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5150 Elm Sokağı

Perde açılır açılmaz, izleyiciye, geleceğe ümitle bakan 
genç bir erkeği tanıtmaya başlar: Yannick! Onun, bir sinema 
okuluna kabul edildiğine, çok kısa süre içinde bu okulun bu-
lunduğu kente taşındığına tanık oluruz. Yannick, bisikletiyle 
bu yeni kenti dolaşarak çevresini tanımaya çalışır. Geleceğin 
parlak yönetmen adayı olarak daha şimdiden kamerasıyla 
görüntüler almaya bile başlamıştır. Bu gezilerinin birinde 
sevimli, küçük bir kız çocuğunun elinde tuttuğu sandviçin 
kendisinden daha büyük bir başka çocuk tarafından alındığı-
nı görür. Bu duruma müdahale eden Yannick, küçüğün gasp 
edilen yiyeceğini ona geri verir, kendi şekerlerini onunla pay-
laşır. Bu sırada ortaya çıkan çocuğun annesi de, gösterdiği bu 
küçük kahramanlıktan dolayı, Yannick’e minnettardır. Sat-
rançsever izleyici, küçük bir ayrıntı gibi görünen bu sahnede-

ki anne ve kız ile daha sonra da karşılaşılacağı hissine kapılır. 
Gezisine devam eden Yannick, girdiği son sokak olan Elm 
Sokağı’nda kentin neredeyse sınırına geldiğini anlar. Dönüşe 
geçtiğinde birdenbire önüne çıkan bir siyah kedi yüzünden 
bisikletinden düşen Yannick’in peşini, bundan sonra talih-
sizlikler bırakmayacaktır. Yannick, sokağın kenarındaki ilk 
konut olan 5150 numaralı evden yardım ister. 

 Evin sahibi ilk bakışta güler yüzlü, iyi görünümlü, orta 
yaşlı bir adamdır. Yannick’in evin içine izinsiz girmesi, bilme-
mesi gereken bazı suç kanıtlarını da görmesine neden olur. 
Artık çaresiz kalan evin sahibi, kendisini polise ihbar etme-
mesi için, bundan sonra belirsiz bir zaman boyunca Yannick’i 
evde rehin tutacaktır.

Çok kısa süre sonra bu esrarengiz evde yaşayan aileyi tanı-
rız: Ailenin babası Jacques Beaulieu, Yannick ile aynı yaşlar-
daki büyük kızı Michelle ve filmin hemen başında Yannick’in 
iyiliğinin dokunduğunu gördüğümüz ailenin küçük kızı 
Anne ile evin annesi Maude... Maude, eşine Yannick’in kü-
çük kızları için yaptığı kahramanlıktan bahseder; o iyi biridir, 
yanlış bir şey yapmamıştır. Bu vurgulamanın nedenini kısa 
süre sonra anlarız. Evin babası Jacques Beaulieu, gündelik 
hayatında sıradan bir taksi şoförü olarak görünmesine kar-
şın arka planda kendi kutsal savaşını vermektedir. Toplumda 
karşılaştığı suçluları cezalandırmayı kendine bir hak ve görev 
olarak görmektedir. Büyük kızı Michelle’i de kendisinden 
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sonra aynı görevi sürdürebilmesi için yetiştirmeye çalışmakta, 
ancak Michelle bunu yapabilecek yeterlilikte görünmemek-
tedir. Evin annesi Maude kocasından çekinen, onun yaptık-
larını onaylamasa da karşı çıkacak cesareti gösteremeyen, dini 

inançlarına bağlı bir ev kadınıdır. Evin küçük kızı Anne’in ise 
büyüdüğü, bu son derece olumsuz ortamdan kaynaklandığı 
anlaşılan bazı psikolojik sorunları olduğu görülmektedir. 

