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Yeni filmi ̂Whlat Agaci'^\2L yine muthi§ kadrajlar ve uzun diyaloglar iizerinden ilerleyen
etkileyici bir filme imza atan Nuri Bilge Ceylan ilk kez Cannes Film FestivalPnden

odiilstiz donmiis oldu. Buna rag^nen festivalin en sevilen ve konu|ulan filmlerinden
"Ahlat Agaei"ni merak edilen tiim aynntilariyla usta yonetmene sorduk.

Mayis Sikintisi"ndan
neredeyse 20 yil sonra
dondiigii memleketi

ganakkale'de bu kez

"Tiirkiye'de kendini var
etmeye ̂ali^an bir

gencin etrafini ku^atan deger yargilanni
gostermeye gayret ettim" dedigi yeni filmi
"Ahlat Agaci"yla kar§imizda Altm Palmiyeli
Nuri Bilge Ceylan. gok erken kaybettigimiz
Mehmet Emin Toprak'in canlandirdigi
Saffet'in gelecek hayallerinden
^imdilerde Dogu Demirkol'un
oynadigi Sinan'in temsil ettigi
gelecek arasmdaki miithii
degifimin altini giziyor: "Sadece
degi§en iktidarlar, medyasiyla,
yargisiyla igdi§ edilmi§ bir
demokrasi, gurur duymasi gereken
aydmlanni hapislerde guruten
biiyiik ekonomik krizlere gebe
bir Tiirkiye olmasi
agisindan da degil,
teknolojik

bombarduman,
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globalle§me, degifen ^Ska bir dunya
ya§ama ali^kanliklari 1 aectigii"'^ ay
Ltikbu'MW-Ahl^'^^fcanfesFilm
diinya galasini yaptigi 7i-
Festivali'nden odiilsuz o , filmlerinden
Palmiye yarifinm en be^^
birisi olarak baftaci e 1 ^irabindan

"Ahlat Agaci"
kaldirip karfiya bakan a?iliyor
camin ardindaki sin g zarnan
"e bir anligma adeta baf gilge Ceylan 1
diliminde j^g] yorgunu bir

hatirlatiyoryadare olarak,

film ele§tirmeninin ^ gnlafilmasm,
banaoylegeliyor- larak
"Ahlat Agaci ^aelbette
yazarlar:nibags^^,^,^gi,,bua?.li§
otobiyografik D' ^g^jakikanin
sahnesi de Zaten

..nThriiCeylait
FotoHraf

yan gen^ g6ru§ alanimiza girdiginde,
ganakkale'deki aile evine donen, okul^J, j
yeni mezun ogretmen Sinan'i gbriiyoj-y^
hani Dogu Demirkol oynuyor. '

71. Cannes Film Festivali'nde Altm
Palmiye i^in yarifan "Ahlat Agaci" kapgjj
ve odiil toreninden bir gece once, festivai^^
yorgunu gazeteci ve konuklara ak|am
saatinde gosteriliyor ama diyelim ki bas
gosterimi geceyarisina dogru bitse de
alki§lar kisa siirmiiyor, oylesine garip bii-
uyaniklilik, uyarilmi§lik hali, Altm Palm' P
"Ki§ Uykusu"nda Haluk Bilginer'in ^
sapmadigi yan yollardan birindeyiz adeta
Zamanimiz dar giinkii 'festivalden bildi •' '
kivaminda hizli bir s6yle§i i^in hemen soru
hazirlamak gerekiyor. Ceylan'm zamani da
dar giinkii sabaha basin toplantisina
ko§turacak, pefinden biz de.

