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8 Ekim 2016’da aramızdan ayrılan ustamız, üstadımız,  
Beyoğlu Kontu Giovanni Scognamillo’nun hatırasına ithafen.

Edebiyatımızın –uyarlama da olsa- ilk korku eserlerinden olan, Ali 
Rıza Seyfi’nin 1928 tarihli Kazıklı Voyvoda adlı adaptasyon (uyarla-
ma) romanının tarihçesi ve sinema macerası oldukça ilginçtir. 1953 
tarihli film uyarlaması vesilesi ile yurt dışında da tanınan bu eserin, 
Türk korku edebiyatının ilk dönem ürünleri arasında oldukça müs-
tesna bir yeri vardır.

Ali Rıza Seyfi, Bram Stoker’ın 1897 tarihli tabiri caizse “ölümsüz ese-
ri” Dracula’yı uyarladığı bu romanında, Karpatların korkunç vampiri 
Drakula’yı 1880’lerin Londra’sından 1920’lerin sonundaki İstanbul’a 
taşımıştır. Her ne kadar uyarlama olsa da özgün yönleri bulunan bu 
romanın kimi basımları, günümüzde sahaflarda ve ikinci el kitap sa-
tılan yerlerde, tozlu raflarda yeni okurlarını bulabiliyor. Ancak eser 
1953 tarihli Dracula İstanbul’da adlı film vesilesi ile tanınıyor.

Peki, söz konusu roman nasıl ortaya çıktı ve Stoker’ın Dracula’sı İs-
tanbul’a nasıl savruldu? Hikâyenin en başına dönelim…

“Kazıklı Voyvoda”nın Basım Macerası

Harf Devrimi’nden yani 1 Kasım 1928 tarihinden önce eski harflerle 
basılan son romanlardan olan Kazıklı Voyvoda, İstanbul’da 1928’de 
Resimli Ay Matbaası Türk Limited Şirketinden basılmış olup kapa-
ğında “Resimli Ay Kitaphanesi-Meraklı Romanlar Serisi-Numero 1” 
alt bilgilerini taşır. Bu basımın kapak resminde de romanda Dracu-
la’daki Avukat Jonathan Harker’ın Türk uyarlamasında tekabül ettiği 
Avukat Azmi’nin bir tabut içinde Kont Dracula’yı gördüğü sahne yer 
almaktadır. Kapağın hemen arkasında “meraklı romanlar” başlığı al-
tında bir serinin oluşturulmak istendiği, bu seride de ilk olarak Kazıklı 
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Voyvoda romanının yayımlandığı anlatılmaktadır. 
Kitabın 1928 basımında hemen giriş kısmında yer 
alan kısa açıklama metninde söz konusu seriden 
on iki roman çıkarılması planlandığı yazılmışsa 
da, -tespit edebildiğim kadarıyla- Resimli Ay Mat-
baası bünyesindeki “Meraklı Romanlar Serisi”n-
den sadece iki roman çıkmış görünmektedir. 1 nu-
maralı roman, Ali Rıza Seyfi’nin Kazıklı Voyvoda’sı 
iken, 2 numaralı roman Sami Aziz’in Hortlayan 
Cellad adlı romanıdır. Yine tespit edebildiğim ka-
darıyla romanın ikinci baskısı 1946’da yine “Me-
raklı Romanlar Serisi” alt başlığıyla, Latin harfle-
riyle ve bu sefer Çığır Kitabevinden yapılmıştır. 

Yıllar sonra Kamer Yayınlarından 1997’de Gi-
ovanni Scognamillo’nun ön sözüyle birlikte, 
1953’te Seyfi’nin romanından uyarlanan Drakula 
İstanbul’da filmine binaen Kazıklı Voyvoda yerine Drakula İstanbul’da adıyla 
üçüncü bir baskı yapılır. Kitap Yayınevinin -yine tespit edebildiğim kadarıyla- 

