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"Tiirk Sinemasindaki Hareketin Kalici Bir Temeli Yok"

BARI§ PiRHASAN

'Tiirkiye'de sistem yok.

— Ye§ilgam sincmasi i^in $ablon ve mclodram

sincmasi tanimi yapiliyor. Six ne diyorsunuz?
— Ye§il5am deyince i9inde bir siirii §ey var.
—§ablonlardan kastim iyi adam, kutii adam,

fakir kiz, zengin erkek gibi tipler...

—Siz 50k eskiden bahsediyorsunuz. 70Mi donem-
de 50k §ey degi§ti. 60'li ddnemde de degi5en birfok
§ey oldu. Ye§il9am a§agi yukari Hollywood'dan esin-
lenen bir sinemadir. Kurulu§una bakarsaniz Muhsin
Ertugrul'la tiyatroya yakm oimu§; diinya sinemasiyla
ayni maceralan farkli bir ikiimde ya^amij, bir yere
kadar bunu yapabilmi? ve siirekli sinemanin sinema
olarak ne oldugu sorusunu kendine sormak zorunda
kalmij. Bu arada da dzeilikle 90k ucuz film 9ekilmeye
ba^landigi zaman, yani dublajm sesli 9ekimin yerini
aldigi donem, kQ9Uk endiistri haline ge]mi§. Ya§amak
ve daha 90k kitleye ula§mak i9in, Hollywood'da kul-
lanilan kaliplar bizim ko§ullanmiza uyarlanmi§, birta-
kim §abloniar kullanilmi§. Bu arada da popiiier kiiltiir
neysc -halkin zevkleri- dogrultusunda bildigimiz me-
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Son bdlumiinu yayinladigimiz
"Ye§ilgam Dosyasi"nda

bu defa Ban§ Pirhasan ve

Zeki Demirkubuz'a yer verdik.

Hem Yegilgam, hem de guniimiiz
Tiirk sinemasi He ilgili

sdrularimiza yanit verdiler.

lodramatik kaliplar kullanilmi?. Bunun di§inda dene-
meler de var. Atif Yilmaz, Metin Erksan, Halit Re-

fig'in bdyle aynksi denemeleri var. Daha sonra biitUn
diinyada denenen o kaliplar ve kli§eleri kullanarak, a-

ma yine de onu donii§tuimeye ydnelik 9abalar da ol-
mu§. Ondan sonra da 90k biiyiik bir 9e§itleme olmu§.
Yani dzeilikle Hollywood'daki sttidyo sistemi yerine

bizde yazihane sistemi vardi. Bunlarm sinema alanm-

dan ka9i§iyla birlikte, if ba§a du§tu diye film yapmaya

ydnelen ydnetmenler prodUktdrle§mi§ler. Onlarm da
hi9bir kaliba dnem vermeden yaptiklari bazi film de
nemeleri oluyor, hatta bunun seyirciyi sinemadan so-
guttugu, sinemadan ka9irdigi sdylenebilir. §imdi de
eski Ye§il9am filmleri, yeni makyajlar, yeni denebile-
cek konular ve yeni kli§elerle 9ikti ortaya.
— Televizyonu da buna dahil edebllir miyiz?
— Dizileri buna katmiyorum, onlar ddkiilUyor 90-

gunlukla. Sinemanin iyi dmeklerinden sdz ediyorum;
E§kiya gibi.
— Peki bazdari Ye§ll9am sincmasinin halka I-

nen ama halka bir §ey katmayan, kcndini yenileye-
meycn sinema oldugunu sdyliiyorlar. Bunlara kati-
liyor musunuz?