Nuri Bilge Ceylan senaryoyu bildiginiz
gibi Ebru Ceylan ve Akin Aksu lie birlikte
yazdi. Hatirlatirsak, olagan bir rnemleket
ziyaretinde yani ganakkale'de, akrabasi
Aksu'yla kar§ila§tiklarinda onun babasi
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iizerinden bir film yapma fikriyle ba§lami§
her §ey. Diinya aleme apikladigi gibi "Mayis
Sikmtisi" misali yeniden memleketi
Qanakkale'ye donmekten, bir nevi kendini
tekrar ettiginin dii§uniilebilecegi
ihtimalinden 9ekinse de bo§vermi§. "Koyiin
deger yargilarinm di§inda ya§ayan, bu
yiizden de onay ve takdir gormeyen bir
adamdi. Babami da biraz hatirlatiyordu.
Hiiziinlii bir ybnii vardi" sbzleriyle apikliyor
mevzuyu diinya basmina ve senaryo yazim
afamasmda baba yerine ogula odaklanmaya
karar verdiklerini soyliiyor. Baba karakterini
ogluyla garpifmasi iizerinden gikarmak daha
uygun goriinmiif. Aslinda hep gengler
iizerine hir film yapmak istedigini ve diger
soyleyebilecegi feyleri hunun iizerine
akitmayi du^undundiigiinu helirtirken
filmini ozetleyen ciimleyi kuruyor: "Bir
hakima Tiirkiye'de kendini var etmeye
9ali§an hir gencin etrafmi
kuf atan deger yargilanm
gostermeye gayret ettim."

Gergekten de babasiyla
olan geki^meli ilifkisini
siirdiirmeye galifan geng
Sinan, kendi deyigiyle 'meta
roman' olarak yiicelttigi
'Ahlat Agaci'ni bastirmak
igin kasabada para ararken
siirekli birileriyle
karfilafiyor. Dolayisiyla her
galdigi kapida, evde annesi,
tarlada dedesi veya yoldaki
imamla girdigi muhtelif
sohbetlerde ki§ilerin kendi agmazlan kadar
memleketin hal ve ruhiyati da ortaya gikiyor.
Bu yoniiyle de Ulysses'e henzetilebilir
elbette, 'Yetenegini heniiz bilmedigimiz bir
yazarin geng adam olarak portresi gibi bir
|ey de soyienebilir istenirse.

Cannes'm gediklisi ve Altin Palmiyeli bir
sinemaci olarak yeniden buralarda olma
halini sormakla ba§liyorum yine, azicik
rahatlama var mi yoksa endi§e seviyesi baki
mi? "Film ilk kez ortaya gikacagi igin endige
var tabii biraz ama, eskisi kadar da degil
sanki" diyor.

Filmi heniiz izlemeyenler igin ketum
olmak gerek ve genel sorularla idare etmek
gerekiyor. Yine baba ocagina donmek ama
koklerini koparmak ve ozgiirlefmek hissiyati,
derken don dolag babanin izinden belki de

Filmin onemli rollerini Dogu Demlrkol
Murat Cemcir, Bennu Yildinmlar,
Hazar ErgU^lii paylaf lyorlar

hig bagarilamayacak bir
gorevin bayragmi
devralmak var, bu bir hayat

dongiisii ve bu sarmahn
ona ne hissettirdiklerini

sordugumda agiklikla
yanitliyor; "Babanin
gizledigi fey, ogulda agiga

gikar, demifler. insan istese de istemese de
babasindan bazi ozelliklerin kendisine miras

olarak gegmesine engel olamaz. Birtakim
zayifliklar, huylar, tikler ve daha hir siirii
hafka fey. Bu filmde, sevemedigi,
henimseyemedigi bir kadere, yani babasinm
kaderine dogru stiriiklenmekte oldugunu
sugluluk duygulari efliginde duyumsayan bir
gencin diinyasmi, aci verici deneyimlerle
yiiklii bir olay drgiisii efliginde ortaya
koymaya gahftik." Peki taftaya donmek ve
hesaplafmak hayat boyu siirecek, bitmeyecek
bir siireg midir? "Tafraya donmek, fehre
donmek falan, aslmda yok oyle
feyler. Zaten hayatimiz da kentle
kir arasinda mekik dokumakla

gegiyor. Yaptigimiz film de ya
kentte gegecek ya da kirda, ozel

bir anlami yok bunun" sbzleriyle mevzuyu
kapatiyor.

