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2015'in Temmuz ayi. Assos'taki
yazligimizda tembellik ediyoruz.
Bayram geldi, sahiller a^iri kala-
balikla^ti. Birka(; saatlik mesafede
bir kasaba var. (^ocuklugumun en
giizel yillarini ge(;irdigim yer. Eski
tadi ve giizelligi kalmami? olsa da
havasi hala temiz, gam ormanlari
arasinda. Hadi dedik, oralari dola-

§ip gelelim.

(^oluk gocuk ciimbiir cemaat giktik
yola. Kasabanin gevresindeki kdy-
lerde dolagirken bazi akrabalann
ya^adigi bir koye de diigtii yolumuz.

Bir akrabamla evli bir bgretmen
var. Enteresan ki^iligi ve ezber
bozan dii^iinceleri olan, muhab-
betini pek sevdigim, koyliilerin
"Hoca" diye hitap ettigi bir ilkokul
ogretmeni. Ona rastladik burada.
Yeni emekli olmu? ve koyiine geri
doniip buraya yerle^mi?. Babasina
ait gorak bir tarlada, uzun siiredir
hayalini kurdugu, ufak tefek hay-
vancilik igleriyle ugra^iyormu?.
Hoca'nin babasiyla geginemedigi-
ni bilmeyen yok. O nedenle biraz
gagirdigimi belli etmi§ olmaliyim
ki babasimn iflah olmaz gegimsiz-
ligine vurgu yapip kendini akla-
maya galigti: "Bi agbim var. Dunya
sakinlik yarigmasi yapilsa kesin
dereceye girer. Onu bile kovdu
adam gegenlerde."

Bayram nedeniyle akrabalann evi kalabalikti. Ye-
mek sonrasi Hoca ile bahgeye gikip kutiiklerin
iizerine oturduk. Artik anlattigi geyler mi, yoksa
onlari anlatirken takmdigi yiiz ifadesi mi ya da
igine diigtugii en kotii durumlari bile anlatirken is-
rarla giilumsemesi mi, bilmiyorum, insanda bir tiir
sugluluk duygusu uyandiran bir ̂ eyler vardi Ho
ca'nin konugmasmda. On-onbe^ koyundan ibaret
diinyasinda o kadar mutluydu ve bunu o kadar tu-
haf detaylarla siisleyerek ifade ediyordu ki belki bu
kadar gok geye sahip olmamiza ragmen igimizdeki
melankoliyi sokiip atamadigimiz igin kendimize
kizmak zorunda kaliyorduk.

Giineg biraz yatinca Hoca, yeni dogan kuzularini
gostermek igin bizi tarlaya gotiirmek istedi. Ebru,
gocuklar, bir iki bagka akraba, hep birlikte yola ko-

}ailduk. Koyunlar, kuzular, ge?meler, dereler, me^e
agaglari, kavak hi^irtilari gibi binbir ge?it harika
detayla dolu giizel bir giin oldu. Qocuklar da gok
eglendiler. Kuzulari kucaklarina alip sevdiler, ha-
yatlarinda belki ilk kez dalindan koparip armut ve
bogurtlen yediler, tosbaga goriip e§ege bindiler.
Yalniz dikkatimi geken bir gey vardi. Kuzularin
giizelliginden, gayirlarm renginden, topragm ko-
kusundan miithig bir yagama tutkusuyla bahseden
bu adam konugmaya bagladiginda, biz ne kadar
ilgiyle dinliyorsak, diger, koyde yagayanlar sank!
ke^dfleri kagmig gibi, adeta utaniyorlar gibi hemen
onlerine bakmaya bagliyorlardi. Sanki bir tiir giz-
li protesto var gibiydi. Ama Hoca bu tavirlara pek
aldiriyor gibi goriinmiiyordu. O hig hiz kesmeden
cogkuyla anlatmaya devam ediyor, gerekirse kendi
anlattiklarma kendi giiliiyor, uzun uzun kuzular-
dan, gimenlerin renginden ve topragm kokusun-
dan bahsetmeye devam ediyordu.

Bu farkliligi genelde saklanmasi
gereken bir sug, bir hastalik gibi
duyumsar ve bir horgiig gibi

hayati boyunca sirtinda tafimak
durumunda kalir.

Assos'a geri donerken Ebru'yla, gevresindekilerin
Hoca'ya kargi bu tutumlari hakkinda biraz konug-
tuk. Ben bu durumu babamdan da bildigim igin,
koyliilerin bu gibi konulari bog, gereksiz, gocukga
ve anlamsiz buluyor olmasma bagliyordum.