—Ye§il9am'm genelinde fakir gen9 kiz, zengin
oglan filmleri yapilirken, ayni zamanda Metin Erksan
"Susuz Yaz"i da yapiyordu, Halit Refig "§ehirdeki
Yabanci"yi da yapiyordu. Yani halka inen, ama ona
bir §ey katmayan sinema oldugu dogru degil. Halki

sadece eglendiren film her zaman yapildi, yapilmama-
si ayip. Her film halka bir §ey vermez. Zaten Allah

korusun, insan, hele televizyon ddneminde, her sey-
rettigindcn bir §cy almaya kalksa mahvolur. Bdyle bir

5ey i9in seyredilmiyor sinema.
— Telcvizyonda Ycjilgam filmleri ya da benzer

;ablonlari kullanan diziler yiiksck rating ahyor. Bu-

nunla birlikte 1980'lcrden bu yana gekilen Tiirk

filmlerinin televizyonda gdsterilmemesi, gdsterilen-

lerin de ratinglerinin diijiik olmasinin sebebi nedir?

— Bence rating aldigi bile ku§kulu. Birtakim ay-

dinlar bo? vakitlerinde eski istanbul'u gdriiyorlar, bir
§eyler oluyor seviyorlar, herkes onu seyrediyor sani-

yorlar. Bu olabilir yani. Bana §ey getirmi? olsaniz; ba-

km §u, ju, §u 90k rating almi§, 5U da diljUk alrni? de-

Turk sinemasinda,

'Gemisini Kurtaran

Kaptan'

seniz, bunun ustiinde kafa yoranm. Ama eskiler 90k
seyrediliyor diye bir mitos dola§iyor ortada; yani kim
biliyor? Adamlar parayi bastirip biitiin o filmleri al-
mi5lar, tekrar tekrar gdsteriyorlar. Arada ilgi 9ekiyor.
Bir de ucuz oldugu i9in kiloyla film aldilar bu adam
lar; gundiizleri oynatiyorlar, ev hanimlari da bunlari

seyrediyor.

— Ye§ilgam filmlerinin sinemalarda gdsterildi-
gi ydlarda sinemalarin kapilari kirdirken 1980'ler-
den bu yana Tiirk filmlerinin ayni kapilardan zor-
lanarak girdigi dogru mu? Ayrica sinema salonlari
da, salon ba?ma dii?en ki?i sayisi da azaldi.
— Evet. 1970'lerde dzeilikle azaldi. Televizyon,

enflasyon, terdr, seks filmleri, video ile birlikte, sine
ma alani endiistrisi bitti. Ancak §imdi gen9 kesimin de
etkisiyle, aileleri de E§kiya gibi filmlerle salonlara ge-
kebiliyor sinemamiz. Ama diinyada da a?agi yukari
bdyle oldu. Yani TUrkiye'ye has bir §ey degil bu. Al-
manya'da da insanlar kapilari kirarken, ondan sonraki
ddnemdeki sinema bazi filmlerden sonra 9dkuyor, hi9
kimse gitmiyor. §imdi kendi komedileriyle buyuk se-
yirci toplamaya ba§ladilar. Ingiltere'de benzer §eyler
oluyor. Bu, 9e|itli dinamiklere bagli. Hem sinema
yapma tutkusunu ta?iyan 90k etkili bir kesim olmasi,
hem ashnda insanlarin sinemaya gitme ihtiyacmm ol
masi yani ikincil nedenlerle bu ihtiya9 baski altma ali-
niyor. Fakat dogru ele alinirsa, pazarlanirsa tekrar bu
ihtiya9 piyasa degerine ddniijebiliyor. Diinyada bu
oluyor.

— Tiirk filmlerinin sinema salonlarina girmesi
hangi jartlara bagli? Yani yabanci filmlerinin ege-
menligini gdriiyoruz.

