partiye
Ankara’da olup gelmezseniz bizi üzersiniz. Biraz
Locus Solus’tan bahsedelim… Locus Solus,
Ankara’da al›fl›lmad›k etkinliklerin gerçekleflti¤i
güzel bir mekan. Bir akflam sahnede Jonathan
Richman’› dinlerken, baflka bir akflam kendinizi
ünlü breakbeat dj’i Matt Cantor’un plaklar› ile
dans ederken bulabiliyorsunuz. Hatta 7 May›s tar-
ihinde de Electrocute ikilisi Phonem’deki konser-
lerini takiben Locus Solus’da bir konser veriyor.
Bu arada, son iki ayd›r cumartesi akflamlar›
gerçekleflen Pressure Disco Sound System partileri
de devam ediyor. E¤er oldschool electro, electro
house, breakbeat ve minimal house gibi tarzlardan
hofllan›yorsan›z, biraz Mylo biraz Rex The Dog
dinlemek istiyorsan›z bu partileri kaç›rmay›n! 

SERG‹: KED‹ GÖZÜ
Kedi sevmek kolay ifl de¤il. G-Mall Al›flverifl
Merkezinde yer alan Galeri G-Art, 3 May›s -
30 Haziran tarihleri aras›nda, kedi tutkun-
luklar›yla bilinen üç sanatç› Balkan Naci
‹slimiyeli, Selma Gürbüz ve Gürbüz Do¤an
Ekflio¤lu’nu ortak bir sergide buluflturuyor.
‘Kedi Gözü’ bafll›kl› sergide bu fenomen
hayvanlar› konu alan 30 farkl› yap›t yer
almakta. Sergi hergün 11:00-22:00 saatleri
aras› gezilebilir, görülebilir. 

HUMAN TONE PROJES‹
Ak›l erdirmek güç ama bir grup insan bir
araya gelerek insan derisi katalo¤u haz›rla-
maya karar vermifl. “Human Tone”
(insan›n tonu) isimli proje bunu amaçl›yor.
Sizden de derinizi scan’lemenizi ya da diji-
tal foto¤raf makinas›yla foto¤raflaman›z› ve
ard›ndan JPEG format›nda onlara yolla-
man›z› istiyorlar. E¤er bu faflist mi anti-
faflist mi oldu¤una karar veremedi¤imiz
projede siz de yer almak istiyorsan›z
http://www.scan-skin.org/skin.htm ‘a
ba¤lanabilirsiniz.

http://www.scan-skin.org/skin.htm
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KOLLEKT‹F’‹N KIBRIS ÇIKARMASI
Birleflmifl Milletler, K›br›s’› ikiye bölen ve 30 y›ld›r
kapal› olan Yeflil Hat tampon bölgesini ilk defa genifl
çapl› bir uluslararas› ça¤dafl sanat sergisi için
kullan›ma aç›yor.  13-29 May›s 2005 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilecek olan ‹nanç S›çramalar› (Leaps Of
Faith) sergisi, ayr›ca Türkiye, Yunanistan ve K›br›s’tan
çeflitli ba¤›ms›z kurulufllar›n birlikte gerçeklefltirdikleri
bir etkinlik olmas› aç›s›ndan da bir ilk.

Proje, Lefkofle kentindeki kamusal alanlar›, bölgeleri
ve savafl›n y›k›m›na maruz kalm›fl, K›br›s’›n 
baflkentini ikiye bölmüfl Yeflil Hat’› uluslararas› 
boyutta bir kamusal sanat etkinli¤iyle canland›rmay›
ve hareketlendirmeyi hedefliyor. Amaç, iletiflim ve
de¤iflimi artt›rmak ve alternatif söylemlere alan açmak.
Sergi ayr›ca K›br›s ile bölünmelere, politik çalkant›lara
ve bunlar›n sonucunda ortaya ç›kan travmalara maruz
kalm›fl di¤er bölgeler aras›nda bir diyalog kurmay› da
hedeflemekte. 

Uluslararas› alanda tan›nan küratörlerden Katerina
Gregos ve Erden Kosova taraf›ndan kotar›lan sergiye
de¤iflik ülkelerden 18 sanatç› kat›l›yor. Kat›lan
sanatç›lar aras›nda “K›br›s’ta böyle bir projenin
gerçekleflmesini uzun y›llard›r hayal ediyordum,”
diyen K›br›s as›ll› ünlü moda tasar›mc›s› Hüseyin
Ça¤layan, ‹ngiltere’nin giderek daha fazla tan›nan
sanatç›lar›ndan Phil Collins, politik içerikli iflleriyle
öne ç›km›fl Güney Afrikal› sanatç› Kendell Geers ve
Meksikal› sanatç› Minerva Cuevas yer al›yor.
K›br›s’tan kat›lacak olan sanatç›lar aras›nda ise Serap
Kanay, Katerina Attalides, Call #192 ve Panayotis
Michael yer al›yor. 

Serginin yap›mc›l›¤›n› !f ‹stanbul Ba¤›ms›z Filmler
Festivali ve Niflantafl› Yaya Sergilerini düzenleyen
Kolektif Produksiyon üstleniyor. Ayr›ca proje ortaklar›
aras›nda ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› ve K›br›sl›
grup Artist to Artist yer al›yor.  

Projeye dahil olan sanatç›lar›n tam listesi; ARTLAB
(Büyük Britanya), KATERINA ATTALIDES (K›br›s),
MARC BIJL (Hollanda), CALL#192 (K›br›s), HUSSEIN
CHALAYAN (K›br›s), PHIL COLLINS (Büyük
Britanya), MINERVA CUEVAS (Meksika), KENDELL
GEERS (Güney Afrika), SEJLA KAMERIC (Bosna),
SERAP KANAY (K›br›s), SIGALIT LANDAU (‹srail),
PANAYOTIS MICHAEL (K›br›s), DAN PERJOVSCHI
(Romanya), SUSAN PHILIPSZ (Büyük Britanya),
PLATFORMA 9,81 (H›rvatistan), MARK ROBERTS &
MINNA RAINIO (Finlandiya), AKRAM ZAATARI
(Lübnan).

Bu heyecan verici projeyle ilgili detayl› bilgi almak için
www.leaps-of-faith.com adresine bakabilirsiniz. 

SIN CITY KARELER‹
Frank Miller’›n çizgi roman›ndan uyarlanm›fl,
herkesin dilinde dolaflan film Sin City’nin film
kareleri ile çizgi roman karelerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bu
siteye bakman›z› tavsiye ediyoruz. Buyrun adres:
http://www.filmrot.com/images/sincity-compar-
isons/sincity.html

http://www.leaps-of-faith.com
http://www.filmrot.com/images/sincity-comparisons/sincity.html
http://www.filmrot.com/images/sincity-comparisons/sincity.html


K‹fi‹SEL B‹LG‹LER‹N‹Z

Ad› :

Soyad› :

Mesle¤i :

fiirketi :

Teslim Adresi :

Posta Kodu :

‹lçe/Semt :

fiehir :

Ev Telefon :

‹fl Telefon :

GSM :

E-Posta :

FATURA B‹LG‹LER‹

fiah›s/Firma ad› :

Fatura adresi :

Posta kodu :

‹lçe/Semt :

fiehir :

Vergi dairesi :

Vergi No :

12 say› için abonelik ücreti 60.000.000 TL
+ eski say›lar hediye

Hesap Numaras›: Garanti Bankas› Niflantafl› fiubesi
132/6298677 Lütfen gerekli ödemeyi Mobimedya Yay›nc›l›k Ltd.
Garanti Bankas› Niflantafl› fiubesi 132/6298677 no’lu hesab›na
yat›rarak banka dekontu ve bu formu (0212) 343 08 75 nolu
faksa gönderin.

Evet BANT’a bir sonraki say›s›ndan itibaren
bir y›ll›k (12 say›) abone olmak istiyorum.

Lütfen bu formu eksiksiz doldurarak 
(0 212) 343 08 75 no’lu faksa gönderiniz.

Tarih:
‹mza:

Baflvurular› her ay›n en geç 25’ine kadar yapt›¤›n›z takdirde
aboneli¤iniz bir sonraki Bant say›s›ndan itibaren geçerli olacakt›r.

ÖDEME B‹LG‹LER‹

www.bantdergi.com

bant abonelik

http://www.bantdergi.com
http://www.arkabahceyayincilik.com
http://www.gerekliseyler.com.tr
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THE EVENS’I GET‹R‹YORUZ!
Ne zaman? 27 May›s’ta!
Nereye? Mimar Sinan Üniversitesi Bahar fienlikleri’ne!

YAZI EK‹N SANAÇ

Son geliflmeleri aktar›yorum... ‹ster inan›n ister 
inanmay›n, yapt›¤›m›z uzun telefon konuflmalar› ve
Mimar Sinan Üniversitesi ile gerçeklefltirdi¤imiz
ortakl›k sonucunda Fugazi efsanesinin kalbi Ian
Mackaye’in yepyeni grubu The Evens’› 27 May›s’ta
‹stanbul’a, Mimar Sinan Üniversitesi Bahar 
fienlikleri’nin kapan›fl gecesine getiriyor ve bir hayali
daha gerçeklefltiriyoruz.

Ian Mackaye müzik tarihinin, punk-rock sahnesinin
ve D.I.Y.(Do It Yourself-Kendin Yap) eti¤inin gelmifl
geçmifl en büyük isimlerinden. Herhangi bir büyük
plak flirketinin ya da büyük adamlar›n himayesine
girmeye hiç gerek duymadan, hatta kimi zaman
fark›na bile varmadan kitleleri peflinden sürüklemeyi
baflarm›fl bir insan. Ian Mackaye’in efsanevi toplulu¤u
Fugazi resmen da¤›lm›fl olmasa da, uzun süredir aktif
de¤il. The Evens ise Ian Mackaye’in Karate’nin adam›
Geoff Farina’n›n k›z kardefli, The Warmers’›n 
davulcusu Amy Farina ile 2001 y›l› sonunda bafllatt›¤›
bir proje. Projede Ian gitar çal›yor, Amy davullara
as›l›yor; vokalleri ise beraber yap›yorlar. 
Melodi kurgulama konusunda fevkalade uyumlu bir
ikili The Evens. Geçti¤imiz günlerde Dischord
Records’dan ilk albümlerini yay›nlayan ikilinin müzi¤i
Fugazi ve The Warmers ‘sound’lar›n›n üst üste 
konulmufl ve kayg›s›zca biraz da susturulmufl halini
an›msat›yor. The Evens’› henüz duymad›ysan›z
www.bantdergi.com ‘da BantDisk’e girerek 
6 numaral› Disk’ten dinleyebilirsiniz. Ama bizden
söylemesi: ‹stanbul’dan böyle bir isim daha önce hiç
geçmedi, bir daha da geçmeyebilir. Gelin 23 – 27
May›s tarihleri aras›nda Mimar Sinan Üniversitesi’nde
gerçekleflecek Bahar fienlikleri’ni hep beraber 
The Evens ile kapatal›m! 

http://www.bantdergi.com


http://www.ritmix.com.tr


www.distone.co.uk adresli sitenin sahibi David Earl Dixon’›n ilk bak›flta naif bir
sonraki temasta ise çok daha fazlas› olabilen çizimlerine duvarlarda, bavul etiket-
lerinde, kaykaylarda, ‘sticker’larda rastlay›nca bu sayfalar› kesinlikle haketti¤ini
düflündük. David Earl Dixon’›n çizgiler ve renklerle ortaya koyduklar› sanki her
gün yapt›¤›m›z ama fark›nda olmad›¤›m›z bir fleyleri bize an›msat›yor ve içimiz-
de karfl›m›zda duran bu mutsuz ve muhtaç karakterlere yard›m etme hissi uyan-
d›r›yor. Dixon asl›nda e¤itimini Southampton’da film üzerine tamamlam›fl ama
sizin de gördü¤ünüz gibi yetenekleri hiç de filmlerle s›n›rl› de¤il. Verdi¤i cevaplar
do¤rultusunda kendisi insanda ukala oldu¤una dair bir intiba b›raksa da bunu
çok önemsememek, bulup da bunamamak gerekti¤ini düflünüyoruz. Zira sanat›
galeriden ç›kt›kça daha çok seviyor, sokak sanat›n› sonuna kadar destekliyoruz! 

“dist. one” tam olarak ne anlama geliyor?
dist. distributed’ (da¤›t›lm›fl)›n k›salt›lm›fl›. “one” da biraz ukalaca olsa da “usta”

anlam›na geliyor. Yani asl›nda tam olarak sanat konusunda bilge bir
kifli olarak adland›r›yorum kendimi san›r›m. 

Tasarlad›¤›n bavul etiketleri sadece bavul etiketleri olarak kullan›lm›yor san›r›m...
Hay›r, asl›nda onlar›n bavul etiketi gibi olmalar›n›n sebebi daha ön-
ceden yap›yor oldu¤um ‘sticker’lar›n her yere kolayca yap›flm›yor
olmas›. Bu bavul etiketlerini de boyad›¤›mda a¤açlar, sokak lamba-
lar› gibi farkl› yerlere asmaya bafllad›m ve fark ettim ki rüzgarda sal-
lan›nca da çok güzel görünüyorlar. 

O halde bavul etiketlerinin ç›k›fl noktas› ‘sticker’lar. ‘Sticker’lar› neden bu kadar çok
seviyorsun?
Çünkü sticker’lar›n çok eriflilebilir oldu¤unu düflünüyorum ve kul-
lan›m alanlar› s›n›rs›z. ‹nsanlar da genel olarak çok sever ‘sticker’

bant’›n keflfi

TEfiH‹S: SANATI GALER‹DE ARAMAK GEREKM‹YOR.
RÖP EK‹N SANAÇ
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toplamay›, biriktirmeyi. Sticker’lar› heryere monte edebiliyorsun,
onlarla kendine ufak galeriler yaratman mümkün.

Peki insanlar ast›¤›n bu etiketlerle nerelerde karfl›lafl›yorlar. Alabiliyorlar m›?
Etrafta bulmalar› mümkün. ‹nsanlara da¤›tm›yorum ama buldukla-
r› yerden alabilirler oras› kesin. 

Çizmekten hoflland›¤›n karakterlerin ortak yönleri var m›? 
Evet. Garip ama asl›nda hepsi ölmüfl ve ruhlar›n› arayan tipler ve her
fleyin yoluna girece¤ini bilmek istiyorlar. 

Japon kad›nlar fikri nereden ç›kt›?
Japonya’dan. Hay›r hay›r, flaka yap›yorum... Edo dönemi eserlerini
kar›flt›r›yordum son zamanlarda ve çok etkilendim. Bu etkileflimim
de çizimlerime yans›d› san›yorum. 

Bu etiketlerin d›fl›nda neler yap›yorsun son zamanlarda?
“The Harmony” isimli bir kaykay firmas›n›n sanat yönetmeni ol-
dum, onunla u¤rafl›yorum bu aralar. Oldukça güzel ve temiz çizim-
ler ç›k›yor, san›r›m etkileyici oldular. 
http://www.theharmony.co.uk’e bakabilirsiniz. 

Sanat› galerinin d›fl›na tafl›rmak çok daha çekici oluyor. Sence neden sokak sana-
t› bu kadar etkileyici oluyor?

Çünkü çok daha spontan bir durum olufluyor orada. Galeriler çok steril ve izole
mekanlar. Kabul ediyorum, ifller duvarlara as›ld›¤›nda çok daha temiz ve albeni-
li gözüküyor olabilir ama sokakta olan fleyler daha belirgin olabiliyor. Son za-
manlarda soka¤a ç›k›p bir fleyler yapmaya vaktim pek olmuyor aç›kças› ama ol-
du¤unda da kendimi inan›lmaz iyi hissediyorum. Galeri mekanlar›n› pek sevmi-
yorum zaten senin de anlam›fl oldu¤un gibi. Galeri ortamlar› bana küçük düflü-
rücü geliyor ve tedirgin ediyor. 

E¤itimin film üzerine. Bu alanda da çal›flmalar›n devam ediyor mu?
Evet. “The Harmony” için bir video üzerinde çal›flmaktay›m flu an. Öyküyü çiz-
mek gibi bir fley. Film ve foto¤raf›n birleflimini çok seviyorum, özellikle sokakla
ilgili fleylerde.

Film zevkin nas›l peki? Favori karakterlerin var m›?
Phileas Fogg’u seviyorum. Ayr›ca tüm Cary Grant ve Jimmy Stewart karakterleri
ilgimi çeker.

Çizerlerden en be¤endi¤in isimler?
Sürekli de¤ifliyor ama Phil Frost ve Tiffany Bozic çok severim. Ancak en sevdi¤im
çizimler kar›m›n arkadafllar›yla telefonda konuflurken karalad›klar›. 

Ve Bant’›n en sevdi¤i soru... Neler dinliyorsun son zamanlarda?
Bloc Party’nin yeni albümüne bay›ld›m. Onun d›fl›nda bilmiyorum, Miles Davis
ve John Coltrane sürekli dinlerim. Bir de Patti Smith.





“GEORGE LUCAS’IN YARATTI⁄I 
STAR WARS BENIM G‹B‹ fi‹fiMAN, 
‹Ç‹NE KAPANIK, KIZ ARKADAfiI 
OLMAYAN, SPOR MÜSABAKALARINA 
ALINMAYAN ‹NSANLAR ‹Ç‹N B‹R 
‹LHAM KAYNA⁄I OLDU. ONUN 
SAYES‹NDE, ‹Ç‹MDEK‹ DÜNYAYA 
GÜVENEREK B‹R fiEYLER 
YARATAB‹LME ‹NANCINI 
KAZANDIM.” BU SÖZLER LORD OF
THE RINGS YÖNETMEN‹ PETER
JACKSON’A A‹T. STAR WARS 
EFSANES‹ SADECE PETER JACKSON
G‹B‹ ‹NSANLARIN HAYATINI 
DE⁄‹fiT‹RMEKLE KALMADI, S‹NEMA
TAR‹H‹N‹ DE BAfiTAN AfiA⁄IYA
DE⁄‹fiT‹RD‹. 1977’DEN BER‹ DEVAM
EDEN BU EP‹K UZAY MACERASI 
19 MAYIS TAR‹H‹NDE “BÖLÜM 3 -
SITH’‹N ‹NT‹KAMI” ‹LE SON 
BULUYOR.

‹LLÜSTRASYON CEM D‹NLENM‹fi
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Peki, bütün bunlar nas›l bafllad›, beyaz perdeye geçmeden önce alt› bölümlük bu epik
flölen nas›l flekillendi. Tüm bu yaygaran›n arkas›ndaki beyin George Lucas uzayda ge-
çen bir destan yaratma fikriyle 1971’de ilgilenmeye bafllad›. “‘Bafllang›çta bir Flash
Gordon filmi yapmak istiyordum” diyor Lucas, “‘fakat karakterlerin haklar›n› alama-
d›m. Bunun üzerine ben de araflt›rmaya bafllad›m ve geriye dönerek Alex Raymond’un
(Flash Gordon’un yarat›c›s›) fikirlerini nereden buldu¤unu ö¤rendim. Gerekli ilham›
Edgar Rice Burroughs’un eserlerinde, özellikle de ‘John Carpenter of Mars’ serisi ki-
taplar›nda bulmufl oldu¤unu keflfettim. Bu serileri okudum ve Burroughs’u motive
eden fleyin de Edwin Arnold taraf›ndan yaz›l›p 1905’te yay›nlanan ‘Gulliver On Mars’
isimli bilimkurgu-fantazi eseri oldu¤unu ö¤rendim. Bu fikirden yepyeni bir tür ortaya
ç›kt›.”

Ve Lucas sinema tarihini bafltan sona de¤iflterecek, 30 y›la yay›lacak, beyaz perdeden
daha ilk gösteriminde d›flar›ya taflacak efsanenin temellerini atmaya bafllad›. “‘Bir aksi-
yon filmi yapmak istiyordum, Flash Gordon’da oldu¤u gibi. Ifl›n tabancalar›, uzay ge-

mileriyle kovalamacalar, karfl›l›kl› atefl etmeler. Uzayda geçen
büyük bir savafl istiyordum, it dalafl› türü bir fley. Yafll› bir
adam ve bir çocuk hakk›nda olsun istiyordum filmin. Ve yafll›
adamla çocuk aras›nda ö¤retmen-ö¤renci türü bir iliflki düflü-
nüyordum. Yafll› adam›n bir savaflç› olmas›n› da istiyordum.
Bir prenses de istiyordum, fakat onun klasik yard›ma muhtaç
pasif kad›n olmas›n› istemiyordum. Sonuçta, senaryonun pek
çok müsveddesinden ortaya ç›kan malzeme aç›kça okudu¤um
ve izledi¤im bilim kurgu ve aksiyon-maceralardan etkilenmifl-
ti. Bütün etkenlerin bir arada çal›flt›¤› klasik bir uzay fantazisi
yapmaya çal›fl›yordum.” 

Warner Brothers’daki flirket yöneticilerini ilk sinema filmi olan
“THX-1138(1970)”le tatmin etmeyi baflaramamas›n›n üzerine
Lucas elindeki senaryo taslaklar› ile baflka stüdyolar›n kap›lar›-
n› çalmaya bafllad›. Bir sonraki filmi “American Graffiti”
(1973) ile ad›n› duyuran Lucas böylelikle uzun zamand›r zih-
nini meflgul eden “Star Wars” projesini hayata geçirmek için
kollar› s›vad›. Lucas uzun y›llar sonra yapt›¤› bir aç›klamada
“American Graffiti” için düflünülen hedef kitle 16 yafl›ndakiler-
ken, Star Wars’un iki yafl daha genç bir izleyici profili için dü-
flünüldü¤ünü söylüyordu. Lucas’a göre o dönemin çocuklar›,
kendi yafl›tlar›n›n çocukluk dönemindekinin aksine, bir fanta-
zi ve düfl hayat›ndan yoksundu. O dönemin kahramanlar› Ko-
jak veya Dirty Harry gibi karakterlerdi. “Ortal›kta koflturup ka-
til polis olmak isteyen bir sürü çocuk vard›” diyen Lucas, buna
cevap olarak onun umudu uzay›, çocuklara tekrar açmak ve bi-
lim kurgu türüne macera atmosferini tekrar katarak, bilimle
iliflkisi yo¤unlaflan ve ciddileflen türü tekrar e¤lenceli bir hale
getirebilmekti.

Lucas fiubat 1973’te “American Graffiti”ye son rötufllar› atar-
ken yeni filmi için fikirler üretmeye bafllam›flt›. Günlerini yaza-
rak, masallar, mitolojiler ve Joseph Campbell’in yaz›lar›n›
(özellikle de “The Hero With a Thousand Faces”) inceleyerek
geçirdi. Fakat Lucas bir yazardan ziyade bir konsept üreticisi
oldu¤unu biliyordu ve düflüncelerini ka¤›da dökmekte çok
zorland›¤›n› da itiraf ediyordu. ‹flte bu dönemde NASA ve Boe-
ing için çal›flm›fl olan tasar›mc› Ralph McQuarrie ile tan›flt› ve
ondan akl›ndakileri ekrana yans›tabilmek için yard›m istedi. 

May›s 1973’e gelindi¤inde Lucas 13 sayfal›k derme-çatma bir
öykü tasla¤›n› tamamlam›flt›. Bu bir deftere el yaz›s›yla yaz›l-
m›flt› ve Büyük Jedi’lar›n bir ‘Padawaan’ lideri Usby C. J. Tha-
pe’le akraba olan, sayg› duyulan bir Ophuchi Jedi-Bendu’su
olan Mace Windu’nun öyküsünü anlat›yordu. Ajans› Jeff Berg
ve temsilcisi Tom Pollack bundan tek kelime bile anlamad›lar
-do¤al olarak-, ama yine de fikri United Artists’e iletmesinde
Lucas’a yard›mc› olmay› kabul ettiler. David Picker daha o za-
mandan “Star Wars” ad›yla bilinen tretman› inceledi ve bu
projenin çok pahal›ya patlayaca¤› endiflesiyle gözden ç›kard›.
Universal Pictures da temkinli davrand› ve projeyi gelifltirmeyi
reddetti. Lucas bunun üzerine Fox’un kap›s›n› çald› ve projesi-
ni orada kabul ettirdi. 

Uzun süren tart›flmalardan sonra Fox, Lucas’›n baflta hesapla-
d›¤› 16 milyon dolarl›k o zamanlar için çok yüksek say›lan büt-
çe yerine Lucas’›n kabul edece¤i minimum olan 8.5 milyon do-
larl›k bütçeyi ay›rmay› kabul etti. Daha sonralar› ajanslar› tara-
f›ndan Lucas’a Fox’la tekrar görüflüp bütçeyi yar›m milyon do-
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de¤ifltiren 80 günü” adl› dosya konusunda, Star Wars’un
gösterime girdi¤i günü de sayarak filmin yaratt›¤› inan›lmaz
etkiyi manfletlerine tafl›m›flt›. Filmin gösterime girdi¤i günü
ve nas›l bir fenomen haline geldi¤ini, ilk üçlemede Prenses
Leia rolündeki Carri-
e Fischer flöyle anlat›yor: “Filmin bu kadar büyük olaca¤›n›
düflünmemifltik. Filmlerin yeri beyaz perdedir, ama bu film
yaramazl›k yapt›. Ekrandan ç›kt› ve insanlar›n akl›n› bafl›n-
dan ald›. Filmin aç›l›fl tarihi 25 May›s 1977’ydi ama günler
öncesinden insanlar›n merak›n› kazanmay› baflarm›flt›. Star
Wars’un galas› bir film aç›l›fl›ndan çok bir deprem gibiydi.
Tek bildi¤im bir anda her yerde oldu¤uydu. ‹lk önce fazla
sosyal olmayan, bilim kurgu müptelalar› sahiplendi filmi.
Günler öncesinden daha önce izlemedikleri bir film için uy-
ku tulumlar›yla beklemeye bafllam›fllard›. Sonra herkes teker
teker ve defalarca filmi izlemeye gitti. Westwood’da filme
girmek için bekleyen insanlar›n oluflturdu¤u çok uzun bir
kuyru¤un önünden geçmifltim; içimdeki ‘Hey, ben Prenses
Leia’y›m ve size tüm hikayeyi anlatmaya geldim’ diye ba¤›r-
mak iste¤ini bast›rarak. Ama hiçbir fley söyleyemedim, sade-
ce hayretler içerisinde s›rada bekleyen insanlara bakt›m ve
filmin onlar için en fazla ne ifade edebilece¤ini düflünmeye
çal›flt›m. fiimdilerde 43 yafllar›nda bir adam yolda yan›ma ge-
lip genç bir çocukken beni nas›l sevdi¤ini hayk›rd›¤› zaman,
az çok neler anlatmaya çal›flt›¤›n› anlayabiliyorum.”  

KAYNAK: www.starwars.gen.tr

lar daha artt›rabilece¤i müjdesi verildi. Fakat, art›k Lucas’›n baflka fikirleri vard›. Bu ya-
r›m milyonu almak yerine projesini sahiplenmek niyetindeydi. Fox yine da¤›t›mc› olma-
ya devam edecekti, fakat Lucas tüm yan ürünlerin sorumlulu¤unu üstlenip kardan pay
alacak, tüm kütüphane, müzik ve devam filmi haklar› da kendisine ait olacakt›. “Star
Wars”un baflar›s›ndan zaten ümitsiz olan Fox yetkilileri yar›m milyon dolar› kurtarma
düflüncesiyle Lucas’›n bu teklifini kabul ettiler. Ne kadar yan›lm›fl olduklar›n› anlamala-
r› için birkaç y›l geçmesi gerekecekti ve o zaman da ifl iflten geçmifl olacakt› Fox için.

H‹KAYEN‹N BAfiLANGICI
Star Wars’un orjinal öyküsünde hikaye flöyle bafllar: Mavi-yeflil gezegen Aquilae’nin çok
yukar›lar›nda sessiz bir savafl meydana gelir. Alt› zarif, avc› tipi uzay arac› yörüngede bir
nokta gibi görünen dev bir uzay kalesine do¤ru lazerleriyle atefl ederek hücum ederler.
Fakat küçük gemilerin kaleye karfl› flanslar› yoktur ve kolayca yok edilirler. Patlamalar
uzay›n sonsuz bofllu¤unda yank›lan›r ve yukar›ya do¤ru kayan yaz›lar “23. Yüzy›l’da bir
iç savafl dönemi” oldu¤unu aç›klar. ‹lk taslaklarda Han Solo yeflil bir dev, Anakin’in so-
yad› Starkiller’d›r daha birçok de¤iflecek ayr›nt›yla birlikte... 

Lucas biliyordu ki bu hikaye çok daha büyük bir bütünün sadece bir parças›yd›. May›s
1975’te “The Star Wars”u “Luke Starkiller’›n Maceralar›”n›n dördüncü bölümü olarak
yeniden adland›rd›. Zaten birçok zorluk varken bir hikayeyi ortas›ndan bafllatmak Lucas
d›fl›nda herkese oldukça tuhaf göründü. Hem “Star Wars”, hem de “The Empire Strikes
Back”in prodüktörlü Gary Kurtz, Starlog dergisine düflüncelerini flöyle anlatm›flt›: “Baz›
filmler ortas›nda girdi¤inizde daha iyi ifller. Ortas›nda filme geldi¤iniz zaman bütün s›-
k›c› tan›t›c› aflamalar› geçersiniz ve tam aksiyonun içine atlars›n›z.”
1977 y›l›nda film, y›llar süren senaryo, çizim ve yap›m aflamalar›ndan sonra gösterime
girmeye haz›rd›. Peki, film gösterime girdi¤inde neler oldu, insanlar›n bu bilinmeyen bü-
yük mecaraya olan ilgileri nas›ld›? Amerika’n›n dünyaca ünlü dergisi Time “Dünya’y›

Star Wars”un yarat›c›s› 
George Lucas ilk üçlemenin
setinde. (Arkada, günefl gözlüklü)

http://www.starwars.gen.tr
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KISA B‹R ZAMAN SONRA ÇOK ÇOK UZAKTA OLMAYAN B‹R GALAKS‹DE...

EPISODE III
S I T H ’ ‹ N  ‹ N T ‹ K A M I

May›s ay›n›n 19. gününde tüm dünya ile ayn› anda sinemalar›m›zda
gösterime girecek olan “Star Wars Bölüm III. Sith’in ‹ntikam›”, yani se-
rinin sonuncu parças› tüm ‘kudret’iyle sald›r›ya haz›rlan›yor. Bu filmle
ikinci üçleme (‹mparatorlu¤un Yükselifli) Birinci üçlemeye (Han 
Solo’lu üçleme ya da klasik üçleme, hatta Kutsal Üçleme) ba¤lanarak
çember tamamlanm›fl olacak. 

fiimdiden bornozlar›n› giymifl, ›fl›n k›l›çlar›n› bilemifl, orta yafllar›na
yaklaflm›fl birçok insan bilet almak için bilimum yeni yetmelerle günler-
ce s›rada beklemeye haz›rlanm›flt›r. Netekim y›llard›r sorduklar› birçok
sorunun cevab›n› alabileceklerdir. Birkaç tanesi “Gerçek ›fl›n k›l›c› nas›l
yap›l›r?”, “Yerimden kalkmadan uzaktan kumanday› nas›l alabilirim?”,
“Jedi olmak dinime ayk›r› m›d›r?” olan bu sorular›n tümünü yazmak
zaten  reklamlar›nda gere¤inden fazla bilgi verilen bir filmin zevkini iyi-
ce kaç›rmaktan öteye gitmeyece¤i için film hakk›nda olabildi¤ince yü-
zeysel fleylerden bahsedece¤iz. 

Filmin prodüktörü Rick McCullum film için bir hayli iddial› konuflu-
yor, özellikle yeni üçlemeden bekledi¤i haz› alamayanlar›n ona kulak
vermesi gerek: “Bu bir düflüfl filmi, tamamen her fleyin alafla¤› oldu¤u
final filmi. Bu bölüm bütün sorular›n cevap buldu¤u ve gerçekten ye-
tiflkinler için olan›. E¤er yafl› daha ileri olan izleyiciler sab›rl› olabilirler-
se bu en sevdikleri film olacak, hiçbir flüphem yok. 25-30 y›ld›r görmek
için bekledikleri as›l film bu!” Filmin prodüktörü McCullum’un sözle-
ri bir hayli iddial›. Peki yeni film kabaca neyi anlatacak bize: 

Kont Dooku liderli¤indeki “Ayr›mc›lar”, bir gezegende Galaktik Cum-
huriyet’e karfl› bir ordu gelifltirdiklerini ö¤renen Jedi flövalyesi Obi-
Wan Kenobi, ö¤rencisi Anakin Skywalker ve Cumhuriyet üyesi Naboo
gezegeninin senatörü Padme Amidala’y› idama mahkum etmifltilerdir.
Yeterince güçlü olmayan Cumhuriyet onlar› kurtarmak için gizemli bir

flekilde Cumhuriyet için yarat›lan klonlardan oluflmufl bir orduyu kullanabil-
mek için Büyük Baflkan Palpatine’e özel yetkiler vermifltir. Bu kurtarma ope-
rasyonu hem birçok jedi’›n hayat›na hem de Klon Savafllar›’n›n bafllamas›na
yol açm›flt›r. 

Bu savafllar›n bafllang›c›nda Anakin Skywalker’›n art›k bir Sith ö¤rencisi olan
eski bir Jedi ustas› Kont Dooku ile yapt›¤› bir k›l›ç düellosunda sa¤ kolunu
kaybetmesi üzerinden üç y›l geçmifltir. Cumhuriyet’in baflkenti Coruscant
süpriz bir Ayr›mc› sald›r›s› alt›ndad›r. Savafllarda gösterdi¤i kahramanl›klar-
dan dolay› ‘padawan’l›ktan (yani çekirgelikten) Jedi flövalyesine yükselmifltir.
Yine de Anakin’in gözü yükseklerdedir, hem de Jedi Konseyi’nde bir yer ha-
ketti¤ini düflünecek kadar. Bu savafllar›n bafllamas›ndan k›sa bir zaman evvel
annesini yitiren Anakin gizlice evlendi¤i Padme’nin hamile oldu¤unu ö¤re-
nir. Anakin rüyalar›nda onun do¤umda ölece¤ini görmektedir ve tekrar bir
kay›p yaflamamak için bunu ne pahas›na olursa olsun engellemeye kararl›d›r.
Klon Savafllar›’nda yeni bir düflman ortaya ç›kar: yar› robot yar› organik Ge-
neral Grievous. Jedi konseyi bir taraftan Ayr›mc›lar’›n robot ordular›n› yöne-
ten ve zevk için jedi avlayan Grievous için endiflelenirken di¤er yandan görev
zaman› dolmas›na ra¤men savafl› bahane ederek yerini terk etmeyen ve Ga-
laktik Senato’da gittikçe daha çok güç kazanan Büyük Baflkan Palpatine’den
flüphelenmektedirler. Onu gözetlemesi için de ona yak›n olan Anakin’i görev-
lendirirler. Özetle anlatmak gerekirse, iyicine v›c›¤›n› ç›karmadan, yani sine-
ma salonuna da bir fleyler kalmas› için k›sa kesmek gerekirse film geçen bö-
lüm büyük bir kay›p veren ve tehlikeli bir dengede duran seçilmifl Jedi Pada-
wan’› (ö¤renci, çekirge) sorunlu genç Anakin Skywalker’›n geliflen olaylar›n
etkisiyle karanl›k tarafa geçmesini anlat›yor.

BAfiKA D‹LLERDE STAR WARS 
‹SPANYA – La Venganza de los Sith“Que la Fuerza te acompañe!”(gracias a Señor Carpin-
tero – y.n.) FRANSA – La Revanche des Sith “Que la Force soit avec toi!” PORTEK‹Z – A
Vingança dos Sith F‹NLANDIA – Sithin Kosto ALMANYA – Die Rache Der Sith
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“SITH’‹N ‹NT‹KAMI”NDA  ‹ZLEYECE⁄‹M‹Z KARAKTERLER

STAR KADRO 
Y›ld›z Savafllar›’n›n ilginç noktalar›ndan biri klasik üçlemede oynam›fl birçok aktörün yeni üçlemelerde yeni karakter veya kendi eski karakterlerini 
canland›rmalar›d›r. (Bkz. *’l› aktörler). Di¤er bir ilginçlik de ço¤unun havaya karfl› rol kesmeyi ö¤renmek zorunda kalm›fl olmalar›d›r (bkz. ILM).

HAYDEN CHRISTENSEN – 
ANAKIN SKYWALKER: “Shattered
Glass” ve “Life as House”la övgüler
alan genç aktörün y›ld›z› “Bölüm 2”
ile parlad›. Bu sefer daha dramatik
bir karakter geliflmesiyle karfl›m›za
ç›kan aktörün fark›nda oldu¤u bir
durum Mark Hamill’in de –Luke
Skywalker- y›ld›z›n›n Star Wars’la
parlam›fl olup öyle kalm›fl olmas›-
d›r. (Mark Hamill asla bir Harrison
Ford kadar olamam›flt›r.)

NATALIE PORTMAN – 
PADME AMIDALA: “Leon”un kü-
çük k›z› büyüdü gibi bir cümle çok
defa kullan›ld›¤› için (hele “Closer”
göz önüne al›n›rsa) “Portman son
defa Amidala rolüne soyunuyor(?!)”
diyece¤iz. Ve bu bölümün baz› sah-
nelerinde saç› Prenses Leia’n›n mefl-
hur saç flekli gibi de olacakm›fl (aç-
ma çöre¤i modeli). Birkaç önemli
filmi: “Heat”, “Mars Attacks”, “Any-
where But Here”, “Garden State”.

EWAN MCGREGOR – 
OBI-WAN KENOBI: Çok yönlü
aktör bu sefer iyice Alec Guiness’e
benzeyecek. “Bölüm 4”e ba¤lanma
olarak yana yatm›fl saçlar. “Bö-
lüm1”den bu yana kulland›¤› ak-
san... Ö¤retmen ö¤renci iliflkilerin-
de farkl› bir boyut. Birkaç önemli
filmi: “Shallow Grave”, 
“Trainspotting”, “A Life Less Ordi-
nary”, “Big Fish”.

CHRISTOPHER LEE – COUNT
DOOKU: Y›llar›n emektar kötü
adam›, Drakula’s› (ki onun peflin-
deki Van Helsing’i birçok Ham-
mer Studios korku filmi orta¤›
“Bölüm 4”ün Tarkin’i Peter Cus-
hing idi), derin sesli karizmatik
aktör bu bölümde tekrar karfl›-
m›zda. Birkaç önemli filmi: “Lord
of the Rings”, “The Wicker Man”,
“The Man with the Golden Gun”.

SAMUEL L. JACKSON – 
MACE WINDU: Y›ld›z Savaflla-
r›’n›n bu üçlemesinin kara derili tek
önemli aktörünün  bu bölümde de
birkaç k›ç tekmeleyece¤ini umuyo-
ruz. Birkaç önemli filmi: “Jurassic
Park”, “Pulp Fiction”, “Jackie
Brown”, “Die Hard - With A Venge-
ance”.

FRANK OZ – YODA*: Yoda’n›n bi-
ner sisteme geçmesi sayesinde çok
rahatlayan usta Muppet kuklac›-
s›/yönetmen (birbirlerinden çok da
farkl› olmayan meslekler) yine Bü-
yük Usta’ya sesiyle hayat veriyor.
Yönetmen olarak birkaç önemli filmi:
“Little Shop of Horrors”, “Dirty Rot-
ten Scoundrels”, “In & Out”. 

IAN MCDIARMID – PALPATINE:
Y›ld›z Savafllar› filmlerindeki ingiliz
aksanl›lar›n ço¤una hiç güven olmu-
yor nedense. Birkaç önemli filmi:
“Sleepy Hollow”, “Star Wars: Return
of the Jedi”, “Dirty Rotten 
Scoundrels”.

ANTHONY DANIELS – C-3PO*:
Bu üçlemede önce ç›plak, sonra
pasl› olarak karfl›m›za ç›kan panik
atak, 6 milyon dil bilen android,
son olarak en tan›d›k haliyle 
karfl›m›zda.

KENNY BAKER – R2-D2*: 
Star Wars’un Çiko’su, yani sevimli 
f›ç›s› gene k›smen de olsa ayn› 
küçük insan taraf›ndan 
canland›r›l›yor.

PETER MAYHEW – CHEWBEC-
CA*: ‹flte sürpr›z! Han Solo’nun sa-
d›k köpe¤i (Lucas bu karakteri
kamyonetinde yan›nda oturan iri
köpe¤inden yola ç›karak yaratm›flt›)
daha genç bir flekilde ekrana geliyor.

JIMMY SMITS – BAIL ORGANA:
NYPD Blue’dan tan›d›¤›m›z aktör
Prenses Leia’n›n üvey babas› olma
yolunda ilerliyor. Birkaç önemli
filmi: “The Million Dollar Hotel”,
“L.A. Law” - televizyon dizisi.

GENERAL GRIEVOUS – Tüm 
serilerin en korkulan karakterle-
rinden biri olacak. Usta bir savaflç›
olan Grievous’un en büyük e¤len-
cesi jedi(!) avlamak ve ›fl›n k›l›çla-
r›n› kemerine as›p sergilemek.
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STAR WARS’DAK‹ DÜNYANIN HAYATA GEÇMES‹NDE BELK‹ DE EN BÜYÜK PAY ‹LLÜSTRATÖRLER‹N VE
ÖZEL EFEKT fi‹RKET‹ ILM’‹N.

KAMERA ARKASI
ILM
Milyonlarca filmsever ve delinin beklemekte oldu¤u filmin son birkaç ay
içinde yay›nlanan reklamlar› Lucas’›n görsel efekt s›n›rlar›n› bir kez daha
birkaç ad›m ileriye götürttü¤ünü gösteriyor. “Götürttü” diye bahsediyoruz
çünkü kendileri “flöyle bir yarat›k, böyle bir gezegen, bi de flunun gibi bir
uzay savafl› istiyorum” dedi¤i zaman Industrial Light and Magic (Sanayii
Ifl›k ve Sihir veya k›saca ILM: bol Oscar ödüllü görsel efekt flirketi) yeni
programlar yaz›p bunlar› gerçeklefltirmek zorunda b›rak›l›yor. 

E¤er ortalama bir sinema izleyicisi iseniz mutlaka efektlerin ILM taraf›ndan
yap›lm›fl oldu¤u bir film izlemiflsinizdir. Sadece bilim-kurgu ile s›n›rl› olma-
yan flirket yüzlerce filmde do¤al oldu¤unu zanneti¤imiz birçok görüntü de
ortaya ç›karm›flt›r. Birçok genç tasar›mc›n›n yeryüzünde cennet diye nite-
lendirdikleri bu flirket ilk Star Wars filmi için Lucas taraf›ndan kurulmufltu.
‹lk bafllarda maketler, prostetik ve blue screen (bilmiyorsan›z sizin ay›b›n›z)
ile çal›flan flirket, bilgisayarlar›n h›zl› geliflimiyle neredeyse her fleyi bilgisayar
ile yapar hale gelmifltir. Ama nostalji merakl›lar› üzülmesin hala maketlerle

u¤rafl›yorlar. Sonuçta baz› fleyleri maketle yapmak daha ucuza geliyor,
hatta daha gerçekçi oluyor. Yine de bilgisayar sayesinde hayal edilen her-
fley ekranda canlanabiliyor.

Bölüm 3’te de, Bölüm1 ve 2’de oldu¤u gibi aktörler ço¤unlukla mavi ve-
ya yeflil ekran önünde orada olmayan fleylere karfl› rol kestiler. Bu bofl-
luklar daha sonra ILM taraf›ndan uzay, gezegen, cumhuriyet senato sa-
lonu gibi arka planlar ve birçok yarat›k (evet, Jarjar Binks dahil) ile dol-
duruluyor. Örne¤in “Bölüm2 – Klonlar›n Sald›r›s›”nda bütün z›rhl› klon
askerleri dijitaldi. Tab‹i ki baz› setler ve birebir maketler infla edildi ama
ço¤unlukla hayali arkadafl oyunculu¤u daha a¤›rl›kta idi. Bir Star Wars
filminde görsel efektlerin öneminden flu flekilde bahsedilebilir: Filmin
canl› çekimleri iki ay sürerken boflluklar›n doldurulmas› iki seneye  ya-
k›n zaman al›yor ve genelde film gösterime girmesine bir iki ay kala ta-
mamlanm›fl oluyor. Yani ILM’deki çocuklar›n mesai saatlerini siz düflü-
nün.
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CLONE WARS
“Bölüm 2 – Klonlar›n Sald›r›s›” ile “Bölüm 3 – Sith’in ‹ntikam›” aras›nda
geçen olaylar›n bir k›sm›n›n anlat›ld›¤› bu çizgi filmler Genndy
Tartakovsky taraf›ndan yönetildi ve ilk olarak geçen sene Amerikan
Cartoon Network televizyon kanal› ve internette üçer dakikal›k 20 bölüm
olarak yay›nland›. Bu seri geçti¤imiz fiubat ay›nda da dvd olarak piyasaya
sürüldü (ama Türkiye’de de¤il). Mart ay›nda da befl yeni bölüm
yay›nland›. Her ne kadar Lucas taraf›ndan yaz›lmam›fl olsa da gerçekten
e¤lenceli olan bu çizgi filmler serisi bize Bölüm 3’ün kötü adamlar›ndan
(ya da yarat›k/robotlar›ndan) General Grievous’› tan›tt›. Bu son bölümler
ayn› zamanda Bölüm 3’e ba¤lan›yorlar. Bu yüzden s›k› internet ba¤lant›s›
olan Star Wars hayranlar›n›n bundan faydalanmalar› tavsiye edilir.
Sonuçta içinde daha bol savafl, ›fl›n k›l›c›, yeni düflmanlar, hatta Anakin’in
flövalye ünvan›n› al›fl› da var.

‹LLÜSTRASYONLAR
Çocuklu¤undan beri hayalini kurdu¤u filmi gerçeklefltirmek için Lucas’›n
belki de yapt›¤› en ak›ll›ca haraket, usta bir çizer olan Ralph McQuarri-
e’nin kap›s›n› çalmakt›. Hayata geçirilmesi güç olan sahnelerin tasvirleri-
ni  McQuarrie’ye veren Lucas ondan egzotik gezegenler, ›fl›n k›l›c› düello-
lar› ve it dalafl› yapan uzay araçlar› resimleri ister. Ortaya ç›kan sonuçlar
bugün milyonlar›n hayranl›¤›n› kazanm›fl olan Y›ld›z Savafllar›’n›n görsel
temellerini oluflturan çizimlerdir. 

Çeflitli yarat›klar ve makineler ka¤›t üzerinde oldukça belirsiz gözükürken
McQuarrie’nin kalemiyli bildi¤imiz formlar›n› kazand›lar. Bu iflbirli¤i ay-
n› zamanda sinema tarihinde sanat ve sinema, illüstratör ve yönetmen
aras›ndaki son derece önemli iflbirli¤inin de ilk ad›m› oldu. Bugün ilk fil-
min üstünden neredeyse 30 y›l geçmifl olmas›na ra¤men Y›ld›z Savaflla-
r›’n›n prodüksiyon aflamas›n›n en temel dire¤i hala çizimler. Son bölüm
için Lucas 14 kiflilik bir çizer ekibiyle çal›flt›. Yukardaki çizimler›n ikisi
eski üçlemeden sahneleri temsil ederken, son kare Bölüm 3’te
görece¤imiz önemli bir sahneyi temsil ediyor. 
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Star Wars’un hikayesini bir bütün olarak özetlememi iste-
seler, san›r›m bu yukardaki cümleleri seçerdim. Yoda’n›n
Anakin Skywalker’la ilk karfl›laflmalar›nda söyledi¤i sözle-
ri... Çünkü bence Star Wars asl›nda ‘korkan’ bir insan›n
hikayesidir. Korkan ama ayn› zamanda çok büyük güçleri
olan bir insan›n: Anakin Skywalker’›n...

