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Kimine göre Hollywood'un en iyi yönetme-
ni, kimine göre çok iyi bir uyarlamacı-belge-
selci. Tamamen kendine özgü bir ki˛ilik ve 
ya˛adıını anlatan bir sinemacı. Anlattıı 
yeri. zamanı, ki˛ileri ve sinemayı kendisini 
ele˛tirenlerden daha iyi bilen bir adam o. 
Oscar ödülü almadan en büyük yönetmen-
ler arasında olduu herkesçe takdir edilen 
bir ki˛ilik. 

Martin Scorsese 17 Kasım 1942 tarihinde 
Queens. New York'ta dodu. ›talyan köken-
li bir Amerikalı ailenin çocuu olan Martin. 
New York'ta Little ›talyde büyüdü. 1950 
ve 1966 yılları arasında ya˛adıı. New 
York'un bu semtindeki ya˛ayı˛ tarzının 
kendi üzerinde büyük etkisi olduunu da 
defalarca söyledi. Burada ya˛ayan ve daha 
çok Sicilya kökenli olan insanlar, bu bölge-
yi olu˛turan üç caddeden çok da fazla dı˛a-
rı çıkmazmı˛. Örnein Scorsese. "Küçük 
›talya" bölgesine çok yakınlarda olan. entel-
ektüel semt Greenwich Village'a. New York 
Üniversitesinde sinema okuyana kadar hiç 
gitmemi˛. 

Filmlerindeki dinsel ritüellerde Katolik ei-
timle büyüyen bir çocuun izleri var. Büyü-
yünce amacı din adamı olmakmı˛. daha 
sonraları sinema tutkusu aır basmı˛. New 
York Üniversitesinde sinema okuyup ilk 
filmini 22 ya˛ında çekmi˛. 
1968de ilk uzun metrajlı filmi Who's That 
Knoccking at my Door'u çekiyor. Bu filmde 
ba˛rol, o zamanlar ˛öhret pe˛indeki genç 
aktör Harvey Keitel'ındır. Roger Corman 
adlı prodüktörün desteiyle, zamanın po-
püler oyuncularından David Carradine'ın 
oynadıı Boxcar Bertha-Soygun ve A˛k fil-
mini çekiyor. Bu filmde, yasadı˛ı bir kahra-
manın cezalandırıldıı, bir çarmıha gerili˛ 
sahnesi vardır. Daha sonraları filmlerinde 
sıkça kar˛ıla˛acaımız Katolik etkiyi bura-
da görüyoruz. 1974 yılında yine Roger Cor-
man'ın desteiyle, filmografisinin nadide 
parçalarından Mean Streets-Hain Sokaklar 
filmini çekiyor. Robert De Niro'yla dostlu-
u ve ortaklıı bu filmde ba˛lıyor. Film her 
ikisinin de kariyerine çok büyük katkı sa-
lıyor. Little ›taly semtindeki gerilim, polisi-
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ye. fantastik unsurları kayna˛tıran bu film-
le sanatsal ki˛ilii oturmu˛ diyebiliyoruz. 
"›yi bir hayat ya˛amak ve iyi bir insan ol-
mak. Nereye baksanız bunun tam tersini 
görseniz de..." diye açıklamı˛ bu filminin 
temasını Martin Scorsese. Bu temayla bir-
likte suç. suçluluk duygusu ve ceza kav-
ramları en revaçta süjeleri oluyor bundan 
sonraki filmlerinin ekseriyetinde. Mean 
Streets'in açılı˛ sahnesinde Scorsesenin 
kendi sesiyle verdii ˛u cümleyle kar˛ıla˛ı-
yoruz: "Günahlarının bedelini kilisede öde-
mezsin. Sokaklarda ödersin." 
Bu ba˛yapıtın sonrasında "auteur" Alice 
Doesn't Live Here Anymore-Alice Artık Bu-
rada Ya˛amıyor adında "ticarî" kaygılar ta-
˛ıyan klasik bir Hollywood yapımına imza 
atıyor. Ta˛rada ya˛ayanların ki˛ilik arayı˛-
larını, dramlarını bir kadının öyküsüyle so-
mutlayan Scorsese bu filmde yönettii El-
len Bursytyn'e de bir Oscar heykelcii ka-
zandırıyor. 

