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Bir gün Mevlânâ’yı oynarsam
inzivaya çekileceğim

Cennetin Krallığı’nda Selahaddin Eyyubi’yi oynayan Suriyeli aktör Ghassan

Massoud, ikinci kez Türk filminde ve yine bir şeyhi canlandırıyor. Massoud’un

hedefi, Mevlânâ’yı canlandırıp beyaz perdeye veda etmek.

İki haftadır ilginç bir film oynuyor sinemalarda: Kelebek... Senaryosunu Mahmut

Bengi’nin yazdığı, yönetmenliğini Cihan Taşkın’ın üstlendiği filmde, iç savaş

zamanında (1990’lı yıllar) insani yardım amacıyla Afganistan’a giden bir grup

gönüllünün hikâyesi anlatılıyor. Aslında, 11 Eylül terörist saldırılarına (2001’de

ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapıldı) Hazreti Mevlânâ öğretileriyle cevap

vermeye çalışan bir film.

Filmin oluşum hikâyesi de ilginç. Proje, başta (Mart 2007) yönetmen Cihan

Taşkın tarafından ‘Mevlânâ Belgeseli’ olarak tasarlanmış. Taşkın, sarıklı cübbeli

insanları göstermeden ‘çağdaş bir Mevlânâ portresi’ çizmek istemektedir. Ancak

proje, üzerinde çalıştıkça yarı belgesel yarı drama formatına dönüşür. Taşkın,

bu eseri yapımcı Mahmut Bengi’ye götürür. Bu, Bengi için hoş bir sürpriz olur.

Çünkü tam bir film senaryosu yazma niyetindedir. Projeyi incelediğinde,

“Mevleviler gibi öyle bir dön ki, dünya da seninle dönsün.” sözünden çok

etkilenir ve kısa sürede bir senaryo taslağı hazırlar. Sekiz ay taslak üzerinde

çalışır. Neticede Kelebek filminin senaryosu çıkar ortaya.

Çekimleri Afganistan, Türkiye ve ABD’de gerçekleştirilen filmin ana fikri “Eğer

zamanında oralara sevgi götürebilseydik, belki de 11 Eylül hiç yaşanmazdı.”

cümlesinde odaklanıyor. İsmi ise ‘Bir kelebek kanat çırpsa uzakta bir yerde

fırtına kopar’ retoriğinden hareketle konmuş. Fakat filmin asıl amacı, fırtınaları

önleyebilecek kelebeklerin de var olabileceğini anlatmak…

Filmin sürprizi ise ‘çağdaş Mevlevi şeyhi İbrahim Dede’yi canlandıran isim:

Cennetin Krallığı filminde Selahaddin Eyyubi’yi oynayan Suriyeli oyuncu

Ghassan Massoud... Ünlü oyuncunun, sinema dünyasına yeni adım atan genç

bir ekibin projesinde yer alması elbette bir başarı. Massoud’u ikna eden ise

senaryo olmuş. Yapımcı Bengi, İbrahim Dede karakteri için önce Türkiye’den bir

isme teklif götürmeyi düşünür. Massoud’un ismi de aklına gelir; fakat ‘maliyetini

karşılayamayız’ diye üzerinde durmaz. Burada Sanat Yönetmeni Özgür

Kemertaş devreye girer ve onun telkiniyle senaryo Massoud’a gönderilir.

Massoud, ilk etapta teklife soğuk bakar; ama senaryoyu okuduğunda fikri

değişir. Özellikle eşinin, “Bu çocuklara destek olmalısın.” demesi Massoud’un
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filmde yer almasını sağlar.

Nitekim İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında da Massoud, kendisini bu

projeye dâhil eden en büyük etkenin senaryo olduğunu söyledi. Massoud,

genç bir ekiple çalışmanın kendisini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini dile

getirdi. Biz de toplantı sonrasında Massoud ile bir sohbet gerçekleştirdik.

Mülakata geçmeden önce filmle ilgili iki teknik eleştiriyi dile getirmek gerekir.

Birincisi, filmin 145 dakikaya kadar uzatılması seyirciyi yoruyor. Benzer şekilde,

İbrahim Dede isimli Türk’ü canlandıran Massoud’un sesinin dublajlı verilmesi

konsantrasyonu zorlaştırıyor.

 -Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Öncelikle Arap dili ve edebiyatı okudum üniversitede. Sonra tiyatro

akademisine gittim dört yıl. Finlandiya, Almanya ve Fransa’da çeşitli stajlar

gördüm. Tiyatro akademisine hoca, oyuncu ve yapımcı olarak döndüm.

Ardından televizyona geçtim. Sayısını bilemediğim kadar dizi filmde oynadım.

1994-1995 yıllarında sinemaya yöneldim. Sinema, tiyatro ve az da olsa dizi ve

televizyon programlarında çalıştım.

 -Hollywood’a geçiş sürecinden bahsedebilir misiniz?

Riddley Scott’ın çektiği Cennetin Krallığı sinema filminde bütün dünyadan

1500’e yakın kişi Selahaddin Eyyubi’yi canlandırmak için gelmişti. Bunlardan

birini seçmeye çalışıyordu yönetmen. Bu son derece zor ve ağır bir

mücadeleydi benim için. Çok şükür, yönetmen beni uygun gördü bu role.