Ben Darth Vader’le tan›flt›¤›mda 7 yafl›ndayd›m. Ankaral›
olmama ra¤men fiubat tatili s›ras›nda ‹stanbul’da oldu-
¤um için Yeni Melek Sinemas›’nda gitmifltim. Zavall› ai-
lem de kendilerinden 45 yafl daha küçük olan bu ‘yarat›k-
la’ birlikte filme gelmek durumunda kalm›flt› tabii. Kade-
rin bir oyunu mu bilmem ama takip eden 7 y›lda gösteri-
me giren tüm Star Wars filmlerine de –yanl›zca ilk seferle-
rinde- ailemle gittim hep. Her üç filmden sonra da, ara-
m›zda yar›m yüzy›l fark olan ailemle birlikte hep ayn› ko-
nuda yorum yapt›k: Darth Vader “acayip kötü” bir adam-
d›... Daha sonra tüm di¤er ‘FANYAK(!)’ arkadafllar›mla
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz seyir ritüellerimizde, bu “kara
lord”’daki s›n›rs›z kötülü¤ü ve neredeyse elle dokunulabi-
lecek öfkeyi -bir parça da hayranl›k duyarak– izledik. Öy-
le ki Jedi’nin dönüflünde tekrar ayd›nl›k tarafa geçti¤inde
Darth Vader bizim için ölmüfl ve tekrar Anakin Skywalker
olmufltu. Çünkü Darth Vader - tan›m gere¤i -asla ‘iyi’ ola-
mazd›.

Star Wars efsanesinin film ve fantazi dünyas›n› kas›p ka-
vurdu¤u y›llarda, hikayenin Luke Skywalker’›n hikayesi
oldu¤u düflünüldü. Özellikle Lucas’›n, Antropolog Joseph
Campbell’la olan yak›n arkadafll›¤›, STAR WARS’un
CAMPBELL’›n en önemli eseri “Bin Yüzlü Kahraman –
The Hero With a Thousand Faces”da anlatt›¤› genel ‘mo-
nomyth’ tan›mlar›na uyan ve merkezine Luke Skywalker’›
alan bir neo-mitolojik destan oldu¤unu düflündürtüyor-
du. Ancak y›llar içinde Star Wars evreni hakk›nda yeni ya-
y›nlar ve filmler üretildi¤inde, hikayenin bafl aktörünün
Darth Vader/Anakin Skywalker oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Seri as-
l›nda ‘kaybedilmifl’ bir kahraman›n hikayesiydi. Tamam,
Luke’un hikayesi -Matrix’deki Neo gibi- Campell’›n be-
lirtti¤i flekilde yüzy›llar boyu anlat›lm›fl olan binlerce fark-
l› kültürdeki ayn› ‘kahramanl›k’ mitozunun bir tekrar›yd›
belki ama ilk filmde arka planda kalan ve asl›nda serinin
ana motifini oluflturan Darth Vader/Anakin Skywalker’›n
hikayesi, ‘düflmüfl/kaybetmifl ama çok güçlü’ bir kahra-
man olarak baflka bir tema bar›nd›r›yordu. ‹nsanl›¤›n›
kaybetmifl, öfkesini fliddetle desteklemekten çekinmeyen,
güçlü ama kapkara bir kahraman›n hikayesi..

Darth Vader’›n güçlü kabu¤unun içinde yaral›
bir ‘insans›’ yatmaktad›r. ‹lk olarak “Empire
Strikes Back”de görürüz bunu; özel bölmesin-
de meflhur kask›, korkunç derecede yaralanm›fl
kafas›na oturtulurken. Yar› SAMURAY
(adanm›fll›k, ba¤l›l›k, efendiye itaat ama ayn›
zamanda büyük bir yetenek) yar› Alman As-
keri/Nazi (otorite, inanç, ac›mas›zl›k, disip-
lin, diktatörlük, ak›l tutulmas›) çizgileri tafl›-
yan bu kask, hem Anakin Skywalker’›n yü-
zünü (insan) örten bir maskedir, hem de
ayn› zamanda yitirilmifl insanl›¤›ndan geri
kalan o varl›¤› yaflama ba¤layan son ‘ne-
fes’tir. Belki de bu yüzden ‘insans›’n›n in-
san olmaya karar vermesi demek, o mas-
keyi yüzünden ç›kartmas› ama ayn› za-
manda ‘ölmesi’ demektir. Darth Vader,
Anakin Skywalker’›n ‘soyut’ ölümün-
den arta kalan fleydir. 

Peki Darth Vader’in büyüsü nere-
den kaynaklan›r? Niye sinema tari-
hinin en ‘hayran olunan’ kötüle-
rinden biridir kendisi? Benzer
özellikleri tafl›mas›na ra¤men
(dönek, düflmüfl, güçlü, kukla)
“Yüzüklerin Efendisi”nin Saru-
man’› bu kadar çok gündem
olamam›flt›r mesela... Litera-
türde hayran olunan kötü ka-
rakter çoktur ama bunlar ge-
nelde “Star Wars”un Palpati-
ne’i, “Yüzüklerin Efendisi”nin
Sauron’u ve “Flash Gordun”un
‹mparator Ming’i gibi kötülük pi-
ramidinin tepesindekilerdir. Oysa Darth Vader en fazla imparator-
lu¤un ikinci adaml›¤›na yükselmifltir. Dolay›s› ile ünvan aç›s›ndan
kendisine hayran olunacak her zaman bir alternatif olmufltur.

Kan›mca Vader’› popüler yapan, onun çekirde¤ini oluflturan Ana-
kin Skywalker’›n asl›nda bir yönüyle bizden çok uzak, bir yönüyle
de bize çok yak›n bir kiflilik sergilemesidir. Bizden çok uzakt›r, çün-
kü “do¤ufltan üstün bir mühendistir”, “babas› –gerçek anlamda-
yoktur”, “kehanetlerde sözü edilen kiflidir”, “gücün tek bir kiflide
Yoda’dan bile daha fazla yo¤unlaflm›fl halidir”, yani k›sacas› hepi-
mizden daha “yetenekli ve güçlüdür”. Öte yandan bize çok yak›nd›r
çünkü h›rsl›d›r, acelecidir, kibirlidir, kimi fleylere karfl› afl›r› ölçüde

K O R K U N U N Y A R A T T I ⁄ I K A R A N L I K

“...KORKU KARANLIK TARAFA G‹DEN YOLDUR. KORKU ÖFKEYE DÖNÜfiÜR,
ÖFKE NEFRETE...

DARTH
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tutkuludur (Padme, daha sonra Luke).
Yani hepimizde olan zay›fl›klardan on-
da da bolca bulunmaktad›r. Görünüfl-
teki bu özellikleri onu bize yak›n k›-
lar, ama asl›nda Anakin’in kiflili¤inin
daha derinlerinde, bizimle daha or-
tak temel bir motifi vard›r: Korku.

Anakin korkmaktad›r... Annesini
bir daha görememekten, tek aflk›
Padme’yi öyle ya da böyle kaybet-
mekten, Jedi Konseyi’ne bir an ön-
ce seçilememekten, kabul görme-
mekten, Obi-Wan’›n gölgesinde
kalmaktan, galakside düzenin bo-
zulmas›ndan, senatonun kokufl-
mufllu¤undan... Anakin, peflini
b›rakmayan bu korkular› her
gerçekleflti¤inde, karanl›k ta-
rafa giden yolda biraz daha
ilerler. Çölde kaç›r›lm›fl olan
annesini bir çad›rda kaybet-
ti¤inde öfkesi korkunç
olur, köydeki herkesi ka-
d›n çocuk demeden kat-
leder. Daha sonra kum
adamlardan nefreti ha-
yat› boyunca devam
edecektir. Ancak so-
nunda kendisini a¤lar-
ken -ac› çekerken-
Padme’nin kollar›nda
bulur. Bir baflka olay-
da Padme’yi kaybetti-

¤ini düflündü¤ünde öfkelenir,  Obi-wan’a baflkald›r›r,  Kont
Douku’dan nefret eder...

Darth Vader fenomeni belki de Anakin’in kendi korkular›n-
dan bafllayan bu öfke, nefret ve ac› zincirinin sonucudur.
Tüm güçlerine ra¤men, tüm yeteneklerine ra¤men, bizden o
kadar üstün olmas›na ra¤men, asl›nda bizim gibi korkular›
olan, ve bu korkular› ile birlikte yaflayamayan çocu¤un hikaye-
sidir bence Star Wars. Korkular›n› örtmek için, korkular›n›n

üstesinden gelmek için tüm yetene¤iyle, tüm gücüyle öfkelenir,
nefret eder ve karanl›kta tek bafl›na ac› çeker... Korku ve gücün ay-

n› anda, ayn› yerde bulunmas›n›n ve bir süre sonra korkunun gücü,
gücün de korkuyu besledi¤i fasit bir daireye dönüflen sürecin sonu-
cudur Darth Vader. 

Bu ay, ben de di¤er birçok Star Wars merakl›s› gibi yakla-
fl›k 25 y›l süren bir maceray› tamamlayaca¤›m kendi ad›-
ma. Dedi¤im gibi bu maceran›n ilk y›llar›nda Anakin
Skywalker ve Darth Vader benim için ayn› bedendeki iki
farkl› insand›. fiimdi bakt›¤›mda ise Lucas’›n anlatmak is-
tedi¤inin bunun tam tersi oldu¤unu düflünüyorum. Darth
Vader ve Anakin Skywalker ayn› madalyonun iki yüzü.
Hangisi olmak istedi¤imiz hayat›m›z boyunca yapt›¤›m›z
fleylere, fark›nda olarak ya da olmadan ald›¤›m›z büyük ve
küçük kararlara ba¤l›.  Ve bu kararlar›, bizi ayd›nl›¤a ya da
karanl›¤a götürecek bu kararlar› al›rken asl›nda önemli
olan yetene¤imiz veya gücümüz de¤il. Kararlar› al›rken
hissetti¤imiz ac›lar›m›z, nefretimiz ve öfkemiz de de¤il.
Gerçekten önemli olan bu duygular›n da kayna¤› olan
korkumuz. O korkular›m›zla nas›l mücadele etti¤imiz, gü-
nün sonunda bizim nas›l insanlar oldu¤umuzu belirliyor
belki de... Öfkelenip tüm yetene¤imizle dehflet mi da¤›t›-
yoruz?  Nefret edip ac› m› çektiriyoruz? Ve sonuçta kork-
tuklar›m›z› yok mu ediyoruz?

Çok mu uçuk? Çok mu gerçek d›fl›?

Bilmem? Birileri Bat›’n›n Rusya’y› çökertmesinden korku-
yordu, baflka birileri Yahudilerin Almanya’y› sömürme-
sinden, daha baflka birileri ‘kara adam›n ABD’yi ele geçir-
mesinden’, veya 11 Eylül benzeri yeni bir terör eylemin-
den... Bu “güçlü ve yetenekli” oldu¤u su götürmez tarihi
insanlar korktular, öfkelendiler, nefret ettiler ve maalesef
korkular›n›n kökünü  hepimizin bildi¤i flekilde kurutma-
ya çal›flt›lar / çal›fl›yorlar ve belki de korkan ne kadar güç-
lüyse sonuç da o kadar kötü oluyor... 

T›pk› uzun zaman önce, çok ama çok uzaktaki bir galaksi-
de Cumhuriyet’in yerini imparatorlu¤a, jedi’lerin yerini
sith’lere, ayd›nl›¤›n yerini karanl›¤a ve güçlü ama korkan
bir delikanl›n›n yerini korkmayan, korkusunu öfke ve nef-
retle örten ama art›k insan da olmayan bir ‘kara lord’a b›-
rakt›¤› gibi... Oysa kim bilir, yap›lmas› gereken Frank Her-
bert’in “DUNE” evreninde yaratt›¤› korku duas›n› içimiz-
den okumakt›r yanl›zca...  

“Korkmamal›y›m. Korku ak›l katilidir. Korku toptan yok
oluflu getiren küçük ölümdür. Korkumla yüzleflece¤im Üze-
rimden ve içimden geçmesine izin verece¤im. Ve geçip gitti¤i
zaman, geçti¤i yolu görmek için iç gözümü ona çevirece¤im.
Korkunun gitti¤i yerde hiçbir fley olmayacak. Geride yaln›z-
ca ben kalaca¤›m.” DUNE: Bene Geserrit – Korku Duas›

YAZI IfiIK UMAN

VADER
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SOYA⁄ACI
ALTI BÖLÜMLÜK STAR WARS’DAK‹ KAHRAMANLAR ARASI ‹L‹fiK‹ BOYUTU AKILLARA ZARAR OLAB‹L‹R

ZAMAN ZAMAN. BELK‹ DE BU fiEMA S‹ZE B‹RAZ YARDIMCI OLAB‹L‹R.

ANAKIN SKYWALKER
(darth vader)

PADME NABERRIE

OBI WAN KENOBILUKE SKYWALKER LEIA ORGANA

HAN SOLO

DEATH STAR

CHEWBECCA C-3POR2-D2

USTA - Ö⁄RETMEN ‹L‹fiK‹S‹

A‹LE ‹L‹fiK‹S‹

YODA

DARK SIDIOUS

ARKADAfi ‹L‹fiK‹S‹

• THE FORCE - SHMI SKYWALKER •
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Star Wars  serisi belki de en çok gönderme yap›lan filmlerdir.
Di¤er filmlerden Uzay Yolu serisi, Baba, Taksi fioförü, Jaws
ilk akla gelenlerdir. Buna ra¤men Y›ld›z Savafllar›’nda da 
Kurosawa, Kubrick, Riefenstahl, eski Flash Gordon filmleri-
ne övgü ve göndermeler vard›r. Örne¤in Bölüm 4’te “Gizli
Kale” sözcü¤ü Kurosawa’ya Bölüm 6’da Jabba’n›n sonu “Ba-
ba” filmine, Bölüm 1’in bafllar›nda kraliçenin göründü¤ü ek-
randaki dalgalanma Flash Gordon’a göndermedir. Ayn› za-
manda Bölüm 1 ve 2’de “2001: Uzay Yolculu¤u”ndan araçlar
görülür.

Lucas yap›mc›s› veya yönetmeni oldu¤u filmlerde di¤er film-
lerine gönderme yapmaktan da çekinmez. Star Wars’un her
bölümünde 1138 say›s› bir flekilde ortaya ç›kar ilk önemli fil-
mi olan “THX1138”e gönderme olarak. Ayn› say› “American
Graffitti” filminde araba plakas› olarak vard›r. “Indiana
Jones - Kutsal Hazine Avc›lar›”nda y›lan çukurundaki hiye-
rogliflerden birinde C-3PO ve R2-D2 vard›r. Kamç›l›
Adam’›n aç›l›fl›ndaki kulübün ad› “Club Obi Wan”d›r. 

Star War’a ilk en büyük gönderme veya tafllama Mel 
Brooks’un “Spaceballs” filmidir. Tabii ki her Mel Brooks fil-
minde oldu¤u gibi baflka onlarca filme göndermeler vard›r.
The Simpsons’›n bir bölümünde gençli¤ini hat›rlayan 
Homer’›n Bölüm 2 gösterildi¤i bir sinemadan Marge’la ç›kar-
ken yüksek sesle filmin sonunu söyleyerek s›rada bekleyenler
için filmi mahvetmesi unutulmaz bir sahnedir. 

“Blade Runner”daki binalardan birinin yüzeyilerinden siya-
ha boyanm›fl bir Millenium Falcon gözükür. Baflka bir 
Millenium Falcon sahnesi: Y›ld›zgemisi Askerleri’nde bir ge-
minin kulesinin arkas›nda Spielberg’in “Üçüncü Türden Ya-
k›nlaflmalar” (hay›r, eflcinsellik üzerine sanatsal bir film de-
¤il) filmindeki ana geminin içindeki ç›k›nt›lardan biri R2-
D2’dir. “E.T.” filminde ise cad›lar bayram› için Yoda k›l›¤›na
girmifl bir çocuk vard›r. Hatta besteci John Williams bu sah-
nede kendi bestesine gönderme yapar. (bkz. “Maverick” fil-
minde Mel Gibson ve Danny Glover’›n karfl› karfl›ya gelme-
si) Ayr›ca filmde Elliot’›n birçok Star Wars oyunca¤› vard›r.
Buna karfl›l›k Lucas Bölüm1’de senato sahnelerinden birine
birkaç dijital E.T. yerlefltirmifltir. Yönetmen Kevin Smith
(“Clerks”, “Mallrats”) filmlerinin her birinde küçük veya bü-
yük mutlaka bir Star Wars göndermesi yapar. Hatta bunu
“Jay and Silent Bob Strike Back”(bunun neye gönderme ol-
du¤unu tahmin edersiniz art›k)’te Carrie Fisher ve Mark 
Hamill’i oynatacak kadar ileri götürmüfltür.

YAZI JAMES ÖNDER

• Star Wars’a olan büyük hayranl›klar›yla tan›nan gruplardan biri Glasgow’lu Mogwai.
Mogwai elemanlar›n›n Christmas Steps single’lar›n›n kapa¤›n›n içinde grup elemanlar›n›n
Star Wars t-shirt’lü resimleri bulunabilece¤i gibi, yap›lan röportajlar›n birinde Barry
Burns’ün “Mogwai bir Star Wars karakteri olsayd› hangisi olurdu?” sorusuna, “Yoda veya
Jar Jar. Çok farketmez asl›nda, ikisi de epey komik konufluyor” cevab› vermiflli¤i vard›r. 
• Everclear flark›lar›n›n birinde, vokalist duvar›ndaki Star Wars posterinden bahseder. 
• DJ Shadow’un “Influx”›nda R2D2 ve C3PO’nun peflindeki ‘Storm Trooper’›n “The
tracks lead over there” repli¤ine rastlayabilirsiniz.
• Beck’in ‘Storm Trooper’ kask›yla sahneye ç›km›fll›¤› vard›r. 
• S›k› bir hayran olan Darren Hayes’in evinde besledi¤i hayvanlar›n isimleri Star Wars
karakterlerinden geliyor. Darren hala Star Wars oyuncaklar›yla oynuyor ve filmde rol
almaya bile çal›flm›fll›¤› var. 
• No Doubt’›n 1995 y›l›ndaki bir konserlerini “‹mparatorluk Marfl›”yla açt›¤›n› biliyor
muydunuz?
• Pee isimli indie-pop toplulu¤unun “Metallica” isimli flark›s›n›n sözleri oldukça komiktir:
“Tam temize ç›karken, karanl›k taraf›ma sar›lmaya çal›fl›yorum/Jedi ustas› metal günler-
imin çok geride kald›¤›n› söylüyor yine.” (“Just when I’m coming clean, I try to embrace
my darker side/Again, the Jedi Master tells me, my metal days have long passed by”)
• Uçan bir ‘TIE Fighter’ sesiyle aç›lan “1977”(ilk filmin ç›k›fl tarihi) isimli albümleriyle
Ash’in Star Wars’a olan hayranl›¤› tescillenmiflti zaten.

‹S‹MLER‹N‹ STAR WARS’DAN ALAN GRUPLAR: 
Dianogah – Grup “A New Hope”da çöplükte Luke’a sad›ran yarat›ktan al›yor ismini
Red Five – Bu pop-punk grubu ismini Luke’un kod ad›ndan al›yor
Jedi Mind Tricks – Philadelphia’l› ve oldukça e¤lenceli hip-hop grubu
Nerf Herder – ‹smini Prenses Leia’n›n bir repli¤inden alan Weezer-vari grup
Deathstar – Grubuna ölüm y›ld›z› ismini vermifl, Polvo etkileflimli indie-rock grubu
Wookie – ‹smini Chewbecca-gillerden alan math-rock toplulu¤u
Ayr›ca Team Jedi, The Droids, The Suns Of Yoda, The Jawas, Jedi Knights, The Mynocks, The Force,
Boba Fett Youth, Boba Fett Experience, Moff Tarkin diye uzar gider bu liste...

STAR WARS’A KARIfiIK KASET
Smog – “I am Star Wars Today”
Butthole Surfers – “Chewing George Lucas’s Choclate”
Mogwai – “Star Wars”
Aphex Twin – “Star Wars Theme (mix)”
A Minor Forest – “Jacking Off George Lucas”
Silver Jews – “Cantina Band” (cover)
Supernova – “Chewbecca”
Ash – “Cantina Band” (cover)
Meco – “Empire Strikes Back”
Roots Radics Band – “C3PO+R2-D2=THE FORCE”

YAZI EK‹N SANAÇ

STAR WARS’DAN
ETK‹LENM‹fi
MÜZ‹KLER

STAR WARS’A
GÖNDEREN 

F‹LMLER
STAR WARS’DAN S‹Z, B‹Z B‹LE BU KADAR ETK‹LEN‹RKEN

MÜZ‹K YAPAN BU ADAMLARIN ETK‹LENMEYECE⁄‹N‹
DÜfiÜNMEK ANLAMSIZ OLURDU HERALDE...
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Star Wars’un belki de en az filmi kadar ilgi çeken di¤er bir yan› ise, Bay 
Lucas’›n dahiyane fikriyle hayat bulan oyuncuklar› oldu. ‹lk serisi 1977 y›-
l›nda piyasaya sürülen oyuncaklar milyonlarca çocu¤un hayallerini süsledi.
Dünyan›n baflka ülkelerinde sahteleri yap›ld›, hatta Türkiye’de de “Stars
War” ad›yla bir seri üretildi. Bu süslü hayallerle büyüyen çocuklar ilk Star
Wars serisinin bitmesinin üzerinden yaklafl›k on y›l geçip de büyüdük-
lerinde tekrar bu oyuncaklar›n pefline düfltüler, tozlu sand›klardan
ç›kan oyuncaklar, eflsiz parçalar ve replikalar çok yüksek fiyatlardan
al›c› buldular, Star Wars koleksiyonerlerini pefllerinden sürüklediler. 

Bizim içimizden biri olan Selim Varol da (kendisi Bant dergi-
sinin patronlar›ndan biri) hayat›n›n önemli bir k›sm›n› Star
Wars oyuncaklar›na olan sevgisine adam›fl. Almanya’da
yaflayan Selim Varol’un evinin garaj›n› uzun zamand›r
biriktirdi¤i çok çeflit oyuncaklar süslüyor. Üç binden
fazla oyunca¤›n sahibi olan Selim Varol’un ko-
leksiyonun en büyük k›sm›n› ise Star Wars
oyuncaklar› oluflturuyor. Bir koleksiyonerin
dünyas›n› anlamak ve havaya girip koleksiyo-
na bafllamak istiyorsan›z Selim 
Varol’un anlatt›klar›na göz at›n.   

Star Wars’› ilk izledi¤inizde kaç yafl›n-
dayd›n›z?
Galiba alt› veya yedi yafl›nday-
d›m. 1979 y›l›n›n yaz›nda ‹zmir
Kahramanlar’daki aç›k hava si-
nemas›nda ilk defa izlemifltim. 

‹lk izledi¤inizde neler hissetti¤inizi
hat›rl›yor musunuz?
O zamanlar sinemalarda iki
film ardarda oynard›. ‹lk film
Star Wars’tu, ikinci filmse
“Alien”d›. Star Wars’u heye-
canla seyrettikten sonra ikinci
filmin bir k›sm›n› seyredip,
yarat›¤›n birisinin karn›ndan
ç›kt›¤›n› gördükten sonra,
korkudan koflarak eve kaç-
t›m. Yapayaln›zd›m, o geceki
korkumu da hiç unutmad›m.
Ama Star Wars’un “The 
Empire Strikes Back” bölü-
münün beni daha çok etki-
ledi¤ini hat›rl›yorum! Te-
levizyonda klasik “Uzay
Yolu” (Star Trek) dizisi-
ni izledikten sonra Star
Wars filmlerinin kalitesi ve
orjinali¤i beni çok etkiledi.
Star Wars’a benzer bir hikayenin

uzay›n sonsuzluklar›nda sahiden yafland›¤›na inan›yordum. Ve bu hikaye-
leri Star Wars oyuncaklar›mla film sahneleri kurarak gerçeklefltiriyordum.

‹lk ald›¤›n›z Star Wars oyunca¤› hangisiydi?
Anneme birkaç tane birden ald›rabildi¤imi hat›rl›yorum. Luke, Han, 

Chewie, R2-D2, C-3PO, Darth Vader, Obi Wan ve bir tanede Storm-
trooper koleksiyonumun ilk parçalar›yd›.

Di¤er oyuncaklar›n yerini Star Wars oyuncaklar› ve sevdas› ne zaman almaya
bafllad›?

Dokuz veya on yafl›ndayd›m ve “Empire Strikes Back” bö-
lümünüden sonra s›k s›k bir arkadafl›n evine oynamaya

giderdim. Çünkü onda tüm Star Wars oyuncaklar›
vard›. Benim de oyuncak bütçem k›s›tl› oldu¤undan

her fleyi alam›yordum, ama tüm harç›l›¤›m› Star
Wars’a harc›yordum.

Yeni ç›kan oyuncaklar› nas›l buldunuz?
Eskileri ile k›yaslarsam be¤enmedim.

Ama onlar da zaman ve tekno-
lojiye uyarak ilerlediler. Si-

lahlar daha büyük, vücut
ölçüleri biraz fazla geniflle-
mifl ve aksesuarlar› daha
fazla. Böylece bugünkü ço-
cuk neslinin be¤enece¤i

daha renkli bir flekile geldi-
ler.

Koleksiyonunuzda kaç oyuncak var?
Star Wars koleksiyonumdaki

oyuncaklar 1000’i aflm›flt›r gali-
ba. 2000 civar›nda da robot ve

1970’ten bu yana ç›kan de¤iflik se-
rilerin oyuncaklar› ve figürleri var.

Koleksiyonunuzun en özel parças› hangisi? 
Yeni gözbebe¤im, küçükken Çeflme
Alt›nyunus’ta bütün bir yaz boyunca
bafl›ndan kalkmad›¤›m Atari Star
Wars Cockpit. Daha yeni ald›¤›m için
oynama f›rsat›m olmad› ama evimin

garaj›nda beni bekliyor. Tam dört haftada
gemi s›rt›nda geldi. Onun d›fl›nda Meksika

üretimi Flix figürü, Macaristan üretimi
Prenses Leia figürü ve Türkiye üretimi
Darth Vader figürü. Bu ayn› anda 
maalesef Türkiye’de üretilen Star
Wars oyuncaklar›n›n, “uzay” serisin-
den bende bulunan tek parcas›. Bu
serinin di¤er parçalar› bulunan birisi
varsa lütfen benimle haberleflsin! 

OYUNCAK TUTKUSU
S E L ‹ M V A R O L

R2-D4
R2-D2 tasar›m versiyonu
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Koleksiyon yapmak isteyenler ifle nerden bafllamal›?
Asl›nda www.e-bay.com’dan komple koleksiyon satanlar
var. Bin dolara 140 oyuncaktan oluflan koleksiyon satanlar
var mesela. Ama bunlar› bulmak çok zor tabii, nadir olu-
yor. Tek tek bafllamak içinse dünyan›n birçok yerinde dü-
zenlenen Star Wars kongrelerine kat›lmak gerekiyor. Bura-
larda eski ve de¤erli oyuncaklar›n› de¤ifl tokufl eden, satan
insanlar oluyor. Temizli¤ine veya paketine ba¤l› olarak bu
oyuncaklar›n fiyatlar› 500 dolara kadar var›yor. Bunun d›-
fl›nda çok iddial›ysan›z tüm ›v›r z›v›r satan yerleri dolaflmak
gerek. 

Dünyadaki Star Wars oyuncaklar›n›n birbirinden farklar› neler? 
Her ülke kendi prodüksiyon imkanlar›na göre de¤iflik kali-
tede oyuncaklar üretmifl. Ço¤u korsan prodüksiyon yapan
ülke sadece bafl karekterlerle ilgilenirken, Star Wars lisans›-
n› sat›n alan Amerikan Kenner flirketinin ço¤unlukla
Çin’de üretti¤i oyuncaklar kalite ve çesit bak›m›ndan çok
daha iyiler.

Türk oyuncaklar›n›n fark› ve hikayesi nedir?
Türkiye’de üretilen Star Wars oyuncaklar›, orjinallerinden
al›n›p lisanss›z kopyalanm›flt›r. Tam Türk usulü! ‹lginc ta-
raf›, bizimkiler kopyalarken renkleri ve isimlerini de de¤ifl-
tirmifller. Böylece filmlerde görünmeyen “Blue Stars” ve
“Head Man” isimli karakterler yaratt›lar. Bir yandan bun-
lar da orjinal yani! Ama onlar› üreten firma çok önceden
kapand›, hatta dünyan›n en büyük Star Wars koleksiyoneri
olan Stephen J. Sansweet Türkiye’ye gelip adamlardan
oyuncaklar›n kal›plar›n› bile sat›n alm›fl.

Oyuncaklar›n›zla oynad›¤›n›z oluyor mu? 
Yok, art›k oynam›yorum ama film sahnelerini canland›r›p
foto¤raflar›n› çekiyorum. Bir de ziyarete gelen çocuklar›n
oynamas› için ay›rd›¤›m bir kutu var. Sonuçta bunlar
oyuncak, çocuklar›n oynamalar› için. Zaten eski oyuncak-
lar› al›p hiç kutular›ndan ç›karmamay› anlam›yorum,
oyunca¤›n kendisine ihanet gibi geliyor. Zaten koleksiyon
dedi¤iniz bir sapk›nl›k olmamal› benim için sadece bir 
hobi bu. 

Yeni üçlemeyi nas›l buldunuz ilk üçlemeye oranla?
‹ki üçleme de yap›ld›¤› zamana göre en geliflmifl teknoloji ile
yap›lm›flt›. Benim favori bölümüm “Episode 5 - The Empi-
re Strikes Back”. Yeni üçlemde animasyon teknolojisi çok
ilerledi¤inden prodüksiyona bambaflka imkanlar sa¤lad› ve
böylece daha haraketli ve heyecan dolu sahneler olufltu.

En büyük Star Wars fanteziniz nedir?
Art›k fazla fantazi yapacak yaflta de¤ilim. Küçükken R2-
D2’nun birebir boyunda bir robotum olmas›n› istedi¤imi
hat›rl›yorum.

Star Wars hayat›n›z› nas›l etkiliyor?
Verdigim cevaplardan sonra bu soruyu pek anlama-
d›m.“May the force be with you!”, “Always!” do¤ru bir 
cevap olabilir.

RÖP J.HAKAN DEDEO⁄LU - AYL‹N GÜNGÖR
FOTO SEL‹M VAROL 

TUSKEN RAIDERS (YEN‹ VE ESK‹) BANTHA VINYL VE
KUMAfi MONTLU JAWA’LAR

R2-D2 VE A‹LES‹

LUKE X-WING VE BEN KONOBI TATOOINE SKIFF. LUKE JABBA’NIN EK‹B‹NE KARfiI

JABBA THE HUT.

MASTER YODA EL KUKLASI KINDER SUPRISE DARTH VADER 
HAPPY HIPPO

SY SNOOTLES-MAX REEBO BAND
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Henüz 8 yafl›nda ufak bir çocukken Star Wars efsanesine
sinemada merhaba dedikten sonra çekti¤im en büyük
s›k›nt› konu hakk›nda Türkçe kaynak bulmak oldu. Y›llar-
ca bir kitap bir foto¤raf biraz Türkçe bilgi bulabilmek
mucize ile eflde¤er bir hal alm›flt›. ‹nternet ile tan›flmam›n
ard›ndan ve meslek dal›m› da bu yönde gelifltirdikten
sonra, ufak bir Türkçe site aç›p içinede Star Wars ile bil-
giler koyarak Türk Star Wars hayranlar›na temel bilgileri
sunup, konuya yeni ilgi duyan internet kullan›c›lar›na da
rehberlik edecek konular› sunmay› düflledim. 

Yo¤un bir çal›flman›n ard›ndan 1997 y›l›n›n son aylar›nda
ilk Türk Star Wars sitesi karfl›mda duruyordu. Bir süre
içindeki sabit bilgiler ile yola devam eden Star Wars TÜRK
hayranlar›n yo¤un ilgisi karfl›s›nda daha s›k güncellenen,
durmadan yeni bilgiler eklenen bir site haline dönüfltü.
Siteye yard›mlar›n› esirgemeyen ‘fan’lar her geçen gün
artarak kendi özünden do¤an bir kadro oluflturdular,
içerik hergün büyük bir h›zla geniflliyor, sitenin bilgi
bankas›na yepyeni bilgiler ve özel dosyalar› ile art›k Star
Wars TÜRK Türkiye’nin en iyi içerikli sitelerinden biri
haline dönüflüyordu. 

Star Wars hayranlar›n›n buluflma noktas› haline dönüflen
sitemize bas›n yay›n organlar› da son derece ilgi gösteriyor
birçok televizyon kanal› ve yaz›l› bas›nda Star Wars TÜRK
hakk›nda haberler yay›nlan›rken hayranlardan oluflan ve
siteye katk›da bulunan önemli isimler de sitenin idari
kadrosunu oluflturuyorlard›. Bu flartlar ile 2000’li y›llar›
geçen Star Wars TÜRK bugün 2000 üzerinde bilgi dolu
sayfas›, 7000 üzerinde üyesi ayda 1 milyona yaklaflan sayfa
görüntülemesi ile en büyük Türk internet siteleri içindeki
hakl› yerini alm›fl durumda. Üstelik bu y›l Alt›n Örümcek
Yar›flmas›’nda 3 dalda birden en iyi web sitesi olmaya aday.

Star Wars TÜRK bu kadar hayran› sanal olarak bir araya
getirmekle kalmay›p birçok organizasyona da imza at›yor.
Daha önce gerçekleflen Fan Toplant›lar›’m›zda hem
kat›l›mc›lar gerçek dünyada birbirleri ile tan›flman›n keyfi-
ni yaflad›lar hem de çok e¤lenceli vakit geçirdiler. Birçok
firma taraf›ndan tercih edilen Star Wars TÜRK sayesinde
hayranlar›na bugüne kadar yüzlerce hediye da¤›tarak
amatör siteler içinde önemli bir yer edinmifltir.

www.starwars.gen.tr

HASAN “SKYWALKER” YALÇIN
1970 ‹stanbul do¤umlu Selçuk Ünv. Turizm
Bölümü’nden mezun. Dokuz y›ld›r grafik
tasar›mc›l›k yapmakta. “Bir gün 7000 Star
Wars hayran›n› ayn› çat› alt›nda birlefltire-
bilece¤imi söyleseler herhalde güler geçerdim”
diyor. Bir web sitesinde paylafl›lan binlerce

dostlukla hayalleri gerçe¤e dönüfltürüyor.

EL‹F “MARAJADE“ UMAR
34 yafl›nda. Marmara Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun.
Halen bir web sitesinde editör olarak çal›fl›yor.
27 senedir Star Wars ile ilgili her konuya ilgi
gösteriyor. Bu tutkunun hiçbir zaman bit-
meyece¤ine inan›yor.

ONUR “DARTH_VADER“ KAYA
26 yafl›nda. ‹stanbul Üniversitesi Felsefe
bölümünden mezun. ‹ki seneden beri Arka
Bahçe yay›nc›l›kta çevirmen olarak çal›fl›yor.
“Unutulmufl Diyarlar” ve “Ejderha M›zra¤›”
çevirilerinden sonra flu anda Star Wars roman-
lar›n›n  tercümesini yap›yor. Uzun zaman önce

uzak, çok uzak bir galakside bafllayan bu maceray› güzel, defalarca dinlenip, her
seferinde farkl› bir tat alabilece¤imiz bir flark›ya benzetiyor. ‹lk üçleme filmlerinden
birine sinemada gitti¤i için kendisini flansl› say›yor.

YA⁄MUR “LEIA” YALÇIN
1975 Ankara do¤umlu Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi mezunu, befl y›l
Halkla ‹liflkiler mesle¤ini yürütmüfl, iki y›ld›r
kamu sektöründe sat›n alma departman›nda
cal›flmakta. Star Wars’a olan ilgisi efli ile
tan›flmas›ndan sonra hayranl›¤a dönüflmüfl.

Efli’nin bir gece kendisine yapt›¤› Star Wars testini 17’de 15’lik bir skorla geçince ertesi
gün sözlenmelerini unutam›yor...

OZAN “BOBA FETT” YURDES‹N.
1978 Kocaeli do¤umlu. MÜGSF Endüstri
Ürünleri Tasar›m› Bölümü mezunu, serbest
tasar›mc›. Önceleri sadece bir bavul dolusu
oyuncakt› Star Wars, onun için.  Sonras›nda
filmlerle bezenen bu ilginc dünya, yeri geldi
kahramanl›k oyunu oldu Luke’la Han’la, yeri

geldi kâbus oldu Vader’la Rancor’la. 2001’den beri de StarWars TÜRK arac›l›¤›yla

YAZI HASAN YALÇIN - KA⁄AN ATSÜREN 

DÜNYA’NIN EN GEN‹fi ‹ÇER‹KL‹ STAR WARS S‹TELER‹NDEN B‹R‹ TÜRK‹YE’DEN...

GÜCÜ H‹SSEDENLER
w w w . s t a r w a r s . g e n . t r

http://www.starwars.gen.tr


( 33 )

gerçekli¤e tafl›nd› arkadafll›klar›yla, paylafl›mlar›yla. fiu aralar da bu
büyük hayran kitlesinin bir parças› olmas›n›n verdi¤i tatl› gururu
yafl›yor.

IfiIL “R4” YARAN.
33 yafl›nda. Lise mezunu. Halen
bir Japon firmas›nda asistan
olarak çal›fl›yor. Befl filmin de
yerinin farkl› oldu¤unu düflünü-
yor. Efsanenin tamamlan-
mas›ndan dolay› hüzünlü. Fakat

ilgisinin azalmayaca¤›n› düflünüyor.

KA⁄AN “JEDI” ATSÜREN
39 yafl›nda Sanat Yönetmeni/
Grafik Tasar›mc›. MSÜ Grafik
Bölümünden mezun. 70’lerin
sonunda gücü hissederek
hayat›n›n tak›nt›s›n› keflfetti.
Birileri sordu¤unda “Star Wars

her karesi bir tasar›m, her karesi bir illüstrasyon olan modern ça¤lar›n
mitolojisi. Bu kadar sanatsal enerjinin ve eme¤in bir araya geldi¤i bir
fleye tutkulu bir flekilde ba¤lanmak onun bir parças› olmak son derece
keyifli bir fley” diye özetliyor.

ER‹NÇ “KLINDAN” KAAN 
1981 ‹stanbul do¤umlu, MSÜ
Grafik bölümünden mezun. ‹llüs-
tratör/Grafik Tasar›mc› olarak
hayat›n› sürdürüyor. “Star Wars’›,
ilk olarak üç yafl›nda izledikten
sonra, birkaç y›l› filmi

kaydetti¤im kasetten her gün izleyerek evde kendi kendime ›fl›n k›l›c›
dersleri vererek geçirdim. Sonraki y›llarda mesle¤imle ba¤lant›l› olarak,
tasar›m, teknik ve artistik aç›dan baflka bir gözle bakmaya bafllad›m.
Mekan, araç, iklim, karakter ve kostüm tasar›mlar›n› incelemek ve kendi
bak›fl aç›ma göre yenilerini tasarlamak, hayal gücüyle bir fleyler yarat-
man›n ‘özel’li¤ini gösterdi” sözleriyle tutkusunu özetliyor.

VOLKAN
“OBIWANKENOBI” B‹LEN
1979 y›l›nda  ‹stanbul’da do¤du.
‹stanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümününden mezuniyetinin
ard›ndan bir y›l yurt d›fl›nda

e¤itimine devam etti, ABC Medya Ajans› Araflt›rma Gelifltirme depart-
man›nda çal›fl›yor. 18 fiubat 2002 tarihinden günümüze dek Türkiye’nin
en büyük fan sitesi Star Wars TÜRK oluflumunun bir üyesi. Multimedya
ve Türkçe içerik konular›nda katk› sa¤lamaya devam ediyor..

TARKAN “SWTAARRS”
D‹NÇ
1978 ‹stanbul’da do¤du. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Elektronik ve
Haberleflme Müh. bölümünden
mezun olduktan sonra Bilgisayar
Müh. bölümünde yüksek lisans›n›

tamamlad›. fiu an Bilgisayar Müh. doktoras›n› yapmakta. Ayn› zamanda
Y›ld›z Teknik Üniversitesi bilgisayar Müh. bölümünde araflt›rma
görevlisi olarak çal›flmakta. Star Wars’la tan›flmas› alt› yafl›nda TRT1’deki
yay›nla oldu. 2002’den bu yana Star Wars TÜRK bünyesinde Türkiye’de
Star Wars kültürünün geliflmesine yard›mc› olmaktad›r.

10 kifliden oluflan www.starwars.gen.tr’nin yönetici kadrosu (altta) 
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Konu Star Wars ve ürünleri oldu¤u zaman kap›-
s›n› çalman›z gereken kiflilerden biri flüphesiz
Rahman Alt›n. Dünyan›n en büyük Star Wars
ürün koleksiyonerlerinden biri olan Rahman
Alt›n ayn› zamanda televizyonda ve sinemada
izledi¤imiz birçok filmin, dizinin ve reklam fil-
minin müziklerinin alt›na imzas›n› at›yor. Mü-
zikle u¤raflt›¤› zamanlar›n d›fl›nda ise dünyan›n
dört bir yan›ndan Star Wars ürün ve oyuncakla-
r›n›n pefline düflüyor. Koleksiyonunda sadece
George Lucas’ta ve kendisinde bulunan maket-
ten, filmde kullan›lan ekipmanlar›n birebir kop-
yalar›ndan, imzal› ürünlere kadar çok de¤erli
parçalar bulunuyor. 

“‹lk kez 1978 y›l›nda, yedi yafl›ndayken film
Türkiye’ye geldi¤inde izledim” diyor arkas›nda
gerçek boyutlardaki Jar Jar Binks ve Darth Maul
figürlerini alm›fl olan Rahman Alt›n. “Filmi izle-
di¤im o zaman o yafllardaki bütün çocuklar gibi
çok etkilendim. Ama bana mesle¤imi kazand›r-
d› film. Star Wars’un ard›ndan Alien, Jaws gibi
filmleri izledim ve fark›nda olmadan John 
Williams’›n müziklerine afl›k oldum. Ondan
sonra müzisyen olmaya karar verdim...” Tam
karfl›m›zdaki duvarda Star Wars’un film müzik-
lerinin orjinal notalar›n›n John Williams imzal›
ilk sayfas› duruyor. “O müzik dünyas›na bam-
baflka bir akord sistemi getirdi. Onun film mü-
ziklerine getirdi¤i orkestrasyon, katt›¤› atmosfer
ve epik hava benzersizdir.” 

Rahman Bey’le müzik konusu aç›ld›¤› zaman
geri dönüflü olmayabilir, onun için tamamen
onun koleksiyonuna odaklanmak zorunday›z:
“Küçükken bir sürü Star Wars oyunca¤›m vard›.
Bir süre sonra onlar› tekrar gün ›fl›¤›na ç›karmak
istedi¤imde annemin ço¤unu atm›fl oldu¤unu
fark ettim. 1994 y›l›nda tekrar oyuncaklar› bi-
riktirmeye karar verdim. Türkiye’de bulamad›-
¤›mdan ve o y›llarda Türkiye’de henüz internet
olmad›¤›ndan Amerikan Kütüphanesi’ne gide-
rek Lucas Entertainment’›n telefonunu buldum
ve Amerika’y› arad›m. Ellerinde oyuncak olup
olmad›¤›n› sordum, onlar da bana katalo¤u
göndereceklerini söylediler.” Katalog eline geç-
tikten sonra Alt›n’›n kaderi belirginleflmifl. On
y›l› aflk›n süredir ürünler biriktiren Alt›n’›n üç
katl› evinin her yerine yay›lm›fl Star Wars. Fil-
min kitaplar›n›, posterlerini, müzik plaklar›n›
görmek mümkün, ama as›l hazine kapal› bir ka-
p›n›n ard›nda yat›yor. 

Odaya girmek için Rahman Bey’in düzenledi¤i ritüelden geçmek zorundas›n›z. Olay flöyle gelifliyor:
Rahman Bey kollar›n› kavuflturmufl bir flekilde kap›n›n önünde dikilerek iki önemli husus konusunda
yemin etmenizi istiyor; birincisi bu odaya baflkas›n› getirece¤inize, ikincisi ise bu odaya günün birin-
de bir katk›da bulunaca¤›n›za dair. ‹kisine de cevab›n›z evet ise, kap› aç›l›yor ve karfl›n›zda Kral 
Süleyman’›n hazinelerini and›ran bir oda. Odan›n her kar›fl›n› kaplayan binlerce Star Wars oyunca¤›,
envanteri, özel prodüksüyon ürünleri hepsi o odada:  “Koleksiyonumdaki en de¤erleri parçalar yap›m
flirketine özel yapt›rd›¤›m Darth Vader’›n kask›n›n birebir ayn›s› olan bafll›k, paketlerinden hiç ç›kma-
m›fl olan ilk Star Wars oyuncaklar›, Luke Skywalker’›n filmde kulland›¤› ›fl›n k›l›c›n›n yine Lucas Arts
taraf›ndan yap›lm›fl birebir replikas›... “Ama en önemlisi elbette, dünyada sadece George Lucas’ta ve
ben de olan Star Destroyer’un orjinal film maketi var.”  

Odadaki oyuncaklara bakarken Rahman Bey’e yeni filmden beklentilerini soruyorum: “Filmler aras›n-
da karfl›laflt›rma yapamam, benim için hepsi ayn›. Yeni filmle ilgili mümkün oldu¤unca hiçbir fley duy-
mamaya çal›fl›yorum. Ama arkadafl›m Tamer Karada¤l› filmde Darth Vader’› seslendirdi¤i için bütün
konuyu biliyor ve arada bir aray›p beni g›c›k ediyor. O da iyi bir Star Wars hayran›d›r.” Rahman Al-
t›n film gösterime girmeden Star Wars serisinin bitifli ad›na verilecek ve dört gün sürecek olan 5 bin
kiflilik özel partiye kat›lmak üzere Amerika’n›n yolunu tutacak. Filmin ‹stanbul galas›na ise yap›m flir-
ketine özel yapt›rd›¤› tam tak›r Darth Vader kostümüyle kat›laca¤›n› söylüyor. Yani, 19 May›s günü
önünüzden Darth Vader geçerse korkmay›n, kendisi Rahman Alt›n’d›r. 

RÖP J.HAKAN DEDEO⁄LU
FOTO COfiKUN ÇELEN

S T A R W A R S ’ U N D ‹ B ‹ N E V U R M A K
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TÜRKIYE’DE DO⁄RU YOLDA ‹LERLEYEN SINIRLI SAYIDA(3 ‹LA 5) 
GRUPTAN B‹R‹ OLAN REPL‹KAS’LA WHARTON TIERS’LA KAYDETT‹KLER‹
YEN‹ ALBÜMLER‹ “AVAZ”IN YANI SIRA ‘TÜRK‹YE’DE MÜZ‹K YAPMAK’ G‹B‹
ÖNEMS‹Z KONULARDAN KONUfiTUK.



Asl›nda düflününce Replikas’la benim röportaj yapacak olmam enterasan bir durumdu. Çün-
kü etraf›mda benim d›fl›mda herkesin Replikas’a dair anlatacak en az bir hikayesi, paylaflacak
bir sohbeti, çok önemsiz bile gözükse de hayat kurtarabilecek bir birikimi vard›. Ben ise Rep-
likas deyince Türkiye’de do¤ru yolda ilerleyen 3 ila 5 gruptan biri olduklar›n› düflünmem, yap-
t›klar› müzi¤in de¤erinin bilincide olmam haricinde beynimi John Locke’un “tabula rasa”s›
(bofl levha) kadar bofl hissediyordum. Bir yerde otururken etraf›mdakiler Replikas kadrosun-
dan birini gördüklerinde bunu ortamla paylafl›r, ben ise bal›k haf›zam›n da yard›m›yla üçün-
cü, beflinci, alt›nc›, sekizinci demeden anlams›z bak›fllar›m› gizleyememekten öteye gidemez-
dim. Dolay›s›yla göreve haz›rlanma sürecine ra¤men, mesle¤imdeki toylu¤un da inkar edile-
mez etkisiyle röportaj öncesi gerginli¤i diye adland›rd›¤›m›z hissi doyas›ya yaflad›¤›m› itiraf
ediyorum. Tabii hepimiz rahat insanlar›z, gerilsek gerilsek ne kadar gerilebiliriz? Sonuçta ko-
numuz müzik ve karfl›mda Türkiye’de ana ak›ma kap›lmadan müzik yapmak konusunda tak-
diri ve be¤eniyi haketmifl bir grup var. Kahvemden bir yudum al›p, bo¤az›mdaki üç günlük
a¤r›y› unutmaya bafllad›¤›m ana kadar gergindim ben de sadece. Grubun basç›s› Selçuk Artut
haricinde, ‘5-1=4’lük Replikas kadrosuyla sohbet ettik.  

