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Azizler, erenler arasına karışmak kolay değil.  Belki bin bir yolu var 
ama hiçbiri kolay değil.  Bir derdin, bir davan olacak, inanacaksın, belki de 
kendine rağmen kendini öyle bir yerde bulacaksın, ama kendini adayacaksın, 
çile çekeceksin. Yeri gelecek koyundan yavaş, yeri gelecek köşeli olacaksın. 
Ya da birileri senin tek ve tenha çektiğin çileyi bir davaya bayrak edinecek. 
Şarlatanlıksa o meslekte maharet göstereceksin. Bütün bunlar oldu diyelim, 
birileri seni sahiplenecek, üzerine bir türbe dikecek mesela, hürmet edecek, 
namın yürüyecek ama, bir ihtimal, adını kullanarak kendi davalarını güde-
cekler, asıl derdin unutulacak, ya da bir kurumun hikâyesi içinde eriyecek, 
sulandırılmış, saygıyla dezenfekte edilmiş bir hal alacak. Değer mi?

Ama hikâyeni şöyle yeniden anlatan birisi çıksa, etten kemikten bir 
insan olarak yaşadığını, şapşallıklarını, günahlarını, ucundan ermiş çıksan da 
nefsinle sürdürdüğün o bitmez tükenmez mücadeleyi hatırlasa. Hiç olmazsa 
eğlenceli olurdu.

Bu seçkinin amacı, azizleri bir yandan bütün dünyevîlikleri ve be-
densellikleri ile anlatan, bir yandan da onları aziz kılan şeyleri yeniden 
düşünmemizi sağlayan bazı filmleri bir araya getirmek.  Hem, bu çağdaş eser-
ler ile ruhanî ve aşkın olanın şu dünyanın kiriyle iç içe durduğunu görmekten 
çekinmeyen eski zamanların aziz temsilleri (tarihçi diliyle: birincil kaynaklar) 
arasındaki sohbeti ortaya çıkarmak. Andrei Rublev’in (1966) başında Andrey 
Tarkovski’nin kamerası gibi, onlar da kâh gökyüzüne çıkarıp alemi seyret-
tirirler kâh yeryüzüne çakılıp bütün dertleriyle insanların arasına karışırlar. 
Filmin ilk bölümünde, kaba saba halleriyle ama kendinden geçmiş bir şekilde 
eğlenirken askerler tarafından basılan köylülerin arasına mesela. 

* Prof.Dr., Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü.
** Bu yazının kısa bir versiyonu, 28. İstanbul Film Festivali için düzenlediğim 
“Asiler, Azizler, Âşıklar” adlı 12 filmlik seçkiyi tanıtmak için yazıldı ve festivalin 
kataloğunda yayınlandı.  Seçkiyi hazırlama konusunda beni cesaretlendiren ve her 
aşamada yardımcı olan Fatih Özgüven’e ve Azize Tan’a teşekkür ederim.



kebikeç / 28   2009

26

Onları pervasız fıkralar anlatarak eğlendiren meddah derdest edilir, 
dövülür, Rublev seyreder.  Film boyunca o hep seyreder, bizler ise ikonacılar 
pirinin pişmesini seyrederiz.  Onun sanatını görmek için filmin sonuna kadar 
beklememiz gerekir. Filmin hikâyeden hikâyeye atlayan epizodik anlatımı, 
Ortodoks kiliselerinde bir perde oluşturan, dünya ile mana alemi arasındaki 
sınırı temsil eden ikonastasis’deki gibi ancak uzaktan bütünü kavrayınca an-
lam kazanır, film renklenir ve kamera Rublev’in şah eseri “Teslis” üzerinde 
dolaşmağa başlar.

