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HI K unut 

AKİRA KUROSAWA 

Japon Sinemasını Dünya'ya 
Açan Yönetmen 

Umut B. Turan 

Akira Kurosawa bütün dünyanın kabul etti
ği, saygı duyduğu pek çok sinema filmi si
nema tarihinin en iyi filmleri arasında gös
terilen bir yönetmendir. Tüm dünyaya Av
rupa ve Amerika kıtalarının dışında da sine
ma yapıldığını kanıtlayan isimlerin başında 
Kurosawa gelir. 

Yönetmen, ilk olarak 1951 yılında "Rasho-
mon" adlı filmi Venedik Film Festivalinde 
en iyi film seçilip, Altın Aslan'ı alınca dik
katleri üzerine çekti. Bu filmden sonra sa
dece Kurosawa değil, Japon Sineması da 
gündeme geldi. Film, 9. yüzyılda Kyoto 
kenti yakınlarındaki Raşo Tapınağımın 
önünde başlayan bir öyküyü anlatır. Bir ra
hiple, bir yabancının yanına gelen bir odun

cu ormanda tanık olduğu dehşet dolu bir 
olayı anlatmaya başlar. Çevresini haraca 
bağlayan bir haydut, ormandan geçen bir 
samuray'ı tuzağa düşürüp, onun gözleri 
önünde karısına tecavüz eder ve sonra da 
adamı öldürür. Aslında filmin atmosferin
den anlaşıldığı kadarıyla o sıralarda bu tip 
olaylar ve benzerlerinin yaşanması çok da 
şaşırtıcı değildir. Ama öykü gerçekten böy
le miydi? Oduncunun anlattıkları tamamen 
doğru muydu? Düşsel bir mahkeme kuru
lur bu olay üzerine. Haydut, ölen adamın 
karısı ve bir medyum aracılığıyla ruhu çağı
rılan ölen adam. Aynı olayı oduncuyla bir
likte dört ayrı kişiden dinleriz. Her biri 
farklı bir biçimde ve farklı bir yorumla an-
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latırlar olayı. Haydut, adamı öldürüp karısı
na tecavüz ettiğini kabul ederken, kadın 
kocasını kendi öldürdüğünü ileri sürecek, 
ölen adam ise karısının kendini haydutun 
kollarına atması yüzünden intihar ettiğini 
söyleyecektir. Herkesin gerçeği farklıdır ve 
olayları dinleyen bir yabancının dediği gibi 
"insanlar hoşlanmadıkları şeyleri hemen 
unutmak eğilimindedirler." Eski Japon ev
lerinin, tapmaklarının görüntüleri ile sıkça 
kullanılan yağmur ve sis. filmin gizemli at
mosferini yoğunlaştıran öğeler olarak başa
rıyla kullanılmışlardı. 

Akira Kurosawa'yi üne kavuşturan bu film 
yönetmenin dördüncü filmidir. Kurosawa 
ilk filmi "Büyük Judo Efsanesi'ni 1943 yı
lında çevirmişti. Bu filmini sanatçının ken
disinin ilk gerçek filmi olarak göstedği 
1948 yapımı olan "Sarhoş Melek" adlı filmi 
takip etmiştir. Bir doktor ile bir ganster 
arasındaki ilişkiyi anlatan film duygusallık 
ile şiddeti bir arada sunuyordu. Kurosa-
wa'dan mı esinlenilmiştir bilinmez ama gü
nümüzde de mafya lideri - doktor (özellik

le de psikolog) ilişkilerini 
anlatan birçok sıradan 
film yapılmıştır. Kurosa-
wa'yi büyük bir yönetmen 
yapan ustalığının ilk belir
tileri bu filminde görülme
ye başlanmıştır. Bu filmin 
bir başka önemli özelliği 
de ileride vazgeçemeyece
ği ve yönetmenin fetiş -
oyuncusu olacak. Toshiro 
Mifune ile ilk çalışması ol
masıdır. İki yıl sonra çevir
diği "Kuduz Köpek" adlı 
filminde Mifune bu kez 
özel bir dedektif rolünde-
dir. Film 19401ı yılların 
kara - film etkilerini taşır. 
Gene 2 yıl aradan sonra 