SOUND
Replikas’› Bant sayfalar›na tafl›yan yeni albümü “Avaz”›n heyecanl› bekleyiflinin bitti¤inin
müjdesini veriyorum öncelikle buradan; bugün, yar›n edinebilirsiniz albümü evinize en yak›n
müzik marketten. “Avaz”›n sansasyonel bir taraf› da var Replikas’›n üçüncü albüm çal›flmas›-
n›n olmas› d›fl›nda. Zira Replikas, Türkiye’de do¤ru yolda ilerleyen, say›ca bir elin parma¤›n›
geçmeyen tek tük gruptan biri. Ve duymayan kalmam›flt›r ki bu albümü bugüne kadar Sonic
Youth ve Dinosaur Jr. gibi indie-rock sahnesinin çok önemli gruplar›n›n doktorlu¤unu üst-
lenmifl Wharton Tiers ile birlikte kaydettiler. Siz de göreceksiniz ki ‘Avaz’ bu durumun hakk›-
n› veriyor; sesler birbirinden ayr›flarak kimlik sahibi oluyor. Kula¤›m›z› al›flt›rd›¤›m›z ‘kirlilik’
de müzi¤i terk etmeyerek, “oh...” dedirtiyor. Wharton’›n ne tarz müdahaleler yapt›¤›n› sordu-
¤umda Bark›n müdahalelerin daha çok ‘sound’la ilgili oldu¤unu ve bafltan sona düzenlemeler
ya da “bu böyle olsun, flu flöyle olsun” fleklinde bir prodüksiyon sürecinden geçmediklerini an-
lat›yor. Bu ‘sound’da bariz dikkati çeken ayr›flma durumu Replikas’›n elektronik müzi¤e kar-
fl› nas›l bir tutumlar› oldu¤unu merak ettiriyor. Zira elektronik seslerin ‘Avaz’da kendilerini
daha rahat ifade edebildiklerini hissetti¤imi söylerken Orçun duruma el koyuyor: “Dadaru-
hi’de elektronik ‘sound’un daha hakim oldu¤unu düflünüyorum asl›nda, ‘Avaz’da farkl› olan
ise bu durumun dengelenmifl olmas›. Primal Scream örne¤i verilebilir bence. Onlar›n müzi-
¤inde de elektronik müzik etkisi hissedersiniz ama çok da rock’n roll’dur bir yandan.”

Ama ‘Avaz’daki esas çarp›c› nokta gitar ‘sound’uyla ilgili Gökçe’nin de anlatt›¤› gibi: “‹lk al-
bümde daha çok kafam›z›n tak›ld›¤› fleyler garage gruplar› ya da eski Türkiye’de yap›lm›fl rock
albümleri falan gibi fleylerdi. O yüzden gitarlar da bu müziklere yak›n bir yerlerde duruyordu.
‹kinci albüm ‘Dadaruhi’de ise baflka etkileflimler vard› kafam›zda. ‘Can’ gibi müzi¤i baflka ta-
raflara götürmeye çal›flan adamlar›n da etkisiyle gitar ‘sound’u farkl› bir yöne kayd›, daha de-
neysel bir fleylerin peflinde koflmufltuk. ‘Avaz’da ise gitar ‘sound’u yeniden gitara benzemeye
bafllad› diyebilirim.” Bark›n’›n hemen bu aç›klaman›n ard›ndan gelen itiraf› ise ‘Dadaruhi’de
neyin peflinde kofltuklar›n› anlamak ad›na oldukça doyurucu: “Kendi ad›ma o dönem gitar-
dan özellikle gitar sesi ç›kartmamaya çal›flt›¤›m› söyleyebilirim. Ne yapsam da gitara benzeme-
se diye düflünüyordum. Ama art›k öyle de¤il. Gitarlar baya gitara benziyor.”

Sohbet s›ras›nda zaman zaman herkesin ayn› anda konufltu¤u, takibi güç, kaotik fakat keyifli
anlar yaflan›yor bu arada. Gitar ‘sound’unun neden de¤iflti¤ini, ‘Avaz’ sürecini dinledikleri
hangi gruplar›n etkiledi¤ini sordu¤um an da bu anlardan biri:
BARK›N: Benim için Black Rebel Motorcycle Club. 
GÖKÇE: Çok derin düflündü¤üm bir fley de¤il. Ama BRMC’› gerçekten bir nevi ders gibi dinledi¤imi hat›rl›yorum.
Onun d›fl›nda gitar ‘sound’u çarp›c› olan kimler var? Hmm, böyle fleyler de hiç akla gelmez ki. Ama genelde ben
dinledi¤imiz gruplardan ziyade konser tavr›m›z›n de¤iflmesinin de etkisi oldu¤unu düflünüyorum. Bir dönem da-
ha çok “do¤açlamalar yapal›m”, “daha deneysel tak›lal›m” diyorduk. “Bugün sakin çalal›m, ama bak sakin çalm›-
yorsun” diye konuflarak sahneye ç›kt›¤›m›z zamanlar vard› bir ara. Sonra yeniden gürültülü çalmaya bafllad›k, bu-
nun da etkisi büyük. 
ORÇUN: Sonic Youth’un da etkisi büyük tabii. 
BARK›N: Sonic Youth sonuçta 15 yafl›ndan beri var.

ORÇUN: Çok etkilendi¤imiz bir grup oldu¤u kesin.
GÖKÇE: Velvet Underground var. Bir de Jon Spencer Blues Explo-
sion diyebilirim. Özellikle ilk dönemleri... 

‹K‹ GENÇ KIZ
Sonic Youth mevzusuna tabii ki birazdan gelece¤im.
Ama önce derginin bu say›s›nda, Gökçe’nin Jon
Spencer’dan bahsetmesiyle iyice gözüme çarpan entera-
san bir duruma de¤inmek isterim. Bu ay dergideki ko-
nular komik bir flekilde Replikas’ta kitleniyor. Dü¤üm
Jon Spencer’la bafll›yor, Replikas’›n alt›nda çalma flerefi-
ni tadaca¤› efsane topluluk Sonic Youth’la zirveye t›rma-
n›yor ve Kutlu¤ Ataman’›n Perihan Ma¤den’in roma-
n›ndan uyarlayarak çekti¤i ‘‹ki Genç K›z’ filmiyle devam
ediyor. Anlayaca¤›n›z sonraki sayfalarda karfl›laflaca¤›n›z
‘‹ki Genç K›z’ filminin müziklerini Replikas üstlenmifl.
Daha do¤rusu Kutlu¤ Ataman sormufl, soruflturmufl ve
filmin durufluna en yak›n buldu¤u isim Replikas olmufl.
Replikas da bu durumu yad›rgamam›fl, kendisini yap›l-
mas› gereken ifle epey yak›n hissetmifl. Bu arada benim
de tesadüfen ‘‹ki Genç K›z›n Roman›’n› okumufllu¤um
var. Tesadüfen diyorum çünkü bugüne kadar çok say›l›
kitaba sonunu getirebilecek kadar konsantre olabilme-
me ve Perihan Ma¤den’in kaleminden hiç de haz etme-
meme ra¤men bu kitab› okumufl olmam oldukça sars›c›
bir durum, hatta bir o kadar da saçma bence. Ancak hi-
kaye Türk sinemas› için ‘s›rad›fl›’ olmas› itibariyle Kut-
lu¤ Ataman’›n getirdi¤i bak›fl aç›s› oldukça merak uyan-
d›rd› bende. Acaba roman›n konusunu doyururcas›na
bir gençlik havas› yakalanm›fl m›yd› filmde; kasmadan,
kas›lmadan? Orçun beni ayd›nlat›yor: “Bence yakalan-
m›fl. Filmin bir yeni gerçekçi tavr› var asl›nda. Çok vah-
fli ‘jumpcut’lar var mesela. Yani son dönem Avrupa sine-
mas› ya da dogma kadar uç noktada olmasa da onlara
benzeyen bir tarzda çekmifl. Bu arada soru neydi ya?”

TAB‹‹ K‹ SONIC YOUTH
Sohbetin bafl›ndan beri Sonic Youth’tan bahsetmek isti-
yor gibiyiz zaten hepimiz. Replikas ay sonunda kalp çar-
p›nt›lar›m›zla cereyan edecek Sonic Youth konserinin
aç›l›fl›n› yapmaya haz›rlan›yor. Orçun’a göre bir nevi ha-
yat de¤ifltiren bir olay bu, sonuçta anlatt›klar› üzere SY
dinleyerek, videolar›n› kaydederek, peflpefle izleyerek
geçmifl gençlik y›llar› ve “bunun back stage’i var, her er-
ke¤in hayali olan Kim Gordon’› görmek var...” diyerek
içlendiriyor herkesi. Sonic Youth’un son dönem albüm-
leri ve Sonic Nurse’ün onlara eski tad› verip vermedi¤i-
ni sordu¤um an ise yine muhabbetin kaosa sürüklendi-
¤i anlardan biri oluyor, beklenen yan›tlar al›narak soru
amac›na ulafl›yor:
BARKIN: Ben 3 albümdür ayn› hazz› ald›¤›m› söyleyemeyece¤im. 
GÖKÇE: Sonic Youth deyince akl›ma “Confusion Is Sex” 
dönemleri geliyor. Ondan sonras› da çok iyi gerçi, “Day Dream 
Nation” falan...
BARKIN: Ben “A Thousand Leaves”i de çok severdim.
GÖKÇE: “A Thousand Leaves” de güzel, “Washing Machine” de
güzel. 
BARKIN: Özellikle “Murray Street” ve “Sonic Nurse” ayn› tad› hiç
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vermiyor.
GÖKÇE: Bir yerden sonra olmuyor.
BARKIN: Evet, bir yerden sonra emekli olmak gerek.
ORÇUN: “Goo”, “Dirty” falan çok güzel albümler yani... 
BARKIN: Daha sakin bir hava var ya alt metinde, o beni rahats›z ediyor.

MÜZ‹K GRUBU OLMAK
Replikas’la ilgili dikkati çeken bir baflka durum daha var. Replikas yaln›zca
müzik yapan, müzik yaparken de çok e¤lenen bir grup de¤il. Bu adamlar
müzik yapmazken de birlikte tak›lan ve birlikte e¤lenmeye devam eden
adamlar. Ender rastlanan bir durum bu. Me¤er baflka arkadafllar› yokmufl,
Orçun itiraf ediyor. fiaka bir yana Replikas, grubun seyrinin etkilenmeme-
si için dengeleri çok sa¤lam oturtmufl. Karakterlerinin uyufluyor olmas›n›n
ötesinde, bu durumu esas olarak müzik konusunda anlaflmazl›k yaflam›yor
olmalar›na ba¤l›yorlar ve “aram›zda estetik sürtüflmeler olsayd› o zaman
hayat kabus olurdu heralde” diyor Bark›n. Özer konuyu gerçek anlamda ir-
deliyor bu arada: “Bana çok garip geliyor asl›nda. Bireysel olarak de¤il de
Replikas olarak bir varl›k daha var hayat›nda. Hele 4-5 kafan›n net bir so-
nuç veriyor olmas› epey garip.” Ard›ndan ego meselesi gündeme geliyor fa-
kat yapt›klar› müzi¤i gerçekten severek ve tad›n› ç›kartarak yapan, kendine
güveni tam olan bir grup görüyorum karfl›mda. fiu an tatile ç›kabilmek
benden ne kadar uzaksa, bu ego durumu da Replikas’tan o kadar uzak gö-
züküyor. Gökçe’nin de belirtti¤i gibi yapm›fl olduklar› her fleyi albüm kapa-
¤›na “Her fley Replikas’a aittir.” diye yazmay› tercih ediyorlar zaten. 

TÜRK‹YE’DE MÜZ‹K GRUBU OLMAK
Replikas y›llard›r müzi¤in içinde olan ve isteklerinden ödün vermeksizin
ciddi bir kitleye ulaflmay› baflarabilmifl, dolay›s›yla Türkiye aç›s›ndan son
derece kritik bir topluluk bence. Müzik yapmaya bafllad›klar› dönemi ha-
t›rlamalar›n› ve flu anki ortamla k›yaslamalar›n› istiyorum, bu ifle yeni bafl-
koyan gruplar ad›na. Bark›n topu Gökçe’ye at›yor ve Gökçe önemli fleyler-
den bahsediyor gerçekten: “Bizim dönemimizde hedeflerden biri albümün
satmas› ve paray› vurmak de¤ildi. Böyle olunca da çok cesur müzik yapan
bir sürü insan vard›, underground kültürün resmen ‘star’lar› vard›. Mesela
Nekropsi rock festivali gibi ortamlarda ‘star’ durumundayd›; gece ›fl›klar
kapan›r ve Nekropsi sahne al›rd›. fiimdi onlar›n yerine cover gruplar›, ve-
saireler... Sanki bir basamak kalkt› aradan. Demon varsa do¤rudan bir yer-
lere götürüp albüm bast›rmaya, ordan da büyük sat›fllara ulaflmaya çal›fl›-
yorsun. Bence müzi¤in kalitesini dibe indiren kötü bir durum bu.” Gök-
çe’nin bu söylediklerine Orçun’un yapt›¤› eklemeler yerinde: “Yap›lan fley-
ler çok pop bence. Rock bafll›¤› alt›nda bize sunulan fleylerin bile ço¤u pop
zaten. ‹maj çok ön planda, müzi¤i gözümüzle dinler olduk. Ben Change Of
Plans’i be¤eniyorum yenilerden. Onlar›n davulcular›n›n(Ege Kanar) çok
do¤ru bir mant›¤› oldu¤unu düflünüyorum.” Bunu duydu¤uma seviniyo-
rum do¤rusu, zira Change Of Plans menajer mant›¤›yla desteklemekte ol-
du¤um bir grup. Dolay›s›yla flu anda Türkiye’deki ortama en az›ndan ama-
tör giriflimler aç›s›ndan daha optimist bir bak›fl getirmeye çal›fl›yorum ama
Replikas’› bu konuda ikna etmek biraz güç. “Düflünsene” diyor Bark›n, “7
sene önce verdi¤imiz röportajda sayd›¤›m›z isimlere bugün onlarca isim
ekliyor olmam›z gerekirken, yaln›zca Ayyuka ya da Change Of Plans gibi
tek tük eklemeler yapabiliyoruz. Oysa ki çok daha fazla isimden bahsedebi-
liyor olmam›z gerekirdi. Bu çok kötü bir durum de¤il mi?” Pek de iyi say›l-
maz evet, kabul ediyorum ama “s›rad›fl› müzikler yap›n da basal›m” diye
kap›lar›n› açm›fl bekleyen plak flirketleri de yok ki burada! (Bu arada henüz
yok, ama ‘Soundworks’u bekleyin!) Bark›n bu durumu özetliyor: “Burada
yurtd›fl›nda oldu¤u gibi kendi ya¤›nda kavrulmak gibi bir ortam, imkan da
olmad›¤› için uçlara oynuyoruz. Ya evinde demo kaydedersin ya da çok faz-
la satmaya çal›fl›rs›n gibi garip bir fley olufltu ülkede son y›llarda.” Bu arada
konumuz plak flirketlerinden aç›lm›flken...

PLAK fi‹RKET‹ MEVZUSU
Ada Müzik’le sözleflmesi biten Replikas ‘Avaz’la birlikte yeni plak flirket-
leri Doublemoon’a da geçmifl bulundu. Peki neden Replikas Doublemo-
on’u tercih etmifl acaba? Kula¤a ilk baflta çok mant›kl› gelen bu tercih as-
l›nda Replikas ve di¤er Doublemoon gruplar›n› yan yana koyunca biraz
düflündürüyor da. “Üçüncü albümümüz olmas› sebebiyle birlikte çal›fla-
bilece¤imiz birçok farkl› seçenek vard›. Farkl› yerlerde duruyordu bu in-
sanlar; piyasan›n çok içinde duranlar ya da çok d›fl›nda duranlar gibi. Do-
ublemoon’un do¤ru seçim gibi gelmesinin nedeni ise hem profesyonel ça-
l›flabilen, hem de ba¤›ms›za da aç›k olan bir flirket olmas›yd›. Tabii onlar-
la oturup müzi¤imiz üzerine konuflup anlaflabilmifl olmam›z da çok
önemli,” diyor Gökçe. Ayr›ca Doublemoon’un yurtd›fl› ba¤lant›lar›n›n
kuvvetli olmas› ve Wharton Tiers ile çal›flmalar›n› onaylam›fl olmalar›n›n
da bu seçim de çok etkili oldu¤unu söylüyorlar. K›saca Replikas Double-
moon ortakl›¤›ndan son derece memnun gözüküyor.

KL‹P/GÖRSEL
Replikas bir yandan da yeni albümlerinde yer alan “Gece Kadar”a klip
çekme haz›rl›¤›ndayd›. Ali Demirel klip çekme iflini üstlenmeyi teklif et-
mifl ve haliyle geri çevrilmeyecek bir teklif olmufl bu Replikas için. Tuz
Gölü, Ihlara Vadisi,  flaraplar ve keyifli sohbetler eflli¤inde gerçekleflecek
bu klip çekme sürecinin sonucunda ortaya ne ç›kt›¤›n› çok yak›nda göre-
cek olsak gerek. Bu arada kay›t hastal›¤› var m› Replikas’›n acaba? Her
konserlerini çekmeye özen gösteriyorlar m›? Belki de dvd yay›nlarlar ya-
k›n bir tarihte, neden olmas›n ki? Ciddi anlamda bir kay›t hastal›klar› yok
anlafl›lan, ama grubun görsellerle ilgilenen üyesi Bar›fl Demirsöz’ün (aslen
Türkiye d›fl›nda ikamet ediyor) burada oldukça, çok kapsaml› olmasa da
konser görüntülerini kameraya ald›¤›n› söylüyorlar. Dvd yay›nlama fikri
ise onlar›n da fazlas›yla akl›na yatan bir fikir. 

K‹fi‹SEL PROJELER
Replikas d›fl›nda grup elemanlar›n›n kiflisel projeleri de yok de¤il. Bark›n
1.5 senedir farkl› bir projenin kayd›yla da u¤rafl›t›¤›n› ve bu çal›flman›n
yaza kadar bitece¤ini söylüyor. Bitti¤inde çal›flmay› yay›nlatma giriflimin-
de bulunup bulunmayaca¤›m› sordu¤umda ise gülerek çok da kolay ya-
y›nlanabilecek bir ürün oldu¤unu düflünmedi¤ini belirtiyor. Orçun’un
Sarp Keskiner ve Burkay Dönderici ile birlikte içinde yer ald›¤› bir Savafl
Ça¤man projesi olan Saska’y› ise dergice be¤enerek dinlemekte, dinlet-
mekteyiz zaten. “Burada kaydedilen sesler Amerika’ya yollan›yor. Burkay,
kendi yazd›¤› bir program ile sesleri rastlant›sal bir flekilde yerlefltiriyor ve
sonra onlar› ufak tefek eklentilerle geri yolluyor. Biz de onlar› stüdyoya gi-
rip çal›yoruz,” diye anlat›yor Orçun ve biz de art›k Saska’y› canl› izlemek
istiyoruz. Gökçe ise Bar›fl ile birlikte yapt›klar› görsel destekli müzik çal›fl-
malar› oldu¤undan ve yeni bir film müzi¤i teklifi alm›fl oldu¤undan bah-
sediyor. Ne oldu¤unu deflifre etmiyor çünkü bu projeyi tek bafl›na üstle-
nip üstlenmeyece¤inden henüz emin de¤il. Komik olan bu tekliften di¤er
grup elemanlar›n›n benimle efl zamanl› olarak haberdar olmalar›.

PLAYLIST
Bu aralar Replikas elemanlar›n›n ‘playlist’lerinde neler döndü¤ünü siz de
merak ediyor olabilirsiniz: 
BARKIN: Liars - ÖZER: Fantomas - ORÇUN: CocoRosie - GÖKÇE: AGF

En bafl›nda da belirtti¤im gibi Replikas, Türkiye’de do¤ru yolda, do¤ru
fleyler, farkl› fleyler yapan say›l› gruptan biri. Ekleyebilece¤im yeni bilgi ise
hiç de korkulacak insanlar olmamalar›, tam tersine sizden benden olma-
lar›. fiimdi da¤›labilir; ‘Avaz’› doyas›ya dinleyebilir, Replikas’›n Sonic Yo-
uth öncesi performans›n› ve Sonic Youth’un Replikas sonras› performan-
s›n› göz k›rpmaks›z›n izleyebilirsiniz. Yollar› aç›k olsun. Godspeed!
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SON YILLARDA DAHA ÇOK SANATÇI K‹ML‹⁄‹ ‹LE
DUYUYOR OLDU⁄UMUZ KUTLU⁄ ATAMAN’IN,
PER‹HAN MA⁄DEN’‹N ROMANINDAN UYARLADI⁄I
YEN‹ F‹LM‹ “‹K‹ GENÇ KIZ” S‹NEMALARDA...



Röportaj öncesi “‹ki Genç K›z” sinemalarda olmad›¤› için filmi izlemek üzere Yalan Dünya
film yap›m flirketinin yolunu tuttuk. Bir odaya kapand›k ve filmi sinemada izlemek isteme-
mize ra¤men televizyonda izledik, hatta en kötüsü ses montaj›n›n dahi yap›lmad›¤› ham hali-
ni... Fakat bitmemifl hali ile de gerek görsellik, gerek müzik bir hayli ilgimizi çekti. Kareleri ve
karakterleri çok yerinde buldu¤umuzu da eklemeliyim.

Filminizin ham halini izledik.
Evet malesef bitmemifl halini izlediniz. Gördü¤ünüz hali 35mm’ye aktar›lm›fl hali de¤ildi.

“‹ki Genç K›z”›n filmini çekmek fikri sizin miydi yoksa bu Perihan Ma¤den’in istedi¤i bir projemiydi?
Esasen ben Perihan Ma¤den’in roman›n›n filmini çekmek üzere bafllamad›m ifle ancak
Türkiye’de bir gençlik filmi çekmek istiyordum. Çünkü sinemada hiç yok. Tabi gençleri
müflteri olarak görüp ç›kar›lan birçok ifl var ama gençlik filmi derken benim söylemek iste-
di¤im gençli¤i anlatan ve tür itibari ile gençlik filmi olan filmler ( “Lola + Bilidikid” filminde
de birazc›k bunu yapm›flt›m zaten). Benim bu fikrimden sonra prodüktörüm Gülen Güler
daha önceden okumufl oldu¤u bu kitab› önerdi. Ben aç›kças› ilk baflta bu kitab› okuyamad›m
fakat bana hülasas›n› verdiler. Daha sonra okudum ve kitaptaki karakterleri benimsemeye
bafllad›m. Behiye, Handan, Leman karakterleri derken, Perihan’a sorduk böyle bir fikrimiz var
sen ne düflünürsün diye. O da benim ifllerimi zaten biliyor ve seyrediyormufl. Bana “benim
ifllerimi teslim edebilece¤im tek kifli sensin Türkiye’de” dedi ve teslim etti. O noktadan sonra
da pek ilgilenmedi “o art›k senin yarat›n olacak ve ben kar›flmayaca¤›m” dedi. Roman de¤il de
film olaca¤› için her ihtimalde be¤enmeyece¤ini hissettirdi bana...

Filmin senaryosu kitaba oranla de¤iflti mi?
Evet kesinlikle de¤iflti. Çünkü kitapta cinayet sahneleri falan var ve ben bunlar› çok fazla koy-
mak istemedim. Çünkü benim anlatt›¤›m hikayede fliddet de¤il, öfke önemli. Yani muhalefette
olmak önemli. Beni motive eden esas hikayem ise Behiye karakterinin yabanc› bir dil ö¤ret-
mek üzere Handan’la bir iliflkiye girmesi fakat esasen kendisinin -ironik de olsa- bir yabanc›
dil ö¤reniyor olmas›yd›. Yani esas ö¤reten Handan oluyordu. Global kültürün yan›nda tek
tiplefltirilmifl gençli¤in gücü daha fazla ve Handan da buradan gelen bir kiflilik. Behiye gibi çok
ak›ll› bir k›z da buradan gol yiyor. Behiye’nin Handan gibi –sar›fl›n, köpüklü, bofl- diye tabir
etti¤imiz bir Akmerkez k›z›ndan ö¤rendi¤i fleyler filmin büyük sürprizi benim için. Bunlar›
söylerken Handan’› yarg›lay›c› davranm›yorum çünkü bu da gençli¤in bir durumu. Eninde
sonunda herkes gençli¤ini kurtarmaya çal›fl›yor. 

Benim ilk ilgimi çekenlerden biri de filmdeki üç ana karakterin üçünün de çok bask›n olmas›yd›. Yani izlerken
hiçbirinin taraf›n› tutam›yorsunuz...
Romanda kahraman olan karakter aslen Behiye. Ama ben bunu biraz daha Handan’› ve annesi
Leman’› ön plana ç›kararak dengelemek istedim. Çünkü üç kad›n›n aras›ndaki elektiri¤i
anlatabilmek için üçünü de güçlü kutup haline getirmem gerekiyordu. Behiye’nin çevresinde
dönen dünya fleklinde anlatmak istemedim. Sinemada çeliflki önemlidir bence. O çeliflkiden
önemli fleyler do¤ar, hikaye do¤ar, karmafla do¤ar. Çeliflkiyi yaratabilmek için de çarp›flan güç-
lerin eflit olmas› gerekiyor. Kimin bask›n ç›kaca¤›n› bilemememiz gerekiyor. Sürpriz de zay›f
diye ya da hafif diye gördü¤ümüz karakterin bask›n ç›kmas› ile oluyor. 

Türk sinemas› içinde yer almak gibi bir çal›flmas› yoktu daha önce Kutlu¤ Ataman’›n... 
Nas›l ki Ferzan Özpetek’in esas marketi ‹talya, Fatih Ak›n’›n marketi Almanya’ysa benim esas
marketim de Türkiye. Benim esas proejem de hali haz›rda “Yalan Dünya”. Yalan Dünya’y›
bafllatmak üzere “‹ki Genç K›z” filmine bafllamak gibi bir derdim vard›. “Yalan Dünya”n›n
Türk Sinemas› için çok önemli bir rolü olmas›n› istiyorum. Yeni bir prodüksiyon anlay›fl›, yeni
bir sinema anlay›fl› getirsin istiyorum. Bu minimalde de belki ilk baflta kendim burada filmler
yapmak zorunday›m ama ileride buran›n iyi, esasl› yönetmen ve prodüktörler için bir çekim
noktas› olmas›n› istiyorum. Tabi öncelikle seyirciyi, da¤›t›mc›y›, sinema sahiplerini tatmin
etmemiz gerekiyor.  Burada en sevdi¤im sinemac›lar; Nuri Bilge Ceylan. Ayr›ca Zeki
Demirkubuz’u da çok seviyorum. Sinemac› olarak biraz amatör bulsamda duygu olarak çok
güçlü ifller yap›yor. Bu gibi isimler Yalan Dünya’y› kullans›n isterim. Tek bir flart›m var o da
Türkiye seyircisine film yapmalar›.

Kutlu¤ Ataman’›n popüler bir roman› ve popüler bir oyuncuyu kul-
lanmas›, bu ilk Yalan Dünya film projesinin popüler olmas› gerek-
ti¤i düflüncesiyle mi olufltu? 
Popülerlik konusunda herhangi bir kompleksim ya da
rahats›zl›¤›m yok. Kesinlikle popüler olmak zorun-
day›z. Benim bu ifllerden çok ayr› olarak u¤raflt›¤›m
ayr›ca bir sanatç› kariyerim var ve rahatl›kla söyleye-
bilirim ki her sanatç› popüler olmak ister. Popülerlik
Türkiye’de biraz züppelik anlam›na geliyor. Bir
sinemac› ya da sanatç› için filmine, sergisine az kiflinin
gitmesi yeterli ilginin olmamas›, takip eden kifli ile iliflki
kuramamas› çok y›k›c›, rahats›z edici bir durumdur. Bu
duruma karfl› da sanatç›lar taraf›ndan bir savunma
mekanizmas› olarak “ben popüler ifl yapm›yorum” gibi
bir söylem yarat›ld›. Ve malesef dergiler, sinema
dünyas›, kritikler de bu söyleme inand›lar. Halbuki
öyle bir durum olamaz. Popülerlik ticari bir durum
de¤ildir, fazla say›da kifliye ulaflmak ve bilinmektir.
Picasso’yu herkes bilir ve o çok popülerdir. Yani
popülerlik budur ve kötü de¤ildir. Fakat popülizm
kötüdür. ‹kisi çok ayr›d›r, ben popülist bir sanat yap-
may› asla istemem mesela. 

Türk Sinemas›’nda yeni bir film geldiyse önce oyuncusuna bak›l›r
ve yönetmenin ismi bilinmez bile. Bu filmde Kutlu¤ Ataman ismi
duyulacak m› sizce? Yoksa ‘Hülya Avflar’›n filmi gelmifl’ mi diye-
cekler? 
Benim için zaten “Hülya Avflar’›n yönetmeni” diyorlar.
Geçen gün bir gazetenin hafta sonu ekinde “Hülya
Avflar’›n yönetmeni pornocu ç›kt›” diye kocaman bir
resmimi yay›mlad›lar. Ama benim için hiç mahsuru
yok, ben o oyuncular› seçerken bilerek seçiyorum ve
Hülya Avflar ile çal›flmay› bafltan beri çok fazla istiyor-
dum. Asl›nda Türkiye’de hep ‘oyuncu yok’ denir ama
bence yönetmen çok az. Oyuncular› yönetemeyen
yönetmenler var. Oyunculuk deneyimi olmayan isim-
lerle de çal›fl›yorum ve onlar› da yönetebiliyorum.
Bunun iddiayla, megalomaniyle ilgisi yok, ben iflimi
bildi¤imi biliyorum. 45 yafl›nday›m, uluslararas› bir
ismim var ama halen “oyuncu nas›l yönetilir” gibi bir
kitap ç›ksa gidip hemen onu okuyorum. Sürekli kendi
kendimizi e¤itmeye devam etmemiz gereken bir hayat
bu sonuçta. 

Hülya Avflar ile ilk defa film üzerine konuflmak ve sonra çal›flmak
nas›ld›?
Hülya Avflar’a filmin senaryosunu Türkçe yetifltireme-
mifl oldu¤um için ingilizce vermifltim. Hülya da
ingilizcesinden okudu senaryoyu ve sonra da karfl›lafl›p
‘merhaba’ dedikten sonra ilk muhabbet “blowjob (oral
sexs)’mu ne diyorsunuz ben bilmiyorum o nedir, nas›l
yap›lacak bu?” sorusu oldu. Yani ilk muhabbet buydu
ama sonra anlad›m tabi beni tiye ald›¤›n›. Ben de bunca
y›ld›r Hülya Avflar’la tan›flmak istedi¤imi ve ilk
tan›flmam›zda konunun bu olaca¤›n› asla düflünmemifl
oldu¤umu belirttim. Çok flaflk›nlaflm›flt›m. Filmin
bafllang›c›nda yer alan “oral seks” sahnesini ne onu ne

“gizlice çekilmifl gibi”; behiye, handan ve leman

RÖP-FOTO AYL‹N GÜNGÖR
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kutlu¤ ataman

de beni utand›rmayacak flekilde yapaca¤›m›z› söyledim. Hatta son ana
kadar da dublör kullanaca¤›n› düflünüyordum ama hiç sorun ç›kmad›.
Zaten bir fley gösterdi¤imiz yok sadece varl›¤›n› belirtiyoruz. Tabi yine de
Türk sinemas›nda bir ilk bu. Yabanc› filmlerde her fleyi seyretmeye
haz›r›zd›r ama bunu Türkler yapsa olay olur. Bu kap›n›n aç›lmas› gerekiy-
or. Cinselli¤in bu kadar tabu olmas› komik bir fley olmufltu art›k. K›zlar da
bu konuda durumun gerektirdi¤i kadar rahatt›lar. Gayet baflar›l›lard›.
Hatta e¤er popülist olsayd›k iflin daha çok duygu sömürüsü k›sm›n› kul-
lanmay› tercih ederdik. 

Filmin müzikleri için oldukça düflünülmüfl...
Gençlik filmi yapmaya kalk›fl›yorsan müziklerin çok bask›n olmas› gerekir
tabii. Romanda bahsi geçen müzikler Linkin Park ve türevleriydi ancak
onlar› filmde kullanmak ciddi ekonomik problem yaratacakt›. Ve zaten
Türk mal› kullanmak istiyordum. Tamamen bizim mamülümüz olsun
diye. Bunun için önce esas müzik –yani Behiye’nin müzi¤i- ne olacak ona
karar vermek gerekti. Behiye’nin müzi¤ini bulmak di¤erlerine göre çok
daha zordu, zira onun müzi¤i daha kavramsal olmal›yd›. Yoksa Handan’›n
müzi¤i çok belli; jenerik bir müzik! Ama madem filmde yer alacak, onun
da en kalitelisini bulmak üzere çal›flt›m. Leman karakteri için de yine ona
uygun en kaliteli müzi¤i istedim. Bu konuda araflt›rma yaparken asistan-
lar›mdan bir tanesi benim dikkatime Replikas grubunu  getirdi. Ben de
konserlerine gidip izledim, tan›flt›m ve çok hofluma gitti. Finalde kul-
land›¤›m›z parçay› zaten daha önce konserlerinde duydum ve dinledi¤im
anda onun finalin müzi¤i oldu¤unu biliyordum. Alay eden bir havas›
oldu¤u için Behiye ve Handan’› çok iyi özetliyordu. 

Ve bana öyle geldi ki Kutlu¤ Ataman için de Replikas için de daha popüler olacaklar› bir
proje gerçekleflti... 
Behiye karakterine popüler müzik bulmak çok zordu ve ona uyacak baflka
bir müzik yoktu. Tabii birçok popüler isim var filmin müziklerinde, di¤er
sanatç›lar›n müzikleri de müthiflti benim için. Nazan Öncel’e tap›yorum.
Tamam, çok popüler ve de¤iflik bir isim ama neden olmas›n? Zaten o hem
çok popüler hem de çok muhalefet. Hiçbir zaman öyle ortal›kta de¤il. 

Behiye Nazan Öncel’e biraz benziyor galiba ?
Evet bence de çok benziyor. Ama ben Nazan Öncel’i Handan’›n dünyas›
için seçtim. Kibariye’yi de Leman için seçtim. “Gidecek yerim mi var”
flark›s›n› kulland›k Kibariye’nin,  bence çok önemli bir parça. Baba
Zula’n›n da bir parças› var. Aylin Asl›m da var. Ama tabii esas filmin ruh
müzi¤i Replikas.

Sizce sinema e¤itimi almak çok gerekli mi?
Ben çok fazla fley ö¤rendim ama Türkiye’deki sinema okullar›nda çok fazla
fley ö¤renilmiyor. Teknik bilgiyi iyi ö¤reniyorsunuz. Eskiflehir’de alet ede-
vat gayet iyi ö¤reniliyor mesela. Ama tabii sanat tarihi, sinema tarihi, 
tiyatro tarihi gibi konular esasl› bir flekilde ö¤renilmiyor. Ben UCLA’da
okumufltum. Çok tutucu bir sinema e¤itimi ald›m, Hollywood’da oldu¤u
için. Ama çok iyi hocalar›m vard›. Özellikle film teorisi ve sanat tarihi
konusunda dünyaca ünlü isimlerden ders ald›m. O yüzden bence önemli. 

Aslen dünyada çok büyük flans› var Kutlu¤ Ataman’›n. Yani burada bilinmek için de yurt
d›fl›n› kullanmak daha kolay bir yöntem olabilir mi? 
Ama iflin asl› ben oras› için ifl yapmak istemiyorum. Yani Ferzan’›n film-
lerine bakt›¤›m zaman burada çekmifl olsa bile Avrupa’l›lar için yapt›¤›n›
anl›yorsunuz. Oryantalist bir taraf› var onun ve lokum gibi filmler yap›yor.
Ben ise lokum gibi filmler yapmak istemiyorum. Türkiye’de, Türk halk›na
art›k lokum falan sat›lm›yor. Lokum bayramdan bayrama –belki- yeniyor.
Tabi yanl›fl anlafl›lmas›n, Ferzan’› oldukça takdir ediyorum, özellikle de
finansal baflar›s›n›. Fatih Ak›n’›n ise daha önce yapt›¤› filmleri çok

be¤endi¤imi söyleyemem ama “Duvara Karfl›”y› çok keyifle izledim. Tabi
ben de d›flar›da film çekmeye devam edece¤im. Hali haz›rda Amerika’da
bir projem var fakat burada da sonra bir komedi filmi çekmek niyetim
var. Komedi olarak bahsetti¤im film tabi Yeflilçam komedisi fleklinde
de¤il. Komedi yerine e¤lenceli tan›m› daha do¤ru olur galiba. 

“‹ki Genç K›z”›n kareleri foto¤raf gibi. Parça ›fl›kl›, gölgeli kadrajlar oldukça baflar›l›. Siz
ayn› zamanda foto¤raf da çekiyor muydunuz?
‹lk zamanlar foto¤raf çekerek bafllam›flt›m. Daha çok belgesel foto¤rafla
ilgileniyordum. Daha çok mitingleri falan çekiyordum. Ama sanatsal
anlamda foto¤rafla u¤raflmad›m hiç. Sadece video ile ilgileniyorum. 

Son dönemde en çok be¤endi¤iniz filmler? 
Türklerden; Nuri Bilge Ceylan’›n “Uzak” filmi, yabanc› sinemadan da;
“Mimar Babam” ve “Dogville”. Özellikle de “Dogville”in senaryosu. 

Uyarlama filmler...
Hollywood tüketim amaçl› bir pazar oldu¤u için ortak noktay› bulmaya
çabal›yor. Mc Donalds, Levi’s ya da Burger King’in baflar›s› da budur.
Ortak noktay› bulmak da baflka bir anlamda baya¤›laflt›rmay› gerekli
k›l›yor. Yemek olay›n› protein, karbonhidrat ve yeflilli¤e indirgiyor. Big
Mac’in baflar›s› da budur. Globalizasyon da budur zaten. Ya da kot pan-
talon: herkes her yere giyebiliyor. Devlet baflkan› ya da bir ö¤renci ya da
modac›... Ama ifl sinemaya gelince, bir Frans›z filmini ortak noktaya
indirgemeye çal›fl›rlarsa o noktada anlay›fl deyifliyor. Yani Tarkovsky’nin
Solaris’ini Tarkovsky’den mi, yoksa Hollywood’dan m› izlemek iyidir? 

Film hakk›ndaki ilk elefltiriler gazetelerde ç›kt›¤›nda elefltirmenlerce film Peter Jackson’›n
“Heavenly Creatures”›na ya da “Meleklerin Düfl Yaflam›”na benzetildi...
Bunu ciddiye almam kesinlikle mümkün de¤il. Bence bu Türkiye’nin
genelindeki afla¤›l›k kompleksinden ileri geliyor. Farkl› ne yap›l›rsa
d›flar›dan m› al›nd› acaba deniyor ama bu durum art›k eskidi, de¤iflti. ‹ki
genç k›z hikayesi çok popüler bir tür. Bu tarz örnekleri çok yükseltebili-
riz. Neden “Meleklerin Düfl Yaflam›”, “Heavenly Creatures” dan arak-
lanm›fl denmiyor? Zaten Perihan’›n dedi¤i çok do¤ru: “ben kitab›m› bi-
lerek ya da bilmeyerek bu filmlerden etkilenerek yazm›fl olabilirim.
Sanat›n her dal›nda böyle fleyler olur” Yani hiçbir fley yoktan var de¤il.

Favori müzikler? Yönetmenler?
Müzik konusunda tüketici bir kafam var. Bir parça çald›¤›nda “kim
söylüyor” gibi katalog bilgim yok. Sting’i çok severim. Kibariye’yi de sev-
erim. Michael Nyman’› severim çok. (Hatta onunla yeni bir projem ola-
cak yak›nda.) Etkilendi¤im filmler oluyor ama yönetmen olarak ne
yaparsa koflarak gitti¤im bir yönetmen yok. Eskiden Fellini tak›nt›m vard›
ama mesela flimdi sevmem bile. Onun d›fl›nda Visconti, Truffaut,
Godard, Antonioni, Ken Loach gibi isimleri severim ama hep de¤iflir. 

Güncel sanat›n ‹stanbul’daki durumu nas›l sizce?
Çok özgün olan sanatç›lar›n ifllerini takip ediyorum ama d›flar›dan gelen
iflleri görüp bilinçsizce taklit etme durumu da çok fazla var. 

Ald›¤›n›z ödüller?
Kariyerimi ilk zamanlar çok önemsiyordum. Yani lisede “teflekkür”
almak önemliydi mesela. Ama orada kald› benim için bu ifl. fiimdi asl›nda
benim için ödülün ticari anlamda olmas› önemli. Yoksa en önemli ödül
halk ödülü, gifle baflar›s›... Ben festival jürili¤inde de bulundum, orada
neler konufluluyor neler oluyor bildi¤im için o kadar naifli¤im kalmad›
aç›kças›. Alt› kifli oturup kendi zevkine göre bir film seçiyor. Onun için de
Türkiye’de ödül alman›n çok önemi kalm›yor. Tabi baz› ödüller var ki o
çok önemli. Ödülün geçmiflte kimlere verilmifl oldu¤u önemli.
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RESFEST NED‹R?
RESFEST, 1996’dan bu yana her sene alt› k›tada 30’u aflk›n flehirde
gösterime giren dijital bir film festivalidir; her y›l yaklafl›k 150.000
kifli taraf›ndan izlenmektedir. RESFEST, Türkiye’de ilk kez ‹stan-
bul’da 2004 Aral›k ay›nda düzenlenmifltir. Bant Dergisi de bu 
festivalin gerçekleflmesinden çok mutlu olan sponsorlar›ndan olup
festivali desteklemeye devam etmektedir. 

FEST‹VAL PROGRAMI
Uluslararas› baflvurulardan ve programc›lar›n dünyay› gezerek top-
lad›¤› filmlerden oluflan festival program›nda en yeni kurgu, belge-
sel ve deneysel k›sa filmler, animasyonlar, tasar›m filmleri, video
klipler, birkaç uzun metrajl› film ve çeflitli yönetmenlerin kariyer
retrospektifleri bulunmaktad›r. 

Tüm baflvurular özellikle afla¤›da s›ralanm›fl olan programlar için
de¤erlendirmeye al›nacakt›r:
Shorts (K›salar): K›sa filmler ve animasyonlar 
By Design (Tasar›msal): Tasar›m fimleri 
Cinema Electronica: Video klipler 
Türkiye’den Seçmeler: RESFEST Türkiye kapsam›nda gösterilmek
üzere yaln›zca Türkiye’den yap›lan baflvurular aras›ndan seçilen k›sa
filmler, animasyonlar, tasar›m filmleri ve video kliplerden oluflmak-
tad›r. 

KATILIM KOfiULLARI
RESFEST filmleri, kurgu, belgesel ve deneysel dahil olmak üzere
tüm türleri; canl› aksiyon ve animasyon dahil olmak üzere tüm stil-
leri; film ve analog/dijital video dahil olmak üzere tüm formatlar›
içermektedir. Ana kriter, filmlerin hem teknik hem içerik olarak ye-
nilikçi, orjinal, yarat›c› ve ilerici olmas›d›r. Filmler son iki sene içeri-
sinde çekilmifl olmal› ve süreleri 60 dakikay› geçmemelidir. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹
13 May›s 2005

BAfiVURU ÜCRET‹
Bu sene, Türkiye’den yap›lan baflvurular için ücret al›nmayacakt›r. 

KATILIM ‹Ç‹N GEREKENLER
Kat›l›m Formu 
‹ngilizce (Online) Form: Festivalin global Web Sitesi’nde (www.res-
fest.com/submissions) ‹nternet üzerinden online olarak doldurup

gönderebilece¤iniz ‹ngilizce bir form bulunmaktad›r. Bu online
formu doldurman›z baflvuru sürecini h›zland›raca¤›ndan RES-
FEST taraf›ndan tercih edilmektedir. Bu formu doldurdu¤u-
nuzda alaca¤›n›z Film Kimlik Numaras›’n› (Film ID Number)
lütfen kay›tlar›n›zda tutunuz. 
Türkçe (PDF) Form: Baflvuru için ‹ngilizce online formu kul-
lanmay› tercih etmiyorsan›z, size PDF (Adobe Acrobat) forma-
t›nda Türkçe bir form yollanacakt›r. Bu formu almak için de  
info@resfest.com.tr adresine email at›n›z. Formu doldurduktan
sonra filminizin bir kopyas› ile birlikte afla¤›daki Kat›l›m Adre-
si’ne gönderiniz. 

Film
Afla¤›daki ‘Kat›l›m Adresi’ne gönderece¤iniz film kopyas›n›n
üzerinde filmin ad›, süresi, yap›m y›l› ve varsa Film Kimlik Nu-
maras›; yönetmenin ad›, telefon numaras› ve email adresi bu-
lunmal›d›r. Geçerli kat›l›m formatlar› flunlard›r: VHS, DVD,
miniDV, Beta SP. Filminiz festivale kabul edilirse sizden mi-
niDV, Dijital Beta veya Beta SP format›nda bir kopya gönder-
meniz istenecektir. Global festivalde de¤erlendirmeye al›nabil-
mek için Türkçe (veya ‹ngilizce d›fl›nda baflka dillerde çekilmifl)
filmlerin ‹ngilizce altyaz›s› olmal›d›r. 

KATILIM ADRES‹
RESFEST
Attn: Submissions
76 Ninth Avenue, Suite 1110
New York, NY 10011

BAfiVURU SONUÇLARI
Festivale kabul olman›z durumunda 8 Temmuz 2005 tarihinde
bilgilendirileceksiniz. Kabul edilen filmlerin tam listesi 29 Tem-
muz 2005 tarihinde RESFEST Global Web Sitesi’nde (www.res-
fest.com) duyurulacakt›r. 