“Korku” serisi olarak nitelendirdiği üç kitaptan ilkidir. İkincisi yine 1997’de 
çıkan, Scognamillo’nun Dehşetin Kapıları adlı kıymetli araştırması, üçüncüsü 
ise 1998’de Zeynep Akkuş’un tercümesi ve Scgonamillo’nun ön sözüyle Bram 
Stoker’ın Dracula’sının Türkçedeki ilk tam çevirisi olmuştur. 1997’de basılan 
Drakula İstanbul’da başlığını taşıyan romanın bu üçüncü baskısında, Scog-
namillo 1997’nin Dracula romanının yayımlanışının 100’üncü yıl dönümü 
(1897) olmasından hareketle yıl dönümüne küçük bir katkı olarak değerlen-
dirir. Edirne’de Ceren Kitabevi’nde 2002 Mayıs’ında Drakula İstanbul’da’ya, 
Temmuz 2002’de Akkuş tercümesi “Dracula”ya, Ağustos 2002’de de “Dehşetin 
Kapıları”na rastlayarak okuma imkânı bulabilmiştim.

Romanı Latin harflerine kimin aktardığı Çığır Kitabevinden çıkan ikinci bas-
kının künyesinde yer almadığı gibi 1997 basımında da böyle bir bilgi yer al-
mamaktadır. Bu nedenle bu baskının Çığır Kitabevi baskısından hareketle ha-
zırlandığını düşünebiliriz. Bu arada Arap harfleriyle basılan ve yer yer ağdalı 
bir Türkçenin göze çarptığı eski basımı ile büyük ölçüde sadeleştirilmiş Latin 
harflerine çevrilmiş baskıları okuma fırsatım olduğundan bir karşılaştırma-
sını yapabilmiştim. Latin harfli baskıda, bazı ifadelerin sadeleştirilmesi kadar 
normalde olmayan eklemelerin ve bazı değişikliklerin de yapıldığı gözüme 
çarpmıştı. Örneğin 1928’deki Kazıklı Voyvoda’da Özdemir Oğuz (Dracula’da 
Amerikalı Quincey P. Morris) Drakula’nın kalbine Dağıstan kamasını saplarken, 
Turan Bey de (Dracula romanındaki Arthur Holmwood, Lord Godalming’in 
oğlu) boğuk bir sesle: “Tuna boylarında kazığa vurulan milletdaşlarımın in-
tikamı!” der. 1997 tarihli Drakula İstanbul’da başlıklı Latin harfli baskıda ise 

“Tuna boylarında kazığa vurulan ırkdaşlarımın ver Şadanımın (“Dracula”daki 
Lucy Westenra) öcü!” der.
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Adı Konulmamış Çeviri mi İntihal mi: Uyar-
lama, Folklor ve “Kazıklı Voyvoda”

Kazıklı Voyvoda romanı özgün noktaları bu-
lunan bir adaptasyon olsa da, romanda Bram 
Stoker’a ve Dracula romanına atıf söz konusu 
olmadığından, uyarlamadan bahsedilmeksi-
zin Ali Rıza Seyfi imzasıyla basıldığı için –ti-
cari kaygılarla mı yoksa kasti mi yapıldığını 
bilemiyoruz- aslında şöyle bir ikilem söz ko-
nusudur: Seyfi’nin Kazıklı Voyvoda’sı adı ko-
nulmamış özet mahiyetinde bir çeviri midir 
yoksa intihal midir? Meseleyi bu kadar çapra-
şık hâle getiren, Seyfi’nin uyarlama romanın-
da yer verdiği folklor ve tarih referanslarının 
özgünlüğüdür. Stoker, Dracula’da başlı başına 

bir çığır açmıştır ama neticede İrlanda’dan, İngiltere’den bir bakış söz konusu-
dur. Seyfi’nin Kazıklı Voyvoda’sı ise Türk tarihinin Edirne Sarayı’ndan yetiş-
me Eflak Voyvodası Vlad Drakula (1431-1476, hükm. 1448, 1456-1462, 1476) 
yani Kazıklı Voyvoda’sından, çeşitli tarihlerde vukua gelen -1833’teki Tırnova 
Cadıları yani hortlayan yeniçeriler söylencesi başta olmak üzere- Osmanlı’nın 
Rumeli eyaletlerinde ve Kırım, Kafkas mıntıkalarında bahsi geçen hortlak-ca-
dı yani “vampir” inanışlarına kadar uzanan kültürel bir silsileyle bağlantılıdır. 