çektiği "Rashomon" ise yukarıda da belirt
tiğimiz gibi yönetmenin tüm dünya tarafın
dan tanınmasını sağlayacaktır. Kurosawa 
bir Dostoyevski romanı olan "Budala"yı da 
sinemaya uyarlamıştır (1950). Kendi kültü
rü kadar batı kültürünü de çok iyi tanıyan 
yönetmen ileride de Batı'nın pek çok 
önemli edebiyat yapıtlarını sinemaya uyar
lamaya devam edecektir. Shakespeare'in 
en önemli eserlerinden olan Macbeth, 
Hamlet ve Kral Lear'ı "Kanlı Taht", "Serse
rilerin Uykusu" ve "Ran" adını verdiği film
leriyle sinemaya olduğu kadar kendi kültü
rüne de uyarlamıştır. Shakespeare uyarla
maları dışında Dashiel Hammet'in roma
nından esinlenerek yaptığı "Yuiimbo", bir 
başka Dostoyevski uyarlaması olan "Ayak 
Takımı Arasında" ilk akla gelen edebiyat 
uyarlamalarıdır. 

Kurosawa, "Budala" dan sonra kişisel bir 
yapıtı olan "Yaşamak"ı çeker. Film, ölüme 
mahkum edildiğini anlayan bir devlet gö
revlisinin, kalan zamanında, topluma ve 
çevresine yararlı olmaya çalışmasını anla-
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tır. Oldukça idealist bir yapım olan "Yaşa
mak" adlı filmin çok iyi bir dramatik yapısı 
vardır. 
Bir sene sonra gerçekleştireceği "Yedi Sa
muray" adlı filmi ise Kurosawa'yi dünyanın 
en önemli yönetmenleri arasına sokacaktır. 
Film. ortaçağ Japonya'sında bitmek bilme
yen Samuray savaşlarına değinir. Hiçbiri 
savaşçı olmayan bir köy halkı ellerinde 
avuçlarında ne varsa yağmalanmasından 
bıkmışlardır. Kendilerini savunacak du
rumda olmayan köy halkı için tek çare ken
dilerini savunabilecek Samuraylar kirala
maktır. Tuttukları yedi Samuray bu görev 
için biçilmiş kaftandır ama düşman da çok 
kalabalıktır. Filmin içerdiği şiddet kimileri
ne çok fazla gelse de, filmi unutulmaz kı
lan da bu savaş sahneleriydi. Batının kalite
li sanat filmlerini daha ticari bir hale soka
rak tekrarlamaya alışık olan Hollywood Si
neması bu filme de duyarsız kalmadı ve yıl
lar sonra John Sturges yönetiminde film 
hemen hemen olduğu gibi yeniden çekildi. 

Ancak adı biraz değişmiş, "Yedi Samuray". 
"Yedi Silahşörler" olmuştu. "Yedi Samu
ray" yönetmenin en sevilen filmlerinden bi
risi olmakla kalmayıp, birçok eleştirmenin 
sinema tarihinin ilk yüz filmi arasında gös
terdikleri bir film olarak tarihe geçmiştir. 
"Yedi Samuray"dan sonra ününü iyice pe
kiştiren Kurosawa, sinema tarihinin birçok 
üstadı gibi Shakespeare'e duyarsız kalama
dı ve o da "Kanlı Taht" adıyla bir Macbeth 
uyarlaması gerçekleştirdi. 1958 yılında çek
tiği "Saklı Kale" adındaki filmi ise 1950Ter-
de çektiği son filmi olmuştur. Altmışlı yıl
larda Kurosawa vasat filmler ile çıkar kar
şımıza. 1961 yılında çektiği "Yujimbo" Ser
gio Leone'nin "Bir Avuç Dolar İçin" adlı fil
mine esin kaynağı olur. "Kızıl Sakal" adlı 
filmini ise 1965 yılında gerçekleştirir. 
1970'li yılların başında son filmlerinin ilgi 
görmemesi ve Amerika'da çekilecek "Tora, 
Tora. Tora" adlı bir 2. Dünya Savaşı öykü
sünün sonunda kendisi olmadan çekilmesi
ne karar verilmesi yönetmeni intiharın eşi-

Akira Kurosawa/ "Rashomon"/ Machiko Kyo ve Toshiro Mifune 
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Akira Kurosawa . '•Düşler" 

