
Filmin Oscar ödülü alması,
sinemasal niteliği bir yana
siyasi temsiliyeti bakımından
dikkat çekicidir. Ayrıca filmin
kılık değiştirme, belge tahrifatı
ve kurtarma alanlarında
uzman olan eski CIA ajanı
Tony Mendez’in anılarından
ilham alması, dahası bu
yönüyle en iyi uyarlama
senaryo ödülü elde etmesi de
kayda değerdir. 

İ ranlı “derin” komutan Kasım
Süleymani’nin Irak’ta öldü-
rülmesinin ardından yeniden

yükselmiş görünen ABD-İran ge-
rilimi, tarihi referans alan söylem-
lerin yeniden gündeme gelmesine
neden olmuştur. Bun söylemlerden
biri de ABD Başkanı Donald
Trump’ın İran’da vurmayı tehdit
ettiği 52 nokta. Askeri ve kültürel
değere sahip olduğu söylenen bu
52 kritik nokta, esasında 1979 ta-
rihli İran Devrimi’nin hemen ar-
dından İran’da 444 gün boyunca
rehin alınan 52 ABD vatandaşını
işaret etmiştir. Yönetmenliğini ve
başrol oyunculuğunu Ben Aff-
leck’in yaptığı 2012 tarihli Holly-
wood yapımı film, bahsi geçen re-
hine krizini yaşayan altı Amerikalı
diplomatın kurtarılması operas-
yonunu konu alıyor. Filmin de
film içindeki filmin de operasyonun
da adı Argo. 

Filmin Oscar ödülü alması, sine-
masal niteliği bir yana siyasi tem-
siliyeti bakımından dikkat çekicidir.
Ayrıca filmin kılık değiştirme, belge
tahrifatı ve kurtarma alanlarında

uzman olan eski CIA ajanı Tony
Mendez’in anılarından ilham al-
ması, dahası bu yönüyle en iyi
uyarlama senaryo ödülü elde et-
mesi de kayda değerdir. Mendez
bir yerde şöyle der: “Bence Holly-
wood ile CIA’i ilişkilendirmek o
kadar sıra dışı bir şey değil; çünkü
casusluğun bir aracı da doğal ola-
rak, sahneleme sanatıdır”. 

İşgal altındaki İşgalci

Film, meselenin tarihi arka planı-
nın özetiyle başlıyor. Bir kısmı
gerçek görüntülerden oluşan bu
ilk sahnelerde bir dış ses duyulur:
“Bu Pers İmparatorluğu. Günü-
müzde İran diye biliniyor. Bu top-
raklar 2500 yıl boyunca Şah adı
verilen krallar tarafından yönetildi.
1950’de İran halkı laik bir demokrat
olan Muhammed Musaddık’ı se-
çimle başa getirdi. Musaddık, İn-
giliz ve Amerikan petrol holding-
lerini millileştirerek İran’ın pet-
rolünü halkına iade etti. Ancak,
1953’te Amerika ve İngiltere’nin
tezgâhladığı bir askeri darbe ile
Musaddık devrildi ve Rıza Pehlevi
Şah oldu. 
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“Gerçek bir hikâyeye
dayandığı” iddiasında olan
film -ki bu, sübjektif yorum ve
çarpıtmaları saymazsak bir
bakıma doğrudur, tarih
itibarıyla 1979-1980
yıllarındaki rehine krizinden
bir kesit sunar. Film, ABD
büyükelçiliği önündeki öfkeli
İranlıların ABD bayraklarını
yakışını, Şah temsilindeki
maketleri parçalayışını
gösterir. Humeyni’nin
fotoğraflarıysa ellerde ve her
yerdedir.

Genç Şah, zenginlik ve aşırılıklarıyla
nam salmıştı… Halksa açlıktan kı-
rılıyordu. Şah’ın iktidarını koruyan
acımasız bir polis gücü vardı: SA-
VAK. İşkence ve korku dönemi
başladı. Pehlevi, İran’ı Batılılaştırma
kampanyası başlattı. Bu, çoğunluğu
geleneksel Şii olan halkını kızdırdı.
1979’da İran halkı Şah’ı devirdi.
Sürgündeki İmam Ayetullah Hu-
meyni, İran’ı yönetmek üzere ül-
keye döndü. Sonuçta hesaplaşma,
ölüm mangaları ve kaos başladı.
Kanserden ölmek üzere olan Şah’a
ABD sığınma hakkı tanıdı. İran
halkı ABD büyükelçiliği önünde
toplandı ve Şah’ın iadesini talep

etti yargılanması ve idam edilmesi
için.” 

