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2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin katkıları ile gerçekleşen ‘Unutma Beni İstanbul’ projesi içerisindeki ‘Bolis’ filminin çekimleri tamamlandı. Eric
Nazarian’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği bir kısa film olan Bolis’te, Fransa’da yaşayan Ermeni ünlü oyuncu Jacky Nercessian da rol alıyor

“Diaspora her şeyini yitirmiş ve
kovulmuş insanın ruh haliyle yaşıyor”
BELGİN CENGİZ

‹

stanbul, son üç ayd›r birbirinden farkl› ülkelerden gelen yedi yönetmene hem ev sahipli¤i yap›yor hem de bu yönetmenlerin kendisini de konu
edinen filmlerine eﬂlik ediyor.
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti’nin katk›lar› ile gerçekleﬂen
‘Unutma Beni ‹stanbul’ projesi, yap›mc› - yönetmen Hüseyin Karabey ile yap›mc› Sevil
Demirci ve uluslararas› platformda baﬂar›lar kazanm›ﬂ ve
tan›nm›ﬂ 6 yönetmen, Aida Begic (Saraybosna), Hany AbuAssad (Filistin), Omar Shargawi (Danimarka), Stergios Niziris (Yunanistan), Stefan Arsenijevic (S›rb›stan) ve Eric Nazarian (ABD) birlikteli¤inde gerçekleﬂtiriliyor.
Unutma Beni ‹stanbul’un
sinema projesi içinde yer alan
ve çekimleri Kas›m ay› baﬂlar›nda tamamlanan ‘Bolis’, Eric
Nazarian’›n senaryosunu yazd›¤› ve yönetti¤i bir k›sa film.
Nazarian, ‘Bolis’te, 1915’li y›llar ve sonras›nda ‹stanbul’u
terk etmek zorunda b›rak›lan
bir Ermeni ailenin, baﬂka bir
ülkede do¤up büyüyen yetiﬂkin
bir müzisyen üyesinin gözünden ‹stanbul’u ele al›yor.
Kendisi de müzisyen olan
Armenak isimli udinin ‹stanbul’a geliﬂi ve ud yap›m ustas›
olan büyükbabas›n›n hat›ralar›n›n peﬂine düﬂmesi etraf›nda
ﬂekillenen filmin çekim sürecine, ailesi Anadolu’dan göç
eden ve Fransa’da yaﬂayan ünlü
oyuncu Jacky Nercessian eﬂlik
ediyor.
Proje arac›l›¤› ile ‹stanbul’u
ilk kez ziyaret eden filmin yönetmeni Eric Nazarian’›n ailesi
1915 sonras› Anadolu’dan önce Tahran’a, ard›ndan Ermenistan’a ve oradan da Amerika’ya göç etmiﬂ. Nazarian, kendi geçmiﬂinden getirdikleri ile
birlikte yer ald›¤› projenin filmine, kendisi de filminin ana
karakteri Armenak gibi y›llarca
ailesinden dinledi¤i Ermeni ustalar›n müzikleri ve ‹stanbul
hat›ralar›n› taﬂ›yor.
Eric Nazarian ve Jacky Nercessian’la ‘Unutma Beni ‹stanbul’ projesi ve ‹stanbul ‘Bolis’
üzerine söyleﬂtik.
• Bize kendinizden bahse-

