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Yönetmen: Abdullah Oğuz 
Senaryo: Mahinur E rgun, Abdullah Oğuz 
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Türl-.iye/2003/TürkçeNı!B 
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asmalı konak new york 
sakakl arı nda 
Çekimlerinin büyük bir kısmı New 

York'ta tamamlanan Asma/ı Konak 

17 Ekim'de vizyona girecek. ı<uşku

suz merakla beklenen son, Türki

ye'de milyonlarca kişiyi sinemalarda 

buluşturacak. Peki hemen hemen 

hepsi Amerikalılar'dan oluşan set 

ekibiyle Asma/ı Konak hikayesini 

çekmek nasıl mümkün oldu? Tek ke

lime Türkçe bilmeyen, hayatlarında 

lokum bile tatmamış bu çok profes

yonel ekip Seymen Ağa kavramını, 

Peri Bacaları'nı, Dicle'yi, Bahar'ı 

nasıl içine sindirdi? 

gilizce'ye çevrildi. Her ne kadar pek 

çok diyalog İngilizce haliyle hiçbir 

şey ifade etmese de, herkes konuya 

hakim ve en önemlisi Seymen Ağa'ya 

hayran hale getirildi. Butün kültürel 

karmaşasına rağmen film aslında ev

rensel bir dile sahip. Özetle Asma/ı 
Konak bır aşk filmi. Hem de çok 

acıklı, Türkiye gerçeklerine yakın ve 

Amerikan kültüründen çok uzak bir 

aşk filmi. 'Motor' yerine 'rolling', 

'kayıt' yerine 'action' dendi film sü

resince. Fakat hikaye, bu çok Ameri

kalı ekibe rağmen özünden hiçbir şey 

kaybetmedi. 

Türk sinema tarihinde Kezban Ro

ma'da (1970!, Kezban Paris'te 

!1971) gibi birkaç yurtdışında çeki-

kiye tarihinde benzerine az rastlanır 

büyüklükte bir kitleye hitap etmesi

nin yanı sıra ilk yüksek bütçelı Ame

rikalı Türk filmi. 

Abdullah Oğuz'un ilk yönetmenlik 

denemesı olan film 54 bölümlük dizi

nin son bölümü olarak çekildi. Diziye 

tam olarak hakim değilseniz bile til

min başında hikayenin kısa bir özeti 

var Özcan Deniz'in oynadığı Seymen 

Karadağ karakteri, gene bütün ağa 

vasıliarını taşır halde, Abdullah 

Oğuz tarafından aşkından New York 

sokaklarına düşen bir adam haline 

dönüştürüldü. Hikayenin detaycılığı, 

filmin çekimlerıne gösterilen özen, 

yönetmenin reklam ve video-klip geç

mişını yansıtıyor. Film aslında, Türk 

seyircisinin çok da alışık olmadığı bir 

üslupla, hepimizin çok aşina olduğu 

bir aşk hikayesini anlatıyor. l<ısaca 

bırbirine delı gibi aşık iki insandan 

biri hastalanır, öbürü ise Aslı ile l<e

rem misali çabalar durur. 

Uzun seneler New York'ta yaşamış 

olan Abdullah Oğuz bu kaotik şehre 

son derece hakim. Dizinin ilk bölü-
New York'ta çekilecek sahneler ka

rarlaştırılıp ekip toplanmaya başla

dıktan sonra ilk iş olarak senaryo İn- len film var. Asma/ı Konak ise, Tur- müne de imzasını atan yönetmenin 
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özellikle mekan seçimlerinde bu 

avantajını çok iyi kullandığını görü

yoruz. Daha önce Tarkan'ın 'Dön Be

beği m' ve Burak l<ut'un 'Yaşandı 

Bitti' kliplerini gene New York'ta çe

ken yönetmen, Bahar ve Seymen'in 

New York'ta başlayan aşk hikayesini 

yine orada bıtiriyor. Karakterlerin 

tum özellikleri diziye bağlı olarak 

çok önceden belirlenmiş olduğu hal

de, Abdullah Oğuz'un değişik bakış 

açısının oyunculara yansıdığını film

de göreceksıniz. Özellikle Özcan De

niz'in kendi sesi ile zaman zaman İn

gilizce konuşması ızleyicileri çok şa

şırtacağa benziyor. Nurgül Yeşilçay 

ve müzik kariyeri dışında son sene-

lerde iyi bir oyuncu olduğunu da ka 

nıt layan Özcan Deniz'in uyumu fi lm 

de de kendini gösteriyor. Aradaki d 

problemine rağmen, Amerika l ı ekıp 

ile oyuncular arasında son derece') 

bir yakınlık sağlandığı belli. Özell ikle 

kıdemli oyuncular Menderes Saman. 

cılar ve l<enan Bal'ın pek çok yaban. 

cı oyuncu ile paylaştığı sahneler filrr 

setinde yaşanan sıcak havayı yamıu 

yor. Filmin, Asma/i Konak'ın devam 

olması dışındaki en büyük özellı~ 

aslında Hollywood fılmı çekmeye al 

şık bir kadro ıle çalışılmış olmas, 

GöruntLi yönetmeni l<en l<elcslı, bur,. 

dan önce pek çok öneml i film ve v. 

deo-klipte çalışmış bir usta. Mad011 

na, lsabella Rosselini, Harvey l<eitıı 

gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışm'l 

biri olarak, Abdullah Oğuz ile bera

ber bu filme imza atması Asma/i Ko

nak' ı çok başka bır boyuta taşıyur 

Bu bağlamda film, sadece konusu 

açısından değil aynı zamanda tekn. 

ve görsel açıdan da önem kazanıyor. 

Sette, tabii ki böyle profesyonel br 

ekip ve bizını Yeşilçam kökenli Tur\ 

oyuncularımız arasında çok komı 

diyalogların da geçtiği oldu. İş disip 

linine son derece bağlı olan Amerika· 

lı ekip 'günaydın', 'teşekkür ederim 

ve saatler süren çekimierin ardında' 

'çeke lim gidelim' demeyi de öğrendi 

Sonuçta ortaya çıkan Amerikalı~ 

Türk filmi. Seymen Ağa'yı Peri Ba 

caları'ndan sonra New York gökde 

lenferinın arasında, Asmalı K~ 

na k' tan sonra Sex and The City'n' 

de çekildiği Sky Studio Loft'undi 

görmek istiyorsanız filmi izlemenız 

(Y.B.&D.K.} 

Not Yasemin Başaran reji asist.ın 

Devrim Kadirbeyoğlu dayapım asıs 

tanı olarak Asmalı ı<onak fi/mını· 

setinde g6rev almışlardır. 


