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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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İyilik Başrolde

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Ünlü yönetmen ve sinema
eleştirmeni Jean-Luc Godard,
“Fotoğraf gerçektir, sinema
ise saniyede yirmi dört kere
gerçektir” der. Haklıdır:
İstatistiklerin, rakamların,
konferansların, sunumların,
raporların veremediği bir
mesajı ya da duyguyu tek bir
film karesi verebilir. Sadece
kamerayı doğru zamanda
doğru yere çevirmeliyiz.

Heimei-Maru”, Uluslararası
Dostluk Kısa Film Festivali
destek verdiğimiz yapım
ve etkinliklerden sadece
birkaçı… Sinemanın dünyada
mücadele ettiğimiz sorunlara
dikkat çekmesini önemsiyoruz
zira sanat, insan hayatına
anlam katmasının yanında
yaşamın satır aralarının
derinliğine bir şekilde
okunmasına da vesile olur.

Kızılay olarak bunun
bilincindeyiz. Bir
yandan dünyanın
farklı coğrafyalarında
yürüttüğümüz insani
yardım operasyonlarını
belgesellerle tarihe not
düşerken bir yandan da
tanıklıklarını insanlara sanat
aracılığıyla aktarmaya çalışan
sinemacılara destek veriyoruz.
Mesela Nijer’in Agadez
şehrinden yola çıkarak
Libya ve Avrupa’ya ulaşmak
için çölü geçmeye çalışan
Afrikalıların bilinmeyen
hikâyesini anlatan “Tenere”;
Türk-Japon dostluğunu
anlatan “Vatana Giderken

Elinizdeki sayıda bu
düşünceden yola çıkarak
sinemayı insanları iyiliğe,
güzelliğe ve merhamete
yönelten yollardan bir
sanat dalı olarak ele almayı
denedik. Birbirinden değerli
görüş, yorum, yazı ve
söyleşilerle beyazperdede
iyilik başrolde…
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Ekranda Ne Yapsak?
Yoğun ve hızlı bir aşılama süreciyle birlikte biraz nefes aldık. Maske, mesafe ve temizlik
kurallarına uymak şartıyla bu yaz özlediğimiz etkinliklere katılabiliriz. Sinema, tiyatro,
konser, sergi canınız ne isterse. Biz Ağustos ayı için 49. İstanbul Müzik Festival’ine kulak
vermek, Fişekhane’de açık havada film izlemek ve belki bir Balat turundan sonra Rezzan Has
Müzesi’ne uğramak iyi olur diye düşündük.

K AY I P D İ L L E R İ N
F I S I L DA D I K LA R I
Dil insanoğlunu diğer canlılardan ayıran en büyük kabiliyet. Peki diller nasıl ortaya çıktı? Neden bazı
diller çok uzun ömürlüyken bazıları kısa sürede tarihe karıştı? Yeryüzünde unutulmuş kaç kayıp dil var?
Bu konulara merakınız varsa bir hafta sonu Rezan Has Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı Kayıp Dillerin
Fısıldadıkları sergisini gezebilirsiniz. Sergi daha çok Anadolu coğrafyasındaki kayıp dillere odaklanmış.
Hititçe, Luvice, Hurrice ve Urartuca, Fenikece, Sami Dilleri, Frigce, Lidce, Likçe, Karca, Sidece, Persçe,
Hellence, Bizans Ortaçağ Hellencesitablet, mozaik, mezar taşı, gravür ve mühür örnekleriyle adeta dile
gelmiş. Ayrıca her biri özel olarak seslendirilmiş. 2021 Eylül ayına kadar online olarak da ziyarete açık.

4 9. İ S TA N B U L
M Ü Z İ K F E S T İ VA L İ
Müzikseverler için İstanbul yazlarının vazgeçilmez organizasyonu İstanbul Müzik Festivali 49 yaşında.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek
festival bünyesindeki konserler, İstanbul’un gözde mekanlarında açık havada gerçekleştirilecek. Bu yıl
festivalin teması “Başka bir dünya mümkün mü?” olarak belirlenmiş. Yaklaşık bir aya yakın birbirinden
değerli sanatçıların, grupların ve orkestraların yer alacağı konserlerin bazılarını online izleme şansımız da
var. Açılış konserinde Rus piyanist Anna Vınnıtskaya’nın sahne alacağı festival programında dikkat çeken
isimler arasında Fazıl Say ve İdil Biret de bulunuyor. Özellikle 13 Eylül Pazartesi akşamı 700. Yılında
Yunus Emre ile İnsana ve Kâinata Dair Bir Müzik Projesi kapsamında düzenlenen “Sarı Çiçek” konserini
kaçırmayın deriz. 49. İstanbul Müzik Festivali programındaki tüm konserlerle ilgili ayrıntılı bilgi için:
muzik.iksv.org

TA C M A H A L SANAL GEZİ
Pandemi sebebiyle yurt dışı seyahatleri oldukça riskli. Ayrıca Hindistan’a gitmek de her bütçeye
göre değil. Ama tüm bunlar dünyanın mimari şaheserlerinden biri olarak kabul edilen Tac Mahal’i
gezmenize mani değil. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından eşi için yaptırılan Tac Mahal, aşkın taşla
yoğrulmasıyla vücut bulmuş bir sanat eseri. Hint, İran ve İslam sanatının bir sentezi olan bu eser, Babür
Devleti kadar Hint coğrafyasının tarihine de aşina kılıyor görenleri. Binayı tamamlayan ve türbenin her
iki tarafına simetrik olarak yerleştirilmiş camileri, güzel bahçeleriyle rüya gibi bir müzeyi sanal ortamda
gezebilirsiniz. Hem de sanat tarihçisi bir uzmanın rehberliğinde. Yaklaşık iki saat süren sanal gezi
sonunda rehbere soru sormanız da mümkün.

FİŞEKHANE’DE
A Ç I K H AVA S İ N E M A S I
Serin yaz gecelerinde açık havada güzel filmler izlemeye varım diyorsanız sizi 28 Temmuz – 25 Ağustos
arasında Fişakhane’ye davet ediyoruz. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin yapımlar Ağustos ayı boyunca
Fişekhane Su Kulesi’nin tarihi atmosferinde sinemaseverlerle buluşuyor. Yemyeşil çimlerin üzerinde, açık
hava keyfiyle seyredebileceğiniz filmler birkaç günlük periyotlarla değişecek. Listedeki iddialı filmlerden
biri olan “Derisini Satan Adam” genç bir Suriyeli göçmenin hikayesine odaklanmış. 6 Ağustos Cuma günü
gösterime girecek olan filmde, Avrupa’ya gidebilmek için kendisini prestijli bir sanat eserine dönüştüren
bir gencin, çok geçmeden bu kararının onu özgürlüğünden mahrum edeceğini anlaması işleniyor. En
İyi Uluslararası Film dalında Oscar adaylığı bulunan filmin yönetmen koltuğunda Kaouther Ben Hania
oturuyor.
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99 YILDIR
ROTAMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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K İ TA P L A R I

S İ N E M A N I N KÖ K L E R İ - A N LA M
A R AY I Ş I N D A S A N AT V E S İ N E M A
Enver Gülşen’e göre Batı düşüncesinin ve sanatının bir kriz evresinde ortaya çıkan sinema sanatı,
insanlığın yeni bir söz arayışının tezahürüdür. Bir yandan şiirin, hikmetin ve hakikatin yitirildiğine
dikkat çekerken bir yanda da yitirilenlerin tekrar nasıl bulunacağına dair önerilerde bulunur sinema.
Ve modern hayatla birlikte parçalanmış hakikat algısına ayna tutarak, bütünlüğe ve tamamlanmaya
olan ihtiyacımıza dikkat çeker. Ahlak, anlam, irfan, tevazu vs. neyi kaybettiysek, sinema onun
peşindedir. İnsanlığı ruhumuzu temaşaya davet eder. Yazara göre sinema kuru bir koşuşturmaya
dönüşen hayata yeniden hikmetin, felsefenin ya da anlamın panzehrini sunar. Ayşe Şasa’ya ithaf edilen
kitap, sinemanın hakikatle temasına ve insanın anlam ve değer dünyasına katkılarına vurgu yapıyor.
Enve r G ül ş e n / H Yayınları / 45 0 sayfa

MEHMED ŞEVKİ EFENDİNİN SÜLÜS - NESİH MEŞK
MURAKKAI VE ELİF KASİDESİ
Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından yayına hazırlanan Mehmed Şevki Efendi’nin meşk murakkaları
Elif Kasîdesi’yle birlikte sanatseverlerle buluştu. Meşk murakkaları, hattatların talebelerine aynısını
yazmaya çalışmaları için verdikleri güzel yazı örneklerini içeren albümlerdir. 19. asır hattatları arasında
önemli bir yere sahip olan Mehmed Şevki Efendi talebelerine yazdığı meşklerde de son derece itinalı,
temiz ve özenli bir üslûp kullanmıştır. Zamanın meşhur hattatlarının takdir ve beğenisini kazanan
Şevki Efendi’nin yazıları, aşılamayan bir üslûp olarak günümüze kadar bütün İslam âleminde örnek
kabul edilmiştir. Şevki Efendi sülüs nesih yazıda Hâfız Osman ve İsmâil Zühdüyolunu takip ederek
1860’lı yıllardan sonra kendi üslûbunu ortaya koymuştur. Celî sülüs sahasında ise Mustafa Râkım
yolundaeserler vermiştir.
Mu hit t in Se rin ( Haz .) / Kubbealtı N eşriyat / 4 4 s ayfa

MÜHÜRLENMİŞ ZAMANLAR
Sinema tarihinin en büyük ustalarından biri olan Rus asıllı yönetmen Andrei Tarkovsky aynı zamanda
bir yazar ve oyuncudur. Sinemaya dair görüşlerini ve adeta kendi sinemasının poetikasını kaleme
aldığı bu kitapta, modern sanatın tuttuğu yolun yanlışlığına dikkat çeker. İnsanın kendisini salt daha
üst bir düşünceye ya da değere hizmet etmeyen bir sanatla kanıtlaması mümkün değildir. Ve ona
göre sanatçı, kendisine mucizevi bir şekilde bahşedilen yeteneğinin bedelini ödemek zorunda olan
bir hizmetkârdır ve bu bilinçle yaşaması gerekir. Tarkovsky “koca bir evreni içinde taşıyan” insana
hayrandır ve bu sebeple filmlerinde -gerçekte özgür olmasalar bile- içlerindeki özgürlüğü korumasını
bilen insanların hikayesine odaklanmıştır. Sinemanın kurgudan değil de hayattan beslenmesi
gerektiğini düşünen ünlü yönetmene göre sinema sanatının şiirsel özü de işte burada yatmaktadır.
A nd re i Ta r kovs ky / Ag ora Kitaplığ ı / 272 sayfa

S Û R - N Â M E : S U LTA N A H M E D ' İ N D Ü Ğ Ü N K İ TA B I
Osmanlı döneminde sünnet şenlikleri, düğün merasimleri ve tahta çıkma törenlerinin detaylı bir
şekilde anlatıldığı eserlere sûrnâme denilmektedir. Genellikle minyatür ve kitap sanatlarının en güzel
örneklerinin yer aldığı bu tür eserlerin en meşhuru Seyyid Vehbî’ye aittir. 18. yüzyılda telif edilen eser
kendi dönemine dair pek çok yönden eşsiz bilgiler sunmaktadır. Devlet ricali arasındaki dengeler,
giyim kuşamdan yeme içmeye ve kullanılan eşyalara dair sunduğu önemli ayrıntıların yanında, Osmanlı
İstanbul’unda şehir hayatının incelikleri gibi hususlarda da bir başvuru kaynağıdır. Sultan III. Ahmed
dönemini tüm ihtişamıyla kayda geçiren Vehbî, arkasında okurken tadına doyulmayan ve her açıdan
kıymetli bir eser bırakmış. Kitabın Levnî’nin minyatürleriyle tezyin edildiğini de ekleyelim.
Seyyid Ve h bi / Ke t ebe Yayı nla rı / 52 0 sayfa
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FILMLERI

O N 5 S I F I R7 F I L M H A F TA S I
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 15 Temmuz
Derneği'nin düzenlediği darbe, direniş ve özgürlük temalı “On5Sıfır7 Film Haftası”
birbirinden değerli direniş filmlerini seyirciler ile buluşturmak için yola çıktı.
15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve dünya üzerinde bu ihanete uğrayan
ve halen uğramakta olan devletlerin sesi olmak için düzenlenen “On5Sıfır7 Film Haftası”
her yıl daha da kuvvetlenerek dünya üzerinde işlenen bu büyük ihanet girişimine darbe
yapmaya devam edecek.

BÖRÜ 2018
Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur
ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun
belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren
kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.
15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor.
Yöne t me n: Can Em re, Ce m Özüduru

M I S S I N G ( K AY I P ) 1 9 8 2
Büyük acılar çekmiş olan Güney Amerika kıtasının 18. yüzyılındayız. Küçücük bir ülke olan Şili, tarihinin en zorlu
dönemeçlerinden birini geçirmekte. Dönemin 'süper güç'lerinin desteğiyle kanlı bir darbe yapan Pinochet, halka katlanılması
zor anlar yaşatmaktadır. Bu kaos ortamında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Charles Horman isimli bir Amerikan
vatandaşı karısı Beth tarafından aranmaktadır. Her yola başvuran talihsiz kadın büyükelçilikten bile istediği yardımı göremez.
Oğlunun durumunu öğrenen baba Ed de Şili'ye geldiğinde olayın ardında yatan gizli gerçekler ortaya çıkmaya başlar.
Yöne t me n: Costa- Gavras

ÇARPIŞMA (CLASH) 2016
30 Hazirandaki mısır devriminin sabahında, birbirlerinden tamamen farklı geçmişleri ve inançları olan otuz kişi bir
gün boyunca polis aracında gözaltında tutulur. Hayatta kalmak için aralarındaki çatışmalara son vermek ve uzlaşmak
zorundadırlar.
Yöne t me n: Hany A bu-Assad

THE PERFECT CIRCLE (KUSURSUZ ÇEMBER) 1997
Sırp Kuşatması altındaki Saraybosna'da insanlar kenti gruplar halinde terkederken geride kalanlar yokluk umutsuzluk
ve ölüm korkusuyla yüzyüzedir. Bu kargaşa arasında bencil, duyarsız bir şair, iki evsiz çocuğa rastlar.
Yöne t me n: Ade mir Ke nović
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FİLMLERİ
H AT I R L ATA N
ŞARKILAR
Filmler çoğu zaman unutulmaz
sahneleriyle akıllarımıza kazınır, nadiren
de müzikleriyle... Doğru sahne için seçilmiş
bir şarkı veya o filme özel hazırlanmış
bir beste bazen o kadar güçlüdür ki
zamanla film unutulsa da müziği belli
bir dönemi temsilen hafızamıza yerleşir.
Etkili bir görsellik, onu en iyi şekilde
destekleyecek olan işitsel unsurla tesir
gücünü katlayabilir. Bu sayımızda
filmlerde kullanılan etkili müzikleri sizin
için derledik.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Özdemir Erdoğan - Gurbet
https://youtu.be/w0DTBlCB9ko (03:21)
Ryan Gosling, Emma Stone - City of Stars
https://youtu.be/GTWqwSNQCcg (02:25)
Lana Del Rey - Young and Beautiful
https://youtu.be/o_1aF54DO60 (03:58)
Beck - Everybody’s Gotta Learn Sometime
https://youtu.be/uMoXXrDb3VM (05:40)
Pixies - Where Is My Mind?
https://youtu.be/49FB9hhoO6c (03:51)
The Coasters - Down in Mexico
https://youtu.be/tcHBRMg2JN4 (03:24)
Ennio Morricone - Once Upon a Time in America
https://youtu.be/Jj5Xczethmw (04:18)
Bobby McFerrin - Improvisation
https://youtu.be/XsQAeOZuxXw (08:37)
Clint Mansell - Lux Aeterna
https://youtu.be/oc3Cq89P97Y(03:54)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

İYİ SEYİRLER
KADİR EMRE AKCİ

Seyir kelimesinin anlamına baktığımızda gidiş, ilerleyiş, yürüyüş kavramlarıyla tanımlandığını
görüyoruz. Dergimizin bu ayki konusu olan sinemayı ise seyirlik bir sanat dalı olarak ele
alıyoruz. İkisi arasındaki etimolojik ilişki bir yana, sinemanın ve diğer seyirliklerin dünyayı
algılayışımıza doğrudan etkisi bir yana… Sinemanın zaman içerisindeki teknolojik gelişimi
bugün hareketli resimleri izleme ve üretme yöntemlerimizi de değiştirdi. Video tanımıyla birlikte
bir eğlence, bir propaganda aracı olmaktan daha fazlası haline gelen ve çokça tanıma bölünen
bu dünya artık iyiliği yaymak için de kullanılan en güçlü araçları barındırıyor. Daha kreatif,
daha gerçek ve daha doğrudan bir içerik dünyasını deneyimlediğimiz bu çağda sinema ve video
evrenini ilgilendiren birkaç teknolojiyi sizlere sunmaya çalıştık.

VlogNow
Android ve IOS marketlerde "VN Video Editor"
kısaltmasıyla yer alan bu video kurgu programı
Windows ve Mac üzerinde de kullanılabilir
durumda. Video içeriğin günden güne daha
fazla rağbet görmeye başlamasıyla dijital içerik
üreticilerin de öncelikli olarak ürettiği içerik türü
bu oldu. Bu gerçek beraberinde bazı teknik ve
teorik gereksinimleri doğurdu. Söz konusu video
olunca en önemli gereksinim de doğal olarak bir
kurgu programı. Ücretli ve ücretsiz erişilebilen
birçok “video editing” uygulaması içerisinde
VN’nin öne çıktığı tarafların başında ücretsiz
olması geliyor. Elbette başka ücretsiz uygulamalar
da var ama bu sefer de VN çalışabildiği cihaz
ve platformların yanı sıra ara yüzündeki pratik
tasarımla diğerlerinin bir adım önünde yer alıyor.
Kimi kurgu programları amatör başlangıçlar için
kullanım kolaylığı sunarken kimileri de daha
profesyonel video üreticilerine hizmet ediyor.
VN tam bu noktada her düzeyde kullanıcı için
yeterli ve etkili bir deneyim vaat ediyor. Hayal
ettiğiniz videoyu kolayca hazırlamak için 161
MB boyutunda VN uygulamasını mobil veya
masaüstü cihazınıza yüklemeniz yeterli.
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Internet of Elephants
Fillerin interneti ismiyle tanıdığımız oluşum
esasında IOT kısaltmasıyla bildiğimiz "Nesnelerin
İnterneti" kavramına bir göndermeyle karşımıza
çıkıyor. Bahsettiğimiz oluşum temelde bir artırılmış
gerçeklik “augmentedrelity (AR)” uygulamasından
ibaret. Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde dünya
genelindeki vahşi yaşamın %50’sinin yitip gitmesi bir
grup aktivisti harekete geçirmiş ve teknoloji destekli
bu oluşumu hayata geçirmeleri için ilham olmuş.
İsminde fillerden bahsediyor olsa da vahşi yaşamda
yer alan birçok türe yer verilen bu teknoloji ile vahşi
hayvanları günlük hayatımıza taşıyabiliyoruz. Yeni
nesillerin doğayla ilgili duyarlılıklarını yine onların
fazlasıyla vakit geçirdiği video, oyun vb. platformlara
uygun bir teknoloji vasıtasıyla canlandırmayı
hedefleyen oluşum “Vahşi yaşamı insanların günlük
hayatının pozitif bir parçası haline getirelim” diyor.
Artırılmış gerçeklik sayesinde günlük mekanlara
dair videolarınızda vahşi hayvanlara yer verebilir,
odanıza bir boz ayıyı sığdırabilir ve hatta mirketlerle
metro bekleyebilirsiniz. Safari Central bunları
gerçekleştirebileceğiniz uygulamalardan en bilineni.

A Good Movie to Watch
İzlenebilecek iyi bir film mi arıyorsunuz? Eğer
ne izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız
agoodmovietowatch.com adresine giderek sizin için
önerilen filmlerden birini seçebilirsiniz. Sistemin sizin
için rastgele önerdiği film hoşunuza gitmezse ufak birkaç
dokunuşla beklentinize daha yakın bir öneri almanız
mümkün. Daha nokta atışı bir öneri almak için film türü,
yayınlandığı yıl gibi belli başlı kriterlerle daraltılmış
aramaya geçebilirsiniz. Arama yapabileceğiniz kriterler
arasında en dikkat çekeni ise o anki ruh haliniz. Ruh
halinizi belirttiğiniz taktirde sistem size uygun bir film
önerebiliyor. Sistemin oldukça faydalı özelliklerinden
bir tanesi ise önerilen filmlerin altında hangi platformda
yayınlandığının belirtilmesi. Örneğin Netflix aboneliğiniz
yoksa o platformda yer alan filmi liste dışına atıp diğer
filmlere göz atabilirsiniz.
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“UMUT EN ZOR
DURUMLARDA BILE VARDIR”
AY B A L A H İ L Â L Y Ü K S E L
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Türkiye’de yaşayan
Suriyeli yetim çocukların
gerçek yaşam hikayesini
beyaz perdeye taşıyan,
Cannes ödüllü ünlü
Bosnalı yönetmen Aida
Begic sinemasının ilham
kaynaklarını 1868’e anlattı.

Sosyal konular, filmlerinizin ana motiflerinden biri.
Sanatın toplumun duygusal travmalarını iyileştirebileceğine inanıyor musunuz?
Sanatın amacının telkin etmek ya da iyileştirmek olduğunu
düşünmüyorum. Sanat, etrafımızda gördüğümüz şeylere
başka, farklı bir bakış açısı kazandırmak için var. Karakterler ve hikayeleriyle özdeşleşmeniz durumunda katarsis
etkisi olabilir. Sanat toplumla konuşamaz, her zaman
bireylerle konuşur.
Üçlemenizde savaş sonrası deneyim hakkında hikayeler
anlatıyorsunuz. Öte yandan filmlerinizdeki hakim temalar inanç ve umut? Bunun nedenini sorabilir miyiz?
Sinema karmaşıklığa ve gerçeğe yönelmelidir. Tıpkı
hayatta olduğu gibi, her zaman bir denge vardır. Savaşta insanlar sadece acı çekmezler, insanlar aynı zamanda
gülerler, aşık olurlar. Umut en zor durumlarda bile vardır.
Umut olmadan, insanlar ilerleyemezdi. Çok şey yaşamış
ama güzel kalmış insanlar hakkında üç film yaptım. Hayatın en zor anlarında güzelliği aramaya çalışıyordum. Bunu
insanlarda ve onların gücünde, umudunda ve mizahında
buldum. Filmlerimdeki karakterler o insanlar işte.
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Benim en büyük ilham
kaynağım, gerçekten zor şeyler
yaşamış ve hâlâ kendi içlerinde
aşkı bulabilen insanlar.

Hikayelerinizde kadın ve çocuklar
başrolde. Bu tercihin sebebi nedir?
Ben kadınım. Kadınların bakış açısından hikayeler anlatmak istiyorum.
Çocuklar en çok hayran olduklarım.
Çocuklarla çalışmayı ve filmlerimde
onlar hakkında konuşmayı seviyorum.

