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.... Aytaç ve ÖVgü Gö1lçe, 23. istanbul Film Festivali'nde Uluslararası ve Ulusal yarışmalarda 'En iyi Film' 
6cDü alan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ve Elveda Sinema filmlerinin sinemayla kurduğu ilişkiden 
yola bu iki tilmin birbirleriyle olan konuşmalanna kulak kabartıyorlar. 

MekAnın sineması 
Elveda Sinema, sinemanın kendisine değil, bir filme, bir sinema salo
nunda gösterilen Drrıgon Inn filminden yola çıkarak o salona ve belki 
de eski sinemaya veda ediyor. Bir gece boyunca, filmin yavaş ve sakin 
duygusunun içinde hızlı ve hareketli bir görünüp bir kaybolan Dragon 
Inn oynuyor, kocaman boş bir salona tek tük insanlar girip çıkıyor, ko
ridorda, depoda, tuvaletre karşılaşıyorlar, çoğunlukla konuşmuyorlar 
ama dipdibeler. Belki de yalnı:ı o perdedeki film in iki emektar oyuncu
su ~liyor filmi; biri ağlıyor gibi geliyor bize, 5Qjlra salon kapatılıyor. 
Filmin bütünü bunu ne bir 50n ne de bir başlangıç olarak gösteriyor; 
çünkü bir sinema salonundan geçen bütün deneyimlerin, o mekandan 
geçen herkesin, her fılmin ve orada olup biten her şeyin filmi n her anın· 
da 50luk alışını duyar gibiyiz. Elveda Sinema'nın bir aniatıcısı varsa bu 
ancak mekinın kendisi olabilir. Belki de bu yüzden topal bileıçi kadının 
koridorları, salonu, arka merdivenleri, tıavaletleri nokta nokta katettiği· 
ni gördüğümüz uzun planlar mekanı çok boyutlu bir zaman anlayı· 
şı içinde kavramamıza yanyor: bu mekan ve zaman birlikteliği fılmin 
timdiki zamanının da ötesine geçmemize yarıyor. Gözlerimizi kapasak 
ve çok gerilere gitaek kendi başına bir hayatı olan bir salonu, kendi b.w 
na inip kalkan tahta koltukları Vertav'un Kameralı Adam'ından (Chtlo· 
vek s ldrtoappanıtom, 1 929) hatırlayabiliriz. O koltıakları kımıldatan ha· 
ya1et1eır ~mdi Taipei' deki salonda dolaşıyor olabilirler mi? Orada başka 
kimler var! Kimler bu dünyanın ~Hme yer alabilir? 
ICsrpuz .Kabwtıuıtfaıı Gemiler Yt~pmak, Elveda Sinema'nın bize yaşattı· 
ğı.linema deneyiminin mekinını ve zamanını salonun dışına çıkara· 
rak. köyde )'8flnan bütün bir illqp:nçlik hayaline dönüştürüyor: Gt· 
lıp pçici bir çok hayatin arasından geriye kalan bir inema -hatta bu 



deneyimi yeni baştan kuranların diliyle- bir "kımıldat" hayali. Hatta 

filmi n iki genç karakteri koltukları fazla görüyorlar seyircileri ne, "si

nema bulmuşlar da koltuğun u mu arıyorlar," diyor biri, filmler bir kı

mıldasın, yetmez mi? Bu kadar ısrarla bir şeyi istemek, dönüp dolaşıp 

olsun diye tutturmak, bir yandan da bunun için küçük çabalar göster

mek sadece çocukluğa mahsus bir şey mi? Karpuz Kabuğundan Gemi
ler Yapnıa.k, filmdeki küçük hayalcilerle birlikte sinemanın kapladığı 

dünyayı genişletiyor, işte anlamın ineeldiği o anları birer birer önü

müze getiriyor. Çünkü sinema bir an için hareket etmiş olabileceği

ni düşündüğünüz bir cenaze, epilepsi krizinin hayatı algılama biçimi 

olarak karşılık bu labileceği bir dil, bir tabelaya gerçeğinden ayırt edi
lemeyecek kadar gerçekçi çizilen karpuz resimleri, film karelerinden 

gözlük yapmış çocuklar, gölge oyunları, elle yapılan kadrajlar, yırtık 

bir film parçasıyla plak çalmaya çalışmak, kaybettiği n sevgiliyi tekrar 

canlandırabii me olanağı, bir plaj temsili karşısında paçalarını sıvaya

rak güneşlenmek olabilir. 

Salona, perdeye, projeksiyona veda eden iki film de, 'sinemanın ölü

ınü'nü, hayata dönüşmesi üzerinden yeniden tanımlıyor. Her iki film

de de bütün imkiınlann kayıp gittiği noktada sinemanın kendisi bir 

imkan haline geliyor. Elveda Sinema'da salonun kapandığı ve Karpuz 
1\abuğwıdan Gemiler Yapnıak'ta derme çatma projeksiyon makinele 

rinin ve perdelerin kaybedildiği anda karakterler hayal etmeye başlı
yorlar, çıplak hayatın mekanı sinemaya dönüşmüş oluyor. 

l«<rpuz Kabuğundan Gemiler Yapmax 
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Karpuz Kabuğundan Gemıler Yapmak'taıki sin<'mapt·rölin ~ınema SJf,,. 

nu nda kafalarını kaldmp pencereden pr()jck,iyorı aletinin rıa.sıl çalı~tı 

ğı na bakmaya çabaladıklan and<ı olduğu gibi, bın m de gol gelerirniz per· 

denirı üzerine düşüyor belki, ama bu, sinema den<:yıminin kendi~ıni de 
gölgeleyen bır şey olmaktan ziyade deneyimi hayatımıza dônu~turmeyc 

yarıyor. 