Seyfi, folklor açısından bu nedenle hayli özgün bir konuyu işlemektedir. Seç-
kin Sarpkaya ile 2018’de kaleme aldığımız ve yine Karakum Yayınlarından 
okuyucuyla buluşan Türk Kültüründe Vampirler: Oburlar, Yalmavuzlar ve Diğer-
leri adlı araştırmamızda vurguladığımız, mezarından çıkıp kan içen ölü yani 
vampir motifinin Karadeniz havzası etrafında yoğunlaşması ve Türk toplu-
luklarınca da inanılması mefhumu, daha 1920’lerde bu adaptasyon romanda 
Ali Rıza Seyfi tarafından dile getirilmiştir. Aslına bakılırsa Ali Rıza Seyfi, bir 
anlamda Stoker’ın Dracula’sındaki Kazıklı Voyvoda’yı, Türk tarihinden bir fi-
gürü fark ederek bu tarafını ön plana çıkaran bir eser kurgulamıştır da diye-
biliriz. 

1928 tarihli Kazıklı Voyvoda yakın zamana kadar Türk edebiyatının ilk vampir 
romanı ve ilk korku romanı olarak kabul ediliyordu. Merve Köken’in gayretiyle 
2020’de günümüz Türkçesine aktarılan Canvermezler Tekkesi, ilk gotik ve kor-
ku romanımızın tarihini 1922’ye çekmiş oldu. Selim Nüzhet Gerçek’in Claude 
Farrere’nin La Maison des Hommes Vivants adlı 1911 tarihli romanını, Ahmet 
Kamil takma adıyla 1910’ların İstanbul’una uyarladığı bu roman önce İleri ga-
zetesinde 15 Eylül-30 Ekim 1921  tarihleri arasında 37 sayılık tefrika olarak 
yayımlanmış, sonra da 1922’de kitap olarak basılmıştır.

Ali Rıza Seyfi’nin Kazıklı Voyvoda’sı, Bram Stoker’ın 1897 tarihli Dracula ro-
manının Türkçeye hayli özgün noktalarla uyarlanmış bir özetidir diyebiliriz. 
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Mesela romanda haç yerine sarımsak ve Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin yazılmış 
olduğu kâğıtlar gibi yerel motiflerin kullanılmasının yanı sıra 1920’lerin si-
yasi ve sosyal atmosferine uyan bir milliyetçilik de satır aralarında dikkat çe-
ker. Drakula öldüğü sırada Turan Bey’in sarf ettiği “Tuna boylarında kazığa 
vurulan milletdaşlarımın öcü!” cümlesi ve öldüren karakterlerin bir kısmının 
Anadolu’da Milli Mücadele (1919-1923) yıllarındaki Kuvayımilliye geçmişleri-
ne yapılan atıflar söz konusudur.

Ali Rıza Seyfi, “Dracula”daki “Kazıklı Voyvoda”yı Nasıl Keşfetti?

Kazıklı Voyvoda’nın yazarı Ali Rıza Seyfi’nin biyografisi hakkında, Dr. Os-
man Yıldız tarafından kaleme alınan, Türklük Bilimi Araştırmaları dergisinin 
2002’de çıkan 12’nci sayısında yer alan “Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu” başlıklı bir 
makale mevcuttur, ayrıca Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları’nın Türk Edebi-
yatı İsimler Sözlüğü veri tabanında 2019’da kaleme aldığı “Ali Rıza Seyfi” mad-
desi vardır. Konunun tafsilatıyla ilgilenen okurlar bu kaynaklara bakabilirler. 
O yüzden burada uzun uzadıya Ali Rıza Seyfi’yi anlatmaktansa kısaca Kazıklı 
Voyvoda romanı düşüncesini olası keşfedişinden ve kaleme alışından bahsede-
ceğim. “Olası” diyorum zira ulaşabildiğim kaynaklar arasında Seyfi’nin Dracu-
la’yı okumasına ve uyarlamasına dair notlarına, beyanatına vs. rastlayama-
dım. Yine de Seyfi’nin Dracula uyarlaması hakkında; Dr. Tuğçe Bıçakçı Syed’in 
Locating the Gothic bünyesindeki “The Great Turks vs. Dracula: Exploring Na-
tional Identity in Ali Riza Seyfi’s Vlad the Impaler (1928)” başlıklı çalışması, 
Şehnaz Tahir Gürçağlar’ın “On a Turkish Translation of Bram Stoker’s Dracula: 
Adding Towards a Nationalist Text” başlıklı makalesi, David Hansen’in “From 
Stoker to Seyfi: Turkey’s Nationalist Version of Dracula through an Onomastic 
Lens” adlı çalışması, romanın farklı veçhelerine ışık tutmaktadır. 