Hayatın zorluklarına rağmen ahlaklı
kalmaya çalışan insanlardan neden
ilham alıyorsunuz?
Benim en büyük ilham kaynağım,
gerçekten zor şeyler yaşamış ve hâlâ
kendi içlerinde aşkı bulabilen insanlar.
Bosna'da her gün tanıştığım insanlar...
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Savaşta insanlar sadece acı çekmezler,
insanlar aynı zamanda gülerler, aşık olurlar.
O insanlar savaşta ailelerini kaybetmiş
anneler, o insanlar ayrıca Türkiye'de
tanıştığım Suriyeli çocuklar…
Bugünlerde ne üzerinde çalışıyorsunuz? Geçen Ekim ayında temasa geçtiğimizde, yeni filminizin hazırlıklarından bahsetmiştiniz. Proje hakkında
bize ipucu verebilir misiniz?
Yeni filmim 'Ballad'ın post prodüksiyonundayım. Önümüzdeki yıl yayınlanmış
olacak. Savaşla ya da sonuçlarıyla ilgisi
olmayan bir aşk hikayesi. Komik ve

keyifli bir film. Üzerinde çalışmaktan
gerçekten keyif alıyorum.
Kovid-19 pandemisi hayatınızı veya
işinizi kalıcı olarak değiştirdi mi?
Dünyanın ve sinemanın geleceği konusunda iyimser misiniz?
Pandemi herkesin hayatını değiştirdi.
Sinema çok değişti ama bu mutlaka
kötü bir şey olmak zorunda değil. Bazen
etrafımızdaki değişiklikler bizi bir şeyler
yapmanın daha iyi yollarını bulmaya
zorlayabilir.
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SINEMATOGRAFIK HIKAYELERDEN
BEYAZ PERDEYE
YAŞAYANLAR MI ÇOK
YOKSA ÖLÜLER MI?
İ LYA S Y I L D I R I M
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Uzun kış gecelerinde sinematografik hikayelerin ardı arkası
kesilmez, ta ki baharın ilk cemreleri düşünceye kadar.
Modern zamanlarda, yıllar
boyunca şehir ahalisinin önemli
eğlencelerinden biriydi sinema;
ta ki internet çağı başlayıncaya
değin. Karanlık bir salonda bir
araya gelen yüzlerce insan beyaz
perdede kendilerine anlatılan
hikayeleri sessizce izlediler.
Bazen güldüler, bazen hikayenin
heyecanına kapıldılar, bazen
de karanlıkta yanındakilerin
görmesinden endişe ederek göz
yaşlarını gizlice sildiler. Büyülü
beyaz perde tahtını yıllar içinde
televizyona kaptırsa bile yakın
zamana kadar gücünü korumayı
başardı. Beklenmedik pandemi
nedeniyle kalabalıkların bir
araya gelmesi istenmeyen bir
durum olduğundan ve de akıllı
telefonlar üzerinden izlenebilen
binlerce film seçeneği artık sinemayı nostaljik bir alana sıkıştırmış gibi gözüküyor.
İnsanlara görsel bir şölen sunan
ve böylece izleyicinin izlediği
filmin kahramanlarıyla duygusal bir bağ kurduğu, ona dar
bir zaman dilimi içinde farklı
duygular yaşatmayı başaran
sinema, sadece şehirli kesimin
erişebildiği bir araç olarak kaldı.

Onun içindir ki kırsalda yaşayan
insanların hayatında hiçbir zaman sinema diye bir şey olmadı.
Biz 1980 öncesinde doğmuş
olanların bir kısmı elektriksiz
bir dünyaya gözlerimizi açtık.
Hikayelerin peşinden gitmek
Bizim çocukluğumuzda köyü
dış dünyaya bağlayan yegâne
iletişim kanalı pilli radyo idi ve
sadece birkaç hanede bulunurdu. Bazen biten pilin şehirden
gelmesi günler alır, dolayısıyla
köy odalarında orta ve uzun
dalga üzerinden dinlenen ajansların olmadığı geceler daha da
uzun olurdu. Yaz mevsiminde
herkes tarlada çalıştığından ya
da merada hayvanlarıyla meşgul
olduğundan arta kalan bir
zaman olmazdı. Kışın ise hayat
farklı bir form kazanır, temel
meşgale hayvanların bakımıyla
sınırlı kalırdı. Onun haricinde
yapacak başka da bir iş olmazdı.
İşte şehir ahalisinin elektriğe
bağımlı görsel hikayelerin
peşinden gitme arzusu, köyde
oldukça farklı bir formda ortaya
çıkmaktaydı.

Kış gecelerinde gaz lambasının
loş aydınlığında sedire ve divanlara yerleşen yaşlılar, duvar
diplerindeki minderlere ilişen
gençler sonu belirsiz bir yolculuğun yolcularıydı adeta. Çay,
kaçak tütünden sarılan cigaralar ve üzüm pestili birazdan
başlayacak bir yolcuğun temel
azığıydı.
Gündelik köy haline dair hasbihal ile başlayan sohbet yavaş
yavaş demini alır, geçmiş günlerin üzerindeki perde ağır ağır
aralanırdı. Eski kışlara dair avcılık hikayeleri, askerlik anıları,
kımıl ve çekirgenin ekinleri silip
süpürdüğü zorlu yılların acıklı
hatıraları, komşu köylerle yaşanan mera anlaşmazlıklarının
yüzyıllara yayılmış serencamı
sohbet odalarının ana gündemiydi. Bazen öyle olurdu ki aynı
olay birden fazla kişi tarafından
başından sonuna kadar anlatılır,
bazen de olayın kahramanlarından biri anlatılanlara itiraz
eder, hikayenin geri kalanını o
tamamlardı. Tabii bazen konunun tarafları arasında hararetli
tartışmalar yaşanır, yaşlılardan
birisi söze girerek konuyu he-

19

20

1868

D E R G İ / S I N E M AT O G R A F I K H I K AY E L E R D E N

B E YA Z P E R D E Y E

mencecik başka bir hikayeye bağlar ve böylece
yepyeni bir fasıl açmış olurdu. Biraz önceki
tartışma sanki hiç yaşanmamış gibi herkes yeni
anlatıcının söylediklerine dikkat kesilirdi.

etmez, önemli olan o anda herkesin söylemek istediğini en yüksek tonda dile getirmesi olurdu.
Bir çocuk olarak bu koroyu izlemek eğlenceli
olduğu kadar ürkütücüydü de.

Gecenin yönetmeni

Gecenin yönetmeni filmin makarasını çevirmekten yorgun düştüğünde artık hikayeler önemli
ölçüde tükenmiş olurdu. Bazı gözlerde uykunun ağırlığı iyiden iyiye kendisini hissettirmiş,
dinleyiciler artık konuşanın yüzüne değil de
kendi önlerine bakmaya başlamışlardır. Cümleler kopuk kopuktur. Konudan konuya hızlı
geçişler yapılır, dinleyicilerin dikkatini çekecek

Aslında kış akşamlarında çok da tek sesli bir anlatı olduğunu söylemek güçtü. Bazen bir anda
çoklu koro devreye girer, hatta evin dışından
duyulacak kadar bağırış çağırış hale dönüşürdü. Beş altı kişi aynı anda kendince bir şeyler
anlatır, kimse kimsenin ne söylediğine dikkat
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loş aydınlığında
sedire ve divanlara
yerleşen yaşlılar,
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bir heyecan uyandırmadığı fark edildiğinde araya sessizlik girmeye başlar. Her nasıl olursa,
kurulan bir cümlenin sonu gelmez, film kopar, zihinlerde bir herhangi bir görüntü yoktur
artık. Lamba duvarda asılıdır ancak odayı aydınlatmaz. Soba yanmaktadır ancak odadaki
herkesin ruhunu soğuk bir ürperti ele geçirmiştir. Bütün cümleler kurulmuş, bütün hikayeler
tamamlanmış, kahramanları ölmüş, anlaşmazlıklara dair adalet bile yeniden pay edilmiştir.
Söylenecek hiçbir şey yoktur. Sadece gecenin ayazında gür sesiyle uzaktan havlayan köpeklerin sesi işitilmektedir. Çocukların kendi aralarındaki fısıldaşmaları da bitmiştir. Bu kesinti
öylesine ağır, öylesine dayanılmazdır ki bir kahramanın ortaya atılıp bu katlanılmaz zulmü
sonlandırması gerekir. Bu zorlu görevi kim nasıl üstlenecektir? Bir anlık sessizlik yedi başlı bir
ejderha gibi odadaki herkesin boğazını sıkıp onları nefessiz bırakmıştır. Gece boyunca anlatılan hikayeler unutulmuş, içilen çayların tadı, yenen pestilin ağızda bıraktığı ekşimsilik yerini
acı bir kök tadına bırakmıştır. Gözler ya yere ya da tavanda çakılı halde bu esareti bitirecek
kahramanı beklemektedir.
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Sessizliği bitiren soru
Esaretin en dayanılmaz hal aldığı bir anda, hafif
bir boğaz temizleme sesi duyulur ve ejderhanın
kalbine yönelen darbe hedefini dizlerinin üzerine
çökertir. O uzun kış gecesinin insanları nefessiz
bırakan düğümünü çözecek olan bir sorudur.
Muhtemeldir ki, düşmanı bozguna uğratan
odanın en yaşlısıdır. Yüzünü tavandan gençlerin olduğu tarafa döndürmüş, gözüne kestirdiği
gençlerden birisinin adını söyleyerek, “Hele de
bakalım bu dünya üzerinde yaşayanlar mı çoktur,
yoksa ölmüş olanlar mı?” diye sorar.
Tek darbede ejderha yenik düşer, sobanın sıcaklığı yeniden hissedilir, gaz lambasının fitilinin
ucundaki titrek ışık yeniden canlanır. İhtiyarlardan biri yeleğinin cebindeki Serkisof’unu çıkarır
ve saatin kaç olduğunu söyler. Uykusu gelenler
müsaade ister, giden ilk grupla birlikte oda biraz
olsun seyrelir. Bazı misafirler oturdukları yerlerini değiştirir. Daha önce yerde oturan genç mi
yoksa orta yaşlı mı olduğuna henüz hükmedilmemiş birkaç kişi artık divanda kendisine yer bulur.
“Yaşayanlar mı yoksa ölüler mi çoktur?” sorusu
aslında sadece odaya çökmüş sessizliği kovmakla kalmaz, yeni bir sohbet faslını da açmış olur.
Anlayacağınız yönetmen film makarasını başa
sarmıştır. Daha doğrusu film bitmiş ancak filmin
kahramanları da izleyicileri de olay mahallini
terk etmeye pek niyetli değillerdir. Onun için
sönmeye yüz tutmuş sobaya birkaç dal meşe odunu daha atılır, cigara dumanından havası iyice
ağırlaşan odanın pencerelerinden birisi açılır,
zemherinin keskin soğuğunun içeriye doluşmasıyla yaşlılar yerinden doğrulur, gözlerindeki ateş
yeniden harlanır. Sanki biraz önce aynı hikayeler hiç anlatılmamış da yüzyıllık bir konuşma
orucunun iftarındaymışçasına büyük bir iştahla
yeniden kelimeler gaz lambasının haleli ışığında
yankılanmaya devam eder.
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Yönetmen yorulur, anlatıcılar bitkin düşer, dinleyiciler bir hayal âleminde sonu gelmez yolculuklara çıkar. Bu durum her gece olmasa kış gecelerinin çoğunda tekrarlanan alışıldık bir haldi.
Uzun kış gecelerinde sinematografik hikâyelerin
ardı arkası kesilmez, ta ki baharın ilk cemreleri
düşünceye kadar. Tabiat yeniden canlanır, hayat
anlatılan bir hikaye olmaktan çıkıp yaşanan bir
forma kavuşur. Böylece bir sonraki kış için biriktirilecek hatıraları yaşamanın vaktidir.
Değişimin ilk habercisi
Bütün hikayelerde olduğu üzere, o gün geldiğinde kaçınılmaz değişiklik gerçekleşti. Uzak
tepelerin ardından köye kadar gelen elektrik direkleri değişimin ilk habercisi oldu. Önceleri gaz
lambası duvarda bir dekora dönüştü, sonra yaz
ortasında buz gibi su içebilmenin konforu kuşattı
köyü. Çok geçmeden sihirli kutu köy odalarının
daimi konuğu olarak yerini aldı.
Radyo gibi bu sihirli kutudan da sınırlı sayıda
evde vardı. Siyah beyaz bir ekranda zaman zaman oldukça bulanık bir görüntüye sahip olmasına karşın, bağımlılık yaratan etkisini göstermesi
için çok vakit geçmesine gerek kalmadı. Yetişkin
erkeklerin dünyasının sınırları artık çok daha
genişti. Köyün sınırlarını bir hayli aşan, hatta
kıtalar ötesindeki meselelere uzanan bir dağarcık
oluştu kısa sürede. Bir araya gelindiğinde artık
ülke ve dünyanın politik gündemiydi konuşulan.
Amerika ve Rusya arasındaki rekabet, Amerikan
ordusunun mu yoksa Rusya’nınkisini mi daha
güçlü olduğuna dair uzun tartışmalar vardı köy
odalarında.
Kadınların ve genç kızların sihirli kutuyla
kurdukları ilk bağ Türk filmleri üzerinden gerçekleşmişti. Filiz Akın ya da Hülya Koçyiğit’in
hıçkırıkları tüm izleyicilerin boğazının düğümlenesine yetiyordu.
Biz çocukların dünyasında ise artık Cüneyt Arkın
vardı. Bir vuruşta onlarca Bizans askerini yere
yıkan "Kara Murat" bir anda konuşmalarımızın
sıradan bir paydaşı oluvermişti. Dahası sadece
ders kitaplarından adını duyduğumuz Amerika
bizim içinde artık çok yakın bir yerdi. Mississippi
nehri boyunca birlikte seyahat eden kaçak bir si-
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yahi köle ve haşarı beyaz çocuğun maceralarında
iyi ve kötüyü tayin eder olmuştuk.
Esasında sihirli kutunun biz çocukların ve kadınların dünyasında oluşturduğu anafor sadece onun
karşısında oturduğumuz anlarla sınırlı değildi.
İzlenen bir filmi izlememiş olanlara anlatmak
başlı başına bir keyifti. Hiçbir karesini atlamadan
başından sonuna kadar filmi anlatırken filmi
tekrar izlemişlik hissi uyanırdı içinizde. Hatta
filmi dinlemiş olanlar yıllar sonra film yeniden
gösterildiğinde izleme şansına sahip olduklarında ne eksik ne fazla bütün kareler kendilerine
fazlasıyla tanıdıktı.
Köy odalarında hâlâ “Ölüler mi yoksa yaşayanlar
mı daha çok?” sorusunu sormaya ihtiyaç duyuluyor mu emin değilim. Kesin olan şu ki aradan
geçen kırk yılda sihirli kutu bir cebe sığacak
kadar küçülerek etki alanını köy odalarının çok
daha ötesine taşıdı. Bütün hikayeleri artık sihirli
kutu anlatıyor. Aynı hikayeyi eş zamanlı olarak
Peru’nun bir dağ köyündeki çocuk ile Japonya’nın metropollerindeki çocuklar aynı anda
izleyebiliyor olsa da uyandırdıkları etkinin farklı
olduğu kuşku götürmez.

“Düşün, uzay çağında bir ayağımız,
Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri
Düşün, olasılık, atom fiziği
Ve bizi biz eden amansız sevda”
Ahmet Arif
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Galatasaray Lisesi’nde Tahir Abacı’nın derse girince öğrencilerden
edebiyat ders kitabını atmalarını, onun yerine Sait Faik Abasıyanık’ın
kitaplarını almalarını söylediğini öğrendiğimde Ölü Ozanlar
Derneği’ndeki edebiyat kitabını yırtma sahnesinin filmden ibaret
olmadığını anladım. Benzer hocalar, benzer öğrenciler, benzer
kaygıların herkes için ortak olduğunu da.
Uzun zamandır kahramanlardan söz etmiyoruz. Bağımsız
filmleri bir yana bırakalım, ana akım sinemada bile kahramanlar artık kahraman değil. Kâh "Batman", "Superman"
filmlerindeki gibi kahramanların kahramanlığını sorguluyoruz, kâh "Yenilmezler"de (Avengers) olduğu gibi kötü adamı
daha çok seviyoruz, kâh bu yılın filmleri olan "Yarının Savaşı"
(The Tomorrow War) "Black Widow"daki gibi her türlü kahramanlık girişimi ucuz bir parodiden öteye gitmiyor… Gitmiyor
çünkü Hollywood bile kahramanlara inanmıyor artık.
Kuşkusuz filmlerin, dahası sanat eserlerinin bir şeyleri
sorgulaması, tersyüz etmesi, genelgeçer anlayışları tartışması
önemli. Hollywood’un kahramanları neydi ki, şimdi onların
eksikliğinden yakınalım? Üstelik bu sorgulama, yeni bir şey
de değil. Büyükşehirde yaşayan, taşradaki ailenin kahramanı
Charlie dayının düpedüz hastalıklı bir seri katil olduğunu
anlatmamış mıydı Alfred Hitchcok? Üstelik 1943 yılında.
Kayıp kahramanlar
Dahası, kahramanların mevcudiyeti bir yerde bir sıkıntının
olduğunu göstermez mi? Adalet işliyorsa, siyasi mekanizma
tıkır tıkırsa, insanların dertlerine çare bulunuyorsa kahramanlar da birer yük olmaktan öteye gitmez. Ancak Hollywood’un kahramanları sorgulaması, bu mekanizmaların iyiye
gittiğine işaret etmiyor. Aksine söz konusu filmlerin ekonomik krizlerle koşut olarak ortaya çıktığını, ekonomik ve
politik buhranın yükselmesiyle artış gösterdiğinizi düşündüğümüzde düzenin bozulmasının kahramanları da etkilediğini fark etmemek mümkün değil.

Oysa sıradan bir sinema seyircisi olarak olağanüstü, doğaüstü kahramanlara gözümüz tok. Dünyayı seyrettiğimizde
onun da klişeler, basmakalıplar, kötü yazılmış karakterlerle
dolu ucuz bir filmden ibaret olduğunu görüyoruz. Belki de
bu yüzden bizi dünyaya tekrar inandırması için yüzümüzü
tekrar tekrar beyazperdeye döndürüyoruz.
Doğaüstü kahramanlar değil, bize sıradanlığımızı hatırlatacak kahramanlar da kayıp. Son otuz yıldır akademiden sinemaya, edebiyattan kültürel çalışmalara dek ağırlık gösteren
fark, farklılık, ideolojik analiz, eleştiri düşüncesi sıradan olanı, ortak olanı göz ardı etmemize yol açtı. Her türlü ortaklık,
ortak iyi, dayanışma, birlik ve beraberlik söylemi karşısında
entelektüel kaşlar hemen kalkıverdi. Bu kavramlar totaliterlik çağrıştırmadan düşünülemedi bile.
Ütopyalardan distopyaya
O yüzden sıradan kahramanlar da yok artık. Bizi ütopyalara
sürükleyecek (ve nihayetinde ütopyayı distopyaya döndürecek) kişilere değil, hepimizde ortak olana, bize, insanlığımıza seslenen birilerinden söz ediyorum.
Kuşkusuz her birimiz böyle insanları tanıdık, tanıyoruz. Önce
ailemizde, sonra sokakta, mahallemizde (en azından eskiden
öyleydi). Ama daha önemlisi herkesle birlikte okulda. Herkesin hayatında onu etkileyen bir öğretmeni olmuştur. Zaten
sıradanlıkla kastettiğim de aslında bu. Sıradanlığa sıkıcılığı
çağrıştıracak bir biçimde işaret etmiyorum, aksine içimizdeki
ortaklığı çağrıştıran bir şey olarak bakmaya çalışıyorum.
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Kahramanları sorgulayan, tartışmaya açan, genelgeçer
dışavurumları tersyüz eden filmlere bir itirazım yok.

Dolayısıyla bir sınıfta, hele benim okuduğum dönemdeki
gibi siyah önlükler içinde, dışarıdan bakan bir göze “aynı”
gelen onlarca sıradan öğrenci arasında, sizi etkileyen, hayatınıza dokunan, en yalın ifadesiyle size “ilham veren” bir
öğretmenle karşılaşabiliyorsunuz. Elbette, bunun ilkokulda olması şart değil. Benim gibi şanslı biriyseniz sadece
ilkokulda değil, ortaokul ve lisede bile size ilham veren
hocalarla karşılaşmanız mümkün. Sizi okumaya sevk eden
bir edebiyat öğretmeni, yazmaya sevk eden bir İngilizce öğretmeni, bilimin önemini anlamanızı sağlayan bir fen bilgisi
hocası… Sadece bizi biçimlendirmekle kalmadılar; dünyayı
tanımanıza, öğrenmenize, şüpheye düştüğünüzde ona tekrar
inanmanıza yol açmadılar mı?

Bu tür öğretmenleri anlatan filmlere rastlanmıyor artık. Hemen herkesin aklına ilk gelen "Ölü Ozanlar Derneği" (Dead
Poets Society, 1989) filmi gibi mesela. Katı bir disiplin ve
hiyerarşi altında öğrenim gören çocukların dünyası John Keating’in (Robin Williams) okula gelmesiyle değişiverir, başka
bir anlam kazanır. Her zaman iyi bir sonuç verip vermediği
tartışmalıdır tabii!
Ama Galatasaray Lisesi’nde Tahir Abacı’nın derse girince
öğrencilerden edebiyat ders kitabını atmalarını, onun yerine
Sait Faik Abasıyanık’ın kitaplarını almalarını söylediğini
öğrendiğimde "Ölü Ozanlar Derneği"ndeki edebiyat kitabını
yırtma sahnesinin filmden ibaret olmadığını anladım. Benzer
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hocalar, benzer öğrenciler, benzer kaygıların herkes için ortak olduğunu da.
“Sorunlu” öğrenciler
1995 tarihli "Sakıncalı Düşünceler"
(Dangerous Mind) filmini de ele alabiliriz. Louanne (Michelle Pfeiffer) eski bir
denizcidir, eşinden ayrılmıştır. Şehrin
yoksul kesiminde bir okulda öğretmenlik işi bulur. İlk bakışta öğrencilerin
hepsi uğraşılmaya değmez “sorunlu”
tiplerdir. Ancak Louanne inat eder,
kendisine başta itiraz eden öğrencileriyle bağ kurmak için sıra dışı yöntemler
kullanır. Böylece hem öğretmenliğini
yapar hem de öğrencilerin sorunlarına çözümler bulur. Dahası kendisi de
sorunları olan biri olmasına rağmen
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mücadeleden vazgeçmez. Kuşkusuz bu
tür örnekler çoğaltılabilir. Sidney Pointer’ın efsanevi bir rol çıkardığı "Sevgili
Öğretmenim" (To Sir, with Love, 1967)
bu türün klasiklerinden biridir. "Kalk
ve Diren" (Stand and Deliver, 1988)
filmi de öyle…
Farkı belirlemek için son dönem örneklerinden "Sınıf"a (Entre les Murs,
2008) bakalım. Zira bu film sözünü
ettiğim diğer örneklerden epeyce farklı.
Sorunlu bir okulda farklı etnik kimliklerden öğrencilere ders veren Fransızca
hocası François’in (François Bégadeau)
hikayesine odaklanan film, François’in
başarısızlığını gösterdiği gibi, Fransa’da öğrencilerin hiçbir şey öğrenemediklerini söyleyerek biter. Hiç önemsiz
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bir tespit değildir bu ama sadece olumsuzluğu göstermekle kalır.
Kahramanları sorgulayan, tartışmaya
açan, genelgeçer dışavurumları tersyüz
eden filmlere bir itirazım yok. Ama
bütün bu olumsuz çözümleme sırasında
ortaklığın, olumluluğun, sıradanlığın,
hepimizi ilgilendiren şeylerin, daha da
önemlisi dünyaya inancın, kaybolmasa
bile göz ardı edildiğini düşünmüyor
değilim.
Belki de olumsuzluğu ortadan kaldırmakla işe başlamak lazım. Başa, ilk
cümleye dönmek gerekiyor belki de:
Uzun zamandır kahramanlara ihtiyacımız var…
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HER YERDE,

HER DÖNEMDE

IYILIK”

“GÜZELLIK KAPISININ ANAHTARI
HER YERDE, HER DÖNEMDE IYILIK”
Usta yönetmen Nazif Tunç ile vizyona yeni giren filmi “Karınca”dan yola çıkarak
sinemamızdaki iyiliğin serüvenini konuştuk.