Tarkovski’nin büyük Rus sanatçısı Andrei Rublev’i (ölümü 1430?) 
anlatmak için seçtiği ikona görselliğine karşılık, Luis Buñuel’in tercihi “acayip 
ve garayip” hikâyeleri ile mizaha yaslanan halk anlatılarının tadındadır. Çölün 
Simon’u (Simon del desierto, 1965) filmini çekmeğe onu ikna eden, sinemacı 
arkadaşının eline bir kitap tutuşturan ünlü şair Lorca olmuştur.  Kitap 13. 
yüzyılda derlenmiş bir Hıristiyan azizleri menakıbnamesidir; içinde Şem’un-u 
Amudî (yani çölün ortasında bir sütun üzerinde yıllarca yaşayan Simeon Sty-
lites) hakkında şu cümleyi görünce, Buñuel daha önce hiç yapmadığı bir şeyi 
yapmağa, “tarihi bir film” çekmeğe karar verir: “Yanan bir mumun yağı dam-
lar gibi, sütundan aşağı doğru bok akıyordu” (De la Colina 1992: 177).  

Tarihi gerçekliği birebir aktarmak, ya da “olduğu gibi yansıtmak” 
kaygısı gibi bir ham gerçekçiliğe yer yoktur bu filmlerde. Tarkovski bir başka 
zamanı sinemaya aktarmak konusundaki tavrını şöyle anlatır: 

Onbeşinci yüzyıldan kalan şeyleri ne kadar esaslı bir şekilde incel-
ersek inceleyelim, o zamanı olduğu gibi yeniden canlandıramayız. O zamanı 
yaşayan insanlara göre bizim o zaman hakkındaki farkındalığımız tamamiyle 
farklı. Rublev’in “Teslis” ikonasını da onun çağdaşları gibi algılamıyoruz ama 
“Teslis” ikonası yüzyıllardır yaşayıp duruyor... Biz de onun yirminci yüzyılda 
canlı ve anlaşılır olan insani ve ruhi anlamına eğilebiliriz.  “Teslis”in ortaya 
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çıkmasını sağlayan gerçekliğe işte biz böyle yaklaştık. Bu yaklaşımın sonucu 
olarak, bir müze canlandırması ya da arkaizm izlenimi verecek unsurları kul-
lanmaktan özellikle kaçındık (Tarkovsky 1986: 79).

Carl Theodor Dreyer’ın da Jeanne d’Arc’ın (ö.1431) kilise mahke-
mesi önündeki sorgu ve savunma sürecini anlattığı filmine (Jean d’Arc’ın 
Tutkusu [Le Passion de Jean d’Arc] 1928) yakıştırdığı yaklaşım farklı değil: 
“Temayı kostüme film düzeyinde ele almak[tansa] ... önemli olan seyircinin 
geçmişe yumulmasını sağlamaktı. ... mahkeme sürecinin belgelerini etraflıca 
çalışmak şarttı; ama o çağın giysilerini ve bunun gibi şeyleri çalışmadım. ... 
‘güzelleştirme’den tamamiyle kaçındım, oyuncularımın makyaj malzemesini 
ellemeye dahi izinleri yoktu.”  [Skoller 1975: 47-50.]  Dreyer’a göre sanat 
içsel olanı anlatmalıdır, özellikle natüralizme batmış sinema kendisini gerçek-
ten “soyutlamayı” bilmelidir.  

Buñuel de bir yandan ortaçağa ait derin sessizliği anlamak isteyecek 
kadar tarihçidir, öte yandan Simeon’u tahrik etmeğe gelen (Sylvia Pinal’in 
oynadığı) şeytana denizci kız kıyafeti ve jartiyerli siyah çorap giydirecek 
kadar sinemacı. Ateisttir, komünisttir hayatının büyük bir bölümünde, ama 
Sovyetler Birliği’nde ruhaniyete yaslanan muhalefet hareketinin başını çeken-
lerden Tarkovski’nin en sevdiği yönetmendir. Parasızlıktan bitiremediği, daha 
doğrusu ani bir geçişle azizi uçakla Mexico City’de bir diskoteğe götürüp 
bitirmek zorunda kaldığı, elli dakikalık Simeon filminden bir kaç yıl önce 
çektiği Nazarin (1959) dahil bir çok filminde anlamak istediği şeyler arasında 
ruhaniyetin doğası vardır çünkü ruhaniyet taşıma iddiasının başkalarını sö-
mürmeye nasıl uygun bir zemin hazırladığının bilincindedir ama ruhaniyet 
arayışının masum, hatta arındırıcı olabileceğini bilir. Simeon’dan çok daha 
sonra yaşayan, muktedir bir kilisenin zavallıların derdine derman olamadığı 
gerçeğiyle yüz yüze kalan Nazarin de sonuçta yalnızlık, doğa ve Tanrı ile 
baş başa kalabileceği duru bir yalnızlık peşindedir, azizlik ayağına takılır. 
Peşinden gelenlere “kendinize aziz olun, bu yükü taşıyamam” diye haykırır, 
onların gözünde mertebesi daha da yükselir.   