Buna karşın Seyfi’nin Dracula’yı keşfediş hikâyesi büsbütün karanlık değildir, 
biyografisinde Kazıklı Voyvoda’nın çıkışına dair birtakım ipuçları mevcuttur. 
İstanbul’da 1879’da doğan Ali Rıza Seyfi, Kasımpaşa Deniz Lisesinden mezun 
olmuş bir bahriyelidir, kardeşi Süleyman Nutki Bey gibi donanma tarihçisi-
dir, ailesi Karadenizlidir. Uzun yıllar Türk donanması bünyesinde Basra’da 
ve Çanakkale’de görev yaptıktan sonra bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 
1891’de Trablusgarp’ta bulunan Trablus’a gönderilmiştir. Kazıklı Voyvoda ro-
manının satır aralarında da hem denizciliğinden hem de ailesinin Karadenizli 
oluşu, bahriyeyle aileden beri içli dışlı olması görülmektedir. Romanda vam-
pir avcılarını örgütleyen “Deli” lakaplı Dr. Resuhi Bey’in (Dracula’da Abraham 
Van Helsing) ağzından, Sultan İkinci Abdülhamid döneminde (1842-1918, 
hükm. 1876-1909) bazı idealist subayların Trablusgarp’a (bugünkü Libya) sü-
rüldüğünü, kendisinin de bunlardan biri olduğunu söyler. Hatta Resuhi Bey, 
Oflu (Trabzon) olduğunu da söyler yani Seyfi gibi Karadenizlidir. Van Helsing, 
Dracula’da vampir inanışlarıyla alakalı farklı kültürlerden örnekler verirken, 
Resuhi Bey ailesiyle birlikteyken dinlediği Karadeniz cadılarından, cadı ve 
hortlak inanışının Balkanlardaki “vampir” inanışıyla benzerliğinden, Rume-
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li halk söylenceleri arasında “vampirin” bulunmasından bahseder. Yazarın 
çocukluğundan itibaren aile arasında dinlediği söylence ve memoratlar, bu 
uyarlamanın veya “özetin” belki de en özgün tarafıdır. Türk Van Helsing’i Re-
suhi Bey’in ağzından yazarın Trablus’ta görevlendirilmesini istibdat devrinin 
sürgünü olarak nitelendirdiğini öğreniriz. Düşünce açısından dönemin milli-
yetçi havasını çalışmalarında fazlasıyla görebileceğimiz Ali Rıza Seyfi, deniz 
tarihi dışında İskitlerden Hunlara kadar Türk tarihine dair çeşitli konularla 
ilgili eserler kaleme almıştır. Yazarın 1913’te yazdığı Muazzez Vatana isimli bir 
şiir kitabı da vardır. Yazdığı romanlar da Deli Arslan (1935), Bozkırların Kurtları 
(1935) tarzı kahramanlık öyküleridir. Millî Mücadele yıllarında 1922’de İstan-
bul’dan Ankara’ya giderek 1923’e kadar Matbuat Umum Müdürlüğünde İngi-
lizce tercümanlığı yapmıştır. Dracula romanını da kuvvetle muhtemel İngiliz 
literatürüne aşina olduğundan fark etmiş olmalıdır. Daha doğrusu bu alelade 
korku romanında, Türk tarihine ve özellikle Osmanlı dönemine aşina olanla-
rın tanıyabileceği meşhur “Kazıklı Voyvoda”yı kanlı canlı görünce, bu romanı 
tercüme etmek yerine Türkiye’de geçecek tarihî bir hesaplaşmayı kurgulamak 
istemesi oldukça olası görünmektedir.