‹LET‹fi‹M
Sorular›n›z için lütfen info@resfest.com.tr adresine email gönde-
riniz. 
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sinema
RESFEST 2005 KATILIMLARI BAfiLADI!
TÜRK‹YE’DE ‹LK‹ 2004 ARALIK AYINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI D‹J‹TAL F‹LM 
FEST‹VAL‹ RESFEST, 2005 PROGRAMI ‹Ç‹N DÜNYANIN DÖRT B‹R YANINDAN KISA F‹LM,
AN‹MASYON, TASARIM F‹LM‹ VE V‹DEO KL‹P BAfiVURULARI KABUL ETMEYE BAfiLADI. 
GLOBAL FEST‹VALE SEÇ‹LEN F‹LMLER NEW YORK’TAN LONDRA’YA, ‹STANBUL’DAN 
S‹NGAPUR’A, TOKYO’DAN CAPE TOWN’A, SIDNEY’DEN SEUL’A, ALTI KITADA 30’U AfiKIN 
fiEH‹RDE; TÜRK‹YE’DEN YAPILAN BAfiVURULAR ARASINDAN SEÇ‹LECEK BAZI F‹LMLER DE
RESFEST TÜRK‹YE KAPSAMINDA GÖSTER‹ME SUNULACAK.

http://www.resfest.com/submissions
mailto:info@resfest.com.tr
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E⁄‹TMENLER
Yönetmen : Hans Weingartner 
Oyuncular : Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe Erceg,
Burghart Klaussner, Peer Martiny, Petra Zeiser
Konu: Jan, Peter ve Jule isyankar gençlerdir. ‹çinde
bulunduklar› dünya düzenini de¤ifltirmeyi hayal 
etmektedirler. Gizemli “E⁄‹TMENLER” kimli¤i alt›nda,
yarat›c› ve fliddet içermeyen bir flekilde zenginlerin
evlerine girip “Varl›kl› günleriniz say›l›d›r” ve “Çok fazla
paran›z var” uyar›s›n› yapmaktad›rlar. Amaçlar›, 
zenginleri flok etmek ve onlar› zengin-fakir aras›ndaki
uçurum konusunda düflündürtmektir. 2004 Cannes Film
Festivali – Alt›n Palmiye Aday› 

LANET
Yönetmen: Wes Craven Senaryo: Kevin Williamson
Oyuncular: Christina Ricci , Jesse Eisenberg , Joshua
Jackson, Judy Greer, Portia de Rossi...
Konu:  Wes Craven’dan yeni bir film gelince korku filmi
merakl›lar› zaten gidecektir. Ancak evinizin önündeki
korsan dvd’ciden al›p izlenecek film de¤ildir bunlar.
Geceyar›s› sinemada izleyip korkmak eve zor dönmek
laz›md›r. Filmin konusuna gelince; mehtapl› bir Los 
Angeles gecesinde karanl›ktan f›rlayan bir fley Ellie ve
Jimmy kardefllerin arabas›n›n yoldan ç›karak bir flaram-
pole yuvarlanmas›na sebep olur. ‹kisi de kurtulmufl fakat
hayatlar› de¤iflmifltir... Klasik canavar masallar›na bir
dönüfl niteli¤indeki “Lanet”in tek fark› günümüzde 
dünyas›nda geçiyor olmas›.

CENNET‹N KRALLI⁄I
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons,
Liam Neeson, David Thewlis, Brendan Gleeson,
Marton Csokas, Ghassan Massoud
Konu: Film dünyaya yeni fleklini veren ve Avrupa ile
Do¤u aras›nda 200 y›l süren, Haçl› Seferlerini konu
al›yor. Hikaye genç bir Frans›z köylüsünün kaderinin bir
flövalye oldu¤unda nas›l de¤iflti¤ini ve bir kahraman›n
baflka insanlar›n kaderlerini de nas›l de¤ifltirdi¤ini
anlat›yor. Film hakk›nda söylenecek çok fley yok. Bir
Ridley Scott filmi ve yeni keflif güzel bir yüz olan Eva
Green var... Asl›nda May›s ay› uzun zamand›r beklenen
filmlerin geldi¤i bir ay oldu. Festivaller gitti ama hiç 
durmaya gerek yok. Vizyonda bir dolu güzel film var. 

YEN‹ F‹LMLER

FIRTINALI HAYATLAR 
Yönetmen: Gore Verbinski
Oyuncular: Nicolas Cage, Hope Davis, Michael Caine,
Gemmenne de la Pena, Nicholas Hoult
Konu: Nicolas Cage’li bir film izlemek isteyenler için yeni
bir film. Chicago’da yerel bir kanalda hava durumu
sunuculu¤u yapan David, ulusal kanallardan birisinin
“Hello America – Merhaba Amerika” adl› sabah
program›ndan teklif al›nca ifl hayat›n›n alt›n dönemini
yaflamaya bafll›yor. Kariyerinde zirveye ç›k›yor ama özel
yaflam› tam bir felakete do¤ru sürükleniyor. K›sacas› film
festivalleri sonras› vizyondaki Amerikan filmlerini takip 
etmeye niyeti olanlar için bir öneri. 27 May›s’ta 
sinemalarda.

SÜNGER BOB
Yönetmen: Stephen Hillenburg
Seslendirme Kadrosu: Alec Baldwin, Scarlett
Johansson, David Hasselhoff, Tom Kenny, Bill
Fagerbakke, Clancy Brown, Rodger Bumpass
Konu: Bildi¤imiz üzere denizin derinliklerindeki cennet
Bikini Bottom’da sade ve sakin bir yaflam vard›r.
Ananas fleklinde evi olan SpongeBob, köflebafl›ndaki
Krusty Krab adl› fast food’da çal›fl›r... Konuyu geçin de
orijinal soundtrack hiç fena de¤il. The Shins grubundan
“They’ll Soon Discover”, Heavy metal müzi¤inin efsane
grubu Motorhead’den “You Better Swim”,Electrocute
grubundan “Bikini Bottom”...

AfiK G‹B‹ B‹R fiEY
Yönetmen: Nigel Cole
Oyuncular: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Kathryn
Hahn, Ali Larter, Taryn Manning, Melissa van der
Schyff, Tyrone “Ty” Giordano, Gabriel Mann 
Konu:  Yine bir aflk filmi karfl›m›zda. Bir türlü
birleflemeyen ama ayr› da yapamayan iki insan›n yedi
y›la yay›lan aflk öyküsünü anlatan film çok farkl› aç›dan
aflk› ele ald›¤›n› belirten bir tutumda reklam›n› yap›yor.
Oliver ile Emily, birbirine tamamen z›t kutuplarda
yaflam felsefesine sahip 20’li yafllarda iki gençtir.
Kaderin cilvesi sonucunda tan›fl›rlar. Daha ilk anda
romantik k›v›lc›mlar ortaya ç›kar. Ancak bu iliflkinin
sonu yok gibidir, falan filan... 27 May›s’ta sinemalarda.



portre

ÖYLE B‹R GÜZELL‹K K‹ BAHSETMEK ÜZERE OLDU⁄UMUZ;
‹NSANDAN ÜM‹T KES‹LMEYECE⁄‹NE DA‹R B‹R BELGE
OLARAK GÖRDÜ⁄ÜMÜZ S‹NEMANIN, HAYATIMIZA KATTI⁄I
EN GÜZEL RENKLERDEN B‹R‹.

MARION COTILLARD

Yak›n dönemde, ülkemiz sinemalar›na da u¤ram›fl filmleri ile, duru, k›r›lgan
güzelli¤i ve elinden düflürmedi¤i fleytan tüyü ile görsel haf›zam›zda yer eden
Frans›z aktris, Marion Cotillard. Fransa’n›n, uluslararas› pazara pompalad›¤›
aksiyon serisi “Taxi” fanatiklerinin hakk›n› verelim burada hemen. Cotillard’›n,
ilk önemli ç›k›fl›n› gerçeklefltirdi¤i bu seride, onu keflfedip bellemifller ne de olsa.
Marion, 1975 do¤umlu olmas›na ra¤men, filmografisinde, aralar›nda Fransa’n›n
kült yönetmen aday› Alexandre Aja’n›n distopyas› “Furia”n›n, 24. Uluslararas›
‹stanbul Film Festivali’nde gösterilen “Innocence”›n yan› s›ra, yetene¤ini ve
güzelle¤ini cömertçe sergiledi¤i “Une Affaire Prive”, “Les Jolies Choses” gibi
sinema salonlar›m›za u¤ramam›fl yap›mlar›n oldu¤u, 30’dan fazla film yer al›yor.
Bu filmler içinde özellikle bir tanesi var ki, Marion Cotillard’›n tüm hücreleri-
mize ifllemesini sa¤lam›flt›r. Yaratt›¤› atmosfer nedeniyle, bir di¤er Frans›z
romantik komedisi “Amelie”ye öykündü¤üne dair haks›z söylemlere maruz
kalan ,ülkemiz sinemalar›nda “Cesaretin Var M› Aflka” ad›yla  gösterilen “Jeux
d’enfant”. “La vie en rose” parças›n›n, insanda uyand›rd›¤› hissiyat›, her bir
karesine yedirmeyi baflarm›fl bu gönülçelen filmden sonra Marion, sadece bizim
de¤il, tüm sinema çevrelerinin dikkatini çekmifl olacak ki, kendisine “yeni
dünya”dan bile teklif geliyor. Karabasanlar›m›z›n romantik taciri, Tim
Burton’›n, 2003 yap›m› masal› “Big Fish”de yard›mc› bir rol üstleniyor. Bu filmi
takiben oynad›¤›, “Amelie”nin babas›, Jean-Pierre Jeunet’nin yeni sine-roman›
“A Very Long Engagement”/“Kay›p Niflanl›”y›, flu s›ralar vizyonda izleme
flans›na sahipsiniz. “Kay›p Niflanl›”da canland›rd›¤›, kaderin bir intikam
mele¤inden gitgide bir Jeanne d’Arc formuna soktu¤u, eflsiz Tina Lombardi
karakterinin, kendisine, en iyi yard›mc› kad›n oyuncu Cesar’› – nam-› di¤er
Frans›z oscar› – kazand›rd›¤›n› da ekleyelim. Ayn› zamanda, Greenpeace sözcüsü
bir çevrebilimci olan, aktris olmasayd› müzik endüstrisinde kariyer yapmay›
arzulad›¤›n› dile getiren Marion Cotillard, önümüzdeki aylarda, ba¤›ms›z
Amerikan sinemas›n›n asi yönetmeni Abel Ferrara’n›n yeni filmi “Mary” ve
Frans›zlar›n dünya tarihine mal etti¤i ikonlardan biri olan Edith Piaf’›
canland›raca¤› bir proje ile beyazperdeyi ve gönüllerimizi renklendirecek.
Fransa’n›n, sinemaya kazand›rd›¤› unutulmaz yüzlerden biri olmaya aday bu
güzellikten bize düflen pay, tan›mlanamayan bir burukluk, bilgisayar›n›zdaki
klasörde muhafaza etti¤iniz, jpeg format›ndaki güzelli¤ine her bak›fl›n›zda
içinizde beliren; ve belki bir cümle, “bu gözler seni hep sevecek, uzaktan”.

YAZI U⁄UR BAYAZIT
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Ve bazen öyle birileri ç›k›yor ki o rüyalardan, yaflad›klar› boyutun ötesini,
gerçe¤i buluyorlar. Sonra gerçe¤e kaçmaya bafll›yorlar. Yeni fleyler görmeye ve

gördüklerini di¤erlerine anlatmaya bafll›yorlar. Ama di¤erleri onlardan
korkuyor ve onlara ‘deli’ diyerek bir sürü kal›n duvar örüyorlar kendi

çevrelerine. “Deliler”i uzaklaflt›rd›klar›n› düflünüyorlar ama asl›nda kendilerini
hapsediyorlar duvarlar›n içine. “Deliler” ise gerçe¤e do¤ru kaçmaya devam
ediyorlar. Bilinmeyen bir zamanda anlafl›lmak ve belki de bir mesih olarak

an›lmak hayalleriyle ölmeye gidiyorlar sonra. 

Bu anlatt›klar›m Neil Gaiman dünyas›n›n bir gölgesi sadece; fleytan olmaktan
s›k›l›p istifa eden Samael’den, babas›n› iki küçük Japon bal›¤› ile de¤ifltiren
çocu¤a, ‘Büyükanne Ölüm’ün asl›nda ‘Rüya Efendisi’nden çok daha mer-

hametli olmas›na, küçük bir kedinin dünyan›n gidiflat›n› tamamen de¤ifltire-
bilmesine kadar uzayan bir dünya. Korkular›m›z›, dileklerimizi ve merak›m›z›

harf ve renk fleklinde materyalize edip küçük haplar yutar gibi uyumadan önce
yutmam›z› sa¤layan bir dünya…

fiimdi evinde bilmemkaçyüzbinküsür ödülü, efli ve çocuklar› var ama
akflamlar› sakin sakin koltu¤unda oturup gazetesini okumak yerine, son

derece rahats›z bir insan olarak, “bilinç” dedi¤imiz o kal›n duvarlar› rahats›z
etmeye devam ediyor. 

Türkiye’de vizyona girer mi ya da ne zaman girer bilinmez olan “Mirrormask”
adl› filmin senaryosunu yazd› ve eski arkadafl› Dave McKean ile yönetti.

Toplam 4 milyon dolara mal olan filmin görsel efektlerini Jim Henson
Company, 17 yeni mezun olmufl animasyon ö¤rencisi ile gerçeklefltirdi.

The Hollywood Reporter taraf›ndan 21. yüzy›l›n Oz Büyücüsü olarak nite-
lendirilen filmin ana karakteri bir sirkte ailesi ile beraber yaflayan 15 yafl›ndaki

Helena. Asl›nda klasik bir “Alice in Wonderland” tarz› fantastik dünyalarda
yolculuk eden genç k›z hikayesine benzese de, görselli¤i sayesinde 

orijinal bir çizgi yakal›yor. 
Konu ise k›saca flöyle; Helena, annesi ile gelece¤i üzerine tart›flt›ktan sonra

annesi a¤›r bir hastal›¤a yakalan›r. Annesinin ameliyat›ndan hemen önce
suçluluk duygular›yla uykuya dalan Helena rüya görmeye bafllar ve gerçek ile

pek de alakas› olmayan bir dünyada bulur kendisini. Rüyalardan gerçe¤e 
kaçmaya çal›flan bir k›z›n yolculu¤u anlat›l›yor filmde. Ya da tam tersi…

‹zleyip siz karar verin art›k.

YAZI ARIAL ZAFFIR

NAIL  GAIMAN
DAVE  MCKEAN&

HAYAL ETT‹⁄‹NIZ HER AN ZAMANDAN KAÇIYORSUNUZ.
RÜYA GÖRDÜ⁄ÜNÜZ HER AN YEN‹ B‹R DÜNYA 

YARATIYORSUNUZ.   BAZEN DE ÖYLE RÜYALAR
YARATIYORSUNUZ K‹, ONLAR YAfiAMAYA DEVAM

ED‹YORLAR TIPKI S‹Z‹N G‹B‹. MERAK ED‹YORLAR SONRA;
YAfiADIKLARI DÜNYANIN ÖTES‹NDE NE OLDU⁄UNU…
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görmemiflin oyuncusu olmufl
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MARTIN SCORSESE DEN‹NCE AKLINIZA ‹LK HANG‹ OYUNCU
GEL‹YOR? PEK‹ JOHNNY DEPP DEND‹⁄‹ ZAMAN HANG‹
YÖNETMEN? S‹NEMA TAR‹H‹NDE B‹RB‹RLER‹YLE ÖZDEfiLEfiM‹fi,
B‹R‹N‹N ADI SÖYLEND‹⁄‹ ZAMAN HEMEN D‹⁄ER‹N‹ ÇA⁄RIfiTIRAN,
ÖYLE KEM‹KLEfiM‹fi YÖNETMEN-OYUNCU B‹RL‹KTEL‹KLER‹
OLUfiMUfiTUR K‹, AÇIKÇASI BU B‹RL‹KTEL‹KLER‹N ALTINI
DEfiMEK, HANG‹ NEDENLERDEN DOLAYI BAfiLAYIP, E⁄ER
SONLANMIfiSA AYRILMA SEBEPLER‹N‹ VE B‹RB‹RLER‹N‹N
fiÖHRET OLMASINDA NE KADAR PAY SAH‹B‹ OLDUKLARINI
KEfiFETMEYE ÇALIfiMAK E⁄LENCEL‹ OLAB‹L‹R...

SEN GITTIN M‹ BEN ÖLÜRÜM, BATAR L‹MANDA GEM‹LER 
• Bu yaz›n›n esin kayna¤› Francois Truffaut’nun Jean Pierre Leaud’a olan tutkusudur. ‹lk fil-
mi “400 Darbe”de (1959) verdi¤i baflrolle Leaud’un yüzünü, daha 13 yafl›nda, sineman›n en
tan›nan simalar›ndan biri yapan Truffaut, onu alter egosu olarak benimsedi. “400 Darbe”de
Leaud’un canland›rd›¤› Antoine Doinel karakterini Truffaut  “Love with Twenty”, “ Stolen
Kisses”,  “Bed and Board” ve “Love on the Run” adl› filmlerinde de devam ettirdi. Hatta Truf-
faut’nun Claude Jane ile yaflad›¤› iliflki, çok benzer bir biçimde, yine Jane taraf›ndan oynana-
rak bu filmlerde canland›r›ld›. Fiziklerinin de çok benzer olmas›, Leaud’un Truffaut’nun göz
bebe¤i olmas›na yetiyordu. Leaud, Antoine karakterini oynad›¤› filmlerinin d›fl›nda Truffa-
ut’nun “Two English Girls” ve “Day for Night” filmlerinde de yer ald›. Asl›nda Leaud’un Truf-
faut’da çok özel bir yeri olsa da kendisi Jean Luc Godard’›n da toplam yedi filminde boy gös-
terdi.

• Aralar›nda sadece dokuz ay var. ‹kisi de Manhattan çocu¤u. Ne var ki taa 30’lu yafllar›nda
iken bir partide rastlaflt›lar birbirleriyle. Daha önce bir çok kez karfl›laflt›klar›n›n fark›na var-
d›lar, ama ilk kez o gece tan›flmak nasip oldu ikisine de. Ertesi y›l da ortak ilk filmlerini yapt›-
lar: “Mean Streets” (1974). Biri tart›flmas›z Hollywood’un en yetenekli, kulvar d›fl› yönetmeni
Martin Scorsese; di¤eriyse en “baba” ikinci aktör Robert De Niro. Amerikan sinemas›n›n en
verimli-uyumlu birlikteli¤i ikisininki. Scorsese’nin tutunamayan, serseri, fiziken güçlü ama
ruhen çökmüfl, psikopat, saplant›l› karakterlerini canland›rmak için De Niro biçilmifl kaftan:
“Taxi Driver” (Scorsese-Alt›n Palmiye), “Godfather II” (De Niro-Oscar), “New York New
York”, “Raging Bull” (De Niro Oscar-Alt›n Küre), “King of Comedy”, “Goodfellas”, “Cape
Fear” ve “Casino”. Görünen köy k›lavuz istemez, Scorsese’yi Scorsese, De Niro’yu da De Niro
yapan filmlerdir bunlar. ‹kili uzun zamand›r birlikte çal›flmam›fl olsa da Taxi Driver’›n deva-
m› olarak nitelendirilecek bir film projeleri de varm›fl. Duyurulur!  

• Yine 70’lere ve 80’lere imzalar›n› atan bir baflka “bomba” birliktelik ise, Baltimore’da ayn›
mahallenin çocuklar› olan ama bu sefer daha çocukluktan kanka olup, ilerde de ortal›¤› birbi-
rine katacak bir ikili: Yüce John Waters ve güzeller güzeli Divine. Trash sineman›n Amerika
aya¤›, kötü çocuk lakapl› John Waters tüm filmlerinde genelde ayn› kadroyla çal›fl›r ama kan-
kas›, fetifl oyuncusu, kült flahsiyet Divine’n›n yeri Waters için de sinema tarihi için de ayr›d›r.
Gerçek ad› Glen Milstead olan Divine, erkek olmas›na ra¤men Waters’›n filmlerinin ço¤unda
kad›n karakterleri canland›rm›flt›r : “Multiple Maniacs”, “Pink Flamingos”-Divine’nin mefl-
hur gerçek “bok” yeme sahnesiyle ünlenmifl filmi-, “Polyester”, “Female Trouble” ve “Hairs-
pray”. Ama ne yaz›k ki 1988’de afl›r› kilolar›ndan dolay› uykusunda kalp krizinden hayata ve-
da eden Divine, arkas›nda gözü yafll›, art›k tek tabanca kalm›fl bir John Waters b›rakacakt›r.

• Amerika’dan Japonya’ya s›çrad›¤›m›zda ise, sinema tarihinin en baflar›l› yönetmen-oyuncu
birlikteliklerinden biriyle ve iki dev sinema flahsiyetiyle karfl›lafl›yoruz: Akira Kurosawa ve Tos-
hiro Mifune. Dile kolay tam 16 filmde birliktelik. ‹kisi de t›pk› Scorsese-De Niro gibi en ve-
rimli/meflhur ifllerini birlikte ç›kard›lar. 1949’da “Drunken Angel” ile bafllayan serüven daha
sonra “Stray Dog”, “Seven Samurai”, “Rashomon” ve “Yojimbo” gibi klasiklerle devam etti ve
bu baflyap›tlar Kurosawa ve Mifune’ye dünya çap›ndaki flöhretlerini de beraberinde getirdi.

Fakat, ne yazik ki 1965’te “Akahige” filminde ç›kan
sürtüflmelerden sonra ikili yollar›n› ay›rd›lar. Her ne
kadar aralar›na darg›nl›k girmifl olsa da, Mifune verdi-
¤i demeçlerde oynad›¤› hiçbir filmin, Kurosawa ile yap-
t›¤› filmleri hariç, onu o kadar gururland›rmad›¤›n›
birçok kez yinelemifltir. 

• Japonya’dan Hong-Kong’a indi¤imizde, içlerimizi
burkan sinemas›yla Wong-Kar Wai ve onun sessiz, hü-
zünlü karakterlerinin içini dolduran zarif adam Tony
Leung bizi bekliyor: “Days of Being Wild”, “Chungking
Express”, “Ashes of Time”, “Happy Together”, “In the
Mood for Love” ve son olarak “2046”. Aç›kças› Tony
Leung olmadan bu filmler nas›l olurlard›, düflünmek
bile istemiyorum. 

• Bir di¤er çarp›c› iflbirli¤i ise birer klasik olmufl, kült
kahraman öykülerinin anlat›ld›¤› “Escape from New
York”, “The Thing”, ve “Escape from L.A.” filmlerinin
yönetmeni usta John Carpenter ve çok yak›n arkadafl›
olan Kurt Russell aras›ndad›r. 1979 y›l›nda Carpen-
ter’›n ABC televizyonu için çekti¤i “Elvis” (Russell bafl-
rolde) filminde ikili tan›flt› ve Russell art›k Carpenter’›n
favori oyuncusu olmufl oldu. Böylece de temiz yüzlü
çocuk star imaj›n› de¤ifltirecek projelere imza atmaya
bafllad›. Russell bu dört film hariç bir de Carpenter’la
“Big Trouble in Little China” filminde çal›flt›.

• Yönetmenlerin gözdesi olan oyunculardan bahseder-
ken, binbir surat Johnny Depp ve ne s›fatla an›l›rsa
an›ls›n onu tan›mlamaya dilin yetemeyece¤i flahsiyet
Tim Burton için ayr› bir parantez açmak gerekir. Bur-
ton’›n ne zaman anormal karakterlerine uygun bir
oyuncu arad›¤›nda, s›¤›nd›¤› ilk isim haliyle Johnny
Depp oldu. Malum film “Edward Scissorhands” (1990)
ile bomba etkisi yaratt› ikili.  Daha sonra “Ed Wood”,
“Sleepy Hallow” ve en son “Charlie and the Chocolate
Factory” filminde beraber çal›flt›lar. Depp’in oyuncu-
luk performans›n› en çok zorlayan yönetmen olan Bur-
ton’›n hayalindeki karaktere cuk oturup, o karakteri la-
y›k›yla canland›rabilecek yegâne oyuncu da Johhny
Depp’tir san›r›m.

BENLE YA DA BENS‹Z
Oyuncular; yönetmenlerin çok yak›n arkadafllar› olma-
lar› ya da üstün yeteneklerinin d›fl›nda da hayatlar›na
girmelerinden dolay›, yönetmenle özel hayatlar›n› pay-
laflt›klar› müddetçe onlar›n filmlerinde hep var olurlar.
Paylafl›lan öncelikle özel hayat oldu¤u için, orada pü-
rüzler yada ayr›l›k yafland› m›, yönetmeniyle oyuncu-
sunun ifl yaflamlar›ndaki birliktelikleri de sonlan›r. 

• Bu kategoride akla ilk olarak, kendi ad›ma gelmifl geç-
mifl en iyi yönetmen olan, Ingmar Bergman ve onun
eflsiz kad›nlar› geliyor: Liv Ullman (9 film), Bibi An-
dersson (11 film), Ingrid Thulin (9 film) ve Harriet An-
dersson (9 film). Özellikle, Liv Ullmann “Persona’ya”
(1966), Harriet Andersson “Monika’ya” (1953), Ingrid

YAZI AYKUT ATASAY
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yönetmenler ve vazgeçemedikleri

Thulin “Ç›¤l›klar ve F›s›lt›lar’a” (1972), Bibi Andersson da “Yedinci Mü-
hür’e” (1957) damgalar›n› vurmufllard›r. Hepsi Bergman’›n kalbini çalm›fl,
Liv Ullmann’›n evlenmeden yaflamas›na ra¤men Bergman’dan bir çocu¤u
bile olmufltur (tabi Bergman’›n en az 9 çocu¤u oldu¤u söyleniyor). 
Bergman’›n kad›nlar› d›fl›nda ço¤unlu¤u tiyatro kökenli oyunculardan olu-
flan çekirdek oyuncu kadrosunun vazgeçilmez oyuncusu dev aktör Max
Von Sydow’dan da bahsetmeden olmaz. Sydow, Yedinci Mühür’le bafllaya-
rak Bergman’›n toplam 11 filminde oynam›flt›r.

• Nevrotik New York’lu, entel-iflah olmaz seks düflkünü yönetmen Woody
Allen da idol yönetmeni Bergman gibi hayat›nda o dönem varolan kad›n-
lar için senaryolar›n› yaz›yor ve onlar› baflrollerinde oynat›yordu. 1971’de
Broadway’de oynayan müzikali “Play it Again, Sam”  için yapt›¤› oyuncu
seçmelerinde tan›flt›¤› Diane Keaton’a vuruldu ve ard› arkas›na çekti¤i
filmlerinde baflrole oturttu Keaton’›: “Play It Again, Sam”, “Sleeper”, 
“Love and Death”, “Annie Hall”, “Interiors” ve “Manhattan”. 1980’de Al-
len- Keaton ikilisi ayr›ld› ve böylece sinemadaki birliktelikleri de sona erdi.
Tabii ki çapk›n Woody Allen bofl durmad› ve 1982 y›l›nda çekti¤i “A Mid-
summer Night’s Sex Comedy” filminde tan›flt›¤› Mia Farrow’a abay› yakt›.
Art›k bundan sonraki filmlerinin kad›n baflrolü de belirlenmifl oldu: 
“Zelig”, “Broadway Danny Rose”, “Purple Rose of Cairo”, “Hannah and
Her Sisters”, “Radio Days”, “September”, “Another Woman”, “New York
Stories”, “Crimes and Misdemeanors”, “Alice”, “Shadows and Fog” ve
“Husbands and Wifes”.

• Amerikan ba¤›ms›z sinemas›n›n babas› olan yönetmen-oyuncu John Cas-
savetes de 35 y›l evli kald›¤› efli Gena Rowlands’tan, çekti¤i ço¤u filmde vaz-
geçemedi. “Faces” (1968), “Minnie and Moskowitz”, “A Woman Under
Influence”, “Opening Night” (birlikte), “Gloria” ve “Love Streams”’de
(birlikte) hep baflrol kad›n oyuncusu Rowlands olmufltur Cassavetes’in.
• Coen kardefllerin, Holly Hunter’›n, Frances McDormand’›n ve Sam Rai-
mi’nin bir zamanlar yaflad›¤› bir apartmandan hortlayan evlilik (Joel Coen-
Frances McDormand aras›ndaki), günümüz Amerikan ba¤›ms›z sinemas›-
n›n en çarp›c› birlikteli¤idir herhalde ( ki 1984’ten beri devam ediyor).
McDormand’›n muazzam performanslar ç›karmas›na, Coen’ler cephesin-
deyse neredeyse her filmi baflyap›t olan ifller üretmelerine sebep oldu desek
bu iliflki yalan olmaz san›r›m. McDormand’s›z bir Coen’ler filmi düflün-
mek neredeyse imkans›z. “Blood Simple” ile bafllayan film serüvenlerinde
özellikle McDormand’›n Fargo’daki oyunuyla en iyi kad›n oyuncu, 
Coen’lerin de senaryo Oscar’›na ve Cannes’da da Alt›n Palmiye’ye uzan-
malar›, bu birlikteli¤in en verimli meyveleri.   

• Çin sinemas›na kayarsak, 5. Kuflak olarak adland›r›lan son dönem Çin si-
nemas›n›n Bat›’da en tan›nan yönetmeni Zhang Yimou (yönetmenin son
filmlerinden “Hero” da Türkiye’de geçen aylarda vizyondayd›) ve oyuncu-
su Gong Li ile 1987-1995 y›llar› aras›nda birliktelikleri s›ras›nda ürettikleri
filmlerden söz etmek gerekir. ‹kisinin de ilk filmleri olan “Red Sorg-
hum”dan sonra, alt› filmde daha birlikte çal›flt›lar. “The Story of Qiu Ju”
filmi ile Gong Li, Venedik Film Festivali’nde en iyi kad›n oyuncu, Yimou
da en iyi film ödülünü alarak Bat›’ya kendilerini ilk kez tan›tm›fl oldular.

• Monica Vitti, Michelangelo Antonioni’nin efsanevi üçlemesi “L’Avventu-
ra” (1960), “La Notte” (1961), “L’Eclisse” (1962) ve “Red Desert” (1964); 

•Fanny Ardant, Truffaut’nun “The Woman Next Door” (1981) ve “Finally,
Sunday” (1983); *Isabella Rossellini de David Lynch’in “Blue Velvet”
(1983) ve “Wild at Heart” (1990) filmlerinde yer alarak o dönem birlikte
olduklar› yönetmenlerin filmleriyle tan›nm›fl, flöhret olmufllard›r.

• Yönetmenler ve kad›nlar›ndan bahsederken, yönetmenlerin erkeklerin-

den de bahsetmemek olmaz. Sinema tarihinin alenen bilinen ilk eflcinsel
çifti, çok yönlü artist Jean Cocteau ve sevgilisi Jean Marais. Sürrealist ka-
nattan gelen flair, ressam, yönetmen, oyuncu Cocteau çekti¤i hemen he-
men her filminde baflrole Marais’yi oturtmufltur. Özellikle “Beauty and
The Beast”’deki (1946) ve “Orphee”’deki (1949) performans›yla dünya-
ca ünlü bir aktör olmufltur Marais. 

• ‹talyan Yeni Gerçekçili¤inin en iyi yönetmeni say›lan Luchino 
Visconti’nin de Helmut Berger’e olan aflk› yine sineman›n en bilinen tut-
kular›ndand›. Visconti’nin kameras› adeta afl›k olmuflcas›na Berger’i ta-
kip etti, hayran hayran izledi fimlerde. Hatta çekti¤i son befl filminin dör-
dünde de  Berger’e yer vermiflti Visconti (“The Damned” (1969), “Lud-
wig”, ve “Conversation Piece”). Asl›nda Visconti bir tek Berger’i dünya-
ca tan›nan bir aktör yapan yönetmen de¤il ayn› zamanda “Rocco and his
Brothers” (1960) filmiyle Alain Delon’u da keflfeden insand›r.

• Keflfetmekten söz etmiflken Pedro Almodovar- Antoino Banderas ikili-
sinden söz etmemek olmaz. H›nz›r Almodovar’›n 1982 filmi “Labyrinth



of Passion”da eflcinsel ‹slamc› terörist rolüyle sinema hayat›na bafllayan Banderas,
daha sonra “Matador”, “Law of Desire”, “Women on the Verge of a Nervous Break-
down” ve son olarak “Atame”de oynad›ktan sonra tas› tara¤› toplay›p Amerika’ya
gitti ve bir Hollywood y›ld›z› oldu. 

• Son olarak da Andy Warhol fabrikas›n›n göz bebe¤i Joe Dallessandro’dan bahsede-
lim. Andy Warhol’in yap›mc›l›¤›n›, Paul Morrissey’in de yönetmenli¤ini üstlendi¤i
kült üçleme “Flesh” (1968), “Trash” (1970) ve “Heat” (1972) filmlerinde canland›rd›-
¤› kefl, sokak çocu¤u, jigolo karakterleriyle arzu nesnesine dönüflen Dallessandro, son-
ra yine ayn› fabrikadan ç›kma, “Frankenstein” ve “Dracula” filmlerinde de oynad›.  

NAZARLIKLAR
Filmimin u¤uru, olmazsa olmaz› deyip, filmografilerinde istikrarl› olarak yer verdik-
leri ve ço¤unda yan ama kilit karakterleri oynatt›klar› oyuncular› vard›r yönetmenle-
rin. Örne¤in, Danimarkal› yaramaz yönetmen Lars von Trier, ilk filmi “The Element
of Crime” ve “Idiots” hariç di¤er dokuz filminde de Udo Kier’e çok önemli yan ka-
rakterleri teslim etmifltir. Keza, Ferzan Özpetek’in Serra Y›lmaz tak›nt›s› da Trier’in-
kine benzer. ‹lk filmi “Hamam” hariç, “Harem Suare”, “Cahil Periler” ve “Karfl› Pen-

cere”de yer verdi¤i tek Türk oyuncusudur. Di¤er bir yurtd›fl›n-
da yaflayan Türk yönetmen Fatih Ak›n da günlük hayatta çok
yak›n arkadafllar› olan ‹dil Üner ve Mehmet Kurtulufl’u ilk k›sa
filmlerinden itibaren, “Solino” hariç, tüm filmlerinde baflrol ya
da yard›mc› rollerde oynatm›flt›r.

Ayr›ca yine günlük hayatta çok iyi arkadafl olup, filmlerin senar-
yolar›n› birlikte yazd›klar›, birinin yönetmen koltu¤una oturup,
di¤erininse baflrolü kapt›¤› durumlar da mevzu bahistir. Mese-
la, bunun en tipik örne¤i Wes Anderson- Owen Wilson daya-
n›flmas›d›r. Texas’ta üniversitede tan›flt›ktan sonra “Battle Roc-
ket” (1994) adl› bir k›sa filmin senaryosunu birlikte yazd›lar.
Filmin baflrollerinde Wilson kardefller (Owen-Luke) oynad›..
Filmin senaryosu be¤enilip befl milyon dolarl›k bir bütçeyle
uzun metraj olarak çekildi. Sonras›ndaysa her biri birbirinden
olay, ‘cool’, ironik filmler olan “Rushmore”, “Royal Tenenba-
ums” ve “The Life Aquatic with Steve Zissou” geldi. Wilson yo-
¤un ifl temposu yüzünden sadece son Anderson filminin senar-
yo yaz›mlar›na kat›lamad›, ama Anderson’un her filminde boy
gösterdi.

B‹Z AYRILAMAYIZ
Söz konusu Türk sinemas› oldu¤unda, akla tabii ki de ilk olarak
At›f Y›lmaz-Türkan fioray gelir. Unutulmaz “Selvi Boylum, Al
Yazmal›m” dahil olmak üzere “Berdel”, “Mine”, “Hayallerim,
Aflk›m ve Sen” gibi önemli yap›mlarda ve son olarak “Nihavend
Mucize”de birlikte çal›flt›lar. Asl›nda At›f Y›lmaz deyince sadece
Türkan fioray’› anmak yanl›fl olur, çünkü “Ad› Vasfiye” ve 
“Aaah Belinda” gibi Türk sinemas›n›n en önemli filmlerinden
ikisinde baflrole oturan Müjde Ar da bir nevi flöhretini At›f Y›l-
maz’a borçludur. Keza Y›lmaz son filmi “E¤reti Gelin”de yine
Müjde Ar’la çal›flt›. Aktristlerden devam edersek , y›llard›r süre-
gelen evliliklerinin tohumlar› olarak att›klar› “Kanl› Nigar”,
“Toprak Ana” ve “A¤r› Da¤› Efsanesi” gibi baflar›l› filmlerden
dolay›, Fatma Girik ve Memduh Ün’ü birbirinden ayr› düflüne-
miyoruz. Di¤er yandan “fiaban” fenomenini yaratan Ertem
E¤ilmez, Kemal Sunal ile Sunal’›n ilk filmi “Tatl› Dillim”den
(1972) itibaren üst üste 13 filminde çal›flm›flt›r. Aralar›nda 
“Hababam S›n›f›” serisi, “Köyden ‹ndim fiehre” ve “fiabano¤lu
fiaban” filmleri vard›r. Keza Yavuz Turgul denince de akla ilk
fiener fien’in ad› gelir. Turgul sadece ilk filmi d›fl›nda, “Muhsin
Bey”,  “Aflk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”, “Gölge Oyu-
nu”, “Eflkiya” ve son olarak “Gönül Yaras›”nda da fiener fien ile
birlikte çal›flm›flt›r. Yeni kuflak sinemac›lar›m›z›n en baflar›l›la-
r›ndan olan Nuri Bilge Ceylan ise filmlerinde amatör oyuncu
kullanmay› tercih ediyor ve aile erbab›n›, yak›n arkadafllar›n›
kullan›yor genelde. Rahmetli Emin Ceylan ve Muzaffer Özde-
mir (Cannes Film Festivali’nde en iyi oyuncu ödüllerini ald›kla-
r›n› unutmayal›m) ise her daim baflrollerindeydi Ceylan’›n
filmlerinin.

• fiu ana kadar bahsedilen yönetmen-oyuncu birlikteliklerine
ilaveten, Danny Boyle-Ewan McGrevor, Richard Linklater-Et-
han Hawke, Jean Luc Godard-Anna Karina, Blake Edwards-
Peter Sellers, Rainer Werner Fassbinder-Hanna Schygulla, Ala-
in Resnais-Sabin Azema, Federico Fellini-Marcello Mastroianni
ve Pier Paolo Pasolini-Laura Betti gibi ‘çift’lerin adlar› da sine-
ma tarihinde daima birlikte an›l›r olacak.



Görsel olarak çok etkileyici bir film “Sin City”:
Kareler adeta çizgi romandan f›rlam›fl gibi; siyah
beyaz, yüksek kontrastl›, her filmde rastlamaya-
ca¤›n›z aç›lardan çekilmifl sahnelerle dolu.
Pardösüler rüzgarda dalgal›, yüzler keskin aç›l›
geometrik, gölgeler uzun. Bildi¤imiz 35 mm
filmde bu d›flavurumcu görüntüleri, gri
olmaks›z›n s›rf siyah ve beyaz› yakalamak zor
olaca¤› için dijital video kullan›lm›fl. Ço¤u sahne

yeflil bir arkaplan ile çekilmifl; olaylar›n geçti¤i setler
sonradan post-prodüksiyon s›ras›nda eklenmifl, baz›
karelerdeki objeler renklendirilmifl. Baflka hiçbir sebep
olmasa bile s›rf bu etkileyici görselli¤i yaflamak için
gidilecek bir film.

Neyse ki s›rf görsellikle s›n›rl› de¤il “Sin City”.
Konuflmalar -ki çizgi romana sad›k kal›narak
aktar›lm›fl- 50’li y›llar›n ‘sert adam’ imaj›na uygun,
Mayk Hammer a¤z›na yak›fl›r cinsten. Filmi gördükten
sonra Karaköy’de bir yaz›hanesi olan, esrarengiz olay-
lar› araflt›ran, Beyo¤lu’nun arka sokaklar›nda
geceleyen, düflman› dostundan çok olan bir dedektif
hakk›nda roman yazmak istedim -filtresiz sigara içip
Bo¤az’a karfl› derin düflüncelere dalan. Filmi be¤enip
be¤enmeyece¤iniz biraz da bu tür kestirip atan,
karanl›k, alayc› diyaloglara ne kadar s›cak bakt›¤›n›zla
ilgili, daha do¤rusu ‘erkek adam’ diyaloglar›n› ‘beylik’
mi ‘karizmatik’ mi buldu¤unuzla ilintili, “ooo!” mu,
“öh!” mü diyece¤inize ba¤l›.

Film kad›nlara karfl› ‘eski usul’ yaklafl›ma sahip olmak-
la suçland›. fiöyle ki filmdeki kad›nlar›n hepsi ç›plak ya
da yar› ç›plak dolafl›yor; ihanete u¤rayan, günübirlik
fliddete maruz kalan, korunmaya muhtaç karakter
portreleri çiziyorlar. Adeta 13 yafl›ndaki (erkek) çizgi
roman okur fantazilerine uygun olarak kurgulanm›fl
gibi. Ancak filmi bu konuda elefltirmek haks›z
say›labilir; sonuçta “Sin City”, kara film kavram›n› yeni
bafltan yorumlay›p geniflletmektense, kara film özellik-
lerini çizgi romanla harmanlay›p bu türün yeni, ancak
yenilikçi olmayan, bir örne¤i olmay› tercih ediyor.
Kad›nlar yar› giyinik fahifleler olsalar bile zavall›
de¤iller; her birinin kendini koruma sistemi, ya da çelik
gibi sinirleri, o da yoksa tabanca ve k›l›çlar›, haydi
bilemediniz bir koruyucu ‘herif’i var. Yani titrek nadide
çiçek de¤il de hatun kad›n fikrine daha yak›nlar. Yine
de bir flekilde ucuz ve y›rt›k de¤il, aksine neredeyse asil,
ancak tehlikeli ve öldürücü olabilece¤ini hissetti¤iniz
flekilde hayata geçiriliyorlar.

Erkeklerin de hiçbiri sütten ç›km›fl ak kafl›k de¤il. ‹lk
hikayede Hartigan (Bruce Willis), küçük bir k›z›
tecavüzcü kötü adamdan kurtar›yor ancak iftira sonu-
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günahlar flehri (2005)
YÖNETMENLER: Frank Miller ve Robert Rodriguez 

(M‹SAF‹R YÖNETMEN: Quentin Tarantino)
SENARYO: Frank Miller’›n çizgi romanlar›ndan.

OYUNCULAR: Bruce Willis (Hartigan), Mickey Rourke (Marv),
Jessica Alba (Nancy Callahan), Clive Owen (Dwight), Nick Stahl

(Roark Jr./Yellow Bastard), Powers Boothe (Senator Roark), Rutger
Hauer (Cardinal Roark), Elijah Wood (Kevin), Rosario Dawson (Gail),

Benicio Del Toro (Jackie Boy), Jaime King (Goldie/Wendy), Devon
Aoki (Miho), Brittany Murphy (Shellie), Michael Clarke Duncan

(Manute), Carla Gugino (Lucille)



cu hapse giriyor. Quentin Tarantino’nun yönetti¤i, Benicio del Toro
ve Clive Owen’›n rol ald›¤› ve en sürükleyici ikinci hikaye ise Sin
City’nin iç yap›s› hakk›nda ipuçlar› veriyor, karakterleriyle
tan›flt›r›yor. Üçüncü hikaye ise Marv’›n (Mickey Rourke) kan davas›
üzerine kurulu; kendine iyi davranan tek fahifleyi yata¤›nda ölü bulan
Marv, kendi ölümü pahas›na bile olsun, kad›n›n öcünü almaya ant
içiyor. Bir süre sonra bu üç hikaye birbirine ba¤lan›yor, karakterlerin
birbiriyle iliflkileri daha net olarak ortaya ç›k›yor, hangi bölüm ne
zaman olmufl farketmeye bafll›yoruz; yavafl yavafl önceki detaylar›n
ne anlama geldi¤ini çözüyor, havada kalan noktalar› yerine oturt-
maya bafll›yoruz.

Filmin bir di¤er elefltirildi¤i nokta ise ‘Ucuz Roman (Pulp Fiction)’›n
ucuz bir flablonu oldu¤u. Gariptir ama bu yüzden hem öven, hem
söven var Rodriguez’i. Kabul etmek gerekir ki “Ucuz Roman”›n kro-
noloji takip etmeyen sahneleri, ‘ultra-cool’ adam ve kad›nlar›, stilize
görüntüleri olmasayd› “Sin City” farkl› bir film olabilirdi. Ancak bu
etkileflim ‘kötü örnek’ olmaktan çok yap›sal benzerlik boyutunda
kal›yor. Bir de tabii, neredeyse karikatürize denebilecek vahfli sahne-
lerde.

‹tiraf etmeli, son zamanlarda gördü¤üm en fliddet dolu film “Sin
City”. Görüntülerin renkli olmay›fl›, gerçekçi bir flekilde yans›t›lma-
mas› bu etkiyi az da olsa hafifletiyor ama, ruhunuz kana, cana ve
iflkenceye dayanam›yorsa (kan beyaz aksa da) gitmemeniz isabetli
olabilir. Ama dayanabilecekseniz görün, çünkü kadraj ve imgeler
güzel, film sa¤lam, herkes hasarl›, karizmatik ve eceline susam›fl ama
kimse raconu elden b›rakmam›fl; sonuna kadar delikanl›, sonuna
kadar kad›n. www.sincitythemovie.com

http://www.sincitythemovie.com
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HAYATTAN BIKMIfi OLMAK…BELK‹ DE HEP‹M‹Z‹N B‹R DÖNEM GEÇ‹RD‹⁄‹,
BAZILARIMIZIN SONSUZA KADAR N‹H‹L‹ST KALMASINA NEDEN OLAN B‹R KR‹Z.
B‹R fiEK‹LDE ATLATTIK YA DA ONUNLA YAfiAMAYI BAfiARDIK AMA YA BU ACIYA
ÖLÜMDEN SONRA ÜSTEL‹K H‹Ç ‹STEMEDEN KATLANACAKSAK…‹fiTE EN BÜYÜK
KABUS GEL‹YOR...



Bir düflünün sonsuz bir karanl›ktas›n›z; bu öyle bir karanl›k ki
kör olmak gibi de¤il. Her fleyi görüyorsunuz, hareket ediyorsu-
nuz ama bir felçli gibi iyi olan hiçbir fleyi hissetmiyorsunuz.
Tam tersi sürekli bir ac› hali. Hani bir sabah uyan›rs›n›z ve ken-
dinizi çok ama çok kötü hissedersiniz fakat sebebini asla bula-
mazs›n›z ve bu size daha fazla ac› çektirir ya, iflte onun bin kat›
bir ac› ile YAfiAMAK ZORUNDA oldu¤unuzu düflünün. Her
zaman bu dünyaya dair varolan fleyler gözünüzün önünden ge-
çerken, nereden geldi¤ini bilmedi¤iniz baflka görüntüler –sanki
an›lar- size cehennemi yaflat›r ve Lovecraft’›n ifadesi ile “kan›-
n›z› donduracak derecede dehflet verici bir ç›¤l›k” atmaktan
baflka bir fley yapamazs›n›z.

Eski, çok eski zamanlardan kalan bir inanc›n, bir gelene¤in en
önemli ve en ac› verici laneti zombilik. Voodoo dünyas›n›n ger-
çek cehennemi, sonsuz ›st›rap, sonsuz boflluk, sonsuz ac›. Tar-
lalarda, ormanlarda belki de eve olan hasreti ile mezarlarda üz-
gün ve çaresiz ayak sürtüflleri ve bofl bak›fllarla dolaflan, t›ls›m›
elinde tutan efendisinin bilmedi¤i ve anlamad›¤› isteklerini hiç
tart›flmadan yerine getiren belki de en ucuz kiral›k katil.
Zombili¤in kabaca tarifi yukar›daki gibi olsa da zamanla edebi-
yat, sinema ve çizgi roman sanat› sayesinde onlarca farkl› ç›k›fl
noktas› ve yüzlerce farkl› karakterde zombiler oluflmufltur. Ama
onlar hep bir umutsuzluk ve hiçlik peygamberi olarak yaflad›¤›-
m›z dünyan›n cehenneme dönüflen yan›n›n simgesi oldular.     

HER ÖLÜDEN KAHRAMAN OLMAZMIfi
Düflününce hep k›zm›fl›md›r –her ne kadar geçen say›larda ka-
pak yapt›ysak da- vampirlere gösterilen muhteflem hayranl›k
neden zombilere verilmez. ‹kisi de ölü, ikisi de lanetli, ikisi de
kötü kokuyor. Neden vampir daha karizmatik ki, erotizminden
mi, pelerininden mi, kan yüzünden mi. Zombiler en az›ndan
daha ak›lc› bir fleyin beyin veya etin peflindeler. Asl›nda bir kurt
adam veya vampir gibi zombiler de korku dünyas›n›n en önem-
li karakterlerindendir. Ancak onlar› di¤erlerinden ay›ran en bü-
yük özellik ac›mas›zl›klar›. Vampir afl›k olabilir hatta birkaç de-
fa vicdan azab› çekip ›s›rmayabilir. Kurtadam›n tan›d›¤›na sal-
d›rmama ihtimali oldukça büyük zaten eninde sonunda insana
geri dönüflüyor ancak zombi kaba tabiriyle babas›n› bile tan›-
madan sadece yok ediyor. Zombiler özellikle sineman›n –ki bi-
zimde varaca¤›m›z nokta bu- katk›s› ile geliflen ac›mas›z dünya-
n›n, kimyasallara ba¤lanan hayat›m›z›n, savafllar›n ve toplumsal
krizlerin bir simgesi olarak yaflamaya devam etmektedirler. 

