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David Lynch, New York Film Ele˛tirmenleri tarafından valin en 

ivi filmi seçilen "Mulholland Drive" adlı filmiyle izleyicisini 

˛a˛ırtmaya devam etti. 

Bugünlerde sinemaseverlerin kafasını en 
çok karı˛tıran yönetmen David Lynch. Yö-
netmenin önceki filmi "Kayıp Otoban"ı izle-
dikten sonra, filmi tam anlamadım ama yi-
ne de çok güzeldi diye dü˛ünen izleyiciler, 
bu kez "Mulholland Drive"da daha da ka-
palı bir film ile kar˛ıla˛ıp, hiç anlamadıkla-
rı bu Lynch filmini de çok sevdiklerinde ka-
falar yava˛ yava˛ karı˛maya ba˛ladı. Filmi 
anlamadıını itiraf eden bir izleyici toplulu-
u. Lynch filmlerini anlamaya çalı˛mayın 
diyen kimi ele˛tirmenler... Sanırım kilit so-
ru ˛u: Anla˛ılamayan, belki de böyle bir 
kaygıyı hiç duymayan bir yönetmen nasıl 
olur da bu kadar sevilir? Nasıl kendine bu 
kadar geni˛ bir hayran kitlesi olu˛turabilir? 
Bu soruların kesin bir cevabı var mı bilmi-
yorum. Ancak David Lvnch'in izlevicivi 

"Mulholland Drive" filminde geldii nokta-
ya zamanla yava˛ yava˛ alı˛tırdıını söyle-
yebiliriz. "Mulholland Drive" adlı filmini yo-
rumlamaya çalı˛madan önce, yönetmenin 
70'li yılların sonlarına doru ba˛layan sine-
ma serüvenine bir göz atalım. 
Lynch'in ilk filmi "Alphabet" (1968) dört 
dakikalık çizgi film/gerçek film karı˛ımı bir 
gösteriydi. Lynch bu filmi ile AF› (Ameri-
kan Film Enstitütüsül'den burs almayı ba-
˛ardı. Aldıı burs ile gerçekle˛tirdii ve 
maddi sorunlar yüzünden be˛ yılda bitirile-
bilen "Eraserhead" (Silgi Kafa) önce sadece 
sinema meraklılarının ilgisini çekse de. bir 
süre sonra bir kült film haline geldi. Film 
sümüksü bir yaratık douran karısı tarafın-
dan terk edilen bir erkei konu alan ironik. 
yer yer izleyiciyi rahatsız edebilecek irenç 
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görüntülerin bulunduu bir filmdi. Bu has-
talıklı varlıı yanlı˛lıkla öldüren adam bu 
yüzden yıkılıp, kendi hayatını da kaybeder. 
"Elephant Man" (Fil Adam. 1980) adlı fil 
min yönetmenliiyle görevlendirilir. Film 
Victoria çaı ›ngilteresinde "Fil Adam' 
John Merrick'in müthi˛ acıklı hikayesin 
anlatır. Merrick resmini elinden bırakmadı 
ı ve hep dü˛lerinde gördüü melekler ka 
dar güzel annesinin aksine doktorunun 
"böylesine deforme olmu˛ bir yüz ve beden 
görmedim" diyebilecei kadar korkunç gö-
rünümlü bir adamdır. Merrick'i bir hayvan 
gibi sergilendii, dayak yiyip a˛aılandıı 
sirkten kurtaran doktor Treves onu bir 
hastanede bakıma alır. ›lk kez insanca dav-
ranı˛lar ve kendisine iyi muamele edilme-
siyle kar˛ıla˛an Merrick, görünümü kor-
kunç olsa da bir insan olduunu, kendisine 
de insanca davranılabilineceini anlar. Ye-
niden kendisine i˛kence etmek isteyen bir 
grup insanın eline dü˛tüünde. Merrick iç 
paralayıcı bir sesle "ben fil adam deilim. 
ben bir insanım" diye feryat eder. Bu belki 
de sinema tarihinin en dramatik sahnele-
rinden biridir. Doktor Treves'den, bakıma 
alındıı hastanedeki insanlardan insanca 
muamele gördükten sonra Merrick artık 
bu a˛aılanmaları bir daha ya˛ayamazdı. 
Merrick kendisine kan dola˛ımını durdura-

