
 

 

 



TEKSAS KATLİAMI / THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE 

 

 

ÖZET 

 

Sinema tarihine geçmiş bir klasik, 40. yıldönümü şerefine restore edilen yeni 

kopyasıyla vizyona giriyor! THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE / TEKSAS 

KATLİAMI’nın 1974’te çekilen orijinal versiyonu, kan donduran gerçekçi 

sahneleriyle izleyenleri şoke etti ve büyük bir başarı yakaladı. Gerçek olaylara dayanan 

bu korku hikayesi, türünde birçok filme öncülük etti ve hala tüm zamanların en iyi 

korku filmleri arasında gösteriliyor. Tobe Hooper’ın filmi, içlerinden birinin çocukluk 

evini ziyarete giden 5 gencin, insan yiyen bir ailenin eline düşmesiyle yaşadığı kabusu 

anlatıyor. 

  

http://www.wearefabula.com/bo/texaschainsaw


TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KORKU FİLMİ 

 

“Teksas Katliamı’nın ilk 50 dakikasından daha korkutucu olan tek şey, aynı filmin 

son yarım saatidir!” 

 

Prestijli sinema dergisi Total Film, 2005 yılında yaptığı ankette “tarihin en iyi korku 

filmi” seçtiği THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE / TEKSAS KATLİAMI’nı 

okuyucularına böyle tarif ediyordu. 

 

Halloween, The Exorcist, Dawn of the Dead, Psycho, Rosemary’s Baby gibi klasikler, 

listede Teksas Katliamı’nın gerisinde kaldı. 

 

2010 yılına gelindiğinde bu kez tarihin en iyi korku filminin hangisi olduğu, sinema 

dünyasının ünlü isimlerine soruldu. Ankete katılan isimler arasında John Carpenter, 

Wes Craven, John Landis gibi yönetmenler; Robert Englund (Freddy), Kane Hodder 

(Jason), Gunnar Hansen (Leatherface), Doug Bradley (Pinhead) gibi kabuslarımıza 

giren korku kahramanlarına hayat vermiş oyuncular da yer alıyordu. Listesinin 

zirvesindeki film yine THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE / TEKSAS 

KATLİAMI oldu.      

 

Tobe Hooper, Teksas Katliamı’nı 1973 yılında Austin’li sinema okulu öğrencileri ve 

yeni mezunlarıyla, ve sadece 140.000$ bütçeyle çekmişti. Amerikalı seri katil ve mezar 

hırsızı Ed Gein’in hayat hikayesini kısmen konu alan film, ertesi yıl vizyona girdi ve 

Amerika’da 30 milyon $ gişe yaptı. 1975 Cannes Film Festivali’ne davet edildi ve New 

York Modern Sanatlar Müzesi daimi koleksiyonuna girdi. 

 

Fakat kan donduran gerçeklikteki korku dozundan dolayı film, yıllar boyunca 

İngiltere dahil pek çok ülkede yasaklıydı. 1990’ların sonlarında İngiltere’de de video 

sertifikası almasının ardından ise tüm dünyada büyük bir efsaneye ve kült bir korku 

klasiğine dönüştü. 

 

 

40. YILDÖNÜMÜ ÖZEL RESTORASYONU 

 

Teksas Katliamı, 40’ıncı yıldönümünde bizzat yönetmen Tobe Hooper’ın da 

süpervizörlüğünde 4K görüntü ve 7.1 DTS-HD MA ses teknolojisiyle restore edildi.  

 

Chicago’daki NOLO Digital Film stüdyolarında yapılan restorasyon, 5 ay sürdü. 

Toplam 120.960 kare olan filmin her bir karesi tek tek tarandı ve orijinal 16 mm 

kopyadan 4K’ya dönüştürüldü. 

 



Yönetmen Tobe Hooper, restorasyonun bitmiş halini seyrettiğinde şu ifadeleri 

kullandı: “The Texas Chain Saw Massacre’ı uzun yıllardır beyazperdede 

izlememiştim. 40’ıncı yıldönümü restorasyonu, kesinlikle filmin en iyi haline dönüştü. 

Renkler ve netlik muhteşem. Filmde daha önce algılanamayan görsel detaylar gözler 

önüne seriliyor.” 

 

Bu yeni HD restorasyon, tarihin en güçlü ve şoke edici korku filmini hayata döndürdü 

ve ilk kopyada fark edilemeyen pek çok detayı izleyicinin beğenisine sundu. Restore 

edilen kopyanın prömiyeri, geçtiğimiz yıl filmin de anavatanı olan Teksas-Austin’de 

düzenlenen ünlü South by Southwest Film Festivali’nde (SXSW) yapıldı. Ardından 

film, 2014 Cannes Film Festivali’nde “Yönetmenlerin 15 Günü” programında 

gösterildi. Teksas Katliamı bu esnada başta ABD ve İngiltere olmak üzere dünyanın 

dört bir yanında yeni kopyasıyla vizyona girdi ve girmeye devam ediyor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