Bu noktada son yıllarda internette az çok popülerlik kazanan  “Stoker romanda 
Kazıklı Voyvoda’yı anlatmadı tamamen kurgusal bir Drakula söz konusuydu” 
minvalindeki iddiaya da değinmeli. Konuyla alakalı “Frpnet” genel ağ sayfa-
sında 2013 tarihinde “Drakula: Vlad Drakula Mı, Hayali Bir Kont Mu?” başlıklı 
bir genel ağ makalesi kaleme almıştım, burada da kısaca bahsedeyim; roman-
daki bazı ifadelere ve Stoker’in şahsi notlarına (Rosenbach Vakfı’nda saklanan 
arşivi) bakıldığında mevzunun iddiadan öteye geçemediği görülmektedir. Ro-
manya’nın Drakula turizminden ciddi bir kazanç sağlamakla birlikte, millî 
kahramanlarının Balkan inanışlarında uğursuzlukla eş değer bir varlık olarak 
anılmasından rahatsızlık duymasından mı kaynaklanmaktadır, bilemeyece-
ğim. Dracula’nın Kazıklı Voyvoda bağlantısına işaret eden, hem Türkçe çeviri-
deki (1998 tarihli Zeynep Akkuş çevirisi) hem de orijinal metindeki (Grosset & 
Dunlap Publishers,  New York 1897 baskısı) hâlleri şöyle:

-Türkçesi: “Karşımızdaki adam galiba, namını, büyük nehri aşıp Türk toprakları-
na girdiği ve Türkler’le çarpıştığı bir savaşta kazanan Voyvoda Dracula’dan baş-
kası değil.”

Orijinal metinde: “He must, indeed, have been that Voivode Dracula who won his 
name against the Turk, over the great river on the very frontier of Turkey-land.”

-Türkçesi:  “Onlar benimle boy ölçüşebileceklerini sanırken-benimle! Daha onlar 
doğmadan yüzlerce yıl önce uluslara komuta eden, onları birbirine düşüren, savaş-
lara sürükleyen benimle!”

Orijinal metinde:  “Whilst they played wits against me—against me who com-
manded nations, and intrigued for them, and fought for them, hundreds of years 
before they were born—I was countermining them.” 
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-Türkçesi: “Hayatında yani gerçekten yaşadığı dönemde Türk sınırına kadar gitti 
ve düşmana kendi topraklarında saldırdı; mağlup edildi, ama vazgeçti mi? Hayır!” 

Orijinal metinde:  “In his life, his living life, he go over the Turkey frontier and 
attack his enemy on his own ground; he be beaten back, but did he stay? No!” 

“Dracula” Nasıl “Kazıklı Voyvoda”ya Dönüştü? 

Seyfi, Kazıklı Voyvoda’ya Haydarpaşa İskelesine yanaşan bir vapurda seyahat 
ettiği bilgisini veren meçhul bir şahsın sözleriyle başlar. Gazetesine daldığı 
için salon boşaldıktan sonra gemiyi terk edebilen bu şahıs, o esnada gazeteye 
sarılı bir kâğıt tomarı bulduğunu söyler. Çıkışta sahibini aradığını hatta ga-
zeteye ilan verdiğini belirtir ama sahibinin ortaya çıkmadığını, kâğıtları bu 
yüzden açıp okuduğunu, günlere göre sıralanmış günlük yapraklarından ve 
mektuplardan sıralanmış bu yazıların dehşet verici içeriği karşısında bunları 
yayınlamaya karar verdiğini söyler. Sözlerini de, “Bu hakikatten şüphe edenler 
gelip kâğıtları görebilirler.” diyerek noktalar.