ğine kadar getirir. Bu sıkıntılı dönemden 
1974 yılında çektiği "Dersu Uzala" adlı fil
miyle çıkar Kurosawa. Bu filmi Moskova'da 
büyük ödülü aldıktan bir sene sonra en iyi 
yabancı film Oscar'mı da kazanır. Yönetme
nini yeniden yaşama bağlayıp, sanata dön
düren "Dersu Uzala". yönetmenin en sa
kin, en duygu yüklü filmidir. Dağlarda ya
şayan, özgürlüğüne ve doğaya aşık bir ada
mı anlatır film. Yaşı ilerledikçe dağlarda, 
vahşi doğanın içinde yaşaması güçleşmek
tedir. Artık eskisi gibi iyi nişan alamamak
ta, hızlı koşamamakta ve bunun gibi fizik
sel yeti kayıplarına uğramaktadır. Ancak 
bir dostunun ısrarıyla dağlardan inen Der
su kent yaşamına, dört duvar arasında sıkı
şıp kalmaya ve suyun bile parayla satılma
sına alışık değildir. Vahşi doğaya bir daha 
dönemeyecek kadar yaşlanmış bu ihtiyar 
için kent yaşamı ölümden de beterdir ve 
tekrar dağlara dönmesi için onu seven dos

tunu ve ailesini ikna etmesi gerekmektedir. 
Bu film ile birlikte Kurosawa için güzel 
günler yeniden başlamıştır. "Savaşçının 
Gölgesi" adlı filmini Coppola ve Lucas'ın 
yardımıyla çeker. Ortaya Cannes'da Altın 
Palmiye alan ve Oscar'a aday olan bir film 
çıkar. Sanatçı bu filmiyle yeniden Japon ta
rihine dönmüştür. Film. bir imparator ile 
çeşitli siyasal nedenlerle kendi yerine geçir
diği benzeri arasındaki ilişkileri anlatır. Sa
ray entrikaları, politik oyunlar, görkemli 
savaş sahneleri, hayaletler ve hayali güçler 
görsel bir şölen içerisinde izleyiciye sunu
lur. 

Bu filmi takip eden "Kral Lear" uyarlaması 
olan "Ran" adlı filminde de benzer öğeler 
yeniden karşımıza çıkar. "Ran" yönetme
nin birçok hayranına göre en iyi filmlerinin 
başında gelir. Shakespeare'in bir eseri ilk 
defa bu kadar başarılı bir şekilde bir başka 
kültürün yerel motifleriyle işlenerek uyar-
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lanmıştı. Filmin savaş sahneleri sinema ta
rihinin en başarılı savaş sahneleri arasında 
gösterilir. Belki de Kurosawa sinemasının 
doruk noktası olarak kabul edilebilecek bu 
filminden sonra yönetmen "Düşler" adını 
verdiği sekiz küçük öyküden oluşan kısa 
filmlerini bir araya toplar. Doğa sevgisi, sa
vaşın anlamsızlığı gibi temel Kurosawa bi
leklerine bu kısa filmlerde de rastlarız. An
cak. Kurosawa'nin bu kısa filmleri uzun 
metrajlı filmleri kadar başarılı değildir. 
Kurosawa'nin 1991 yılında yaptığı "Ağus-
tos'ta Rapsodi" adlı filmi ise atom bombası 
felaketini konu alır. Ağır bir tempoda iler
leyen ve sıkıcı olmaya aday filmi, görkemli 
final bölümü kurtarır. Yönetmen en olgun 
döneminde ise gençlik ve okul dönemleri
ne geri dönerek, o dönemlerdeki anılarıyla 
ilişkili "Madodoyo" adlı filmini yapar. Bu 
filmin de temposu "Ağustos'ta Rapsodf'de 

olduğu gibi ağırdır. 
Japon Sineması'nın ilk olmasa da en 
önemli temsilcisi olan Akira Kurosawa 
kendi ülkesinin sinemasını dünyaya açan 
yönetmendir. "Rashomon". "Yedi Samu-
ray", "Dersu Uzala". "Ran" gibi filmleriyle 
her zaman sinema tarihinde önemli bir 
yerde olacaktır. Kimi sanatçıların uzun ya
şamaları, ortaya koydukları yapıtların da
ha fazla olması sonucunu doğurduğu için 
tüm insanlar adına bir şanstır. 1998 yılın
da öldüğünde 88 yaşında olan Kurosawa 
uzun sayılabilecek ömrüne pek çok sanat 
şaheserini sığdırmıştır. Seksenli yaşlarının 
üzerindeyken bile yeni filmlere imza atan 
yönetmen filmleriyle olduğu kadar, çalış
ma azmi ve üretkenligiyle de yeni kuşak 
sinemacılara örnek olabilecek bir konum
dadır. 
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Bn yazuuun hazırlanması aşamasında Alilla Dıırsay'uı yeşilli sinema ldtaplııruldaııyararlmnlmışlır. 
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