caı için yasaklanmı˛ bir ˛eyi yaparak, ya-
ni, insan gibi uyuyarak intihar eder. 
"Fil Adam" gösterime girdii tarihlerde gi-
˛e rekorlarını kırdı ve film aralarında en iyi 
yönetmen dalı da olmak üzere sekiz dalda 
Oscar a aday gösterildi. 
Lynch. 83 yılında çevirdii "Dune" (Çölge-
zegeni) adlı bilimkurgu filmiyle seyircilerin 
ve ele˛tirmenlerin beklentilerini kar˛ılaya-
madı. "Dune" uzay filmlerine, bilimkurgu 
filmlerine göndermeler yapan ironik bir 
filmdi. Edebiyatta çok alı˛ılagelmi˛ dier 
eserlere göndermelerde bulunma sinema-
severlerin hepsi tarafından tam anla˛ılama-
mı˛tı sanırım. Filmi klasik bir bilimkurgu 
olarak izleyen izleyicinin memnun kalma-
ması çok doaldı aslında. Bu filminden üç 
sene sonra yaptıı Blue Velvet (Mavi Kadi-
fe. 1986) adlı psikolojik gerilim filmiyle ka-
riyerinin ikinci doruk noktasına çıkmı˛tır. 
Film. Bobby Vinton'un "Blue Velvet" ˛arkı-
sıyla ba˛lar. Lynch'in en beendii oyuncu-
lardan Klyle Mac. Amerika'nın bir ta˛ra ka-
sabasında saf ve sevimli görünümü arkası-
na gizlenip, ˛iddet ve cinsel sapkınlık deve-
ranına kapılan, iyi bir delikanlı rolündedir. 
Bu film birçok Lynch hayranlarına göre yö-
netmenin en iyi filmi olarak görülmektedir. 
Yönetmen daha sonra "Twin Peaks" (›kiz 
Tepeler) adlı 30 bölümlük bir TV dizisi çe-
virdi. Daha sonra dizinin ba˛arısı beyaz 
perdeye ta˛ınmaya çalı˛ılarak sinemaya 
uyarlandı. Ancak dizideki ba˛arı beyaz per-
deye yansımadı. Bundan sonraki çalı˛ması 
olan "Wild at Heart" (Vah˛i Duygular) adlı 
yol filmi ele˛tirmenler arasında büyük fikir 
aykırılıklarına yol açsa da. bu filmi Can-
nes'da altın palmiye ile ödüllendirildi. Lula 
(Lavra Dem) ile Sailor'un (Nicholas Cage) 
a˛kını anlatan masalsı öykünün kar˛ısına 
yerle˛tirdii, a˛ırı ˛iddet sahneleri birçok 
ele˛tirmenin ho˛una gitmemi˛ti. Lynch iyi 
bir sonla bitirmek için çaba harcadıı bu 
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film ile, en sevdii filmlerden biri olan "Oz 
Büyücüsü"ne vefa borcunu da ödemi˛tir. 
1997 yılında Lynch, bana göre en büyük 
ba˛yapıtını gerçekle˛tirdi. "Lost Highway" 
(Kayıp Otoban). Los Angeles'da ya˛ayan ve 
gece kulübünde caz saksafon çalan Fred 
Madison, karısı Renee'nin kendisini aldattı-
ı paranoyası ile ya˛amaktadır. Madison bir-
gün kapısının hemen önünde bir kaset bu-
lur. Kasette evinin dı˛arıdan kamerayla çe-
kilmi˛ görüntüleri bulunmaktadır. Ardın-
dan evinin içinin ve son olarakta karısıyla 
yatak odasındayken çekilen görüntülerin 
yer aldıı iki kaset daha gelir Madison'a. Bu 
sıralarda karısının arkada˛larının verdii 
bir partiye katılan Madison, burada kendisi-
ni tanıdıını ve ˛u anda onun evinde oldu-
unu söyleyen garip bir adamla kar˛ıla˛ır. 
Telefon ile evini arayan Madison, fiziksel 
olarak kar˛ısında bulunan adamın sesini 
duyunca ˛a˛kına döner. Hemen ertesi gün 
ise karısı evde ölü olarak bulunur ve bütün 
deliller aleyhine olan Madison, karısını öl-
düren kıskanç koca olarak suçlanarak hap-
se atılır. Karısının öldürülmesine dair hiçbir 
˛ey hatırlamayan Madison geli˛en olaylar 
kar˛ısında ne yapacaını bilemez bir hal-
deyken, bir anda ortadan kaybolur ve yeri-
ne Pete Dayton adlı genç bir adam geçer. 
Dayton, arabasının bakımını kendisine yap-
tıran bir gangsterin Alice adlı sevgilisine 
a˛ık genç bir oto tamircisidir. Alice, Re-
nee'nin sarı saçlı halidir (iki karakteri de ay-
nı oyuncu oynuyor). Alice ile birlikte gangs-
terlerin elinden kaçmaya çalı˛an Dayton, 
sevgilisini fahi˛e olmaya iten adamı öldür-
meye karar verir. Bu adam da, bir önceki hi-
kayede Renee'nin yakın arkada˛ıdır. 
Uzun - zaman birlikteliini hiçe sayan, kim-
liklerin birden dei˛iverdii. izleyicide sü-
rekli bir merak ve ˛a˛kınlık yaratan, ancak 
merakın giderilmesine izin vermedii gibi 
bunu sürekli çoaltan bir film. Lynch kah-