F O T O Ğ R A F A A / F A T I H T Ü R K Y I L M A Z
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Anadolu insanının feraseti ustalıkla
beyaz perdeye aktardığınız yeni
filminiz “Karınca” vizyona girdi,
hayırlı olsun.“Karınca” projesinin
macerasından başlayalım istiyorum…

ulusal yarışma bölüme seçildi. İlk
gösterimden sonra seyircinin gözlerindeki
parıltıyı, göz aydınlığını görünce 30
yıldan bu yana "Karınca"nın beklenen bir
film olduğunu göndüm.

Anadolu insanının feraseti deyimini
filmime yakıştırdığınız için teşekkür
ediyorum. Gerçekten de sinemamızda
uzun yıllardır unutturulmuş Anadolu
insanının vicdanı, feraseti, iyilik yolunda
fedakârlığı görülsün istedim "Karınca"
filmimizde. İlk öykü 2015’te yazıldı.
Sonra dönüşümlere uğradı tabii.
Senaryoyu "Karınca" filminin başrol
oyuncusu Halit Karaata ile birlikte
çekime hazırladık. Dağ dağa omuz
vermiş gibi… İki yıl bekledi senaryo.
Şemsi Hoca karakterinin ete kemiğe
büründüğü, gönlünü güzelliklerle
işlediği bir zamandı bu. Derviş meşrep,
memleket ve hakikat ehli, perdede
hasretini çektiğimiz Anadolulu insan tipi,
karakteri ortaya çıktı. Tevhit inancından
beslenen, Allah’tan başka hiçbir gücün,
hiçbir kuvvetin, hiçbir iktidarın, hiçbir
şebekenin, hiçbir örgütün, hiçbir
emperyalist kuvvetin önünde diz
çökmeyen, boyunduruğa gelmeyen
Anadolu Müslümanının temsiliydi
Şemsi. Bu karakter temsili çok uzun
zamandır sinemamızda yok maalesef.
Anadolu insanının filmlerimizde
yeniden var edilmesinin armağanıdır bir
bakıma "Karınca"nın Şemsi Hocası…
Karınca, 2017 senesinde Kültür ve
Turizm Bakanlığı yapım desteği aldı.
TRT de ortak yapımcı olunca yapım
engelleri aşıldı. Dükkânlarımızın
duvarlarına astığımız “karınca duası” gibi
bereketlendi. Çift kanatla uçan, mumdan
gemilerle ateşten denizleri aşan bir film
oldu. 2018 senesinin sonbahar aylarında
çekimleri yaptık. Bir yıla yakın post
prodüksiyon sürecinden sonra 2019’un
Kasım ayında Boğaziçi Film Festivali’nde

Tam dörtnala koşmasını beklediğimiz,
gösterime gireceğimiz bir zamanda
(Mayıs 2020’de gösterime girecekti)
bütün dünyayı hapseden illet yüzünden
filmin salon gösterimlerini ertelemek
zorunda kaldık. Bir yıldan fazla seyirciyle
vuslatını bekledi. Sinemaların açılmasıyla
da birlikte 2 Temmuz’da gösterime girdi.
Bir kamyon şoförünün iyi niyetle yaptığı
bir yardım sonrasında yaşananlar
anlatılıyor. Sinemanın insanları
iyiliğe yöneltmedeki rolünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İşin aslı sinema da güzel bir hikaye
anlatmaktır. "Karınca" filmi; yalın,
kolay, yormayan iyilik, merhamet, en
önemlisi vicdanla helalleşme hikayesi
anlatıyor. Bütün Doğu hikaye türlerinde
hak ve hakikate doğru katıksız bir
yöneliş var. Biz bu iyilik hikayelerinden
beslenmişiz. Fani dünyayı güzelleştiren
iyiliktir. Güzellik kapısının anahtarı her
yerde, her dönemde iyiliktir. İnsanın
karşılıksız, mecbur olmadan, fedakârlığı,
iyiliği tutuyor dünyayı ayakta. İnsan
ruhundaki derinliğin iyilikle, merhametle
ölçülebileceğine inananlardanım. Bir
toplum zenginlikle, konforla mutlu
olmaz. İnsanlığı mutlu eden ve yücelten
birbirimizin feryadına, iniltisine iyilik ve
merhametle koşmaktır.
Sinema da bunu hem gözle, hem kulakla,
hem gönüllere dokunuşuyla yapan bir
sanat. Anadolu merhamet medeniyetinin
kökü, merhamet toplumunun tescilli
coğrafyası… Vermeyi, dağıtmayı, yararlı
olmayı, fedakârlığı, iyiliği, merhameti

HER YERDE,

HER DÖNEMDE

IYILIK”

Sinemanın olan bitenden,
insanın ve insanlığın geldiği
uçurumdan, dünyanın
kıyamet eşiğine gelişinden
daha çok dertlenmesi
gerektiğini düşünüyorum.
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HER YERDE,

HER DÖNEMDE

IYILIK”

Anadolu merhamet medeniyetinin kökü, merhamet toplumunun tescilli coğrafyası…
Vermeyi, dağıtmayı, yararlı olmayı, fedakârlığı, iyiliği, merhameti amentü edinmiş.
amentü edinmiş. Yoklukta bile
gülümsemeyi emreden Müslümanların
bin yılda oluşturdukları gözyaşı
medeniyeti çok hikaye verecektir
sinemaya...
Sanatın kalitesi iyiliğe, güzelliğe
ulaştıkça yükselir. Sanat da yücelir.
Sanatçı da yücelir. Sanatçının yaşadıkları
çağın vicdanıdır. Perdede insanlığın
iniltilerine, feryatlarına duyarsız
kalamazlar. Fıtrat iyiliği emrediyor.
İnsan fıtratı sürekli iyiliğe muhtaç. Hem
iyilik yaparken, hem iyilikle karşılaşırken
tamamlanır. Erdeme, kemâlâta bir adım

daha yaklaşır. Yeşilçam yönetmenlerinin
halk ile kurduğu çok güzel bir bağ vardı.
Türk sinemasında “iyilik” temasının
yeterince işlendiğini düşünüyor
musunuz?
Yeşilçam yönetmenleri, Anadolu
coğrafyasında binlerce yılda yoğrulmuş
bir cevher olarak iyilik duygusunu eşsiz
filmlerle sundular. Biz bu filmlerde
insanın insana borcunun sadece iyilik
olduğunu gördük. Bu filmlerde kötü
kaybetti, iyiler kazandı. Bu filmler hep
iyilikle ve mutlu sonlar ile bitti. Bir film

hiçbir şey yapmasa gözyaşı döktürse,
ağlatsa bile kıymetlidir. Gözyaşı iyiliğin,
iyilik kapısının anahtarıdır. Bütün kainat
kavga, hırlaşma, çatışma ile değil; iyilikle
mihverinde dönüp duruyor. Bu ahengin
sanatçı tarafından da görülüp tanıklığının
perdeye aktarılmaması körlüktür.
Siz bir yönetmen ve senarist olarak
Doğu dünyasının kadim hikayeleriyle
irtibatlı birisiniz. "Karınca"da bunun
yansımaları var mı?
Sinemada yapmak için süt emdiğim
kaynaklar, senaryo için dolambaçlı
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HER YERDE,

HER DÖNEMDE

IYILIK”

İşin aslı sinema da güzel bir hikaye anlatmaktır. "Karınca" filmi; yalın, kolay,
yormayan iyilik, merhamet, en önemlisi vicdanla helalleşme hikayesi anlatıyor.

mecram kadim irfan oldu hep. Marifet ve
hakikat yolculuğumdur sinema. Kur’an-ı
Kerim ayetleri, peygamber kıssaları,
hadisler çoğunlukla filmlerime ilham
kaynağıdır. Velhasıl vahiy kültürüne
yaslanmayı seven bir yönetmenim.
Doğu edebiyatının hikaye kuramına,
insan temsillerine, ıstılah, kavram,
deyim ve mecazlarına kafa yordum.
Filmlerimde Anadolu’nun merhametli,
şefkatli, mütedeyyin, Müslüman karakter
temsili arayışı içindeydim.
Karınca", hem Neml (Karınca) Suresi’nin
ayetlerine, hem de Sadi-i Şirazi’nin
“Bostan”ındaki küçük öykücüğe
yaslanır. Memleketine dışardan gelen
tehlikeyi görünce tedirgin ve telaşla
soydaşlarını uyarmak için feryat eden bir
karınca temsil edilir Kur’an-ı Kerim’de.
“Bostan”da çuvalın içinde bilinmeden
yuvasından uzak bir yere götürülmüş

karıncanın ailesine kavuşturulması
vardır. Karıncayı yuvasından ayrı koyana
mürüvvet olmayacağından bahsedilir.
Evinden uzaklaştırılmış olan karıncayı
yuvasına götürüp teslim etmedikçe
iyilik sahiplerine rahat yoktur. Güçlü
yerlerden esinlenmiş bir karakter ve
hikaye zembereği var filmimizde. O
yüzden su gibi akıp gittiğini söylüyor
seyreden.
Bütün edebiyatımız karınca hikayeleri,
temsilleriyle doludur. Karınca sadece
ağustos böceği hikâyesinde olduğu gibi
çabalamanın, emeğin, sabrın sembolü
olarak kalmaz bu dağarcıkta. Dünyada
ve ahirette helalleşmenin de ölçütü bir
küçük mahluktur olarak geçer şiirde,
kıssada. Peygamberden hak soran yine
bir karıncadır. Ahirette hakkın alan
karıncadır. Yine kendisinden milyonlarca
büyüklükteki fillere, kendini sömürecek,
hortumuyla yutacak sömürücülere savaş

açan, kafa tutan, meydan okuyan yine
karıncadır.
Sinemamızın göç, mültecilik ve ilkim
değişikliği başta olmak üzere küresel
problemler için yeterli duyarlılığı
gösterdiğini düşünüyor musunuz?
Galiba insanlığın başında ve eşiğindeki
bu belalarla dertlenen, aymazlık
uykusuna yatmayan, kekeme olmayan
sadece sinema sanatı kaldı. Diğer anlatı
sanatlarına haksızlık etmiş olmayalım
yine de. Sinema sanatı yaygınlığı ve
etkisiyle İsrafil süruna üfleyinceye kadar
insanlığa ve dünyamıza musallat olan bu
bela ve musibetleri dile getiren tek sanat
olarak kalacak gibi… Diğer sanatlar
neresinde bu duyarlığın pek tartamam!
Sinemanın olan bitenden, insanın ve
insanlığın geldiği uçurumdan, dünyanın
kıyamet eşiğine gelişinden daha çok
dertlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
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Karpuz Kabuğundan
Gemilerin Kaptanı
Ahmet Uluçay
S U AV I K E M A L YA Z G I Ç
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Ahmet Uluçay’ın
kalbine sinema aşkını
1960’ların ortalarında
köyün ilkokuluna gelen
seyyar bir sinemacı
düşürdü.

FOTOĞRAF AA / SELMA KOCABAŞ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyü. Türk sinemasının “nevi şahsına münhasır” diyebileceğimiz az sayıdaki sinemacısından biri olan Ahmet Uluçay’ın doğduğu,
yaşadığı, kısa filmler ve bir uzun metrajlı filme imza attığı şimdi mezarının bulunduğu
yerleşim birimi. Ahmet Uluçay’ı anlamak için bu coğrafi konumlamayı yapmamız şart.
Zira Ahmet Uluçay’ın doğup yaşadığı köyü bilmek Halit Refiğ’in İzmirli, Atıf Yılmaz’ın
Mersinli ya da Yılmaz Güney’in Adana’nın Yenice ilçesinden olduğunu bilmekten farklı
bir anlam taşır. Zira bahsettiğim üç sinemacı, sanatlarını İstanbul’a gelmelerine borçlular.
Oysa Ahmet Uluçay’ı Ahmet Uluçay yapan onu da sinemacılığını da hep küçümseyen
köyüdür tam olarak. Ahmet Uluçay’ın sinema gibi “şehirli” bir sanata böyle özgün bir
dünya katabilen sinemacı olmak anlamında sadece Türk sinemasında değil dünya sinemasında bile fazla emsali yoktur. Ahmet Uluçay’ın sinemada orijinal bir dünya kurabilmesini,
İstanbul’da tutunamamasına rağmen değil İstanbul’da tutunamamış olmasına borçlu
olduğunu bile söyleyebiliriz.
“Sinemayı biz bulurduk”
1954 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde doğan Ahmet Uluçay’ın
kalbine sinema aşkını 1960’ların ortalarında köyün ilkokuluna gelen seyyar bir sinemacı
düşürdü. Onlu yaşlarındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile köyde sağda-solda topladıklarından tahta bir sinema makinesi yaparak, terkedilmiş eski bir ahırda köylülere kasabadaki
sinemanın çöplüğünde bulunmuş kırpıntı filmleri gösterdi. Ama bu yetmezdi Uluçay için.
1994 yılında "Optik Düşler"i çekti. Filmin kurgusunu ve seslendirmesini de köyünde yaptı.
Arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile birlikte “Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu”nu kurdu. Öyle bir mesaidir ki bu sinema “tekrar” icat edilmiştir sanki. Hatta Uluçay,
o günleri anlatırken “Sinemayı Edison ile Lumiere kardeşler bulmasaydı mutlaka İsmail'le
biz bulurduk.” der.
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Yani yolu Yeşilçam’a düşmeyen bir
sinemacıydı Uluçay. O imkânsızlıklar içinde yaptığı 30 dakikalık
film, 1994 yılında 6. Ankara Uluslararası Film Festivali, Üniversite
Sinema Kulüpleri Birliği Özel
Ödülü’ne layık görüldü. Kısa filmler ve ödüller ardı ardına geldi.
“Bizim Köyün Orta Yeri Sinema”,
“Minyatür Cosmosda Rüya”, “İnci
Deniz Dibinde”, “Exorcise” bunlardan bazılarıydı.
Karpuz kabuğundan gemiler
Uluçay, kısa filmlere sığmayan
sözlerini ve karelerini "Karpuz

K A P TA N I A H M E T U L U Ç AY

Kabuğundan Gemiler Yapmak"ta
anlattı. Esasen bir otoportre idi
film. Sinema tutkunu iki gencin
ailelerine, kasabadaki fotoğrafçıya ve sinemacıya rağmen bu
tutkularının peşinden gitmesini
anlatıyordu. Profesyonel oyuncuların yer almadığı filmde Uluçay’a
ait alabildiğine deruni bir dünya
beyaz perdeye yansıyordu. O dünyayı temaşa ederken, bu dervişane
vizyonun, seyirciyi kendisiyle
kurabildiği diyaloğa ve paylaşmaya bağlı olarak adeta kanatlandırdığını hissetmek mümkün. Tıpkı
kısa filmlerini seyrettiğim zamanlarda olduğu gibi Walter Benja-

“Van Gogh olabilmek için bir boya, bir fırça bir
de Van Gogh’a ihtiyaç var. Ben boya ve fırçaya pek
takılmıyorum; yüreğimle ve samimiyetimle çalışıyorum.”

FILMDEN

BİR SAHNE

min’in “Çocukluğunu al ve kaç.
Zira sahip olduğun tek şey odur”
sözü beynimde sürekli yankılandı.
Evet, Uluçay çocukluğuna, yani
pek çok insanın ‘moda bir tüketim
nesnesi’ olarak, sözüm ona hayıflanarak hatırlarmış gibi yaptığı
döneme, öylesine sahip çıkmış ki,
onun içinde bulunduğu koşullarda ve yetişme şartlarında birinin
kolayca düşeceği mahallilik ve
naiflik gibi tuzaklardan kendini
korumayı başarmış. Bununla da
kalmamış, içinde bulunduğu ‘dezavantajları’ dahiyâne çözümlerle
avantaja ve zenginliğe, imkânsızlıkları imkâna çevirmişti.
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Ahmet Uluçay’ın dünyasını temaşa ederken, bu dervişane vizyonun, seyirciyi
diyaloğa ve paylaşmaya bağlı olarak adeta kanatlandırdığını hissetmek mümkün.
Van Gogh olmak için

Küller ve Kemikler

Ahmet Uluçay’ın hayatı, mazeret üretmekten bir
şeyler yapmaya vakit bulamayan herkesi tekzip
etti. Ortaya bir şey koyamamak için bunca geçerli sebebi olan Uluçay’ın sözleri bilmem gereken
ibreti verir mi? “Van Gogh olabilmek için bir
boya, bir fırça bir de Van Gogh’a ihtiyaç var. Ben
boya ve fırçaya pek takılmıyorum; yüreğimle ve
samimiyetimle çalışıyorum. İnsanlar samimiyetinizi gördüğünde ‘Biz bu öyküyü dinlemek istiyorduk. Varsın görüntü kalitesiz olsun’ diyorlar.
Karakterlerim arasında konuşmaların az olması,
benim dünyamla alâkalı. Gürültü, dünyayı
kirletiyor. Ben film yaparken ‘bunun kuralı bu’
demiyorum. Sadece ‘Söyle kalbim’ diyorum.”

Bir kitabı daha var Uluçay’ın. Çekilmemiş bir
filmin senaryosu değil “Küller ve Kemikler”. Kelimenin tam anlamıyla bir uzun hikaye. Hikayenin
senaryo yazarı karakteri (elbette Ahmet Uluçay)
ile yazdığı senaryonun ana karakteri olan kendi
çocukluğunun muhabbeti ve hesaplaşmasının
hikayesi bu metin. Taşranın, doğanın, kültürün,
hayatın “parçalanmaz bütünlüğü” içinde aynı
karakterin çocukluğu ve büyüklüğünü bir araya
getiren hikayede yazılan senaryo sahne sahne ilerlerken bir yönüyle Exupery’nin "Küçük Prens"ine,
bir yönüyle de Rilke’nin "Malte Laurids Brigge"nin
Notları’na akraba olan bir metinle karşı karşıya
kalıyoruz. Niçin mi? Çünkü “parçalanmaz bütünlüğe” tam sığmayan ama ondan da asla kopmayan
bir metin “Küller ve Kemikler”. Ne yazık ki yayınlandığını görmeye Uluçay’ın ömrü vefa etmedi.

Kısa filmlerinden birinin adı "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" olan Uluçay’ın kalbini
dinlemek kalbimize çok şey kazandıracak. “Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi?” rahmetli Ahmet
Uluçay’ın dönem dönem tuttuğu günlüklerden
oluşuyor. Ahmet Uluçay’ın gündelik hayatı, görüştüğü kişiler, kişisel sağlığı, okuduğu kitaplar,
olaylar ve insanlar karşısında aldığı tutumlar
güncenin ana eksenini oluşturuyor. Peki, bunları
bilmeli miyiz? Bu sorunun cevabı herkes için
“Evet” olmayabilir. Ancak Ahmet Uluçay için
yanıtımız kesinlikle “Evet”. Zira çektiği filmlere
sadece entelektüel birikimini değil bütün şahsiyetini kazımış bir yönetmen Ahmet Uluçay.

Ahmet Uluçay beynindeki tümör dolayısıyla tedavi
gördüğü İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde zatürreye yakalanarak 30 Kasım 2009’da vefat etti.
Son bir temennimiz var. Umarız “Güvercin Hırsızları” filminin ödüllü yönetmeni Osman Nail
Doğan, Ahmet Uluçay’ın 1993 yılında kaleme aldığı “Bozkırda Deniz Kabuğu”nu beyaz perdede
görmemizi sağlar.
Ayşe Şasa, “İnşallah biz yanılırız da değeri
anlaşılır” diyordu Ahmet Uluçay için. Umarız
rahmetlinin yanılma temennisi de gerçekleşir.
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Çatışma bölgelerinde yaşayan insanların uğradığı zulümleri konu alan kısa film ve
belgeselleriyle tanınan yönetmen Tülay Gökçimen ile konuştuk.
FOTOĞRAF AA / UFUK ERTOP

S U R I Y E ' D E K I S AVA Ş TA N K A Ç A N 1 0 K A D I N I N YA Ş A D I K L A R I N I A N L ATA N
" H AY K I R I Ş" B E L G E S E L I N I N G Ö S T E R I M I N D E N B I R K A R E

Belgesel yönetmenliğine nasıl başladınız?
Belgesel hayatıma ilk olarak yıllar önce gittiğim Beykoz’daki
cam ocağında girdi. Ondan önce de tek düşüncem aslında
gazetecilik yapmaktı. Gençlik dönemlerimde araştırmacı gazeteciliğin hayallerini kurar kendi kendime dosyalar oluştururdum. Nedendir bilmem bu dosyalar hep hak ihlalleri üzerine
olurdu. Bir gün bir seyyar satıcının belediye zabıtası tarafından nasıl dövüldüğünü, bir gün Bosna’da yaşanan durumları
dosya olarak hazırlayıp kendi kendime sunum yapardım.
Aslında bu gazetecilik aşkı, yanlış yerde yanlış zamanlarda

bulunmam sebebiyle başıma çok da bela açmıştı. Şimdi geriye
doğru baktığımda hepsini tebessümle hatırlıyorum.
İlk belgeselimin bir cam ocağından çıktı demiştim. Aslında
oraya çalıştığım kanal için iki dakikalık bir video çekmeye
gitmiştim. Ama kumun ve camın ateşle dansı beni büyülemişti. İşi uzatıp 16 dakikalık bir cam belgeseli ile ilk çalışmamı
gerçekleştirdim. Daha sonra dünyanın gidişatı ve tabii ki
asıl sesini duyurmak istediğim insanların varlığı beni konu
değiştirmeye itti. Şimdi yaklaşık 20 yıldır medya camiasının
içindeyim, bunun 12 yılı sadece belgesellerle geçti.
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FOTOĞRAF AA / CEM GENCO

Siz özellikle kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplarla
çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bu kesime yönelik
yaptığınız belgesel projelerinden bahseder misiniz?

Human Movie Team’e gelmek istiyorum: Bilhassa
Filistin’deki son olaylarda çok dikkat çekici videolar yaptı. O projenin hayata geçmesi nasıl oldu?

Kadın bir belgeselci olarak bu alanda daha rahat çalışabileceğim grupları keşfettikten sonra onların üzerine gitmeye başladım. Kadın ve çocuklar bir kadınla
daha rahat konuşuyorlar. Özellikle savaş, çatışma,
işgal, afet bölgelerinde yaşayan veya bir mülteci kampında hayatına devam etmek zorunda kalan kadınlar
bir erkeğe anlatamadıkları her şeyi size rahatça anlatabiliyor. Bunun ne kadarını duyuracağınıza siz karar
veriyorsunuz. Son 12 yıldır daha çok savaş ve işgal
bölgelerinde, mülteci kamplarında çalışma yaptığım
için kadın ve çocuklara odaklandım. Bu grup savaşın
en masumları gibi geliyor bana. Hele çocuklar, çevrelerinde ne olup bittiğinden çoğunun haberi bile yok.
Onların o saf, samimi kurduğu cümleleri duymak için
bir ömür harcamaya hazırım.