Kudsiyeti, ruhaniyeti her yerde bulmak mümkün. Doğa güçlerinde 
mesela. Vange’li Töre’nin Kızı adlı 13. yüzyıl halk efsanesinden yola çıkan 
Ingmar Bergman’ın Kızpınar (Jungfrukällan / Virgin Spring, 1960) filminde 
bir aziz varsa, bu sudur, yani pınarın ta kendisidir.  Şu çirkef dünyanın 
İskandinavya’da bir bey kızına layık gördüğü muamelenin ardından arınmak 
varsa, filmdeki karakterlerin hiçbiri o mertebeye ulaşamayacaklardır. 
İntikamını kendi elleriyle alan Töre, böylelikle günaha battığının farkındadır, 
kızının da azize olmadığını bilir. Zaten efsane onların değil, pınarın efsanesidir.

Derek Jarman’ın Sebastiane’ında (1976) ise aziz şaşırtıcı derecede 
insandır. Evet, inancı uğruna her şeyi göze alacak kadar davasının eridir. 
Aynı zamanda hem kendisinin hem dünyanın erotizminin sürekli farkındadır. 
Baştan sona dünyevî olanın, suyun, güneşin, özellikle de insan bedeninin 
şiirsel cazibesiyle örülmüştür film. Bunda da Jarman’ın aziz adına utanacak, 
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örtecek bir şey görmediği apaçıktır. Bedenin, tenin çekiciliğinin ne demek 
olduğunu, bunun da bin bir şekil alacağını bilmeyen aziz olabilir mi? Ama 
Jarman’ın derdi bununla sınırlı değildir. Zaten, Hıristiyan olduğu ve dinini 
yaydığı için Roma İmparatorluğu’nda 287 yılında acılar içinde öldürüldüğüne 
inanılan ve buna göre yüzlerce kez resmedilen Sebastian’ın kişiliğinde ero-
tik ve eşcinsel bir aziz figürü bulmak konusunda Derek Jarman ilk değildir. 
Onun asıl anlamak istediği, erotizmin, tüm bedenselliği ile yaşanan aşkın, ruhi 
aşkınlıkla olan ilişkisidir, yani vücudun vecd ile ilişkisi.

Dreyer insan yüzünün ifade gücüne hayrandır, yüzlerce değişik açıdan 
ve ışıktan bakmağa doyamaz, özellikle Jeanne d’Arc’ın derin acısını yaşatması 
için yönetmeninden bayağı eziyet gördüğü söylenen Renée Falconetti’nin 
yüzüne... (Mesela Dreyer’in oyuncusunu saatlerce taş zemin üzerinde diz 
çökmüş şekilde oturttuğu anlatılır). Bu yüzden filmde nadiren yakın plandan 
başka çekimler kullanılır. Dreyer de tarih araştırmasını yapmıştır; film, 
yönetmenin aylarca Fransa Milli Kütüphanesi’nde incelediği ve senaryosunu 
dayandırdığı mahkeme tutanaklarının görüntüleri ile açılır ama onun için 
asıl arşiv insanların yüzüdür. Modern çağlarda rağbet görmeyen kıyâfet 
(fizyonomi) ilmindeki gibi, yüz ruhun haritasıdır. Yargıç Cauchon’un suratına 
bakan onun zalim olduğunu anlar, azizeye yumuşak yaklaşan bir diğer yargıcı 
ise temiz yüzüyle Antonin Artaud oynar. Patti Smith dahil bir çok modern 
sanatçıya ilham kaynağı olan filmin en sağlam addedilen kopyasının, hâlâ 
anlaşılamayan bir sebeple, 1981’de Norveç’te bir ruh sağlığı hastahanesinde 
bulunması kaderin cilvesidir herhalde. 