BEYAZ PERDEN‹N ET Y‹Y‹C‹LER‹
Zombiler özellikle B s›n›f› filmler için su ak›t›lmam›fl güzellikte
malzemeler olmufllard›r. Özellikle 70’li y›llarda “Dawn Of The
Dead” (1968 George A. Romero) ve öncesinde “Night Of The
Living Dead” gibi önemli yap›tlardan sonra yaflanan furyada ol-
dukça yarat›c› zombi filmleri yan›nya feci kötü filmler de orta-
ya ç›km›flt›r. Bilinen ilk zombi filmi “White Zombie” (1932 Vic-
tor Halperin) efsanevi Bela Lugosi’nin yan›nda çal›flan insanla-
r› kötü amaçlar› do¤rultusunda zombiye çevirdi¤i  klasik bir vo-
odoo hikayesidir. ‹lk dönem zombi filmleri daha çok romantik
korku filmlerinin egzotik manzaras›na efllik eden temalard›.
Ancak altm›fll› y›llar›n politik de¤iflimi ve özgürlük rüzgarlar›
korku sinemas›n› da rahatlat›nca fazla didiklemekten hofllan›l-
mayan konular da bu filmlere yans›maya bafllad›. Bu noktadan
sonra büyük k›sm›na “gore” diyebilece¤imiz iç buland›r›c› ve
kafa kar›flt›r›c› zombi filmleri mantar gibi bitmeye bafllad›.  

CARNIVAL OF SOULS (1962 Herk Harvey)
Asl›nda her zaman bir hortlak filmi olarak görülen ancak
oldukça farkl› bir zombi filmi olan “Carnival Of Souls” bu
tarz›n en ilgi çekici yap›tlar›ndan biridir. Gerilim-Korku
ad›na hiçbirfley hissetmiyorsan›z bile sadece albümlük gö-
rüntüleri için seyredilmesi gereken bir film. Bir grup arka-
dafl keyif olsun diye seyahat ederken arabalar› nehire uçar
ve sadece kahraman›m›z Mary kurtulur ve yak›ndaki bir
kasabada kilise orgu çalarak çal›flmaya bafllar. “Carnival of
Souls”da ki ölüler mezardan ç›km›fltan çok cenaze s›ras›n-
da tabutunu terk etmifl gibi dururlar. Yüzlerindeki  insa-
n›n kan›n› donduran gülümseme ile sanki içimizde yafla-

d›¤›m›z tüm çeliflkileri ve kabullenemedi¤imiz ve ço¤unu kendimizin yaratt›¤› kabus-
lar›m›z› surat›m›za vuruyorlar.

UNDEAD (2003 Michael-Peter Spierig)
Avusturalya filmi “Undead” ifle farkl› bir aç›dan yaklafl›-
yor. Uzaydan gelen meteorlar çarpt›klar› her insan› zom-
biye çevirmeye bafllar. Yay›lan bu problem ayn› “Night Of
The Living Dead” de oldu¤u gibi ayn› kasabadan birbiri
ile alakas›z bir grup insan› ayn› evin çat›s› alt›na toplar.
Asl›nda herkes büyük bir plan›n içindedir. Bol hareketli
ve konuflmal› filmin asl›nda türün di¤er ürünlerine göre
getirdi¤i yeni bir fley yok. Ancak kurgusu ve görselli¤i ile
yeterince göz doldurdu¤u bir gerçek. Üstelik yönetmen
kardefller filmin tüm efektlerini evlerindeki bilgisayarda
yapm›fllar. Yeni dönem düflük bütçeli zombi filmleri için-

de önemli bir yeri oldu¤u kesin.

WILD ZERO (2000 Tetsuro Takeuchi)
‹flte bol karmafla, gürültü ve kafa kar›fl›kl›¤›na sebep vere-
bilecek oldukça keyifli bir film. Bafltan sona absürd diya-
loglar ve klasik Japon espri anlay›fl›. Uzayl›lar dünyay› ba-
sar ve insanlar zombiye dönüflür. Buraya kadar oldukça
standart giderken kahramanlar›m›z› tan›y›nca ifller ç›¤›-
r›ndan ç›k›yor. Dünyan›n kurtuluflu ünlü rocker (!?) kan
kardefller Bass, Guitar ve   Drum Wolf’un becerilerine
ba¤l›d›r. Harika zombi tiplemeleri ve arada  göndermeye
çal›flt›¤› kabaca “Kendin ol, adam ol” gibi maskülen me-
saj› ve Wolf kardefllerin harika garage, punk ve noise per-
formanslar› ile kesinlikle arflivinizde bulunmas› gereken

bir yap›m. Film Japon yap›m› ama Tayland’da çekilmifl ve her nedense baflroller ha-
riç tüm zombi rollerini özellikle Taylandl›lara oynatm›fllar.

ZOMBI (1979 Lucio Fulci)
‹flte dehflet ve kan dolu zombi filmlerinin flah›. Filmde
oynayan cesetlerin ortalama mezar ömrü en az dört befl
ay oldu¤u için çürümemifl temiz yüzlü veya sa¤›ndan so-
lundan inatla kurtçuklar ç›kmayan bir arkadafla rastlaya-
mayaca¤›n›z, gerçek gore zombi filmlerinin en önemlisi.
Bu filmde ‹talyan korku sinemas›na dair her fleyi bulabi-
lirsiniz. New York flehrinde terkedilmifl bir botta bulu-
nan ceset kahramanlar›m›z› Karayib Adalar›’na kadar gö-
türür. Burada tan›flt›klar› bir doktor onlar› iyice içinden
ç›k›lmaz bir yola do¤ru sürükler. Bundan sonras› bolca
yerinden hoplama, ekrana tiksinerek bakma veya gözleri-

nizi kapatma fleklinde ilerler. Fulci’nin zombilerinin en büyük özelli¤i onlar›n su ka-
t›lmam›fl bombofl ölüler olmas›d›r. Bak›fllarda, yürüyüfllerinde yakalad›¤›n›z tek fley
gerçekten karanl›k bir ülkeden geldikleri ve tek amaçlar›n›n yemek oldu¤udur.
Fulci’nin amac› ne olursa olsun güzel bir zombi filmi olmufl.
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zombi filmleri

THE FOG (1980 John Carpenter) 
John Carpenter filmografisine bakt›¤›m›zda
“The Fog” ve “The Thing” her zaman ön plana
ç›kar. Yönetmenin bana göre baflyap›tlar›ndan
biri olan yap›m yüzlerce y›l önce ortadan kalk-
m›fl olan ac›mas›z bir korsan grubunun lanetinin
yeniden uyanmas› ile bafllar. Yo¤un ve tuhaf bir
sis ile art›k hepsi birer ölü olan korsanlar geçmi-
flin intikam›n› almaktan baflka bir amaçlar› ol-
madan önlerine ç›kan tüm canl›lar› öldürürler.
Gerek sinir bozan müzi¤i, gerek gözü efektler ile
doldurmadan yüre¤inizi a¤z›n›za getirmesi ile

“The Fog”  içinde en az zombi görüp en çok korkaca¤›n›z filmler listesinde
bafl s›rada olabilir.

DEAD ALIVE YA DA BRAINDEAD
(1992 Peter Jackson)
Peter Jackson hayat›n› Oscar ve kocaman yap›t-
lar süslemeden önce de yapt›¤› nispeten düflük
bütçeli ama yarat›c› filmler ile kendine uzun bir
yol açm›flt›. “Brain Dead” tuhaf bir espri anlay›fl›
ile zombiler ile düflman olmaktan çok bar›fl›k
ama fliddet dolu bir hayat yaflama flans› veriyor.
Kahraman›m›z Lionel aristokrasi tak›nt›l› ve ruh
hastas› annesinin yan›nda tam bir köle hayat›
sürmekte iken annesinin ald›¤› bir ›s›r›k sonucu
yavafl yavafl zombiye dönüflüyor ve olaylar ç›¤-

r›ndan ç›kar. Hiç s›k›lmadan seyredebilece¤iniz filmin özellikle finalindeki
Evil Dead misali katliam sahnesine dikkat.

NON SI DEVE PROFANARE IL SONNO
DEI MORTI 
(1974 Jorge Grau)
Onlarca farkl› isme ait bu film daha çok “Living
Dead At The Manchester Morgue” ad› ile tan›n-
makta. ‹ngiltere’de bir tarlada farkl› bir amaçla
yap›lan özel bir araflt›rman›n zamanla küçük bir
yan etkisi ortaya ç›kar. O da bu ultrasonik seslerin
insanlar› mezar›ndan ç›kar›p etobur birer zombi-
ye çevirmesi. Gelecek hakk›nda hiçbir umut vaad
etmeyen yap›m, uzun süre de¤eri bilinmese de ar-
t›k kült kategorisine girmifl bulunmakta. Özellik-

le bolca cannibalism isteyenlere ›srarla tavsiye olunur. 

Asl›nda zombi filmleri ile ilgili bir fleyler anlat›lmas› gerekti¤inde afla¤›daki
filmler önceliklidir. Özellikle 20. yüzy›l›, globalizmin, endüstriyelleflmenin,
savafllar›n k›sacas› cehenneme çevirmek için çabalad›¤›m›z dünyan›n en
güzel yans›malar›n› bu filmlerde bulabilirsiniz. Özellikle “Dawn Of The
Dead”in geçti¤i al›flverifl merkezinde yap›lan göndermeler, “Night Of the 
Living Dead”de ›rkç›l›ktan ekonomik çöküfle kadar giden hesap sormalar
ve daha birçok ayr›nt› zombi filmlerini basit birer korku malzemesi olmak-
tan ç›kart›yor. Hayat›n›zda hiç seyretmediyseniz en az›ndan bir tane seyre-
din, çünkü ne zaman ne olaca¤› belli olmaz, haz›rl›kl› olmak gerek.

MUTLAKA ‹ZLENMES‹ GEREKEN ZOMB‹ F‹LMLER‹
NIGHT OF THE LIVING DEAD (George A. Romero 1968) , DAWN OF THE DEAD (Ge-
orge A. Romero 1978) , CITY OF THE LIVING DEAD (Lucio Fulci 1980) ,
RETURN OF THE LIVING DEAD (Dan O’Banon 1985) , SHAUN OF THE DEAD (Edgar
Wright 2004) , DAY OF THE DEAD (George A. Romero 1985) , 
NIGHT OF THE DEMONS (Kev›n Tanney 1988)

http://www.rodeostrip.com
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haziran festival
duyumlar›!
Önümüzdeki say› s›k›ca üzerinde duraca¤›m›z bir konu bu, zira bu sene festi-
valler ve konserler aç›s›ndan oldukça berketli geçece¤e benziyor. 2005
Haziran maratonu 4 Haziran tarihinde Babylon’da gururla sundu¤umuz
Damon & Naomi’yle bafll›yor elbet. Fakat bununla da kalm›yor. ‹flte Haziran
maratonunun devam›...

Efes Pilsen One Love
Efes Pilsen sponsorlu¤u, Pozitif iflbirli¤i ile düzenlenen ve geçti¤imiz y›llarda
Manu Chao, Moby ve Peter Gabriel’i a¤›rlayan “Efes Pilsen One Love
Festival” bu y›l 9-11 Haziran tarihlerinde Pozitif iflbirli¤iyle ParkOrman’da
gerçeklefliyor. Festival, bu y›l Chemical Brothers’› sahneye ç›kararak bombay›
patlat›yor. Festivalin ilk günü cereyan edecek bu performans›n öncesinde
sahne alacak isim ise brit-pop’cular› sevindirebilir: Super Furry Animals! 10
Haziran’da ise Stone Roses adam› Ian Brown’u canl› izleyece¤imizi ö¤renince
ise yüre¤imize su serpildi.  

Rock ‹stanbul
19-21 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleflecek Rock ‹stanbul Festivali afiflleri
flimdiden etraf›m›z› sard›. Festivalde sahne alacaklar› aç›klanan dört isim olan
Garbage, Megadeth, Kraftwerk ve Black Label Society çok say›da farkl› din-
leyiciyi bir araya toplayaca¤a benziyor. Ancak henüz aç›klanmayan çok büyük
isimlerin de varl›¤›ndan bahsediliyor. Hiçbir yasal dayana¤›m›z olmaks›z›n ve
sorumluluk almaks›z›n, yaln›zca kulaktan duydu¤umuz bilgiler ise bu büyük
isimlerin White Stripes, Manic Street Preachers ve Mogwai olabilece¤i
yönünde. Yaln›zca dedikodu bunlar; hemen heyecanlanmay›n ki sonra
üzülmeyin.

7 May›s Cumartesi günü Vox, Acme Organization taraf›ndan gerçeklefltirilen
aktiviteyle Bulgar as›ll› hardcore toplulu¤u “Last Hope”u a¤›rl›yor. Esas sevin-
dirici haber ise ‹zmir’li emo/screamo grubu “In Between”in de ayn› organizasy-
onla ‹stanbul’daki ilk konserini gerçeklefltiriyor olmas›! Sahne alacak di¤er
gruplar ‹stanbul demo sahnesinden “Bleed Myself Tonight” (metalcore) ve
“Lifelock” (punk/hardcore). Kap›lar 3’te aç›l›yor, geç kalmay›n. Biletler 10 YTL,
biletix’ten de al›nabilir pek tabii. 

“Kendi müzi¤ini yapan” müzisyenlerin yar›flmas›nda final için geri say›m bafllad›.
Final öncesi etkinliklerin ilki 4 May›s akflam› Roxy Cultura’da gerçeklefltirilen
“Videoart›müzik Projesi”. ‹kinci etkinlik ise REC Dergisi iflbirli¤iyle 5 May›s’ta
Roxy’de düzenlenen bir panel. Yar›flman›n son aflamas›nda ön elemeyi geçen
finalistler 9-12 May›s’ta Roxy sahnesinde ödül için yar›fl›yor ve canl› perfor-
manslar›n› sergiliyorlar. 10 .Tuborg Roxy Müzik Günleri’nde ödül almaya hak
kazanan gruplar ise 18 May›s akflam› gerçekleflen final gecesinde aç›klan›yor.
‹yi flanslar!

müzik

last hope vox’ta



franz ferdinand
yeni albüm üzerinde

felix
roxy’de

‹skoçya’daki stüdyolar›na kapanan Franz Ferdinand, sonbaharda yay›nlamay›
planlad›klar› yeni albümleri için kay›tlara bafllam›fl. Turne halinde olmad›klar› için
çok yarat›c› bir süreçte olduklar›n› söyleyen Alex Kapranos, birkaç flark› birden
yazd›klar› günler bile oldu¤unu söylüyor. Kula¤›m›za gelen baz› yeni Franz
Ferdinand flark› isimleri ise “Your Diary”, “Wee Andy” ve “Evil Heathen”.
Gözümüz üzerlerinde…

Her sene ad›mlar›n› daha da
sa¤lamlaflt›ran Phonem elektronik
müzik ziyafeti mümkünse kaçma-
mas› gereken bir dizi konserle
geliyor. ‹flte Phonem May›s pro-
gram›: 
4 May›s/Indigo – Dinamo Gecesi
5 May›s/Babylon – M83
6 May›s/Babylon – Amon Tobin
7 May›s/Indigo – Radioactiveman
ve Andrew Weatherall

90’lar›n efsanevi ‹sveçli pop grubu “Army Of Lovers”›n beyni
Alexander Bard, yepyeni electro-pop/euro-pop grubu BWO (Bodies
Without Organs) ile geri dönüyor. BWO ise, Room Recordings ve
EMI’›n katk›lar›yla 6 May›s Cuma akflam› BALANS’da, sahne al›yor.

2000’lerin en popüler ve önemli elektro, neo-wave ikilisi “Miss Kittin
And The Hacker”, Room Recordings’in katk›lar›yla, 20 May›s Cuma
akflam› BALANS Music&Performance Hall’da. Dans edilecek bir
gece olaca¤a benzer. 

5 May›s gecesi Roxy’de dans
müzi¤inin sevilen ismi, daha
önce Bant sayfalar›na da
konuk etti¤imiz Felix Da
Housecat sahne alacak.
Biletlere ö¤renci olmayanlar
30 YTL’ye, ö¤renciler ise 25
YTL’ye sahip olabilecek.

phonem
by miller

may›s’ta balans‘ta
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30 MAYIS’TA ‹STANBUL MASLAK VENUE’YE, ARDINDAN
DA 31 MAYIS’TA ANKARA SAKLIKENT’E B‹R ROCK 
EFSANES‹ KONUK OLUYOR. 25 YILLIK KAR‹YERLER‹NDE
‹LK KEZ ‹STANBUL’A GELECEK OLAN SONIC YOUTH’UN
VOKAL‹ST VE G‹TAR‹ST‹ THURSTON MOORE ‹LE
TÜRK‹YE’DE ‹LK KEZ BANT KONUfiTU.



25 y›ll›k çalkant›s›z ve istikrarl› bir kariyer, 14 albüm ve say›s›z proje; tonlarca gruba hayat
vermifl –bunlar›n içinde Nirvana, Interpol, Pavement’› da say›n-, fark edildi¤i zaman
rock’›n tarihini de¤ifltirmifl bir müzik, yayd›klar› düflünceler, sözler ve eserlerle, sahne du-
rufllar›yla sadece bir de¤il iki-üç nesli birden etkilemifl bir sesli ifller fabrikas›... Sonic 
Youth Türkiye’ye geliyor... Ve bu sefer ayak üstü söylenen bir dedikodu de¤il bu, gerçek-
ten geliyorlar. Kod Müzik’in belki de bugüne kadar ki en önemli organizasyonunda 
“Teenage Riot”, “100%”, “Schizophrenia”, “Sunday” gibi klasiklerle kulaklar›m›z› kanat-
mak için geliyor Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo, Steve Shelley ve Jim 
O’rourke. Ve size deniyor ki “Thurston Moore ile röportaj yap”. “Yapmam” derseniz sa-
laks›n›z, “Yapar›m” derseniz de hayat›n›z›n yüzleflmelerinizden birini yaflayacaks›n›z. De-
niyor ki kendisi çok s›k›lgan; her an f›rça yiyebilirsiniz. Ama telefon çal›yor, art›k çok geç,
konuflmak zorundas›n›z onunla... Belki bir son saniye müdahelesi, belki abiniz ar›yordur
dile¤i... ve ahize kalk›yor bafll›yorsunuz konuflmaya, sanki Amerika’daki çocukluk arkada-
fl›n›zla konuflur gibi:   

Türkiye’ye gelmeniz neden bu kadar uzun sürdü. Y›llard›r sizi merakla bekleyen büyük bir kitle var burada? 
Biz çok uzun zamand›r gelmek istiyorduk ama bu tip ifller bizim d›fl›m›zda gelifliyor bili-
yorsunuz. Organizasyon flirketleri bu konuda yetkin olan taraf. Sonuçta dünyan›n birçok
yerine gittik, hatta oldukça fazla yere gittik ama Türkiye’ye hiç gelmemifl olmam›z ac› ta-
bii. Daha önce giriflimler olmufltu ama flimdi hat›rlayamad›¤›m sebeplerden gerçekleflme-
miflti. 

Beklentileriniz neler?
Türkiye’yi görmek için sab›rs›zlan›yoruz, zaten bu iflin en çok sevdi¤imiz yan› da bu. Ne
yaz›k ki Türkiye’de çok az vaktimiz var, ‹stanbul’a gelip hemen sahne alaca¤›z, sonra da
Ankara’ya gidece¤iz, sonra da baflka bir festival için yine seyahat etmemiz gerekiyor. Ama
en büyük beklentim yeni yerler görmek, yeni yüzlerle tan›flmak ve Türk gruplar› dinlemek.
Bir de özellikle Ankara’y› çok merak ediyorum. 

“Confusion Is Sex” ve “A Thousand Leaves” albümlerinizin prodüktörü Wharton Tiers da birkaç hafta önce
Replikas’›n albümü kay›tlar› için ‹stanbul’dayd›...
Öyle mi! Ondan iki y›ld›r haber alm›yordum. O New York’da yafl›yor, bizim evimizse New
York’un iki üç saat d›fl›nda...

Peki, sizin alt grubunuz olacak olan Replikas’› dinleme flans›n›z oldu mu?
Hay›r. Ama bir zamanlar Zen vard›, hatta onlar›n albümlerini bile basm›flt›m burada. Mü-
ziklerine bay›l›yordum ama hiç çalarken izleyemedim. Halen birlikteler mi?

Hayir ama Zen elemanlar›ndan birkaç›n›n yeni grubu var. Onlar Baba Zula ad›yla devam ediyorlar.  
Gerçekten de¤iflik ve alternatif Türk gruplar› dinlemek için sab›rs›zlan›yorum. 

Bildi¤im kadar›yla evinizde büyük bir plak koleksiyonunuz var... 
Evet, yani bir koleksiyonerim diyemem ama oldukça fazla pla¤›m var. Tabi Türkiye’de
vaktim olaca¤›n› sanm›yorum yenilerini almak için. 

Kad›n pop y›ld›zlar›na bir tak›nt›n›z var. Bugüne kadar Karen Carpenter, Madonna, Patti Smith ve son ola-
rak Mariah Carey hakk›nda parçalar yapt›n›z... 
Tak›nt› diyemem buna, ama Mariah Carey hakk›nda yapt›¤›m›z parçay› soruyorsan onu
hikayesi flöyle; o s›ralar Kim, Mariah Carey’nin bafl›ndan geçenlerle çok ilgileniyordu.
Kendini Marilyn Monroe gibi tan›tan bir kad›n olarak görüyordu onu. Son albümde bü-
tün lirikleri oturup beraber yazd›k, ki bunu ilk kez yap›yorduk, ve o s›ralarda Kim (Gor-
don) gazetede onun bir sinir krizi geçirdi¤ine dair bir haber okumufltu, ben de ona “Ne-
den onun hakk›nda bir flark› yazm›yoruz” dedim. Bir nevi flaka gibiyi asl›nda, onun arka-
dafl›y›z da ona yard›mc› olabilirmifliz gibi bir hissi olsun istedik. Ayr›ca, free-caz müzisye-
ni olan Arthur Doyle hakk›nda da bir flark› yazmak istiyorduk ve Kim ikisinin de birer di-
va oldu¤unu, ikisini de bir flark› da kullanabilece¤imizi önerdi. Biz de bu ba¤lant›y› kura-
rak bu flark›y› yazd›k. Ama pop divalar›yla ilgili bir tak›nt›m›z oldu¤unu sanm›yorum. Yi-
ne de Patti Smith hakk›nda, özellikle “Psychic Hearts” albümümde onun ad›n› çok kullan-

d›¤›m› biliyorum. Onun ismini s›k s›k kullanman›n e¤lence-
li olaca¤›n› düflünmüfltüm. Ayr›ca gençli¤imden beri benim
için her zaman çok büyük bir ilham kayna¤› oldu. Benim
genç yaflta New York’a gelmemin tek sebebi de o zaten. O
albüm s›ras›nda Patti Smith ile ilgili bir tak›nt›m oldu¤u
do¤ru, ama san›r›m o tak›nt›y› att›m içimden. 

Gruba “New York City Ghosts & Flowers” albümüyle kat›lan Jim 
O’Rourke’un Sonic Youth’a daha temiz, parlak bir ses getirdi¤ini ve bi-
raz daha pop anlay›fl› tafl›d›¤›n› düflünüyorum.
Jim O’Rourke nedense her zaman acayip deneyselci bir mü-
zisyen olarak bilinir ama o pop müzi¤ini gerçekten anlaya-
bilen, bilen biri. Pop t›n›lar›n›n içindeki güzelliklerden en az
avantgart müzikten etkilendi¤i kadar etkilenen biri o. Sonic
Youth da her zaman pop ve avangart’› dengelemeye çal›flan
bir grup oldu. Onun grubun bir parças› haline gelmesinde
en önde gelen sebeplerden biri de bunu çok iyi görmesi ve
bizimle o kademede birleflmeyi baflarmas›yd›. Ayr›ca Kim ve
benim aksime, Jim çok daha farkl› bir müzikal alt yap›ya sa-
hip. Biz enstrümanlar›m›z› standart akord etmesini bile bil-
miyoruz. Steve (Shelley) ve Lee (Ranaldo) de enstümanlar›-
na hakimler ama farkl› bir müzikal geçmiflleri var. Ama Jim
çok ciddi bir ‘avantgart’ e¤itiminden geçmifl biri ve çok tek-
nik bir müzisyen. Bu yüzden gruba gelmesi harika oldu ka-
n›mca. Sonic Youth’a yenilik katt› diyebilirim. 

20 y›ldan sonra gruba yeni birinin kat›lmas›n› sorgulad›n›z m› hiç?    
Hay›r, bunun tamamen organik olmas›n› sa¤lad›k. Jim, So-
nic Youth’un bir geçmifli oldu¤u gerçe¤ine karfl› çok hassas,
o her zaman grup içerisinde özgür olan bir temsilci gibi ola-
cak. Biz Jim olmadan da dört kiflilik halimizle de her zaman
ayakta kalabiliriz. 

Son albümünüz “Sonic Nurse” bugüne kadarki Sonic Youth albümlerinin
hepsinden referanslar tafl›yor gibi…
Bence bizim oldukça belirgin bir müzik anlay›fl›m›z var. Ba-
zen bizi hep ayn› fleyi yapmakla elefltiriyorlar ama ben bi-
zimle ilgili bunu seviyorum. Baz› gruplar her zaman yapt›k-
lar› o belirgin müzikle tan›n›rlar ve bu benim çok hofluma
gidiyor. The Ramones’da da sevdi¤im fley buydu, her al-
bümleri birbirine benzer çünkü onlar The Ramones. Bence
dinleyicilere gerçek gelmeyecek parçalar yapmaya bafllamak
çok ak›ll›ca olmazd›. Bu yüzden her zaman geleneksel Sonic
Youth parçalar› yapmaya çal›fl›yorum. Birçok grup bizim
müzi¤imizden etkilenerek, onu temel alarak onu bambaflka
yerlere tafl›d›lar ve çok, belki bizden bile çok baflar›l› oldular
ama biz köklerimize ba¤l›y›z san›r›m. 

Son yay›nlad›¤›n›z dvd’de “Disconnection Notice” parças›n›n da klibini
izleme f›rsat›m›z oldu. Ayn› arabada giden ve birbirleriyle kavga eden
genç bir grubu gösteren komik ve e¤lenceli bir klip. Ama merak ediyo-
rum sizin bafl›n›zdan geçen gerçek bir hikayeden mi bu klibin konusu?
(gülüyor) San›r›m o tip minibüsle yollarda olan her grup
için gerçek bir hikayedir bu. Tamamen çekiflmelerle ilgili.
Black Flag’in ilk elemanlar›ndan biri de, gruptan bu yüzden
ayr›ld›¤›n› söylemiflti bana. O yafllarda san›r›m gruplarda bu
tip fleyler çok yayg›n oluyor. Ama klibi yöneten Tom Sur-
gal’›n dahice bir ifl ç›kard›¤›n› düflünüyorum. 

RÖP J.HAKAN DEDEO⁄LU
‹LLÜSTRASYON BORA BAfiKAN
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sonic youth

1991’e dönecek olursak. O y›l “The Year Punk Broke” konser videosunu yay›nlam›flt›n›z.
Sizin d›fl›n›zda Dinosaur Jr, Gumball, Helmet, Nirvana gibi gruplar›n da sahne ald›¤› festi-
valin videosuydu ve o y›llarda tüm müzik sahnesini de¤ifltirmeye haz›rlanan büyük bir çe-
te gibiydiniz… flimdilerdeyse bu gruplar›n ço¤u ortal›klarda yok.
Dinasour Jr tekrar bir araya geldi duydun mu?

Evet, geçenlerde bir internet sitesinde okudum…
Belki Gumball’› da tekrar kursalar iyi olur. Ama iflte insanlar büyüyor ve
her fley de¤ifliyor. Yani ayn› ifli sürekli yapamazs›n çünkü bu iflte o kadar
çok para yok. Yani ya hayat›n› tamamen müzi¤e adamal›s›n ya da zengin
olursun ki kimsenin zengin falan oldu¤u yok. Yani, Nirvana zengin oldu
ama… Çok az grup yapt›¤› müzikle yaflayabiliyor. Endüstrinin insanlar›n
gözüne soktu¤u çok tuhaf bir imaj var, herkes rock’n roll’un zengin adam-
lar›n ifli oldu¤unu san›yor ama tam bir palavra. Sadece çok az insan hayat-
ta kalabiliyor, Greenday ya da Red Hot Chili Peppers gibi mesela. Ama on-
lar›n seviyesinde olan befl-alt› grup var, buna karfl›l›k milyonlarca grup sü-
rünüyor. 

“The Year Punk Broke”un üzerinden 15 y›l geçti ve siz flimdi daha çok küçük bir festival
olan All Tomorrow Parties festivallerinde ç›k›yorsunuz. O zamandan bu zamana neler de-
¤iflti müzik piyasas›nda?
fiimdilerde çok daha harika ‘underground’ gruplar oldu¤unu düflünüyo-
rum. 80’lerin sonu ve 90’lar›n bafllar›ndaki alternatif rock’tan, bütün de-
neysel müzik dünyas›ndan, folk müzi¤inden etkilenmifl bir sürü grup var.
Bir sürü de¤iflik etkileflimlerden gelen gruplar bunlar ve hep birlikte çal›-

yorlar ve eskiye oranla flimdi çok daha güçlü oldu¤unu düflünüyorum alt
piyasan›n. ATP ile bu gruplar›n tan›t›lmas›na yard›mc› olmak istiyorum.
Biliyorsunuz ATP her seferinde baflka bir müzisyen ya da sanatç›n›n kü-
ratörlü¤üne veriliyor, büyük bir kar›fl›k kasetin canlanmas› gibi biraz ama
iyi bir fley. Ben de Zen gibi gruplar› sahneye ç›kar›p destek olabildi¤im
için önemsiyorum ATP festivallerini. ‹nsanlar›n MTV’de ya da radyoda
duyduklar›ndan farkl› müzikler de var çünkü. Çok ufaklar belki ve mil-
yonlar satm›yorlar ama daha içten ve samimi bir müzik yap›yorlar.

Evet, sizin ve Sonic Youth’un genç gruplar› desteklemek konusunda bir misyon edindi-
¤iniz bilinen bir fley. Peki bu aralar dikkat edilmesi gerekilen bir iki grup sayabilir misiniz?   
Akl›ma ilk gelen isimler Wolf Eyes, Hair Police, Double Lepards, Wooden
Wand and The Vanisihng Voice, White Magic… Bu gruplar gerçekten
farkl› türleri bir araya getirip beni bile flafl›rtan bir müzik yap›yorlar. 

‘Jazz Master’ m› çal›yorsunuz hala, en sevdi¤iniz gitar o san›r›m. 
Evet, hala ‘jazz master’›mdan vazgeçmifl de¤ilim. 

Asl›nda teker teker her Sonic Youth parças›n›n hikayesini sormak isterdim. Ama akl›ma
ilk gelen ve hep orada yer eden Sonic Youth’un en melankolik parçalar›ndan biri 
“Diamond Sea”nin hikayesini sormak isterim?
Tanr›m, çok uzun zamand›r çalm›yoruz onu. Biraz özgür b›rak›lm›fl, sa-
l›nm›fl bir görüfl düflüncesi vard› kafamda o parçay› yazarken ve onu 
Budist metinleriyle birlefltirmeye çal›fl›p yeni bir dile dökmeye çal›fl›yor-
dum. Asl›nda olmak istedi¤ine varamam›fl bir fliir diyebilirim “Diamond
Sea”nin sözleri için. 

Son albümünüzde, özellikle “Peace Attack” gibi parçalarda güçlü savafl karfl›t› lirikler var.
Günün dünyas›nda sizi en çok rahats›z eden ne?
‹nsanlar›n otoriteyi fazla sorgulamamalar›. Özellikle Amerika’da bunu
çok hissedebiliyorum. Ve ifller burada git gide daha da belirsiz olmaya
bafllad›. Halbuki insanlar otoriteye güvenmek ve inanmak istiyorlar ama
otoritenin verdi¤i düflüncesiz kararlardan en çok etkilenen yine bu insan-
lar ve bunu göremiyorlar. Bunu insanlara anlatmaya çal›fl›rken her fleyi
alafla¤› etmeye çal›flan  kifli olarak öne ç›kar›l›yorsun. Dünyan›n fakir in-
sanlar›, fevkalade zengin ve emperyalist güçlere arzusu olan insanlar tara-
f›ndan o kadar sömürülmüfller ki… Bunun kötü oldu¤unu çoktan ö¤ren-
mifl olmam›z gerekirdi ama düzelmiyor ve tam tersi daha da kötüye gidi-
yor. Bir çizgi film gibi resmen. Tam bir saçmal›k. Katolik kilisesi tama-
men sa¤c› olan bir adam› seçiyor, inanabiliyor musunuz? 

San›r›m “Tanr›’n›n Rotweiler’›” diye bir lakab› var...
Evet! Düflünebiliyor musunuz hiç de bir geçmifli olmayan bir adam› 
Papal›k gibi bir konuma seçiyorlar. Yani, sa¤c›lar daha ne kadar ileri gi-
debilirler ki. 

Thurston Moore günlük hayat›nda müzik yapmak d›fl›nda ne yapar?
Çeflitli konular hakk›nda yaz›lar yaz›yorum ve k›z›mla vakit geçiriyo-
rum…

K›z›n›z da gelecek mi sizinle Türkiye’ye?
Eevet, evet gelecek.  

Sizin konserinizden sadece üç gün sonra bizim düzenledi¤imiz bir Damon and Naomi
konseri olacak. Sizin alt grubunuz olmak bile istemifllerdi bir ara…
Harika! Peki neden olmad› ki, harika olurdu asl›nda.

Farkl› organizasyonlar oldu¤undan ve vakit olmad›¤›ndan.   
Bu çok üzücü, onlar harika bir grup, son albümlerini henüz dinleyeme-
dim ama çok merak ediyorum. Belki bir daha ki sefere...



RESM‹ ALBÜMLER‹

THURSTONMOORE
gitar - vokal

LEE RANALDO
gitar - vokal

KIM GORDON
bas - vokal

STEVE SHELLEY
davul

JIM O’ROURKE
gitar

KEND‹ PLAK fi‹RKETLER‹NDEN
YAYINLADI⁄I ALBÜMLER

1983 Confusion Is Sex - SST 
1985  Bad Moon Rising - DGC 
1986  EVOL - DGC 
1986  Made in USA - Rhino 
1987  Sister - DGC 
1988  Daydream Nation - DGC 
1990  Goo - DGC 
1992  Dirty - DGC 
1994  Experimental Jet Set, Trash & No Star - DGC 
1995  Washing Machine - DGC 
1998  A Thousand Leaves - DGC 
2000  NYC Ghosts & Flowers  -Geffen 
2002  Murray Street - Interscope 
2004  Sonic Nurse  - Geffen 

DVD VE V‹DEOLAR
1990   Goo [Video]   Pioneer 
1993   1991: The Year Punk Broke   DGC 
1995   Screaming Fields of Sonic Love [Video]   DGC 
1996   Gila Monster Jamboree   Music Video Distributors 
2004   Corporate Ghost: The Videos 1990-2002   Geffen

SOLO ÇALIfiMALARI
1990   Barefoot in the Head   -
Forced Exposure  
1995   Klangfarbenmelodie...And
the Colorist Strikes Primitiv [live]  -
Corpus Hermeticum 
1995  Psychic Hearts  - DGC 
1996   Just Leave Me  - Pure
1996  Piece for Jetsun Dolma  -
Victo 
1997  Lost to the City -  Intakt 
1999  Root -  Lo Recordings 
1999  Promise  - Materiali 
2001   Three Incredible Ideas  -
Auditorium 

Ayn› zaman “Dim Stars” üyesi
1992   Dim Stars   Caroline

SOLO ÇALIfiMALARI
1987  From Here to Infinity  - SST 
1995  Scriptures of the Golden
Eternity  - Drunken Fish 
1995   Envisioning [live]  - Knitting
Factory 
1997   Amarillo Ramp (For Robert
Smithson)  - Starlight Furniture 
1998  Clouds - Victo 
1998   Dirty Windows  - Atavistic 

SOLO ÇALIfiMALARI
2000 Mori & DJ Olive - SYR

“Free Kitten” – proje grubu 
1995  Nice Ass - WIIIJA 
1997  Sentimental Education - Kill
Rock Stars

YAN GRUBU
Two Dollar Guitar 
1995  Let Me Bring You Down
Smells Like 
1996  Burned & Buried -Smells Like 
1998  Train Songs-Smells Like 
2000  Weak Beats & Lame-Ass
Rhymes  Smells Like

SOLO ÇALIfiMALARI
1989   Some Kind of Pagan  -
Complacency/ Sound of Pig 
1991   Secure on the Loose Rim  -
Sound of Pig 
1991   The Ground Below Above Our
Heads  - Entenpfuhl 
1992   Disengage  - Staalplaat 
1992   Frontieres?  - La Legend Des ...
1992   Scend  - Three Poplars 
1994   Use -  Soleilmoon 
1995  Tamper - Extreme 
1995  Terminal Pharmacy - Tzadik 
1997  Bad Timing  - Drag City 
1999  Eureka - Drag City 
2001  Insignificance - Drag City 
2001  I’m Happy, and I’m Singing, and a
1,2,3,4 [live] - Mego 
2004   Two Organs  - Three Poplars 
BRISE GLISE 
1994  When in Vanitas -  Skin Graft 
LOOSE FUR 
2003  Loose Fur - Drag City
GASTR DEL SOL 
1993  The Serpentine Similar - Drag City 
1994  Crookt, Crackt, or Fly - Drag City 
1996  Upgrade & Afterlife -  Drag City 
1998  Camoufleur   Drag City

1999  Goodbye 20th Century - SYR 
2000  SYR 5  - SYR 
2002  SYR 6  - SYR
2003  Live at the Royal Albert Hall  - Steamhammer/SPV 
2004  Hidros 3 (To Patti Smith) -  Smalltown Supersound
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4 Haziran Cumartesi gecesi Damon & Naomi’nin yo¤un performans›na hep birlikte tan›kl›k edece¤iz ve
bunu yaz›yor olmak bile tüylerin ürpermesi için yeterli. “Neden ki?” diyeceksiniz...

DAMON & NAOMI K‹M?
Damon & Naomi 1986 y›l›nda Boston’da kurulan ve zamanla post-punk döneminin en çarp›c› isimlerin-
den biri haline gelen Galaxie 500’dan bize kalan en güzel hazine. Damon Krukowski ve Naomi Yang’›n
Dean Wareham’la (Luna) ortak olan bu projesi yaln›zca befl y›l ayakta kalabilmifl olsa da kisa bir zaman
sonra Damon & Naomi yola kald›klar› yerden devam etti ve neyse ki kulaklar›m›z› bu eflsiz t›n›lardan
mahrum b›rakmad›. Galaxie 500’la bafllayan ve Damon & Naomi’yle ivme kazanarak devam eden bu ha-
yalci ve puslu müzikal formül ayn› zamanda Low, Slowdive ve My Bloody Valentine gibi gruplarla özdefl-
leflmifl 1990’lar›n “shoegaze” ak›m›n›n da temeli oldu. Müzikleriyle büyülüyor olmalari bir yana, Damon
ve Naomi ayn› zamanda çok kuvvetli söylemlere sahip bir ikili. 11 Eylül sonras› savafl karfl›t› müzisyenle-
rin bir araya gelmesini sa¤lam›fl “Musicians For Peace”in kurucular›ndan olmalar› hayata karfl› yaklafl›m-
lar›n›n idrak› için bu anlamda yol gösterici olacakt›r. Ayr›ca yarat›c›l›klar› müzikle de s›n›rl› kalm›yor;
ürettikçe üretiyorlar. Damon ayn› zamanda bir yazar, Naomi ise grafik ve foto¤raf sanatç›s›. Exact Chan-
ge isimli bir yay›nevleri var ve son albümleri “The Earth Is Blue”yu kendi plak flirketleri olan
20/20/20’den yay›nlad›lar. Dahas›, bu yeni albümlerinin turnesi kapsam›nda izleyece¤imiz ikili Türki-
ye’ye gelecekleri ve konser verecekleri için inan›n en az sizler, bizler kadar heyecanl›lar.

DAMON & NAOMI D‹SKOGRAF‹
“The Earth Is Blue” (2005) 20/20/20
“Song To The Siren” / Konser CD’si+turne görüntülerini içeren DVD (2002) Sub Pop
“Damon & Naomi With Ghost” (2000) Sub Pop
“Playback Singers” (1998) Sub Pop
“Wondrous World Of Damon & Naomi” (1995) Sub Pop
“More Sad Hits” / Resissue (1997) Sub Pop 
“More Sad Hits” (1992) Shimmy Disc

Galaxie 500 zaman›ndan beri Kramer ile çal›fl›yor ve onun albümlere katk›s›n›n ne kadar büyük oldu¤unu söylüyor-
dunuz. Sonradan “Playback Singers” albümünüzü evde kaydettiniz ve daha kiflisel bir müzik yakalad›n›z. Kramer’›n
yoklu¤u müzi¤inizi nas›l etkiledi?
Naomi: Yafl›m›z çok gençken ve müzi¤e yeni bafllam›flken Kramer’dan çok fazla fley ö¤rendik. Ama Kra-

bant gururla sunuyor

YAZI EK‹N SANAÇ
RÖP TOLGA YA⁄LI

TAR‹H: 4 HAZ‹RAN CUMARTES‹
MEKAN: BABYLON
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mer’la çal›flmak demek, tüm kontrolün onda oldu¤unu kabullenmek demek. O yüz-
den yafl›m›z ilerledikçe ve kafam›zda prodüksiyon fikirleri flekillenmeye bafllad›kça
kendi prodüktörlü¤ümüzü kendimizin yapmas› gerekti¤inden emin olduk. 
Damon: Asl›nda hala stüdyoya girdi¤imizde Kramer’›n bize ö¤retmifl oldu¤u birçok
fleyi kullan›yoruz. Kramer bizim George Martin’imiz gibi bir fleydi. 

Tarz›n›z çok benzemiyor olsa da Yo La Tengo ve Low gibi isimlerle an›l›yorsunuz. Belki de
bunun sebebi çift olarak müzik yap›yor olman›zd›r. Bir çift olarak müzik yapman›n, flark› 
yazman›n, turneye ç›kman›n zorluklar› oluyor mu?
N: Tabii ki bu durumun zorluklar› da faydalar› da oluyor, her birliktelikte ve iliflkide
oldu¤u gibi. Örne¤in müzikle ilgili tart›flt›¤›m›z zamanlar oluyor, ama öte yandan da
birbirimizin en sad›k destekçileriyiz.
D: Yolculu¤a ç›kmay› ikimiz de çok seviyoruz. Dolay›s›yla turneye ç›kmak bizim için
beraber tatile ç›k›yor olman›n bir flekli haline dönüfltü. Müzik yaparken, bir yandan
da birlikte dünyay› görme f›rsat›n› yakal›yoruz. 

Son seçimlerden önce, Bruce Springsteen öncülü¤ünde bir grup müzisyen Bush’a karfl› bir
kampanya bafllatt›. Seçimlerden önce siz herhangi bir eylemde bulundunuz mu?  
N: Damon ve ben “Swing State” turnelerinde Yo La Tengo’ya efllik ettik ve amaç in-
sanlar› oy vermelerine teflvik etmekti. ‹nsanlar gerçekten teflvik olup oy verdiler an-
cak maalesef yanl›fl adaya!
D: Öyle gözüküyor ki Vietnam Savafl›’ndan bugüne Amerika’daki politik tutuma en
çok kat›l›m bu sene gerçekleflti. Ancak bu yeterli olmad›. Tüm dünyan›n Bush’a ve
onun savafl yanl›s› vurguncular›na karfl› birleflmesi gerekiyor. 

”Musicians For Peace”in web sitesinde çok uzun bir liste var. Sam Shala-
bi, Dj Spooky, Chessie, Damo Suzuki, Thurston Moore, Boom Bip,vs... Bu
oluflum web sitesinden aktivist bir örgütlenmeye dönüflecek mi?
D: Bu grup 11 Eylül’den hemen sonra savafl karfl›t› müzisyenlerin bir
araya gelmesi amac›yla olufltu. O zaman buralarda devletin yapt›k-
lar›na karfl› olan çok az oluflum vard›. Oysa flimdi bunlar›n say›s› çok
artt› ve Bush yönetimine, savafla karfl› çal›flmakta olan çok ciddi ku-
rulufllar var. O yüzden bu iflin baflka bir boyuta geçmesi bize çok da
mant›kl› gelmiyor. Ancak di¤er yandan da, dünyan›n dört bir yan›n-
dan müzisyenler bize her hafta e-mail’lar at›yorlar ve biz de insanla-
r›n karfl›tl›¤›n› duyurabilme olanaklar›n› ellerinden almak istemiyor,
siteyi devam ettiriyoruz.

Geçen y›l Galaxie 500’a dahil iki ürün yay›nlandi; bir dvd ve daha önce ya-
y›nlanmam›fl flark›lar›n›z›n yer ald›¤› bir cd. Geçmifle dönmek sizin için na-
s›l bir histi? Dean Wareham’la yeniden bir araya gelme olas›l›¤›n›z var m›?
N: Galaxie 500 materyalleri üzerinde çal›flmak bizim için her geçen
y›l daha kolaylafl›yor. 1997’de ‘box set’ üzerinde çal›fl›rken G500
hakk›nda düflünmek çok güç geliyordu. Çünkü G500’›n oldukça kö-
tü bir da¤›lma hikayesi var. Ancak bu ‘box set’ olay› farkl› bir bak›fl
aç›s› getirdi hayat›m›za. Tüm olanlardan epey uza¤›z flu an ve bu se-
beple de biraz nostaljik bir histi. Hatta Dean ile nispeten dostça te-
maslar›m›z oldu son zamanlarda. Yeniden bir araya gelece¤imiz
zannetmiyorum, ama geçmifli tamamen geride b›rakm›fl olmam›z
beni sevindiriyor. 



D: Farkl› müzikler dinlemeyi çok seviyoruz, özellikle 60’lar, 70’lerden ve dünyan›n
farkl› co¤rafyalar›ndan. Bu aralar fazlas›yla Brezilya ve Bat› Afrika, Mali, Angola- mü-
zikleri dinliyoruz. Buralardaki müziklerde de akustik gitar vokallere efllik ediyor. Bu-
günlerde ayr›ca sürekli Jorge Ben dinliyoruz. 70’lerde yapt›¤› albümler inan›lmaz!

70’lerde Türkiye’de çok kuvvetli bir psychedelic-rock sahnesi hakimdi. Folk müzik psychede-
lic-rock formunda çal›n›yordu. Siz de psychedelic folk flark›lar› yap›yorsunuz. Türk müzi¤i din-
lediniz mi hiç?
N: Evet!
D: Erkin Koray muhteflem! Ayr›ca 3 Hür El ve Mo¤ollar’›n da çok sevdi¤imiz flark›la-
r› var. fiansl›y›z çünkü burada, Cambridge’deki arkadafllar›m›z›n “Twisted Village”
isimli harika bir müzik dükkanlar› var. Dünyan›n her yerinden bulabildikleri her tür-
lü müzi¤i toparlamaya çal›fl›yorlar. Ayr›ca burada daha çok “world” ve klasik” müzik
olarak kabul edilen Türk müzisyen Burhan Öçal’›n müzi¤i de oldukça ilgimi çekiyor. 

En son albümüzünden bugüne neredeyse befl y›l geçti. “Earth Is Blue” için neden bu kadar
beklediniz?
N: Biz çok yavafl çal›fl›yoruz ve de yazd›¤›m›z çok say›da flark›dan da vazgeçebiliyoruz.
çok üretken de¤iliz. Kaydettikten sonra bile birçok flark›y› reddedebiliyoruz. Ve de
ayr›ca çok yo¤unduk! Seyahatlerimiz oldu, turnedeydik, kitaplarla (Exact Change ve
Damon’›n fliirleri) meflguldük, vs, vs...