Yannick, bir gün aileyle birlikte yemek yemesi için davet 
edilir. Bu sırada Jacques Beaulieu ve Michelle’in satranç oy-
nadıklarını görür. Jacques Beaulieu her zamanki gibi oyunu 
kazanmıştır (Diyagram 1). Yannick, işte tam o zaman odanın 
duvarlarını süsleyen, Jacques Beaulieu’nün geçmiş yıllarda bir 
satranç şampiyonu olduğunu gösteren ödülleri görür. Ancak 
Jacques Beaulieu’nün oyunu analiz ederken kızına söylediği 
cümleden satranç anlayışında da bir sorun olduğu hissedilir: 
“Benim erdemli Beyazlarım neden kazandı?”

Yannick, her şeyi göze alarak hapsedildiği bu evden kaçıp 
kurtulmaya çalışsa da bunu bir türlü başaramaz. Günün bi-
rinde Jacques Beaulieu ilginç bir teklifle gelir: “Beni satrançta 
tek bir kez mağlup et, seni serbest bırakayım!” Bugüne dek 
satrançla pek ilgilenmemiş birisi olsa da, Yannick’in bu sunu-
lan olanağı denemekten başka şansı yoktur.

Jacques Beaulieu, Michelle’in odasındaki satranç takımını 
getirip ilk oyunu başlatır. Bir taraftan oynarken diğer taraftan 
kendi satranç anlayışını da kısaca özetler: “Ben hep Beyazlar-
la oynarım, yani erdemliler ordusuyla. Bu iyi ile kötü arasında 

süren ezeli bir savaş. Ben hep kazanırım çünkü hep doğru 
olanı yaparım.” Gerçekten de Jacques Beaulieu ilk oyunda 
kolayca üstünlük elde eder: 1.g4 b6 2.¥g2 e6 3.¥xa8 ¤a6 
4.¤h3 £g5 5.¤xg5 ¤e7 6.e4 ¤g8 Ardından da mat ede-
ceğini ilan eder: “Üç hamlede mat!” (Diyagram 2).

Bundan sonraki günler ikili arasında geçen satranç maç-
ları ile sürer. Jacques Beaulieu daima ve kolayca kazanmak-
tadır: “Beş hamlede mat!” Başlangıçta mat ilanından sonra 
sonuna kadar oynayan Yannick artık rakibinin hiç yanılma-
dığını anlamış, mat ilanında oyunu bırakıp yenisine başla-
maya alışmıştır. Artık kamerasıyla oyunları da kaydetmekte 
ve sonradan yalnız kaldığında nerede hata yaptığını bulmaya 
çalışmaktadır. Odanın duvarları ve zemini, diyagramlar çiz-
diği bir satranç çalışma defterine dönüşmüştür.

Michelle, bu yeni gelişen durumdan çok rahatsızdır. 
Babasının kutsal savaşını sürdürecek yeni varis olarak artık 
Yannick’i görmeye başladığını düşünmektedir.

Yannick sonunda emeklerinin meyvesini almaya başlar. 
Jacques Beaulieu’nün her oyunda giderek daha çok zorlandı-
ğını fark eder. Bir gün kazanmaya çok yaklaştığını hissetse de 
hayal kırıklığı yaşar: “Şah ve üç hamlede mat!” (Diyagram 3). 
Bu son yenilgi de onu yıldırmaz. Kazanmaya çok yakın oldu-
ğunu hissetmektedir. Bu oyunların birinde kazanç konumda 
olduğunu düşünürken Jacques Beaulieu birden “Berabere!” 
der. “Sabaha kadar da oynasak iki taraf da kazanamaz.” (Di-

Beaulieu ailesi yemekte (soldan sağa) Maude, Anne, Jacques ve Michelle.

Jacques Beaulieu kızı ile satranç oynuyor.

Yannick, kendisini satranç oynamaya öylesine kaptırır ki artık oynarken bambaşka 
bir çevrede duyumsar kendini.

Yannick, Jacques Beaulieu ile ilk maçında onun gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu 
olduğunu görecektir.
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yagram 4).
Satrançta kazanmak Yannick için giderek bir saplantı ha-

line gelmiştir. Artık kazanabilecek kadar iyi hale geldiğine 
emindir. Bu dönemde öyle bir noktaya gelir ki Maude onu 
serbest bıraktığı halde o hapsolduğu odaya gönüllü olarak 
geri dönerek evde kalmayı ve satrançta kazanmaya çabala-
mayı seçer.