—TUrk filmleri nasil salona girecek diye soruyor-
sunuz. Birincisi prodiiktdrlerin kendi aralannda drgiit-

lenmeleri, bir E§kiya ile kalmamalan, sahiden insan-
lann ilgisini 9ekecek, diger filmlerle rekabet edebile-
cek film yapmalari. ikificisi bu endiislrinin bu hale
gelmesi i9in birtakim yasal dnlemlerin ahnmasi. Bii
tiin diinyada oldugu gibi. Mesela irltmda Cumhuriyeti
sinema alaninda yatinm yapacak prodiiktdrlere vergi
muafiyeti koydu. Bdylece hem kendi endiistrisini can-

landirdi, hem de yurtdijmdan bir9ok §irket -Ameri-
kan ya da Ingiliz ̂ irketleri- film yapmak i9in oraya
gitti. Yani eger bu alanm gii9lenmesini istiyorsaniz,
korumaci ya da destek9i dnlemler almak zorundasi-
niz. Yani devlet para versin. Devlet de degil; bir ulke-
de bdlgelerin, 5ehirlerin kiiltiir ya§amiyla belediyeler
90k daha yakin ili§ki i9indedir. (Jiinku belediyeler
halkm giinliik ihtiya9larina karjilik verir. Ama bugiin-
kii belediyeler olsa olsa RUSUM, har9, hara9 deyip
olani da alirlar.

— §unu sormak istiyorum: Yabanci destek al-
madan film yapilamazmi? gibi bir fey var artik ka-
falarda. Yani belli sirketlere satilamazsa bir film, o
sinemada gbsterilemiyor. Eurimage gibi...
— Eurimage'm bir iki sinemasi var. Ama Euri

mage hi9bir §eyin garantisi degil. Eurimage bu alan-
daki Amerikan ijgaline karji Avrupa sinemasini
ayakta tutmak i9in kurulan medya orgiitlerinden bir
tanesinin adi. Eurimage'dan para aldin diye, bir film
yapmanm garantisi yok. Ayrica buradaki Amerikan
§irketleri Tiirkiye'nin tuhafligmi, seyircisinin kendi
konularina du§kijnlugiinu ve her an patlayabilecek
milliyet9i duygulari bildikleri i9in Avrupa'da oldu-
gundan 90k daha az agresif davraniyorlar. Turk film-
lerini benimsiyorlar, dagitiyorlar, daha uzla§macilar.
Avrupa'yi ise ezip ge9iyorlar. Tiirkiye de sadece ?u
5ekilde agresif oluyorlar; Kota konsun dendigi an, briz
de sektdrUniize kota koyariz, ona gore diyorlar. Ust
diizeyde yapiyor tabii bunu. Ama §irketlerin kendisi o
kadar acimasiz degil.

— Peki son zamanlarda yapilan Turk filmleri
nin sinemamizi daha iyi bir yere getirebilecegini
dufuniiyor musunuz? Mesela bu geli§meler bir
sektdr olujturabilecek mi? Ozellikle E§kiya'dan
sonra bdyle bir hareketlenme gdriildii.

Hi9bir film bir sonrakinin garantisi degil. O-
nun i9in bir §ey sdylemek 90k zor. E?kiya Turk sine-
masina yepyeni bir soluk, boyut getirir mi? Bilmem.
Olabilir. Hatta E?kiya kendi basma 90k i§ yapmi?, ef-
sanevi bir film olarak kahr da, ondan esinlenen gen9
bir ydnetmen, yani Tiirkiye nin Tarantino su, birden
bire arka arkaya miithi? populer filmier yapmaya ba§-
lar, onun benzerleri 9ikar, bir tiir yakalar. Nasil Hong
Kong bir endiistriye dondu, burada da olabilir. Ama
Eskiya oldu, artik her §ey rayma giriyor diye bir duy-
gu 90k yanli?.

Pelii Iju konuda iyimser misiniz, kdtiimser
mi? Yani Tiirkiye'de ydnetmen sinemasina daha
uygun bir sistem mi var demek istiyorsunuz?
— Turkiye'de hi9bir sinemaya uygun bir sistem

yok. Sistem yok Turkiye'de. Turkiye'de tam anlamiy-
la "gemisini kurtaran kaptan" gibi bir durum var. Sek-
tdrler arasinda bir dayani§ma yok. Ydnetmenler ara-
sinda var tabii. Yani ben hangi arkada§im senaryosu-
nu getirse, okurum, yardim ederim. Ben de yardim is-
tesem eder. Ama o kadar. Biz birle§tik, yepyeni bir
§ey olacak diye bir §ey yok. Zeki bir §ey yapiyor. Ben
ona hayir duami ederim. in§aallah daha iyisini yapar,
daha 90k olanak bulur. Ama "in§aallah"; yani kendi
yapacagim §ey daha on planda.
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ZEKl DEMIRKUBUZ

"Ben, sifirdan ba§ladim.'