Kenzi Mizoguchi’nin Oharu’nun Yaşamı (Saikaku ichidai onna, 
1952) ise, düşe kalka, daha doğrusu düşe düşe, aşkınlığa yaklaşır. Ken-
disine çektiren değişik erkeklerin (baba, patron, ağa, sevgili, müşteri) ve 
fırsat bulduklarında kendi iktidar alanlarını korumak adına bu çarka katılan 
kadınların elinde basamak basamak düştükçe, kahpe olanın Oharu değil düzen 
olduğu gerçeği etrafında kirlenme arınmaya dönüşür (Kamelyalı Kadın’ı, ya-
hut La Traviata’yı hatırlayabilirsiniz burada.)  Aşkınlığa varıp varmadığı, yani 
erip ermediği tartışılabilir ama bunu yorumlamak için bilhassa son karelere 
yakından bakmak gerekecektir.   

Mizoguchi de hem bir dönemle uğraşmaktadır filminde (17. yüzyıl 
Japon toplumu) hem o döneme ait bir yazılı eserle (Saikaku İhara’nın Aşkdolu 
bir kadının hayatı adlı romanı). Filmin Oharu’nun kimliğini ve perspektifini 
romandakinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarması, Saikaku’ya sadakat-
sizlikten çok, çağının sapına kadar eril samurai kültürünü eleştirmesiyle öne 
çıkan bu yazarı 20. yüzyılın diline hakkıyla aktarmak olarak yorumlanabilir.  

Düzen ve kadın dediğimiz an, saç konusunu hafife alamayacağımız 
âşikârdır, hangi toplum söz konusu olursa olsun.  Tokugawa Japonyasında 
“aşk dolu bir kadın”ın saçları birilerini tehdit eder. Oharu’nun çektiği onca 
eziyet arasında hiç biri makas saçına değdiğindeki kadar kıvrandırmaz onu.  
Kolay değil, evinde hizmetkârlık yaptığı hanımı için saçsızlık, kahredici olsa 
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da, kocadan gizlenmesi gereken estetik bir meseledir. Ama Oharu için o kötü 
kaderin, ezilmişliklerin, hataların, günahların, noksan isyanların hatırlatıcısı, 
damgalanmışlığın belgesi olacaktır. Jeanne d’Arc’ın yüzünde, yakılırken bile, 
saçları kazınırken gördüğümüz acıyı (kendi acısına o dahi şaşıyor gibidir) 
göremeyiz.  V for Vendetta’nın (James McTeigue, 2005) Evie’sinin maruz 
kaldığı işkence de aynı şekilde (Dreyer’in filminden esinlenmişe benzeyen 
sahnede) saçlarından “arındırılırken” katmerlendiğine göre, çok uzak bir 
gelecekte bile kadınların toplumsal rollerini saçları üzerinden düşünmeğe 
devam etme tehlikesi var. Kısacası, kadın azarsa saçını kazırlar, onlara bazı 
çizgileri hatırlatmanın en etkili yolu budur. 

Seçkideki filmlerin çoğunu birbirine bağlayan bir diğer motif, 
yoldur. Âşık Kerib (yani Âşık Garib) (Ashuk-Garibi, Sergei Paradjanov, 
1988), maceraları sırasında rastladığı bir yaşlı âşığın yatağında ölmesine izin 
vermez. Veremez çünkü onu yatağından kaldırırken söylediği gibi “âşık yolda 
ölür.” Paradjanov âşık kültürünü iyi bilir, Tiflis’te büyürken annesinin, kadın 
arkadaşlarıyla kostümler tasarlayıp, evlerinin balkonunda Leyla ve Mecnun, 
Âşık Garib Hikâyesi gibi anlatıları “sahnelediğini” seyretmiştir kaç kez. En 
azından onyedinci yüzyıldan bu yana Anadolu’da ve Kafkasya’da çok popüler 
olmuş bu hikâyeyi, Lermontov’un bir Tatar anlatıcıdan derlediği haliyle filme 
almağa karar verir. Ve filmini, sinemanın yol ve çile nedir bilen bir diğer 
“âşığına,” Tarkovski’ye adar.