Sonunda takıntılı Jacques Beaulieu’nün evinin bodru-
munda insanlardan oluşan bir satranç takımı oluşturmaya 
başladığı keşfedilir. Beyaz taşlar erdemli insanlardan, Siyah-
lar Jacques Beaulieu tarafından infaz edilen kötülerden oluş-
maktadır. Bu sonuçta gerçek anlamda iyi ile kötü arasındaki 
mücadele olacaktır.

İkili arasında bu korkutucu setin kullanıldığı son maç baş-
lar. Ama yaptıklarının ailesinin de dağılmasına neden oldu-
ğunu gören Jacques Beaulieu artık oyuna devam edemeyecek 
hale gelmiştir. Yannick’in gözü ise maçı kazançla bitirmekten 
başka bir şey görmemektedir. 

Ancak olaylar artık evin içinde saklanamayacak boyuta 
ulaşmıştır. Jacques Beaulieu polis tarafından tutuklanır, bü-
tün korkunç suç kanıtları ortaya çıkar. Yannick ise sağ salim 
kurtulmuştur ama aklı hala o yarım kalan maçtaki son ko-
numdadır (Diyagram 5). Aradan aylar geçer, Yannick hala o 
yarım kalan oyunun dizili olduğu bir satranç tahtasının ba-
şındadır, Jacques Beaulieu’nün hamlesini yapmasını sabırla 
beklemektedir. Perde iner!

5150 Elm Sokağı, Kanadalı gerilim yazarı Patrick 
Senécal’in ilk olarak 1994 yılında yayınlanan aynı adlı korku 
romanından sinemaya uyarlanmıştır. Yazar romanın sinema-
ya uyarlamasını da kendisi yapmıştır.

Yönetmen Éric Tessier’in kariyerine baktığımızda daha 
çok televizyon dizileri çeken bir sanatçı olduğu görülüyor. İyi 
bir gerilim öyküsünün, ortalama düzeyde bir oyuncu ekibiyle 
çekiminden, ortaya çıkanın vasat bir gerilim filmi olduğunu 
söyleyebiliriz. Yönetmenin, iyi bir yemeğe gereksiz sos koyar-
casına sahnelerdeki kan düzeyini abartması, ortalama izleyi-
ciyi zaman zaman rahatsız edici sekanslarla baş başa bırakı-
yor. Ülkemizde Ölüm Oyunu adıyla da bilinen filmin, 5150 
Elm Sokağı adı, Elm Sokağında Kabus serisini anımsatarak 
izleyiciyi karşılaşacağı gerilime hazırlasa da filmdeki gereksiz 
şiddet sahneleri, rahatsız edici boyutlara ulaşıyor.

Filmde, satrancın ana temalardan biri olmasına karşın, 
satranç sahnelerinin özenli yapılmadığı hemen ortaya çıkı-
yor. Diyagram 1 ve 5’te verilen konumlarda birinci yatayda 
bir piyon bulunuyor.  Jacques Beaulieu’nün mat olarak yo-
rumladığı ve maçı bıraktığı konumda gerçekte mat konumu 
oluşmamış (Diyagram 1). Yine belli hamlede mat ilan edilen 
konumlarda matı kolayca geciktirmek mümkün görünüyor. 

Yannick yarım kalan konum üstünde düşünmeye devam ediyor.

Jacques Beaulieu, son oyununu tamamlanması için yıllarca emek verdiği satranç 
takımı ile yapıyor.

Patrick Senécal’in filmle aynı adı taşıyan kitabı.
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  Jacques – Michelle
Siyah hamlededir.