Biraz ozel bir alan ama bir baba-o&ui
hikayesi anlatirken birkag yil once kend'
babasini kaybetmif olmasmin bu ^
senaryonun yazimindaki etkisini merah
ediyorum, "Bilmiyorum. Zor sorular
soruyorsun. Yafimi bafimi almif durumH
oldugum igin belki, bende pek oyle 01^
galiba. Senaryoyu yazarken daha gok ^
babamin yafarken, biitun hayati boy
igine siiruklenmek ve bir kader gibi
kabullenmek zorunda kaldigi koyu
aklimdaydi daha gok" diyor. '^'zhk

FilmSinan'myoldarastladigunsanlarlaolan sohbeti ve dolayisiyla hayatindan
muhtelif kesitler veren bdlumlerle ilerli
Baflarda Sinan'in Hazar ErgUglii'nun
canlandirdigi Hatice ile yagadigi muthis bir
'romantizm sekansi izleyeceksiniz. Derken
Ahmet Rifat §ungar'in Riza'sinin giicenikJk

J^olOf^mf Mortesii .Vtqhalti

u Babanin gizledigi §eyy ogulda aciga akavy
demisler. insan habadan bazi ozelliklerin

'y

kendisine gecmesine aigei olamaz. ff
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ve kifkirtmayla bulutlanan gozlerindeki ofke
ve hiiziin, iginize dokucak. Boyle bildik
incelikli anlarda aklima hep "Mayis
Sikintisi"ndaki (1999) fahane oyunuyla
yetenekli ve incelikli insan, gok erken
kaybettigimiz sevgili Mehmet Emin Toprak
geliyor. Dolayisiyla onun canlandirdigi
gencin naif gclccek beklcntilcriyle,
guniimiizun genci Sinan'in temsil ettigi

gelecek arasinda biiyiik fark var sanki.
Donemler ve resmi iktidarlar yerine insan
varolufundaki gelifkiler iizerinden hikayeler
anlatan Ceylan, "Ahlat Agaci"nda bu kez
meseleleri dolandirmadan toplumsal
durumlara gobekten bagliyor. Aradan gegen
yaklafik 20 yilda Tiirkiye'nin epey degiftigi
konusunda hemfikir: "Hem de nasil! Sadece

degifen iktidarlar, medyasiyla, yargisiyla
igdif edilmif bir demokrasi, gurur duyulmasi
gereken aydinlarini hapislerde giiriiten,
biiyiik ekonomik krizlere gebe bir Tiirkiye
olmasi agisindan da degil, teknolojik
bombardiman, globallefme, degifen deger
yargilari ve yaf ama alifkanliklari ile
bambafka bir diinya artik bu. Ama
degifmeyen fey, o zaman da bu zaman da,
nerede olursam olayim, her yerde kendimi su
katilmamif hir 'yahanci' gibi hissediyor
olufum da olabilir. Belki de filmlerimi
birbirine baglayan asil unsur, eger varsa
boyle bir fey, ne kadar ugrafsam da
kurtulmayi bir tiirlii bafaramadigim, boyle
bir duygunun ta kendisi de olabilir.

Diyalog agirlikli bir film, zaman zaman
oda tiyatrosu misali konufmalar silsilesi var,
karakterler siirekli birbirlerine aslmda

kastetmedikleri bir feyler sdyliiyor, ister
infaatgi ister ogretmen olsun, (Jehov'dan
§ems-i Tebrizi'ye, bir yigin gondermeler
havada ugufuyor. Senaryodaki bu gayet

getrefilli olabilecek yazim siirecini
soruyorum: "Ozellikle erkekler diinyasmda,
bir kere egolar garpifmaya bafladiginda,
kazanmak ya da iiste gikmak, gergegi
anlamaktan gok daha onemli bir hale
geliverdigi igin, benlikte varolan her fey ipini
koparmif bir fekilde ortaya sagilmaya
bafiayabiliyor. Hemen herkesin 'ucuz* da olsa
iyi kotii bir felsefesi vardir, ama ozellikle az
da olsa miirekkep yalamif herkes, bir kifilik
miicadelesine girdikleri zaman, fikirlerini iyi
kotii birtakim almtilarla destekleyerek
tartifilmaz kilmaya gahfir. Bunun igin, daha
gok, imam, yazar, ogretmen gibi birtakim
afkin kaynaklarla ilifkiye girmif olabilecek
karakterlerimizi, bu tip gatifmah
durumlarda, onemli bulduklari bazi ulvi

kaynaklardan yaptiklari almtilarla
siisleyecek fekilde konufturmaya galiftik."