Hemen akabinde New York sokaklarında 
geçen Taxi Driver-Taksi fioförü (1976) ile 
kendi deyimiyle kendini en iyi anlattıı fil-
mini çekiyor. New York'a geri döndüü bu 
filmde günahı ve tüketimi yerden yere vu-
ruyor. 42. Sokakta sefalet ve görkem bira-
rada. küçücük kız çocukları kaldırım fahi-
˛elii yapmaya zorlanıyor. Tüm bunlara da-
yanamayan Travis Biekle (Robert De Niro). 
New York sokaklarındaki "pislii" araba-
sından izleyen bir taksi ˛oförüydü. Hain 
Sokaklar filminin kahramanı gibi. o da. kö-
tülüklerin içindeki "iyilik" olmaya çalı˛ıyor-
du. Travis, insanları, özellikle de kadınları 
kurtarmak istedi. Ama bu kadınlar, hayatla-
rından memnundu ve kurtarılmayı istemi-
yorlardı. Buna ragmen kahramanımız gü-
nahlarının bedelini bir nebze olsun öde-
mek için. elini, her bulduu fırsatta, bir 
mumun veya bir çakmaın alevine tutar-
ken yumruunu alevlerin içinde tutuyordu. 

Dinsel mistisizm kokan senaryoya ele˛tiri-
ler youndu. fiiddet ve kıyım, vandalizm 
filmde youn biçimde hissediliyordu. Fakat 
vicdan azabını ve kötülükleri yok etmek is-
teyen alt sınıftan birinin, ezilenlerin koru-
yucu deil öldürücü melei olması yönet-
menin bilinçli bir tercihiydi. Sonraki filmle-
rin de bunu görecektik. 
Tüm bu tartı˛malar Robert De Niro. Har-
vey Keitel gibi "has adamlarının" ve Jodie 
Foster adındaki genç kızın muhte˛em 
oyunlarıyla ölümsüzle˛en bu filmin hem 
yönetmenin ki˛isel tarihinin hem de genel 
sinema tarihinin zirvelerinden biri olduu 
gerçeini örtbas edemiyor ku˛kusuz. 
New York. New York ile müzikal deneyen 
Scorsese. Minelli'ye adadıı bu filmde. De 
Niro'nun absürd mizaha kayan oyun üslu-
buyla modern ve izlenmeye deen bir film 
ortaya çıkardı. 

1980 yılında yine bir zirve denemesi geli-
yor: Raging Bull-Kızgın Boa bazılarına 
göre Taxi Driver'ı da a˛an bir sinema klasi-
i. Yine bildiimiz temalarına, mekanları-
na, insanlarına yönelmi˛ buluyoruz yönet-
meni. ›talyan kökenli boksör Jack La Mot-
ta'nın öyküsü siyah beyaz anlatılıyor. 
1976da Oscar almı˛ Rocky'den sonra çe-
kilmi˛ bir film olması ˛anssızlık belki ama 
etkileyici ve üslupçu boks sahneleri, filmin 
ba˛ı ve sonundaki iki ayrı Robert De Niro 
-20 kilo alıp vermi˛- ve sinema tarihine geç-
mi˛ oyunculuk performansları filmin ayırt 
edici ve üstün yönlerini te˛kil ediyor. Keza 
De Niro. Akademi'nin gözünden kaçma-
mı˛, en iyi erkek oyuncu Oscar'ını cebine 
koymu˛tur. 

King of Comedy-Kahkahalar Kralı adlı fil-
minde klasik temalarından uzakla˛ıyor yö-
netmen. Medyayı ve ˛öhreti sınırsızca ele˛-
tiren filmde. Jerry Lewis ve De Niro çok iyi 
oyunculuk performansları çıkardılar. Bel-
gesel filmlere de devam eden Scorsese. ›ta-
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lianamerican ve American Boy gibi filmler-
le ›talyan kökenli Amerikalıların sorunları-
nı da beyaz perdeye yansıttı. 
1986'da çektii Color of Money-Paranın 
Rengi aslında bir devam filmiydi. Robert 
Rossen'ın filmi The Hustler-Bilardocu'nun 
devamı olan film. deneyimli aktör Paul 
Newman'a Oscar kazandırırken, sinema 
dünyası yeni bir ˛öhreti kucaklıyordu. Tom 
Cruise. Olumsuz ele˛tirilere ramen yine 
de klas bir filmdi. 

