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Filmlgnde FilmEkibi
Kendimizi cogu kez filmlere 5yle bir kaptirinz ki izledigimizin 'sadecefiltn^ oldugunu
unutur, bazen terleriz, nabzimiz ve kalp ati§larimiz hizlanir, bazen giiler, bazen aglanz.
Kimi filmlerse Brecht'vari bir 'Verfremdungseffekfle (yabancila§tirma efektiyle)

bizi setin ortasina atar. Butun film ekibi kar§imizda, filmin i9indedir artik!..

"Avrupa Ekspresi" (Trans-Europ-Express,

Alain Robbe-Grillet, 1966)

"Ayna" (Ayneb, Jafar Panahi, J997)

"Mayis StkmUsi" (NuriBilge Ceylan, 1999)Sinemada geleneksel anlati, Aristoteles
tarafmdan binlerce yil once
tanimlanmi§ katharsis kavramma
hizmet eden 3 unsura dayanir: Atmosfer
/ Ozde§le§me / Gerilim. Bu klasik
yapmin di§ina ̂ ikan drneklerdeyse,

ozde§Iigin bilin^li olarak kinldigmi gdriiruz.
Bdylece karakterlerin yerine ge^mekten
kaynaklanan heyecan, yerini bir sanat yapiti
kar§ismda duyulan heyecana birakir.

Ozde§Iigi reddeden veya deneiim altina
alan bu sinema diliyle birlikte anlati soyutIa§ir.
izleyici karakterlerin hikayesine degil, onlarin
i9inde bulunduklari yapisal duruma odaklanir.
i9eriden baki§, d!§aridan bakifa ddnu§ur. Film,
izleyicisiyle yatay de^l dikey bir ili§ki kurar. Bu
ili§kinin kurulmasmm bir90k yontemi vardir.
Film ekibini kadraja dahil etmek de bunlardan
biridir.

Avrupa Ekspresi

AVRUPA EKSPRESI

Film, film ekibinin trene binmesiyle ba§lar.
Kompartimanlarina ge9erler, tema iizerine
biraz tarti§ip izlemeye ba§ladi|imiz filmin
admm "Trans-Europ-Express" clmasma karar
verirlerve hemen ardmdan filmin adi ekrana

gelir, jenerik akar.
Bir yandan uyu§turucu dolu 9antalann el

degi§tirdi|i, silahlarm saklandigi, parolalar
e§liginde gizli bulu§malarin ger9ekle§tigi tipik
bir SU9 hikayesini, bir yandan da bu hikayenin
yazim a§amasini takip ederiz. Aralarinda
yonetmen Alain Robbe-Grillet'nin de oldugu
ekip, film uzerine tarti^irken bir yandan da
konu§malarim kaydederek not ahr. Ve bu kayit
ileri geri sanldik9a film de ileri geri si9rar.

Hikayenin ne oldugu degil nasil anlatilacagi
merkezde oldugundan, "Avrupa Ekspresi"nin
konusunu ozetlemek neredeyse imkansizdir.
izledigimizin bir film oldugunu hatirlatan
Brechtyen yadirgatma efektleri her an
kar§imizdadir. Ornegin kahramanm yeni
tam§tigi gen9 kadmla kafede oturdugu
sahnede, kadin onlara servis yapan garsonun
kirn oldugunu sordugunda kahramanimizin
cevabi §u olur: "0 kafe 9ali|ani gibi giyinmi§ bir
aktdr."

Film i9inde filmin altini 9izen bu oyuncu
tavir finale kadar devam eder. Ve finalde, tren
istasyonundaki dergibayisinde, izlediklerimizin
ozetini bir gazetede haber olarak gbriiriiz.
Yonetmen aslstani §6yle bir bakip bunun giizel
bir film konusu olabilecegini one surer.
Yonetmen onunla ayni fikirde degildir. "Ger9ek
hayattan alinan olaylar sikici olur," der ve
yoluna devara eder.

AYNA

Mina ilkokul birinci simf dgrencisidir. Okul
9iki§inda, al9idaki kink koluyla annesinin onu

almasmi beklemektedir. Ancak gelen giden
yoktur. (paresiz bekleyi§inin sonunda eve tek
ba§ma donmek zorunda kalirve annesiyle
izledikleri giizergahi hatirlamaya 9ah§arak yola
9ikar.

Bir kolu al9ida ve kaybolmak iizere olan
ilkokul 9agindaki kiz i9in kaygilaninz. Onunla
suratle 6zde§lik kurup geriliriz. Ancak bu
6zde§lik filmin kirkinci dakikasinda sert bir
bi9imde kirihr.

Mina otobus yolculugunun ortasinda
gozlerini kameraya diker. Bunun uzerine
di§aridan gelen ve filmic kurdugumuz turn
ili§kiyi degi§tiren o sesi duyanz; "Kameraya
bakma Mina." Gdruntunun 39151 degi§ir ve
ku9uk kizm kar§ismda, yonetmen Panahi'nin
de aralarinda oldugu film ekibini gbruriiz. Min^
"Artik oynamak istemiyorum," diyerek
kolundaki sahte oldugunu anladigimiz al9iyi
9ikarip atarak otobiisten iner. O ana kadar
toplumsal ger9ek9i tonda ilerleyen film,
postmodern bir yapiya evrilir.

