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“Selvi Boylum Al Yazmal›m”›n
Sinema Dili Ba¤lam›nda
Yeniden Okunmas›
Yard. Doç. Dr. Nebahat Akgün ÇOMAK

Özet
Bu film, K›rg›z yazar, Cengiz Aytmatov’un ayn› adl› yap›t›ndan uyarlamad›r.
Yap›t›n yaz›nsal söylemi K›rg›zistan’a yöneliktir. Oysa ki, film Türkiye’de
çekildi¤i için, filmsel anlat›lar bizim geleneklerimizi yans›tmaktad›r. Ortak
olan, "söylem" ve "anlat›"da "aflk-emek" "emek-aflk" sorunsal›n›n ustaca
kullan›lmas›d›r. Filmde "aflk"›n "emek" karfl›s›nda edilgen olmas› ve
çocu¤un tercihini "emek" ten yana kullanmas› anneyi de tercihinde
yönlendirmesi önemlidir. Dolay›s›yla, filmin sonunda Asya’n›n ‹lyas’› de¤il
de çocu¤unun do¤rultusunda Cemflit’i tercih etmesi, filmin genel
seyrinde "ayn›l›k" de¤il de "farkl›l›k" yaratt›¤›, bu da öyküsel bak›fl aç›s›ndan
a¤›r bir sonuç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Biz bu filmi, sinema dili ba¤lam›nda metin çözme yöntemi kullanarak
irdeleyece¤iz. Anlat›sal metin çözmeyi, kendi oluflturdu¤umuz sinemasal
dili kullanarak metinde seçilmifl ögelerin tafl›d›klar›, de¤iflik bak›fl aç›lar› da
ele al›nacakt›r. Buradaki, kad›n›n ve çocu¤un "aflk" ve "emek" kavramlar›na
bak›fl› ve bizlerin de bak›fl›n› bu yöne çevirmemize etken olacakt›r. Bu
filmsel “anlat›”da; metni yönlendiren ögelerden en önemlileri kifliler,
uzam, sürem, örnekler, al›nt›lar, nesne, kamera hareketleri, aç›lar, çizgiler,
›fl›k, ses ve varl›klard›r.
anahtar kelimeler: söylem, anlat›, sinema dili
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Abstract
This film is adapted from the same named work of the Kyrgyz writer, Cengiz
Aytmatov. Although the film’s textual discourse addresses to Kyrgyzstan, the
filmic narrative is also a reflection of our traditions, since it was shot in Turkey.
The common ‘discourse’ and ‘narrative’ is the handling of the challenges of
"love- labor" and "labor- love". In the film, "love" is not only passive when
compared to "love", but also the mother makes her choice regarding her child’s
choice, "labor". Therefore, in the end, the decision Asya makes – she chooses
Cemflit, not ‹lyas- emerges as a difference in the filmic narrative.
We are going to analyze this film in the context of film language by using textual
analysis as a method. We will investigate different points of views through the
textual elements, by the narrative textual analysis and the filmic language that
we form. We will also focus on "labor" and "love", like the woman and the child
do. Characters, temporal and spatial relations, role models, references, camera
moves, angles, lines, light and sound are among the most effectual elements in
this film’s narrative.
key words: discourse, narrative, film language
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Girifl
Bu filmi seçme nedenimiz; K›rg›z yazar, Cengiz Aytmatov’un ayn› adl› yap›t›ndan
uyarlama olmas›d›r. Yap›t›n yaz›nsal söylemi K›rg›zistan’a yöneliktir. Oysa ki, film
Türkiye’de çekildi¤i için, filmsel anlat›lar bizim geleneklerimizi yans›tmaktad›r.
Ortak olan, "söylem" ve "anlat›"da "aflk-emek" "emek-aflk" sorunsal›n›n ustaca
kullan›lmas›d›r. Bu filmde "aflk"›n "emek" karfl›s›nda edilgen olmas› ve çocu¤un
tercihini "emek" ten yana kullanmas› anneyi de tercihinde yönlendirmesi, bizim de
filmi seçmemize katk›da bulunmufltur. Dolay›s›yla, filmin sonunda, Asya’n›n
‹lyas’› de¤il de çocu¤unun do¤rultusunda Cemflit’i tercih etmesi, filmin genel
seyrinde "ayn›l›k" de¤il de "farkl›l›k" yaratt›¤›, bu da öyküsel bak›fl aç›s›ndan, a¤›r bir
sonuç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Biz bu filmi, sinema dili ba¤lam›nda metin çözme yöntemi kullanarak
irdeleyece¤iz. Anlat›sal metin çözmeyi, kendi oluflturdu¤umuz sinemasal dili
kullanarak, metinde seçilmifl ögelerin tafl›d›klar› de¤iflik bak›fl aç›lar› da ele
al›nacakt›r. Buradaki, kad›n›n ve çocu¤un "aflk" ve "emek" kavramlar›na bak›fl› ve
bizlerin de bak›fl›n› bu yöne çevirmemize etken olmufltur. Bu filmsel “anlat›”da;
metni yönlendiren ögelerden en önemlileri kifliler/karakterler/kahramanlar/tipler,
uzam (mekan), sürem (zaman), örnekler, al›nt›lar, nesne (eflyâ) ve varl›klard›r.