Ama tabii yola düşenin başına neler geleceği de belli olmaz. Âşık 
Garib’in derdi tatlıya bağlanır, çünkü hikâye mantıklı olmak zorunluluğundan 
azade bir şekilde anlatıcının ve onun gönlünü hoş tutmak istediği dinleyicinin/
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seyircinin keyfine göre akar gider. Paradjanov elini gizlemez, bilakis, kahvede 
sazıyla efsane okuyan, hikâyeye müdahale ettiğini bilmemizden çekinmeyen 
âşıklar gibi açık eder: üzerine kuş konmuş bir kamera göstererek göz kırpar 
seyirciye. 

Hal Ashby’nin Woody Guthrie’si de (Şöhret Yolunda [Bound for 
Glory], 1976), geleneksel âşık kültüründen feyz almış gibidir, seçmek zorun-
da kaldığında yolu seçer, isterse ailesi bahasına olsun. Yol boyunca, geride 
bıraktığını dahi aşan kitlesel bir yoksullukla karşılaşır.   Günümüzde sık sık 
hatırlamak zorunda kaldığımız Büyük Buhran yıllarıdır ve Guthrie halkın 
çekisini seslendirmek ister. 

Bir diğer açıdan da, 20. yüzyılın bu Amerikalı ozanı geleneksel ve 
evrensel âşık kültürünün varisidir. İktibas hakkı kültürünün her türlü kültürel 
üretim ortamına hâkim olamadığı bir yerler hâlâ vardır onun dünyasında. 
Şarkı sözleri devamlı değişir, hem kendisi değiştirir hem başkaları.  “This 
land is your land, this land is my land / from California to the New York Is-
land (bu topraklar senin, benim bu topraklar / Kaliforniya’dan taa New York’a 
kadar)” sözleriyle bilinen ünlü parçasını, 1940’larda adeta ikinci bir ulusal 
marş gibi kitleler üzerinde etki yapan “God bless America (Tanrı Amerika’yı 
kutsasın)”daki güzellemeyi abartılı bulduğu için yazar, çünkü Guthrie Ameri-
kan düzeninin zalim yanını da iyi bilir. Özel mülkiyetin mutlaklaştırılmasını 
sorgulayan sözleri (“Orada beni durdurmağa çalışan kocaman yüksek bir 
duvar vardı, üzerinde bir tabela: özel mülkiyet / Arka tarafında hiç bir şey 
yazmıyordu, Tanrı Amerika’yı benim için kutsadı.”) sonradan neredeyse 
“God bless America” kadar popülerleşen “This land is your land”in çoğu ver-
siyonunda “unutulur.” [Woody’nin oğlu Arlo Guthrie hatırlamakla kalmaz, 
babasının yazdığı sözleri az değiştirerek kıtayı daha anlaşılır kılar: “Yürürken 
bir tabela gördüm. Tabelada ‘Girilmez’ yazılıydı / Ama arka tarafında hiç bir 
şey yazmıyordu.  O taraf senin ve benim için yapılmıştı” [Jackson 2002: 255-
265]. 

Ortaçağlarda Hıristiyan olarak yola düşenlerin karşısına ergeç pagan-
izm çıkacaktır. Tarkovski’nin şeytanîleştirmeden, hatta estetik çekiciliğiyle, 
yabanî ruhaniyetiyle gösterdiği ırmak başındaki ritüele (anti-vaftiz?) Rublev 
gözlerini kırpmadan, hayret içinde bakar. Zaten ârif olan dünyanın her türlü 
halini seyreder, yargılamak zâhidlerin işidir. Tarkovski’nin Rusçu yanını da 
hatırlamalıyız burada; atalar dinine, halkının kadim inanışlarına düşmanca 
bakamaz.  Sebastiane’ın dünyasında ise bir avuç Hıristiyan paganizmin 
ortasında yaşar, ama asıl o dünyayı kuşatacak olan onun gibi inananlardır, 
zulmüne dirense de şiirini kucaklamaktan, hatta acısının verebileceği hazzı 
tanımaktan kaçınmasına gerek yoktur.  