1...f5 2.exf6 ¤xf6 
3.£d6+

Beyaz mat ettiğini 
iddia eder

XABCDEFGHY
8L+-+-mkntr(
7zp-+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+p+-zPp+P%
4-+-+pvLPvl$
3+-zP-+-+-#
2-zP-+-zP-+"
1zPR+QmK-tR-!
xabcdefghy

Diyagram 1

Filmde kamera, tahtadaki konumları gösterme konusunda o 
kadar yetersiz ki üstünde çok çalışarak ortaya çıkartabildiğim 
diyagramlarda, sonucu etkilemeyeceğini düşündüğüm, küçük 
hatalar olabilir. Jacques Beaulieu ve Yannick arasında yapılan 
ve yarıda kalan son oyunda Beyaz kazanacak kadar üstünlüğü 
zaten elde etmiş görünüyor. Oysa filmde yaratılan atmosfer, 
oyunun yarıda kaldığı konumun, daha dengeli olmasını ge-
rektiriyor. 

Film satrancı saplantı haline getirmiş insanların öykü-
sünü anlatırken satranca haksızlık yapmaktan ve bunu geri 
alamamaktan kurtulamıyor.

Yazıma son halini verirken filmi bir kez daha izliyorum. 
Perde inse de filmin bu biçimde bitmesi içimi burkuyor. 
Gözlerimi kapatıyor ve aradan uzun yılların geçmesini bek-
liyorum. Jacques Beaulieu sonunda uzun süreliğine kapatıl-
dığı akıl hastanesinden çıkmış ve Elm Sokağı 5150 numaralı 
evine dönmüş. Ailesinden geriye hiç kimse kalmamış olsa da 
hala satranç oynamayı seviyor ama artık kazanmak çok da 
umurunda değil. Artık ne yönetmen olmayı ne de gençli-
ğinin baharında harap olan hayatını umursayan Yannick’i, 
elinden tutup oraya getiriyorum. Birbirilerini görünce çok 
eski bir dostla karşılaşmışlarcasına gülümsüyorlar. Satrancın 
satranç olmaktan başka hiçbir şey ifade etmediği bir dünya-
dalar artık. Oyunu bıraktıkları konumu hiçbir itilafa düşme-
den diziveriyorlar. Jacques Beaulieu, biraz düşündükten son-
ra kurnaz bir bakış atıyor rakibine. Ve en sonunda Yannick’in 
beklediği o hamleyi yapıyor.

Kaynaklar

http://www.imdb.com/title/tt1331291/ (Erişim tarihi: 
15.11.2013)
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XABCDEFGHY
8r+-snktr-+(
7zpp+-+-+p'
6q+p+p+-vl&
5+-+-+-+-%
4-+-+NvL-+$
3+P+-+LzP-#
2P+P+-wQ-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
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  Jacques Beaulieu – 
Yannick

Beyaz hamlededir.
Oyunun yarıda kaldığı 

konum.

XABCDEFGHY
8-tr-+qsnk+(
7zp-wQ-zplzpr'
6-zP-+-+-vl&
5+-+-+-+-%
4-zP-zP-snNzP$
3zPn+-+N+L#
2-+-+-+P+"
1zP-+KtR-+-!
xabcdefghy

Diyagram 5

XABCDEFGHY
8L+l+kvlntr(
7zp-zpp+pzpp'
6nzp-+p+-+&
5+-+-+-sN-%
4-+-+P+P+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zP-zP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefgh

  Jacques Beaulieu – 
Yannick

Beyaz hamlededir.
1.£f3 h6 2.£xf7+ ¢d8 

3.£xf8#

Diyagram 2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+-+&
5+-zp-+p+p%
4-+r+-+-+$
3tR-+-mK-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

   Jacques Beaulieu – 
Yannick

Beyaz hamlededir.
1.g3 h4

Beyaz beraberlik
olduğuna hükmeder

Diyagram 4

  Jacques Beaulieu – 
Yannick

Beyaz hamlededir.
1.¥h5+ Beyaz üç 
hamlede mat ilan 

edince Siyah terk eder 
[1...¦f7 2.¤f6+ ¢f8 3.
¥xh6+ ¦g7 4.£c5#]

Diyagram 3