Bu çözümlemede durulmas› gereken yer sanatsal/kuramsal yap›n›n ›fl›¤›nda
filmsel dünyalarda sunulan temsillerinin yap›sal örgülerinin elefltirel bir bak›fl
aç›s›yla ele al›nd›¤› yerdir. Her metin türünde anlat›lar ayn›d›r. Anlat› bir kurgu
oldu¤u için yazar; kahramanlar›/karakterler (esas kahraman-yan kahraman, canl›cans›z kahraman), uzam›, süremi, eflyay› ve varl›klar›, olay örgüsünü ele
almaktad›r. Yönetmen ise; bizlere üç tür anlat› sunar; içsel “anlat›”da
(kahramanlar, uzam, nesne, sürem, çekim boyutlar›, kamera hareketleri, aç›lar,
renk ve ›fl›k ele al›nmaktad›r.) D›flflal “anlat›”da kurgu önemlidir. Yönetmen bunu
kesmelerle gerçeklefltirir. Do¤al “anlat›”da ise; "ses" (su sesi, rüzgar sesi, saat
sesi, kufl sesi, çan sesi, yaprak sesi,...) görülmektedir. Yazar/yönetmen bunlar›
kendi yarat›r. Bu yaratma sürecinde de¤iflik yollara baflvurur. Bu ba¤lamda
baflvurulan yollar› saptayarak, inceleme alan›na al›nan bu yap›t, metin
çözümleme yöntemine göre tüketilecektir. Çünkü metin her fleyden önce bir
yap›d›r. Üretilen ve tüketilendir. Bu yap›n›n çözümlenmesi de elefltirel bir bak›fl
aç›s›yla gerçekleflebilir.
Filmsel Anlat›
‹lyas bir flirketin baraj yap›m›nda floförlük yapan h›rç›n bir gençtir. ‹lyas, devaml›
uzun yol floförlü¤ü yapmay› düfllemektedir. Ama, bu görev kendisine verilmez.
Bu durum ‹lyas’› daha h›rç›nlaflt›r›r. Uzun yolda çal›flmak onun için çok önemlidir
ve bu durum onu üzer, söylene söylene kamyonunun yükünü al›r ve yola koyulur.
‹lyas’›n gitti¤i yollar çamurludur ve çok k ötüdür. ‹lyas bir köyün yak›n›nda çamura
saplan›r. Bataktan kurtulmak için kürekle tekerlerin yolunu açmaya çal›fl›r.
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Bu kamyon ‹lyas için bir çocuktur. Can›d›r, her fleyidir. Da¤lar›, ovalar›, bay›rlar›,
çukurlar› birlikte aflm›fllard›r. fiöförlerin hayatlar›, kamyonlar, vinçler, kumlar,
tafl›nan yüklerdir. ‹lyas, can› s›k›ld›¤›nda, konuflacak bir arkadafl bulamad›¤›nda
kamyonu ile dertleflir, ona s›k›nt›lar›n› ve özlemlerini anlat›r. Kamyonu onun en
yak›n arkadafl›, hatta dostudur. ‹lyas, kamyonunu çamurdan ç›kartmak için
u¤rafl›rken, bir çift kara lastik çizme görür ya da bir çift kara çizmenin kendisini
izledi¤ini zanneder. Önce yafll› bir kad›n zanneder ve köye kadar kamyona
binmek isteyece¤ini düflünür.
Kamyonun alt›ndan kalk›p, k›z›n yüzüne bak›nca, flafl›r›r, “ne güzel k›z” diyerek
içinden geçirir. O anda, Asya da ondan hofllanm›flt›r. Bu güzel k›z, al yazmal›d›r.
K›z yoluna devam eder. ‹lyas, biraz daha çabalad›ktan sonra, kamyonu çamurdan
kurtar›r ve gaza basar k›za yaklafl›r. ‹lyas, k›z› arabas›na davet eder ve köye kadar
b›rakabilece¤ini söyler ama k›z kabul etmez. ‹lyas, kamyonu ile k›z› takip etmeye
bafllar ve kamyonu ile de konuflur ‘bizimle konuflmuyor’ diye sitem eder.
Sonunda k›z› raz› eder ve kamyonuna al›r. Köye yaklafl›nce, k›z kamyondan iner
ve yüzüne kara sürüp, bafl›na da kara yazmas›n› takar. Bu arada, ‹lyas k›z› takip
etmektedir. Annesi Asya’y› beklemektedir. Çünkü, akflama dünürler gelecektir
ve haz›rl›k yap›lacakt›r.
Asya da ‹lyas’tan hofllanm›flt›r ve erkek kardeflinin oyuncak kamyonuna, ‹lyas’›n
kamyonunun ad› olan "Ald›rma Gönül" yazar. Ertesi gün, ‹lyas Asya’y› görmek için
evlerine gider. Asya’n›n annesi, ‹lyas’›n geliflini yanl›fl anlayarak (evlerini y›kmak
isteyen belediye ekipleri) ‹lyas’› tafllar. ‹lyas bir f›rsat›n› bulup, Asya’ya “yar›n
görüflelim” der. ‹lyas ve Asya buluflurlar. Asya, akflam gelen dünürlerin,
annesinin akrabas› olduklar›n› ve baflka çaresi olmad›¤›n› söyler.
