
Ahmet ağabey vefat edeli bir yıl olmuş. 
Aylar, mevsimler, göçler derken koca bir 
yıl. Cenaze merasimindeki kalabalığın Ah-
met ağabeyin tabutunu “Ahmet Uluçay 
Sokağı”ndan geçerek mezarlığa taşıma-
sından beri bir yıl... Bitiremediği Bozkırda 
Deniz Kabuğu filminin yarım kalmışlığı üze-
rinden bir yıl...

Ahmet ağabeyi Türk sinemasının en 
önemli köşe taşlarından biri olarak ad-
landırmak belki şimdilik erken verilmiş bir 
yargı olarak düşünülecek. Bu iddiayı biraz 
temellendirmek maksadıyla Ahmet ağabe-
yin filmleri ve hayatı aracılığıyla bana öğ-
rettiklerini, bir anlamda Ahmet ağabeyin 
benim gibi genç sinemacılara öğütlerini 
kısaca aktarmak istiyorum. 
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vefatının birinci yılında 

saygıyla anıyoruz.
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Birinci Öğüt: Sinemayı   
Yüreğinle Yap (Azim)
Ahmet ağabey hiçbir zaman sinemayı yü-
reğiyle yaptığını açıklamadı, ama sinemay-
la kurduğu bağ her zaman bunu gösterdi. 
Film yapabilmek adına ömrünün sonuna 
kadar ortaya koyduğu mücadeleleri başka 
türlü anlamlandırmak mümkün değil. Yü-
reğimizle film yapabilmek için ihtiyacımız 
olan anahtar kelimeyi de kulağımıza fısıl-
dadı: azim (kararlılık).

İkinci Öğüt: Kendi Meseleni  
Anlat (Samimiyet)
Ahmet ağabey kendi meselesini anlattı 
hep. Çünkü biliyordu ki ancak ve ancak 
kendi meselesini anlatabilirse seyirciyi 
ikna edebilirdi. Mesele kelimesi dertle de 
ilişkilendirilebilir. Bir derdi vardı Ahmet 
ağabeyin. Kedisinin adını Pelikül koyacak 
denli dertliydi sinemayla. Kendi kalarak, 
kendi varoluş sınırlarında kendi derdini 
dile getirmeye çalıştı. Kendiliğinin kök-
leriyle bağlantısını köyünde içselleştirdi. 
Ödünç alınan, hesabı verilmeyen dertlerin 
ve meselelerin peşinden koşmadı. Burada 
kulağımıza yine anahtar bir kelime fısılda-
dı: samimiyet. 

Üçüncü Öğüt: Sinemayı 
En Baştan/Yeniden Keşfet 
(Özgünlük)
Kendi adıma en anlamlı öğüt bu. Çün-
kü bu toprakların en önemli problemine 
parmak basıyor. Yeni Dünya Düzeni’nin 
kendi “dil”ini dayattığı bir sanat ortamın-
da sinemanın da bundan nasibini aldığını, 

buradan hareketle Türk sinemasının kendi 
“dil”ini konuşmaktan uzak bir ömür yaşa-
dığını seziyordu Ahmet ağabey. Böylesi 
bir problemin içindeyken zor olan bir şey 
yapmak gerekiyordu: Sinemayı yeniden 
keşfetmek, en baştan… Ahmet ağabey 
böyle yapmıştı. Ahmet ağabeyin kulağı-
mıza fısıldadığı son anahtar kelime olan 
“özgünlük” bu şekilde ortaya çıkacaktı. 
Ancak bu şekilde kendi “dil”iyle konuşmak 
mümkün olacaktı. Bu yüzden keşfi sadece 
teknik bir keşif olarak görmedi; tekniğin 
de ötesine geçebildiği için özgünlüğü ya-
kalayabildi. 

Bir Soru
Sinemayı yeniden keşfeden Ahmet ağa-
bey, samimiyetiyle kararlılığını birleştirdi; 
kendi meselesini yüreğiyle ortaya koydu. 
Kendi diliyle konuşmadan kendi meselesi-
ni aktaramama problemini özgünlükle aştı.       
Yukarıdaki öğütleri Türk sinemasında 
şimdiye kadar hangi yönetmenlerin hem 
hayatları hem de filmleri eşliğinde dile ge-
tirdiğini gördünüz ya da duydunuz? 
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