Kazıklı Voyvoda’daki vampir kont, Dracula’daki gibi Karpatlardaki şatosuna ka-
dar kovalanıp destansı bir savaş sonunda yok edilmez. Romanda Eyüp yakın-
larında bir evde yerli “Kahramanlar Grubu” tarafından, 1953 tarihli filmde de 
(Drakula İstanbul’da) Kasımpaşa Mezarlığı’nda Avukat Azmi tarafından bulu-
narak yok edilir. Romanda yazar sadece olayı değil karakterleri de Türkiye’ye 
taşır. Romanın tarihî ve kültürel olası ilham kaynağı, yazarın düşünceleri ka-
rakterlerin satır aralarına sinmiştir. Karakterlerin yerli muadilleri şöyledir: 
Jonathan Harker yerine Avukat Azmi Bey, Mina Harker yerine Güzin hanım, 
Lucy Westenra yerine Şadan, Dr. John Seward yerine Doktor Afif Bey, Arthur 
Holmwood yerine Kurmay Binbaşı Turan Bey, Teksas’tan gelme maceracı Qu-
incey P. Morris yerine Aydın’ın zeybekleri arasından gelme Özdemir Oğuz ve 
tabii ki efsanevi vampir avcısı Dr. Abraham Van Helsing yerine Dr. “Deli” Re-
suhi Bey. Dracula’da kahramanlar, vampir kont ve hayattayken yaptıkları me-
lanetleri Abraham Van Helsing’den öğrenirler. Kazıklı Voyvoda’da ise her biri 
tarihten Vlad Drakula’ya aşinadır ve sık sık buna atıfta bulunurlar. Dracula’da 
Jonathan Harker, Drakula’nın atalarını öğrendiğinde pek bir tepki vermez, 
sadece Osmanlı-Haçlı savaşlarına atıflar taşıdığı için ilgiyle karşılar. Drakula 
İstanbul’da romanında ise Avukat Azmi Bey, Drakula’nın Kazıklı Voyvoda’nın 
soyundan geldiğini öğrendiğinde şaşkınlıktan dehşete düşer ve korkusunun 
arttığını söyler. Güzin Hanım, günlüğüne Drakula ismini duydukça içinin 
karardığını aklına tarihteki Kazıklı Voyvoda’nın geldiğini yazar. Dracula’da 

“Kahramanlar Grubu”nu bir araya getiren Lucy ve Mina’yı koruma güdüsüdür, 
ancak Drakula İstanbul’da romanında karakterlerin ikinci ve yer yer ön plana 
çıkan bir ortak özelliği daha vardır ki üçünün de Kurtuluş Savaşı döneminde 
Kuvayımilliye adına savaşan gönüllülerden olduğunu öğreniriz. Romanın bir 
yerinde Aydınlı Özdemir Oğuz, zeybeklerle birlikte işgale karşı mücadelelerini 
anlatır. Drakula’nın varlığını öğrendiklerinde tarihî bir hesaplaşmanın dürtü-
süyle onu Avrupa’ya kaçmadan kıstırmaya karar verirler.
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Hollandalı Abraham Van Helsing’in 
Türk muadili Trabzon, Oflu Resuhi 
Bey’de, Bram Stoker’in folklor vurgula-
rını ve yer yer körü körüne pozitivizmi 
eleştiren açıklamalarının bir benzerini 
görebiliriz. Ancak daha önce de vurgu-
ladığım gibi Resuhi Bey, Van Helsing 
gibi Doğu Avrupa vurgusunda bulunsa 
da dünya genelindeki vampir inanışla-
rına şöyle bir değinmek yerine, Karade-
niz’deki cadı inanışlarından hareketle 
hortlak ve cadının Balkanlarda “vam-
pir”e tekabül ettiğine, Karadeniz hav-
zasında ağırlıklı olarak görüldüğünde 
dikkat çeker. Seyfi’nin açık açık Trab-
zon halk inançlarından bahsetmesi 
memleketinden ötürü normaldir ancak 
bunun da ötesinde Rumeli halk inançla-
rına ve Kafkaslardaki, Anadolu’nun do-
ğusundaki bölgelerin inançlarına atıfta 
bulunması dikkat çekicidir. Gerek Sarp-

kaya ile yazdığımız Türk Kültüründe Vampirler’e gerekse 2013’te Tarih Okulu 
Dergisi’nden yayımlanan “Türk Kültüründe Hortlak-Cadı İnanışları” adlı ma-
kaleme bakıldığında, bahsi geçen bölgelerin bugün bile hortlak-cadı memo-
ratlarının derlenebilen bölgeler olduğu görülmektedir. Bu da Seyfi’nin tarihin 
yanı sıra folklor araştırmalarına da ilgi duyduğunu ve döneminin şartlarına 
rağmen bu derlemelerden istifade edebildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu 
husus da bence Kazıklı Voyvoda romanının en özgün yönünü teşkil etmektedir.