‹lyas, Asya’n›n evine gelir ve elini uzat›r, birlikte kamyona binerler ve uzaklafl›rlar.
O gece birliktedirler ve çok mutludurlar. Dü¤ünleri olur, ‹lyas’›n ifl arkadalar›
tebrik ederler, Asya’n›n ailesinden kimse gelmez. Eski bir eve yerleflirler, bir çok
hediye al›rlar, onlar›n hayatlar›n›n anlam› de¤iflmeye bafllam›flt›r. ‹lyas ve Asya
çok mutludurlar. Çocuklar›n›n olaca¤›n› ö¤rendikleri zaman mutluluklar› daha da
perçinleflir. Do¤umun yaklaflt›¤› s›ralarda, bir an önce evine ulaflmak isteyen
‹lyas, yolda kalm›fl, içi yolcu dolu bir minibüse yard›m etmek zorunda kal›r.
Kendisinden hofllanmayan floför Can, bu olay› görür ve iflyerine bildirir. ‹lyas,
yolcular›n kurtar›lmas›na yard›mc› olmufl ve evine dönmüfltür. Asyada do¤um
yapm›fl ve bir o¤lu olmufltur. Çocu¤un ad›n› Samet koyarlar. ‹lyas ifl yerine geldi¤i
zaman, kamyonunun elinden al›nd›¤›n› ve bak›m istasyonuna verildi¤ini ö¤renir.
Bu durum, ‹lyas’› çok üzer. ‹lyas’›n sinirleri bozulur ve h›rç›nlafl›r. Asya, durumu
düzeltmek için müdürle konuflmaya gider. Yan›nda, ‹lyas’› çok seven a¤abeyi
yafl›ndaki adam vard›r. Can, ‹lyas’› "kar›n› sen mi gönderdin" diye k›flk›rt›r. ‹lyas,
ç›lg›na döner ve müdürün odas›na gider. Orada, Asya’y› görünce, herkesin
yan›nda bir tokat atar. Araya yafll› adam girse de ‹lyas çok sinirli ve kötü
durumdad›r. Bu olaydan sonra, ‹lyas geceyi, komflusu Dilek’in evinde geçirir.
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Can, Asya’ya bu durumu haber verir. Asya, gözleri ile bunu görmüfltür ve
çocu¤unu yan›na alarak hemen evi terkeder.
Asya, çocu¤u ile birlikte nereye gidece¤ini bilememekte ve yürümeye devam
etmektedir. Bu s›rada, kamyonetli birisi yaklafl›r ve onlar› arabas›na al›r. Adam›n
ad› "Cemflit" tir, Asya’n›n gidecek bir yeri olmad›¤›n› anlar ve onlar› misafir eder.
‹lyas, Asya’y› almak için köyüne gider ama orada bulamaz. O gece, Asya
Cemflit’in evinde kal›r. Samet atefllenir. Cemflit, çocu¤u doktora götürür ve i¤ne
yapt›r›r. Bu durumda, çocu¤un evden ayr›lmas›n› uygun bulmaz ve Asya’y› ikna
eder. Asl›nda Cemflit onlar›n gitmesini istemez. Cemflit, Asya’ya kendi hikayesini
anlat›r. Bir do¤al afette çok sevdi¤i kar›s› ve iki çocu¤unu kaybetmifltir. Bu
nedenle kalmalar›n› istemektedir. Zaman geçer, Samet sal›nca¤a binecek yafla
gelmifltir. Samet, Cemflit’e baba demifltir. Asya, Cemflit’le evlenir. Asya, devaml›
sevgiyi sorgular. Nedir sevgi "aflk" m› yoksa "emek" mi? Paylaflmak m›? Sevgi mi?
Dostluk mu?
Bir gün, yolda kaza olur. Cemflit kazan›n oldu¤u yere gider ve yaral›y› eve getirir.
Asya’n›n elinde odunlar vard›r, ‹lyas’› görünce odunlar› düflürür. Cemflit, Asya’n›n
kocas› oldu¤unu anlar. Belli etmemeye çal›fl›r. Acaba kocas› oldu¤unu bilseydim,
eve getirir miydim diye düflünür. ‹lyas çocu¤unu görür. Samet, Cemflit’e baba
demektedir. Bu durum, ‹lyas’› kahreder. O gece, üçü de uyuyamazlar. ‹lyas,
Asya’ya gelmesini teklif eder. Asya kabul etmez. ‹lyas, Samet’i kamyona
bindirerek kaç›rmak ister, böylece annesinin de gelece¤ini düflünmektedir. Oysa
ki; Samet ‹lyas’› görünce, kamyondan inmek için a¤lamaya bafllar. Asya kamyona
do¤ru koflmaya bafllar. ‹lyas, sonunda kamyonu durdurur. Asya çocu¤u ile
birlikte bir seçim yapmak zorundad›r, ya ilk kocas› ‹lyas’› ya da Çemflit’i
seçecektir. Asya bir ad›m atm›flt›r ki çocuk "baba" diye koflmaya bafllar. Samet
seçimini yapm›flt›r. Kendisini "seven" "koruyan" "bakan" "emek veren" Cemflit’e
"baba" diye koflmaya bafllar ve sar›l›r. Sevgi dostluktur, sevgi emektir. Asya da,
Samet’in seçimine yönelir ve birlikte yürürler. ‹lyas veda eder; “Elveda Asya,
bitmemifl sevdam, bitmemifl türküm benim”.