Erkekler alemi ve ego denince, filmde
son derece onemli bir sekans var; yazar
olmak isteyen geng ile iinlii bir yazarin
karfilafmasi. Yani geng Sinan roliindeki
Dogu Demirkol ile fahane Serkan Keskin
arasinda gegen boliim, yaratim-bafari siireci
iizerinden miithif bir ego gekifmesini
yansitiyor, toplumsal imajlar ve personalarm
kaypakhgi derken varolufumuz kadar
eski bir hesaplafmayi giindeme getiriyor.
Kisaca karfilikli 'tirmalamamn' doruga
ulaftigi bu sahneyi sordugumda Ceylan
bizzat analizini yapiyor ve bir nevi kendi
sinemaci kimligi iizerinden yafadigi
benzer hesaplafmalari hatirliyor:
"Gencin, iilke gapinda olmasa da, sadece
o bolgede tanman yerel bir yazarla
karfilafma sahnesi, gencin karakterinin
ikircikli ydnlerini ve edebiyatla ilifkisinin
tiirlii hallerini ortaya dokmemizi
saglayabilecek bir potansiyel taf lyordu.

Son olarak "Olumlu Dunya"da komik bir rolde
izledigimiz Dogu Demirkol burada deyim yerin-

deyse 'kendini afan' bir i^ ortaya ̂ikartiyor.

Sinan, toylugun da getirdigi kibirli bir
ozgiivenle, saygi duymadigi ve hak
etmedigini diif iindiigu yerel bir taninirliga
sahip bu yazarin karf isinda, giderek iginde
uyanan f iddet ve tirmalama istegine engel
olamiyor ve zaman gegtikge ciiretkarlaf lyor.
Eline firsat gegtikge de karfismdakini
ignelemekten geri durmuyor. Aslmda
sinemaci kimligim nedeniyle zaman zaman
benim de igine diifmek durumunda kaldigim
katfilaf malar oldugu igin bunlar, detaylarini
iyi bildigim, ama ufak karakter ve tepki
farkliliklarma gore gok bafka yonlere de
siiriiklenebilecek gok segenekli dinamikler
igeren bir sahneydi bu. O nedenle sandigim
kadar da kolay olmadi."

Filmlerindeki don dolaf sanatginm
gevresiyle uyumu ve 'sorumluluklari'
konusuna kafa yordugu meselesinin ise pek
parkmda olmadigini soyliiyor: "Eger
gergekten oyleyse bu, sanatginm
sorumlulugu olgusunun, sanatginm
ozgurliigii meselesinden gok daha fazla
onemseniyor olmasma karf 1 duydugum bir
tiir tepkiden de kaynaklaniyor olabilir."

Altin Palmiyeli "Kif Uykusu" kadar siislii
piislu degil bu kez, iistelik daha da konuf mali
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bir senaryosu ve karakterlerle hareket eden
bir kamerasi var, adeta yeni bir meydan
okuma. Nelerde zorlandigmi sordugumda
"Hangi birini saysam?" diyerek bafliyor:
"Ama yine de bu kadar konufmali bir
senaryoda en zoru, herhalde, yazilan onca
felsefi de denebilecek diyalogu karakterlerin
agzina oyle ya da boyle oturtmaya gali^ip bir
fekilde inandinci ve hayata ait kilmaya
galifmak olmali. Bu ugurda bazen filmin
birtakim stilistik ve sinemasal

tutarliliklarindan odiinler verilmek zorunda

kalinsa bile, ki oluyor boyle §eyler, oncelik
yine de bu inandiriciligi saglamaya
galifmakta benim igin."