“Kazıklı Voyvoda” Romanından “Drakula İstanbul’da” Filmine

Yıllardır genel ağda denk geldiğim şehir efsanesi mahiyetinde bir iddia vardı. 
İddiaya göre 1953 tarihli Drakula İstanbul’da filmi ABD’de gösterildiği bir si-
nema festivalinde ilgi görmüş, bitiminde ayakta alkışlanmıştı. Şehir efsanesi 
gözüyle baksam da bizim fantastik Yeşilçam filmlerinin, 70’lerde çekilen Tar-
kanların vs. VCD’lerine Amerika’da merak duyulması, 2000’lerde özellikle B 
sınıfı film meraklılarının gösterdikleri ilgiye dair haberler nedeniyle kestirip 
atamıyordum. Yıllar sonra 2009’da Meneviş Tozak’ın 2009 tarihli “Helal Ol-
sun Sana Kont Drakula” başlıklı yazısını okuyunca gerçek olduğunu öğrendim. 
1994-2013 arasında yayımlanan meşhur Popüler Sinema Dergisi’nin Aralık 
1998 tarihli 47’nci sayısına atıfta bulunan Tozak, “Temmuz 1998’de ABD’nin 
Maryland eyaletinde düzenlenen korku filmleri festivalinde, İngilizce altyazı ya 
da simultane çeviri sunulmamasına karşın ayakta alkışlandığını ve program dışı-
na çıkılarak tekrar gösterildiğini yine Sinema’dan öğreniyoruz.” diyerek yukarı-
daki iddiayı doğrulamaktadır.
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Atıf Kaptan’ın bu filmde canlandırdığı, 
aristokrat havasını fazlasıyla hissetti-
ren Drakula yorumu, kuvvetle muhte-
mel çoğu zaman seyirciyi etkilemeyi 
sürdürecektir. Sinema araştırmalarını 
takip ettiğim kalemlerden Mesut Ka-
ra’nın, “Atıf Terzioğlu’dan Yahya Kap-
tan’a Atıf Kaptan” başlıklı yazısında 
okumuştum, Sultan Mehmet Reşad’ın 
(1844-1918, hükm. 1909-1918) oğlu 
Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin 
ikinci hanımı Ünsiyar Hanımefendi 
(1887-1934), 1953 tarihli filmde Dra-
kula’ya hayat veren oyuncumuz Atıf 
Kaptan’ın (1908-1977) büyük teyzesi 
imiş. Atıf Kaptan, kaleme aldığı Kırk 
Sekiz Yıldan Çizgiler (1955) adlı otobi-
yografisinde yazdığına göre çocukluğu-
nu büyük teyzesi Ünsiyar Hanımefen-
di’nin yanında Dolmabahçe Sarayı ve 
Yıldız Sarayı’nda geçirmiş, bayramlarda 
Sultan Mehmed Reşad’ın huzuruna çıkıp etek öpme merasimini, saray adabını 
ve oradaki sıkı düzeni görmüş. Bu nedenle Atıf Kaptan’ın Drakula’ya hayat ver-
mesinde bu etkiyi de göz önünde bulundurmuşumdur kendimce.

Bugün -kısmen hasar görmüş bir kopyası- genel ağda izleme imkânı bulunabi-
lecek bu filmle alakalı Giovanni Scognamillo ile Metin Demirhan’ın kaleme al-
dıkları Fantastik Türk Sineması adlı önemli araştırmada detaylı bilgilere ulaşı-
labilir. Filmin yapımcısı Turgut Demirağ, Seyfi’nin romanını senaryolaştıran 
gazeteci-yazar Ümit Deniz ve filmin dekorlarını tasarlayan Sanat Yönetmeni 
Sohban Koloğlu ile yapılmış söyleşiler, ayrıca filmi yapan And Film şirketinin 
filmle ilgili dağıttığı basın bülteni bilgisi de bu kitapta bulunabilir. 