Filmin esas (bafl) karakterleri olarak Asya ve ‹lyas’› ele almam›z gerekir. Asya
(Romanda "Asel") filmde güzel, al›ml›, duygusal, utangaç, cahil, (‹lyas’›n
kamyonunun üzerindeki "ald›rma gönül" yaz›s›n› heceleyerek okur) bir köylü
k›z›d›r. Romanda ise; daha zeki, afl›k, duygusal, kütüphaneye giden, ince yap›l› bir
köylü k›z›d›r. Asya’y›, film boyunca çok güzel ve uzun siyah dalgal› saçlar› ile
görürüz. Asya’y›, ‹lyas’›n gözüyle tan›mlamak istersek; “Bir de bakt›m, incecik bir
k›z durmuyor mu karfl›mda? Kafllar› öfkeyle çat›lm›fl, al yazmal›, babas›n›n oldu¤u
anlafl›lan, üstüne bol gelen bir ceket giymifl dal gibi bir k›z" (Aytmatov, 1982: 14)
tekrar iç konuflmalar›na devam eder; “Al Yazmal›m, Selvi Boylum’u bir daha
görecek miydim? Nerelerdeydi benim fidan boylum, ince bozk›r kava¤›m?
Ayaklar›nda lastik çizmeler, s›rt›nda babas›n›n ceketi de olsa ald›rd›¤›m yoktu.
Ben bunlar›n içindekini görmüfltüm ya" (Aytmatov, 1982: 21) Yine film boyunca
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köylü k›yafeti ile karfl›m›za ç›kar. Efline, çocu¤una ve evine sad›k, iyi kalpli,
sevecen bir o kadar da gururlu bir karakter çizmektedir.
Filmin bafl›nda, ‹lyas’› görüp hemen afl›k olan o duygusal k›z›, filmin sonunda
kararl›, güçlü ve tüm zorlu¤a karfl› gö¤üs geren bir kad›n olarak görmekteyiz.
‹lyas, filmin bafl erkek karakteridir. Görür görmez afl›k oldu¤u Asya’y› kendi hatas›
nedeniyle kaybeder. "Ah Asel (Asya), sevgili Asel! Ruhunun temizli¤i ile, bana
ba¤l›l›¤›yla beni evden ve kendinden uzaklaflt›rd›¤›n› biliyor muydu acaba? Onu
aldatamazd›m, ona lay›k de¤ildim çünkü. Öyleyse, asla yüz yüze gelmemeliydim.
Eve sarhofl geldi¤im zamanlar a¤z›n› aç›p, tek ac› söz söylememiflti" (Aytmatov,
1982: 25). ‹lyas, herfleyin nedenini, h›rs›n› kontrol edememesinden
kaynakland›¤›n› bilir. ‹lyas, içsel çöküntülerini flöyle tan›mlar; "Dönüflte eve
u¤ramadan geçtim. Asya ile kavgal› oluflum de¤ildi. Ne kimsenin gözüne
görünmek istiyordum, ne de kimseyi görmek. Bu gibi durumlarda baflkalar› ne
yapar bilmem, ama ben yaln›zl›¤› arar›m. Üzüntümü belli etmem. Herkesin derdi
kendine yeter. Diflimi s›kar, üzüntümün geçmesini beklerim" (Aytmatov, 1982
:52). Bu sözlerle ‹lyas’›n ruh halini ve ilerledikçe gururunun incinmiflli¤ini
göstermektedir. ‹lyas esmer uzun boylu, yak›fl›kl› (Asya’n›n deyimiyle), tuttu¤unu
koparan, sempatik bir karakterdir. Filmde herkes ona "‹stanbullu" diye
seslenmektedir. Asya ile tan›flmadan önce kamyonunun üzerine "Ald›rma Gönül"
yazm›flt›r, bu yaz›y› "Al Yazmal›m" olarak de¤ifltirir. Bu da bizlere, ‹lyas’›n hayata
Asya’dan önceki ve sonraki bak›fl› hakk›nda bir fikir vermektedir. ‹lyas,
kamyonunu çok seven, onunla duygular›n› paylaflan bir karakter özelli¤i de
sunmaktad›r. ‹lyas için kamyonu bir "yavuklu" bir "dost"tur bir "can yoldafl›" d›r.