Bu topraklarda farkliligi ya da ozgiinliigii odiillen-
diren higbir mekanizma yoktur. Hele de biri, ken-
disi igin bagat ama toplumsal gablonda onay gor-
mesi miimkun goriinmeyen bir farkliligi oldugunu
hissediyorsa, istem giicii ahlaki agidan da yipran-
mak durumunda kalir. Giderek yabancilagmak du
rumunda kaldigi yagantisimn ortaya gikardigi ge-
ligkilere bir anlam vermekte zorlamr. Bu geligkileri
yaratici formlara dokmenin yetersizligiyle, onlari
reddetmenin olanaksizligi arasinda bocalamaya
baglar. Bu farkliligi genelde saklanmasi gereken bir
sug, bir hastalik gibi duyumsar ve bir horgiig gibi
hayati boyunca sirtinda tagimak durumunda kalir.
Ancak kendisini kayitsiz gartsiz dayatan bu realite,
gogu zaman kihk degigtirerek, birtakim tuhaf, ab-
surt firtlamalarla kendini gostermeden de edemez.
Yol boyunca Ebru ile konugtukga igimize oturan
duygular, bize buralardan bir film yapilabilecegini
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Senaryo yazarlan Ebru Ceylan. Nuri Bilge Geylan ve
Akin Aksu (yanda).
Ahlat Agaci filmi i^ekimlerinden kareler (a§agida).

du?undurmeye ba^ladi. O noktada aklimiza, Ho- i<?in ben diger filmic ugra^irken, bana bu konuda
ca'nin kendisi gibi bgretmen clan ama birka^ yildir kendi anilarmdan, <;ocuklugundan. babasiyla ilgib
sinavi kazanip atanamadigi i(;in Qanakkale'de yerel hatirladiklarindan bir $eyler yazmasini, bir ara?-

gazetede ijali^tigmi duydugumuz, oglu Akin tirma yapmasini istedim. Tabii bunlan soylerken
geldi. Ona ugrayip bu konularda konu^manin iyi Akin'in yazmaya merakli oldugunu, bir iki kitabi
olabilecegini du^iiodiik.

hafta sonra, Temmuz
sonunda bir Pazar giinii,
kini aradim ve Assos'a
ir saatlik mesafede bu-

'^nanganakkale'yegidip
onunla gbrii^tum. Akin
^ deniz kenarindaki
^^k sala^ (;ay bah<;e-
®rinden birine oturup
uzun uzun konu^tuk.

oldugunu da biliyordum. Hatta bu kitaplardan bi-
rini yillar once koye ug

Akin'in yazdiklarmin da
etkisiyle ba§langi9ta varolan
baba karakterini merkeze alma

diifuncesi, giderek genci, yani
oglunu merkeze kaydirma
diifuncesine dogru evrildi.

radigimda annesi bana
vermi^ti. Ama dogrusu
okumami^tim. Akin la
da (;:e§itli defalar koyde
ve hatta istanbul'da bira-
raya gelmi? olsak da fazla
bir muhabbetimiz olma-
mi§ti. Kapali ve mesafeli
bir gen(;ti. Biz babasiyla
konu§urken muhabbe-

na ozetle babasiyla babam arasindaki benzerlik- te pek dahil olmazdi. Ama §imdi (jianakkalede,
^ •'den, onlann degerli ama yine de trajik buldu- bu (;ay bahc^esinde konu^urken, onun ne kadar

yalnizliklarindan, aslinda fu anda ba^ka bir birildmli ve donanimli biri oldugunu gorerek 5a-^naryo iizerine ^ali^tigimizdan ama belld onun §irdim. Qok okumu^tu bir kere. Hangi kitaptan
•" indan bu konuda bir film yapmak isteyebile- bahsetsem biliyordu. Otuz ya^mdaki bir gen(;ten
o^'dden falan bahsettim. Zaman kaybetmemek beklenmeyecek kadar cjok okumu§tu. Ayrica bit
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yandan kendi bagimsizliginm pe^inde ko§arken,
bir yandan da ya^adigi yerde neredeyse hie; kim-
senin ilgi duymayacagi bir i^le, "edebiyatla" ilgile-
niyordu. O da bir ba^ka "yalniz"di yani. Babasinin
diinyasinda ilgimizi (;eken nevrotik varolu§, bir
ba^ka ̂ ekliyle yine karjimizdaydi. Bu da yapmak
isteyebilecegimiz film i<;in gorungiiyii ancak zen-
ginle^tirebilirdi.

Aylar ge(;ti. istanbul'a ddndiik. Biz Ebru ile bteki
senaryo iizerine <;ali?maya devam ediyorduk. Zaten
Akin'dan da bir ses (;ikmadigi i(;in ben o konuyu
unutmu^ gitmi§tim. Derken Ekim ba$larinda gali-
ba, posta kutuma Akin'dan bir mail du§tu. Seksen
sayfalik uzun bir metin gondermi^ti. Metin kendisi-
ni o kadar kolay okutuyordu ki bir solukta okudum.
Ve (^ok begendim. Akin, cjocuklugundan ba^layarak