y e r

der misiniz?
1976 y›l›nda Ermenistan’da
do¤dum. Atalar›m, büyük babam, dedem, nenem, annem,
babam hepimiz Ararat Ovas›’ndan›z. Sonra ailem oradan
Iran’a göç etti ve ‹ran’dan da
tekrar Ermenistan’a, oradan da
Amerika’ya... Los Angelas’ta
do¤dum. Birleﬂik Devletler’de
sinema e¤itimi ald›m. Alt› y›l
boyunca foto muhabirli¤i yapt›m. ‹lk uzun metraj filmim
‘The Blue Hour’ San Sebastian
Film Festivali’nde ve Yerevan’da Alt›n Kay›s› Festivali’nde gösterildi. ﬁimdi farkl›
projeler üzerine çal›ﬂ›yorum.
Filmlerimin ço¤u Amerika ve
Ermenistan eksenli. ﬁu anda
Ermenistan ve Amerika üzerine
olan bir proje üzerine çal›ﬂ›yorum.
• ‹stanbul üzerine gerçekleﬂen bu proje ile iliﬂkilenmeniz nas›l oldu?
Projenin baﬂl›¤›n› duyunca
heyecanland›m ve anlad›m ki
filmin temas› an›msama üzerine ve haf›za benim için çok
önemli.
Hrant Dink’›n ölümünden
sonrada ilk defa Ermeni bir sinemac› olarak düﬂündüm... Sinema bir diyalog yolu açs›n iste-
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eni bir ﬂeylerin görülece¤i aral›klar hep vard›r.”
Yavuz Turgul’a filmi yapmak
için ilham veren cümle iﬂte bu.
Ve “Üzerine dünyan›n tüm topraklar›n› da örtseniz cinayetlerin
üzerini kapatamazs›n›z”… Bu
da filmin üzerine temellendi¤i
ana fikir. Shakespeare’in ünlü
“Kötü iﬂler, üstlerini bütün dünya örtse, yine kendilerini belli
ederler” sözünü ise, filmin çömezi, biricik “antropo(po)lo¤u”
Hasan (Okan Yalab›k) söylüyor.
Ölüme al›ﬂm›ﬂ, al›ﬂmak zorunda kalm›ﬂ cinayet masas›
polisleri Ferman (ﬁener ﬁen)
nam›-di¤er Avc›, “Deli” ‹dris
(Cem Y›lmaz) ve çömez polis

Hasan’›n bir cinayetin/katilin
izini sürerken yaﬂad›klar› anlat›l›yor filmde.
Bir cinayetin ﬂifrelerinin peﬂinde, çözülen ve sorgulanan
kendi hayatlar›… ‘Av’ ve ‘Avc›’n›n büyük savaﬂ›… Sonunda
galip gelen en büyük avc›, y›kan, parçalayan ‘Hayat’… Katiller, azmettiriciler, uyuﬂturucu kaçakç›lar›, polisler, kad›nlar… Paramparça hayatlar›n
hikâyesi ‘Av Mevsimi’…
Bir polisiye film yapman›n
en büyük zorlu¤u, hikâye ve cinayetin ayr›nt›lar›nda gözden
kaç›r›lmamas› gereken tutarl›l›kt›r. Her diyalo¤u ile tutarl›
bir senaryoya sahip ‘Av Mevsimi’. Sadece cinayetin hikâyesi
de¤il, filmin tüm karakterleri

dim ve Ermeni bir sinemac› bunu yapabilirdi. Ben de mütevaz› kapasitem ve imkânlar›mla
buna bir katk› sunmak istedim.
2009 baﬂlar›nda ‘Bolis’ isimli
bir uzun film senaryosu yazm›ﬂt›m. Burada bir diaspora Ermenisinden bahsediyordum, ‹stanbul’a dönen ve dedesinin eski
udunu arayan biri vard› filmde.
Bu filmle ben de bir selam verebilecektim ‹stanbul’daki Ermeni toplumuna, tüm Ermenilere
ve tüm insanl›¤a.
‹stanbul benim için asl›nda
büyülü bir dünya gibiydi. Atalar›m›n, babam›n, halam›n anlatt›klar›ndan biliyorum ‹stanbul’u. Ve benim bilinç alt›ma
yerleﬂmiﬂ olan ‹stanbul alg›s›ndan yola ç›karak, ‘ud’ ekseninde Armenak Naradyan karakteri arac›l›¤› ile, babam›n ve halam›n anlat›mlar›n› de¤erlendirdim. Bilinç alt›n› kurcalayarak bu hikâye aç›¤a ç›kt›. Bu
ﬂehri ben bir so¤ana benzetiyorum, her seferinde kabuklar›n›
soyars›n, yapraklar›n› soyars›n
ve soydukça daha çok içine girersin, ama hiçbir zaman tam
içine giremeyece¤in bir so¤an...
• Pratik olarak buradaki
iliﬂkilerden nas›l etkilendiniz? Olumlu ve olumsuz