Filmin, önemli erkek karakterlerinden biri olan Cemflit, karfl›m›za yan karakter
olarak ç›kar. Filmin ortalar›na do¤ru, Asya’ya ve çocu¤una yard›m elini uzatmas›
ve çocu¤un "baba" seçimini ondan yana kullanmas› önemlidir. Çünkü, Cemflit
karakteri ‹lyas karakterini edilgenlefltirecek ve bask›n rol oynayarak esas
karakterin yerine geçecektir. Cemflit, hayat tecrübesi olan, sakin, sevecen, olgun
ve kararl› bir kifliliktir. Samet’e gerçek babas› gibi ilgi gösterir. Asya’y› da çok
sever; "Evet, sevmifltim Asya’y›. Bütün karfl› durmama karfl›n onu deli gibi
sevdi¤imi anl›yordum. Yaln›z geçen y›llar›m›n özlemleri, ac›lar›, üzüntüleri,
elimden giden her fley bu sevgide birleflmiflti. Ama bunu ona söylemek hakk›n›
görmüyordum kendimde" (Aytmatov, 1982: 98). Ama, Asya’y› kararlar›nda hiçbir
zaman zorlamaz. Seçimlerinde serbest b›rak›r. Bunu da, filmin sonundaki seçim
sahnesinde görmekteyiz. Seçim sahnesinde, Samet’in anneyi yönlendirmesi
önemlidir. Film boyunca, sadece sevimli güzel bir çocuk olarak gördü¤ümüz
"Samet" filmin bak›fl aç›s›n› (karakterlerin, seyircilerin, yönetmenin) de¤ifltirir.
Beklenmedik bir "son" la karfl›lafl›r›z. Filmi de daha özgün yapan budur. Sinemasal
anlat› bu sonla zirveye oturur. Samet’in "baba" diye seslenifli ve Cemflit’in elini
tutuflu, yaz›nsal söylemin ve filmsel anlat›n›n boyutunu de¤ifltirir.
Filmsel dünyada kurulan aflk sorunsal›n› tekrar irdeler ve "aflk" nedir? "sevgi" mi?
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"emek" mi? "dostluk" mu? "paylafl›m" m›? ‹lyas da hatas›n› anlayacak ve piflman
olacakt›r. Oysa ki; ‹lyas’›n piflman olmufl tav›rlar›, filmin bak›fl aç›s›n› ve anlat›
çizgisini de¤ifltirmez. Samet, art›k "baba" olarak Cemflit’i seçmifltir.
Filmde yan karakterler olarak; Dilek Han›m, Ali Hoca, Can, Asya’n›n annesi,
Asya’n›n erkek kardefli, Ali Hoca’n›n kar›s›, doktor, Asya’n›n dünürleri, Cemflit’in
yard›mc›s›, Cemflit’in arkadafl›n›n babas›, Asya’n›n babas›, Halime Abla ve cans›z
karakter olarak da "kamyon" yer almaktad›r. ‹lyas’›n kamyonu biraz eskidir ama
süslü bir arabad›r. Asya’y› tan›madan önce kamyonun ad› " Ald›rma Gönül"dür.
Asya’y› tan›y›p, afl›k olduktan sonra ad›n› "Al Yazmal›m" olarak de¤ifltirir. ‹lyas
kamyonu ile konuflur; "Her insan›n huyu baflkad›r. Bir insan kendini tan›rsa sorun
kalmaz... Ben de kamyona bindi¤im zaman, ne elimin alt›ndaki direksiyonun
fark›nday›m, ne gitti¤im yolun. ‹çimde öfke, üzüntüyle kar›fl›k bir k›rg›nl›k, bir
güceniklik vard›” (Aytmatov, 1981: 45). Dertleflir zaman zaman onu da
konuflturur. ‹lyas kamyonu ile adeta bütünleflir. fiöyleki; "Üstünde tek çizi¤i
olmayan, az kullan›lm›fl, zil marka bir kamyon verdiler alt›ma.. fiuras› bir gerçek
ki, arabam› bir insan sever gibi sevdim. Gözüm gibi koruyordum onu" (Aytmatov,
1982: 12). Yan karakterler aras›nda gördü¤ümüz Dilek, tafl›ma merkezinde
memur olarak çal›flmaktad›r. Bak›ml›, sar›fl›n, güzel bir kad›nd›r. ‹lyas’a karfl›
ilgisiz de¤ildir. ‹lyas’› sevmekte ve bu sevgisini de belli etmektedir. ‹lyas’›n, Asya
ile kavgal› oldu¤unda, onu evine al›r, Asya’n›n evi terketmesine sebebiyet verir.
Filmin sonuna do¤ru, ‹lyas’› yönlendirerek, Asya’ya ve çocu¤una dönmesini
sa¤layarak, olumlu bir karakter çizmeye bafllar. Ali Hoca, ‹lyas’a her zaman
"ye¤enim" diye hitap eder ve evlendiklerinde, onlara oturmalar› için ev verir.
Babacan tav›rl›, yard›msever bir yan karakterdir. Romanda kendisinden daha
s›kça söz edilir filmde çok fazla görülmez.
Filmin bir baflka yan karakterlerinden olan Can, flirketin floförlerinden birisidir.
‹lyas’› sevmez ve onu engellemek için elinden gelen herfleyi yapar. ‹lyas’›n
devaml› moralini bozar, ortal›¤› kar›flt›r›r. ‹lyas’› da, ispiyonlayan ve kamyonunun
elinden al›nmas›na sebep olan odur. Devaml›, Dilek Han›m’›n peflinde koflar, ama
yüz bulamaz. Filmde, kendisini gocu¤uyla ve kafas›ndan hiç ç›karmad›¤› flapkas›
ile kötü adam rolünde görürüz. görürüz. Olumsuz yan karakterlerden biridir.