Human Movie Team altı yıl önce kamuoyundaki yanlış mülteci algısını değiştirmek, dünya genelinde yaşanan hak ihlallerini farklı dillerde dünyaya duyurabilmek için kurulan bir platform. “Dünya için bir şey
yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum”
diyen gençlerin cevabı, bir multimedya yeni medya
haraketi. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcısı
olan ve tamamen gönüllü çalışan bir yapı. Dünyada
örneği var mı bilmiyorum, bence yok. Evet son Kudüs
ve Gazze krizinde 17 gün hiç nefes almadan yaşananları 3 dilde dünyaya duyurmaya çalıştı. İsrailli yetkililere cevap niteliğinde videolar yaptı. Human Movie
Team Kudüs’ün sesini duyururken Kudüs ve Gazze
de onların sesini duyurdu diyebiliriz.
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Özellikle savaş, çatışma, işgal,
afet bölgelerinde yaşayan
veya bir mülteci kampında
hayatına devam etmek zorunda
kalan kadınlar bir erkeğe
anlatamadıkları her şeyi size
rahatça anlatabiliyor.

Sinemanın göç, mültecilik ve ilkim
değişikliği başta olmak üzere küresel problemler için yeterli duyarlılığı
gösterdiğini düşünüyor musunuz?
Sinemanın ne kadar güçlü bir alan
olduğu malum. Biz de bu gücü kullanarak dünyaya bir şeyler anlatmak
istiyoruz. Göç ve mültecilik konusunda yeterince ürün çıktı mı bu sorunun
cevabı bence göç edenlerin memleketi
veya ırkı ile orantılı diyebiliriz. Dünyada genel olarak mülteciliğe karşı zaten bir önyargı var. Mültecilerin yerlerinden edilmiş ve göç etmeye mecbur
bırakılmış kişiler olduğunu düşünmeden onlara dair herkes bir şey söyleme
hakkı buluyor kendinde. Göç eden
veya etmeye zorlanan bir Yahudi ise
ona binlerce film yapılabilir. Zaten
Holokost Sineması dediğimiz bir
lobi var. Aynı konuda aynı minvalde
aynı şeyi anlatan yüzerce film yapıldı
dünyada. Ve ne hikmet ise bunlar hep
festivallerden ödülle döner. Festivalin
düzenleyicileridir zaten bir zamanlar
göçe zorlanan. Ama göç eden, mülteci
olan bir Ortadoğulu, Afrikalı veya
Asyalı ise hele de Müslümansa işi
zor demektir. Onların gerçekleri bile
görünmezken sinemaya yansımaları
da çok zor oluyor. Ege’de, Akdeniz’de
batan göçmen tekneleri ile ilgili kaç
film yapıldı bugüne kadar? Veya
ABD’ye iltica etmek isteyen ve aç susuz günlerce yol yürüyen pek çok mil-
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letten insan var. Onların yaşadığı bir
gün bir filme konu olmayı hak etmez
miydi? Tabii ki ederdi. Suriye’de bir
milyon insan hayatını kaybetti, binlerce
kadına tecavüz edildi, çocuklar sakat
kaldı. Ben bu konularla ilgili 4 belgesel
yapabildim. Human Movie Team olarak
yüzlerce videoya imza attık. Ama daha
çok belgesel çekebilirdim, çekmeliydim.
Bu da benim eksiğim. Orada yaşayan
her insanın, hayatını kaybeden her
insanın bir hikayesi var. Her zaman
söylüyorum mülteciler sadece sayıdan
ibaret değiller.
Belgesel çekerken savaş bölgelerinde,
kamplarda yaşadığınız, unutamadığınız birkaç hatırayı 1868 okurlarıyla
paylaşır mısınız?
Bangladeş’te “İyi Geceler Rohingya”
belgeselinin çekimleri için Cox’s Bazaar
kentinde kamplarda kalmayan Rohingyalılarla görüşmemiz gerekiyordu. Ama
o bölgelerde hep ne yaptığınızı takip
eden birileri olur peşinizde. Onları
atlatmalısınız çünkü konuşacağınız insanların hayatını riske atabilirsiniz. Bu
yüzden kılık değiştirerek ve saatlerce
başka şeyler yaparak peşimizdeki insanları atlatıp barakalarda kalan Rohingyalılarla konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Oldukça hareketli saatlerdi ve sonunda
muradımıza ermiştik. Bunu birkaç
bölgede daha yaşadığımızı biliyorum.
Tabii ki oldukça çok yaşanmışlık birikiyor çalışmalarımızda. Hepsi benim
için değerli ve unutulmaz. Halep’te
çekim yaparken kafamın üstünden varil
bombalı bir helikopterin geçmesini hiç
unutamadım yerimden kımıldayamamıştım sonra helikopter uzaklaşınca
oradaki pazar yeri gibi bir yere girmiştik. Hayat hemen devam etti sonrasında
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Son 12 yıldır daha çok savaş
ve işgal bölgelerinde, mülteci
kamplarında çalışma yaptığım
için kadın ve çocuklara
odaklandım.

tabii. Bir mülteci kampında yaşayan kadınlara
gül dağıtmıştık bir gün. Kendilerini önemli
hissetsinler, kadın gibi hissetsinler diye. 75
yaşında bir ablamız vardı, çiçeği uzatınca çok
ağlamıştı. Sonra beraber ağladık. Hatta onun
çadırından çıkınca karşı çadırdaki yaşlı bir
amca “Bana neden vermiyorsun çiçek?” dedi
ona da verdik, çok mutlu oldu. Şimdi düşündükçe mutlu eden, gülümseten veya çok üzen
pek çok anı birikti aklımda, kalbimde.
Şu an üzerinde çalıştığınız bir belgesel projesi var mı?
Evet şu an üç farklı belgesel var çalıştığımız.
Birine nerdeyse dört yıldır çalışıyorum ama
Kovid-19 sebebiyle çekimlere başlayamadım
çünkü çekimleri yapacağımız yerler yurt dışı
ve zaman zaman salgının merkezi gözüküyordu. Biri Kudüs’le ilgili, onun alt yapısını da bu
konuda uzman arkadaşlar çalışıp hazırlıyorlar
en son planlamaları bitirip çekimlere başlayacağız inşallah. Tabii Kudüs kapıları açılırsa…
Bir de Doğu Türkistan çalışmamız başladı.
Rabbim yardım ederse bu üçünden en az biri
Ocak 2022’ye kadar bitecek.. Filistinli yönetmen arkadaşım Nevras Ebu Salih’ten bir söz
aldım, onun evinin duvarına yazdığı bir cümle
bizi çok iyi anlatıyor: “Kendi filmimizi ancak
biz çekeriz…”
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BU FILMLERDE
IYILIK BAŞROLDE
SEYDA KOCAÖZ

Hayat, yaşamımıza giren ve çıkan insanların bize kattıklarından oluşan bir serüvendir. Bazı insanlar
bu serüveni tamamlarken arkalarında birçok güzel anı bırakırken bazıları için durum tamamen
farklıdır. Yapılan her iyiliğin bir mükafatı olduğu gibi yapılan her bir kötülük de er ya da geç karşlığını
bulmaktadır.
İyilerin her zaman kazanmadığı bu dünyada iyiliğin en büyük erdemlerden biri olduğunu kanıtlayan on
filmi siz değerli okurlarımız için derledik. Listemizde, iyiliğin karşılıksız kalmayacağını anlatmaya talip
10 film bulunuyor. Koltuklarınızı hazırdıysanız başlıyoruz. Keyifli seyirler.

O K U L T I R A Ş I
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Okul Tıraşı - 2021
Katıldığı festivallerden prestijli ödüller ile dönen Ferit
Karahan imzalı "Okul Traşı", iki dostun bağlılıklarını gözler önüne seren bir film. Yusuf’un bir anda rahatsızlanan
arkadaşı Momo’yu hastaneye götürme yolunda sarf ettiği
çabalar dosluğun ve iyiliğin önplanda olduğu sayılı Türk
filmleri arasında yer alıyor.
Yerdeki Yıldızlar - 2007
Çevresi ve ailesi tarafından tembel olduğu için dışlanan sekiz yaşındaki Ishaan’ın hayatını konu alan film,
öğretmen ve öğrenci ilişkisine örnek yapımlar arasında
bulunuyor. Shankar adlı bir resim öğretmeninin Ishaan’ın hayatına dokunuşunu konu alan "Yerdeki Yıldızlar",
yapılan iyiliklerin küçük bir çocuğun hayatındaki önemli
etkilerini ekranlara taşıyor.

YERDEKI YILDIZLAR

Çizgili Pijamalı Çocuk - 2008
Her ne kadar sonu tahmin edilenin dışında bitse de iyiliğin küçük kalplerde yeşermesinin daha kolay olduğunu
kanıtlayan "Çizgili Pijamalı Çocuk", seyircisine gözyaşı
vaadeden filmler arasında bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı
zamanında geçen film, Alman çocuk Bruno ile Yahudi
arkadaşı arasındaki bağı konu alıyor.

Ç I Z G I L I

P I J A M A L I Ç O C U K

Otel Ruanda - 2004
1994'de Hutularla Tutsiler arasında çıkan savaşı gerçekleriyle ekranlara taşıyan "Otel Ruanda", ceset tarlasına
dönen sokaklardan insanları kurtarmak için otelini halka
açan Paul Rusesabagina adındaki bir adamın çabasını
konu alıyor.
Fil Adam - 1980
Gerçek bir hayat öyküsünü konu alan "Fil Adam",
toplumdan dışlanan John Merrick isimli bir adamın Dr.
Treves ile hayata yeniden bağlanmasını ekranlara taşıyor.
Film, doğuştan engeli bulunan John’ın Treves sayesinde
hızla tedavi olmasını ve topluma kazandırılmasını konu
işliyor.

FIL ADAM

FILMLERDE

IYILIK BAŞROLDE
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KIM’IN ADASI

Kim’in Adası - 2009
Birbirlerinden uzak ama bir o kadar da
yakın ilişkileri olan iki farklı hayatın
kesişmesini işleyen film, asosyal bir
kızın kurtuluşunu konu alıyor. Yapılan iyiliğin kimi zaman karşlıklı yarar
sağladığını gözler önüne seren "Kim"in
Adası, fark etmeden birbirlerinin hayatlarına dokunan iki insanın hikayesi.
Mucize - 2015
1960’larda darbenin gölgesindeki
Türkiye’ye ışık tutan film, Egeli bir
öğretmenin Anadolu’nun ücra bir
köşesine sürgün edilişini konu alıyor.
Öğretmenin onlarca öğrenci arasında
kendisine öğrenci bildiği köyün engelli
genci Aziz’i hayata bağlama serüveni,
seyircileri kimi zaman güldürürken
kimi zaman da hüzne davet ediyor.
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Kör Nokta - 2009
Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek ekranlara gelen Kör Nokta, evsiz
bir çocuğun koruyucu aile ile birlikte
yeniden hayat bulmasını ve topluma
kazandırılmasını konu alıyor. Destek
görünce bir ağaç gibi yeşeren çocukların hayatlarına dokunmanın ne kadar
önemli olduğunu gözler önüne seren
film, onurlu bir mücadelenin anlatıldığı izlenesi bir yapım olarak seyirci
karşısına çıkıyor.
Kayıp Balık Nemo - 2003
Pixar Stüdyoları tarafından hayata geçirilen "Kayıp Balık Nemo", içerisinde
okyanusun derinliklerine karşı büyük
merak duyan küçük bir palyaço balığının hikayesini anlatıyor. Evinden ayrılıp çıktığı keşif yolunda türlü tehliklerle karşılaşan Nemo, yolda karşılaştığı
deniz dostlarının yardımları sayesinde
bu tehlikelerin üstesinden geliyor.
Arakçılar - 2018

ARAKÇILAR

Film, hırsızlık yaparak geçinen bir
ailenin tesadüfen karşılaştıkları küçük
bir kız sayesinde değişen hayatlarını
perdeye taşıyor. Ebeveynin şiddetine
maruz kalan küçük kız ile arakçı ailenin birbirlerinden öğrenmeleri gereken
çok şeyin olduğunu kanıtlayan film,
2018 yılında Altın Palmiye Ödülü’nün
sahibi olmuştu.
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Karakterlerin iyilik ve kötülük
arasındaki dengede nasıl gidip
geldiklerini de yine bu filmlerde
inceleyebilmek mümkündür. Her kötü
olaya rağmen içinde yine de iyiye,
güzele, doğruya, dürüstlüğe dair bir
umut olan ve olayların yönünü de bu
şekilde dönüştürenler karanlığın içinde
parıldayabilir.

Sinema eleştirmeni Nino Frank, "Çifte Tazminat"
(Double Indemnity, 1944), "Laura" (1944), "Malta Şahini"
(Maltese Falcon,1941) ve "Cinayet Tatlım" (Murder, My
Sweet, 1944) isimli dört filmi izlediğinde bu eserlerin
ortak bir noktaları olduğunu fark eder. “Yeni bir Polisiye
Drama Tipi: Suç Macerası” isimli makalesinde de ilk kez,
roman noir’den esinlenerek bu filmleri tanımlayan terimi
kullanır: Film noir, yani kara film...
Alman dışavurumculuğuyla ortaya çıkan, ikinci Dünya
Savaşı’yla beraber Hollywood’a taşınan türün filmlerinde
sisli, karanlık görüntüler eşliğinde suç hikayelerini izleriz. James Naremore’a göre kara filmi tanımak kolay olsa
da tanımlamak zordur. Çünkü birbirinden farklı öğelerin
bir araya gelmesi gerekir. Karakterlerin iyilik ve kötülük
arasındaki dengede nasıl gidip geldiklerini de yine bu
filmlerde inceleyebilmek mümkündür. Her kötü olaya
rağmen içinde yine de iyiye, güzele, doğruya, dürüstlüğe dair bir umut olan ve olayların yönünü de bu şekilde
dönüştürenler karanlığın içinde parıldayabilir.
Kara filmler aynı zamanda Lacan’ın Ayna Evresi kavramını da, bir yorumlama şansı olarak karşımızda durur.
Jean Louis Baudry, perde ve seyirci arasındaki ilişkiyi
Ayna Evresi üzerinden açıklayarak, sinemada öteki yüzümüzle karşılaştığımızı söyler. Kara filmler seyircisini
bu öteki yüzle sert bir şekilde karşılaştırır. Umutsuzluğun, güvensizliğin, bunalımın hâkim olduğu görülür.
Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya
çıkan filmler toplumun içinde bulunduğu ruh haliyle de
örtüşür. Hikayeleri kaybeden kahramanlar, suça buluşan
insanlar, itici sayılabilecek karakterlerle doludur. Orson
Welles, Fritz Lang ve Alfred Hitchcock gibi yönetmenler de bu türde çok sayıda film üretir. Kimi uzmanlara
göre film noir, tanımlanmaya başladıktan sonra yavaşça
sinema sahnesinden çekilir. Gerçekten film noir örneği
vermek isteyen yönetmenler türü dönüştürür: yeni kara
film.
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ŞÜPHENIN GÖLGESI

Türün örnekleri belli başlı örneklerinde kötülükle
muhteşem bir savaş verir iyilik. Kötülüğe karşı durmaya
çalışır. Bazen kazanır, bazen kaybeder. Ama film boyunca karakterler hem kendilerini hem çevresindekileri sorgular. Bu da bize iyiliği yeniden düşündürür. İyi nedir,
iyilik kötülüğün zıddı mıdır? Peki iyi bir insan olmak
yeterli midir? İnsan ne kadar kötüleşebilir, bu kötülük
içinde iyilik kalabilir mi? Şimdi bu türün örneği olarak
kabul edilen, birbirinden farklı yönetmenlerin elinden
çıkmış birkaç filme bakıp, insanın iyilik ve kötülük eksenindeki gidiş gelişlerine ve iyiliğin galip çıktığı anlara
odaklanmaya çalışalım.
"Şüphenin Gölgesi"
"Şüphenin Gölgesi" (Shadow of a Doubt, 1943) Alfred
Hitchcock’un yönetmenliğinde çekilmiş bir film. Hitchcock’un da kişisel olarak en çok sevdiğini söylediği
filmlerinden biri. Hikayemiz bir katilin polislerden
saklanmak için ailesinin evine dönmesiyle başlar. Polis
tarafından aranan Charlie, sessiz sakin bir kasaba olan
Santa Rosa’ya yıllar sonra geri döner. Ailesi bu dönüşün nedeninden habersizdir. Çevresindeki herkes onun
hayırsever ve eğlenceli bir adam olduğunu düşünür. O
da yeğenleriyle birlikte zaman geçirmeye başlar. Ancak
kısa süre sonra iki dedektif eve gazeteci kılığında gelir.
Gazetecilerin sorduğu sorular ve yaşananların ardından
Charles’ın kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Charles
dayısından şüphelenmeye başlar. Kısa süre sonra da
cinayeti çözer. İkili arasında bir kedi fare kovalamacası
başlar. Diğer yandan yeğen Charles, dayısının bir suçlu
olduğunun öğrenildiğinde ailesinin itibarının yerle bir
olacağını, annesinin perişan olacağını düşünüp buhrana
sürüklenir. Yine de dedektiflere yardım etmeye kararlıdır. Tüm saf ve iyi niyetiyle dayısının yakalanması
için elinden geleni yapacaktır. Yeğen Charles’in içinde
bulunduğu korkunç durumda bile insanları korumaya ve
yardımcı olmaya çalışması, dayı Charles’in tam zıttı bir

47

48

1868

DERGİ / KARA FILMLERIN

İYI

İNSANLARI

Ş E Y TA N I N

Türün örnekleri belli
başlı örneklerinde
kötülükle muhteşem
bir savaş verir iyilik.
Kötülüğe karşı durmaya
çalışır. Bazen kazanır,
bazen kaybeder. Ama
film boyunca karakterler
hem kendilerini hem
çevresindekileri sorgular.

anlam dünyasına sahip olması şaşırtıcıdır. Birisi iyiliğin diğeri ise kötülüğün temsilcidir.
"Şeytanın Kızı Gilda"
Charles Vidor’un yönetmenliğini yaptığı
bu müthiş maceranın sinema tarihinin en
önemli filmlerinden biri olduğunu söylemek çok da zor değil. Başrollerini Rita
Hayworth, Glenn Ford ve George Macready’nin oynadığı "Şeytanın Kızı Gilda" (Gilda,
1946) iki erkek ve bir kadın arasındaki ilişki
yumağını seyircisine aktarır. Hikaye içinde
kimin haklı, kimin haksız olduğu zaman

KIZI GILDA

zaman karışır. Hayword ise unutulmaz
sahneleriyle akıllara kazınır. Sinema eleştirmeni Murat Özer filmi anlatırken, “karakterlerin iyilik ve kötülük arasında gidip
gelen ‘dengesiz’ doğalarını deşifre etmemizi
zorlaştıran bir biçemin takipçisidir, kimden
yana tavır alacağımızı hiçbir zaman bilemeyiz, belki de bilmekten kaçınırız” der.
"Darağacımı Yükseğe Kur"
Bu türle ilgili çalışmalar yapanlara göre
türün en görkemli eserlerinden biri olan
"Darağacımı Yükseğe Kur" (Out of the Past,
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1947) Jacques Tourneur yönetmenliğinde beyazperdede görülür. Küçük
bir kasabada benzin istasyonunda
çalışan Jeff Bailey (Robert Mitchum)
sıradan bir hayata sahiptir. Ancak bir
gün istasyona gelen bir adam onun
karanlık geçmişinin ortaya çıkmasına
neden olur. Jeff içine düştüğü olaylardan kaçıp, yine kasabada küçük ve
sakin hayatına devam etmek istemektedir. Ancak etrafını saran yalanlar
onun doğru kararı vermesini zorlaştırır. Mitchum’a sinema tarihine kazınan sahnelerde eşlik eden isim Kirk
Douglas, hikayede iyinin temsilcisi
ise Jeff’in dilsiz ve sağır sağ kolunu
canlandıran Dickie Moore’dur.
DARAĞACIMI YÜKSEĞE

KUR

"Altın Hazineleri"

A LT I N

K AY N A K L A R
Murat Özer,
2011;

B u rç i n S. Ya lç ı n ,

Aşktan

da

Üstün 50

U m ut Tü m ay A rs la n , Ay n a n ı n S ı r la r ı :

Kuramı,

Kültür ve

İletişim

Dergisi,

2009

Film,

İst.,

Psikanalitik Film

HAZINELERI

Bir örnek de tür dışından verelim.
John Huston tarafından yazılıp yönetilen "Altın Hazineleri" (The Treasure of the Sierra Madre, 1945) aynı
dönemde çekilse de kara film değil,
bir Western’dir. Zengin olma peşinde
koşan insanların hikayelerine odaklanan film, paranın insan üzerindeki
etkilerini gözler önüne serer. Humphrey Bogart’ın canlandırdığı Fred,
Meksika'da dostu Curtin'la buluşur.
İkili zorlu maceralardan sonra şehirde
para kazanamayacaklarına ikna olur.
En sonunda Howard ile tanışırlar ve
altın aramaya karar verirler. En başta
küçük hedeflerle başladıkları bu işte
hırslarına yenilirler. Fred altın buldukça içindeki iyiyi öldürmeye, Curtin ise
başına ne gelirse gelsin iyilikten yana
olmaya devam eder. "Malta Şahini"
isimli filmden de tanıdığımız, bu
filmle en iyi yardımcı oyuncu Oscar’ını alan Walter Thomas Huston’ın canlandırdığı Howard ise ikisi arasındaki
dengeyi sağlamaya çalışır.
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Sinema disipliniyle üretim yapan ve çağına
tanıklık etmek isteyen sanatçının elinde
belgesel sinemanın gücü vardır.
Gerçeğin estetik biçimde yeniden ifadesidir belgesel sinemanın tarifi. Ayrıcalığı gerçeğin ifadesidir. Onu sanat yapan
estetik olarak yapılabilir olmasıdır.
Sinema ile ilgili tarafı ise yine kurguya
başvurulmasıdır.
Çağımızın en büyük insani sorunu
olarak Kovid-19 pandemisi rol çalmış
gibi gözükse de pandemiden bağımsız
olarak yerlerinden zorla göç ettirilen
milyonlarca insanın trajedisi salgın
hastalığın eklenmesiyle birlikte daha da
trajik bir hale gelmiştir.
Sinema disipliniyle üretim yapan ve
çağına tanıklık etmek isteyen sanatçının
elinde belgesel sinemanın gücü vardır.
İnsanlığın ortak hafızasına not düşmek için belgesel sinemanın gücünden
faydalandım ben de yönetmenliğini
yaptığım işlerimde.
Savaşlar, çatışmalar nedeniyle hayatını
kaybeden, göçe zorlanan insanların yaşadıklarına kayıtsız kalmak film diliyle
kendisini ifade eden bir sanatçı için ağır
bir yük olacaktı. Bu durumda benim
elimden ne gelir sorusunu cevaplamalı
her insan. Benim elimden de tanıklık
etmek, kaydetmek ve bunu dünyaya
yaymak geliyorsa durmak insanlığıma
ihanet olurdu.