gözlemleriniz nelerdir? ‹nsanlarla tan›ﬂmalar›n›z sizde nas›l bir etki oluﬂturdu?
Çok memnunum, ‹stanbullu sinemac›larla k›sa zamanda çok güzel çal›ﬂt›m. Ben filmin mühendisi ya da mimar›y›m. Benim görevim söylemek
istedi¤imi uygun oldu¤u kadar
yal›n ve do¤ru aktarmakt›r. Ve
ekibe de bunu en iyi biçimde
anlatabilmektir. Çekimlerden
çok etkilendim, çok memnun
oldum. Çünkü ben ﬂehrin filmin içinde olmas›n› istiyordum, bir odada anlatmak de¤il
ve bunu baﬂard›m; Çukurcuma, Perapalas, Haseki semtleri
var filmde.
Udi Cengiz Usta ile tan›ﬂmaktan çok mumnun oldum,
onunla bir dostluk kurabildik,
bu ﬂehirde bas›lan 1923 tarihli
bir ‹ncil hediye etti bana, çok etkilendim bunlardan. Kadro çok
iyi bir enerji verdi bana; çünkü
herkes projeyi benimsedi san›yorum, ﬂüphesiz zorluklar vard›
ama bunun içinde amaca ulaﬂacak yal›nl›¤› yakalad›k.
• Filmin ana karakterlerinden biri ud. Bu ud karakteri ile geçmiﬂten nereye
yolculuk yap›ld›?
Filmdeki objeler, nesneler
oyuncunun yüzü kadar önemlidir. Udun, kanun gibi çocuklu¤umdan beri ilk duydu¤um
anda yüre¤ime dokunan bir t›n›s› olmuﬂtur hep.
Bu film için k›r›k ve k›rg›n
bir ud hayalimdi. Pek çok s›rlar
taﬂ›yordu ve kay›pt›, kimsenin
bulamad›¤› bir yerde idi. Armenak, çocukluk hat›ralar›ndaki, dedesinin 1915’te kaybetti¤i bu udu bulursa ﬂayet,
yüz y›ll›k bir varl›k arac›l›¤› ile
kendi geçmiﬂi ile yüzleﬂecekti.
Ekibimiz film için 1900’lerden
kalm›ﬂ bir ud buldu. Çocuklu¤umdan beri ud bana hep inciri ça¤r›ﬂt›r›r. Çünkü ﬂeklini incire benzetirim.
• ‹stanbul’a bu film arac›l›¤›
ile geldiniz. Bu film s›ras›nda kendi geçmiﬂinizden
getirdi¤iniz bir ‹stanbul da
vard›. Öncesi ve sonras›
aras›nda ‹stanbul’un nas›l
bir yeri oluﬂtu Eric’in dünyas›nda?
‹stanbul’a gelmeden önce
bir diaspora Ermenisi olarak
çok farkl› fikirlerim vard›. Kö-

tü önyarg›lar›m vard› ama ‹stanbul’u hep Ara Güler’le özdeﬂleﬂtiriyordum ve etkileniyordum da. Çünkü ben de bir
foto muhabiriyim ve Ara Güler
beni etkiliyordu. 1915 gibi, siyah bir Ermeni sayfas› önyarg›lar›yla ve fikri geri planla geldi¤imde, yüre¤imin üzerinde bir
taﬂ vard›. Sonra yap›mc› ekiple
dostluklar kurdum. Hüseyin ve
Sevilay ile dost oldum. Kald›¤›m otelin sa¤›nda Rum okulu,
solunda Ermeni kilisesinin var
oldu¤unu görünce do¤ru yerde
oldu¤umu anlad›m.
‹nsanlarla iliﬂkilerim çok samimi ve s›cak oldu.
• Türkiye sinemas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye’de sinema anlay›ﬂ›

yerleﬂti. Nuri Bilge gibi çok baﬂar›l› isimler var yeni nesilde.
‹ran ve Romanya sinemas›nda
oldu¤u gibi h›zla yükseliyor
Türkiye sinemas›.
• Sen bir diaspora Ermenisisin. Sürekli sanatç› gidiﬂ
geliﬂleri var son y›llarda.
ﬁu anda üniversitelerde
Erasmus program› ile Ermenistan ve diasporadan
gelen ö¤renciler var. Böyle
bir ilgiyi y›llar önce tahmin edemezdik. Bu duruma nas›l bak›yorsun?
21. yüzy›l yer de¤iﬂtirmeler
yüzy›l›. ‹nsanlar bütün s›n›rlar›
zorluyorlar, küresel bir anlay›ﬂ
bu, her yerde insanlar diyalog
içindeler. Dünya küçülüyor ve
insanlar birbirleri ile temas ha-