— "Tiirk sinemasi yok!" derken, neyi soylemek
istediniz? Sinema agisindan "resmi tarih" deyimi ile
kastettiginiz nedir, agiklar misiniz?
— Bugiine kadar ogrendigim Tiirk sinemasi bana

sunuluj bi^imi olarak resmt tarih duygusunu veriyor,
resmI tarih evraki var ortada. Birileri oturmujlar -ulu-

salla^ma ve aidiyet duygusunun bir sonucu olsa gerek
bu- bizim de boyle bir §eyimiz olsun deyip buna hif
ele§tirel bakmadan, ger9eklik duygusunu dart edinme-
den ortaya boyle bir jey grkartilmij. Sonuf olarak, 12
yildir bu piyasadan biri olarak baktigimda, oradaki
imajla, resmt tarihle gosterilmeye 9ali5ilan ile ger9ek
birbirini tutmuyor. 93 yilinda film 9ekmeye kalktigim
zaman, acaba jimdiye kadar yapilan sinemada benim
onUme ne konmu§ diye baktigimda, yani yapim gelene-
ginden, dil anlatim, sinematografi gelenegine kadar, bir
referans aradigim zaman, oniimde duran bir jey yoktu.
Nereden kaynak bulunur, hangi yontemlerle film yapi-
lir, hangi ara9lar nereden bulunur, teknik kalite konu-
sunda hangi filmier neyi dnermijtir, bunlarin hi9birini
bulamadim. Kaldi ki ikinci ajama olan -dil- oykiileme
gelenegi olarak da bir jey yoktu.

Tiirk sinemasi nedir diye sordugunuz zaman orta
ya bir a9iklama 9ikmiyor. Bir tek Tiirk sinemasi degil
de, Tiirkiye de sinema yapmi§ bazi insanlar -Liitfi
Akad, Medn Erksan, Zeki Okten, Yilmaz GUney, son
donemdeki tek tiik bazi ydnetmenler- ve filmier benim
i9in daha ciddi bir referans. Ama bu insanlardan bir bii-
tunluk duygusu, yani TUrk sinemasi tarifi 9ikmiyor.
Tiirk sinemasi daha 90k bir diizen duygusu i9erisinde
bunlann kar§isina 9ikmi5 ve bu insanlari genelllikle yo-
ketmi§. O bir tarafta TUrk sinemasi dedigimiz §ey eger
sahte melodramlar, sahte komik filmier ise bu filmlerin
kaynagma baktigimz zaman, hem 9ekilme nedenlerin-
deki hem uslup ve dillerindeki kaynaklara baktigmiz-
da, hi9binnin referansi TUrkiye degil. Hint, Alman,
Amenkan, Misir, Avrupa sinemasi falan filan. TUrk si
nemasi tarifinden ulusal bir jey anliyorum. Bu ulusal
'r. o'oiayinca, bunu antiemperyalist bir tavir ola-yorumlama hakkim var. Ulusahgi ben jovenizm

i9erigi dijinda, daha 90k antiemperyalist yapiyla ele ali-
yorum. Boyle bir jey de goremiyorum. Dolayisiyla bU-

geliTOr^^'Ti-^t yillarda soyledigi §eye
HiinL u d'ye bir jey yoktur. Bu sinema
sinemT vardir; bu basit, taklit ve ilkel birsinemadir.