V  r. ^'

bu giinlere kadar babasiyla ili^kisini merkeze aldi-
gi ama kendi hayatindan boliimlere de yer verdigi,
bence miithi? bir metin kaleme almi^ti. Hele bazi
boliimlere o kadar yakm hissettim ki i(;imde bir
anda, <;ali§makta oldugumuz senaryodan vazgeqiip,
bu konu iizerinde (jali^maya ba^lama istegi dogdu.
Metni hemen Ebru'ya da okuttum. O da (;ok begen-
di. Metin ̂ a^irtici bi(;imde diirust ve itirafkar bir $e-
kllde kaleme alinmi^ti. Anlatici hicjbir §ekilde ken-
dini korumuyor, kahramanla^tirmiyor, en aciz, an
a§agilik duygularini, ba$kalarinin ucunu bile gos-
termeye cesaret edemeyecegi en acimasiz gerqelderi
peynir ekmek gibi ortaya dokiiyordu. Kendine kar-
$1 bu acimasiz ger(;ek(;i baki?, birtakim gereksiz
zaman alici on a^amalari atlayip, meseleleri 90k
daha ileri bir noktadan konu^maya ba^layabilme
^ansi veriyordu. Metin, Akin'in, C^anakkale'de ko-

nu^urken verdigim "brief'i, boyle bir film yap
mak istemem konusundaki niyetlerimi -o sirada
fazla belli etmese de- qok iyi anladigmi kanitli-
yor, hatta ona meydan okuyan ve ummadigim de-
recede onu ileri ta^iyan bir gdziipeklik i^eriyordu.
Akm'i arayip istanbul'a (;agirmaya ve senaryo ko-
nusunda birlikte ̂ ali^abilir miyiz, diye bir dene-
meye karar verdik.

Akin geldi. Bir ay boyunca her giin, hie; aksatma-
dan. Akin, Ebru ve ben, benim ofiste bir araya gelip
uzun uzun konu§tuk ve ̂ ali^tik. Akm'm yazdikla-
rindan da faydalanarak yepyeni bir <;ati i;ikarma-
ya (jali^tik. Tabii Akm'in yazdiklan <;ocukluktan
gen^lige 90k uzun bir zaman dilimine yayiliyordu.
Biz daha 90k ̂ imdiki zamanda ge9en bir 9ati olu?-
turmaya yoneldik. Ayrica Akm'm yazdiklarmm da
etkisiyle ba§;langi9ta varolan baba karakterini mer
keze alma dii^uncesi, giderek genci, yani oglunu
merkeze kaydirma dii^iincesine dogru evrildi. Baba
karakterini daha 90k ogluyla ili^kisi 9er9evesinde
ele almaya, onem verdigimiz ozelliklerini bu 9arpi§-
ma iizerinden hissettirmeye karar verdik. Bir ayda
iizerine 9ali?abilecegimiz kaba bir 9ati 9ikardiktan
sonra sekiz-dokuz ay, daha 90k mailler aracihgiyla
9ah^maya devam ettik. (^ekime girilen senaryo bu
^ekilde ortaya 9ikti ama tabii 9ekimde de, kurguda
da hi9 sonlanmadi, hep daha iyi bir denge arayi^i
ugruna devam etti durdu.

Bu arada Akm'm kitaplanm da okudum. Heniiz yir-
mi ii9 ya^inda, (^anakkale'de bir iiniversite bgren-
cisiyken yazilan bu kitaplar beni ger9ekten §a?irtti.
i9inde 90k sevdigim oykiiler oldu. Filmin ismine
de ilham veren "Ahlat'in Yalnizhgi" adli dykii de
bunlardan bir tanesiydi. Bu bykiideki bir9ok be-
timleme)i filmin "prolog"u olarak du^iindiigiimuz,
babanin gen9ligine dair bir koy okulu sahnesinde de
kullanmi^tik ama ne yazik ki bu sahneyi kurguda
9ikarmak durumunda kaldim. Kitap, konumuzla
ilgili bir9ok detay i9erdigi i9in, buradan senaryoya
bir 90k ayrinti ya da par9a ekledik. Belki 90gu, pro
log sahnesi gibi, daha organik bir yapi ugruna kurgu
sirasinda di^arda kalmi? olsalar da, yine de kitaptan
filme giren verier hala mevcut.

Sonu9ta hizimizi alamayip o kadar 90k yazmi^iz ki
ortaya 9ikan senar)'o Ki^ Uykiisii'nda.n bile 90k daha
uzun oldu. Oykiiniin egip bukmeye uygun esnek
yapisi nedeniyle, yine de bimlari 9ekmek ve bol
malzemeyle kurguya girip, nihai yapiyi kurguda ?e-
killendirmek istedim. Bu nedenle 9ektigimiz bir9ok
sahne ve bazi karakterler, maalesef filme giremedi.
Belli bir denge ya da ancak kurguda karar verilirse
daha i)"! olacagina inandigim belli bir uyum ugruna
kendilerini feda etmek durumunda kaldilar. Uma-
rim haprli bir i? i9in feda edilmi^lerdir.

Ahlat Agaci ̂ ekiminden
Nuri Bilge Ceylan ve
Gokhan Tiryaki (yanda). 3 Mayts 2018

Aniatici hi^bir §ekilde
kendini korumuyor,
kahramanla§tirmiyor,
en aciz, an a§agilik

duygularini,
bafkalarmm ucunu
bile gostermeye

cesaret edemeyecegi
en acimasiz

ger^ekleri peynir
ekmek gibi ortaya

dokiiyordu.
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