Asya’n›n erkek kardeflinin elinde bir oyuncak kamyon görürüz. Bu kamyonun ad›
"Ald›rma gönül"dür. Bu yaz›y› kamyona, Asya yazm›flt›r.
Filmin anlat›s›nda, d›fl mekanlar ve iç mekanlar›n kullan›m› oldukça zengindir. En
önemli d›fl mekanlar olarak; Baraj ve çevresi, dere kenar›, tafl›ma merkezi, uçsuz
bucaks›z ovalar, Asya’n›n babas›n›n evinin bahçesi, ‹lyas’›n yük tafl›d›¤› yollar,
Cemflit’in evinin bahçesi, özellikle bahçeye kurdu¤u sal›ncak yer almaktad›r.
Yaz›nsal söylemde öykü, genellikle d›fl mekanda geçmektedir. D›fl mekan
kullan›m› iç mekana göre daha genifl bir biçimde ele al›nm›fl ve betimlemeye
gidilmifltir.

94

Yaz›nsal öyküde; iki sevgilinin bulufltu¤u "Is›k Gölü" Aytmatov taraf›ndan ustal›kla
anlat›lm›fl ve betimlemeye gidilmifltir. Görüntüsel “anlat›”da, böyle bir göl ile
karfl›laflamay›z. Ama, yönetmen de ayn› baflar›y› yakalam›flt›r. Bu d›fl mekan› bir
dere kenar› olarak kullanm›flt›r. Filmde, dere kenar›n› iki kere görmekteyiz. Asya
ile ‹lyas’›n kamyonda kald›klar› ilk gece ve Asya’n›n evden ayr›ld›ktan sonraki
sahnede karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Önemli bir d›fl mekan ise, kalenin alt›d›r. Burada, ‹lyas ve Asya buluflmaya
bafllarlar. Kale alt›, bir d›fl mekan olarak; iki sevgilinin hayatlar›n›n en güzel geçti¤i
mekan olarak görülmektedir.
Bir d›fl mekan olarak, "Tafl›ma Merkezi"ni görmekteyiz. Buras›, floförlerin yüklerini
al›p, sefer yapt›klar› yerdir. Dilek Han›m, burada sekreterlik yapmaktad›r. Tafl›ma
merkezinin önünde, kepçeler, kamyonlar, kum y›¤›nlar› bulunmaktad›r.
‹ç Mekan kullan›m› olarak; Köy "Asya’n›n ailesinin yaflad›¤› ev", Asya ile ‹lyas’›n
evlendiklerinde oturduklar› ev, Cemflit’in evi, fiirketin lokantas›, Tafl›ma Merkezi,
Kahvehane, Meyhane, Dilek Han›m’›n Evi ve ‹lyas’›n Kamyonu say›labilir. Bu, iç
mekan kullan›m›nda, Asya ve ‹lyas’›n evi, küçük bir kulübe gibidir. Evin
çevresinde baflka ev göremeyiz. Evin giriflinde ya da balkonda saks› çiçekleri
dikkat çekicidir. Evin s›cakl›¤›n› ve mutlulu¤unu simgelerler. Buradaki sedir de
yaflan›lan mekana, hayat›n süreklili¤ine bir göndermedir. Bu evi, onlara Ali Hoca
vermifltir. Evin içerisinde, dü¤ünde gelen hediyeler ve eflya görülmektedir.
Özellikle, yatak odas›n›n duvar›ndaki hal›, bir eflyadan ziyade, tablo görüntüsü
vermekte ve görüntü içerisinde tekrar görüntüyü ele almaktad›r. Bir baflka
söyleyiflle; eflyan›n mekan üzerinde örtüflmesi ve mekan›n s›n›rlar›n› zorlayarak,
görüntüsel anlat›ya derinlik kazand›rmaktad›r. Yatak odas›n›n içerisinde yast›klar
ve yorgan, Anadolu kültürünü (üzerindeki ifllemeler ve süsler) yans›tmaktad›r.
Asya’n›n ailesinin yaflad›¤› köy evi, bizlere içerisinin ve d›flar›s›n›n s›n›rlar›n›
çizmektedir. Evin d›flar›s›nda, tavuklar, inekler ve bir siyah kazan görülmektedir.
Evin kap› numaras› "41"dir. Bu say›n›n kullan›lmas› rastlant›sal olmal›d›r. Çünkü,
yönetmen filmin baflka bir karesine gönderme yapmamaktad›r. Sadece bu
say›n›n kullan›m›, filmi tüketen ya da okuyan seyircinin al›mlamas›na b›rak›lm›flt›r.
Evin içerisine yöneldi¤imizde, tipik bir köy evi ile karfl›lafl›r›z. Karfl›l›kl›
yerlefltirilmifl sedirler ve yast›klar, yer minderi bulunmaktad›r. Evin d›flar›s›,
çamurludur. Bu evin yak›n›nda, baraj yap›lmaktad›r. Bu nedenle evin y›k›lma
ihtimali vard›r. ‹lyas, kamyonu ile bu eve geldi¤inde, Asya’n›n annesinin tepkisi
çok önemlidir. Çünkü, anne evi y›kmak için gelen kifli zannederek, ‹lyas’›
tafllam›flt›r. ‹ç mekan olarak önemli bir yere sahip olan, Cemflit’in evini görürüz.