İyilik yolunda Sudan Darfur’a, Somali’ye, Suriye’ye, Irak’a, Myanmar’a,
Bangladeş’e, Zambiya’ya ve nice insanlık ızdırabının yaşandığı coğrafyaya
yolculuk ettim. Hayatta kalması için
suya, gıdaya, ilaca, sağlık hizmetine
acil ihtiyaç duyan insanların filmlerini
yaptım belgesel sinema diliyle.
Sizlere bu yolculuklarımdan 4 filmin
kısa yapım hikayelerini anlatacağım.
Müsteşfa: Sudan’ın Darfur bölgesinin
Nyala kenti yakınlarında mülteci kamplarında doktordan ve ilaçtan mahrum
yaşayan on binlerce insanın hayatta
kalabilmesi için ücretsiz sağlık hizmeti
veren bir hastaneye doğru yola çıktığımızda, Darfur'da insan olarak yaşayacağımız deneyimin de başlangıcındaydık.
Kızılay’ın Sağlık Bakanlığı ile birlikte
Darfur’a sağlık hizmeti götürdüğü bu
hastane sahra koşullarında çadırlardan
oluşan ancak hayati ameliyatlar dahil
çocuk, kadın hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar gibi ciddi alanlarda sağlık hizmeti
veren bir yerdi. Müsteşfa, bölgede
konuşulan Arapçada şifahane anlamına
geliyor, hastane yani. Çekimleri 40 gün
süren, kurgusunu da 1 ayda tamamlayabildiğimiz Müsteşfa, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde finalist, Varna
Film Festivali’nde en iyi film, Cannes
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Film Festivali Film Marketi’nde Türkiye’yi
temsil eden filmlerden biri oldu.
Samir’in Rüyası: Ailesinin kız çocuklarını
yanlarına alarak göç etmek zorunda kaldıkları
Afganistan’dan dayısıyla birlikte anne, babasının ve kardeşlerinin peşinden giden ve Erzurum’da soğuktan donmak üzereyken bulunan
Samir’in hikayesini anlatıyor bu filmimiz de.
Samir’in Rüyası Erzurum’da başlıyor. Kopenhag’da anne ve babasına kavuşmasıyla bitiyor.
Kızılay ve Kızılhaç hareketinin aile birleştirme
programları kapsamında Türk Kızılay, Danimarka Kızılayı, ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç
Federasyonu’nun organizasyonu ile 9 yaşındaki
Samir ailesine kavuşturuluyor. Yönetmen olarak tüm bu sürece tanıklık ediyorum kameramla. Sonra yine bu iyilik yolculuğunu kitlelere
yayma serüveni başlıyor. Ankara Film Festivali
finalisti, Asya Pasifik Barış Filmleri Festivali

finalisti, Varna Film Festivali özel gösterimi ve
üniversite özel gösterimleri ile devam ediyor
Samir’in Rüyası.
3 Kadın: Myanmar’ın Arakan bölgesinden
Bangladeş’e yine zorla göç ettirilen ve göç
yolunda eşlerini, çocuklarını, akrabalarını
kaybeden, işkence, tecavüz gibi ağır durumlara maruz kalan yirmili yaşlarında üç kadının
hikayesini anlattık bu filmde. Asya Pasifik Film
Festivali finalisti olan filmi üniversitelerin özel
gösterimleri aracılığıyla insanlara ulaştırmaya
gayret ettim.
Mutfak: Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış kadınlar
Kızılay’ın Konya Toplum Merkezi’nde bir araya gelirler. Bu kez yönetmen olarak sorumluluğum onları aynı aşçılık atölyesinde buluşturup
birlikte yemek yaparlarken, yaptıkları yemeği
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İyilik yolunda Sudan
Darfur’a, Somali’ye,
Suriye’ye, Irak’a,
Myanmar’a, Bangladeş’e,
Zambiya’ya ve nice
insanlık ızdırabının
yaşandığı coğrafyaya
yolculuk ettim.
birlikte kurdukları bir sofrada yemelerini sağlamaktı. Anadolu çağlar boyu
ihtiyacı olan insanları doyuran bereketli
bir sofraya benzer. Mutfak filmi de bu
düşünceden doğdu. En çok neyi özlediniz diye sordum o kadınlara: Hepsi
kendi evlerini, mutfaklarını, ocaklarını
özlediklerini söylediler. Mutfak, ocak
özlenen yerdir. Sadece karnını değil
muhabbetiyle ruhunu da doyurur sofra
insanın.
Çok sayıda kurmaca eser izlediği için seyircinin gerçeği aradığını düşündüğüm
bir dönemde işler üretiyoruz. Dolayısıyla sinemada da, sinemanın kuruluş
döneminin ve ilk 30 yılının eserlerinin
üslubuna dönüş başladı. Belgeselle
kurmacanın iç içe geçtiği dökü-dramaya
geri dönüyoruz diğer sanat dallarında da. Taşlar yeniden yerine oturuyor
sanki. İyiliğin peşinden giderken güzeli
de ihmal etmemek gerekiyor belgesel
sinema ürünleri için.

Not: Yazıda bahsi geçen tüm filmleri
youtube.com/user/armaganpekkaya
adresinden izleyebilirsiniz.
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SINIRLARIN
ÖT E K İ YÜZ Ü N D E

“UMUDUN
ÖTEKİ YÜZÜ”
MUHAMMET ERKAM BÜLBÜL

Jean Renoir "La Grande İllusion" filmiyle İkinci Dünya
Savaşı’nı durdurmaya çalıştığını söylemişti. Daha sonra ise
“Berbat bir başarısızlıktı; durduramadım.” demişti. “Sinemanın böyle bir etkisi yoktur. Ama açıkçası bu filmi izlemeye
gidenleri; hepimizin aynı olduğunu, hepimizin insan olduğunu ve yarının mültecileri olacaklarını anlamaya zorluyorum.”
Bu sözleri sarf etti Aki Kaurismäki, Berlin Film Festivali’nde.“Avrupa'da yükselen sağ partileri ve ırkçılığın durdurulması mümkün mü?” sorusu üzerine.
“Umudun Öteki Yüzü” 2017 yılında yapılmış bir Fin filmi.
Bilhassa Türkiye’de de bir çeşit hayal ülkesi ‘dreamland’ olan
Finlandiya’ya giden bir mültecinin hayatını, kendine has,
mizahi bir dille anlatıyor. Kaurismäki’nin dili ve üslubu kendine özgüdür. Sineması kendine has bir dile, renge ve müziğe
sahiptir. Dili de oldukça sivridir. Ama bu dili anlamak için
de zekânızı kullanmanız şarttır. Emeğini asla bir başkasının
tembelliğine teslim etmez.
Akışa yön vermek
Avrupa’nın çok övdüğü ve birçok ödülle taçlandırdığı Aki
Kaurismäki, basit bir amacı gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet,
sinemanın tarihin akışını değiştirme gücü yoktur fakat bu
akışa yön verme şansı vardır. İkinci Dünya Savaşı’nı engelleyemeyen filmler olduğu gibi çıkarmak için çaba sarfedenler
de oldu. Bugünün Avrupa'sında -ya da dünyasında diye daha
geniş bir halka çizelim- ırkçılığı körükleyen, büyüten ve propagandasını yapan onlarca film çekildi. Direkt olarak savaşı
çıkarmadılar ama o zemini sürekli olarak hazırladılar
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“Umudun Öteki Yüzü” Avrupa’nın yükselen ırkçılık
anlayışına bir isyanın sesidir.
Mülteci meselesinin tekrar geniş yankı bulduğu şu günlerde
Aki Kaurismäki ülkemizde yükselen mülteci karşıtlarının
suratına -ne yazık ki anlayamayacakları- bir sille aşk ediyor
aslında. Bilhassa sosyal medyada hızlı bir şekilde yükselen
ırkçı ve mülteci karşıtı söylemler tam da “Umudun Öteki
Yüzü”nün mizahına uygun. Bir Balkan ya da Kafkas göçmeni
kendisinden sonra mülteci durumuna düşen bir Suriyeli ya da
Afgan göçmene saldırıyor. Aki Kaurismäki de "Umudun Öteki
Yüzünde" tam olarak bunu söylüyor onlara: “Yarının mültecileri olacaklarını anlamaya zorluyorum.”
Rüya ülkesinde mülteci olmak
Tabii ülkemizdeki bu söylem, aslında bize yabancı, Batı’dan
devşirme bir söylem. Genetik kodları göçmek üzerine kurulu
bir milletin; İslam ve hoşgörüyle yoğrulmuş, mazluma kucak
açma, zalimin karşısında olma hali, kapitalist bakışın bireyci
toplum zorlamasıyla kadük bir hal aldı. Ne bireyselleşebildik;
gönlümüz müsaade etti, ne de o irfanı yüzyıllara yayılmış
birliktelik anlayışımızı sürdürebildik. Yani öykündüğümüz
“dreamland” Finleri değiliz ki biz. Ya da neden olalım? Aki
Kaurismäki o soğuk ülkenin soğuk insanlarını mizahi bir dille
eleştiriyor. Bizim öykündüğümüz kutsal (!) Finleri.
“Umudun Öteki Yüzü” Avrupa’nın yükselen ırkçılık anlayışına
bir isyanın sesidir. Film dili ve üslubuyla, hatta müzikleriyle kendi
ülkesinden başlayıp tüm Avrupa’yı eleştirir. Üstelik bu üslup
Uzak Asya’dan Güney Amerika’ya kadar her toplumda yer bulacak, anlaşılacak bir eleştiridir. Zira mültecilik konusunda acının
pornografisi denilebilecek her şey yaşanmış, ölümlerin rakamlardan ibaret olduğu bir hal almıştır. Akdeniz’de, Ege’de ölüme terk
edilmek artık oldukça sıradan bir deport etme halinden başka bir
şey değil. Her şeye ve tüm provokasyonlara rağmen Türkiye bir
‘gönül ülkesi’ olmaya devam edecek. Zira Finler, empatilerini “biz
de bir gün mülteci olursak…” diye kurarken biz zaten doğumumuz itibariyle bu dünyanın mültecisi olduğumuzun farkındayız.
İki adam iki yaşam
Suriye Halepli bir göçmenin kız kardeşiyle çıktığı yolda;
onu kaybedip Finlandiya’ya varması ve mültecilik başvurusu
yapmasıyla başlıyor film. Fakat uzun diplomatik süreçler ve
mültecilerin yaşadıklarına tamamen kayıtsız bir anlayışla her
gün başlarında patlayan bombalar için “Ciddi kişisel tehdit ve
herhangi bir çatışma ortamı yok” diyerek cevap verir görevli
polis. Üstelik bunu söylerken Halid’in başının üstündeki televizyonda Halep’e atılan bombalar patlıyordur.
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“Umudun Öteki Yüzü” 2017 yılında yapılmış bir Fin filmi. Bilhassa
Türkiye’de de bir çeşit hayal ülkesi ‘dreamland’ olan Finlandiya’ya giden bir
mültecinin hayatını, kendine has, mizahi bir dille anlatıyor.

Halid ve Wikström... İşte bu iki adamın, iki farklı yaşam
içindeki tek bir arayışını konu alır Aki Kaurismäki. Değişim
sürecindeki bu iki insanın yolu, ‘dreamland’de bir gün ansızın
kesişir ve Avrupalılara insan olduğunu hatırlatmaya çalışırlar.
Çünkü depresif, alkolik, bencil ve tamamen hissiz bir Avrupa
toplumu vardır karşılarında. İyilik ve insanlığa karşı hissiz ve
bencil bir toplum. Dans ederken bile mutlu olmayan yüzler…
Ve mizahi bir savaş başlatır hepsine karşı Aki Kaurismäki.
Rol icabı…
Bu soğuk toplumdaki ağır bürokrasinin hissizliğin ve garip
karakterlerin mizahi bir dille, üstelik rengârenk kurulmuş
sahnelerde anlatılması da boşa değildir. Zira günün modern
insanı o rengârenk dünyada rengin de farkında değildir.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu)
tarafından “Yılın Filmi” seçilen "Umudun Öteki Yüzü", Berlin
Film Festivali’nden de “En İyi Yönetmen” ödülüyle döndü.
Fakat bunlardan daha kıymetlisi belki bir kişiye daha mültecilerle ilgili bir duygu yaşatabilmesidir.
Beni filmde etkileyen en vurucu replik de buydu sanırım:
“Rol icabı gülmemi de ister misin?”
“Evet, iyi olur. Fakat sokaklarda sakın gülme, deli sanırlar
sonra…”
Lütfen beni deli sanın böyle bir dünyada…

57

58

1868

DERGİ / “FILMLER DENEYIM

INŞA EDER,

H A L’ L E R KU RA R LA R ”

“FILMLER
DENEYIM INŞA EDER,
HAL’LER KURARLAR”
Yönetmen Elif Eda, sinemanın gücüne dair
1868’in sorularını cevapladı.

Zor zamanlarda sanatın insanları birleştirici
gücüne dair neler söylersiniz?
Zor zamanlarda sanat insanları birleştiriyor mu,
bundan çok emin değilim. Ama bir çeşit sığınağa
dönüştüğünü söyleyebilirim. Sarıp sarmalayabiliyor, dağılan evin yerini alabiliyor, insan varoluşu
üzerinde giderek tahrip edici bir hal alan “gerçekliğe” karşı bir dirayet kaynağına dönüşebiliyor…
Eğer araçsallaştırılmış bir faaliyetten değil de
sahiden bir sanat eserinden bahsediyorsak, tabii.
İnsanlara iyiliğin, merhametin ve sevginin
aşılanmasında sinemanın rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani sinemanın böyle bir rolü olduğunu düşünmüyorum. Sinema sinemadır. Bir sinemacının insan-
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Bana kalırsa sinemanın unutulmaz iyi karakterlerinden
ziyade unutulmaz kötü karakterleri vardır.

larla iyiliği, merhameti ve sevgiyi paylaşmak gibi bir derdi
varsa pek tabii ki bunu sinema ile eyleyecektir. Bu anlamda
tabii çok elverişli bir dil sinema; çünkü filmler – kısa, uzun,
deneysel, belgesel hiç fark etmez- deneyim inşa ederler,
hal’ler kurarlar.
Sinema tarihinin unutulmaz “iyi” karakter(ler)i kimlerdir? Niçin?
Bana kalırsa sinemanın unutulmaz iyi karakterlerinden ziyade unutulmaz kötü karakterleri vardır… Bunu da sanırım
en iyi Simone Weil’den bir alıntıyla açıklayabilirim: “Hayali

kötülük romantiktir ve çeşitlilik arz eder, gerçek kötülük
ise kasvetli, tek düze, kısır sıkıcıdır. Hayali iyilik sıkıcıdır,
gerçek iyilik ise daima yeni, harikulade, sarhoş edicidir.”
Sinemanın göç, mültecilik ve ilkim değişikliği başta
olmak üzere küresel problemler için yeterli duyarlılığı
gösterdiğini düşünüyor musunuz?
Böyle dertleri olan ve dertlerini yaptıkları filmlere yansıtan
birçok sinemacı olduğunu biliyorum, görüyorum; filmlerini
izliyorum. Ama burada esas sorunun izleyiciye yöneltilmesi
gerek diye düşünüyorum. Marifet, iltifata tabidir.
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İzleyicinin filmin başından itibaren bağ kurduğu ve
yolculuğu sırasında alacağı kararlarda “Sen yürü,
biz arkandayız!” dediği bu iyi gösterilen karakterler,
aslında ne kadar iyi?

Sinema aracılığıyla anlatılan iyi hikayelerdeki iddia ve tekliflerle izleyicilerin, eğlenerek
yeni bakış açısı kazanmaları, gözünden
kaçırdığı veya görmek istemediği bazı hakikatleri görebilmeleri anlatıcılar (yönetmen,
senarist…) tarafından amaçlanır. Bunun yanında her yaştan insanın rol model alacağı;
yürüyüşünden sigara çekişine, gülüşünden
yediğine/içtiğine, mesleğinden hastalıklarına kadar taklit edebileceği -genellikle- yapay
iyi karakterler, sinema sayesinde hayatımızda yer edinir. Çoğu zaman protagonist
konumda olan iyi karakterlerimiz, amacı
uğruna gireceği serüvende yenmesi beklenen
antagonist şeylere karşı bazı kararlar alıp bu
uğurda eylemlerde bulunması gerekir. Ta ki
finalde galip geleceği veya mağlup olacağı o
müthiş ana kadar…
Peki, izleyicinin filmin başından itibaren
bağ kurduğu ve yolculuğu sırasında alacağı
kararlarda “Sen yürü, biz arkandayız!” dediği bu iyi gösterilen karakterler, aslında ne
kadar iyi? Ya da kimler için iyi? İyi karakter
olarak belirlediğimiz kahramanlara verilen
bu ‘iyi’ sıfatının ölçütü nedir? Toplumdan
topluma, fertten ferde, evrenden evrene de-

ğişir mi? İyi amaç uğruna her yol mubahtır
ilkesi savunulabilir mi? İyi karakterler kötülük yapamazlar mı? Bunları "James Bond"
filmleri üzerinden sorgulayalım.
Kahramanın halleri
İnsanlar, bağ kurduğu kişilerin yanlışlarını görmekte zorlanırlar. Bu, dünyanın en
normal hallerinden biridir. Mesela taraftarı
olduğumuz futbol takımının isimleri, âşık
olduğumuz kadın/erkek veya duygusal bağ
kurduğumuz herhangi bir kişinin (kahramanımızın) yaptığı kötü eylemleri çoğu
zaman görmezden gelebiliyor, daha da
kötüsü; “Ama buna mecburdu!’’, “Bu güzel
ve önemli amacı için üstü örtülebilir…” gibi
bahaneler üretebiliyoruz. Sinemadaki iyi
karakterler için de aynı durum geçerlidir.
Filmin ilk bölümünde bir köpeğin başını
okşarken gördüğümüz, yaşlı anne-babasına
bakmak için türlü fedakârlıklar yaptığına
şahit olduğumuz, yaşadığı dünyada duyarlı
bir birey olduğunu fark ettiğimiz, “Karıncayı bile incitmem deme,‘bile ’den incinir
karınca” fikriyle yaşadığını anladığımız ve
özünde iyi biri olduğuna ikna edildiğimiz
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İyi karakterler, yaptıkları kötü eylemlerden pişmanlık duyan, meşru görmeyen,
keşke deyip dedirten ve en önemlisi de çıkmazda hissettiği an yaptığı kötülüğü telafi
etmeye gayret gösteren karakterlerdir.

kahramanımız, amacı uğruna gireceği
serüvende devletini ve dünyayı tehlikelerden korumak için, âşık olduğu kişiye
kavuşmak için, adaletini sağlayabilmek
için, mevcut kötü düzeni yıkıp kendi
ütopyasını kurmak için, insan ırkını
devam ettirebilmek için her yolu mubah gören bir hale evrilmek ‘zorunda’
kalınca iyi karakterimizin kötü işler
yaptığını fark etsek bile çoğu zaman
onu savunup türlü bahanelerle yaptığı
kötülüklerinin üstünü örtebiliyoruz.

İzleyicinin algısı
"James Bond" filmlerinin iyi karakteri
MI6’e çalışan, zeki, çevik, karizmatik,
maharetli, vatansever ve sevdiklerine
düşkün ajanımız James… James Bond,
girdiği her macerasında amacına
ulaşabilmek adına gerçek anlamda her
yolu mubah gören bir halle eylemlerini
gerçekleştirmektedir. Bazen bir yerleri
havaya uçururken, bazen kendisine
verilen emirlere aykırı davranırken,

bazen amacı uğruna yakınlarını dahi
riske atmayı göze alırken gördüğümüz
bu iyi karakterimiz; sistem ve düzen
karşıtı tavırları olan, alkolik, sorunlu
biridir. Fakat buna rağmen izleyiciler olarak bizler; iyi ve karizmatik
karakterimiz 007’nin yaptığı etik dışı
eylemlerine, yanlışlarına rağmen onun
tarafında pozisyon alıp “Bu yöntemi
uygulamasa başaramazdı!” fikriyle
destekleyebiliyoruz. Bu durum hafif bir
mesele gibi görünebilir. Ancak sine-
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İyi sıfatı alan karakterler, filmin başından sonuna kadar yasaların
veya dinlerin belirlediği sınırlara uyarak zirveye ( finale) ulaşmak
zorunda değillerdir.
mada çokça şahit olunan; iyi karakter
olduğuna ikna olduğumuz kahramanların, iyi veya iyi olduğunu düşündüğü
ve izleyiciyi de iyi olduğuna ikna ettiği
amaç uğruna yapacağı kötü, ahlak/etik
dışı eylemlerin meşru görülebileceği
gibi tehlikeli bir fikri her yaştan izleyiciye aktarabilmesi çok muhtemeldir.
İyi karakter nasıl kötü olur?
İyi sıfatı alan karakterler, filmin başından sonuna kadar yasaların veya dinlerin belirlediği sınırlara uyarak zirveye
(finale) ulaşmak zorunda değillerdir.
Zira bu izleyiciye çoğu zaman gerçekçi
de gelmez. Gündelik yaşamımız içerisinde hepimizin yaşadığı gibi filmlerde
seyrettiğimiz iyi karakterlerimizin de o
filmin türüne göre engellere karşı gireceği fiziki çatışmaların yanında karar
anlarında gireceği ahlaki/etik çatışmalar izleyicinin seyir zevkini arttırır. İyi
karakterimiz, gireceği bu çıkmazlarda
amacına ulaşmanın arzusuna kapılıp iyi
insanların yapmaması gereken eylemlerde bulunabilir. Bu durum, iyi kabul
ettiğimiz karakterlerin o andan itibaren
kötü insan olduğunu göstermez. O
karakterin yanlış bir eylemde bulunduğunu hissetmemize rağmen yine de
onu evimizde ağırlayabilir, pastanede
onunla birlikte bir şeyler yiyip içebiliriz. Akıllara şöyle bir soru gelebilir: İyi
karakterlerimiz, kötü şeyler yapabiliyor
ve buna rağmen yine de onlara karşı

İYİYİ OYNAMAK
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İyi bir karakter düzeni değiştirmek
istiyorsa, birilerine yardım etmek
istiyorsa, arzuladığı hedefine
ulaşmak istiyorsa ahlaki/etik
sınırların dışına çıkmamaya dikkat
etmelidir.

hüsn-ü şehadette bulunabiliyorsak; o zaman kötülük
yapan ve kötü olduğunu hissettiğimiz karakterlerle,
kötülük yapan ve iyi olduğunu hissettiğimiz karakterleri birbirlerinden nasıl ayıracağız? Bunun cevabını iki
kelimeyle verecek olursak, “Karakterin kibri” diyebiliriz. Eğer filmin başında iyi olduğuna ikna olduğunuz
karakter; amacı uğruna yaptığı kötü eylemler için sürekli
bahane uyduruyorsa, pişmanlık hissetmiyorsa, iyiliği
yetersiz görüp “Şimdilik bu kötülüğü yapalım, daha sonra düzeltiriz” diyorsa, o kötülüğü yapmasaydı amacını
gerçekleştiremeyecekti fikrini seyircide uyandırıyorsa, çevresini uyarmak veya kurtarmak için tek çıkışın
kendisinden ve yapacağı o kötü eylemden geçtiğini iddia
ediyorsa vs. aslında bu karakterin pek de iyi olmadığını
söyleyebiliriz.
Amacı uğruna kötü olmak
"James Bond" filmlerine bakacak olursak iyi karakterimiz James, iyi olduğunu düşündüğü amacı uğruna kibirli davranmaktan çekinmeyen bir haldedir. Devletinin
yararına işler yapmaya çalışırken, sevdiklerini korumaya
çabalarken gerekli gördüğünde çizgisini aşan, doğru ve
iyi olanı yeterli bulmayan, düzen tanımayan, iyilik kibriyle zarar vermekten geri durmayan bir tavır takınmaktadır. Eylemlerini savunduğumuz, her başarısını takdir
ettiğimiz, hareketlerine özendiğimiz bu iyi kahramanımız “Ben iyi ve yararlı olanı yapıyorum” fikriyle amacı
uğruna arkasına bakmadan eylemlerini gerçekleştirmeye
devam ediyor. Bu da izleyici olarak bizlere havalı, çekici
ve doğru olarak geliyor. İyi olduğuna ikna olduğumuz
bu karakterimizin yapacağı bir hatada veya yanlışta ise
sıkıntılı ve bu hale gelmesinde mazeret olarak hatırlatılan anılarıyla romantik bağ kurup hemen onun yerine
savunmasını yapabiliyoruz.
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Eğer serüveni sırasında kötü eylemlerde bulunduysa da bundan dolayı
vicdan azabı çekmeli, gerekirse o yanlışını telafi etmelidir. Aksi takdirde
iyi karakterimizin aslında ne kadar iyi veya kim için iyi olduğu sorularını
sormamız kaçınılmaz olur.
Hedefe ulaşmak için
İyi karakterler, yaptıkları kötü eylemlerden pişmanlık duyan,
meşru görmeyen, keşke deyip dedirten ve en önemlisi de
çıkmazda hissettiği an yaptığı kötülüğü telafi etmeye gayret
gösteren karakterlerdir.
İyi bir karakter düzeni değiştirmek istiyorsa, birilerine yardım etmek istiyorsa, arzuladığı hedefine ulaşmak istiyorsa
ahlaki/etik sınırların dışına çıkmamaya dikkat etmelidir.