Yüzme bu şekilde başladı.

 -Selahaddin Eyyubi’yi canlandırmak nasıldı?

Şunu söyleyebilirim, hayallerimin bir kısmı gerçekleşmeye başladı o filmde.

 -Riddley Scott, ‘Yalanlar Üstüne’ filmi için de teklif getirmiş size. Ama kabul

etmemişsiniz. Sebebi nedir?

Önce Oscar ödüllü Syriana’da oynamamı istedi. Beni çok ikna etmeye çalıştı;

ama kabul etmedim. Çünkü bazı sahnelerini okumam, İslam algısı sebebiyle

filme şüpheyle yaklaşmama sebep oldu. Belki de yanlış bir şüpheydi bu. Fakat

rahat olamadım. Dolayısıyla kabul etmedim. Scott’ın iyi bir yönetmen olduğunu

düşünüyorum. Ama bu seninle film arasındaki bir ilişki. Filme ya alışırsın ya da

alışmazsın. Alışırsan rahatlıkla oynayabilirsin. Ben de gelen projeler rahat

olamayacağım bir çalışmaysa özür dileyerek oynamamaya çalıştım.

 -Hollywood’da İslam’a bakış nasıl? Müslüman bir oyuncu olarak orada var

olabilmek zor mu?

Sanatçılar arasındaki ilişki saygın, problem yok. Bence sorun siyasi ve

medeniyetler anlamında. Kişisel olarak herhangi birinin “Sen Müslümansın,

Arapsın” diyeceğine inanmıyorum. Milletime hizmet ettiğimi düşünüyorum. Zaten

bir film, İslam’a kötülükte bulunmak, ‘İslam terördür’ demek istiyorsa,  bu ne
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benimle ne de kültürümle uyuşur. Bu gerçekte de var olmayan bir şeydir. Bütün

dünyada terörü oluşturanlar çok azınlıkta. Batı’da da radikaller var.

Hıristiyanlıkta da terör var. Araplar ve Müslümanlarda da radikalizm olabilir.

Ama bu azınlıkta. Yanlış olan bunu bütün Müslümanlara mal etmek. Ne yazık ki

Batı, bütün Arap ve Müslümanları terörle bağdaştırmaya çalışıyor. Bu

medeniyetler bazında bir sorun. Neden Türkiye AB’ye kabul etmiyor? Bence

onlar tamamen ‘Hıristiyan kulübü’ oluşturmaya çalışıyor. Bu da birbirimizi

anlama konusunda büyük bir problem teşkil ediyor.

-Kelebek’te rol almayı neden kabul ettiniz?

Kelebek filmi yukarıda saydığım sebeplerden ötürü çok önemli ve gerekli.

Batı’da pazarlanması gerekiyor bu filmin. İslam sevgi dinidir, hoşgörü dinidir,

barış dinidir. Bu üç noktayı Batı’nın iyi bilmesi gerekiyor.

-11 Eylül’le ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Ülkelerinden kovulmuş 19 radikal kişi, bütün İslam dünyasıymış gibi anlatıldı. Bu

çok yanlış bir algı. Ben de bunun siyasi çıkar amaçlı kullanıldığını düşünüyorum.

-Filmdeki gibi bir kelebeğin kanat çırpışı dünyaya bu kadar etki edebilir mi?

Birçok büyük olay küçük bir kelebeğin kanat çırpışıyla başladı. Hiçbir büyük olay

büyük doğmamıştır.

 -Kurtlar Vadisi Irak’ta Kadiri şeyhini, burada bir Mevlevi şeyhini

canlandırıyorsunuz. Neden bu tarz roller size veriliyor? Tasavvufla bağlantınız

var mı?

 Ben kendimi Sufî olarak görüyorum. Tasavvufun içindeyim. İslam’a da bu

perspektiften bakıyorum. İslam’ın ayrılığa, kaosa, grupçuluğa, mezhepçiliğe

çağırdığına inanmıyorum. Bütün mezheplerin üstünde bir İslam anlayışı

olduğunu ve hiçbir araç olmadan bir gün Allah’la direkt irtibat kuracağımız

günleri hayal ediyorum. Bu da tasavvufla olabilir.

 -Mevlânâ ile ilgili düşünceleriniz nedir?

Hayal ediyorum. O şahsiyeti yaşamak istiyorum. Zaten bir gün Mevlânâ’yı

oynarsam inzivaya çekileceğim artık.

 -Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz?

Ben Türkiye sinemasına çok saygı duyuyorum. Türkiye, bulunduğu konum

itibariyle güzel yapımlara imza atacak kapasitede ve yapması gerekiyor.

 -Yeni projeleriniz var mı?

İmam Buhari filmi için hazırlık yapıyorum. Birkaç gün sonra Suriye’de oynamaya

başlayacağım. Amerika ile de görüşmelerim var.
2009-05-11

Muhabir: ELİF NESİBE ÖZBUDAK
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