Ghost ile kaydetti¤iniz, mistik atmosferdeki albüm Japonya’n›n üzerinizde yaratt›¤› etkinin
sonucu mu?
D: Japonya muhteflem bir yer ama orada çok say›da farkl› atmosfer bulmak mümkün.
Bunlar›n ço¤unun da mistik oldu¤unu söylemek pek mümkün de¤il! Bence Ghost’un
Japonya modeli orada hala mevcut olan fakat 21. yüzy›l›n süper modern, gürültülü ve
son moda tavr›n›n alt›nda gizli kalm›fl ruhsal ve antik boyutuyla fazlas›yla ilgili. Ghost
da, biz de kültürlerimizdeki insan eliyle yap›lm›fl ve günümüz tüketiminin alt›nda
ezilmemifl ögelere karfl› büyük ilgi duyuyoruz. Bu arada Amerika’da flu an yaflad›¤›-
m›z yer olan New England çok garip bir yer, neredeyse perili olarak tarif edebilirim.
Her yerde hayaletler geziyor. 

Ghost’un son albümü “Hypnotic Underworld”ü dinlediniz mi? 2004’ün en iyi albümlerinden bi-
riydi. 
N: Evet tabii ki! Harikalar!
D: Bence de. Ghost ve Robert Wyatt 2004’ün bana göre en iyi albümleriydi.

Yeni albümünüzde Michio Kurihara’n›n gitarlar› mevcut. Kurihara art›k grubun bir üyesi mi?
Sizce “Earth Is Blue” bir önceki albümün havas›n› devam ettiriyor mu?
D: Her albümümüzü birbirinden farkl› yapmaya çal›fl›yoruz. Ama eminim ki dinle-
yenlere hepsi birbirine benziyormufl gibi geliyor çünkü hepsi bizim üretimimiz so-
nuçta. Bu albümde flark›larla harmonik olarak çok ilgilendik. Naomi harmonium’u
b›rakarak klavye ve piyanoya geçti. Tabii ki Kurihara’n›n muhteflem de¤iflken gitarla-
r› da bambaflka bir yap› ortaya koydu. Ayr›ca Naomi ve ben her flark›ya ritim ekleme
karar› ald›k. O yüzden bu albüm Galaxie 500’dan beri flark›lar›n hepsinde bas ve ri-
tim olan ilk albümümüz?

Sizden 4 gün önce Sonic Youth Türkiye’deki ilk konserlerini gerçeklefltirmifl olacak..
D: Sonic Youth bizim çok yak›n arkadafllar›m›z. Keflke kaç›rmaysak onlar› da izleye-
bilseydik.

Çok yak›nda Türkiye’ye konser vermek üzere gelecek ve ‹stanbul’u gezecek olmak konusun-
da neler hissediyorsunuz?
N: ‹stanbul Bo¤az›’n›n manzaras› karfl›s›nda olmak bizim için rüya gibi bir fley.
D: Kendimize bir ‹stanbul rehberi ald›k ve turne s›ras›nda ona bakarak hayal kuruy-
oruz. ‹nanilmaz heyecanl› ve mutluyuz, hepinizle tan›flmay› dört gözle bekliyoruz.

D: Asl›nda Dean’le 1991’den beri konuflmufl de¤iliz. Ama birbirimi-
ze e-mail at›yoruz, iletiflim olanaklar› her geçen gün kolaylafl›yor.

Albümlerinizi Türkiye’de bulmak gerçekten çok zor, dolay›s›yla biz de inter-
nete yöneliyoruz. ‹nternet üzerinden dosya paylafl›m› hakk›nda ne düflünü-
yorsunuz? Amerika’n›n yeni ve kat› kurallar› var dosya paylafl›m›na karfl›...
D: Bana yanl›fl gelmiyor. En nihayetinde biz müzi¤i sat›l›p sat›n al›n-
mas› için de¤il, insanlar›n dinlemeleri için yap›yoruz. E¤er internet
insanlar›n yeni müzikler keflfetmeleri için faydal› oluyorsa bu harika
bir fley bence. Kimse bugüne kadar flark›lar› televizyonda ya da rad-
yoda çal›yor diye flikayetçi olmam›flt›r heralde. Ben internetin de bu
durumdan çok farkl› oldu¤unu düflünmüyorum. 

Albüm kapaklar› d›fl›nda Naomi’nin grafik ve foto¤raf çal›flmalar› var m›?
N: Tüm Exact Change kitaplar›n›n iç ve d›fl tasar›mlar›n›, tüm web
sitelerimizi - http://www.damonandnaomi.com , http://www.exact-
change.com , http://www.musiciansforpeace.com ben yap›yorum.
Ayr›ca her yolculu¤a ç›k›fl›m›zda çok say›da foto¤raf çekiyorum,
bunlar›n bir k›sm›n› d&n sitesinde görebilirsiniz. 

Her ne kadar büyük festivallerde boy göstermeseniz de dünya çap›nda çok
say›da hayran›n›z var. Kendinizden ödün vermeden yol al›yorsunuz. Bu
vahfli endüstride müzikal karakterinizi koruman›z güç olmuyor mu?
N: Asl›nda neyi nas›l yap›yorsak, do¤am›z gere¤i öyle yap›yoruz. ‹s-
tedi¤imiz güzel ve anlaml› bir fleyler yapmay› denemek. Bu her za-
man için ticari ve popüler olanlarla örtüflmüyor ama baflka türlü ça-
l›flamay›z ki biz... O yüzden yapacak bir fley de yok.

Müzik sahnesinin en entellektüel gruplar›ndan birisiniz ve gerçek birer
müzik seversiniz. Galaxie 500 zamanlar›ndan beri albümlerinizde hep
farkl› müzisyenlerin flark›lar›na yapt›¤›n›z yorumlar yer al›r ve bu müzis-
yenleri yorumlad›¤›n›z flark›lar›yla dinleyiciye hat›rlat›rs›n›z. Y›llarca unu-
tulmufl olan “Pearls Before Swine” ve Tom Rapp’in sizin sayenizde hat›r-
land›¤›n› söyleyebilir miyiz?
D: Pearls Before Swine Tom Rapp’in müzi¤inin unutulmamas› için
elinden geleni yapt›. Tom’la ilk tan›flmam›z ‹ngiliz fanzin “Ptolema-
ic Terrascope” sayesinde olmufltu. Sponsor olduklar› bir festivale
Tom’u da davet etmifllerdi. Mükemmel bir müzisyen olmas›n›n ya-
n›s›ra mükemmel de bir insan kendisi. fiu anda avukatl›k yap›yor, si-
villerin haklar›n› koruyor. Kanun tüm insanlara eflit davranmal›!

Biliyoruz ki büyük birer punk-rock hayran›s›n›z. ‹leride punk flark›lara yap-
t›¤›n›z yorumlar› da duyabilecek miyiz acaba?
N: Belki bir gün “Galaxie 500 Peel Sessions” yay›nlanabilir ve o za-
man Galaxie 500’›n Sex Pistols’›n “Submission”›na yapt›¤› yorumu
dinleyebilirsiniz! Ama biz her zaman gizliden gizliye bir punk-rock
grubu oldu¤umuzu hissediyoruz, müzi¤imiz ne kadar kula¤a öyle
gelmese de. Punk rock’›n hayata karfl› duruflunu çok seviyoruz!
D: Ama itiraf etmeliyim ki art›k o albümleri pek dinlemiyoruz. Hat-
ta punk’lar›n nefret etti¤i progressive, folk-rock türü müziklere faz-
las›yla yönelmifl durumday›z. Ancak punk-rock’›n  D.I.Y. (“Do It
Yourself”-“Kendin Yap!”) yaklafl›m› bize çok fley ifade ediyor. Bu
yaklafl›m› alakas›z birçok müzikte bulmak mümkün asl›nda. 

Wire’daki röportaj›n›z› okuduktan sonra sizinle müzik hakk›nda konuflma-
n›n çok zevkli olaca¤›na ve sizden ö¤renilecek çok fazla fley oldu¤una ka-
rar verdim. Bugünlerde neler dinliyorsunuz? Akustik tabanl› müzik yeniden
horrtluyor gibi. Yeni singer/songwriter’lar› takip ediyor musunuz?

http://www.damonandnaomi.com
http://www.exactchange.com
http://www.exactchange.com
http://www.musiciansforpeace.com
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ALBÜMLER‹ ÇIKMADAN GEN‹fi B‹R HAYRAN KITLESI YAKALAYAN ANKARAL› DEJA VU, INCUBUS, SYSTEM
OF A DOWN, MR.BUNGLE GIBI GRUPLARDAN ALD›KLAR› ETKILEflIMLERI, GRUBA DAHIL ETTIKLERI
BA¤LAMAYLA BIRLIKTE ETNIK BIR TABANA YAY›YOR. GRUP MAY›S AY›NDA ELEC-TRIP’TEN 
YAY›NLAYACAKLAR› ILK ALBÜMLERIYLE GÖRÜCÜYE Ç›KACAK.



Grubun Ankaral› olmas›ndan dolay› hepsini bir arada yaka-
lamak imkans›z, ama grubun önemli üyeleri Cenk Sönmez
(vokal), Bar›fl Orhan (gitar) ve Tolga Nemutlu’y› (bas) ›stan-
bul’da yakalamay› baflard›k. Grubun kurulmas›n›n üzerinden
alt›, Roxy Müzik Günleri’ni kazanmalar›n›n üzerinden ise bir
y›l geçti. Etkileyici sahne performanslar›, henüz albüm ç›kar-
mam›fl olmalar›na ra¤men genifl bir hayran kitlesi yakalam›fl
olmalar› ve Roxy’de gösterdikleri baflar› onlar› ›stanbullu
plak flirketlerinin arenas›na itmifl: “Bunun iyi yönleri de var
ve bunlar› bilmek çok rahatlat›c›. Prodüktörümüz O¤uz Kap-
lang› da harika biri...“ diyor Tolga (19), grubun basç›s› ve en
genç elemanlar›ndan biri. Ama daha çok grubun sözcüsü gi-
bi duran Cenk, Deja Vu’nun ›stanbul maceras›n›n daha ka-
ranl›k bir tablosunu çiziyor: “Bence kurtlar sofras› tan›m› çok
do¤ru, ama bunu bir kenara b›rak›n ›stanbul çok tehlikeli bir
yer. Geldi¤imizden beri iki kifliyi tabancayla birilerini kova-
larken gördüm... ›stanbul garip bir flehir, dünya burda dönü-
yor biliyor musunuz! Dünyada kaç flehir var ki bir punk’la
bafl› örtülü bir kad›n›n yan yana geçti¤i, cüppeli adamlarla
transseksüellerin ayn› kald›r›m› paylaflt›¤›...“ Cenk haks›z da
say›lmaz.

Plak flirketleriyle olan git gellerden sonra bugüne kadar Sas-
ka, Rebel Moves, A Perfect View gibi gruplar› piyasaya kazan-
d›ran Elec-trip ile anlaflan grup, müziklerini ve kendilerini
önemli prodüktör O¤uz Kaplang›’n›n ellerine b›rakt›: “En
büyük flans›m›z onun gibi biriyle çal›fl›yor olmam›z. Sözlefl-
melere üniversitelerimizi bitirmemizi flart koflan bir madde
bile koydu. Müzi¤imize olan katk›s›n› da albümde göreceksi-
niz. Onun sayesinde grubun etnik yönü daha ön plana ç›kt›“.
Cenk’in etnikten kast› grubu henüz dinlememifller için bir
soru iflareti olabilir ama ismini Matrix’teki bir sahneden alan
Deja Vu’nun müzi¤ini dinledi¤inizi zaman K›vanç’›n çald›¤›
ba¤lamalarla sa¤lanan Türk motiflerinin grubun tarz›ndaki
etkisi hemen fark ediliyor. 

Vokalist Cenk, y›llard›r kafas›nda kurdu¤u müzi¤i sonunda
gerçeklefltirebildi¤ini söylüyor: “Deja Vu’nun flu anda yapt›¤›
müzik tamamen benim kafam›n içinde y›llar önce tasarlad›-
¤›m bir müzik. Faith No More, Korn gibi müzikleri dinleyip
Türk müziklerini de katarsak ortaya ne ç›kar diye düflünür-
ken ç›kt› bu müzik.“ Gitarist Bar›fl da grubun gerçek kimli¤i-
ni ba¤lamac› K›vanç’›n gruba dahil olmas›yla buldu¤unu ek-
liyor. Ama albümde ba¤laman›n ötesinde keman, tulum ve
baflka yerel çalg›lar da yer alacak, tabii bunlar›n üstüne
Cenk’in i¤neleyeci ve güçlü vokallerini ve grubun sert gitar
tonlar›n› da eklemeyi unutmay›n: 
“›nsanlar bize tarz›m›z› soruyor sürekli, geçenler de ne diye-
ce¤imi buldum... ëAnadolu Nu-Metal’ yap›yoruz biz.“

Peki, albüm ç›kt›ktan sonra demo ve sahne grubu s›fat›ndan
kurtulup klipleri televizyonda dönen bas›nda s›kça yer eden
bir grup haline geldikten sonra neler olacak? «o¤u henüz üni-
versite ö¤rencisi olan grup elemanlar› önceli¤i okula vermifl:   
Bar›fl ñ Tolga ile benim okulumuz devam etti¤i için Ankaral›
olmaya devam edece¤iz ama ifl hayat›m›z ›stanbul’da olacak. 
Cenk ñ Ben O¤uz Kaplang› gibi birini bulmuflken b›rakmay›
düflünmüyorum onun için ‹stanbul’da olaca¤›m art›k. 

Bar›fl ñ Burda olmak insanlarla tan›flmak, ba¤lant›lar kur-
mak aç›s›ndan çok önemli onu niçin bir aya¤›m›z›n hep
burda olmas› gerekiyor. Cenk ñ ›stanbul’da s›kça duydu¤u-
muz bir laf var ona de¤inmeden edemiyece¤im: “Ben sana
geri dönece¤im...“ Çok sakat bir laf. ›nsanlar›n sahte bir d›fl
yüzü var

›ster istemez grubun odak noktas› Cenk oluyor, Deja Vu
sahnedeyken de öyle. 29 yafl›ndaki Cenk grubun en yafll›s›
ama belki de en enerji¤i. Sahneye ç›kt›¤› zaman, oras› onun
oyun bahçesi gibi ve sizin de ona kat›lman›z› istiyor. Seyir-
cilerin aras›na iniyor, onlara satafl›yor, onlarla birlikte e¤le-
niyor, sahnenin her yerine ad›m at›yor... Deja Vu’yu flim-
diden en iyi konser gruplar›ndan biri yapan da Cenk’in
sahne performans›: “Sahneye ç›kana kadar hiç o moda gir-
mem. Ama sahneye ad›m›m› att›ktan sonra her fley de¤ifli-
yor, indi¤imde hiçbir fley hat›rlam›yorum bile. Bir anda gi-
riyorum o moda, ve müzik bir trans arac› gibi geliyor bana.
Konser sonras›nda ëKafan m› güzel’ diye soruyorlar, hal-
buki ben tamamen kendimim o s›rada.“ Cenk uzun za-
mand›r Ankara’daki punk ve hard-core camias›n›n içinde
olan biri. 1996 y›l›nda Ankaral› bir hard-core punk gru-
bunda davul çalmaya bafllayan Cenk önce gitara ard›ndan
mikrofona s›çram›fl; baflar›l› bir ifl adam›n›n yükselifl hika-
yesi gibi. Deja Vu’nun geldi¤i noktadan da geriye dönme-
sine izin verecek gibi de¤il çünkü hayat›n› tamamen buna
adad›¤›n› söylüyor, bunu söylerken de oldukça inand›r›c›. 

Ankaral› futbol tak›mlar› belki hiçbir zaman ›stanbul’a
ekiplerine kafa tutamad› ama müzik piyasas›nda durum
biraz farkl›. Birkaç senedir özellikle alternatif rock piyasa-
s›nda Ankaral› gruplar›n a¤›rl›¤› hissediliyor: “Ankara flu
anda Seattle gibi. Her gün amatör ya da albümü olan grup-
lar›n konserleri var; insanlar müzik yap›yor ve çok üret-
kenler. Zaten fark ettiyseniz önemli müzik yar›flmalar›n› iki
senedir kazanan gruplar hep Ankaral›. «ilekefl, Teneke,
Manga... ve tabii flimdi de Deja Vu“ diyor Tolga. Ama ›s-
tanbul’da ifller zor, dinleyiciye, izleyiciye bir fley be¤endir-
mek güç. Burun k›v›ran k›v›rana; bu konuda Bar›fl’›n ve
Cenk’in de diyecekleri var: “Onun fark›nday›z, insanlar
ëMüziklerine ba¤lama koymufllar’ diye flafl›r›p ondan son-
ra da elefltirecekler biliyorum bunu. Duman ilk ç›kt›¤›nda
da ëArabesk yapm›fl vokallerde’ diye elefltirenler, sinir
olanlar çok vard› ama flimdi herkes seviyor onlar›. Bize de
öyle olacak muhtemelen.“ Bar›fl, Cenk’in b›rakt›¤› yerden
devam ediyor: “Ama henüz albümümüz dahi olmamas›na
ra¤men sahne performanslar›m›zla çok fazla tan›yan›m›z
var. Zaten bizi izleyen biri grubun kalitesini hemen fark
edebiliyor ve hemen röportaj yapmak istiyorlar ya da kon-
ser ayarlamak istiyorlar. Biz ç›k›yoruz ve kendili¤inden flo-
va dönüflüyor.“ Evet, Deja Vu’nun sahne performans› bir
sahne flovuna dönüflebiliyor, albümün yay›nlanmas›yla
birlikte müziklerinin bir flova dönüflüp dönüflmeyece¤ini
ise hep beraber görece¤iz. Siz en iyisi paket program öneri-
mizi dikkat al›n: ÷nce bu röportaj› bir kez daha gözden ge-
çirin sonra grubun albümünü edinin, ard›ndan da yaz bo-
yu düzenlenen festivallerde grubun sahne performans›n›
takip edin.
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GÜRÜLTÜNÜN AKIL ERMEZ FORMÜLÜNÜN YARATICISI,
ANT‹-ROCK’IN AVANGART ‹KONU JON SPENCER’LA 12-
13 MAYIS TAR‹HLER‹NDE BABYLON’DA GERÇEKLEfiE-

CEK “BLUES EXPLOSION” KONSER‹NDE TER ATMADAN
ÖNCE TELEFONDA KONUfiARAK TER ATTIK.

Gürültünün ak›l ermez formülünün yarat›c›s›, anti-rock’›n avangart ikonu Jon
Spencer’›n postmodernist serüveni aslen 80’lerin ortalar›nda Pussy Galore’la
bafllad›. Pussy Galore, dönemi için fazla yenilikçi, dinleyici için ise oldukça si-
nir t›rmand›r›c› bir proje olarak görülebilir. Çünkü bu müzikte gürültünün
hazm›n› kolaylaflt›rmak için gösterilecek en ufak bir çabaya bile yer yok; sade-
ce öfke var, d›flavurum var. Komiktir ki Pussy Galore’un da¤›lmadan önceki
son albümü “Dial M For Motherfucker”› kaleme alan kritikler bu çaban›n bafl-
lang›c›n› hissedince heyecanlanm›fl ve çal›flmay› grubun ilk dinlenebilir ve se-
vilebilir ürünü olarak tan›mlam›fllard›r. San›r›m Jon Spencer’›n bu plans›z ça-
bas›n› Pussy Galore’un son çal›flmas›ndan ziyade as›l konumuzun, yani Jon
Spencer’›n yan›na Judah Bauer ve Russell Simmins’i de alarak infla etti¤i Jon
Spencer Blues Explosion’›n, temelleri olarak gösterebiliriz. Fakat as›l önemlisi
sevgi ve nefret gibi z›t kutuplar›n bu kadar içiçe geçirebildi¤i bir müzikte “se-
vilebilir”, “dinlenebilir” gibi de¤erlendirmelerin de ne kadar anlams›z olaca¤›
konusunda anlaflmam›zd›r. Çünkü emin olabilirsiniz ki Jon Spencer odakl›
müzikleri sevmek bu kadar yal›n bir süreç nihayetinde gerçekleflemiyor asla. 

Pussy Galore’un ard›ndan Jon Spencer Blues Explosion’›n çok daha genifl kit-
lelere ulaflmas›n›n sebebi kesinlikle müzi¤in kimyas›ndaki karmaflan›n kaybe-
dilmesiyle de¤il; daha ak›lda kal›c› rif kullan›mlar›, daha funky arka plan ritm
eklentileri gibi teknik müdahaleler ile ilgili. Bu anlamda esas patlaman›n ise
Matador Records himayesi alt›na girerek ortaya koyduklar› ilk albümleri
“1993 tarihli Extra Width” ile gerçekleflti¤ini söyleyebiliriz. Kendinden emin
bu ‘sound’un yakalanmas›n›n ard›ndan gelen bir hüsran da yok aç›kças›. Özel-
likle 1996 ç›k›fll› “Now I Got Worry” Jon Spencer çal›flmalar›n›n olmazsa ol-
mazlar›ndan. ‹simlerinin kafalarda ça¤r›flt›rabildi¤i görüntüyü müzikleri do¤-
ruluyor; bu üç adam resmen blues kliflelerini havaya kald›r›p, tüm güçleriyle
yere çarp›yorlar. Bu müzikten bahsederken retro/avangart, modern/postmo-
dern tan›mlar› havalarda uçufluyor. Ancak iflin flov boyutu da göz ard› edile-
mez. Her ne kadar geçti¤imiz y›l yay›nlanan son albümleri “Damage” ile Ma-
tador Records’dan ayr›lman›n ötesinde grubun ismindeki Jon Spencer k›sm›-
n› atarak “Blues Explosion”da karar k›lm›fl olsalar da, bu savrulan enerjinin
fazlas›yla Jon Spencer’la ilgili oldu¤unu art›k hepimiz biliyoruz. Ve dolay›s›y-
la al›flm›fl›z, kudurmufltan beteriz. Bu sebeple de “Blues Explosion”›n nefes ke-
sen canl› performan›s›n› izleme f›rsat›n›z varsa, kaç›rmay›n diyoruz. Jon Spen-
cer’dan nefret edebilir ya da onu çok sevebilirsiniz, hatta iki duyguyu ayn› an-
da yaflad›¤›n›za hayret edebilirsiniz. En iyi ihtimalle dinledi¤iniz bu müzik
kendinizi de¤ersiz hissettirdikçe içinizde karfl› koyulmaz bir öfke bafl göstere-
bilir ve bu öfkenin d›fla vurumuyla depreflen hormonal dürtüleri ‘sevgi’ olarak
alg›lamaya bafllayabilirsiniz. Hal böyleyken Jon Spencer’›n telefonun di¤er
ucundan verdi¤i ses ve cevaplar da takdir edersiniz ki olmas› gerekti¤i gibi faz-
la ‘cool’ ve özdü. 

Neden grubun ismini “Blues Explosion” olarak de¤ifltirdiniz?
Biz her zaman bir grup olduk ve bir grup olarak hareket ettik. En bafl›ndan be-
ri üçümüzdük, flark›lar› birlikte yazd›k, kararlar› birlikte ald›k. Hiç bir oynama
ya da de¤ifliklik olmad›. O yüzden de yola Blues Explosion olarak devam etme-
ye karar verdik

Kendi fikrin miydi yani bu?
Evet, asl›nda kiflisel olarak benim olmas›n›n d›fl›nda grupça da ald›¤›-
m›z bir karar.

Nas›l geri dönüfller al›yor bu karar?
Karmafla ve öfke formlar›nda.

Matador Records’dan ayr›lm›fl olman›z enterasan. Bu karar›n sebebi neydi?
Evet hakl›s›n, en bafl›ndan beri Matador’layd›k. Öyle san›yorum ki
müzik hayat›m›z›n bu döneminde Blues Explosion olarak farkl› bir
fleyler denemek, deneyimlemek istedik. Sebep bu. 

“Damage”da Dj Shadow, David Holmes, Dan The Automator, Steve Jordan, Alan
Moulder gibi önemli isimlerle çal›flt›n›z, baz›lar›yla daha önce de iflbirli¤iniz olmufltu.
Ayr›ca Chuck D ve James Chance gibi flafl›rt›c› konuklar da var... 
Tüm bu insanlar bizim için çok büyük müzik insanlar›, hatta kahra-
manlar›m›z. Hepsi çok sevdi¤imiz adamlar. 

‹lk temas›n›z “Damage” m› oldu bu insanlarla?
Evet, önceden arkadafllar›m›z ya da samimi oldu¤umuz adamlar ol-
duklar›n› söyleyemem. Ancak onlara gidip birlikte çal›flmak istedi¤i-
mizi söyledi¤imizde hepsi bunun için en az bizim kadar heyecanland›.
Oldukça kolay oldu anlayaca¤›n. Kesinlikle bir yalvarma süreci falan
yaflamad›k. Zaten onlar da bizimle beraber bir fleyler yapma fikrine
fazlas›yla s›cak bak›yorlard›. 

Bazen bir albümde birçok farkl› prodüktörle çal›fl›lm›fl flark›lar olunca albüm dinleyi-
ciye kolaj hissi veriyor. Ama “Damage” böyle de¤il; bütünüyle bir Blues Explosion
ürünü. Bunu nas›l baflard›n›z?
Bence bu çal›flt›¤›m›z prodüktörlerle fazlas›ya ilgili. Demek ki onlar ol-
dukça baflar›l› bir ifl ç›karm›fllar. Bu onlara bizden bir vasiyet!

Dj Shadow’lu “Fed Up and Low Down” albümün en göze çarpan dakikalar›. Dj Sha-
dow’la birbirinizi nas›l buldunuz?
Dj Shadow bizimle birlikte bir fleyler yapmak istedi¤ini söyledi ve New
York’a geldi. Stüdyoya girdik ve flak›n›n tamam›n› birlikte yazd›k.
Müthifl bir birliktelikti bizim için, oldukça keyif verici oldu¤unu söy-
leyebilirim. 

Peki Primus’›n adam› Les Claypool’la birbirinize benzetiliyor olman›z hakk›nda ne
düflünüyorsun?
Gerçekten benzetiliyor muyum? Hiç duymam›flt›m.

Evet, ben okumufltum birçok yerde. Peki flimdi duyunca ne hissettin o halde?
Bence çok komik.

Vincent Gallo’nun küratörlü¤ünde gerçekleflecek ATP festivalinde çalmak üzeresiniz.
Bir dahaki ATP’nin küratörlü¤ünü sen yap›yor olsan kimleri davet ederdin?
Tony Joe White, DMZ ve The Cramps. fiu an ilk akl›ma gelen isimler
bunlar. 

Müzik piyasas› alabildi¤ine h›zl› olarak de¤iflim gösteriyor, sürekli yeni ‘trend’ler gelip
geçiyor. Blues Explosion ise yaklafl›k 15 y›ld›r bafll› bafl›na apayr› bir oluflum...
Evet, müzi¤e ilk bafllad›¤›m›z y›llardan bugüne çok fazla fley oldu. Ama
bana sorarsan Blues Explosion’›n müzik piyasas› üzerinde mutlak bir
etkisi var. Bunu ortal›ktaki yeni gruplara bakarak anlamak çok da güç
de¤il. 

RÖP EK‹N SANAÇ



Evet, özellikle New York civar›ndakilere. New York müzik sahnesi agresif ve gürültülü tonuy-
la her zaman farkl› oldu asl›nda. Sen bu New York müzik sahnesine ait hissediyor musun
kendini?
Hissediyorum desem yalan olur aç›kças›. Özellikle bugünü düflünürsen, hep-
si çok genç bize göre. 1979 y›l› gibi de¤il ki. 

Peki bu gençlerden sevdi¤in, takdir etti¤in var m›?
Fiery Furnaces var.

Blues Explosion’›n müzi¤i kadar imaj› peflinde olanlar da çok. Asl›nda ikisi ayr›lmaz bir bütün
oluflturuyor demek daha do¤ru olur. Rahats›z edici bir durum mu bu?
Ne yani, k›yafetlerimizle de mi ilgileniyorlar?!! Hay›r, benim için bunun ra-
hats›z edici bir taraf› yok. 

Kiflisel bir soru sorabilir miyim bir arkadafl›m ad›na?
Tabii.

Geleneksel olanla ça¤dafl olan›n ayr›m› nedir sana göre?
Ça¤dafl olan gelenekselden daha heyecan verici olabiliyor, ama bazen de yü-
zeysel kal›yor. 

Biz de nihayet çok yak›nda beklenen, efsanevi performans›n›z› izleyece¤iz. Yolculuk yapma-
y› seviyor musun?
Yolculu¤a ba¤l›. Ama turne kapsam›nda yolculuk yapmaktan keyif ald›¤›m›
söyleyebilirim.

Son günlerde müzikten arta kalan zamanlar›nda yapt›¤›n, akl›nda kalan bir fleyler var m›?
En son “Sin City”yi izledim mesela.

Be¤endin mi?
Ak›c›yd› diyelim, izlemesi keyifliydi en az›ndan.

O halde Babylon’da görüflürüz! Seninle konuflmak bir flerefti.
Teflekkür ederim. Etraf›ndaki herkese konsere gelmelerini söyle!

Olmufl bil. 

blues explosion
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BLUES EXPLOSION D‹SKOGRAF‹

2004 - DAMAGE (SANCTUARY) 2002 – PLASTIC FANG (MATADOR) 1998 – ACME (MATADOR) 1996 – NOW I GOT WORRY (MATADOR)

1994 – ORANGE (MATADOR) 1993 – EXTRA WIDTH (MATADOR) 1992 – CRYPT STYLE (1+2) 1992 – JON SPENCER BLUES
EXPLOSION (CAROLINE)



http://www.grupredd.com


Dinledi¤iniz müzisyen size güneflli sabahlardan, tembel ama keyifli günlerden, krepli sabah
kahvalt›lar›ndan, temiz aflklardan bahsediyorsa ve bunu kuflku b›rakmaks›z›n tüm
içtenli¤iyle ve akustik gitar›n›n en ç›plak sesiyle paylafl›yorsa bu adama dikkat etmek
gerekir. Hele ki bu flah›s Hawaiiliyse, ve oran›n s›cak iklimini de ambalajlamay› 
baflarabiliyorsa durum ciddiye binmifl demektir. Kendisi Jack Johnson, dedi¤imiz üzere
Hawaiili ve üçüncü albümü “In Between Dreams” ile ismini ve müzi¤ini çok daha büyük
kitlelerin be¤enisine sunmak peflinde. 

Johnson’›n t›n›lar› yak›n bir dost gibi. Tamamen akustik gitarla çald›¤›, blues, modern rock
ve Amerikan folk’undan etkilendi¤i tarz› Ben Harper, Dave Matthews gibi isimleri referans
gösterse de, özellikle albüm kay›tlar›ndaki sadelik (sadece akustik gitar, bas, davul ve arada
bir müzi¤e kat›lan piyano tufleleri...) müzi¤ini benzerlerinden farkl›laflt›r›yor. Rahatl›kla
denebilir ki, Jack Johnson bir kara gün dostudur. Johnson’un müzi¤indeki en önemli nokta
bu, adam kendinizi iyi hissetmenizi sa¤l›yor. K›r›k bir kalple söyledi¤i flark›larda bile
keyfinizi yerine getirip, sizi asla yüzüstü b›rakm›yor.   

fiimdi gelelim Jack Johnson’›n nas›l bir hayat sürdü¤üne ve flark›c› olmaya nas›l karar
verdi¤ine. Henüz 17 yafl›nda ve Quicksilver’›n sponsorlu¤unu kapm›fl profesyonel bir sörfçü
olan Johnson, sadece dalgalarla bo¤uflmak niyetinde de¤ildir. Üniversite okumak için rotay›
Kaliforniya’ya çeviren Johnson burada sinema e¤itimi gördü¤ü s›rada, bir sörf belgeseli
“Thicker Than Water”› çeker. Belgesel hem sörf hem de sinema çevrelerince harika 
elefltiriler al›r. Ancak Johnson’›n içindeki müzik aflk› a¤›r basm›fl olacak ki, radikal bir 
kararla sinema ve sporu bir kenara f›rlatarak müzikte de flans›n› denemeye karar verir.
Sonuç etkileyicidir, multi yetenek Johnson müzi¤i de hiç zorlanmadan icra eder, icra
etmekle de kalmaz k›sa sürede kendine bir hayran kitlesi bile toplar. 

‹lk olarak G.Love’›n dikkatini çekmeyi baflaran Johnston’›n demo kay›tlar› tüm engelleri
afl›p  Ben Harper’›n da kula¤›na ulafl›r. Duyduklar› karfl›s›nda hayranl›¤›n› gizlemeyen
Harper ve Johnston k›sa sürede arkadafl olurlar – zira ikilinin boy boy resimlerini çeflitli
dergilerde görmek mümkün. 2001 y›l›nda ilk albümü “Brushfire Fairytales”i yay›nlayan
Johnson’un albümünde Harper da slide gitarlara imzas›n› atar. Sonuç olarak 2003 y›l›nda
yay›nlad›¤› “On And On” beklentileri karfl›lamasa da 2005 y›l›n›n “In Between Dreams”i bu
aç›¤› fazlas›yla kapat›yor. Verdi¤i söyleflilerde müzikal kökenlerini Nick Drake, Jimi
Hendrix, Bob Dylan, Radiohead gibi isimlere dayand›r›yor Johnston. “In Between Days”de
dinledi¤imiz müzik belki bu isimleri pek ça¤r›flt›rm›yor ama bizi Pasifik k›y›lar›na 
›fl›nlamaya yetiyor.

portre

YAZI J.HAKAN DEDEO⁄LU
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BEN HARPER’IN DOSTU, USTA B‹R SÖRFÇÜ VE BELGESELC‹
OLAN HAWAIIL‹ JACK JOHNSON SICAK VE M‹N‹MAL AKUST‹K
TARZIYLA D‹KKATE DE⁄ER. 

“ALOHA” JACK JOHNSON



Nas›l yemekler herhangi bir tarife ba¤l› kalmaks›z›n yap›ld›¤›nda daha lezzetli oluyorsa, The Books’un gözle
görülür, kulakla duyulur standartlara ba¤l› kalmaks›z›n uygulad›¤› müzikal formülasyon da her seferinde daha

tad›ndan yenmez bir hal al›yor. The Books hiçbir zaman en sevdi¤iniz grup olmayabilir belki, ama emin ola-
bilirsiniz ki en sevdi¤iniz grubun en yarat›c› halinden bile daha yarat›c› t›nlayarak sizi fazlas›yla flafl›rt›p, 

heyecanland›racaklar.

The Books hikayesi bundan befl y›l önce Nick Zammuto ve Paul de Jong’un New York’da bir araya gelmesi ile
bafll›yor. Biri ‘akustik’ diyen, di¤eri ‘ses’lerden bahseden iki adam›n meydana getirdi¤i s›rad›fl› bir birliktelik bu.
Gitar ve yayl›larla organik, programlanm›fl seslerle deneysel olan bu yap› 2002 y›l›nda yay›nlanan ilk albümleri

“Thought For Food” ile mükemmel denebilecek kadar etkileyici bir bütünlükle kendini gösteriyor. The Books’u
bir kez duyanlar›n, onlar› bir daha hayatlar›ndan ç›kartmalar› zor olacak gibi gözüküyor. Kayg›s›z ikili The

Books’un ‘sound’unu tan›mlarken neye benzemedi¤ini anlatmak, neye benzedi¤ini anlatmaktan çok daha kolay bir
hal al›yor; çünkü asla Notwist kadar kolay yakalanabilir, American Analog Set kadar önceden tahmin edilebilir

olmuyorlar.

Ard›ndan 2003 y›l›n›n otoritelerce en iyi albümlerinden biri olarak gösterilen “The Lemon Of Pink” geliyor. “The
Lemon Of Pink”in “Thought For Food”dan afla¤› kal›r hiçbir yan› yok. The Books’un deneysel formülasyonuyla

bir araya getirilmifl sesler tesadüfen oradalarm›fl gibi bir his verseler de, bir yandan da flark›larda herhangi bir 
oynaman›n büyüyü bozaca¤›na dair bir güven olufluyor içinizde. “The Lemon Of Pink” insana tek bir fley 

düflündürüyor: “Bu adamlar daha farkl› ne yapabilir ki beni flafl›rtacak?” 

Büyük konuflmaman›z, yeri gelince laf›n›z› geri almay› bilmeniz gerekiyor. Çünkü flu an ikilinin yepyeni albümü
“Lost & Safe”i dinliyorum ve flaflk›nl›¤›m ifade edilemez boyutta. Grup için ‘en’lerle dolu bir albüm bu. Öncelikle
yaklafl›k 42 dakikal›k uzunlu¤uyla ikilinin bugüne kadarki en cömert çal›flmas›. En önemlisi önceki iki çal›flmadan

çok farkl› melankolik bir hava var “Lost&Safe”de hakim olan. Aç›l›fl flark›s› “A Little Longing Now” The Books’dan
bugüne kadar duydu¤umuz en sakin çal›flma. fiark› boyunca Nick Zammuto’nun susturulmufl vokallerini dinliyor
oldu¤unuza flafl›rmay›n, lakin bu albümde film repliklerinden parçalanm›fl ‘sample’lar›n yan›s›ra Nick’in tamam-
lad›¤› cümlelere de neredeyse her flark›da tan›k olacaks›n›z. The Books aç›s›ndan bu vokal dozaj›ndaki bariz art›fl

en çarp›c› yenilik. Olgunlaflma dönemlerini flark› yazarl›¤› konusundaki yeteneklerini sunarak anlat›yor gibi bir
halleri var. Buruk aç›l›fl›n ard›ndan gelen “Be Good To Them Always” ‘sample’lar›n müzi¤e yedirilmesi aç›s›ndan

The Books’un belki de bugüne kadarki en heyecan verici çal›flmas›. Sanki dünya üzerindeki tüm sesler ortaya
konulmufl ve bu flark› do¤al seleksiyon sonucu hayatta kalmay› baflaranlarla oluflturulmufl gibi bir fikre kap›l›yor

insan. “An Animated Description Of Mr. Maps” ise sert ve y›rt›c› ritmleriyle sürükleyen, grubun bugüne kadarki
en yüksek tempolu çal›flmas› olarak gösterilebilir. Ve bahsetti¤im bu flark›y› flu sözlerle sonland›r›yorlar:

“Tüm Amerikal›lar›n, Amerikal›lar›n etraf›nda olan biteni anlayam›yor olmalar›n›n anlafl›labilir oldu¤unu 
anlamalar›n› istiyorum.” Sizce de harika de¤il mi?

Albümün sonlar›na yerlefltirilmifl “An Owl With Knees”in ise en çok flark›ya benzeyen flark› The Books’un kari-
yerinde. Bu durum baz› The Books severler aç›s›ndan sak›ncal› bulunabilir. Ama inan›n ki her ne kadar “Lost &

Safe” ile The Books’un eriflilebilirli¤i artacaksa da, flafl›rma ve heyecan duyma ad›na hiçbir fley kaybetmeyeceksiniz.
Ve flu ayr›m› da çok iyi yapmak gerekir ki üçüncü albümüyle ‘pop’a yaklaflarak üzen bir gruptan de¤il; güvenilir

fakat tekinsiz, gülümsüyor oldu¤unuza sizi piflman edebilen bir müzikten bahsediyoruz. Bence The Books’la
tan›flmam›fl olanlar›n tan›flma ve konuflma zaman› geldi.

THE BOOKS
- KIZIM, K‹M VAR ORDA? K‹M‹NLE KONUfiUYORSUN? 

- K‹MSEYLE KONUfiMUYORUM ANNE. YALNIZIM, 
THE BOOKS’UN YEN‹ ALBÜMÜNÜ D‹NL‹YORUM.

YAZI EK‹N SANAÇ
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Geçti¤imiz ay Babylon’da konser veren ‹ngiltere as›ll› Pete Lockett dünyan›n en iyi
perküsyonistlerinden biri; kapasitesini anlamak için birlikte çal›flt›¤› isimlerin çeflit-
lili¤ine göz atmak tatmin edici olacakt›r. Björk, Peter Gabriel, The Verve, Jon Spen-
cer Blues Explosion, Bernard Butler, Playgroup, Trans Global Underground, Evan
Dando, Beth Orton, Pet Shop Boys ve David Holmes bu uzun listenin çok k›sa bir
özeti, inan›n. Lockett’›n flu an elektronik müzi¤in deneysel figürü Scanner ile bir
proje üzerinde çal›flmakta oldu¤unu ö¤reniyor ve meraklan›yoruz bu arada. ‹flte
dünyan›n en iyi perküsyonistlerinden birinin hayat›n› de¤ifltiren 10 albüm:

1. SEX PISTOLS – NEVER MIND THE BOLLOCKS HERE’S THE SEX PISTOLS (1986)
Bu albümün müzikle ilgilenmeye bafllamam›n sebebi oldu¤unu söyleyebilirim.
“Never Mind The Bollocks”› sabahlar› dinlemek için müzik setine takt›¤›mda ç›ka-
ramazd›m ve albümün uzunlu¤u nedeniyle sürekli ifle geç kal›rd›m. 

2. KEITH JARRETT – SPIRITS (1985)
Bahçesindeki kendi stüdyosunda, kendi kendine kaydetti¤i bir albüm bu. Hint
Tablas› ve flüt dahil her fleyi kendisi çal›yor. Keith Jarrett bence teknik olarak hiç-
bir fley bilmedi¤i bir enstrümanla mükemmel müzik yapabilme kabiliyetine sahip
say›l› müzik dehalar›ndan biri. Kesinlikle çok rahat bir adam. Ondan o kadar çok
fley ö¤rendim ki...

3. JUAN PRAKASH GHOSH – DRUMS OF INDIA (1968)
Bu albüm Tabla (Hindistan’›n kuzeyine özgü bir enstrüman) ile ilk tan›flmam› ifa-
de ediyor. Ayr›ca albümde Hindistan’a özgü çok farkl› vurmal›lar, Carnatic Kanji-
ra ve Anindo Chatterge gibi hayran oldu¤um isimler de var.

4. ZAKIR HUSSAIN – THE ULTIMATE IN PERCUSSION MUSIC (1986)
Albümün ismi durumu oldu¤u gibi yans›t›yor zaten: Perküsyon müzi¤inin en uç
noktas›! Kesinlikle gelmifl geçmifl en mükemmel solo Tabla albümü. Gerçek bir y›l-
d›z bence.

5. CHICK COREA – LEPRICHAUNS DREAM (1976)
Steve Gadd’›n ruhani dünyas›na ilk tan›k oluflum!

6. GLEN VELEZ – HAND DANCE (OR RAMANA) (1999)
Hindistan’daki elle ritm tutma teknikleri ve Arap dünyas›n›n
davullar›na yönelmem bu albüm sayesinde gerçekleflti.

7. THE WHO – WHO’S NEXT (1971)
‹lk gerçek davulcu kahraman›mla tan›flmam bu albüme dayan›r.
Davul çalmaya zaten 19 yafl›nda bafllad›m ve o zamanlar davul se-
timi parçalamak konusunda en az onun kadar iyi oldu¤umu söy-
lemeliyim. Ancak Portsmouth’daki ufak grubumuzun ald›¤› tep-
kiler The Who’nun ald›klar› gibi olmad› pek korkar›m. Bu albüm
yüzünden gidip Keith Moon dövmesi yapt›rd›m!

8. AKATAY BROTHERS – DEST DE DEST (2003)
Bu adamlar› da Türkiye’ye gelmem ve bir fleyler ayarlamama se-
bep olduklar› için suçlayabiliriz. Adamlar›n bu kadar çok enstrü-
man› virtüöz gibi çalmalar› cidden inan›lmaz bir fley. Esas Aka-
tay/Lockett projesini duyuncaya kadar bekleyin!

9. PHRABE ATRE – RAG MARU BIHAG (1971)
Klasik Hintli kad›n vokali ve Villumbit Ek Tal ile ilk tan›flmam bu
albüme dayan›yor. Villumbit Ek Tal 48’lik çok çok yavafl bir tem-
po. Gerçek bir ‘chill out’ etkisi var. 