Bu ev, film boyunca mutlulu¤un ve s›cakl›¤›n, daha da önemlisi korunman›n
sa¤land›¤›, en güvenli iç mekand›r. Evin içerisinde, küçük bir flömine vard›r,
sürekli yanar, bu da s›cakl›kla ve yaflam›n süreklili¤i ile koflutluk yarat›r. Evin
önünden yol geçmektedir ve bahçesi önemlidir. Cemflit, bu bahçeye bir sal›ncak
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kurar ve Samet’e oynayaca¤› bir mekan yarat›r. Dolay›s›yla, burada mekan
içerisinde mekan kullan›m›n› görmekteyiz. Filmde olumsuz mekan yeri olarak,
meyhaneyi görmekteyiz. ‹lyas’›n bunal›ml› günlerinde s›k s›k u¤rad›¤› bir iç
mekand›r. Meyhaneye karfl›tl›k oluflturulan kahvehane ise; Cemflit’in, u¤rad›¤› ve
çay içilip sohbet edilen bir iç mekan olarak görmekteyiz. Bir baflka iç mekan,
tafl›ma merkezinin içerisidir. Tafl›ma merkezinin içerisinde küçük bürolar
bulunmaktad›r. Dilek Han›m, bu bürolardan birisinde çal›flmaktad›r. ‹lyas ve di¤er
floförler s›k s›k buraya u¤ramaktad›rlar. fiirketin lokantas›n› da bir iç mekan olarak
alabiliriz. Burada ‹lyas ile Asya’n›n dü¤ünü olmufltur. Buras› iç mekan olarak,
genifl bir alan› kapsamaktad›r.
Filmsel “anlat›”da, günümüz teknik olanaklar› bulmak mümkün de¤ildir. Film,
1977 y›l›nda çekilmifltir. O zaman›n imkanlar› do¤rultusunda filmi okumam›z
gerekmektedir.
Film boyunca "cut montaj" görmekteyiz. Filmin sonunda ise; peflpefle gelen
donuk kareler, bizlere foto¤raf görüntüsü sunmaktad›r. Filmde, en çok gö¤üs,
bel ve omuz plan kullan›lm›flt›r. Özellikle; bafl çekimler dikkat çekicidir. Duygusal
sahneler, foto¤raf karesi gibi sabitlefltirilmifltir (Asya’n›n, ‹lyas’ gördü¤ünde
elindeki odunlar› düflürdü¤ü sahne) daha çok "pan hareketi" kullan›lm›flt›r.
Kamera hareketleri sabittir, h›zl› gibi gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. Birkaç yerde
"zoom in-zoom out" hareketi kullan›lm›flt›r. Kamyonun içinden ve üzerinden
çekim yap›lmas› da filme hareketlilik ve canl›l›k katm›flt›r. D›fl mekanda do¤al ›fl›k
kullan›lm›fl, kurgusal ›fl›¤a yer verilmemifltir. ‹ç mekanda, ayd›nlatmalar
yap›lm›flt›r. Filmin karelerinde, bu ayd›nlatman›n yeterli olmad›¤›n›, gölgelerin yok
edilmedi¤ini görmekteyiz. Filmin renk sistemini "Fuji Color" üstlenmifltir. Filmin
çekildi¤i dönem göz önüne al›n›rsa, renk kullan›m›n›n pek parlak olmad›¤›
görülmektedir.
Yak›n plan çekimlerinde, alan derinli¤i verilmesi için, arka fonun flu hale
dönüfltürüldü¤ü görülmektedir. Dolay›s›yla, çekime soyut bir hava kazand›rmak
amaçlanm›flt›r. Filmde önemli bir renk kullan›lmas› da; dramatik etkiyi art›rmak
için do¤al ifl›¤a s›kça yer verilmifltir. Filmde, zaman geçifllerinde karartma
kullan›lm›flt›r. ‹kili karelerde ise, mat ›fl›k kullan›lm›flt›r.
Filmin süresi bir saattir ve baz› geçen zamanlar gösterilmemifltir. Bu zamanlar
sözle verilmeye çal›fl›lm›flt›r (Samet’in büyümesi ve ‹lyas’›n Dilek Han›m’la
geçirdi¤i zaman belirtilmez) Filmde sesler "kafa sesleri, içsel sesler" olarak
verilmifltir. Bu sesleri iç sesi "kafa sesi" çok kullan›lm›flt›r. Özellikle; Asya’n›n iç
konuflmalar›; kuca¤›ndan odunlar› düflürdü¤ü ve filmin son karelerinde "aflk
emektir", aflk güvendir" ve ‹lyas’›n piflman olup, kar›s›n› ve o¤lunu arad›¤›
karelerdeki geri dönüfller, burada ‹lyas’›n zaman› tersine çevirmek istemesi de
önemlidir. Çünkü, zaman› durduramaz. Zaman ak›p gitmifltir. ‹lyas’›n, zaman›
ac›mas›zca kullanmas›, aflk›n›, o¤lunu ve iflini geride b›rakmas›na neden
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olmufltur. Art›k, Asya onun için "bitmemifl bir türküdür", "bir sevdad›r". Zaman›,
ders ald›¤› bir an› olarak an›msamaya çal›fl›r.