lindeler. Do¤al bir durum bu.
‹nsanlar›n kültürel iletiﬂimini
siyaset ve s›k›nt›lar, karﬂ›tl›klar
engelleyemeyecek. Kültürel diyalog hep var olacak. Bu kültürel iletiﬂimler hiç kesintiye u¤ramamal›.
Ermeni diasporas›n›n varl›k
nedeni soyk›r›md›r. 1915’den
sonra zaten, Marsilya’da, Uruguay’da Ermeni diasporas› geliﬂti.
Beyrut’ta, Suriye’de ne iﬂleri
vard› Ermenilerin? Diaspora
her ﬂeyini yitirmiﬂ ve kovulmuﬂ
insan›n ruh haliyle yaﬂ›yor. Bu
bir duvar etkisi yap›yor onlarda; ama gerçekler baﬂka türlü
ﬂekilleniyor. Bütün çabam kültür sanat yoluyla insanlarla temas kurmak.

Jacky Nercessiyan:

“Hüzünlü bir ailede büyüyünce
komik ve güldüren yetişkin olmayı
öğrenmek zorunda kaldım”
• Çok önemli yap›mlarda rol alan ve oyunculu¤u ile dünya sinemas›n›n tan›d›¤›
Jacky kimdir?
Ben Fransa’da do¤dum, göçmen dünyas›
içinde büyüdüm. Bazen okula gitti¤imde tek
Frans›z olan, hoca oluyordu. Çok küçük bir
evde yaﬂ›yorduk ve annemle babam çal›ﬂt›¤›
için anneannem büyüttü beni. Frans›zcadan
önce Türkçe ö¤rendim bu sayede. O kad›n bütün gün sanki yaﬂl›larla konuﬂur gibi benimle
konuﬂuyordu ve sanki ben küçük bir çocuk de¤il onun komﬂusu yaﬂl› bir kad›n gibi onun hikâyelerini dinliyordum.
Dedem 1915 soyk›r›m›nda öldürüldü. Anneannem bu nedenle benim ad›m›n dedemin
ad› olmas›n› ﬂart koydu babama. Sonra bana
her zaman avukatm›ﬂ›m gibi davrand›. Öyle
hitap etti ve bütün aileme onlar›n babas›ym›ﬂ›m gibi davranmalar›n› ﬂart koydu. Ölen bir
baban›n rolünu taﬂ›yorsun ve bu bir çocuk için
büyük bir a¤›rl›k. Çok uzun bir hikâye. Tek
söylemek istedi¤im, küçük yaﬂta büyük insan
gibi olmak, sanat›m› ailemden ö¤rendim, hüzünlü bir ailede büyüyünce komik ve güldüren
yetiﬂkin olmay› ö¤renmek zorunda kald›m.
• Çok farkl› kültürlerden yönetmenlerle
çal›ﬂm›ﬂ bir oyuncusunuz. Kiﬂisel hayat›n›z ve oyunculu¤unuz nas›l etkiliyor sizi?
Ne kadar yer de¤iﬂtirsen de asl›nda kendinden ç›kamazs›n. Yer de¤iﬂtirdi¤inde problemlerini kendinle beraber taﬂ›rs›n. Ancak yolculuk insan› e¤itir. Buraya diasporadan bir Erme-

ni olarak geldi¤inizde ﬂok geçiriyorsunuz, ﬂehir
sizi ﬂaﬂ›rt›yor ve korkutuyor. Bir ﬂekilde kendin
ile karﬂ›laﬂ›yorsun.
• Eric ile çal›ﬂman›z nas›l oldu?
Baﬂlang›çta Alt›n Kay›s› festivaline gidece¤imden emin de¤ildim. Uçaktan inince beni
karﬂ›layan arkadaﬂlar›m Eric’i tan›y›p tan›mad›¤›m› sordular. “Evet filminden biliyorum”
dedim. “Peki o zaman bir enstrüman çal›yor
musun” dediler, gitar çald›¤›m› söyledim. “O
zaman mutlaka tan›ﬂmal›s›n›z” dediler ve o gece tan›ﬂt›k. Sonra iletiﬂime geçtik. Derken ‘Bolis’ filmini bitirmiﬂ olduk. Eric’i Claude Miller’a
benzetiyorum. Çünkü inan›lmaz baﬂar›l› bir yönetmen. Yar›n gidiyorum ve gerçe¤i soracak
olursan›z, çok zor benim için.