10. TABLA BEAT SCIENCE – TALA MATRIX (2000)
Füzyon ve özgür olmak kavram›n› alg›lam›fl tek Hintli Tabla ça-
lan insan. Geleneksel köklerden ayr›lmak Hintliler’de s›k rastla-
nan bir tutum de¤il. Bas ustas› Bill Laswell ile birlikte gerçekleflti-
rilmifl bu Zakir Hussain toplamas› dinlenmezse olmazlardan.

hayat›m› de¤ifltiren 10 albüm

RÖP EK‹N SANAÇ
‹LLÜSTRASYON ÜM‹T KURT
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NICK CAVE AND THE
BAD SEEDS
B SIDES AND RARITIES
EMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E¤er bir Nick Cave ve ayr›ca Bad Seeds severiyseniz bu ay sizin
ay›n›z. Tüm Nick Cave albümlerine hükmedecek tek bir Nick
Cave and the Bad Seeds çal›flmas› may›s ay›nda raflardaki yerini
al›yor. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi grubun bugüne kadar hiç bir
flekilde yay›nlanmam›fl, yay›nlan›p da albüm yer almam›fl, film
müziklerinde yer alm›fl parçalar›ndan oluflan üç cd’lik, 56 parçal›k
bir bafl yap›t. Bunun d›fl›nda bildi¤imiz parçalar›n (“Mercy Seat”,
“Deanna”, “Jack The Ripper”) akustik versiyonlar› var. Böyle bir
çal›flmaya sahip olmaman›z için hiçbir sebep yok; parçalar albüm-
lere konmam›fl olmalar› sizi korkutmas›n hepsi de albümlük ve
grubun en güzel iflleri aras›na girebilecek kalitede. Burada sorul-
mas› gerekilen bu flark›lar›n neden albümlere giremedi¤idir. Kim
bilir belki de plak flirketi ve grup uzun zamand› böyle bir çal›flma
düflünüyorlard› zaten. Albümün en güzel yan› art›k birçok ele-
man›n› kaybetmifl Bad Seeds’ten tam kadro yeni parçalar dinleme
f›rsat› veriyor. Hem de grubun ve Nick Cave her döneminden.
“The Six Strings That Drew Blood”, “The Girl At The Bottom Of
My Glass”, “Little Empty Boat”, “(I’ll Love You) Till The End Of
The World”, “Bluebird” ve “The Ballad Of Robert Moore & Betty
Coltrane” gibi parçalar akl›n›z› çelip sizi tekrar Nick Cave and the
Seeds dolu günlere sürükleyecek. Nick Cave “Bu benim en
sevdi¤im Nick Cave & The Bad Seeds” albümü bu demifl, kesin-
likle hakl›. 8.9

YAZI JAMES HAKAN DEDEO⁄LU - EK‹N SANAÇ - ERDEM TAfiDELEN
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T‹KTAK
fi‹MD‹Y‹ fi‹MD‹ GEÇ‹YOR
PB MÜZ‹K 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk rock gruplar› yerel gamlara, melodilere
hatta ço¤unlukla yorum parçalara yer vermeyi
tercih ediyor. Tamamen bat› melodileri üzerine
giden gruplar da oldu Park gibi ya da Mor ve
Ötesi’nin ilk albümleri gibi ama nedense çok ilgi
görmediler. Hakan Kurflun’un plak flirketi Pb
Müzik’ten yay›nlanan TikTak, Blink 182, The
Clash eksenine yo¤unlaflan melodi ve t›n›lar›yla
Türk rock piyasas›na bu kanattan sald›rmaya
haz›rlanan bir topluluk. Ama ortaya ç›kan sonuç
oldukça baflar›l›. Erkin Peprek’in vokalleri ve
lirikleri Türkiye’de az denenen türden pozitif
melodilerin üstünde hiç s›r›tm›yor. Parçalardaki
akustik ve ‘distortion’l› gitar paylafl›m› tam
yerinde, zira zaman punk-rock’a z›playan
zaman zamansa Placebo ritimlerine bürünen
davullar da grubun müzi¤ini daha da al›c›
k›l›yor. Albümün üçüncü parças›, “Yaln›z fiehir”
etkileyici akustik girifli ve tempolu devam›yla
albümün dikkat edilmesi gerekilen
parçalar›ndan biri. Ama kaç›n›lmaz bir flekilde
Athena’y› and›ran, reggea temelli “Bazen”
oldukça iddial› bir parça. Yeni Türk gruplar›na
olan ön yarg›y› ortadan kald›rabilecek baflar›l›
bir ç›k›fl albümü. 6.5 

BLACK LABEL
SOCIETY
MAFIA 
EQUINOX / ARTEMIS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bu sene Rock ‹stanbul’un
afifllerinde Black Label Society’inin
ismini görenler kafas›n› kaflamaya
bafllam›flt›r. Garbage, Megadeth,
Kraftwerk ve Black Label... Ne?..
Duruma aç›¤a kavufltural›m; BLS
efsanevi metal ikonu Ozzy
Osbourne’un gitaristi Zakk Wylde’›n
kendi projesi. Ama Wylde albümde
bir gitaristten çok daha fazlas›
oldu¤unu gösteriyor. Ama Alice In
Chains vokalisti Layne Staley’i
and›ran Wylde vokalleri grubu kur-
tarmak için yeterli de¤il çünkü
tak›nd›klar› müzikal tav›r yeni bir
fley vaad etmiyor. Ozzy’le çald›¤›
zamanlarda çekti¤i numaralardan
burda da bol bol var. Tabii 70’lerin
metal tarz›na yapt›¤› keskin gönder-
meler de nostalji peflindeki metal
severleri sevindirebilir. Rock ‹stan-
bul’a gitmeden önce dinlemekte
fayda var. 6.1  

ELEKTRA
SOUNDTRACK 
SONY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yap›mc› firmalar Marvel karakter-
lerinin filmlerinin müziklerine
Amerikan modern rock ve nu-metal
gruplar›n›n iyi gidece¤ine karar
k›lm›fl olacaklar ki bu serinin bütün
film müzikleri birbirine benziyor.
Marvel karakterleri Catwoman,
Punisher, Dare Devil filmleri de
atmosfer, çekim teknikleri ve baflar›
kriterlerinde birbirine çok benzer film-
lerdi. Elektra’da bu kulvara girmifl,
baflar›s› tart›fl›lacak bir film, ama bu
mevzuyu sinemalar›na tafl›mak daha
yerinde olacak. Elektra’n›n müzikler-
ine gelince; di¤er filmlerin müzik-
lerinden fazla bir fark yok dedi¤im
üzere. Parça seçimleri, bütünlük bu
sefer biraz öne ç›km›fl sadece. Ama
yine ayn› isimler; Evanescence, Alter
Bridge, Finger Eleven... Yap›mc›lar›n
bu konuda fazla kafa yormad›klar›
kesin, bu Marvel ifli biraz salla pati
gidiyor ve can›m s›k›l›yor. 5.4

MUDVAYNE
LOST AND FOUND
SONY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‹simleri Slipknot ve Linkin Park gibi gruplar-
la an›lan ve “L.D. 50” albümleriyle alt›n
plak kazan›p bir de MTV2 ödüllerinde ödül
kapan topluluk nu-metal grubu Mudvayne
“Lost And Found” ismini verdikleri albüm-
leriyle yerlerini sa¤lamlaflt›rmak istiyorlar.
Ama kulland›klar› imgeler, lirikler ve t›n›lar
ne yaz›k ki çok klifle. “Bats›n Bu
Dünya”vari lirikleri albüm boyunca
dinledi¤iniz zaman zaten inand›r›c›l›¤›n›
yitiriyor. Ayr›ca bu tip imgeleri kullanan o
kadar çok grup varken bu biraz so¤uk
geliyor insana. Albümün aç›l›fl parças›, iki
buçuk dakikal›k muhteflem sald›r› parças›
“Determined”a diyecek yok ama çal›flman›n
gerisi ayn› performansta de¤il. Grubun baz›
parçalarda giriflti¤i modern trash den-
emeleri belki ilgi çekici olabilir ama gerisi
nafile. 5.8

MAHALA RAI BANDA
MAHALA RAI BANDA 
EQUINOX – CRAMMED 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bükrefl’teki çingene gettolar›nda kurulan Mahala
Rai Banda (Getto’nun Asil Grubu), Romanya’n›n
Clejani köyünden bir grup müzisyenin oluflturdu¤u
‘Haydut Çetesi’ anlam›na gelen Taraf De Haidouks
ile küçük yaflta orduya kat›l›p tüm hayat›n› bu
flekilde geçirmifl Moldovyal› emekli askerlerden
olufluyor. Askeri e¤itim alm›fl bak›r üflemeliler
grubu ile flehir çingenelerinin geleneksel müzi¤inin
karfl› karfl›ya geldi¤i bu çal›flma dünyan›n farkl›
yerlerinden de¤iflik müzik denemeleri aray›fl›nda
olanlar için iyi bir deneme olabilir. 6.8

THE BEACH BOYS 
THE PLATINUM COLLECTION 
EMI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Böyle bir albüm için söylenecek fazla bir fley yok
asl›nda. Dünyan›n en güzel yaz ve plaj müziklerine
imza atmakla kalmam›fl parlak ve güneflli pop
müzi¤inin kilometre tafllar›ndan biri olmufl, enerjik
ve h›zl› müzikleri, çoklu vokalleriyle 60’larda
müzi¤in seyirini de¤ifltiren isimlerden biri oldu
Kaliforniyal› Beach Boys. Bu aralar vokalistleri
Brian Wilson’›n solo çal›flmas› “Smile” ile Beach
Boys efsanesi canlanm›flken piyasaya ç›kan bu üç
cd’lik büyük toplamada adamlar›n neredeyse bütün
parçalar› var. hiç kafan›z› yormay›n; “Good
Vibrations”, “Surfin U.S.A.”, “I Get Around” bu 60
parçal›k toplamada zaten banko alm›fllar yerlerini.
Ama Beach Boys’un müzi¤i bu üç dillere dolanm›fl
parçadan çok daha fazlas›n› bar›nd›yor. Haz›r yaz
da gelmek üzereyken bu toplama grubun derinlik-
lerine dalman›z için iyi bir f›rsat. 7.6

QUEEN ADREENA
THE BUTCHER AND THE
BUTTERFLY 
EQUINOX – ROUGH TRADE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Courtney Love-vari vokaller, çi¤ gitarlar, bir yere var-
mayan rifler, vahfli bat› konseptli bir kapak çal›flmas›,
Türkçe mealiyle “Kasap ve Kelebek” ad›nda bir
albüm... Queen Adreena Türkiye’ye iki kere geldi,
seveni belki çok ama dürüst olmak gerek, grubun
müzi¤i hiçbir yere varm›yor. Courtney Love ya da
Suixie gibi nazlan›p arada patlay›p ba¤›rmak onlara
mahsus bir güzellik ve bu formül her zaman ifle
yaram›yor. Sert gitarlar da yeteri kadar bask›n de¤il,
hatta albümün prodüksiyonu oldukça ürkek ifllenmifl.
Queen Adreena Türkiye’ye bir daha gelir mi bilmiyo-
rum ama gelirlse orada olmayaca¤›m kesin. 4.4



FIONA APPLE
EXTRAORDINARY MACHINE
SONY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1996’da, henüz 19 yafl›ndayken ç›kard›¤› “Tidal” ve 3 sene sonras›nda ismi 
Guinness Rekorlar Kitab›’na girecek uzunluktaki ikinci albümü “When The
Pawn...”, Fiona Apple’› birço¤umuzun gözünde çok yüksek bir yerlere oturtmaya
yetmiflti. Hatta üstünden neredeyse 6 y›l geçmifl olmas›na ra¤men ismi pek unutul-
mad› Fiona Apple’›n. Bir aralar albüm ç›karmad›¤› için ona çok k›zm›fl olan bir kit-
le de vard›, ama son zamanlarda kaz›n aya¤›n›n öyle olmad›¤›n› gördük, bilenler
bilmeyenlere aktars›n düsturuyla Fiona Apple’›n son kay›tlar› hakk›nda yazman›n
vakti gelmifltir.
Asl›nda May›s 2003’te Fiona önceki ekibi ile (ki bu ekipte Jon Brion ve Matt Cham-
berlain’in olmas› “When The Pawn...”un atmosferinde çok belirleyiciydi) yeni albü-
mü Extraordinary Machine’in kay›tlar›n› bitirmiflti; fakat sanatç›y› desteklemede s›-
n›r tan›mayan pek sayg›de¤er plak flirketi Sony/Epic bu albümü “satmaz” diyerek
süresiz rafa kald›rd›. Bu haber yay›lmaya bafllay›nca Fiona’ya bakan k›zg›n gözler
Sony’ye çevrildi; ifller öyle bir yere geldi ki internette Free Fiona ad›nda bir kam-
panya bafllad› (www.freefiona.com) ve ateflli fan’lar imza kampanyas›na ismini yazan
herkes ad›na Sony’ye bir yapay elma postalad›, yürüyüfller düzenledi. Bu yaz›n›n ya-
z›ld›¤› tarih itibariyle imza kampanyas›na destek veren 30473 kifli var, kampanya-
dan elde edilmifl somut sonuçlar›n say›s› ise 0.
Gelin görün ki, Mart ay›nda bir flekilde “Extraordinary Machine”in tamam› inter-
nete s›zd›. Dinleyenler muhtemelen bana hak vereceklerdir ki, tarz›nda inan›lmaz
bir de¤iflikli¤e filan gitmemifl Fiona; bilakis onu iyice flekillendirmifl ve oturtmufl,
önceki toylu¤undan da iyiden iyiye s›yr›lm›fl. Albümü açan flark› “Not About Lo-
ve”da Fiona’n›n söz yazarken komplike hisleri anlatmak için sadeli¤i mükemmel bir
biçimde kullan›fl›na tan›k oluyoruz, ikinci flark› “Red Red Red” ise teflbihlerde ne
kadar iddial› oldu¤unu gösteriyor. Albüm genel olarak yüksek tempoda, flenlendiri-
ci bir karakterle ilerliyor; tek bir istisna d›fl›nda. “Oh Sailor”, albümün ciddi ciddi
yürek burkan tek flark›s›, ve bence melodisiyle de bizi taa “Tidal”a al›p götürmesiyle
en baflar›l› flark› (nitekim “Tidal” ve “When The Pawn...”un da formülü az çok buy-
du, bir iki flark› d›fl›nda “al›n siz de geberin” demekten ziyade düflünmeye iterdi bizi
Fiona). “Extraordinary Machine”, eski Amerikan müzikallerinden f›rlam›fl gibi, al-
bümün flirinlik muskas› olmaya aday. “Please Please Please”i dinlerken insan plak
flirketinin ticari isteklerine isyani bir gönderme yap›ld›¤›n› düflünmeden edemiyor:
“Please please please, no more melodies. They lack impact, they’re petty, they’ve be-
en made up already. Give us something familiar, something similar to what we
know already, that will keep us steady.”
Daha önceki iki albümü de s›rf Amerika’da bir milyonun üstünde satan bir müzis-
yenin ç›lg›ncas›na uçuk bir fley yapmad›¤› halde ambargo yemesini bir mant›¤a
oturtmak adeta imkans›z. Her ne kadar Fiona Apple hayat› boyunca ödemek zo-
runda kalaca¤› tazminatlara yol açmamak için a¤z›n› açamasa da, Sony’nin bu albü-
mü rafa kald›rmas›nda baflka numaralar varm›fl gibi geliyor; ki zaten internet fo-
rumlar›nda türlü türlü komplo teorileri üretilmifl durumda. Bunlara bal›klama atla-
mak safl›k olacaksa da, bekleyip görme stratejisinin de ifle yarayaca¤›n› sanm›yorum
zira Sony de bu ifli inada bindirdi gibi bir durum var ortada. Yine de yak›n gelecekte 
“Extraordinary Machine” gibi son derece baflar›l› bir albümü raflarda görmek uma-
r›m hepimize nasip olur; olmazsa bile her zaman bu flark›lar› internetten indirip
dinleme flans›n›z var. 8.5
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FOUR TET
EVERYTHING ECSTATIC
DOMINO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kieran Hebden önceki albümlerinde yapt›¤› folk içerikli müzikten b›km›fl.
Kendisine modern folku üstlenip üstlenmedi¤ini soran gazetecilerden de
b›km›fl. Eski tarz›n› götürebildi¤i yere kadar götürdü¤ünü
düflündü¤ünden kendini tekrarlamaktan korkmufl. Gitar sample’lar›n› bir
köfleye atm›fl. ‹ki üç ayda tamamlad›¤› dördüncü albümü “Everything
Ecstatic” bunlardan bir kopufl niteli¤indeymifl. Anlafl›lan kendisi bu
deneysellikten pek hofllanm›fl, bizi de bu heyecana dahil edebilece¤ini
düflünmüfl, ama iflte bence burda yan›lm›fl.
“Everything Ecstatic”  henüz piyasaya sürülmedi¤i için dinlemenin tek
yolu olan internetten indirmeyi seçtim ve dinledi¤imde kendi kendime
“hay allah, fake olmas›n bu dosyalar?” diye sordum. Öyle olmad›¤›n›
kesinlefltirince bu hayalk›r›kl›¤›n› yutup oturmaktan baflka çarem
kalmad›. Four Tet’i Four Tet yapan neyse uçmufl gitmifl; üstelik yerine de
daha hofl bir fleyler b›rakmam›fl zira ilk albüm “Dialogue” zaman›n›n daha
primitif bir versiyonu ortaya ç›kar›lm›fl. Bay Hebden art›k bizi o
flark›lar›nda “kopma” noktas›ndan önceki heyecan› yaflay›p o noktaya
gelindi¤inde büyük bir haz duymaya sevk etmiyor. fiark›lar elinde ne varsa
onu flak diye ortaya koymay› seçmifl ve geri kalan›n› merak ettirmekten
mahrum kalm›fl, bu tekdüzeli¤i de 42 dakika kald›rmak hakikaten zor.
Kald› ki e¤er zaten modern folk diye bir fley var idiyse, onu ortaya
ç›karanlar müzikteki akustik seslerden daha öte bir fleydi. O da burda
eksik de¤il; aksine bu albüm bana daha öncekilerden çok daha folk içerikli
geliyor ve bu flark›lar›n ‹skandinavya’dan ç›kt›¤›n› tahayyül etmek çok da
zor de¤il. 
Yine de bütün bunlar albümün tahammül edilemez bir kargafladan ibaret
oldu¤u anlam›na gelmiyor. Özellikle “A Joy” ve “Turtle Turtle Up” adl›
parçalar bu can s›k›c› durumun ne kadar gelifltirilip flekillendirilebilece¤i
konusunda flahane ipuçlar›. San›r›m en zoru bu albümün kendisini kabul-
lenmek de¤il de nelere muktedir oldu¤unu bildi¤imiz Four Tet’in bunun-
la geri dönüyor olufluna raz› olmaya çal›flmak. E¤er bu tarz bir fley dinle-
mek istersek de bu albümü boflverip Nuspirit Helsinki dinleyebiliriz
pekala. 4.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Horses In the Sky”, godspeed you!black emperor kurucu üyelerini bünyesinde bar›nd›ran A Silver Mt. Zion’›n aslen beflinci, kalabal›k
orkestra olarak ise üçüncü albümleri ve san›r›m en ak›l almaz›. Burada anlat›lmas› güç bir albüm, ona flüphe yok ama gruba aflina olanlar›
oldukça flafl›rtaca¤›n› söyleyebilirim. Çünkü “Horses In the Sky”da Efrim Menuck detone sesinin tüm ihtiflam›yla söz yazarl›¤›n›n
doruklar›na ç›k›yor ve kendinden geçiyor. Di¤erlerinin Efrim’e efllik ederek yaratt›¤› koro havas›yla grubu köklerine döndüren albüm, Efrim’i
de 21.yüzy›l›n en önemli halk ozan› yap›yor bana göre. Albümde sözü olmayan tek bir flark› bile yok, bu bir ilk grup ad›na. Sözler tabii ki
fazlas›yla politik zaman zaman. Aç›l›fl› yapan, temelde savafl ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n› konu alan “God Bless Our Dead Marines” kalbe
öyle bir saplan›yor ki ikili/üçlü/beflli iliflkilerinizdeki tüm dertler anlams›z geliyor. “Ring Them Bells” ve “Teddy Roosevelt’s Guns” da ayn›
temada iflliyor. Grup, albümdeki di¤er flark›lar›n aflk flark›lar› oldu¤unu savunuyor ki fazlas›yla öyleler, özellikle albüme ad›n› veren flark›
da¤›t›yor. Nehir kenar›nda kamp atefli etraf›nda kaydedilen “Hang On To Each Other” ise bir baflka baflyap›t. fiark›larda sözlere a¤›rl›k ver-
ilmesi grubun baz› takipçileri için hayal k›r›kl›¤› olmufl ama bu çok anlams›z bence; çünkü duyacaks›n›z ki Efrim’in söyleyecek çok fleyi var,
yaln›zca kulak vermek gerekiyor. Yoksa “Nina Simone’un intikam›n› hangimiz alabiliriz ki?” 9.1

THEE SILVER MT. ZION MEMORIAL ORCHESTRA
AND TRA-LA-LA BAND 
HORSES IN THE SKY
CONSTELLATION

BU TOPRAKLARDA YOOK! 
INTERNETTE VAAAAAAR!
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HENRY ROLLINS &
MOTHER SUPERIOR
GET SOME GO AGAIN
SESSIONS
2.13.61
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Post-punk döneminin rönesans adam›; müzisyen,
yazar, flair, radyocu, televizyoncu, oyuncu kimlik-
leriyle her türlü iflte parma¤› olan Henry Rollins’ten
bahsediyoruz, evet. Bu çal›flmas› ise 1998 y›l›nda
prodüktörlü¤ünü üstlendi¤i Los Angeles’l› topluluk
Mother Superior’la ortak kaydetmifl oldu¤u flark›lar›
içeren bir toplama. Grupla çal›flma esnas›nda
grubun enerjisi ve heyecan›ndan çok etkilenen
Henry Rollins’in akl› çelinmifl belli ki. O dönem
itibariyle kafas›nda birçok flark› fikri olmas› fakat
etraf›nda bu flark›lar üzerine beraber çal›flacak
baflka grup bulamayan Rollins, gruba bu teklifi
götürünce grup da haliyle en ufak bir itiraz etme-
mifl. Neticede çok k›sa bir süre içinde birçok flark›
ç›km›fl ortaya. 1999 y›l›nda dünya çap›nda turneye
ç›kan topluluk büyük ilgi görüyor ve 2000 y›l›nda
“Get Some Go Again” isimli bir albüm yay›nl›yorlar.
Geçti¤imiz günlerde yay›nlanan bu yeni albüm ise
bu dönemde yapt›klar› tüm flark›lar› ve Los
Angeles konserinden iki canl› kay›t içeriyor, ayr›ca
multimedyatik ikinci cd’de gruba ait “Get Some Go
Again” isimli flark›n›n klibi ve görseller de yer
almakta. Seveni için doyurucu bir çal›flma. 7.3

SUPERSYSTEM
ALWAYS NEVER AGAIN
TOUCH AND GO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‹smi kula¤a yeni gelse de yeni bir gruptan bahsetmiyoruz.
Supersystem, asl›nda Dischord Records’dan tan›d›¤›m›z El
Guapo isimli toplulu¤un aralar›na davulcu Joshua Blair’i de
alarak Touch and Go Records’a geçmifl hali. De¤iflmekten
korkmayan bir topluluk El Guapo. Art-punk ve emprovi-
zasyon aras›nda gidip gelen ilk albümlerinden sonra
“Super/system” (grubun yeni ismi 2002 tarihli bu albüm-
lerinden geliyor) ve “Fake French”de punk/funk/dance et-
kileflimlerini kendine özgü ‘sound’lar›yla keflfetmeye
bafllam›fllard› zaten. Ancak bu kendine özgü olma durumu
Touch and Go’ya geçtikten sonra biraz süpürülmüfl gibi,
üzücü bir durum bu. “Always Never Again”; 70’lerin
funk’›n›, 80’lerin ucuz ritmlerini ve sonras›n›n agresif punk
tavr›n› içinde bar›nd›rarak grubun bugüne kadarki en
‘e¤lenceli’ bulunabilecek albümü olabilir. Hatta ilk flark›
“Born Into The World”ü bir kere dinledikten sonra bütün
gün boyunca kafan›zdan ç›kmayacak olmas› da bir gerçek,
ama bu durum Hande Yener için de söz konusu de¤il mi
bazen? Tabii ki grubun ‘sound’u oldu¤u gibi de¤iflmemifl
ama bir fazlal›k durumu oldu¤u da kesin. Harika bir ener-
jiyle bafllay›p, ard›ndan Ladytron’u and›ran eklentilerle kafa
kar›flt›ran üçüncü flark› “Defcon”, bu duruma verilebilecek
yerinde bir örnek. “Dans edece¤im ben, o kadar!”sa derdi-
niz, Supersystem sizin için ideal; ama benim gibi El
Guapo’cular›n biraz kalbini k›rar bu albüm. O halde kalbi
k›r›lanlara “Q And Not U” öneriyorum! 7.0

DDM
SNOW ON THE TV
DIM MAK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kaliforniya’l› ikili Kevin Litrow ve Matt Howze’›n taptaze
projesi olan DDM’im ikinci albümü “Snow On The Tv”.
Grubun punk-rock köklerine synthesizer ve loop’larla ifl-
ledi¤i dijital donan›mla yaratt›¤› gürültünün ülkemize bir
türlü gelemeyen bahts›z topluluk Liars’a benzer mant›k-
ta iflledi¤ini söyleyebilirim. 1 dakikal›k enstrümantal “A2”
ile sakin gibi t›nlayan aç›l›fla kanmamak gerekiyor çünkü
ard›ndan gelen “Get Back on the Starting Line”la as›l
kaos bafll›yor. DDM için ümit vadeden bir durum bence
bu. Çünkü bu sayede son dönem topluluklar›n›n bizi
al›flt›rm›fl oldu¤u ‘ak›lda kal›nabilir olma ad›nda fazla gü-
rültü yapmaktan kaç›nma’ fikrine prim vermiyor oldukla-
r›n› kan›tl›yorlar. Böylece kula¤a yapay ve sentetik gel-
meyen bir müzik ortaya ç›k›yor. Albümdeki aksak ve ra-
hats›z yap›y› en iyi tan›mlayan flark› olan “Hello”da ayr›-
ca albümün isminin neden “Televizyonda kar” oldu¤u da
ortaya ç›k›yor. Kevin Litrow televizyondaki kar görüntü-
lerinden yola ç›karak sokakta yaflayan evsiz insanlar›n
u¤rad›¤› haks›zl›¤a de¤iniyor ç›¤›rarak. Melodinin elek-
trik süpürgesi, çim biçme makinas›, trafl makinas› ve da-
ha bilimum sevimsiz aletle kuruldu¤u kapan›fl flark›s›
“Esrever #1” ise ayr›ca etkileyici. Ayn› zamanda Blood
Brothers’›n da yak›n arkadafllar› olan DDM’in bu yeni al-
bümünü aksak gürültüden hofllananlara evde kendi ken-
dine z›playarak iyi vakit geçirebilenlere tavsiye ediyo-
rum. 7.6

SHIPPING NEWS
FLIES THE FIELDS
QUARTERSTICK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bu bahar gününde Shipping News’den bahsetmek beni üzüyor ama baflka seçene¤imiz yok, nitekim yeni albüm-
leriyle hayat›m›z› de¤ifltirmeye devam ediyorlar. Ufak bir flema çizelim. Grubun yar›s› olan Jason Noble ve Jeff
Mueller eski Rodan üyeleri. Altyap›lar›na Noble’›n yer ald›¤› Rachel’s ve Mueller’in June Of 44’lu geçmiflini de
ekleyince öldüren bir tablo ç›k›yor ortaya. Yolumuz yine Lousville/KY’e ç›kt›¤›na göre Slint’e yak›n olman›n
verdi¤i sorumluluk ve gerginli¤i de bu altyap›yla alt alta toplay›nca Shipping News dinlemek intihar, birilerinin
dinlemesi için dergiye yazmak ise cinayet gibi geliyor bana. Zira Shipping News’un Shellac’›n her tafl›n alt›ndan
ç›kan adam› Bob Weston ile kaydettikleri dördüncü albümü “Flies The Fields”, “Axons and Dendrites” ile
Mogwai-vari bir aç›l›fl yaparak post-rock’›n karanl›k yüzeyinde gezintisine bafll›yor. Aç›l›fl›n ard›ndan akan
“Louven” ise mükemmel gitar melodileri ve davul ritmleriyle kesinlikle çok iyi bir flark› olmas›na ra¤men
Shipping News ad›na biraz ‘düz’ gelebilir. Zaten albüm seyrinde hakimiyet süren, nispeten temiz hava, grubun
geriye bakt›¤›n› düflündürebilir. “(Morays or) Demon” ise sert ç›k›fllar›n›n yaratt›¤› gerilimle beklentileri
karfl›layarak bu havay› da¤›tmaya yard›mc› olacakt›r. Ancak esas flölen albümün ikinci yar›s›nda, “The Human
Face” ile bafll›yor. “We are a generation of everyday collision” (biz her gün çarp›flmalarla bo¤uflan bir nesiliz)
diye bafllayan ve “we fuck our own devices” (biz kendi ayg›tlar›m›z› beceririz) diye devam eden flark›da siz de
duymay› özledi¤iniz agresif tona kavuflabilir, peflpefle bu flark›y› dinleyebilirsiniz. Albümün en güzel outro’ya
sahip flark›s› “Untitled w/Drums”da duyaca¤›n›z bayan ise Pit Er Pat üyesi Fay Davis Jeffers. En güzelini en sona
saklam›fllar; “Paper Lanterns” albümün en karanl›k ve rahats›zl›k verici dakikalar›n› yaflat›yor. Ben tüm bunlar›
yazd›ktan sonra da hayatta dinlemezsiniz bu albümü heralde, siz bilirsiniz. 8.8



THE DECEMBERISTS
PICARESQUE 
KILL ROCK STARS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2002 y›l›ndan bu yana ortal›klarda olan, Colin Meloy’un önderli¤indeki Amerikal›
The Decemberists’in son ç›karmas› “Picaresque” önümüzdeki aylar›n hit albüm-
lerinden biri, haz›r olun. Çünkü çal›flmada hit olmas› için gerekli olan her element
var; hemen hemen bofl parça yok, melodiler an›nda kula¤a tak›l›yor ve grubun
coflkulu ve sürükleyici bir müzi¤i var. Denize aç›lan devasa bir donanma gibi
bafllayan, psychodelic ve progresif rock referansl› aç›l›fl parças› “The Infanta” etk-
ilenmek için yeterli bir sebep say›labilir. Ama kalp k›ran ikinci parça, -ki en k›sa
zamanda büyük bir hit olaca¤› kesin- “We Both Go Down Together” çal›flman›n ve
grubunun ciddiyetini surat›m›za vuruyor. Vokalist Meloy’un parça nakarat›nda,
titreyerek “My Love...” de¤ifli uzun süre unutulacak gibi de¤il. Ama Decemberists’in
müzi¤indeki mozaikler parçalar ilerledikçe belirginlefliyor. “Eli, The Barrow Boy”
t›pat›p Levellers tarz›n› and›r›rken, “The Sporting Life” Belle And Sebastian
t›n›lar›nda fazlas›yla geziniyor. Ve sonra semfonik rock, progresif rock, alternatif
rock… Bu liste uzay›p gidebilir Decemberists’in müzi¤inde. Meloy’un ilk dinleyiflte
“Keflke bu adam söylemeseydi” dedirten ama ikinci dinleyiflte utand›ran
vokallerinin yan› s›ra s›k s›k kullan›lan akordeon, piyano, banjo ve keman gibi
enstrümanlar grubun yerini birkaç basamak yukar› tafl›yor benzerlerinden. Birkaç
ay›n›z› kurtarabilecek, açl›¤›n›z› giderecek son derece baflar›l› bir çal›flma. 8.4

HOOD
OUTSIDE CLOSER
DOMINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leeds as›ll›, 10 y›l› aflk›n süredir ortal›kta olan Hood elemanlar›,
etraf›ndaki farkl› etkileflimleri müziklerine harmanlamaktan çekin-
meyen insanlar. 2001 tarihli albümleri “Cold House” ile elektronik
müzi¤e karfl› artan ilgileriyle bizi tan›flt›rmalar›na ra¤men, “Outside
Closer” ile bu ruh halinden de biraz uzaklaflt›klar›n› ve daha çok ne
çal›yorlarsa onlar› tatminkar flark› formlar›na dönüfltürmekle
ilgilendiklerini anlatmaya çal›fl›yorlar gibi. “Cold House”un, “Dose
One” ve cLOUDDEAD üyesi “why?” gibi ‘mc’ konuklar› ile
büründü¤ü elektronik/underground hip-hop-vari hava bu albümde
kayboluyor. Albüm daha çok canl› performans hissi veriyor ve yayl›lar
kalan boflluklar› dolduruyor. “The Lost You”yu ‘single’ olarak
yay›nlamak yerinde bir davran›fl, çünkü bu flark› enstrüman ve
‘loop’larla mozaiklenmifl s›rad›fl› yap›s›yla albümde apayr› bir yer
ediniyor kendine. Ancak “Any Hopeful Thoughts Arrive”, “Outside
Closer”›n en can al›c› parças›. ‹ki muazzam gitar ve kemanlarla
tafl›nan flark›, yan odadan geliyormufl hissi veren vokallerle Hood’un
baflyap›tlar›ndan. Hood ne yap›yorsa yap›yor ve bir flekilde her
çal›flmas›n› bir öncekinden az da olsa daha iyi sunmay› baflar›yor ve
“Outside Closer” tekrar tekrar dinlenmeyi hak ediyor. Kula¤›n her
farkl› sesi ay›rt edebilmesi için fazla komplike bir örgüye sahip olan
müzik, garip bir flekilde fazlas›yla rahat dinlenebiliyor. 8.2
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vs.kitap

bir yeryüzü bilgesi

‹çki içerken bir arkadafl kad›nlara çok iyi davrand›¤›
için bir tek kendisinin cennete gidece¤ini iddia etmifl-
ti. Tam da Aleksi Zorba’n›n kurabilece¤i bir cümleydi
bu. Kazancakis’in en önemli roman› “Zorba”n›n kah-
raman› Aleksi Zorba’n›n… 

Kendisi bunlar› söylerken “Zorba”y› okumufl muydu,
yoksa daha tan›m›yor muydu bilmiyorum. Ama haya-
ta bak›fl›, iliflkilere bak›fl› ve daha birçok davran›fl›yla
tam bir Zorba’yd› o. Kelimenin Türkçe anlam›yla de-
¤il, Kazancakis’in Zorba’s›yd› sanki. 

Hikaye edilmifl çok az karakter vard›r; her okuyan› bü-
yüleyen ve herkesi kendine hayran b›rakan. Belirli bir
s›raya göre s›ralamaya kalkarsak Aleksi Zorba’y› bafla
yazmam›z gerekir. Hemen arkas›na da Robert Mu-
sil’in Niteliksiz Adam’›n› ekleyebiliriz. Birkaç isim da-
ha sayarsak; Yusuf At›lgan’›n Aylak Adam’› ve O¤uz
Atay’›n Selim Ifl›k’› derim ben. Ama Zorba yine de
baflkad›r. Hepsi birer roman kahraman›yken Kazanca-
kis onun bir roman kahraman› olmad›¤›n› söyler s›k-
l›kla. Yaflad›¤›na dair rivayetler de vard›r. Hatta bir Al-
man televizyonu kendisiyle söylefli bile yapm›flt›r ki,
ben bunu nedense hiçbir zaman inand›r›c› bulmam.
Sadece bu yönden di¤erlerinden ayr›lmaz, bütün ka-
rakterler kitaplar›n dünyas›na s›k›flm›fl, orada gerçe¤in
peflinde koflarken Zorba, kitaplar›n uza¤›ndaki yafla-
m›n peflindedir. Tüm bilgisini hayattan edinmifltir,
Kazancakis gibi Buda ö¤retilerini bilmez, ac›n›n nas›l
yok edilece¤i konusunda Budist vaazlar veremez, ama
hayattan ö¤rendi¤i bir kelimeyi tokat gibi vurur insa-
n›n yüzüne; “Ist›rap yi¤itler içindir.” 

“B‹R KADIN B‹R ERKE⁄‹ YATA⁄INA 
DAVET ETT‹⁄‹NDE, O ERKEK 
REDDEDERSE BU TEKL‹F‹, YAfiAMI
BOYUNCA, HATTA YAfiAMINDAN 
SONRA DA LANETLENIR.”

YAZI FERHAT ULUDERE
‹LLÜSTRASYON ASUMAN TANYAfi



Herkes ve her fley bir fleyler ö¤retirken insana, Kazancakis Zorba’dan
çok fazla fley ö¤renmifltir, kitaplarla sar›l› dünyas›n›n aras›ndan ayr›-
l›p flöyle der Zorba için: “... Ruhumda en çok iz b›rakan insanlar› tes-
pit etmek isteseydim, herhalde üç–dört isim sayabilirdim: Homer,
Bergson, Nietzsche ve Zorba...” ve devam eder, “Zorba ise, hayat› sev-
meyi ve ölümden korkmamay› ö¤retmiflti bana. ...E¤er bugün dünya-
da bir ruh rehberi, Hintlilerin dedi¤i gibi bir ‘guru’, Aynaroz papazla-
r›n›n dedi¤i gibi ‘Yeronda’ seçmem gerekse idi, mutlaka Zorba’y› se-
çerdim.”

Hayat›n gerçek ak›fl› içerisinde Zorba inand›¤› de¤erlerle yaflar, en te-
mel amac› yaflad›¤› hemen hemen her andan zevk almakt›r. Kimsenin
önünde e¤ilmez, kimseye boyun e¤mez, ama hiçbir zaman küstahlafl-
maz. Herkes ve her fley de¤erledir onun için, ama bu de¤erlerin köle-
si olmaz. Böyle bir insan olmay› nereden ö¤rendi¤ini de flöyle anlat›r
Zorba: “Hiç okula gitmedim. Kitap da okumad›m. Hayat hakk›nda ne
biliyorsam, bizim köydeki Hüseyin a¤a’dan ö¤rendim. Bu koca Türk
geçimini yün e¤irmekle sa¤lard›. ‹htiyaçlar›ndan artan paras›n› Müs-
lüman, H›ristiyan ayr›m› gözetmeden muhtaçlara da¤›t›rd›. Bir gün
beni dizlerine oturttu ve saçlar›m› okflayarak flunlar› söyledi: ‘O¤lum
Aleksi, sana birkaç söz söyleyece¤im. Bunlar›n manas›n› flimdi anlaya-
mazs›n; akl›nda tut; büyüyünce fluuruna erersin. Yedi kat göklere, ye-
di kat yerlere s›¤mayan Tanr›’n›n mekan› insan kalbidir. Bu fani alem-
de her ç›lg›nl›¤› yap; sadece onu k›rma.’

Kad›nlar› vard›r Zorba’n›n, gitti¤i her yerde bir kad›n bulur kendine,
onun için kad›nlar vazgeçilmezdir. Ama hiçbir zaman kendini bir afl-
k›n girdab›na kapt›rmaz. “Kad›n so¤uk bir kaynak suyudur” der, “su-
sars›n ve içersin, sonra gidersin, ard›ndan baflkas› gelir ve o içer.” 
Ama unutamad›¤› kad›nlar olmam›fl da de¤ildir, gençli¤i büyük aflk-
larla geçmifl ve hepsinde de ›st›raplar yaflam›flt›r. Bu ›st›raplar›n sonu-
cunda da Tanr›n›n kad›n› yaratma efsanesini kendince biraz de¤ifltir-
mifltir. “Tanr› kad›n› yaratmak için erke¤in kaburgas›n› ç›kard› fakat
fleytan kaburgay› kapt› ve kaçmaya bafllad›. Tanr› fleytan› kovalay›p
tam yakalayacakken tökezledi. fieytan kaburgayla kaçarken k›r›lan
boynuzu tanr›n›n elinde kalm›flt› ve tanr› kaburga yerine fleytan›n
boynuzunu kulland› kad›n› yaratmak için.”

Kazancakis’le ilk geldikleri yerde yafll› bir dul bulur kendine, kad›n
güzel de¤ildir. Ama Zorba için yeryüzünün en güzel kad›n›d›r o. Ka-
d›n›n nas›l oldu¤u fark etmez, Zorba için yata¤›nda yatan her kad›n
prensestir. Çünkü o “yata¤›nda yaln›z yatan her kad›n için tanr›n›n
kendisine hesap soraca¤›n›” düflünür. Ve bir kad›n› reddetmenin iflle-
nebilecek en büyük günah oldu¤unu söyler. “Bir kad›n bir erke¤i ya-
ta¤›na davet etti¤inde, o erkek reddederse bu teklifi, yaflam› boyunca,
hatta yaflam›ndan sonra da lanetlenir.” Bilgeli¤ini bir tarafa b›rak›r-
sak, Zorba s›radan bir insan de¤ildir. Çal›flmadan yaflamaz, ama çal›-
fl›rken de yapabilece¤inin en iyisini yapar. Çömlek yaparken parma¤›
kendisine engel oluyor diye onu bir anda kesip atabilir. Keyifli oldu¤u
zamanlar büyük bir müzisyendir ve dansetmeyi her fleyden daha fazla
sever. Ama dans sadece keyifliyken de¤il, insan›n dibe vurdu¤u za-
manlarda üzüntüsünü anlatmak için de yap›l›r. 

Zorba yaflam› herkesten daha fazla sever ve herkese örnek olacak fle-
kilde yaflar, e¤er Kazancakis’in inand›¤› gibi Aleksi Zorba yaflam›flsa,
emin olun yeryüzünün en bilgi insan›yd› o. 

Son zamanlarda beni en çok merakland›ran oluflumlardan birine de-
¤inmek istiyorum: “g yay›n grubu” (www.gyayingrubu.com). Cem
Akafl önderli¤inde; Ayfle Erdem, Burak fiuflut, Ceyda Akafl, Elif Gökte-
ke, Gökçen Ergüven, Zeynep Erekli ve Esra Özdo¤an takibinde genç
fakat tecrübeli bir oluflum bu. Yazarl›k, çevirmenlik, editörlük, yay›n-
c›l›k, sat›fl/pazarlama ve tan›t›m gibi akl›n›za gelebilecek her türlü ko-
nuda kendinizi onlara teslim edebilece¤inize sizi, heyecanlanarak
inand›ran insanlar bunlar. En çarp›c› olan› ise ‘ekstra’ bafll›¤› alt›nda
aflk mektubu olsun, baflvuru mektubu olsun, al›flverifl listesi olsun, du-
var yaz›s› olsun, her türlü özel metni sizin için yazabileceklerini ortaya
koymalar›. Sizin için g yay›n grubu’nu sorguya çektim.

“Motto”nuz nedir?
“Yazarlara koçluk, kitaplara doktorluk...”

Duruma müdahale etme gere¤ini hissetmenize sebep olan, sizce ters giden fleyler
neler?
‹ki fley asl›nda: birincisi, basit baz› müdahalelerle hemen her kitab› iki
t›k daha iyi k›lmak mümkünken, bunun yap›lm›yor olmas›; ikincisi de,
hemen herkesin kitap yazmas› ama bir türlü yay›mlatamamas›, yani
yarat›c› enerji israf›.

Bu sekiz kifliyi bir araya getiren, bir arada tutan nedir?
Hurufi konularda belirgin bir saplant›l›l›k hali, iddial› yaklafl›mlar, ad›
net konmam›fl bir tür misyon duygusu (“biz galiba çok iyi fleyler yapa-
ca¤›z”), bir de , birbirimizin muhabbetinden hofllan›yor oluflumuz.

Kadronuzdaki uzmanlaflmadan ve ifl bölümünden biraz bahsedebilir misiniz?
Yazarl›k, çevirmenlik, editörlük, tasar›mc›l›k ve yay›nc›l›k konular›nda
en çok birbirimize güveniyoruz. Demek ki bu ifllerde uzmanl›k kesbet-
mifliz ve bu iflleri bölüflüyoruz.

As›l arad›¤›n›z ‘amatör ruh’ mu, ‘profesyonellik’ mi?
Yazarlar›m›z›n ve müflterilerimizin amatör ruhlar›n› koruyabilmeleri
için, biz olabildi¤ince profesyonel çal›flmaya gayret ediyoruz.

Yazamad›¤›m her türlü metni yazman›z için size gönül rahatl›¤›yla baflvurabilir miyim
gerçekten? (‘ekstra’ bafll›¤› alt›ndaki hizmetleriniz ile ilgili)
Al›n yaz›s› d›fl›nda, evet.

G Yay›n Grubu kadrosuna kat›lmak için sahip olmam gereken nitelikler nelerdir?
Öncelikle, nerede majiskül, nerede miniskül harf kullan›laca¤›n› bil-
mek (bkz.”g yay›n grubu”).

Medyada görmekten/okumaktan en çok rahats›zl›k duydu¤unuz görüntüler/yaz›lar
neler?
Yazarlar›n, çevirmenlerin ve editörlerin haklar›n› alamamalar›, kitap-
lar›n heba olmas›, müthifl güzellikte kitaplar›n ve yazarlar›n›n küskün-
lü¤e mahkum edilmesi.

RÖP EK‹N SANAÇ

http://www.gyayingrubu.com


96
97

b
a
n
t

vs.kitap

barbaros devecio¤lu



RÖP FERHAT ULUDERE - HAKAN DEDEO⁄LU
FOTO⁄RAF AYL‹N GÜNGÖR

Kiminle söylefli yapaca¤›m›z› düflünürken, Hakan elinde yeni yay›m-
lanm›fl bir kitapla geldi, “Otoyol Kenar›nda Yanan Atefller,” ben de ki-
tab› k›sa bir zaman önce köprü trafi¤inin s›k›fl›kl›¤›nda yar›lam›flt›m.
Daha sonra da elime alma f›rsat›m olmad›, yanl›fl anlafl›lmas›n yo¤un-
luktan filan de¤il, kitap bana ait de¤ildi. Hakan söylefliyi yapmam› iste-
yince bafltan bir defa okudum. O esnada da Hakan randevu ayarlama-
ya çal›fl›yordu. Sonunda karfl›l›kl› ifl yo¤unlu¤undan olsa gerek söylefli-
yi internet yoluyla yapma flans› bulduk.

Bafltan yazay›m, sonra kimse m›r›n k›r›n etmesin, mail ile yap›lan söy-
lefliler çok da adam ak›ll› ifllermifl gibi gelmiyor bana. Sorular› yolluyor-
sunuz. Cevaplar geliyor. Sonra da bak›yorsunuz ki yavan bir metin var
elinizde. Konunun aç›lmas› gereken yerde konu kapanm›fl. Tekrar geri
dönme flans›n›z olmad›¤› için de söylefli öyle kal›yor ve hep aksayan bir
yerleri oluyor. Barbaros Devecio¤lu’yla yapt›¤›m›z söyleflide bu gibi so-
runlar› en aza indirgemeye çal›flsak da aksayan yerleri yok de¤il. Geri
dönme ve iki soru daha sorma flans›m›z yoktu, olsa da ayn› olurmuy-
du her fley bilmiyorum. Bizden söylemesi, “Otoyol Kenar›nda Yanan
Atefller” okunmas› gereken bir kitap, a¤z›n›z da leziz bir tat b›rak›yor.
Ve Barbaros Devecio¤lu’nun ilk kitab› oldu¤unu biliyoruz, ama daha
önce yay›mlanmam›fl da olsa baflka edebi çal›flmalar var m› diye merak
ediyor insan ister istemez:

Daha önceden de var m›yd› edebiyat alan›nda çal›flmalar›n›z?  
“Yok.... Zaten buna edebiyat  demek biraz a¤›r olur kan›mca; insan bir
tane k›sa kitap yaz›nca ne edebiyatç› olur ne de yazar.”                           

Kitap masals› bir co¤rafyada ilerliyor gibi görünse de temelinde bir ‹stanbul imge-
si var…
Temelinde ‹stanbul var tabii, benim do¤du¤um, büyüdü¤üm flehir bu-
ras›; 40 küsür y›l›m geçti burada. Sadece gelece¤e dair kuflkular›m› an-
lat›rken karanl›k ve kötümser hislerimi nas›l yaz›ya dökerim diye dü-
flündüm. Sonunda kitaptaki gibi bir atmosfer ve kurgu ç›kt›. Nihaye-
tinde bir hikaye uyduruyorsunuz; bunun mümkün oldu¤u kadar çar-
p›c›, bir o kadar da inand›r›c›, baflka deyiflle ikna edici olmas› laz›m. 

De¤iflik kuflaklardan aktar›lan hikayeler bunlar, bir anlamda art›k unutulmaya
bafllayan masallar›n alt yap›lar›n› tafl›yor ve bunlarla zenginlefliyor, bir anlamda
büyük flehir masal› diyebilir miyiz?
Bence diyemeyiz. Neden böyle bir masal hadisesi ›srar›n›z var anlaya-
mad›m. Masal deyince insan›n akl›ma Grimm Kardefller yahut Ali Ba-
ba ve K›rk Haramiler geliyor; en az›ndan benim için öyle, fakat otoyol
kenar› kitab› en az›ndan bana, bundan çok daha farkl› bir çerçeve çizi-
yor gibi geliyor. Tabii benden baflka kimse böyle düflünmemifl olabilir,
onu bilemem, ama mevzunun masala benzedi¤i kanaatinde de¤ilim.  

Otoyol kenar›nda yaflam tüm canl›lar için oldukça zor olsa gerek. Genelde tren
yollar›n›n ve çevre yollar›n›n etraf› varofllardan oluflur. Metni bir anlamda buralar-
da yaflayan insanlar oluflturuyor gibi... 
Metni asl›nda her iki tarafta yaflayanlar oluflturuyor, ancak hikayenin
anlat›ld›¤› daha do¤rusu hikayecinin taraf oldu¤u nokta otoyol kena-
r›nda oldu¤u için galiba oraya daha yak›n duruyor. 

Otobanlar›n sizi rahats›z eden ya da etkileyen bir taraf› olmal›...
Ben çocukken babam bizi senede bir kere çad›r tatiline götürürdü. Çad›r› kur-
du¤umuz kamp yeri flimdi eski E-5 olarak bilinen yolun kenar›ndayd›. Sabah-
lar› erkenden kalk›p o yoldan yaz tatilini geçirmeye gelen Almanc›lar›n araba-
lar›n› seyrederdim. ‹tiraf etmeliyim ki onlar›n nas›l bir hayat› oldu¤unu, nere-
lerde yaflad›klar›n›, uzaktaki memleketlerin nas›l yerler oldu¤unu düflünür-
düm hep. Bu zamanlar› hiç unutmam, flimdi de tatile hep arabayla giderim; se-
verim arabayla uza¤a gitmeyi. ‹htiyarl›k belki ama eski film karakterleri gibi
gelir bana

Kitab› ben bir anti-ütopya olarak düflünüyorum, olumlu bir yaflam› göstermekten çok, ya-
flanan karanl›k bir ça¤› tasvir ediyor. Ama bunun içerisinde bilge ve görmüfl geçirmifl bir
ihtiyar eski günleri yad ediyor. Bu kadar kirli ve karanl›k m› yaflad›¤›m›z ça¤?
Siz gençsiniz, as›l sizin kendinize sorman›z laz›m. Sizin önünüzde uzun bir ya-
flam var biz yeteri kadar ar›za gördük, yaflad›k. Bu saatten sonra bizim için mü-
him olan tek fley çocuklar›m›z, ancak sizin önünüzde uzun bir hayat var,
memleket için as›l çaba göstermesi gerekenler sizlersiniz nihayetinde. Benim
ne düflündü¤üm de¤il, yaflad›¤›m›z ça¤› ve vaziyeti sizin nas›l de¤erlendirdi¤i-
niz önemli. 