Eğer serüveni sırasında kötü eylemlerde bulunduysa da bundan dolayı vicdan azabı çekmeli, gerekirse o yanlışını telafi
etmelidir. Aksi takdirde iyi karakterimizin aslında ne kadar
iyi veya kim için iyi olduğu sorularını sormamız kaçınılmaz
olur. Bu yüzden anlatılan hikayelerde gösterilen, iyi olduğuna ikna ettirilmeye çalışılan karakterlere karşı duygusal
bağ kurmadan, hareketlerinin, dünya görüşünün özenilecek
kadar kıymetli olduğunu düşünmeden bu karakterlerin gerçekten iyi mi olduklarını sorgulamamız gerekiyor.
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SINEMASAL
KENTLER
YA Z I V E F O T O Ğ R A F L A R : M E L İ H U S L U

67

68

1868

DERGİ / SINEMASAL KENTLER

Bazen izlediğimiz filmler, yepyeni seyahatler için cazip davetiyeler uzatır önümüze. İşte beyazperde
yapıtlarından aldığımız ilhamla bizlere sinematografik yolculuk deneyimleri sunan seyahatler...

İnsan sinemayı seviyorsa yolculukları da sever genellikle. Sinema, her ne kadar dünyayı kent kent, adım adım gözlerinizin
önüne serse de bazen sadece film izlemiş olmak yetmez insana.
Öyle ki beyazperdenin büyüsüne kapılıp yollara düşmek istersiniz. Bazen izlemeyi çok istediğiniz bir film festivali, çok iyi
bildiğinizi düşündüğünüz bir şehirde düzenlenir. Yine de bir
kentin ruhuna uygun olarak seçilmiş yüzlerce filmin toplu halde görülebileceği festivallere gitmek, o şehrin farklı tatlarıyla
tanıştırır insanı. Örneğin başkent Berlin görmediğiniz bir kent
değildir belki, ama o şehrin bambaşka renkleriyle karşılaşırız
festival zamanları... Bir sinema çıkışı, köşe başından hayran
olduğunuz aktris ya da aktörün çıkıvereceğini düşler heyecanlanırız. Dünyanın dört bir yanından gelmiş sinefil gezginlerle
tanışma şansı yakalar, tanıdık sokakları yeniden keşfederiz.
Festival sonunda yaşadığımız güzellikleri devam ettirmek ister,
bir festival tişörtünü gururla sergileriz üzerimizde. Sinema festivallerinin gezgin ruhları harekete geçirmek konusunda rakibi
yoktur gerçekten de. Her film hayalini kurduğumuz güzellikleri sermez önümüze belki ama her seans, her sahne, gezmek
için yeni nedenler sunar önümüze... Film festivalleri yıl boyu

devam etse de bahar ve kış ayları, sinemanın sihirli dünyasının
izinde yollara düşmek için en doğru zamandır. Seyahat tutkusu ile sinema sevginizi buluşturabileceğiniz yeryüzünün farklı
köşelerinden film festivalleri, yola çıkmak için başlı başına
güzel bir sebep olarak çıkar karşınıza. Sinema festivallerinin
gerçek yıldızı olan kentlerle tanışmak için yola çıkma vakti
değil midir o zaman?
Nuri Bilge’nin kasabası
Çeyrek asırlık bir seyahat yazarı olarak sinema her zaman
önde gelen ilham kaynaklarımdan biri olmuştur. Bugüne dek
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir köşesinde sevdiğim filmlerin
çekildiği sokakları, mekânları heyecanla aradım. Amasra’da
“Gönderilmemiş Mektuplar”ın, Ohrid Gölü’nde “Yağmurdan
Önce”nin, Nazilli’de “Anayurt Oteli”nin, Alman başkentinde “Berlin Üzerindeki Gökyüzü”nün, Portekiz başkentinde
“Lizbon Hikayesi”nin, Meis Adası’nda “Akdeniz”in izlerini
sürdüm. Bana eşsiz anlar bahşetmiş bu türden yolculukların
en unutulmazlarından biri ise dünyaca ünlü Türk yönetmen
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Seyahat tutkusu ile sinema sevginizi buluşturabileceğiniz
yeryüzünün farklı köşelerinden film festivalleri, yola çıkmak
için başlı başına güzel bir sebep olarak çıkar karşınıza.
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Nuri Bilge Ceylan’ın izinde Çanakkale’nin Çan
ilçesi kırsalına yaptığım seyahatti diyebilirim. İzninizle bu gezimden bahsetmek istiyorum sizlere...
Marmara’nın güneyinden Kuzey Ege içlerinde,
uçsuz bucaksız kırlara birer bilye gibi dağılmış köylerin arasında kıvrılarak yol almıştım. Balıkesir’in
Balya ilçesine varmadan Değirmendere sapağından
ayrılan yol, Gönen Barajı geride kaldığında Yedigöller’i aratmayacak bir sonbahar panoramasının
orta yerine çıkıvermişti. Baklaçal Dağı eteklerindeki
Yenice kasabasını çepeçevre saran ormanlar, zengin
ağaç türleri barındıran özgün bir faunaya sahipti.
Marmara ile Ege bölgesinin geçişli iklim özelliklerini taşıyan yörede, bahar ayları uzun ve belirgin
yaşanıyordu. Hâlâ da öyledir gerçi... Çevreyi gezerken Çakıroba köyü yolu üzerinde gerçeküstü bir
görüntüye tanık olmuştum. Sarı ile kızıl arasındaki
tüm renk tonlarını taşıyan yaprak deniziyle örtülmüş geniş bahçenin ortasında ahşap ve minaresiz
bir cami, tam karşımdaydı. Yapım tarihine ilişkin
hiçbir ayrıntının bulunmadığı ibadethanenin Osmanlı döneminde yapılmış olduğunu öğrendim. Kış
ayında sonbahar keyfi yaşadığım bu anı, fotoğraflamayı ihmal etmemiştim elbette. Bandırma ilçe
merkezinden itibaren 136’ıncı kilometredeki Yenice,
Çanakkale’ye bağlı mütevazı bir taşra kasabası.
Geleneksel giysi ve eşyaların sergilendiği etnografya
müzesi, belediye binasının bahçesine konumlanmıştı. Civar köylerden getirilen yöresel ürünlerin
satıldığı pazar ise perşembe günleri, kasaba meydanında kuruluyordu. “Uzak” filmiyle Cannes Film
Festivali’nde Juri Büyük Ödülü kazanan yönetmen
Nuri Bilge Ceylan, bu kasabada yetişmişti. Meydana bakan salaş bir kahvehanede çayımı yudumlarken, yıllar önce kendisiyle yaptığım bir röportajda
dinlediğim Nuri Bilge’nin öyküsünü anımsadım.
1990’lı yılların başında İstanbul’daki mühendislik
eğitimini tamamlayıp mesleğini yapmak istemeyen
Nuri Bilge, geleceğini düşünmek için uzun bir tren
seyahatine çıkmıştı. Nihayetinde sinema tutkusunun peşi sıra bir Anadolu pazarından aldığı Rus
yapımı bir kamera ile memleketi Yenice’ye dönüp,
ilk kısa metrajlı filmi “Koza”yı çekmişti. “Kasaba”
ve “Mayıs Sıkıntısı” ile minimalist taşra yaşamını
beyaz perdeye taşıdığı üçlemeyi tamamlayan yönetmen, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli festivallerinden
ödüller alınca yeni projeler için İstanbul’a yerleşmişti. İşte onu dünyaca ünlü bir sinema yönetmeni
olmaya taşıyan tutkusu böyle başlamıştı.
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Unutulmaz sahnelerin peşinde
Sinema ile bağ kurmuş şehirleri saymakla bitiremeyiz. Ancak ilk anda akla gelen
sinema kentlerini inceleyelim dilerseniz.
Haydi başlayalım: Size Paris'i sevdirecek
filmlerin sayısı hayli fazladır. Ama “Serseri Âşıklar” (A Bout de Souffle) kadar
Paris'e yakışan bir film zor bulunur.
Hiç yapay dekor kullanılmadan çekilen
filmde 1960'lı yılların Paris'ini belgesel
tadında görüntülerle izleriz. Jean Luc
Godard'ın senaryosuna göre serseri
âşıklarımız Jean Paul Belmondo ve Jean
Seberg, Paris sokaklarında amaçsızca
gezinirlerken başlarını belaya sokarlar.
Gerisi bir solukta keyifle izlenen bir
seyirliktir. Ve meşhur “Kabare” filmi...
İşte 1930'lu yılların Berlin'i tüm gerçekliğiyle karşımızda... 1973 yılında tam
sekiz dalga Oscar kazanan müzikal
filmin orijinal ismi, “Cabaret”. Sinema
otoriteleri tarafından kültürel, tarihi
ve estetik olarak önemli eserler arasına
seçilen film, Christopher Isherwood'un
kitabından uyarlanmış. İkinci Dünya
Savaşı öncesindeki çalkantılı süreci Berlin fonunda anlatan film, Almanya'nın
Hitler rejimine sürüklenmesini âdeta
adım adım belgeliyor. İtalyanların kültürel miras gözüyle baktığı “Roma Tatili”
(Roman Holiday) ise bir şehrin nasıl
filmin başrol oyuncularından biri haline
dönüşebileceğini net biçimde kanıtlıyor.

Çeyrek asırlık bir seyahat yazarı
olarak sinema her zaman önde
gelen ilham kaynaklarımdan
biri olmuştur. Bugüne dek
Türkiye’nin ve dünyanın dört
bir köşesinde sevdiğim filmlerin
çekildiği sokakları, mekânları
heyecanla aradım.

Kraliyet ailesine mensup genç bir prensesin İtalya seyahati sırasında tanıştığı
Amerikalı gazeteciyle yaşadığı aşkı
anlatan filmde, tıpkı bir turist gibi Roma
sokaklarında gezdiriliyoruz. 1953 yapımı
filmi izledikten sonra Roma'ya gidenlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor.
Barselona’dan Kazablanka’ya
Sahi “Vicky Cristina Barcelona”yı izlemiş miydiniz? Son yıllarda Barselona'yı
giden turist sayısındaki artışta bu filmin
ciddi bir etkisinin olduğu biliniyor.
Javier Bardem, Penélope Cruz, Rebecca
Hall ve Scarlett Johansson'ın başrollerini paylaştığı filmde, yolu Barselona'da
kesişen dört kafadarın çalkantılı ilişkileri
anlatılıyor. Barselona'daki sanat çevrelerinin gündelik hayatlarına tanık olduğumuz filmin müzikleri de şehre çok yakışıyor. Filmin müziklerini yapan Giulia Y
Los Tellarini'yi bizzat yönetmen Woody
Allen keşfetmiş. Filmlerinde sinema
- şehir aşkını sıkça hissettiren Alman
yönetmen Wim Wenders'in gezgin kamerası bu kez Sicilya sokaklarında geziniyor. “Palermo'da Yüzleşme”nin (Palermo
Shooting) konusu da gezi tutkunlarını
memnun edecek türden. Dünyaca ünlü
bir fotoğrafçı, Almanya'daki hayatından
sıkılır ve hayallerinin peşinde Sicilya'ya
gider. Görsel şenlik de buradan sonra
başlar. Palermo'nun Akdeniz kokan

daracık sokakları ekranlarda akar gider.
Peki “Kazablanka” filmini bilmeyeniz
var mı? Adını verdiği filmin çekildiği
1942 yılından beri sadece Fas'ın gizemli
başkenti değil, sinemasal düşlerimizin de
en önemli buluşma noktalarından biri.
İçinde her şeyin olabileceği, her türden
sürprizin, aşkın ve tehlikenin yaşanabileceği sihirli bir coğrafya... Filmi izleyen
milyonlarca insanın tıpkı Humphrley
Bogart gibi “Tekrar Çal Sam” diyebilmek için Kazablanka yolunu tutup hayal
kırıklığı yaşadığı da bir gerçek. Çünkü
filmdeki Kazablanka dekor kent şeklinde yeniden kurgulanmıştı.
Sinemanın dayanılmaz hafifliği
Venedik'in masalsı atmosferinde "Casanova"nın eğlenceli marifetleri... Casanova rolündeki Heath Ledger'in başdöndüren performansıyla beğeni kazanan 2005
tarihli filmin daha eski versiyonlarına
rastlamak da mümkün. 18. yüzyılda
yaşamış maceraperest İtalyan yazar
Giacomo Girolamo Casanova'nın çılgın
yaşamını anlatan filmde, görkemli bir
kostüm şovu eşliğinde Venedik'in tarihi
mekânlarında geziniyoruz. Diğer yandan
11 farklı yönetmenin kısa işlerinden oluşan “Seni Seviyorum New York” filminde Uğur Yücel’den Orlando Bloom'a,
Natalie Portman’dan Christina Ricci’ye
kadar birçok ünlü oyuncu görüyoruz.
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New York ile aşkı buluşturan filmlerin en iyi örneklerinden biri olan
“New York, I Love You”, şehrin hızlı temposuna ayak uydurmayı
başaran sürükleyici bir yapım. Her bir hikaye bize New York'un
farklı yaşam kesitlerini başarıyla aktarıyor. Edebiyat uyarlamaları da
sinemaya değer katan unsurlardandır ki biz gezginlere keşfetmek için
önemli nedenler verirler. “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” ile Prag
eşleşmesi bunlardan biri. Çek yazar Milan Kundera'nın aynı isimli
romanından uyarlanan çarpıcı bir film. Yıl 1968, yer Prag. Sovyet
tanklarının Prag'a girmesiyle birlikte alt üst olan bir aşk hikayesi...
Orijinal adı “The Unbearable Lightness of Being” olan film, Soğuk Savaş yıllarının sert tartışmalarının yaşandığı Prag sokaklarına
götürüyor bizleri. Doğrusu Juliette Binoche ile Daniel Day Lewis'in
tutkulu aşkları Prag'ın romantik sokaklarına çok yakışıyor. İzleyende
yola çıkma isteğini karşı konulamaz biçimde körükleyen bir diğer
film ise “Gün Doğmadan”. Orijinal ismi “Before Sunrise” olan filmde
bir tren yolculuğunda tesadüf eseri tanışan Fransız yüksek lisans
öğrencisi Celine (Julie Delpy) ile Amerikalı Jesse (Ethan Hawke)
hayatlarını derinden etkileyecek bir beraberliğe adım atarlar. Ne
var ki aşkları sadece bir gün sürecektir. Trenden indikleri Viyana'da
sabaha kadar sokaklarda gezerken her adımları yolculuğa bir çağrı
gibidir. Yazımızın finalinde ise “Buena Vista Social Club” ile Havana var. Küba'nın bir turizm ülkesi olarak popülerlik kazanmasında
bu filmin etkisi kuşkusuz çok büyük. 1999 yılında tamamlanan bu
belgesel film, çoktan unutulmuş 90 yaşlarındaki Kübalı müzisyenlerin yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. İsimlerini eski bir müzik
kulübünden alan grubun müzikleri eşliğinde filmi izlerken Havana
caddelerine, 1960'lı yılların Amerikan otomobillerine, sokak müzisyenlerine ve renkli insan portrelerine tanık oluyoruz. Toparlarsak
seyirleriniz renkli, yolculuklarınız unutulmaz olsun.
İlk ağızdan
Festivallerin izinde çok yer gezdim
ATİLLA DORSAY (Sinema eleştirmeni, yazar)
“Seyahat etmekle sinemayı sevmek, aslında aynı tutkudan kaynaklanan iki eylem. Dünyayı merak etmek, olabildiğince farklı kültürlere, yaşam biçimlerine, insan hikayelerine kolay doyurulamaz
bir ilgi duymak… Bu ilgi kimi zaman insanı dünyanın öbür ucuna
gitmeye yöneltir. Sinema festivalleri, gitmeye üşendiğimiz kentleri
görmek için bahane oluşturması açısından önemli. Bu sayede çok
yer gördüm dünyada. Küba’yı Havana Festivali’ne davet edildiğimde, Avustralya’yı Sidney Festivali’nde jüri üyesi olduğumda
görebildim. Hawaii’ye de festival için gittim. Japonya’daki bir
belgesel (Yamagata) festivali nedeniyle tüm Uzak Doğu’ya uzanabildim. Vaktiyle Taşkent Festivali’ne aldığım bir davet de Orta
Asya’daki Türk Cumhuriyetleri görmemi sağladı. Endülüs seyahatim de aynı şekilde... Berlin, benim 1978’den beri hiç kaçırmadan
izlediğim bir festival. Mesela Fellini’yi orada tanıdım. Her fırsatta
festival şehirlerine yine gideceğim. İrlanda’yı görmek için müthiş
bir arzu beslediğim düşünülürse Dublin Film Festivali de benim
için öyledir. Hong Kong’a yıllar önce gitmiştim.”
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SINEMANIN
TA R I H I N E
YOLCULUK
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Beyoğlu’ndan açılan İstanbul Sinema Müzesi’nin zengin koleksiyonu
sayesinde sinema tarihinde yolculuk yapmaya var mısınız?

F O T O Ğ R A F A A / K Ü L T Ü R V E T U R I Z M

B A K A N L I Ğ I

Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi Şubat ayında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan müze, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasının
başyapıtlarına da evsahipliği yapıyor.
Müzenin bulunduğu yapı Sultan Abdülaziz döneminde, 5
Haziran 1870’teki Beyoğlu yangınından sonra, dönemin iş
insanı Agop Köçeyan tarafından kışlık konak olarak yaptırılmıştı. Köçeyan tarafından Taksim Vosgeperan Ermeni Kilisesi’ne bağışlanan yapı 1940’larda Aziz ve Ahmet Borovalı
kardeşlerin mülkiyetine geçti ve tarihi binanın arkasında yer
alan bahçede, 1948 yılında, dönemin en büyük çok amaçlı
salonlarından biri olan “Atlas Sineması” inşa edildi.
1951 yılında tarihi binanın birinci katı tiyatro salonuna (Küçük Sahne) dönüştürüldü ve 13 Nisan 1951’de Muhsin Ertuğrul’un yönetiminde “Fareler ve İnsanlar” oyunuyla perdelerini açtı. 1970’li yıllarda Cevher Özden’in aldığı ve sonrasında
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bir süre kullanılmayan bina 1985 yılında hazineye devredildi. 1992 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis
edildi. 2019-2020 yıllarında bakanlık tarafından yaptırılan
restorasyonla tarihi Atlas Binası özgün yapısına kavuşturularak İstanbul Sinema Müzesi olarak yeniden düzenlendi ve
Atlas Sineması da tamamen yenilendi.
Peki müzede neler var?
İstanbul Sinema Müzesi, Hacivat ve Karagöz’le başlayan
tematik anlatımını sinema endüstrisi ve izleyici deneyimine
ışık tutacak bir koleksiyonla ziyaretçilerine sunuyor. Müzede, sinema tarihine ışık tutmuş ve sinema arkeolojisi kapsamında derlenmiş, yüksek koleksiyon değerine sahip objeler
yer alıyor. 18. yüzyılda başlayan ve insanoğlunun hareket
arayışı olarak tanımlanabilecek döneme ait obje ve optik
oyuncaklar müze sunumunun başlangıç dilini oluşturuyor.
1750’li yılların salon oyuncaklarından karanlık kutunun
gizemli dünyasına; zootrop ve praksinoskopların büyülü eğ-
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lencesinden İpek Yolu seyyah ve gezginlerinin ziyaret ettikleri farklı coğrafya ve kültürleri anlattıkları büyülü fenerlere
kadar dönemin önemli cihazları ziyaretçileri bekliyor.
Sinemanın teknolojik gelişiminin eşiği olarak bilinen 1800’lü
yılların büyülü fenerleri, stereoskopları ve günümüz sinema
araç gereçlerinin atası ilk projeksiyon makinaları da koleksiyonun parçası olarak sergileniyor.
Ayrıca sinema dilinin çeşitlilik kazandığı, dünya ve Türk
sinemasının altın çağı sayılan dönemde kullanılan el tipi
video kayıt araçları, yeni nesil kameralar, 8, 9,16 ve 35 mm
film göstericileri gibi döneme hizmet eden objeler de koleksiyonda mevcut.
Ayrıca Lumiere kardeşlerin 1890 tarihli sinematografı, sessiz
sinema döneminin ikonik kameraları, Buster Keaton’ın “Kameraman” filmiyle özdeşleşmiş Prevost kamerası ve Birinci
Dünya Savaşı’nın hatırladığımız tüm dramatik görüntüleri-
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nin çekilmiş olduğu efsanevi Moy&Bastie kamera koleksiyonun parçalarından sadece birkaçı...
29 Ekim 1933 tarihinde, Ankara Hipodromu’nda, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 10’uncu yılı kutlamalarında Mustafa Kemal
Atatürk tarafından okunan “10. Yıl Nutku”nun çekildiği kamera ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü özel arşiv görüntüleri de müzede sunuluyor.
Türk sinemasının en önemli isimlerinin, dönemine damga
vuran filmlerde giydikleri kıyafet ve aksesuarlar, taş baskı afişler, hiper-gerçekçi heykeller, Nuri Bilge Ceylan’dan
Semih Kaplanoğlu’na, Tuncel Kurtiz’den Ahmet Uluçay’a
dünyanın en önemli festivallerinden (Cannes, Berlin, Venedik, APSA, Tokyo ...) kazanılan ödüller İstanbul Sinema
Müzesi’nde sizleri bekliyor!
Müze pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00-19.00 saatleri
arasında ziyaret edilebilir.
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GEÇMIŞ GEÇMEMIŞTIR