Evine gitmek isteyen inat9i kizi bir tiirlu
filme donmeye ikna edemezler. Ekip 9aresizdir.
Yonetmenin bir fikri vardir. Mikrofonu

Mina'nm iizerindc birakip onu uzaktan takip
edeceklerdir. Filmin ikinci yansi yine evine
varmaya 9ali§an ku9uk bir kizi izleriz ama
bunun bir film oldugunun tamamen bilincinde
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€€ iceridenbakis, disandanbaki§a doniisur.
Film, izleyicisiyle degi'l dikey
bir iliski kurar. 9f

olarak. Sesinin, uzerinde birakilan

mikrofondan geldigini, goruntiinun onu takip
eden avci kameralar araciligiyla aktanldigmi
bilerek. Ku9uk kiz i9in kaygilanmayiz artik.
Endi§e yerini ironiye, ozdeflik yerini yadirgatici
bir mesafeye b!rakmi§tir.

Klostrofobik bir yol filmi diyebilecegimiz
"Ayna"nin sonlarina dogru Mina bir dilkkana
girer. Kamera di§arida kalir. Konu§malardan
diikkan sahibinin onu film ekibine oneren ki§i
oldugunu ogreniriz. Mina oynamak
istemedigini soyleyince adam bu durumda
parasmi alamayacagini soyler. Mina bunu da
umursamaz. Diikkan sahibinin mikrofonun

hala uzerinde oldugunu soylemesiyle Mina
filmden kalan son par9ayi da i9erde birakip
9ikar. Boylece diikkandaki giindelik
konu§malari dinleyerek, evine giden yolda
ilerleyen kizi izleriz. Sonunda Mina evine varir.
Kapi uzerimize kapamr. Ardmdan da mikrofon
kapanir. Film biter.

MAYIS SIKINTISI

Film i9inde, film ekibi yerine onlan temsil
edenler yer alirlar bu defa. Muzaffer,
gocuklugunun ge9tigi kasabada akrabalarini
oyuncu olarak kullanarak bir film 9ekmek
istemektedir. Anne babasi ise bu konuda

goniilsiizdur. "Mayis Sikintisi", film i9inde

filmin deneme 9ekimleriyle ba§lar. Once
oyuncularm filmde oynamalari i9in ikna edilme
siirecine tanik oluruz.

"Ayna"da oldugu gibi mikrofon yine
ortaliktadir. Muzaffer ilk gece mikrofonu
gizlice anne babasinin uyudugu odaya uzatip
kayit yapar. Bu gizli kayit esnasmda
duydugumuz diyalogyine filmle ilgilidir.

Anne: Nasil film gekecekmif o?
Baba: Kim?

Anne: Muzaffer.

Baba: Bilmiyoruz ki.
Mikrofon di§inda, bir9ok sahnede kamera

vardir. Bazi sahnelerde senaryo da goruniir, Bu
kez "Avrupa Ekspresi"ndeki gibi bant kaydi
formatinda degil, kagit 9iktisi olarak
kadrajdadir filmin notlari.

Ne yapip edip kasabadan yirtmak, bir
§ekilde kendini istanbul'a atmak isteyen
akrabasi Saffet'le Muzaffer'in diyaloglari da
kameramn varliginm altmi 9izer.

Saffet: Kameramn kirmizi i§igiyaniyor
Muzaffer Abi.

Muzaffer: O yanar, bo§ ver.
Bu konufmanin devammda Muzaffer,

Saffet'e onu istanbul'a gotiirebileceklerini,
orada ona bir i§ ayarlayabilecegini sdyler.
Saffet'in derdi kasabadan kurtulmaktir.

Babanin derdi yillardir gozii gibi baktigi araziyi

devlete kaptirmamaktir. Ku9uk akrabalan
Ali'nin derdi, babasina kasabamn kirtasiyesinde
gordiigu muzikli saatlerden aldirabilmektir.
Muzaffer'in derdi filmini 9ekebilmektir.
Kameramn siirekli kadrajda olmasina ve
senaryosundaki onca yadirgatma efektine
ragmen, "Mayis Sikintisi"nin a§ir! ger9ek9i bir
hissi vardir. Dolayisiyla i9erden ve di§aridan
baki§ siirekli yer degi§tirir.

Filmin bir yerinde okuldan donen Ali, aylak
aylak gezinen Saffet'le karfilafir. Selamla§irlar.
Ve bu selamlafmanm ardmdan kamera artik
Saffet'i takip etmeye ba§lar. Bu sahne sanki
ku9iik 90cugun da tipki Saffet Abisi gibi bu
kasabada kalip burada biiyuyecegini ve biiyiik
ihtimalle burada olecegini fisildarbize.

gekimler du§e kalka ilerler. Babanin
konu§urken kameraya baktigi veya ezberini
unuttugu kisimlarda kesintiye ugrayarak.
Sonu9ta Muzaffer 9ikan i§ten memnun gibidir.
Son gece artik ifine yaramayacak olan Saffet'e
onu istanbul'a gotiirmeyecegini sdyler. Film
boyunca set ekibine dahil olup canla ba§la
9ali§an Saffet i9in agir bir darbe olmu§tur bu.
Biraz da bu nedenle gekimler bittikten sonra
ekipmani ta§imayi reddeder.

Finalde ekip aga9larm altmdaki film setini
terk edip eve ddner. Orada kalan baba ortaligi
toparlar. (pekim boyunca yanan ate§e su ddker.
Bembeyaz dumanlaryiikselir. Saffet'in sdnen
hayalleriyle film biter. APM
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