Bu bozulmay› neye ba¤l›yorsunuz? 
Bunun sebeplerini saymakla bitmez ama bence en önemlisi bu memlekette ya-
flanan a¤›r adaletsizlik ve art›k bu adaletsizlik duygusunun her bireyi ezmeye
bafllamas›. Zengin bat›l› toplumlar›n da dünyay› kendi ihtiyaçlar› ve arzular›
do¤rultusunda yeniden flekillendirmeye bafllamalar› ve bu u¤urda sadece
Irak’ta yüz bin sivili öldürmeleri. Bu adaletsizlik duygusunu üçe befle katlad›. 

‹htiyar, kitab›n bir bölümünde edebiyat›n sefil do¤up, ayn› flekilde yaflay›p ve sefil ölenler
için bir dezenformasyon arac› oldu¤unu anlat›yor. Siz de böyle mi düflünüyorsunuz?
K›smen böyle düflünüyorum, ancak burada kas›t sadece edebiyat de¤il. Asl›n-
da a¤›rl›kl› olarak kas›t baflka fleyler. 

Bununla s›n›rl› kalmayacak san›r›m edebi çal›flmalar?
Edebi çal›flmay› bilemem ama akl›ma yeni fikir gelirse ve bunu yay›mlayacak
yer bulursam belki bir kitap daha olur. 

Gazeteci ve radyocu kimli¤inizin yan›na flimdi “yazar” kimli¤i tak›lm›fl oldu. Bu kimlikle
aran›z nas›l? Sevebildiniz mi, g›c›k m› etti sizi? 
Asla… Bir yazar kimli¤im filan g›c›k eder tabi, uyuz eder daha do¤rusu. Benim
bir iflim var on - on iki saat bu iflimle u¤rafl›yorum her gün. Arada hasbelka-
der bir fley yazd›m, bu beni yazar yapmaz. Ayr›ca yazarlara da hakaret olur
kan›s›nday›m.

Bir müziksever olarak kitab› yazarken bol bol müzik dinlemifl olmal›s›n›z. Yazma süreci
içerisinde sizi en çok tetikleyen, ilham veren müzikler nelerdi?
Asl›nda yazarken bir fley dinlemedim hem dinleyip hem yazmak bana göre zor
bir ifl, ama flayet becerebilseydim Dream Syndicate, Steve Wynn, Palace 
Music, White Stripes, Minuteman, Nick Cave filan dinlerdim herhalde 

Pek sevimli bir soru de¤il belki ama hep merak edilir... Aran›z›n iyi oldu¤u birkaç yazar is-
mi verebilir misiniz? Sizi etkilemifl olan, ya da yazmaya iten... 
O¤uz Atay, Jim Thompson, Charles Willleford  bir de Faulkner. 

NTV RADYO, RADYO EKSEN VE RADYO N101’IN GENEL YAYIN YÖNETMEN‹ VE YILLARIN
ÖNEML‹ GAZETECELER‹NDEN B‹R‹ OLAN BARBAROS DEVEC‹O⁄LU ‹LK K‹TABINI YAYIMLADI. 
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otostopçunun galaksi rehberi

Bu yaz›n›n bilim ve dilbilim kurallar›na ba¤l› kalarak bafllay›p sonunun
gelebilmesi, evrende bir galaksiden di¤erine otostop çekmeniz için yer
alman›z gereken dalga boyutuna ayk›r› olabilir. Beyin dalgalar› veya ha-
vadaki milyonlarca elektronik titreflim, sadece düflüncenizi de¤il, yeryü-
zünde yap›p ettiklerini de etkileyebilir. B›y›klar›ndan biri kopmufl kedi
veya beyinci¤i zedelenmifl insana özgü dengesizlik halleri, acil durum-
larda de¤iflmez bir denge ilkesi üzerinde kendi varl›¤›n› sürdürebilir.
Post-modern diye bir fley varsa, onu yok etmek veya bir tak›m tezleri çü-
rütmek için u¤raflmak, en gereksiz eylemlerden birine dönüflür; çünkü
o, kendi kendisini herhangi bir muhalif tepkiye gerek kalmadan çürütüp
yok edebilen ve tekrar var edebilen geri dönüflüm gücüne sahiptir. 

DNA, ‘k›sacas›’ Douglas Noel Adams’la ilgili internet, kitap, bilgisayar
oyunu, radyo, tv dizisi, film, aforizma gibi bir tak›m bilgilere göz at›n-
ca, tüm bu bombard›man›n sonucunda yaz›ya ancak kendi sentezimle
bafllayabilirdim. 

Yaz›lar›n›n sonunda imzas›n› DNA olarak belirten Douglas Noel
Adams, 70’lerde BBC radyosundaki “Otostopçunun Galaksi Rehbe-
ri”nin yap›mc›s› olarak tan›n›r. Yaz›n hayat›nda k›saltmalara yer verme-
yi tercih eden Adams, kendi ad›nda oldu¤u gibi en iyisinden bir k›salt-
ma kullanarak, Rehber’e HGG (Hitchiker’s Guide to the Galaxy) ad›n›
verir. Bir söylentiye göre Adams’›n Rehber fikri ilk kez Avusturya’n›n
Inssbruck bölgesinde seyahat etti¤i s›rada sarhoflken bir tarlaya uzan›p
gökyüzünü seyre dalmas›yla ortaya ç›kar. Yan›nda bulundurdu¤u
“Otostopçu’nun Rehberi” ad›ndaki kitap ve y›ld›zlar› izleyerek evrende
yolunu bulmaya çal›flt›¤› seyirlik gece ona ilham verir. Bundan yedi y›l
sonra da Adams rehberin ilk kitab›n› yazar. 

HERHANG‹ BÜYÜK B‹R SORUNU PATATESLE 
ÇÖZEB‹LECE⁄‹N‹Z‹ DÜfiÜNMEK ÇOK YANLIfi
Asl›nda bafllang›çta fikir, evreni yok etmek için çeflitli seçenekler sunan
‘Evrenin Sonu’ ad›nda bir kitap olarak Adams’›n zihninde belirir. Fakat
Adams hayat›n›n sonu olan 2001 y›l›na kadar ç›kard›¤› kitap serisinde
evrende yola ç›kmak ve yaflamak için her zaman yeni alternatifler gelifl-
tirdi¤i Rehber üçlemesine ait befl kitap yazacakt›r. “Evrenin Sonu” kita-
b›ndaki kahraman Ford Prefect, Adams’›n di¤er kitaplar›n›n ana karak-
terlerinden biri olarak yaflam›n› sürdürür. Bu kitaplar›n her biri kendi
içlerindeki y›k›mlar› ve yeniden oluflumlar›n› evrendeki bilimsel olma-
yan herhangi bir sebebe ba¤lamay› baflar›rlar. Her obje, var oluflun ama-
c›n›n aç›klanabilece¤i, evrenin en “mükemmel” yarat›s›d›r. Havlu, bir
otostopçunun evrende gezinirken sahip olmas› gereken en “kutsal” efl-
yas›d›r. 

“Otostopçu’nun Galaksi Rehberi”, bir Garfield masal›nda, yemek, tem-
bellik ve uyku üzerine ne varsa, size tüm bu dünyasal varl›klar› evrende-

ki kaosa dair gerçeklerle aç›layabilen serseri bir bilince sahiptir. Gezegenin
karfl›laflabilece¤i büyük tehlikeyi bilen adam›n, dünyay› kontrol kulesinden
yöneten ve elinin alt›ndaki bir dü¤meyle insanl›¤›n sonunu getirebilecek po-
tansiyele sahip olmas› gerekmez. Üçlemenin kahramanlar›ndan biri olan
Zaphod, Arthur Dent ve di¤erleri üzerinde dünyan›n y›k›m›yla ilgili sorula-
r›n anahtar› oldu¤u flüphesini uyand›r›rken, sorular›n cevab› küçük kulübe-
de yaflayan bir yafll› adam ve kedisinin anlatt›klar›nda sakl› olabilir. 

5 K‹TAPLI ÜÇLEME 
Arthur Dent, bir sabah evinde buldozerlerle ve ak›l almaz bir gürültüyle
uyan›r. Problemin, Vogonlar adl› yarat›klar›n gezegeni y›k›p, dünya üzerin-
deki düzeni yok etme giriflimleri oldu¤u anlafl›l›r. O s›rada Arthur, arkadafl-
lar› Ford Prefect, Zaphod ve olay an›nda tan›flt›¤› Trillian taraf›ndan kurta-
r›l›r. Yolculuk, elektronik ortamda bulunan Otostopçu’nun Galaksi Rehbe-
ri eflli¤inde baflka bir gezegeni hedef gösterir. Böylece gezegenlerdeki aman-
s›z yolculuk bafllar. Serinin di¤er kitaplar›nda Arthur Dent, Zaphod, Trilli-
an’›n karfl›laflt›klar› tuhafl›klar kimi zaman rehberin içeri¤ini aflarak deli saç-
mas›na dönüflür. Fakat Adams, romanlardaki bütünlü¤ü ne hikmetse hiç
kaybetmemeyi baflar›r. Bu arada neler olur? 

Bir gün evrendeki her fley, (o “her fley”in ne oldu¤u hayal gücünüzle s›n›rl›)
tek bir say›yla aç›klan›verir. Bu say› 42’dir. Otostopçu’nun Rehberi’nde hav-
lu kadar bilinmesi gerekli hayati fleylerden biri de, “panik yapma!” olsa da,
panik; her durumda hayat kurtaran bir eylem olur. 
42 cevab›n›n sorusunu Deep Thought ad›ndaki bir bilgisayar program›nda
arayan kahramanlar›m›z için cevab›n sorudan önce gelmesi, tüm seride var-
l›¤›n› sürdüren zamansal atlamalar kadar do¤ald›r. Rehberle gezegenden ge-
zegene ziyaret ederken, Milliways restoran›nda bir soluk alman›z, yaflam›-
n›zda yeni bir kayg› silsilesine kap› açabilir. Veya, kendinizi iki milyon y›l
önce, sigorta sat›c›lar›, kuaförler gibi insan türlerinin bulundu¤u bir gezege-
nin sakinleri taraf›ndan kaç›r›l›rken bulabilirsiniz. Olas›l›klardan söz etmifl-
ken, Rehber sizi gezegende çevreci yunuslar›n yaflad›¤› ve tükenmekte olan
insan soyunu kurtarmak için kampanyalar bafllatt›¤› yeni dünya düzeniyle
tan›flt›rabilir. Ve bu durumda yapman›z gereken fley yine de sakin olmakt›r. 

OTOSTOPÇU
,
NUN GALAKS‹ REHBER‹

,
NDEN BU DÜNYAYA

NE KALDI?
•Alta Vista arama motorundaki Babil Bal›¤›, bir dilden di¤erine çeviri yap-
maya yarayan bir program. OGR’deki Babil Bal›¤› ise, insanlar›n kulaklar›-
na yerlefltirildi¤inde o anda gezegende konuflulan dili anlamaya yarayan sa-
r› renkte bir bal›k. 
•Rehber’in en önemli tavsiyesi havlunu yan›na al! South Park’taki Ken’in
“havlunu unutma” tak›nt›s›n› hat›rlay›n!
•Google’›n hesap makinesine hayat›n, evrenin ve her fleyin anlam›n› sordu-
¤unuzda (answer+to+life+the+universe+and+everything) size cevab› 42’dir.
Microsoft msn.com’un hesap makinesi de sizi ayn› veriye ulaflt›racakt›r.

BU B‹R OLASILIKLAR ÖYKÜSÜ… HER fiEY, AMA SADECE HER fiEY B‹R GÜN DOUGLAS ADAMS’A
DÜNYA’NIN OTOSTOP ÇEKMEK ‹Ç‹N DAR GELMES‹YLE BAfiLAMIfi OLAB‹L‹R… 
YAZI ZEYNEP BER‹K
‹LLÜSTRASYON SAD‹ GÜRAN

,,
,,



•Radiohead’in “Paranoid Android” ad›n› verdi¤i o muhteflem flark› da yine
“Otostopçunun Galaksi Rehberi” serisindeki Marvin-the paranoid android
ad›ndaki robotun ad›na göndermede bulunur. Hikayenin en depresif kahra-
man› da Marvindir. 
•Rehber, sadece kitap ve radyo program› de¤il, bir internet sitesinde da t›ka-
n›k beyinleri açan bir portal olarak hayata geçti. Buldu¤um siteyi sizinle pay-
laflmak istedim: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/ bu sitesinin “Otostopçunun
Galaksi Rehberi” fenomenine ve “Evrendeki Her fiey”e ait binlerce “entry”si

ve üyesi var. En az Ekfli Sözlük kadar gerekli bir ve internetteki tüm ek-
fli sözlüklerin temelini atan site! 
•Serinin en son kitab› “Kuflkucu Somon”, Adams’›n yaz›n hayat›na bafl-
lad›¤› günden bu yana yazd›¤› bir tak›m makaleleri bir araya getiriyor. 
•Film! Bir de film var… Haziran’da “Otostopçu’nun Galaksi Rehbe-
ri”nin filmi gösterime giriyor. Adams hayattayken filmin senaryosunu
yazmaya bafllam›fl, ölümünden sonra biraz duraksamas›na karfl›n pro-
je devam etmifl ve film yak›nda sinemalarda! 

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/bu
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philedelphia’da (18. yy ve 20. yy aras›) flarlatan doktorlar›
anlatan bir sergi: “quack, quack, quack” 



YAZI ASLI ALP

“Kim demifl? Ne demifl? Kim gelmifl? Heyheyler mi? Aaa evet, s›k s›k ge-
lirler, severiz karfl›l›kl› birbirimizi. Bafl›n›z m› a¤r›yor bayan, yoksa mi-
deniz mi rahats›z? Saçlar›n›z›n dökülmesinden mi flikâyet ediyorsunuz
yoksa sigaray› bir türlü b›rakam›yor musunuz, bay›m? Evet, iflte o be-
nim. Çekinmeyin, çekinmeyin, yüzüme de söyleyebilirsiniz, size göre
flarlatan›n tekiyim evet. Yaftalar yap›flt›rmay›, dalga geçmeyi, suçlamay›
çok seversiniz. Ama ayn› zamanda g›pta da edersiniz, çünkü farkl›y›m.
Sizin olmad›¤›n›z ya da olamayaca¤›n›z kadar. Ne kadar küçük görürse-
niz, o kadar merak edersiniz; ne kadar garip bulursan›z o kadar ben ol-
mak istersiniz asl›nda. Merak, ah o merak yok mu denildi¤i gibi kediyi
de öldürür sizi de… Giydi¤im “özenli” ve fl›k k›yafetler, size göre abar-
t›l› davran›fllar›m, y›lan› deli¤inden ç›karan sözlerim… Kafadaki yum-
rulardan karakter ve kiflilik analizinizi yapar›m. Do¤rulu¤una inanm›-
yor gözükseniz de kelli¤inize çare olacak diye bafl›n›za kokmufl ya¤ ve si-
dik sürmekten ya da kafan›z›n üstünde durmaktan vazgeçtiniz mi peki?
Yani bu durumda benim konumum ‘Ne senle ne de sensiz…’ ”

Sadede gelelim en iyisi. Dünyam›z›n güzide Philedelphia kentinde bir
sanat müzesi var. Bildiniz? Heh, iflte orada da, zaman›nda (18 ve 20. yy.
aras›) tiyatrolara, müzisyenlere ve özellikle karikatüristlere bolca malze-
me temin etmifl “flarlatan doktorlar›” anlatan “Quack, Quack, Quack”
ad›nda bir sergi düzenleniyor. Sergide, bu absürt doktorlar› betimleyen,
asl›nda betimlemekten çok onlar› tiye alan resimler ve bu doktorlar›n
kendilerini pazarlamada kulland›klar› reklam afiflleri ve posterler gibi
materyaller yer al›yor. Bu doktorlar (!) asl›nda bizim kocakar› ilaçlar›
satan flahsiyetler olarak bildiklerimizin ecnebi varyasyonlar›. Hiçbir
kimyevi madde içermedi¤ini iddia ettikleri ilaçlarla dertlere derman ol-
may› hedefleyen doktorlar, o dönemlerde oldukça renkli görüntüler
sergiliyorlard› halk için. “Do¤al” yollardan elde ettikleri ilaçlar›n d›fl›n-
da, kendilerine özgü gelifltirdikleri muayene ve deney yöntemleri de
vard›. Hastan›n bafl›ndaki yumrular› incelemek, gözünün içine dakika-
larca bakmak ve hastan›n ayak tabanlar›n› m›nc›klamak gibi. “Doktor-
lar›m›z” izledikleri yolun do¤rulu¤unu kan›tlamak için haz›rlatt›klar›
posterler, flyerlar ve yeminli ifadelerden faydalan›yorlard›. ‹ngiliz James
Morison, ürünlerini tan›tmak ve muadillerinden ayr›lmak için uluslara-
ras› bir stratejik program gelifltiren ilk ilaç sat›c›lar›ndan biriydi. Bu il-
ginç kiflilikler toplumda hemen fark edilir, k›yafetleri, görünüflleri ve çal
çeneleri onlar› hemen odak noktas› haline getirirdi. Örne¤in “cerrah” ve
ayn› zamanda diflçi olan Martin Van Butchell’in Londra’y›, üzeri mor
beneklerle süslenmifl beyaz midillisinin üzerinde kat etmifl ve kar›s›n›
mumyalat›p Londra’daki evinin salonunda bir camekâna yerlefltirmifl
olmas› da ayr› bir olay zaten. 

Al›n size süper bir anektod daha: yüzy›llar önce yedinci o¤lun yedinci
o¤lunun flifa güçleriyle donanm›fl olarak dünyaya geldi¤i kabul edilirdi.
Hatta Iron Maiden “Seventh Son of a Seventh Son” adl› flark›s›nda siz
sevgili dinleyicilerine flöyle seslenmiflti: “Here the birth from an unbro-
ken line, Born the healer, the seventh, this time, Unknowingly blessed
and as his life unfolds, Slowly unveiling the power he holds.”  Yani de-
mek istiyor ki, siz siz olun sak›n yedinin yedisine bulaflmay›n. Yoksa bir
bakm›fls›n›z ki akflama fincan böre¤i esnas›nda elem tere fifl, gözünüz-
deki arpac›¤a sar›msakla yaklaflmak suretiyle birden sizi tersyüz edip,
s›rt›n›za flifle çekmeye bafllayabilir. Böyle bir fleyle karfl›laflmak istemeyiz
de¤il mi? Yok, hay›r kesinlikle…

Sergide doktorlar›n kendilerini pazarlamak amaçl› haz›rlatt›¤›
afifller ve de onlar› tiye alan illüstrasyonlardan örnekler...
www.philamuseum.org

http://www.philamuseum.org


102
103

b
a
n
t

vs.tv

YAZI AYKUT ATASAY

Her “sözde” ço¤unluk taraf›ndan yönlendirilen söyleme her
“sözde” az›nl›k bir fleyler katmaya, kendi kapal› kap›lar ard›n›
göstermeye veya üstünkörü tamamlanm›fl ‘puzzle’a yeni fleyler
yamamaya çal›fl›rken, halihaz›rda imal edilmifl öteki/yabanc› ka-
l›plar›n› temcit pilav› gibi tekrarlamas›, kendi formüllerini ürete-
rek de¤il de “piyasa” normlar›n› kullanmas› o “sözde” az›nl›k
ad›na yaflanabilecek en vahim durum ne yaz›k ki.

Televizyon dizisi olarak ilk kez “bir grup” geyin yaflam tarz›n› an-
latmaya soyunan “Queer As Folk”un (QAF) daha ilk bölümünü
izlerken, demin kurdu¤um cümleler çizgi romandaki konuflma
balonlar› gibi kafam›n üstünde belirivermiflti. Dizinin Amerikan
versiyonun yap›mc›s› verdi¤i demeçte “Biz zaten politik olma
derdinde de¤iliz, her kesimden geyi yans›tma gibi bir kayg›m›z
yok” derken, “Six Feet Under”›n yap›mc›s›-yönetmeni-yazar›
Alan Ball’a gönderme de bulunarak, o dizideki gey karakterin
tüm geyleri temsil edemeyece¤ini, son derece içine kapan›k s›k›fl-
m›fl bir karakter oldu¤unu söylüyor ve “düzüflen geyler görmek
istiyorsan›z bizim diziyi izleyin” diyor. Dizide hemcinsleriyle se-
viflen erkek/kad›n bedenlerini cömertçe/s›kl›kla sergiliyebilme

lüksüyle övünen yap›mc›, ötekili¤in yaratt›¤› merak duygusuyla hetero erkeklerin
fantazi haline getirdi¤i egzotik gey/lezbiyen seviflmelerini playboy esteti¤inde suna-
rak zaten bafltan kurulu tuza¤a düflüyor. 

Tabii ki Showtime’›n dizinin yap›mc›lar›n› sansürlemeden -ki dizi Amerika’da cu-
martesi geceleri saat 10’da gösteriliyor - otokontrolleriyle yaln›z b›rakmas› tebrik
edilecek bir durum. Fakat ifli kotaranlar›n bilinci bu ifli yaparken pek de  zeki (!) ve
cesur (!) çal›flm›yor. Seks sahnelerinin plastik, a¤dal›, gere¤inden fazla estetize dur-
du¤u; gerçekçi, duygu bar›nd›ran, iliflkiyi besleyen seviflme sahnelerinden yoksun
bir dizi bu. 

KARAKTERLER
Dizinin genel olay örgüsüne ve karakterlere gelirsek, klifle Amerikan yar› dram-yar›
komedi tarz›ndaki dizilerinden bir ad›m daha öteye gitti¤ini söylemek pek de müm-
kün de¤il. Olaylar genelde dört yak›n arkadafl ve onlara sonradan eklenen/yamanan
yeni yetme 17’lik liseliyle birlikte, bir lezbiyen çiftin ve birkaç yan karakterin etra-
f›nda gelifliyor. Dizide en fazla seyr-i endam eden Brian, gördü¤ü her yap›l›, yak›fl›k-
l› erke¤i götüren, gruptan en ba¤›ms›z gözüken, ben-merkezci, otuz yafl sendromu
yaflayan, maddi durumu gayet iyi olan bir züppe. Michael, Brian’a liseden beri vur-
gun -ama devaml› inkar etme modunda-, sevimli, çekingen, tek gecelik iliflki de¤il

QUEER AS FOLK, ‹LK OLARAK 1999 YILINDA ‹NG‹LTERE’DE SEK‹Z BÖLÜMLÜK D‹Z‹ OLARAK YAYINA
BAfiLAMIfi VE 2000 YILINDA AMER‹KA’DA ‹NG‹LTERE VERS‹YONUNUN ‹LK SEZONU HEMEN HEMEN
HER fiEY‹NE SADIK KALINARAK SHOWTIME TARAFINDAN 22 BÖLÜMLÜK ÇEK‹LM‹fi... 



de hayat›n›n erke¤ini arayan, süpermarkette görevli olarak çal›flan biri. Emmett
dizinin belki de tek efemine karakteri, çok e¤lenceli. Ted, as›k suratl›, içine ka-
pan›k, o da Emmett’in tam tersine renksiz bir kiflilik. Lindsay ve Melanie dizi-
nin lezbiyen çifti, çocuklar›yla u¤rafl›p duruyorlar -çocu¤un biyolojik babas›
Brian. Justin ise en olmayacak adama, Brian’a afl›k olunca tüm dizi boyunca
peflinde pervane oluyor, ortal›¤› birbirine kat›yor. Okulda ve aile içinde kendi-
sine problemler yaratarak 17 yafl›n verdi¤i abazanl›¤› ve f›rlamal›¤› hakk›yla ye-
rine getiriyor dizide. Yan karakterlerde ise her eve laz›m, iyilik timsali Micha-
el’in ‘kanki’ annesi Debby ve annesinin gey kardefli Vic, Justin’in en yak›n ar-
kadafl› Daphne ve Michael’›n gelecekteki sevgili David var (Bu bafll›ca karakter-
ler ilk sezonda yer alan karakterler, di¤er sezonlarda diziye eklenen karakterler
olmufl). 

D‹Z‹DEK‹LER‹N GERÇEK YAfiAMLARI
Dizi Kanada’da Toronto’nun gey kasabas› olan Pittsburg’da çekiliyor. Dizide-
ki normal yaflam da yine bir gey kasabas›nda geçti¤i için, dizideki oyuncular›n
yaflamlar› bir nevi izole edilmifl durumda, o yüzden pek de flikayetçi de¤iller
hallerinden. Gey cafelerde, barlarda ve diskolarda vakitlerini geçiriyorlar. Sade-
ce bir k›sm›n›n ifl ve okul hayatlar› bu kasaban›n d›fl›nda geçiyor ve orada da
d›fl faktörlerden -hetero güruhudan- sars›c› tacizler gelmiyor de¤il. Fakat dizi,
izleyende “kendini iyi hisset” etkisi yaratmak istedi¤inden, bu tacizlerde veya
herhangi bir üzüntüde karakterlerin duygular›/tepkileri, o kadar çabuk örtpas
ettiriliyor ki diziyi izlerken bir de pembe kar ya¤mas›n› bekliyorsunuz gökyü-
zünden. Dizinin belki de -hatta seviflme sahnelerinin kullan›m flekli ve içeri¤in-
den önce- en büyük dezavantaj› bu zorlama hafifli¤inde san›r›m. Gerçekçi ol-
ma, derin karakterler yaratmay› baflarma, özgün hayatlardan bahsetme kayg›s›
öncelikle a¤›rbafll› ve  so¤ukkanl› olmay›, sonra da sistemin formülü haz›r me-
nülerinden -örne¤in MTV klip esteti¤i- de¤il de, iddial›, sars›c›, kompleks ya-
p›l› hikayeler yaratmay› gerektiriyor. Ailesine gey oldu¤unu aç›klayan bir çocuk
ve sonras›nda ailesinin yaflad›klar›, okulda u¤rad›¤› tacizler; her gece baflka bi-
riyle birlikte olan hovarda ama di¤er yandan da baba olan bir karakter; ifl ye-
rinde hetero bir iliflkiye sürüklenen bir gey; keza dizide yama gibi durmamas›
gereken lezbiyen bir çiftin sadece seviflmek ve çocuk büyütmekten ibaret olma-
mas› gereken hayatlar› çok daha özenli, ayr›nt›l›, korkulmadan, sars›c› bir fle-

kilde ifllenebilirdi. Bir “Angels in America” yaratma derdinde de¤il
belki yap›mc›lar› ama ellerine belki de klasikleflebilecek, fenomen
olabilecek bir dizi yapma f›rsat› geçmiflken ifli orta s›n›f bir e¤lenceli-
¤e dönüfltürmeyi niye tercih etmifller pek flaflmamak gerek.

QAF FENOMEN‹N‹N BAfiLANGICI
QAF, ilk olarak 1999 y›l›nda ‹ngiltere’de sekiz bölümlük dizi olarak
yay›na bafllam›fl ve 2000 y›l›nda Amerika’da ‹ngiltere versiyonunun
ilk sezonu hemen hemen her fleyine sad›k kal›narak Showtime tara-
f›ndan 22 bölümlük çekilmifl. K›sa sürede kanal›n en çok izlenen
program› olmufl ve bu ay bafllayacak olan final yani beflinci sezona
kadar gelmifl dizi. Bizde de QAF ilk kez flubat ay›nda Digiturk’ün di-
zi kanallar›ndan birinde gösterilmeye bafllam›fl, daha ikinci bölümde
apar topar paral› salona al›nm›flt›. May›s ay›nda da diziyi televizyon-
dan takip eden Türk izleyicisi dizinin ilk sezonunu bitirmifl olacak.
fiunu da belirtmek gerekir ki, dizide yirmiye yak›n senarist ve bir ay-
r›ca yirmiye yak›n yönetmen çal›fl›yor. Yani genelde, devam eden di-
¤er bölümü baflka bir senarist yaz›yor ve baflka bir yönetmen çekiyor.

Zaten diziyi takip eden hatta dizinin büyük sempatizan› olan biri de-
¤ilseniz, maddi s›k›nt›lar yaflamayan, düzenli fitness salonuna giden,
iflleri güçleri daha çok seks/hayat partneri aramak olan, eli yüzü düz-
gün genç/orta yafll› insan›n biraz e¤lenceli biraz dramatik hayat hika-
yeleri, gayet cüretkar/a¤dal› seviflme sahneleri ve ders niteli¤inde-
ki/ö¤retici, cesaretlendirici partner tavlama taktikleri size cezbedici
geliyorsa, her fleye ra¤men sürükleyici ve yurt d›fl›nda az›msanmaya-
cak hayran kitlesi olan bu diziyi internetteki al›flverifl sitelerinden dört
sezonun da DVD’lerini hatta soundtrack’lerini de siparifl edebilirsi-
niz. Ya da k›saca Digiturk’te diziye ortas›ndan dalabilir -çok fley kaç›r-
m›fl olmazs›n›z-, daha ayr›nt›l› bilgi almak içinse www.angelfi-
re.com/qaf veya www.qaf.mskiteonline.com’a göz atabilirsiniz.

http://www.angelfire.com/qaf
http://www.angelfire.com/qaf
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MÜLK‹YETE KARfiI ‹fiLENEN SUÇLAR GERÇEK SUÇ DE⁄‹LD‹R.

‹nsanlar ya¤l›boya tuvallere bak›p, f›rça darbelerine hayran kal›yorlar.
Fakat, graffitelere bakt›klar›nda, sanatç›lar›n çizmek için su borusunu 
kullan›p yükseklere ç›kmas›na hayran kal›yorlar.

banksy

FOTO⁄RAFLAR kerim@chaglar.com

mailto:kerim@chaglar.com


Gördü¤üm her düz yüzeyi 
kendim için bir sergi alan› olarak düflünüyorum...

ve buralara sanat›m› as›yorum. Alan ne kadar yüksek, ne kadar temiz olursa
galerim de o kadar güzel oluyor. 
Tabi ki bu serginin uzun sürmesine de yard›mc› oluyor.

dface
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YAZI DEN‹Z CUYLAN

Lego’nun batm›fl oldu¤una dair kulaktan kula¤a dolaflan
haberler ile ben ve benim jenerasyonum yasa bo¤ulduk ve
suçlu olarak bilgisayar oyunlar›ndan biraz kafalar›n› kald›r›p
da lego oynamayan çocuklar› bulduk. Bu çocuklar› her
gördü¤ümüz yerde tartaklama karar› ald›k. O denli öfkeliyiz.
“Çocu¤um oldu¤unda ona zorla yapt›raca¤›m tek fley her-
halde lego oynatmakt›r.” tarz›nda cümleler bile kuruyoruz. Bu
batma söylentilerinin do¤ru olmad›¤›n› umuyoruz. Ama
çakt›rmadan oyun oynamaya da devam ediyoruz. Hatta gidip
birebir oyuncaklar›n› sat›n almak yerine, lahana gibi koltu¤a
oturup, legonun star wars oyununu bilgisayar›m›za yüklüy-
oruz.

Lego Star Wars, hikayenin ilk üç bölümünü içeriyor. Üçüncü
bölümü henüz izlememifl olsak bile, oyunun sonlar›na do¤ru,
neler olup bitti¤ini anlayabiliyoruz.  Daha film gösterime
girmeden, film ile ilgili ipuçlar› almak istemeyenler varsa,
flimdiden oyunu “uninstall” etsin ve d›flar› ç›ks›n. Derse, din-
lemek isteyenler ile devam edelim. Yoklama almayaca¤›m.

Oyunda tek bir karakteri yönetmemize karfl›n, yan›m›zda hep
di¤erleri bulunuyor. Ve biz istedi¤imizi seçip onu idare ede-
biliyoruz. Droid’ler k›sa süre yerden havalanma özelli¤ine
sahipler, jedi’ler ›fl›n k›l›çlar›n› ve gücü kullanabiliyorlar,

di¤erleri de lazer silahlar›n› ateflliyorlar. Düflmanlara karfl› en az iki kifli
savaflsak bile bu rakam bazen ço¤alabiliyor. Özellikle, Geonosis’deki are-
nada jedi’lerin hepsinin gözlerinin kararmas› gibi anlarda. 

Oyun genel anlamda bir action-adventure. Ama bilmeceler sadece grubu-
muzdaki do¤ru karakterin, duruma uygun özelli¤ini kullanmaya dayal›.
Böylece oyunu oynayabilecek olan yafl s›n›r› düflürülüyor. Eski oyunlarda
daha çok karfl›m›za ç›kan bölüm sonu canavarlar› burada Sith’lerin a¤›r
toplar› olarak beliriyor. (Darth Maul, Count Dooku, Jango Feth.) Sadece
k›l›ç sallay›p, lazer silah› ile sald›rman›n yan›nda, ender olsa da araçlar kul-
lanabiliyoruz. Tabi ki, oyunu ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere, bütün yap›
tafllar› legolardan olufluyor. Jedi’lerin “itme gücünü” bir duvar›n üzerinde
kulland›¤›m›zda ortal›¤a lego parçalar› da¤›l›yor. Bu da oyunu benim
yafl›mdakiler için en zevkli k›lan unsurlardan.

Lego Star Wars’›n çok kolay olmas› ve  k›sa sürmesi, iyi mi kötü mü karar
veremedim. Zira, lego nostaljisi ile nereye kadar bafl›nda durulur bilemiy-
orum. Ne de olsa bu oyun çocuklar için tasarlanm›fl. Ama sesler, müzikler
Star Wars kalitesini yans›t›yor. Grafiklerde hataya rastlamak pek mümkün
de¤il. 

Çok sevdi¤imiz bu hikayeyin, yine zevkten bay›larak saatlerce oynad›¤›m›z
legolar ile birleflti¤ini görmek, gerçekten e¤lenceli. Bu iddias›z oyunu oyna-
mak için de bafll› bafl›na yeterli bir sebep.



“Özel Tim”, her ne kadar ço¤unuz gibi, benim de tüylerimi diken
diken etse de, bu sadece bir oyun öyle de¤il mi? Ayn› Amiga zama-
n›nda deliler gibi oynad›¤›m›z “Desert Strike” gibi. Halbu ki ne iflin
var senin baflkas›n›n ülkesinde iflgal gücü olarak. Her öldürdü¤ü-
müz düflman›n, ülkesini korumaya çal›flanlar›n vektörel yans›ma-
lar› oldu¤unu düflünerek... Ama oyun bu. Ayn› ‘paintball’ gibi. Ve-
ya, kukal› saklambaç gibi, veya… 

Neyse ki SWAT4’ü di¤er Askeri FPS’lerden ay›ran özellik, ahlaki
aç›dan vicdan›m›z› rahatlatabilir. Bize atefl edilmeden, öldürmek
yasak bu oyunda. Oh. Art›k gönül rahatl›¤›yla vurabiliriz insanlar›
kafalar›ndan. Oynayal›m bakal›m.   

Evet, önümüze geleni öldürmüyoruz bu oyunda. En zevkli yan› da
bu. Birine silah›m›z› do¤rulttu¤umuzda ellerini havaya kald›rma-
s›n› söylüyoruz ve adamlar›m›za verece¤imiz çeflitli emirler ile gir-
di¤imiz binalar›n, bölgelerin kontrolünü ele almaya çal›fl›yoruz.
Mavi ve k›rm›z› tak›m olarak ikiye ayr›lm›fl olan ekibimizi ayr› ay-
r› kontrol edebiliyoruz. Ve iki tak›m›n da görüfl alan›ndan yararla-
n›yoruz. Hatta çat›ya yerlefltirdi¤imiz keskin niflanc›lar›n bile görü-
flünü kullanabiliyoruz. Bu da kafay› bol bol çal›flt›rmak veya mefl-
gul etmek anlam›na geliyor. Bu meflguliyetin, oyun oynamak için
en önde gelen sebeplerden oldu¤unu düflünürsek, SWAT4’ü bafla-
r›l› saymamak elimizde olmuyor.

Kap› alt› gözetleme aletlerinden, göz yaflart›c›
gaz bombalar›na, de¤iflik silahlardan, mermi
çeflitlerine uzanan bir yelpaze, oyunu daha da
zevkli k›l›yor.  Benim de bu yaz›da kulland›¤›m
dil, iyiden iyiye TRT’lefliyor. 

Zorluk derecesi çok iyi ayarlanm›fl. Sürekli di-
ken üstünde oynuyoruz. Sessiz ve derinden iler-
lerken yapaca¤›m›z ufak bir taktiksel hata, geri
dönülemez sonuçlar do¤uruyor. Biz de o bölü-
mü bir daha oynamak zorunda kal›yoruz. Böy-
le bir oynan›flta önemli olan düflmanlar›n yapay
zekas›d›r. Farkl› farkl› tepkiler veren düflmanlar
ile karfl›lafl›yoruz. Baz›lar› hemen teslim oluyor,
baz›lar› ise uzun çat›flmalara yol aç›yor.

Grafikler için bol bol ram’e ve iyi bir ekran kar-
t›na ihtiyac›n›z olacak. Zira modellemeler çok
detayl› ve ›fl›k oyunlar› a¤›rl›kl›. Bütün o gölge
ve ›fl›k efektleri, pc’nizde laktik asit birikimine
yol aç›yor. Seslerin de gayet iyi oldu¤unu düflü-
nürsek, niye oynamayal›m ki SWAT 4’ü? Tabi
müziklerinden fazla birfley beklememek gerek.
Ne de olsa bu bir polis simülasyonu…
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kim maske ister ki?

Bu ayki konumuzda
fleytanlar, maskeler ve
do¤aüstü güçler var,
de¤erli okuyucular.

Hikayemiz,
yürüyüfle ç›km›fl
dertli bir k›z ile

bafll›yor!

...ve
onu

takip
edenler

ile!

Sana eflyala-
r› uzaktan

hareket
ettirebilme

gücünü
bahflediyo-

rum!

dur
bakal›m
ölümlü!..

aaa!
sen

fleytan
m›s›n?

tamam,
ne güçleriy-
mifl bunlar?

Pardon.
Yüzünde-

kini bir an
maske 

zannettim
de...

Ruhuna karfl›l›k, seni çeflitli
güçler ile donatabilirim.
Dertlerine son verebilirim.

Beni
b›rak. Sen

mutsuz
gözükü-
yorsun

çocu¤um.

Ta 
kendisiyim.
Karanl›¤›n
efendisiyim.

Haz›rlayan ve Sunan : Deniz Cuylan Oyuncular : Asuman Tanyafl, Sadi Güran

vs.fotoroman



Nnngh!
Hay›r. 

flu kutuyu
bile

kald›ram›
yorum.

flu cam flifle
kumbaras›n›
kald›rmay›
deneyelim
bakal›m.

OLMU-
YOR!!!

fley,
Biraz 

daha hafif
birfleyler

dene
evlad›m.

Sana uçabilme yetene¤ini
kazand›r›yorum ey ölümlü!

Allah
allah...
Peki o
zaman...

Eee!
Yine

olmuyor.
Uçam›yo

rum?

Mmm.
Yüksek

bir yerden
atlamay›
denesek?

Ne dersin?

Aargh! 
Düflüyo-
ruuum!

Dur yard›m
edeyim. Niye
olmuyor?
Anlamad›m

ki...

Off! 
Ben çok
baflar›s›z

bir
fleytan›m!

üzülme.
Zaten kim

maske ister
ki? ç›kar
onu hadi.

Beni affet.
istersen
ruhunu

geri ala-
bilirsin!

Sende
kals›n. Gel,
biz en iyisi
Kad›köyde
bir kahve

içelim.

Gördünüz mü,
sevgili okuyu-
cular? Dört
iflareti yapan
elim kafama

göre ne kadar
da büyük...
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vs.gitar

YAZI YENER KUfiÇULUO⁄LU

Tan›d›¤›m baz› gitaristler var, bir sene içinde befl veya alt› gi-
tar de¤ifltiriyorlar. Memnuniyetsizliklerinden dolay› en iyi
gitar› bulana kadar para harc›yorlar. Dolay›s›yla ekonomik
olarak sürekli zarar ediyorlar. Bu insanlara verilebilecek en
iyi tavsiyelerden biri ilk seferde çok paray› gözden ç›kararak
en iyisini almak. Çal›nabilme ve güvenilirlik kalitenin ölçüt-
leridir. Yüksek rekabetin oldu¤u gitar piyasas›nda en ucuz gi-
tar› yapmak ancak ucuz malzeme, en ucuz parça ve en ucuz
iflçilikle olur. Sonuç da kelimenin her anlam›yla “ucuz” bir
gitar olur. Nerede çalarsan çal (evde veya stüdyoda) fark et-
mez, seni tatmin etmeyecek bir gitar› temin etmek istemez-
sin. Öte yandan da hiçbir zaman kaliteye verdi¤in para için
piflman olmazs›n. 

GARANT‹ BELGES‹ VE SERV‹S
‹yi bir gitar iyi bir arkadafl gibidir; hayat boyu dayan›r. Önce-
likle garanti belgesi ve kullanma k›lavuzunun olup olmad›¤›-
n› sorun. Ömür boyu garanti belgesinin olmas›n› isteyin. Bu
size o enstrüman› yapan insan›n ona ne kadar güvendi¤ini
gösterir. Ürünü için sadece 5 veya 10 y›ll›k garanti veren ima-
latç› muhtemelen bu süreden sonra bir sorun ç›kaca¤›n› dü-
flünmektedir. ‹malatç›ya servis ve parçaya ulafl›labilirlik ko-

nusundaki sorunlar›n ne derece tatmin edilebilir ol-
du¤unu sorun. Zira e¤er gitarla ilgili bir problem

olursa bunun çabuk ve do¤ru bir flekilde halle-
dilmesini isteyeceksiniz. 

TAKD‹R‹ D‹KKATE ALIN
Herhangi bir standart Gibson, Fender, Iba-
nez modelini alabilirsiniz ve birkaç sene
içinde e¤er isterseniz ald›¤›n›z gitar› de¤iflti-
rerek paran›z› ç›kartabilirsiniz. Oysa bunu
baflka hiçbir fleyle kolay kolay yapamazs›-

n›z. Normalde bir gitar› almak için ilk se-
bebiniz onu çalmakt›r ancak ilerde de-

¤erinin artaca¤›n› düflündü¤ünüz bir
gitar› da alabilirsiniz. Zanaatkarl›k

bir gitar›n de¤eri için önemli bir
faktördür. Özel yetenek gerekti-
ren fleto, boya, sedef iflçili¤i, pol-
yester gibi baz› bölümler daha
masrafl›d›r, fakat bu özellikler
ileride gitar›n de¤erini artt›ra-
caklard›r.

‹Y‹ TON VERECEK A⁄AÇ
Her gitar bir parça ahflapla bafllar

ve e¤er o parça ile ne yapaca¤›n› bil-
miyorsan›z o gitar› bafllamadan bitirmifl

olursunuz. Her ne kadar elektro gitar›n sesi manyetikten ge-
liyor gibi görünse de ahflab›n tipi gitar›n tonunda ve 
‘sustain’inde (sesin uzamas›) önemli bir etkendir. “Ton veren
a¤aç” (yüksek gücü ve kal›c›l›¤› olan a¤aç türleri) elektro gi-
tar ve akusti¤i için en iyisidir. Gitar›n gövdesi için k›z›l-
a¤aç(alder), diflbudak(ash), maun(mahogony), kele-
bek(maple) en çok kullan›lan a¤açlard›r. De¤iflik tip elektro
gitarlar de¤iflik tipte a¤aç gerektirir. ‘Hollowbody Arctops’
(jazz kasa olarak adland›r›lan), ilk elektrogitarlar gibi, man-
yetik eklenmifl tipik akustik enstrümanlard›r. Bu gitarlar›n
baz› akustik tonlar ç›karmas› beklenmifltir. Bunun için en pa-
hal› modeller masif ladin(spruce) ön, kelebek(maple) yan ve
arkalar, ucuz olanlar›ndaysa ön arka ve yanlar› kaplama Ak-
çaa¤aç(maple)t›r. Yar› hollowbody elektrik gitarlar da ayn›
akusti¤e sahiptir, ama ortada manyeti¤in yapt›¤› ‘feedback’i
(u¤ultu) engellemek için bir blok a¤aç vard›r. ‘Solidbody’
(bildi¤imiz içi dolu gövdeli) gitarlarda a¤ac›n yo¤unlu¤u ve
gücü tonda gizli bir fark yarat›r. Kaplama gitar, yap›m›nda
her zaman kötü bir kelime de¤ildir. E¤er kaplama ifllemi a¤a-
c› güçlendirmek için tasarlanm›flsa tek parça a¤açtan daha
güçlü olabilir. Ancak kaplama paradan tasarruf etmek için
küçük parçalar ay›rmakta kullan›ld›ysa de¤eri ve kalitesi dü-
fler. Maun ve Akçaa¤aç güçlü bir sap için en çok kullan›lan
a¤açlard›r. Sap›n tuflesinin yap›ld›¤› a¤aç, sap›n gücünü ve
kal›c›l›¤›n›, ayn› zamanda da gitar›n tonunu etkiler.

K›z›la¤aç (alder): Bu a¤aç düflük a¤›rl›¤›ndan ve dolu tonun-
dan dolay› gövdeler için kullan›l›r. Kapal› tanecikli olmas› bu
a¤ac› ifllenmesi kolay yapar. A¤ac›n do¤al rengi, aç›k ten ren-
gi ve çizgilidir. K›z›la¤aç, Fender’in en çok kulland›¤› gövde
a¤ac›d›r. Düflük fiyat› ve iyi özelliklerinden dolay› genel ola-
rak en çok kullan›lan a¤aç türlerinden biridir ve kullan›m› gi-
derek yayg›nlaflmaktad›r. 

Diflbudak (ash): Diflbuda¤›n iki türü vard›r. ‘Northern hard
ash’ ve ‘Swamp ash’. Northern hard ash; a¤›r, yo¤un ve sert-
tir.  Bu a¤açtan yap›lan bir strat›n gövdesi 5 lbs ve daha faz-
las›d›r. Yo¤unlu¤u, parlak bir tona ve onu popüler yapan
uzun bir ‘sustain’e katk›da bulunur. Krem rengidir, pembe-
den kahverengiye uzanan tonlarda çizgileri vard›r. Tanecikle-
ri aç›kt›r ve bu yüzden ifllenmesi ve doldurulmas› zordur.
Swamp ash, birçok sebepten dolay› daha çok talep görür.
Müzikal bir a¤açt›r, parlakl›kla s›cakl›k aras›nda iyi bir den-
gede ve baya¤› pop bir ton verir. Hard ash’den kolayca ayr›-
l›r çünkü ona göre çok daha hafiftir. Bu a¤açtan yap›lan bir
strat gövdesi 5 lbs’den düflüktür.  50’li y›llarda yap›lan Fen-
der’lerin ço¤u swamp ash’den yap›lm›flt›r. Tanecikler aç›k,
rengi ise kremdir. Parlak polyesterler için iyi bir seçimdir ve
dünyada en çok kullan›lan ikinci a¤açt›r.

G‹TAR HAKKINDA B‹LMEK ‹STED‹KLER‹N‹Z # 1
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‹LLÜSTRASYON SAD‹ GÜRAN
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NE GEREK‹R? Son kullanma tarihi geçmifl bir ayakkab›, ayakkab›n›z›n iç

hacmi kadar toprak ve az suyla yetinen bir çiçek.

NASIL YAPILIR? Saks›kab›! Atmaya k›yamad›¤›n›z fakat giyilemeyecek

durumda olan ayakkab›lar›n›z› de¤erlendirmek ad›na bu ay ayakkab›dan

dekoratif bir saks› yap›yoruz. Öncelikli olarak ayakkab›lar›n›z› y›kam›n›z›

öneririm. Tertemiz ayakkab›n›z›n içine hacmi kadar toprak doldurun. Toprak

doldurmadan önce piflman olup ayakkab›lar›n›z› tekrar giyebilmek için;

topra¤› ayakkab›n›n içine yerlefltirilmifl bir poflete doldurabilirsiniz. Topra¤›

doldurduktan sonra çiçe¤inizi zarar vermeden yerlefltirin. ‹flte bu kadar!

Dekoratif saks›kab›n›z haz›r. Ben yapt›m oldu, baflkas› yapsa sanat olur...

HAZIRLAYAN VOLKAN YILMAZ
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