İYILIĞIN
“SÜRGÜN”Ü

M U RAT E L L İ A LT I

1990’lardan itibaren sinemanın topluma yabancılaşmadan da var olabileceğini ortaya koyan
örnekler görmeye başladık. Bunlar arasında beni çok etkileyen yapımlardan biri “Sürgün” filmidir.
“İnsanı sevmeli, dünyanın en güzel insanı
Anadolu insanını canımız gibi sevmeli. Severek korkularını ve tedirginliklerini dağıtmalı.
Sevmeliyiz onları. Allah insanı sevgiden
yarattı.”
Sinema bir yenilik olarak ülkemize girdiği
vakitlerde tüm diğer kültür ve sanat faaliyetlerinde olduğu gibi topluma yabancı içeriklerle
sahne aldı. Yapımlarda kimi zaman dinî motiflerin tenkit edildiğini, kimi zaman kadim
isimlerin gözden düşürüldüğünü, kimi zaman
da Türkçemizin en nadide eserlerinin verildiği divan edebiyatı ile alay edildiğini gördük.
Yerli filmlerde bazen eve girerken ayakkabı
çıkarılması yadırgandı. Bazen geleneksel aile
yapımız sorgulandı. Bazen de tarihte vuku
bulmuş mühim hadiseler mecrasından saptırılarak sunuldu bizlere. Hâsılı, sinema değerlerimize hep yabancı kaldı. Mevlana’nın, Hacı
Bektaş’ın, Yunus’un yaşadığı topraklarda
üretilen sinema içerikleri onların bize miras
bıraktığı muhabbet duygusuna hep mesafeli
durdu.
Neyse ki 1990’lardan itibaren sinemanın
topluma yabancılaşmadan da var olabileceğini ortaya koyan örnekler görmeye başladık.
Bunlar arasında beni çok etkileyen yapımlardan biri “Sürgün” filmidir. Sizlere bu filmin
başından geçen tarihi bir hadiseyi arz etmek
istiyorum:
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1992 yapımı filmde Kur’an-ı Kerim nüshalarını yakma ve
tahrip etme sahneleri vardı. Bundan dolayı dönemin hükümeti
tarafından o bölüme sansür uygulandı ve filmin bu sahneler
çıkarılarak gösterilmesi istendi. Ancak film yurt dışındaki
festivallerde üç ödül kazandı: Filedelfiya’da birincilik, Salerno’da ikincilik ve Sovyet döneminin en büyük film festivallerinden Taşkent’te de birincilik ödülü… Bu ödüllerden sonra
dönemin Kültür Bakanlığı sansürü kaldırmak mecburiyetinde
kaldı ve film sinemalarda bu şekilde gösterildi.
Film fedakâr bir öğretmenin cehalet ve ilgisizlik sebebiyle
mahrumiyet içinde bırakılmış bir köyde yaşadıklarını konu
alıyor. Yolu olmayan, medeniyetin birçok imkânlarından da
mahrum kalmış bu köyün muhtarı kendi otoritesini ve etki
alanını muhafaza etmek için köylünün gözünün açılmasını
istemiyor. İstanbul’dan köye sürgün olarak gelen öğretmen ise
işe köy okulunu onararak başlıyor. Zamanla köylü ile de kaynaşmayı başaran ileri görüşlü ve fedakâr öğretmen köylüleri
köyün gelişmesi, yola ve değirmene kavuşması, elektrik alması
pek çok şeyin mümkün olduğuna ikna etmeyi başarıyor. Filmi
daha önceki benzerlerinden ayıran ise öğretmenimizin dindar
bir insan olması. Köyde yaşayan Molla Mahmut Efendi ve
İmam Hamit Hoca da öğretmenin yanında yer alıyor. İlçedeki tüm idarecilere menfaat sağlamak suretiyle onları yanına
almayı başaran muhtar İsmet Ağa ise otoritesini bu yolla sürdürmenin peşindedir ve köye gelecek her türlü yenilik onun
etki alanına bir tehdit teşkil etmektedir. Bir taraftan öğretmen
köyü geliştirme yolundaki hedeflerine ulaşırken diğer taraftan
da muhtar ilçedeki idarecileri öğretmenin zararlı bir insan
olduğu yönünde kışkırtmaktadır. Nihayet kasabadaki amirleri
öğretmenin “gerici” olarak yaftanlanmasına karar verirler.
Sonunda öğretmen bu köyden de sürgün edilir. Ancak onun

DERGİ / İYILIĞIN “SÜRGÜN”Ü

yaşadıkları ve cesareti geçmişte uğradığı zulümden dolayı artık içine kapanmış bulunan mollaya da cesaret verir. Bu arada
filmin en etkili sahnelerinden biri muhtarla husumeti bulunan
Ali Osman’ın oğlu Durmuş’un vefatı ve cenaze törenidir. Artık
içine kapanmaktan vazgeçen molla cenaze namazını da bizzat
kıldırır.
Filmin finalinde hayata bakış açısı değişmiş ve cesaret kazanmış olan mollanın öğretmenle alakalı o derin manalar ihtiva
eden cümleleri seslendirilir:

“Yağmur gibi geldi yağdı. Şimdi de bir yağmur gibi gidiyor.
Ardında bereket bırakıyor. Gayrı ekinler yeşerecek. Gayrı
sürgün verecek ağaçlar, sürgün, sürgün, sürgün… Çünkü
yağmur yağdı, yağmur! Yağmur… Onlar şaşmış, acı çekmişlerdi. Korkmuşlar, kabuklarına çekilmişler, dünyaya ve insanlara, hele baştakilere küsmüşler. İnkişaf gereklidir. Bu millet
masumdur. Zulme uğradığı için masumdur. Sabretmesini
bilirler.”
Başından sonuna kadar tamamen gerçekçi ve etkileyici bir
hikayenin anlatıldığı Sürgün filmi, sinemanın hem millî bir
örneğini, hem de iyiliği ve insaniliği konu alan bir tarafını
ortaya koyuyor. İzleyenlerin yeniden, izlememiş olanların ise
mutlaka izlemesini temenni ediyorum.
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Şartlar her ne olursa olsun, iyilik bir çocuğun yüzündeki
gülümseme olarak parıldamaya devam edecek…

Sahrada yaşlı bir çınar ve yanı başında yeşeren minik fidanlar…

Uçsuz bucaksız sahrada geleceğe bakmak...
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Sahrada üç kuşak bir arada. Modern bir zihnin anlamakta güçlük çektiği yalın bir hayat.

Geçen yıllar yüzlerde derin izler bıraksa bile, kıyafetlerdeki renklilik her gün tazelenen umudun habercisi…
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İÇİNE BİN İYİLİK
ÖYKÜSÜ SIĞAN FİLM
ERDEM ÇÖPLEN

Her filmin bir konusu ve hayata geçiş öyküsü vardır. Binlerce göçmeni ve onlarla birlikte
ihtiyacı olan herkesi iyilikle kucaklayıp, umudun kapısını açan Türk Kızılay Toplum
Merkezlerinin de binlerce öyküsü ve bu öykülerin binlerce tanığı var. Peki, bin öyküyü bir
filme nasıl sığdırırsınız; işte o da bu yazının konusu…
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2011 yılında Suriye’deki iç karışıklıklar ve çatışmalar ile başlayan
büyük insani kriz, binlerce insanın doğdukları toprakları terk
edip, güvenli bir liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınmalarına sebep oldu. Zaman içerisinde insani krizin büyümesi ile
birlikte o binlere, on binler, yüz binler ve hatta milyonlar eklendi.
Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı ve göçmene ev sahipliği
yapan ülke haline geldi. Korkunç bir zulmün pençesinden kurtulmaya çalışan bu mazlumlara kucak açan Türkiye, bütün dünyanın örnek alması gereken bir insani çabaya imza attı. Halkıyla,
devletiyle, sivil toplumu ve özel sektörü ile el ele veren Türkiye,
kendisine sığınanların tüm acil insani ihtiyaçlarını karşıladı,
onları yalnız bırakmadı.
Krizin üzerinden dört sene geçmiş olmasına rağmen tünelin
ucundaki ışık bir türlü görünmüyordu. Acil insani ihtiyaçları karşılamak artık yeterli değildi. Sığınmacıların sosyal ihtiyaçlarına
da cevap verebilecek bir çözüm arayışı başlamıştı. Bu insani çabanın sonucunda, Avrupa Birliği Suriye Krizi Bölgesel Güven Fonu
(MADAD) finansman desteği ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç
Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile sığınmacıların geniş
yelpazedeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Türk Kızılay Toplum
Merkezleri modelinin oluşturulması için çalışmalara başlandı.
İlk Toplum Merkezi 2015 yılında Şanlıurfa’da kuruldu; bugün bu
merkezlerin sayısı 17’ye ulaşmış durumda, yeni Toplum Merkezlerinin de eli kulağında…
Zorlu bir yolculuk başlıyor
Avrupa Birliği bu büyük projenin 5 yıllık ana fonlayıcısı oluyor ve
bu önemli destek neticesinde Toplum Merkezleri, en çok ihtiyaç
duyulan bölgelerde kapılarını iyilik için açıyor. Türk Kızılay
Toplum Merkezlerinin zaman içerisinde pek çok yeni yol arkadaşı oluyor bu sayede sağlanan hizmetlere her geçen gün yenileri
ekleniyor. Üstelik yolun başında Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verme düşüncesiyle hayata geçirilen bu merkezler,
bu hizmetlere ihtiyaç duyan diğer göçmenleri ve yerel halkı da
kucaklamaya başlıyor. Ve elbette bu yolculuk, bir iyilik öyküsü
fabrikasına dönüşüyor.
2018 yılının sonunda Toplum Merkezleri iletişim ekibine katıldığımda, üzerimde ağır bir yük hissettim. Bu merkezlerde üretilen
iyilik öykülerini anlatma görevi beni bekliyordu. İletişimciler, iyi
öykü anlatıcılarıdır aslında. Siz bir iş yaparsınız, daha sonra iletişimciler sizin yaptığınız bu işi öyküleştirip hedef kitleye ulaştırırlar. Bu öyküler ne kadar iyi anlatılırsa, yaptığınız iş değer görür
ve yeni iyilik öyküleri yazmanız için gerekli desteği size sağlar.
Kızılay gibi sürekli iyilik öyküleri üreten yapılar, iletişimciler için
hem büyük bir şans hem de büyük bir sorumluluktur.
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Bu sorumluluk bilinci ile ekip arkadaşlarımla beraber, Toplum Temelli Göç Programlarının ve Toplum Merkezlerinin
gerçekleştirdiği çalışmaları, dokunarak hayatlarını iyileştirdiği insanları öyküleştirmeye başladık. Bu öykülerin kısa video
kliplerini hazırlıyor ve sosyal medya kanallarımızdan yayınlıyorduk. Ancak bunlar, sosyal medya iletişiminin sınırlılıkları
içerisinde oldukça sıkıştırılmış iletişim ürünleriydiler. Elbette
birçoğu çok beğeniliyor, hatta sosyal medya hesaplarımızı
takip eden gazeteciler tarafından haberleştiriliyorlardı ama
anlatılması gereken daha çok şey vardı.
Bir hayal gerçeğe dönüşüyor
Çalışanların pek çoğu hayal kurar ama çalıştıkları kurumlardan pek azı onlara bu hayallerini geçekleştirmeleri için gerekli
zemini sağlar. Ben bu konuda bir iletişimci olarak hep çok
şanslı olduğumu düşündüm. Bir hayalin peşinden koştuğumda, kurumumun ve çevremdeki insanların bu hayali destekleyeceklerini hissettim. Bir yapının öyküsünü, hem tarihsel
akışıyla hem de tüm tanıklarının ağzından bütüncül bir şekilde
anlatmanın çok değerli olacağına inanıyor ve bunun hayalini
kuruyordum. Her gün insanların hayatına dokunan Toplum
Merkezleri bunun için mükemmel bir zemin oluşturuyordu.
Fikrimi insanlarla paylaşmaya başladığımda tahminlerimde
yanılmadığımı gördüm, iletişim ekibimiz çok heyecanlandı,
yöneticiler ise böyle bir film projesinin gerekliliğine inandı.

“Bir Dokunuş Bin Hayat” belgeselinin yolculuğu işte böyle
başladı. Varmayı hedeflediğiniz nokta ne kadar büyükse,
yolculuğunuz da o denli uzun ve meşakkatli oluyor sanırım.
Öncelikle bu filmi projelendirdik ve IFRC ile birlikte fon
desteği sağlayan Avrupa Birliği’ne sunduk. Herkes bu fikri
heyecanla karşılandı, ancak aynı zamanda bu projenin hayata
geçebilmesi için çok iyi bir planlama gerektiği konusunda da
hemfikirdi. Planlamalarımızı yaptık ve adım adım ilerlemeye
başladık.
Gösteri devam etmeli
Film projesinin belirli bir zaman içerisinde tamamlanması gerekiyordu ve hiç aklımıza gelmeyen bir sorunla daha
karşılaştık; pandemi. Tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz
etkileyen Kovid-19 salgını bu proje ile ilgili akıllardaki soru
işaretlerine yenilerini ekledi. İnsanların ölümcül bir virüs
sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kaldıkları bir dönemde böylesine kapsamlı bir film projesini hayata geçirmek
gerçekten mümkün olacak mıydı? Kızılay bu noktada bir
kez daha önümüzü açtı; çünkü insanlığın zora düştüğü
dönemler aslında Kızılay’ın en çok iyilik ürettiği dönemler
oluyordu. Kızılay Toplum Merkezleri de pandemi süresi
boyunca çalışmalarına aralıksız olarak ve tabii arttırarak
devam ettiler. Onlar devam ediyorsa, biz de etmeliydik…
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Filmin çekimlerine Ankara’da başladık;
daha sonra üç farklı ekip, 15 şehirde
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Korkunç bir zulmün
pençesinden kurtulmaya
çalışan bu mazlumlara
kucak açan Türkiye, bütün
dünyanın örnek alması
gereken bir insani çabaya
imza attı.

NURAL

Filmin çekimleri için profesyonel bir
yapım ekibi ile anlaşmamız gerekiyordu
ama bu sıradan bir ekip olamazdı. Hem
sivil toplum ile çalışma deneyimine
sahip, hem belgesel niteliğinde bir film
üretebilecek, hem de pandemi koşullarında ve çok dar bir takvim içerisinde
sahadaki çalışmalarını tamamlayabilecek bir ekibe ihtiyacımız vardı. Titiz ve
detaylı bir değerlendirmenin ardından,
beklentilerimizi karşılayabilecek bir
yapım ekibi ile anlaştık. Projeyi onlara
anlattığımızda onlar da bizim heyecanımızı paylaştılar ve ilk günden itibaren
bu fikri bizim kadar sahiplendiklerini
bizlere hissettirdiler.

BİN

çekimlere devam etti. Toplum Merkezlerinin beş yıla yayılan öyküsünü, kamera
karşısında şahitlerinin ağzından dinlerken, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir
kez daha anladık. İnsanlar, hatıralarını
anlatırken adanmışlıklarını, insanların
hayatlarına dokunurken yaşadıkları
duygularını bütün gerçekliği ile kaydetmemize olanak sağlıyorlardı. Bir belgesel
projesi için bundan daha değerli bir
katkı düşünülemez. Filmi izleme fırsatı
bulacaklar için çok fazla ipucu vermek
istemiyorum ama çekimler sırasında
oldukça duygu yoğunluğu yaşadık.
Kamera önündeki anlatıcılar da kamera
arkasındaki bizler de zaman zaman gözyaşlarımıza hâkim olamadık. Ben filmi
her izlediğimde, bazı anlarda gözlerimin
dolmasına hâlâ engel olamıyorum.

Hayatlarına dokunduklarımızın
ağzından
Belgeselin belki de en önemli bölümünü, Toplum Merkezlerinin yararlanıcılarının kendi ağızlarından dinlediğimiz
öyküleri oluşturuyor. Türk, Suriyeli,
Afgan, Iraklı… Toplum Merkezlerinin
dokunuşları ile hayatlarının yönü değişen, gelecek için yeniden umutlanan,
kendi ayaklarının üzerinde durabilen,
ailesine ve topluma faydalı olabilme
şansı elde eden insanların öyküleri,
gerçekleştirilen çalışmaların ne kadar
önemli ve değerli olduğunu bir kez daha
ortaya koyuyor.
Filmin içeriğini oluşturan hangi öyküye
burada değinmek istesem, bir diğerine
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haksızlık olacak. Herkesin bu filmi izlemesini ve bu öyküleri
yaşayanların ağızlarından kendilerinin dinlemesini dilerim.
İnanın bu filmde herkes kendisinden de bir şeyler bulacak.
Çünkü hepimiz hayatımızda zaman zaman zorluklar yaşıyoruz ve birilerinin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu film,
doğru kurgulanmış bir destekle, binlerce ve çarpan etkisiyle
milyonlarca insanın sorunlarına nasıl çözümler üretilebileceğini bize gösteriyor.
Çekimlere başlarken herkese şunu söylemiştim; bu filmde pek
çok öyküye yer vereceğiz ama her öyküye yer veremeyeceğiz.
Pek çok insan röportajları ile bu filmde görünecek, ancak bu
iyilik öykülerine imza atan herkesi gösteremeyeceğiz. Ama
inanın hepimiz bu filmde olacağız. Filmin içerisinden ben
pek çok yerde kendimden bir şeyler bulabiliyorum ama özellikle bir sahnede bu duyguyu çok yoğun yaşıyorum. Gaziantep Toplum Merkezinin yararlanıcısı, 25 yaşında Suriyeli bir
anne, Ravan, öyküsünü anlatırken “Yabancı bir ülkeye gelmiştim, param yoktu, işim yoktu, yeni doğmuş bebeğimle bir
başımaydım, ne yapacağımı bilmiyordum ve çok mutsuzdum.
Bir gün yolda yürürken bir bina gördüm, kapısında Türkçe
ve Arapça ‘yalnız değilsiniz’ yazıyordu. Kapıyı açtım ve içeri
girdim. Bana her konuda destek oldular, psikososyal destek
ve eğitimler aldım. Şimdi çok mutluyum…” diyor. Ravan’ın

H AYAT L A R I
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bugün geldiği nokta ise filmin en büyük sürprizlerinden. Siz
bir tasarım yapıyorsunuz ve toplum merkezinin kapısına “yalnız değilsiniz” yazıyorsunuz ve bu küçük dokunuş birilerinin
hayatını değiştiriyor; bir anda yaptığınız iş çok daha anlamlı
hale geliyor.
Muhteşem gala
Film için 15 şehirde, 170’ten fazla röportaj gerçekleştirildi.
Yüz yüze gerçekleştirilemeyen röportajlar için çevrimiçi
kayıtlar yapıldı. Kilometrelerce yol gidildi. Sadece Toplum
Merkezlerinin içerisinde değil, gündüz gece demeden saha
ekipleri ile birlikte dış çekimler de gerçekleştirildi. Saatlerce
ham görüntü arasından, günler süren kurgu süreçlerinde en
iyi öyküler belirlendi. Ve sonunda “Bir Dokunuş Bin Hayat”
filmi ortaya çıktı.
Film bu iyilik öyküsünün aktörlerini perdede bir araya
getirirken, filmin galası da bu öykülerde imzası olanları bir
araya getirdi. Ankara’da gerçekleştirilen galaya başta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Eleftheria
Pertzinidou ile Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık olmak üzere UNHCR
Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, UNICEF Türkiye Tem-
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Halkıyla, devletiyle, sivil toplumu ve özel sektörü ile el ele veren Türkiye, kendisine
sığınanların tüm acil insani ihtiyaçlarını karşıladı, onları yalnız bırakmadı.
silcisi Regina De Dominicis gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst
düzey temsilcileri katıldı. Türk Kızılay
Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı,
Genel Sekreteri Hüseyin Can, Yönetim
Kurulu Üyeleri Y. Ramazan Saygılı ve
Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Genel
Müdür Yardımcıları ve pek çok yönetici
de gecede Türk Kızılay'ı temsil edenler
arasındaydı.
Teşekkür konuşmalarının ardından,
perdeye yansıyan öyküler büyük bir dikkatle izlendi. Kimi zaman tebessümler,
kimi zaman duygusal paylaşımların doldurduğu gözler filme eşlik etti. Işıkların
tekrar yanmasıyla birlikte uzun süren
coşkulu alkışlar salonu doldurdu. Ancak
bu alkışlar sadece filme emek harcayanlara değildi, alkışlardaki en büyük
pay bu iyilik öykülerinin altında imzası
olanlaraydı. Aslında salonu dolduranlar
kendilerini ve birbirlerini alkışladılar.
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“Anlatabilmek en önemlisi”
Gala sonrasında gerçekleştirilen röportajlarda düşüncelerini paylaşan AB
Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı
Eleftheria Pertzinidou, “Bu film, Toplum Merkezlerinin Türkiye’de yaptığı
önemli çalışmaları gösterebilmek için
çok önemli bir belgesel. Bu yüzden, böyle bir filmin çekilmiş olmasından dolayı
çok memnunum.” dedi. Türk Kızılay
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da “Bu
filmi izleyin, çünkü insanlığın gücünü,
insanların gücünü, bu kadar gerçek ve
bu kadar konsantre bir biçimde başka
bir yerde izleyemezsiniz. Dünyada en
kırılgan dediğiniz insanlar, topluluklar
aslında basit dokunuşlarla aslında nasıl
güçlü duvarlara dönüşüyorlar, bu filmde
izleyebilirsiniz" ifadelerini kullanıyordu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) Türkiye Temsilcisi PhilippeLeclerc’in sözleri de oldukça dikkat

DEĞIŞENLER

çekiciydi. Leclerc, “İzlediğimiz film,
gülümseme ile birlikte bolca insanlık da
getiriyor. İnsani yardım yaparken onu
anlatmak aklınıza gelmez ama benim
gibi 30 yıldır insani yardım sektöründe çalışınca anlıyorsunuz ki aslında
anlatabilmek en önemlisi.” İfadeleriyle
iletişimin gücüne dikkat çekti.
Toplum Merkezlerinin iyilik yolculuğu
devam ediyor, “Bir Dokunuş Bin Hayat”
filminin yolculuğu da devam edecek.
Önce yurtdışı ve yurt içindeki belgesel
filmlerinin gösterim programlarına girmek gibi bir planlamamız var. Bu arada
televizyon kanalları ile de görüşüp,
belgeselimizin televizyonda da yayınlanarak çok daha geniş bir kitleye ulaşması için çalışacağız. Bu süreç içerisinde
özel gösterimler de organize edeceğiz.
Ve elbette en nihayetinde sosyal medya
kanallarımız aracılığı ile izlemek isteyen
herkesin bu filme ulaşabilmesini sağlamayı da düşünüyoruz.
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MEHMET ARIF

KIDIMAN

Geçen yıl Eylül ayında Suriye’de Türk Kızılay aracına açılan ateş sonucu Kızılay
çalışanı Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuştu. Türk Kızılay olarak “İyilik
Yolunda” belgeseliyle fedakârca görev yaptığı yerlerde Kıdıman’ın izini sürdük.

"Kim, hayır (güzel davranış) ve iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun
Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır
(Bakara Suresi, 112. ayet)."
Korkmamıştı. Aklında ve yüreğinde muhtacın ıstırabını dindirmekten başka bir amaç yoktu. Bunun için Suriye’nin El-Bab şehrinde görev almak istedi. Mehmet Arif, arkadaşımız, iyilik yolunda
pek çok derde derman olmuş bir Kızılaycı. Sıcak çatışmaların yaşandığı El-Bab’da görevini ifa
ederken hain bir pusu neticesinde şehit düştü.
Bugüne kadar onlarca insan hikayesini görüntülemiş ve anlatmış bir ekip olarak bu sefer anlatacağımız hikaye kendi canımızdı.
Ailesi gibi sevdiği Kızılay’ın onun hatırasını yaşatması da bizim mesuliyetimizdeydi.
Anlatmamız gerekiyordu.
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Yerlerde hala o güne ait boş kovanlar vardı. İyilik burada vurulmuştu,
ancak yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecekti.
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Kızılay olarak arkadaşımızın belgeselini yapmaya karar vermiştik. Ancak bizi çeşitli zorlukların beklediğini biliyorduk.
Ailesinin acısı henüz çok tazeydi. Şehit düştüğü coğrafya
halen riskli bir bölgeydi. Tüm bunlara rağmen iyiliğin devam
etmesi gerektiğini, bu yolculuğun hiçbir zaman sona ermeyecek güçte ve dirayette yapıldığını insanlığa ve insanlara
anlatmamız gerektiği biliyorduk.
Yola çıkıyoruz
Bu inançla ekip olarak 1 Ekim 2020’de Düzce’ye hareket
ettik ve ailesiyle, arkadaşlarıyla görüşüp acılarını paylaştık.
Kendilerine Arif’in belgeselini yapacağımızı söylediğimizde
çok memnun olacaklarını, Arif’in hatırasına destek olmak
istediklerini belirttiler. Bu bizim için çok önemliydi çünkü
çıktığımız yolda Arif’in ailesinin ve arkadaşlarının tam desteğine ihtiyacımız vardı. Öyle de oldu. Ailesinin ve arkadaşlarının sıcak karşılamalarıyla doğru yolda olduğumuzu bir kez
daha hissetmiştik.