›ki yıl sonra, yeti˛mesindeki Katolik unsur 
su yüzüne çıkıyordu. Kimine göre çılgın 
bir macera olan bu büyük prodüksiyon. Yu-
nanlı yazar Nikos Kazancakis'in romanın-
dan uyarlama The Last Temptation of 
Christ-Günaha Son Çarı adındavdı. ›nan-
mı˛lıını ve dindarlıını her fırsatta dile ge-
tiren Scorsese yıllardır bu filmi çekmek is-
tiyordu ama ˛irketlerin ticari kaygıları ve 
tepki çekmek korkusu bu projeyi hayata 
geçirmeyi imkansız kılmı˛tı. Hazreti ›sa'nın 
çarmıha gerilmesi anında aklından geçenle-
ri masalsı bir dille i˛leyen film, dünyada ra-
dikal tepkilerle kar˛ılandı, zira köktendinci 
Hıristiyanlar mukaddesatlarına el uzatıldı-
ını ileri sürüyorlardı. 
New York'u sinema tarihinde belki de en iyi 
anlatmı˛ olan filmini 1990'da çekti. Cood-
fellas-Sıkı Dostlar hiper-realist diye tanımla-
nabilir. Coppola'nın bu konu üzerindeki 
"nispeten" romantik ve egzotik yakla˛ımını 
reddedip, oldukça gerçekçi bir üslup kulla-
nıyordu bu filmde Scorsese. Mafya hayatını 
konu edinen filmde yine suçluluk duygusu 
i˛leniyordu. Filmin kahramanı Henry Hill 
(Ray Liotta). mafyanın kurallarına kar˛ı ge-
lerek "gammazlık" yaptıı için suçluluk du-
yuyordu. Bunun cezasını ise sokaklarda de-

il, sokaklardan atılarak, kimsenin tanıma-
dıı bir insan olarak ödedi. 
Cape Fear-Korku Burnu ile psikopat katil 
betimlemelerinin revaçta olduu bir dö-
nemde yine melankolik üslubunu konu˛-
turdu. Karamsar ve ürkütücü bir filmdi bu. 
Sonra 1993te The Age of Innocence-Masu-
miyet Çaı adlı. bence en kötü filmini çek-
ti. Görsel olarak belki kusursuzdu ama sos-
yal ve bireysel psikoloji tasvirlerinin ustası 
olan yönetmenden beklediimiz kadar iyi 
deildi. 1996'da Casino. 1997'de Kundun 
ile yine gündeme geldi. Ama tarzından 
uzakla˛tıı filmler oldu bunlar. 
Bundan sonrası için yine en iyi yaptıı i˛ 
olan New York ve yeraltı dünyasını anlata-
cak bir film yönetecek. The Gangs of New 
York-New York'un Çeteleri adlı filmin ba˛-
rollerinde Daniel Day Lewis. Leonardo Di-
Caprio ve Cameron Diaz'ın oynayacaı söy-
leniyor. 

Michael Jackson'ın müzik videosu "Bad"i 
de yönetmek. Kurosawa'nin Dü˛ler filmin-
de Vincent Van Gogh'u oynamak, filmleri-
nin müziklerini kendi albüm koleksiyonun-
dan çekmek, sürekli olarak hareket eden 
ve kendisinin kullandıı bir kamera. Ne ka-
dar çok özellii varmı˛ bu adamın. Yönet-
men keskin, vah˛i ortamların nefes kesen 
tasvirlerinde çok ama çok ba˛arılı. Scorse-
se'nin en büyük yardımcıları ise senaryo 
yazarı Paul Schrader. daha önce adı geçen 
Schoonmaker ve De Niro (sekiz defa). Har-
vey Keitel ve Joe Pesci gibi yetenekli oyun-
cular. Çou sinemaseverin hafızasına ka-
zınmı˛ sahnelerin yaratıcısı, neredeyse her-
kesin favori yönetmenlerinden. Acımasız 
dünyalara kederli bakı˛larımızı gönderen 
bir yönetmen o. 
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