Perdede yansımamızı görüyoru7. Bu ilk değil elbet, zaten her sınema de

neyimi barındırıyor bu aynalamayı kendi içinde az çok. Sınema salonun

da olduğumuzun fazlasıyla farkındaynama bu da aşina oldugumut bir 

his, daha önce de etrafımızdakilerin farkına varmıştık sinemada, önü

müzde başkalarının kafalarını görmüş, yanımızda oturan yabancı yı his

setmiştik, hatta bu deneyime yabancılaşmış, rahatsız olmuştuk bazen. 

Daha önce de boş sinema salonlarında oturmuştu k, hatta çok sevdiğimiz 

filmleri yalnız başımıza izlemeyi şans bilmişti.k, farkındalığımızın haz

za dönüştüğü anlaroluşmuştu belki de bunlar. Koca salonda tek baıına ... 

Elveda Sinema'yı izlemek de bizde daha ziyade böyle bir his uyandırıyor, 

sinemaya elveda derken de aynı şeyi kastediyoruz belki de. Bu yüzden de 

bu hüzünlü olabilecek anları biz salondaki yalnız seyirciler olarak coş

kulu buluyoruz; sinemaya dair, hayata dair tasavvurlarımızın bir parça

sı olarakduyumsuyoruz onları. Belki de sırfbuyüzden perdede kapanan 

salonu ve içerisinde dolanan hayaletseyircileri izlemek, içinde bulundu

ğumuz sinema salonu deneyimi ile örtüşünce, diğer seyirciler de bizim 

seyrimizin bir parçası haline gelince, 'gerçek' bir deneyim yaşadığımızı 

düşünüyoruz. Bazen perdedeki kadraj lle sinema salonunda önümüzde 

beliren kadraj aynılaşıveriyor, hayretler içerisinde kalıyoruz. Neden şa

şırıyoruz ki buna, zaten sinemaya dair genel geçer fikrimizi hayat ile iliş

kisi içinde anlamlandırmıyor muyuz? Yoksa sinemanın hayatla değil de 

sinema ile ilişkimizi açık etmesinden kaçınıyor muyuz? Mümkün olma

dığını biliyoruz artık bunun, neredeyse izlediğimiz her fılm kendini ve 

vasılasını açık ediyor artık bize. Tüm bunlara alışmamJZa rağmen bize 

yeni gelen şey ne o zaman? Perdedeki deneyimin, bu aldatmacanın ger

çeğe dönüşmesi gibi mi algıbyoruz olan biteni? Karpuz Kabuğundan Ge
miler Yapmak, film in dünyasında hayal kurma deneyiminin film in ger

çekliğine dönüşmesi ile son buluyor. Fakat orada bizi etkileyen farklı bir 

bilgi daha mevcut, yönetmenin kendisine, onun hayatına dair bir şeyler, 

Elveda Sinema'da hissettiğimiz şey -o imkan ve imkansızlık-, Ahmet 

Uluçay'ın hayatında, bu topraklarda vücut bulduğu için çıkamıyoruz 

belki de salondan. Sinemaya asla o çocuklar gibi naifbir şekilde bakama

yacağımız ve si nemayı onlar gibi algılayamayacağımız için önce bir bu

rukluk, öğrenilmiş bir çaresizlik içinde oturuyoruz o koltuklarda. Ama 

imkanlara dair, bu ülkede sinema yapmaya dair edindiğimiz bilgi, dene
yim, sinemaya olan inancımızı güçlendiriyor. 

Sinema deneyimi üzerine konuşabileceğimiz noktalan gösteriyor bi

ze bu iki film, var olan, kimilerince ölmekte olan bu dili nasıl yeniden 

kurabileceğimize dair araçları yeni baştan tanımlıyor. Çünkü sinema

nın şimdi ve burada, evimizde ve öte yerlerde söyleyebilecekleri, söyle
dikleri var. Bu filmierin bize yaşattıkları deneyim; bir usul olarak ken

dini yansıtmanın işlevinin, filmierin sinemaya ya da kendilerine dair 

bir şey söylemelerinden öte hayatla kurdukları ilişkiyi ve bizim hayatla 

kurduğumuz ilişkiyi açık etmeleri de olabileceğini gösteriyor. Konuşut

mayan ın, sesi duyulmayanın, adına başkalannın sözü elinde tuttuğu ve 

içerdiği her bedenin ve sesin mekanı bugün sinemadır. Mevcut sınırla

rın bizi zorladığı bir zamandan değil de, kendi durduğumuz yerden, içı

mize de bakarak yeniden kurulabilir bu mekan. Dünya küçülecekse bu 

yüzden küçülecek. a 
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