Bergman’ın resmettiği dünyada (Hazreti İsa’dan bin iki yüz küsur yıl 
sonra hâlâ paganizmi eritememiş olan İskandinavya’da) ise inananların o den-
li özgüveni yoktur ya da Bergman ahlakçılıktan vazgeçemez. Töre’nin kızının 
kilise yolunda karşısına çıkan paganizm hepten karanlıktır. Orijinal hikâyeye 
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senaryo aşamasında eklenen İngeri, yani Töre’nin kızının üvey kardeşi, kara 
saçlarıyla pagan tanrı Odin’e dua okumaktadır filmin açılış sahnesinde, evli 
değildir ama hamiledir. Sonradan bey kızının başına gelenleri uzaktan, “o sarı 
saçlarını göstere göstere döker saçar, bin bir cilveyle sardırır mısın, işte böyle 
olur” dercesine seyreder.  Kardeşini yalnız bırakmış, bir diğer pagan karak-
terin, köprü bekçisinin kulübesine gitmeyi tercih etmiştir.

Zaten eşikler ve köprüler tekinsiz yerlerdir. Lütfi Akad’ın Kızılırmak-
Karakoyun’unda (1967) köylüler, kendi küçük dünyaları ile sınırlı da olsa 
yakından yaşadıkları bir adaletsizliğe, üstelik aşk üzerine zulüm gölgesi 
düşüren bir adaletsizliğe başkaldırmak üzere yola düşerler.  Ancak aşmaları 
gereken bir köprü vardır, aşabilecekler midir? Bu filmin bir diğer özelliği, 
dar anlamında sinemasal bir değerlendirmenin dışına taşar. Yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında Türk kültür hayatının “azizleştirdiği” iki büyük isim bu filmde 
sonradan çok parlayacak kariyerlerinin erken başarılarına imza atmışlardır: 
biri, oyuncu olarak Yılmaz Güney (ilk seçkimizde yer alan, ancak gösterime 
uygun kopyasını bulamadığımız için programdan çıkarılan Karacaoğlan’ın 
Kara Sevdası filminin [1959] yönetmeni Atıf Yılmaz, anılarında, reji ve 
senaryo yardımcısı olarak sette bulunan Yılmaz Güney’i Karacaoğlan rolünde 
oynatmayı akıl edememiş olduğu için çok hayıflanır). Diğeri, saz ustası olarak 
filmin müziklerini yapan arabesk-öncesi Orhan Gencebay (Balık Ayhan bir 
televizyon programında “Gencebay, bizim müziğin evliyasıdır,” demişti).

Asileri azizlerle aynı yere koymak yakışık alır mı?  Kimin gerçek 
evliyadan olduğunu bir tek Allah bilir, biz ancak kimlere evliya dendiğini 
biliyoruz. Halk muhayyilesi de yüzyıllardır ısrarla kimi (çoğu?) asilere ve 
âşıklara (onlar zaten aşk badesi içmiştir) azizlik yakıştırır, buna herhangi bir 
kurum tarafından resmiyet kazandırılması şart değildir. Jeanne d’Arc’ın (19 
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yaşında) ölümü 1431, kilise tarafından azize olarak tanınması ise 1920’dir. 
Yani erkek kılığında dolaşması mahkeme tarafından en büyük suçları arasında 
sayılan, bu konuda isyanından vazgeçeceğine dair yazılı imzalı söz veren 
ama “kötü huyuna” avdet ettiği için öldürülmesinde beis görülmeyen bu asi 
kadını asıl azizleştiren kilise değildir. Deyişleri Kızılırmak-Karakoyun filmine 
hiç açık edilmemiş bir tarihi boyut ekleyen Pir Sultan Abdal nice insanın 
gönlünde hem âşıktır hem asi hem aziz. Sicilya’da yaygın bir gelenek bazı 
eşkıyanın mezarlarını ziyaret yeri haline getirir ve kilise tarafından aziz olarak 
tanınmaları için mücadele verir. Che Guevara malum. Azizleştirilen asiler 
üzerinden halkın zulüm ve adalete, düzenin ve yasaların ötesinde meşruluğunu 
bulan aşkın bir adalete dair bir dil geliştirmesinin tarihi çok eskilere gider ve 
çok yaygındır.   