ramanlarını zaman ve uzamdan hatta ken-
di kimliklerinden bile baımsız kılan, ba˛ı, 
sonu. ortası kestirilemeyen, seyirciyi sürek-
li ˛a˛ırtıp, çözemedikleri bir filmi soluksuz-
ca defalarca seyrettirebilecek bir film orta-
ya koymu˛tur. 
David Lynch'in 99 yılında yaptıı "The Stra-
ight Story" isimli gerçek bir öyküden esinle-
nerek çekilmi˛ filmi ise nedense ülkemizde 
gösterime girmedi. Kafalarda Lynch'in tarzı-
nı dei˛tirdiine dair ˛üpheler uyandıran bu 
filmde de yönetmenin klasik üslûbundan iz-
ler görülmekteydi aslında. Film bir süredir 
küs olduu erkek karde˛inin kalp krizi ge-
çirmesi üzerine, onu ziyaret etmeye karar 
veren 73 ya˛ındaki Alvin Straight'in (Ric-
hard Farnsworth) öyküsünü anlatır. Alvin 
ba˛kasının kullandıı arabalarda rahat ede-
mez, ancak gözleri bozuk olduu için kendi-
sinin araba kullanması da yasaktır. Sevimli 
ama inatçı ihtiyar Alvin çareyi çim biçme 
makinesiyle bu uzun yola çıkmakta bulur. 
Oldukça duygusal bir film olan "The Stra-
ight Story'nin finalindeki sürpriz ise izleyi-
ciyi etkilemeyi ba˛arabiliyor. 
"Mulholland Drive" ise Lynch'in özellikle 
"Kayıp Otoban"daki büyülü sinemasına ge-
ri dönü˛ünün müjdesini veriyor. Bu filmin 
ilk birbuçuk saati gayet normal ilerlerken, 
son bölümdeki olaylar, o ana kadar kafalar-
da olu˛an sorulara cevap vermenin aksine, 
akıllarda yeni sorular olu˛turuyor. Ortaya 
çıkan final tahmin edilebilir bir ˛ey deil 
kesinlikle. Bu zaten David Lynch sineması-
nın en belirgin özellii: Sürekli merak 
uyandırmak ve ˛a˛ırtmak. 
"Mulholland Drive" bir kaza ile ba˛lar. Üç 
ki˛inin bulunduu arabada iki erkek ölür. 
Üçüncü ki˛i olan kadın ise bilincini ve hafı-
zasını yitirmi˛ halde görkemli bir eve sıı-
nır. "Gilda" filminin afi˛indeki Rita Hay-
worth'a özenen kadın kendine Rita adını ta-
karken kadının sıındıı evin sokaındaki 
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tabelada ise "Sunset Bulvarı" yazmaktadır 
(Billy Wilder'in aynı adlı filminde de 
genç bir kadın bir eve sıınır). Aynı dakika-
larda Herb ve Dan adında iki arkada˛ soh-
bet etmektedirler. Dan bir gece önce gördü-
ü kabustan bahsetmeye ba˛lar. Rüya, için-
de bulundukları lokantada geçmektedir. 
Dan'ın gördüü kabus gerçek olmaya ba˛la-
dıında her ikiside çoktan sarho˛ olmu˛ ve 
oradan ayrılmı˛lardır. Bir patikaya geldikle-
rinde kabusun en kötü kısmı gerçek olur ve 
Dan durup dururken ölür. 
Betty oyuncu olma umuduyla geldii Los 
Angeles'ta teyzesinin ya˛adıı apartman 
dairesine ta˛ınmaktadır. Daireye ta˛ınmak 
için geldiinde, orada saklanan Rita'yı bu-
lur ve her ˛eyi unutmu˛ bu kadına yardım 
etmeye karar verir. Bu sırada Los Ange-
les'in ba˛ka bir kö˛esinde iki ›talyan yapım-
cı filminde bir aktristi oynatması için yönet-
men Adam Kesher'e baskı yapmaktadır. 
Baskı ve tehditlere direnen Adam evine 

döndüünde karısını bir temizlikçiyle ya-
takta yakalar ve bir otele yerle˛ir... 
David Lynch bu filmiyle tarzında dei˛me 
olduu söylentilerini bo˛a çıkararak tam 
anlamıyla, "ben David Lynch filmiyim" diye 
baıran bir ba˛yapıt daha ortaya çıkarmı˛. 
Hemen her filmi bir ba˛yapıt olarak sinema 
tarihine geçen Lynch'in "Mavi Kadife". 
"Kayıp Otoban" ve "Mulholland Çıkmazı" 
adlı filmleri üzerine daha çok konu˛ulacak 
ve belki de Lynch, sinema tarihine bir 
ekolün yaratıcısı olarak geçecek. 
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