Filmde Kont Drakula’yı Atıf Kaptan, Avukat Azmi’yi Bülent Oran, Güzin Ar-
soy’u Annie Ball, Şadan’ı Ayfer Feray, Turan’ı Cahit Irgat, Doktor Afif’i Münir 
Ceyhan, Resuhi Bey’in filmdeki muadili Dr. Naci Eren’i Kemal Emin Bara, Kont 
Drakula’nın “İgor”u andıran kambur uşağını Kadri Ögelman, mezarlık bekçi-
sini Danyal Topatan oynamıştır. Yönetmenliğini Mehmet Muhtar’ın, görün-
tü yönetmenliği, kurguculuğunu ve fotoğraf direktörlüğünü Özen Sermet’in, 
seslendirmeyi Erman Filmin, prodüksiyon menajerliğini Mehdi Özgürel’in, 
yönetmen yardımcılığını Nişan Hançer’in, kamera asistanlığını Orhan Çağ-
man’ın, ışık şefliğini Şevket Kıymaz’ın, ses mühendisliğini Rauf Tözüm’ün 
üstlendiği filmde sanat ekibinde aksesuar sorumluları olarak Osman Çıplak 
ve Necdet İnce yer almıştır. Filmin müzik ekibi arasında orkestra şefi Karlo 
Kapoçelli (Carlo Capocelli) ile Ferit Anar, dansları hazırlayan Jak Biçacı ve dans 
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edenler arasında Eşref Kolçak, yardımcı oyunculardan Güzin’in çıktığı sah-
nedeki tiyatrocular arasında ise Osman Alyanak vardır. Jenerikte oyuncular 
arasında filmde rolünü tespit edemediğim Eser Tezcan’ın da adı geçmektedir. 
Yine jenerikte senaryoda Ümit Deniz ile birlikte Turgut Demirağ ve Mehmet 
Muhtar’ın da isimleri, “Ali Rıza Seyfioğlu’nun Kazıklı Voyvoda romanından” 
ibaresiyle birlikte yer almaktadır. Film Nişantaşı, Kodaman Caddesi’ndeki And 
Film platosunda oluşturulan Drakula Şatosu dekoru içerisinde çekilerek And 
Film Stüdyosu’nca hazırlanmış, Erman Film Stüdyosu’nda seslendirilmiştir.

Film uyarlaması ise sadece isim değişikliğinden ibaret değildir. Romana göre 
belli başlı karakterler ve akış değişmiştir. Romandaki Dr. Resuhi Bey ise Dr. 
Naci Eren Bey’e dönüşmüştür. Romanda öğretmen olan Güzin, filmde dansçı-
dır. Romanda kalbine sokulan Dağıstan kamasıyla öldürülen Drakula, burada 
bir mezarlıkta tahta kazıkla Azmi tarafından öldürülür. Drakula karakteri ilk 
kez canavara yakın bir surette köpek dişleriyle bu filmde arzıendam etmek-
tedir. Bu bilgi genelde “ilk vampir dişleri kullanılan film” şeklinde hatalı ola-
rak genel ağda yayılmıştır. Nitekim 1922 tarihli Nosferetu, Bir Dehşet Senfonisi 
(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) gibi örnekler daha eskidir. Drakula 
Şatosu ve Güzin’in rol aldığı tiyatro dekoru Sohban Koloğlu tarafından And 
Film platosunda inşa edilmiş, Drakula’nın yarasa şekliyle pencereden yatak 
odasına giriş sahnesi ise Turgut Demirağ’ın köşkünde çekilmiştir. Yine Koloğ-
lu’nun pratik çözümleriyle sis gereken sahneler sette bulunan herkesin fazla 
fazla sigaralar yakıp dumanlarını sahneye üflemeleriyle halledilmiş, roman-
da olan ama o zamana kadar filmlerde yer almayan Drakula’nın şatonun du-
varından aşağıya sürüne sürüne inme sahnesi ise duvarın yan yatırılıp Atıf 
Kaptan’ın üzerinde sürünmesiyle alttan çekimle alınmıştır. Şatodaki şövalye 
zırhları ve yarasa efektini de Koloğlu hazırlamıştır. Bu şövalye zırhları sonra-
dan filmin gösteriminin yapıldığı sinemanın girişinde sergilenmiştir.