Ama bu dil, silah ve yiğitlik romantizmiyle süslenerek mesela, 
kolayca sömürülebilir de.  Francesco Rosi’nin 20. yüzyıl Sicilya tarihinin 
namlı eşkiyası Salvatore Giuliano’ya (1962) bakışı, filme hakim olan pusu 
grisi kadar soğuktur. Yüzünü bir tek yakın planla dahi görmediğimiz Giuliano, 
adanın feodal artıklarıyla iç içe geçmiş mafyasıyla çalışan bir hayduttur; 
bırakın aziz olmayı yiğit bile değildir. Zaten bu filmde kahraman yoktur. 
Giuliano çetesinin kurşunladığı sosyalist köylülere sempati duyabiliriz 
ama onları da özdeşleşecek kadar tanımayız.  Filmin başında yerde yatan 
vurulmuş adamla ilgili tüm detayların serinkanlı, bilimsel, objektif bir 
şekilde polis raporuna kaydedildiğini görürüz. Aynı sahneye filmin sonunda 
döndüğümüzde o görüntüyü ciddiye alamayacak kadar çok şey bilir seyirci. 
Ne objektiflik taslayan resmi belgeler (yani tarihçilerin pek güvendiği polis 
raporları, gazeteler, mahkeme kayıtları) kurtulur Rosi’nin soğuk gri bakışının 
delici tahlilinden, ne de mafyatik çetecilerin mahkeme sürecinde sapır sapır 
dökülen delikanlılık oyunları.   

Ancak Rosi’nin kendi görüşü ne olursa olsun, o da bilir ki, Salva-
tore Giuliano halkın ezberinde Robin Hood gibi “zenginden alıp fakire 
veren” bir karakter olarak yorumlanabilir.  Nitekim Rosi’nin içinde yetiştiği 
yeni-gerçekçiliğin ötesine geçen, her türlü duygusallıktan arınmış bir bel-
gesel tadını koruduğu filmde, yaşlı bir köylü burnuna kamera dayandığında 
bu yorumu sunarak rolünü yapar. Endüstri-öncesi köylü toplumlarının ken-
dine has büyük anlatısında roller oldukça keskin hatlarla biçilmiştir, Rosi 
de Giuliano’ya ne rolün düştüğünün farkındadır. Onbeşinci yüzyılın çoban 
kızından yirminci yüzyılın Sicilya’lı köy delikanlılarına, ismini yazamayan 
insanların dünyasıdır bu: Jeanne d’Arc’ın mahkemesi sırasında sıra imzaya 
gelince yargıçlar sırıtır önce, sonra birisi elini tutar ve yazdırır; Giuliano çe-
tesinin davasında hakim “Daha önce söylediklerini inkar ediyorsun ama bu 
ifadenin altındaki imza senin değil mi?” diye sorar, “Ne bileyim,” der sanık, 
“bütün X’ler birbirinin aynı değil mi?”

Peki post-endüstriyel çağın asilerini ve azizlerini bekleyen, her “şey” 
ve “konsept” gibi, metalaştırılmak mıdır? İstanbul gibi aziz bir şehrin bile 
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markalaştırılmasını talep eden bir çağda, asiler, azizler, âşıklar birer pop iko-
nuna dönüşme kaderinden kaçınabilir mi?  Mesela V, bir pop ikonu mudur 
yoksa halkın nazarında azizleşen asiler halkasının, yüzyıllardır sürdürülen 
zulüm ve adalet anlatısının, yeni bir temsilcisi mi? Soyut bir hürriyet derdin-
den öte V’nin neye isyan ettiğini biliyor muyuz? Binlerce, milyonlarca Guy 
Fawkes maskesi ile insanların sokakları doldurması, iyimserseniz, Pir Sul-
tan Abdal’ın “sayılmayız parmak ile” deyişindeki dayanışmayı çağrıştırabilir 
ama, kötümserseniz, yoksa gerçekçi mi demeli, “elektronik tasarım / mekanik 
üretim / acele posta” çağının pazarlama tekniklerini de. Meşrebinize kalmış. 
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