“Bir el bulduk hayatımız mahvoldu”
ince ince iﬂlenmiﬂ ve gerçek karakterlere dönüﬂtürülmüﬂ.
Yorgun ve üzgün karakteri
ile baﬂar›l› bir cinayet masas›
duayeni Ferman, filmin ‘Deli’
polisi, parçalanm›ﬂ hayat›, aﬂk›,
yaln›zl›¤›, piﬂmanl›klar› ve k›skançl›¤› ile Laz ‹dris, yeniyetme Hasan. Hatta ‹dris’in kar›s›, Ferman’›n kar›s›, kurban›n
annesi ve hatta cinayet ﬂüphelisi Asit. Filmdeki hangi karakteri çekip ç›karsan›z üzerine konuﬂabilirsiniz. Son an›na kadar
aksamayan, ak›c›, keyifle izlenen bir polisiye.
‘Tosun Paﬂa’, ‘Hababam S›n›f›’, ‘Sultan’ filmleri ile baﬂlad›
Yavuz Turgul. Sonra ‘Fahriye
Abla’, ard›ndan 1987’de yine
ﬁener ﬁen ile ‘Muhsin Bey’,

1990’da ise ‘Aﬂk Filmlerinin
Unutulmaz Yönetmeni’ geldi.
Ve tabii ki Türk Sinemas›’n›n
en iyi filmlerinden biri olan
‘Eﬂkiya’. 2006’da ise ﬁener ﬁen,
Meltem Cumbul ve Timuçin
Esen’le ‘Gönül Yaras›’.

İyi senaryo,
doğru oyuncular
Böylesine hatas›z bir senaryoda, bir o kadar baﬂar›l› oyuncu seçimleri ile de takdiri hak
ediyor yönetmen. Oynad›¤› ka-

raktere neredeyse dönüﬂen Cem
Y›lmaz, tek kelimeyle büyük
oynuyor. Gelgitleri, esprileri,
heyecan›, öfkesi… Hepsi dozunda ve yerinde. Laf› doland›rman›n bir anlam› yok; ‹dris karakteri ile Cem Y›lmaz, filmde
ﬁener ﬁen dahil tüm oyuncular›n ötesine geçmiﬂ. Hem de onlar› ezmeden, di¤er tüm karakterleri besleyerek. Daha önce
Kaz›m Koyuncu’dan dinledi¤im
“Hayde”yi kendi sesiyle söyledi¤i sahne için bile yeniden izleyebilirim filmi. ‹dris filmde annesi
ile Lazca konuﬂuyor. Daha önce
hiçbir yerde görmedi¤imiz ve
Türkçenin yöresel aksan› oldu¤u söylenegelen ‘gerçek Lazca’n›n böyle büyük bir filmde
ilk arz-› endam› san›r›m.

Çetin Tekindor ve ﬁener ﬁen
için ise söylenecek pek birﬂey
yok. Çetin Tekindor’a ç›kt›¤›
her sahnede dikkat kesilin, Adanal› Battal Bey’de etkileyici bir
oyunculuk sergiliyor. Bir polisiye hikâyeye tamamiyle oturmuﬂ
renk seçimleri ve bu renklerin
yaratt›¤› kaotik atmosferle görüntü yönetmeninin de üzerine
düﬂeni yapt›¤›n› eklemeliyim.
“Sonunda katilin bulunamad›¤› bir cinayet roman›n›
okur musun?”… Filmin sonunda tüm ihtiﬂam› ile beliren
tek katil, hayat›n ta kendisi.
Tad›na
doyamayaca¤›n›z,
epey de uzun bir sinema ﬂöleni
ve dokunakl› bir cinayetin öyküsü ‘Av Mevsimi’… Kaç›rmay›n.