“Gerçek bir hikâyeye dayandığı”
iddiasında olan film -ki bu, süb-
jektif yorum ve çarpıtmaları say-
mazsak bir bakıma doğrudur, tarih
itibarıyla 1979-1980 yıllarındaki
rehine krizinden bir kesit sunar.
Film, ABD büyükelçiliği önündeki
öfkeli İranlıların ABD bayraklarını
yakışını, Şah temsilindeki maketleri
parçalayışını gösterir. Humeyni’nin
fotoğraflarıysa ellerde ve her yer-
dedir. Önce bir kişi büyükelçilik
duvarını aşar. Sonra iki, üç, dört…
Ne söylediği anlaşılmayan, sadece
bağıran protestocu İranlılar içeri
girerken elçilik çalışanları da önemli
belgeleri imha etmeye uğraşırlar.

Görevlilerden biri “şüpheli olan
her şeyi imha edin” der. Görü-
nümlerinden “reformist” oldukları
anlaşılan ve ABD’den vize almaya
çalışan “öteki” İranlılar ise gözyaş-
ları içinde, az sonra içeri girecek
protestocuların gelişini beklemek-
tedirler. Bu arada film boyunca
rejim yanlısı İranlıların olabildi-
ğince çirkin, kinci ve düşüncesiz
tipler olarak yansıtıldıklarını ek-
lemek gerekir.  

ABD karşıtı göstericiler içeriye ta-
mamen girer ve herkesi esir alırlar.
Şah iade edilene kadar bunların
rehin kalacakları söylenir. Bu arada
altı Amerikalı bir şekilde kaçmayı
ve Kanada büyükelçisinin evine
gizlice sığınmayı başarırlar. ABD’li
yetkililer ise Şah’a sığınma hakkı
verdikleri için artık onu iade ede-
meyeceklerini bildirirler. Araların-
dan biri sorar: “Kanserli olduğu
sürece herkesi alacak mıyız?” Diğeri
yanıtlar: “Sadece bizden olanları
alacağız. Böylece lanet olası taht-
larında oturan diğerleri herhangi
bir aksilik olduğunda Amerika’ya
gelerek en iyi şekilde tedavi edile-
ceklerini bilecekler”. Bu yanıt, bu-
gün bile geçerliliğini korumakta
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ve sanki Ortadoğu’nun günümüz
aktörlerine gönderme yapmaktadır.
Hollywood’un sinema anlatısında
dostluklar ve düşmanlıklar kalıcı
ve “destek olanlar” ile “olmayanlar”
ayrımına tabidir. Bu anlatı, İsla-
mafobi için de milat kabul edile-
bilecek olan dönemin ABD Başkanı
George W. Bush’un 11 Eylül sal-
dırıları sonrası yaptığı açıklama-
larda da belirmiştir.

İki hafta süren İstanbul
çekimlerinde beş bin figüran
kullanılmış, on sokak ve yüz
elli dükkân kiralanmış,
buradaki tüm tabelalar
değiştirilmiştir. Yalnızca bu
bile gerek bu filmin gerekse
Hollywood’un ne denli ciddi,
büyük ve güçlü bir endüstri
olduğunu gözler önüne
sermektedir.

Kanlı Sokaklardan Beyaz
Perdeye Kahramanın
Dönüşü

Büyükelçiliğin işgal edilmesinin
ardından altmış dokuz gün geçer.
Rehine durumunda herhangi bir

değişiklik olmamıştır. Tam bu nok-
tada ana karakterimiz, yani “kah-
ramanımız” Tony Mendez’i can-
landıran Ben Affleck devreye girer.
Onun gelişi, ABD’nin sahip olduğu
gücün siyasi veya askeri olduğu
kadar medya ve sinemayla da ilgili
olduğunu gösterecektir. Ona göre,
“Kurtarmak kürtaj gibidir. Yapmak
istemezsiniz. Ama mecbur kalır-
sanız kendiniz yapmazsınız”. Bu
söz, ABD’nin “araçlar” üzerine ku-
rulu stratejik dünyasını özetler gi-
bidir. Dünyayı yönetmek ve algılar
oluşturmak için kullandığı araçların
başında, hiç şüphesiz ki sinema
gelir. 

Filmde bir sahnede Tony, oğluyla
telefonda görüşürken oğlunun tel-

evizyonda Maymunlar Gezegenin-
de Savaş filmini izlediğini öğrenir.
O da aynı kanalı açar. Bu bilim-
kurgu filminin etkisiyle aklına bir
fikir gelir. Buna göre, rehineleri
İran’dan kaçırmak amacıyla sahte
bir film planlanır. Hesapta bilim-
kurgu türündeki Argo isimli bu
filmin bazı sahneleri İran’da çeki-
lecek ve kaçak diplomatlar film
ekibindenmiş gibi gösterilerek,
daha sonra ülke dışına çıkarıla-
caktır. Bu, kendilerinin de söylediği
gibi, eldeki kötü fikirlerin en iyi-
sidir. Bu noktadan sonra filmde
Amerika’daki sinema ve medya
sektöründen de epizotlar gösterilir.
Örneğin bir sahnede şöyle denir:
“Eğer bir yalanı satmak istiyorsan,
bunu satacak basını bulmalısın”.
Böylece filmde artık siyaset, Holly-
wood, medya ve CIA dörtgeni ta-
mamlanmıştır.  