Kameramız kayda girecekti ve adeta hiç kayıttan çıkmayacaktık. Çünkü insanların bu gönülden yapılan iyilik yolculuğunu
duyması gerektiğini düşünüyorduk.
İlk gün ailesiyle çekimlerimize başladık. Çekimlerde fazlasıyla duygusal anlar yaşandı. Bu yüzden sette çekimler
aksıyordu. Bir taraftan kayda girmek diğer taraftan anlatılan
hikayeler karşısında duygulanıp ağlamak. Bu bir belgeselci
için çok zor bir durumdu. Dışardan bir göz değildik. Bizim
de canımız yanmıştı. Çünkü hikayenin içinde biz de vardık.
Arif’in yeleği
Belgeselin ikinci ayağında Arif’in çalıştığı El-Bab Kızılay
Sevgi Mağazası ve oradaki ekip arkadaşlarının çekimleri
vardı. Bunun için olayın yaşandığı yere doğru yola koyulduk.
El-Bab Suriye’deki iç savaştan kaçarak sığınmış ailelerin
yaşadığı bir şehirdi. Silahların ve bombaların gölgesinde bir
yaşam devam ediyordu. Arif’in görev yaptığı mağazaya girdi-

1868

F O T O Ğ R A F A A / Ö M E R Ü R E R
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ğimizde içerde aileler çocuklarına Kızılay’ın
sağladığı kıyafetleri giydiriyorlardı. Arif’in
çalışma masası boştu, sandalyede Kızılay
yeleği asılıydı. Nuri Bilge Ceylan’ın sözü
geldi o anda aklıma: “Biri ölür üzülmezsiniz, sonra sandalyeye asılı hırkasını görürsünüz, o hırkanın duruşu kalbinize oturur.”
Bombaların gölgesinde
Çekimlere başladık. Arkadaşlarının, Arif’i
tanıyan yardım alan ailelerin duygu ve
düşüncelerini kaydettik. Çekimler bitmeye
yakın mağaza büyük bir gürültü ve sarsıntıyla sallandı. Arka caddede bir patlama
meydana gelmişti. Bir anda çocuklar ağlamaya ve ebeveynlerine sarılmaya başladı.
Yaşanan patlamanın görüntüleri anında
internete düştü. Dışarı çıkamıyorduk. Mağazada çalışan Suriyeli bir görevli telefonda
parçalanmış insan bedenlerini göstererek
akrabalarının yaralandığını ve olay yerine
gitmesi gerektiğini söyleyerek yanımızdan
ayrıldı. Kameramız kayda devam ediyordu. Kameranın arkasındaydık belki ama
hikayenin içinde biz de vardık. Kızılaycılar
çocukları sakinleştirip yeniden onlara güzel
kıyafetler giydirerek her şeye rağmen hayatın devam ettiğini gösterdiler. Umutsuzluğa
yer yoktu içlerinde.

K U R Ş U N L A N M I Ş K I Z I L A Y A R A C I

Belgeselin üçüncü ve son ayağı Arif ve ekip
arkadaşlarının saldırıya uğradığı noktaya,
El-Bab karayoluna gittik. Yerlerde hala o
güne ait boş kovanlar vardı. İyilik burada
vurulmuştu, ancak yoluna daha güçlü bir
şekilde devam edecekti. Çekimleri yaparken
Arif’in bizi izlediğini hissettim. Sanki bize
yol gösteriyordu. Beni takip edin, doğru
yoldasınız diyordu.
Çekimler 15 gün sürdü. Sonrasında yine iki
haftalık bir kurgu sürecinden sonra belgeselimiz hazır hale geldi. Arif’i anlatmak
böylesine bir hikayeyi kaydetmek…
Biz üzerimize düşeni yaptık. Kızılay olarak
yolu iyilikten geçen herkes için kameramız
kayıtta olacak.
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Kurban Bayramı’nın ikinci günü Suriye’nin İdlib bölgesine yaptığım seyahat,
hayatımın en anlamlı yolculuğuydu. Altı saatte gördüklerim bir ömürlük
tecrübeyi içinde barındırıyor. Savaşın izlerine şahit olmak bile insanın içinde
fırtınalar koparıyor. Hilalin bekçileri olan Kızılay çalışanları ise tüm bu
yokluğun ve dramın içinde mazlumlara umut olmaya devam ediyor.
İstanbul’dan bir ekiple Türk Kızılay’ın misafiri olarak
Suriye’nin İdlib bölgesine gideceğimi öğrendiğimde içimde büyük bir merak uyanıyor. 11 yıldır savaşın gölgesinde
hayatta kalmayı başarmış insanlarla karşılaşacak olmak beni
heyecanlandırıyor. Çünkü biliyorum ki duymak, izlemek ve
okumak gerçeğin sadece izdüşümleri. Oysa yüzleşmek, karşılaşmak ve dokunmak hepsinden öte bir anlam taşıyor. Sabah
erken saatte bir kısmını tanıdığım bir kısmıyla ilk kez tanıştığım ekiple uçağa biniyoruz. İstikamet Gaziantep. Uçaktan
indiğimizde bizi alan servis Cilvegözü sınır kapısına doğru
hareket ediyor. Gözlerimi açtığım anlarda zeytin ağaçları ile
göz göze geliyorum. Tekrar daldığımda bizi bekleyen gerçeğin ne olabileceği ile ilgili tahminler yürütüyorum.
Nihayet sınırdayız. Servis aracından indiğimizde Kızılay
ekibi bizi karşılıyor. Mihmandarımız olan Suriye Sınır
Yardımları Yöneticisi Hakan Sarı bize kısa bir bilgilendirme
yapıyor. Güvenliğimiz için askerlerle göz göze gelmememizi, asla onların fotoğraflarını çekmememizi ve gittiğimiz
bölgelerden konum paylaşmamamızı söylüyor. Birbirimize
bakıyoruz. Gördüğümüz her şeyi fotoğraflayan ve paylaşmaya doyamayan biz neden bunları yapamayalım ki? İşte o an
ilk gerçekle burun buruna geliyoruz. Hakan Bey “Daha açık
konuşayım. İçerden paylaştığınız konum oraya bir roketin
atılmasına sebep olabilir!” Suriye’ye hoşgeldik.
Ülken seni özlüyor...
Üç kontrol noktasından geçip Suriye’ye adım attığımızda
kocaman bir panoyla karşılaşıyoruz. Panoda “Hoşgeldiniz”
ya da benzeri bir karşılama ifadesi yok. Gözlerinin içi gülen
dünya tatlısı bir çocuğun fotoğrafının yanında Arapça ve
İngilizce olarak şu sözler yazılı: Ülken seni özlüyor...
Boğaza düğüm olan panodan gözlerimi ayırıp yola bakıyorum. Kızılay’a ait üç araçla peş peşe ilerliyoruz. Bayramın

ikinci günü olduğu için yollarda en çok kullanılan ulaşım
aracı olan motorların üzerinde aileler oradan oraya gidiyor.
Zeytin ağaçları yine beliriyor. Ama bu sefer renkleri solgun.
Çünkü hemen herşeyin üzerinde toz var. Savaştan geriye
kalanları göremedik henüz ama tozun kaldığı çok açık.
İdlib’in Sermede bölgesinde bulunan Kızılay fırınına gidiyoruz. Motor sesleri hiç durmuyor. Fırından çıkmış taze ekmekler bizim için hazırlanan kahvaltı sofrasına ufo gibi iniş
yapıyor. Kahvaltı bitince fırını geziyoruz. Hakan Sarı bize
burada üretilen ekmelerin 8’erli şekilde paketlendiğini ve bu
paketlerin her gün ihtiyaç sahibi 30 bin aileye ulaştırıldığını
anlatıyor.
Bayramın yetim çocukları
Fırından çıkıp Sevgi Mağazası’na geçiyoruz. Kapıda en güzel
kıyafetlerini giymiş çocuklar oyun oynuyor. Mağaza Kızılay’ın
kurduğu rehabilitasyon projelerinden biri. Ekipler çadırlara
gidip ailelerdeki kişi sayısına göre kartlara yükleme yapıp veriyormuş. Aileler tamamen yeni olan giyeceklerden oluşan bu
mağazaya gelip cebinde parası varmış hissiyle kredisine göre
alışveriş yapıyor. Bugüne kadar 1 milyon 300 bin kişiye yaklaşık 5.5 milyon parça kıyafet giydirilmiş. Suriye Sınır Yardımları Yöneticisi Hakan Sarı mağazanın amacını şöyle anlatıyor:
“İnsanların yaşadıkları bu zorlu ortamdan en azından günde
yarım saat uzaklaşıp normal hayatın bir parçası olan alışverişlerini yaparak kendilerini iyi hissetmelerini istiyoruz.” Yapılan
giysi bağışları ve nakit bağışlarla alınan kıyafetlere bakarken
Hakan Bey kendi hayatından bir örnek veriyor: 1999 depreminde evi orta hasarlı olduğu için 2 yıl çadır kentte kaldığını, o dönem gelen kıyafet yardımlarının ikinci el olduğunu,
hatta çocukluğuna denk gelen dönemde ağabeyiyle bir kayak
pantolonunun iki bacağına girerek oyun oynadıklarından
bahsediyor ve ekliyor “Giysilerin yeni olması önemli. Böylece
insanlar kendilerini değerli hissediyor.”
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Kapıda bekleyen çocuklar içeri giriyor. Yetim çocuklarla
alışveriş yapıp onları giydirmemizi istiyorlar. Hepimizin
ağzı kulaklarında bir çocuğun elinden tutup mağazayı
gezmeye başlıyoruz. Aişa ile orada tanışıyoruz. Arapça
bilmediğim için konuşamasak da gözlerle ve jestlerle
anlaşıyoruz. Aişa ayakkabı reyonunda simli pembe bir
babet seçiyor. Ayağına giydirip oluyor mu diye bakıyoruz. Biraz büyük ama Aişa o ayakkabıyı istiyor. Alıyoruz
mecburen. Sonra pembe bir elbise beğeniyoruz birlikte.
Ellerinde kına, özene bezene hazırlanmış bu kıyafetlerle küçük kızın prenses gibi olacağını düşünüyorum.
Tüm güzel şeyleri hak eden bu çocukların yüzlerindeki
tebessüm, bakışlarındaki derinlik hepimizi çok etkiliyor.
Çocuklar daha çok gruptaki erkeklerin etrafında kümeleniyor. Bunun sebebini de sonradan öğreniyoruz. Savaşta
ailelerinden daha çok babalarını, ağabeylerini, amcalarını, dedelerini kaybettikleri için kapanmayacak yaralarını
bu şekilde sarmaya çalışıyorlar.

Yetimlerden ayrılıp yola düşmek oldukça zor. Ancak
yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Ağlamakla gülmek
arasında asılı kaldığımız yerde el sallayıp vedalaşıyoruz
birbirimizle. Bu sefer Kızılay’ın kurban kesim alanına
gidiyoruz. Yine çok hızlı işleyen bir sistemle karşılaşıyoruz. Bölge halkına yokluğun içinde istihdam da sağlayan bir sistem bu. Günlük yevmiye ile kurban kesimi
yapan Suriyeliler, kesimin İslami usullere göre yapılması
için bekleyen hoca ve tüm bu sistemi kayıt altına alan
kamera. Sorular bitmiyor tabii. İnsanların Kızılay’a
yaptığı kurban bağışlarının gerçekten yerine ulaştığını
göstermek için kamera kayıtlarının yayınlanabileceği
fikri ortaya atılıyor. Hakan Sarı tüm sorularımızı büyük
bir sabırla cevaplıyor. Kamera kayıtlarının yayınlanmadığını ancak arşivlendiğini, kesim yapılırken bağışçıların
adlarının teker teker söylendiğini, hayvan kesimi sırasında ortaya çıkan kanlı görüntülerin yayınlanmasını doğru
bulmadıklarını söylüyor. Zaten hepimiz isimlerin okun-
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duğunu, tekbirlerin getirildiğine
şahit oluyoruz. Kimsenin aklında
Kızılay’a kurban bağışı yaparken
soru işareti oluşmaması gerektiğini
yerinde gözlemliyoruz.
Yokluğun izleri
Kesim bölgesinden ayrılıp Taybe
Yetimhanesi’ne gidiyoruz. Yol
boyu yokluğun izlerini görüyoruz.
Tabii bir de tarlalarda tozlanmış
zeytin ağaçlarını. Hep aynı ayet
zihnimde yankılanıyor: “Yemin
olsun incire ve zeytine! Sina dağına! Ve şu güvenli şehre! Biz insanı
en güzel biçimde yaratmışızdır.
Sonra onu aşağıların aşağısına
indirdik. Ancak iman edip dünya

D E R G İ / H AYAT I M I N

ve ahiret için yararlı işler yapanlar
başka; onlar için kesintisiz bir ödül
vardır.” Güvenli beldenin alametlerinden biri olan zeytin ağaçları
burada. En güzel şekilde yaratılan masum yetim çocuklar da. O
çocuklara dünyayı zindan eden
aşağıların aşağısı olanlar buradan
geçmiş. Dünya ve ahiret için çalışan, mazlumlara umut olan Kızılay
çalışanları burada. Gözlerim incir
ağacını arıyor. Onu da bir süre
sonra bulacağım...
Taybe Yetimhanesi Kızılay’ın kurmadığı ancak daha sonra devralarak tüm ihtiyaçlarını giderdiği bir
yerleşim alanı. Küçük barakalarda
yaşayan çoğu kadın ve çocuktan

EN ANLAMLI YOLCULUĞU

oluşan yetimhanede oyuncak, çikolata ve kurban eti dağıtımı yapıyoruz. Tüm kız çocuklarının hayali
olan Barbi bebeğe kavuşan çocuk
elindeki şekeri bana uzatıyor. Aldığım en güzel hediye. Baktıkça o
çocuğun gülüşünü hatırlamak için
çantama atıyorum.
Rotamız Babiska bölgesine
yöneliyor. Türk Kızılay Başkan
Vekili İsmail Hakkı Turunç da
ekibimize dahil oluyor. Dağları
tepeleri aşıyoruz. Gördüklerimiz,
dokunduklarımız, yüzleştiklerimiz
ünlemler halinde beynimizde sağa
sola çarpıyor. Yolda konvoyun
arasına başka bir araç girince uyarı
geliyor. Hemen o aracı aşıp arka

FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SAID
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BRIKET EVLER
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Üç çocuklu bir çalışan 17 aydır evine gitmediğini anlatıyor. Diğeri 40 günlük evliyken 41. gün
Pakistan’a gittiğini söylüyor. Bir başkası yıllardır bayramlarda ailesini görmediğini dünyanın en
normal şeyinden bahseder gibi aktarıyor.

arkaya diziliyoruz. Aracımızı kullanan Kızılay çalışanı Ali
Atlar’dan bölge hakkında bilgi alıyoruz. Ali Bey Reyhanlı’da
ailesiyle yaşıyor. Arapça bildiği için bir sorunla karşılaşılınca
hemen araçtan inip meseleyi hallediyor.
Hayatta kalma mücadelesi
Babiska’da kendiliğinden oluşan bir çadır köye varıyoruz.
Köy sakinleri araziyi kiralayıp üzerlerine çadırlarını kondurmuş. Kurban eti dağıtımı yapıyoruz. Girdiğimiz çadırlarda
gördüğümüz manzara karşısında ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yardım ulaştırdığım bir kadına tercüman aracılığıyla
“Neye ihtiyacınız var?” diye bir soru yöneltiyorum. Yüzünde
bu kadar anlamsız bir soru olur mu dercesine bir gülüşle
“Çadıra, yiyeceğe, temizlik malzemesine” diye listeyi sıralıyor. Çadırın içinde küçücük altı çocukla yaşıyor. Sorduğum
sorudan utanıyorum. Köyün muhtarı savaştan beri 5 defa göç

etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. 3 yıldır da aynı yerde
yaşıyorlarmış.
Çadır köyden dönerken tarihin tozlu sayfalarından çıkmış
bir antik kentle karşılaşıyoruz. Araçlardan inip yürüyoruz.
Her şeye rağmen ihtişamını kaybetmeyen Roma döneminden
kalan kentin içindeki mağaralara savaştan kaçanların saklandığını öğreniyoruz. Kızılay çalışanları bu insanlara da yardım ulaştırdıklarını anlatıyor bize. Bir yandan mağaraların
ağzından içeri bakmaya çalışıyorum, bir yandan da buraya
sığınan insanları bulup yardım ulaştıran Kızılay çalışanlarına
“Helal olsun” diyorum. Ve antik kentin ortasında bir süredir
gözlerimin aradığı incir ağacı beliriyor. “Yemin olsun incire
ve zeytine” diyorum. Gerisini getiremiyorum.
Kızılay’ın Cilvegözü sınır kapısına yakın merkezine dönüyoruz. Hiçbirimiz yolculuğa çıktığımız gibi değiliz. Ağzımın
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Yaptığımız yolculuk bitince
Cilvegözü sınır kapısından
geçerek Hatay’a giriyoruz.
Toprak normalleşiyor,
zeytin ağaçları yeşilleniyor,
tarlalar canlanıyor. Sanki
sınır kapısı bir zaman
tüneli ve biz savaşın
ortadan ikiye böldüğü
iki ayrı dünyanın içinde
yolculuk yapıyoruz.

içinde toz tadı alıyorum. Misafirperverlikleriyle gönlümüze taht kuran Kızılaycılarla aynı sofrada yerel yemekler
eşliğinde sohbet ediyoruz. Üç çocuklu
bir çalışan 17 aydır evine gitmediğini
anlatıyor. Diğeri 40 günlük evliyken 41.
gün Pakistan’a gittiğini söylüyor. Bir
başkası yıllardır bayramlarda ailesini
görmediğini dünyanın en normal şeyinden bahseder gibi aktarıyor. Nasıl diyorum? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Hakan
Sarı “Burada çalışan her Kızılay neferi
bu dönemin Marko Paşalarıdır. Para pul
için bu iş yapılmaz” diyor. Susuyorum.
Suriye Ülke Alan Koordinatörü Fatih
Kökcan, İdlib’in savaştan önce 800 bin
nüfuslu bir yerleşim alanı olduğunu,
bugün yaklaşık 4 milyonun üzerinde
insanın burada yaşadığını anlatıyor.
Türkiye’nin yaptığı başarılı operasyonlarla nispeten güvenli bir yer haline
gelen bölgede yol boyunca gördüğümüz
inşaatları ve halkın geleceğe karşı umudu olup olmadığını soruyorum. Fatih
Bey umudun hep var olduğunu, insanların biraz rahatladığında ev inşa etmeye
başladığını ancak bir saldırı olduğunda

bu inşaatların durduğunu belirtiyor.
Böylece yarım kalmış inşaatlarda, betonların içinden fırlayan demirlerin aslında
umudu simgelediğini kavrıyorum. Peki
ne olacak bundan sonra? Bu sorunun
cevabını kimse bilmiyor. Ancak hilalin
bekçileri hiç durmadan çalışmaya, umutları diri tutmaya devam ediyor. Bunu
biliyoruz.
İki ayrı dünya gibi
Altı saatlik yolculuğumuz hepimizi
derinden etkiliyor. Oysa gördüklerimiz
Kızılay’ın yaptığı işlerin küçücük bir
parçası. Mesela Bab El-Hava Hastanesi’nden bahsediliyor. Durumu ağır olan
hastaların ilk tedavilerinin yapıldığını,
acil durumlarda hastaların Türkiye tarafına geçirildiğini öğreniyoruz. Kızılay
kuzey Suriye’nin tamamında beslenme,
barınma, hijyen ve sağlık ihtiyaçlarını
gideriyor; yetimhaneler ve kamplar
kuruyor, su kuleleri inşa ediyor, bölgeye
yardım ulaştırmak isteyen derneklere
ve vakıflara yardımcı oluyor, başka
ülkelerden gelen yardımların sınırdan
geçmesini sağlıyor. 2012 yılından beri 56

binin üzerinde tır Kızılay sayesinde bölgeye insani yardım ulaştırmış. Bunları
öğrenince iyi ki Kızılay var diyoruz.
Yaptığımız yolculuk bitince Cilvegözü sınır kapısından geçerek Hatay’a
giriyoruz. Toprak normalleşiyor, zeytin
ağaçları yeşilleniyor, tarlalar canlanıyor.
Sanki sınır kapısı bir zaman tüneli ve
biz savaşın ortadan ikiye böldüğü iki
ayrı dünyanın içinde yolculuk yapıyoruz.
Servis aracında Türkiye’de yükselen
mülteci düşmanlığını, sosyal medyada
yapılan kampanyaları düşünüyorum.
“Kendi ülkelerine dönsünler” diyen herkesi bir günlüğüne bu bölgeye getirip
olanı biteni göstermek ve onlara “Siz
olsanız sınırdan geçmez miydiniz?” diye
sormak istiyorum.
Bu bayram uzanıp savaşın yetim bıraktığı tüm çocukların gözlerinden, mazlumlara yardım elini uzatan herkesin
ellerinden öpüyorum.
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F O T O Ğ R A F A A / K I Z I L AY

Kızılay Gönüllüleri
Ormanları Yeniden Yeşertecek!
Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu afet uzmanlarıyla bölgede
yardım çalışmaları yürüten Kızılay, Muğla, Osmaniye, Adana ve Mersin’deki orman yangınlarından
etkilenenlere ve çalışanlara da sahadaki 150’nin üzerindeki afet uzmanı ve gönüllüsüyle destek oluyor.
Yurdun güneyinde farklı noktalarda meydana gelen orman
yangınları vatandaşları olumsuz etkiledi. Orman yangınları
bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için Kızılay’ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan
ekipleri ise yardım ulaştırmak için seferber oldu. Kızılay,
Antalya’nın Manavgat ilçesi, Muğla’nın Marmaris, Adana’nın
Kozan, Osmaniye’nin Kadirli ve Mersin’in Silifke, Bozyazı,
Aydıncık ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarından
etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere beslenme
desteği veriyor.

lıklarla beslenme yardımları yapıyor. Su, kumanya ve paketli
gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği
veren Kızılay, beslenme ekipmanlarıyla ile birlikte Belediye,
Sivil Toplum Kuruluşları, bölgedeki oteller ve özel kuruluşların kapasitelerini de koordine ederek beslenme hizmeti
sağlıyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da orman
yangını bölgesinde incelemelerde bulunurken yardım çalışmalarını afet bölgesinde takip eden Kızılay Genel Müdürü Dr.
İbrahim Altan’a da Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer
eşlik ediyor.

Afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kızılay güçlü gönüllü teşkilatı ile orman yangınlarından
etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için de hazırlıklarına
başladı. Kızılay gönüllüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi ve çoğaltılması için seferber olacak.

Şubeleri, afet uzmanları ve gönüllülerini orman yangını bölgelerine seferber eden Kızılay, mobil beslenme araçları, sahra
mutfakları ve bölgelerde bulunan aşevlerinde yaptığı hazır-
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