Filmin sonunda ise; ‹lyas’›n iç sesleri, geçmifle bir meydan okuma olarak da
al›mlanabilir: “Elveda Asya, bitmemifl sevdam, bitmemifl türküm benim." Burada
zaman sorgulan›r. Nedir zaman? Yaflanan tüm duygular m›? Yaflanan "an" m›?
Asya, o¤lunu da yan›na alarak, onu terketmifl, adeta cezaland›rm›flt›r (iç sesler).
Filmde, klasik öykü anlat›m› görülmektedir. Filmde, baz› sahneler, kareler
dondurularak verilir. Bu da filmsel anlat›n›n hareketlili¤ini s›n›rlar ve "devinim" den
"dura¤an"l›¤a yönelmeye gidilir. Filmde aç›lar hiç kullan›lmam›flt›r. Filmde,
flashback yöntemine gidilmemifltir. Özellikle, ikili ve üçlü çekimler önemlidir.
Asya ve ‹lyas’›n ikili planlar› bolca kullan›lm›flt›r. Üç ana kahraman "Asya-‹lyasCemflit" sürekli monolog halindedir ve iç sesler öne ç›kart›lmaktad›r. Filmde,
uzun planlar da görülmektedir; ilk sahnelerde ‹lyas’›n, Asya’y› kamyonu ile takip
etmesidir. Ayr›ca, kamera kayd›rma sahneleri de görülmektedir; özellikle, ‹lyas’›n
Can ile dövüfltü¤ü sahnelerdir. Filmde, yak›n planlar bolca kullan›lm›flt›r.
"Selvi Boylum Al Yazmal›m" filminde nesne-eflyâ kullan›m› önemlidir. Önemli
nesneler aras›nda "al yazma", "kamyon", "oyuncak kamyon" "sal›ncak" yer
almaktad›r. En önemli nesne olan "al yazma", filmin bafllar›nda ortaya ç›kar.
Asya’n›n evlenmeden önce bafl›nda görürüz; ‹lyas’› terk etti¤inde ise; sedirin
üzerindedir. ‹lyas’›n dilinden b›rakmad›¤› bir sözdür. "Al Yazma" yaz›nsal söylemde
ve filmsel anlat›n›n ad›nda geçmektedir. Filmin sonlar›na do¤ru, ‹lyas’›n Asya’y› ve
çocu¤unu ararken, kamyonun demirine ba¤lanm›fl olarak görülür. Ayr›ca,
kamyonun ad› "Ald›rma Gönül" iken "Al Yazmal›m" olarak de¤ifltirilir. Asya da
kardeflinin oyuncak kamyonunun üzerine "Ald›rma Gönül" yazar. Bu oyuncak
kamyon, filmde iki kez görülmektedir. Birincisinde, Asya ‹lyas ile tan›flt›ktan sonra,
erkek kardeflinin oyunca¤›n›n üzerine "Ald›rma Gönül" yazar. ‹lyas, Asya’y› bulmak
ve ondan af dilemek için, köy evine geldi¤inde, oyuncak kamyonu ve yaz›y› ikinci
kez görürüz. Filmde, "kamyon" al yazma gibi önemli bir nesnedir. ‹lyas ile kamyon
özdeflleflmifl gibidir. ‹lyas’›n vazgeçilmez dostudur, en yak›n arkadafl›d›r. Kamyonu
ile konuflur ve dertleflir. Bütün sorunlar›n› onunla paylafl›r. Filmin bafl›nda,
kamyonun ad› " ald›rma gönül" iken, dü¤ün gecesinden sonra "al yazmal›m" olarak
de¤iflir. Kamyona yüklenen en önemli ifllev ise; "güç" tür ve erkekli¤in gücü ile
kofluttur. Ayr›ca kamyon, bir ev s›cakl›¤›nda döflenmifltir. Buras›, ‹lyas’›n can› gibi
sevdi¤i, bir arkadafl olarak nitelendirdi¤i bir iç mekan olarak da okunabilir. Önemli
bir di¤er nesne olan "sal›ncak", ilk bafllarda çocu¤un oyun yeri olarak ele al›nm›flt›r.
Dolay›s›yla, Samet burada Cemflit’e "baba" demifltir.
Yaz›nsal söylemde ve filmsel anlat›da baz› sözler dikkat çekicidir. Dolay›s›yla
"Ald›rma Gönül", "Al Yazmal›m", "Selvi Boylum", "Bitmemifl Sevdam" Bitmemifl
Türküm", "Da¤ Keçisi", "Kekli¤i Düz Ovada Avlar›m", "Elveda Asya", "Aflk Nedir?",
"Emek Nedir?", "Aflk Emektir", "Aflk Güvendir", "Aflk Sevgidir" bu sözlerle
sinemasal bir anlat›da beklenmedik bir "son"la karfl›lafl›r›z.
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