Bu andan itibaren “kahramanımız”
planını hayata geçirir. Filmin ve
operasyonun en önemli durağı İs-
tanbul’dur. İki hafta süren İstanbul
çekimlerinde beş bin figüran kul-
lanılmış, on sokak ve yüz elli dük-
kân kiralanmış, buradaki tüm ta-
belalar değiştirilmiştir. Yalnızca
bu bile gerek bu filmin gerekse
Hollywood’un ne denli ciddi, büyük
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ve güçlü bir endüstri olduğunu
gözler önüne sermektedir. İlk İs-
tanbul sahnesinde Tony, ney ens-
trümanının eşliğinde Ayasofya’yı
ziyaret eder. Planı burada görü-
şürler. İstanbul, bu açıdan ABD
için güvenli bir yer olarak gösterilir.
Ancak, asıl ilginç olan, filmin İran’ı
içeren sahneleri de yine İstanbul’da
çekilmiştir. Yani İstanbul aynı anda
biraz Amerika, biraz İran gibidir.
Tony, kendisini film yapımcısı ola-
rak tanıttığı İstanbul İran Konso-
losluğu’ndan vize aldıktan sonra
uçağa biner. Artık İran hava saha-
sına girilmiştir. İçkiler toplanır.
British Airways’a ait uçak Tahran’a
iner. Tony, sakallı haliyle Ameri-
kalıdan çok bir İranlı’yı andırmak-
tadır. Ajan olmak belki de tam
böyle bir şeydir. Asık suratlı bir
vize kontrolöründen sonra kaotik
bir şehrin ortasındadır Tony. İnsan
ve trafik gürültüsüyle dolu şehir
kaosunun orta yerinde yine de
Amerika menşeili “Kentucky Fried
Chicken” yiyen çarşaflı kadınları
gözlemler. Sloganlar değilse de ya-
şam biçimi hala Batılı gibidir. Öte
yandan ellerinde silahlarıyla şehri
kolaçan eden askerler görünür.
Sokaklarda vinçlere asılı idamlık-
ların bedenleri teşhir edilir. 

Hollywood’un dünyasında
yaşamın basit hikâyeleri ve
devletin yüce ikballeri film
senaryolarından çıkmış
gibidir. Yani burada yaşam
izlenirken filmlerse
yaşanmaktadır. Dahası gelecek
burada inşa edilirken tarih de
yine burada temize çekilir.
Üstelik bağırmadan
çağırmadan, çatışmadan,
kavga bile etmeden yapılır bu!
Aksine eğlenceyle, heyecanla,
tutkuyla ve alışkanlıkla

Devlet için Devlete
Rağmen

İran’da sahte bilimkurgu filmin
çekimleri için resmi izinler bir şe-
kilde alınır; ama Amerikalıların
etrafı hala korku ve belirsizlikle
örülüdür. Gizlice sığındıkları Ka-
nada Konsolosluğu’nda sonsuza
kadar kalamayacaklarının farkın-
dadırlar. Kaçak altı kişi, kendilerine
verilen yeni kimliklerin gölgesinde
esasında çekilmeyecek filmdeki
rollerine adapte olmaya çalışırlar.
Bir ara operasyonun iptali için

“yukarıdan” emir gelir. Fakat Tony,
Hollywood için her zaman değerli
olan “bireysel vatanseverlik ruhu”
ile devlet kararına karşı gelir ve
operasyonu büyük bir aksiyonun
ardından başarıyla tamamlar. 

Haber Amerika’ya ulaşınca, kur-
tuluşun anavatanında (!) herkes
“yaşasın, başardık, kurtuldular”
diyerek kutlamalar yapar. Elbette
düşmanlar gibi müttefikler de unu-
tulmaz. Filmin birçok yerinde Ka-
nada’ya övgüler yapılır. Filmin so-
nunda “kahraman” Tony, Amerika
bayraklı beyaz müstakil evine, bu
kez dağılmış ailesini kurtarmak
için girer. Bu mesaja göre, kişilerin
ve ailelerin birlik ve huzuru Ame-
rika’nın selametine bağlıdır. Holly-
wood’un dünyasında yaşamın basit
hikâyeleri ve devletin yüce ikballeri
film senaryolarından çıkmış gibidir.
Yani burada yaşam izlenirken film-
lerse yaşanmaktadır. Dahası gele-
cek burada inşa edilirken tarih de
yine burada temize çekilir. Üstelik
bağırmadan çağırmadan, çatışma-
dan, kavga bile etmeden yapılır
bu! Aksine eğlenceyle, heyecanla,
tutkuyla ve alışkanlıkla. 

I Mart-Nisan 2020 Cilt: 11 Sayı: 92 I 103