Biitun karakterlerin ahlat agaci misali
hafif yabani, yalniz ve kimsesiz, gekilsiz ve
uyumsuz kaldigi diifunceme katilmiyor ve
"Filmde bu benzetme, herkes i^in degil,
sadece baba, ogul ve kismen de dede i^in
kullaniliyor giinkii" diyor. Dede roliinde yine
benzersiz performansiyla Tamer Levent,
perdede belirdigi kisa surede oykiiler
zincirinde bir devamlilik hissiyati veriyor.
ideallerinden yana kol kanat kirikligi yafasa
da bir §eyleri kazmaya ve tirmalamaya,
kendince tamir etmeye devam eden, bir
yandan da takildigi kumar borcu iijinde
bunalan ogretmen baba roliinde bir bafka
komedyen Murat Cemcir var. Oncesinde
Yilmaz Erdogan misali §ahane ornekleri
varsa da yine de soruyorum ama bu kez de

oyuncu segiminin riskli oldugunu
dufunmedigini soyliiyor Nuri Bilge Ceylan
ve "Komedyenler genelde iyi oyunculardir.
Ustelik test gekimlerinde kim ikna ediciyse
sonugta onu segiyorsun" derken Dogu'nun bu
proje ba^ladiginda bir ana akim stari falan
olmadiginin altini giziyor ve ekliyor: "Bir
oyuncu bile degildi. Daha once hi^bir sinema
filminde yer almami§ti. Sadece stand-up
yapan bir bilgisayar mlihendisiydi. 'Oliimlii
Diinya' filmi bizden 90k sonra gekildi"
sozleriyle beni diizeltiyor.

Bir ara, aile evindeki televizyonda bir
Yilmaz Gliney filmi goriiniiyor ve kendisini
silahiyla birlikte kabul etmesi i?in ikna
etmeye ̂abaladigi Filiz Akin in itirazlarini
duyuyoruz, belli ki "Umutsuzlar (1971)
oynuyor. Yilmaz Giiney filmi olmasi di§inda
erkegin silahini biraktigi ve 'sivil, diiriist'
hayata adimini attigi igin difari alemde
kaybettigi bir film. "Umutsuzlar in bu
sahnesini 90k sevdigini soyliiyor Nuri Bilge
Ceylan ve ekliyor: "Ayrica sahne melodramik
yapisi, duygusal yogunlugu ve bizim
sahnemizin iizerine du§en diger sesleriyle
tuhaf bir tezat olufturarak sahnemizi
giiglendirdi gibi geldi. Ayrica firsat gikmifken
90k sevdigimiz Yilmaz Giiney'e bir selam
gondermek de fena olmadi." APM

'AHLAT AGACI",

siNEMALARDA.

I HAZIRAN'DA

Bu kadar konmmah bir senaryoda en zorUj
yazilan oneafelsefi diyalogu karakterlerin
agzina oturturken inandinci kilabilmek.
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"Ahlat Agaci^yla ilk kez odiilsiiz
dense de Nuri Bilge Ceylan'in
bugiine kadarki Cannes performan-
si gbgsumiizu kabartacak cinsten...

KOZA (1995) ODOL Altin Palmiye (Kisa Film)

UZAK (2003) ODUL: Biiyuk Jurl Odiiiu;
En Iyi Erkek Oyuncu (Muzaffer Ozdemir,
Mehmet Emin Toprak)
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i iKLiWlLER (2006) ODUL: FIPRESCi Odiilu

ii^ MAYMUN (2008) ODUL: En Iyi Ydnetmen

Marilyn'den

Marlene Dietrich'e,

IIP Costa-Gavras'in

Uydurmasi'ndan

Bunuel'in intikamrna,

Dreyer'in Sinegi'nden

Son Bolsevik'e...

A

BIR ZAMANLAR ANADOLU'DA (2011)
ODUL: Biiyuk Jiiri Odiilu

Kl^ UYKUSU (2014)
ODUL: Altin Paimiye; FIPRESCI Odulii

Yiizlerce sozliik maddesi,

tepetaklak bir sinema tarihi.

" "ESMi
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Uunya
Sinema
Sozliim
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