^'"^'n^sinin kendini zorla kabul

yillara kadar

hakim olamad,ia7dr^t''' hT''''"'' """""'yla
lerinUkranlardan siwSrr """■
kUltUreI^vTp?ko"lojrrem'irh^"''''^^''^^'''50Merdeki ilk sava^tan 9ikm.s tT w
Menderes hUkUmetinin Amerika ileT a'"'
Amerika'nin TUrkiye^rsunumf,

III. I 1 1 ^^niundaki hoscoriiden,a9.kliktan kaynaklaniyor. Toplam bir ili^kinin tek yon-
lu ve somuruye dayanan bir ilijkinin sonucu olarak ele
almak lazim bunu. gunku 50*11 yillardan ozellikle

Amerika filmlerinin yasal olarak me§rQla§tigi 86-87
yillanydi. Ozal hUkUmetinin aldigi kararla Amerikan
jirketlerinin TUrkiye'de distribUtorlUk a9ma haklarinin
resmtlejtigi ddneme kadar bunun kUltUrel jekillenmesi
zaten vardi. Yani ekonomik jekillejme 50'de bajlaya-
rak ozellikle 70'lerde en bUyUk halini aldi. Burada or-
dulariyla, silahlariyla degil, ekonominin ve kUltUrel je-
killenmenin birlikte olujuyla ilgili bir problem var.
TUrk halkinm Amerikan bajkanlarim neredeyse bir
TUrk politikacisi kadar iyi tammasi, Amerika'yi dost
kabul etmesi, UrUnlerinin ayni jekilde gUndelik hayatin
bir par9asi olmasimn arkasindan elbette bu Amerikan
filmlerinin varhgi da gelecekti. Mesela benzer operas-
yon Fransiz sinemasi Uzerinde yapilsa, bu operasyon
tutmaz. Nedeni de az once soyledigim ge9mi§ten dola-
yi. Nitekim tutmuyor.

— TUrkiye'nln Bati'ya, ozellikle Amerika'ya,
emperyalizme kar$i, kendini tanimlayip uzgun de-
gerlerini ortaya koyabilmesini mumkun goruyor
musunuz. Eger goruyorsaniz ne $ekilde olabilir? Bu,
sinema alanmda nasil ger9ekle§tirilir?

— MUmkUn gormUyorum; 9UnkU bu Ulkede ulusal-
lik sorununu, ozellikle TUrk olma meselesini tekelinde
bulunduran ve bunu tarif edip bu konuda varolmaya 9a-
lijan insanlar, partiler ve kitleler bence bu sorunun 96-
zUlmezliginin en bUyUk nedenini olu§turuyorIar. Bu in
sanlar bir taraftan TUrk9UlUk Uzerine varlik kurarken,
bir taraftan da TUrk tarifi nedir, ulusal tarif neye teka-
bUl eder gibi sorunu da hi9bir §ekilde tajimiyorlar ve
sadece bunun demogojisini yapiyorlar. Daha once ulu
sal sinema, millt sinema gibi kavramlar TUrkiye'de
9ok9a telaffuz edildi. Ozellikle bazi ydnetmenler hala
bunun sayiklamalarini yapiyorlar. Fakat bu ydnetmen-
lere ve filmlerine baktigmiz zaman orada sinemaya ait
ger9ek bir jey yok. Yani inandirici olmuj, o tarifin alti-
ni doldurmu§, o sdzle tarif edildigindeki etkiyi insanlar-
da uyandirmi§ bir jey yok. Kaldi ki bu filmlerin hemen
hepsinin taklit oldugunu dU§UnUyorum. Ben sinemanin
kijisel bir §ey oldugunu dUsUnUyorum zaten. Dolayisiy
la sinemayi ulusallik gibi, dinsellik gibi son derece ge-
nel irade diji bir konuya indirgemek sinemaya 90k bU-
yUk haksizlik olur. Daha once bir programda sorulmu§-
tu; kameranin ulusalla§tirilmasi, dinsele§tirilmesi gibi
bir §ey olamaz, yani kamera ve sinema ulusIarUstU bir
jeydir. Qekim uluslarUstU, dinlerUstU bir jeydir. Ve va-
rolma noktalari da tek bir insanin kalbiyle, beyniyle,
donanimiyla, sinematografik estetigiyle sinirlidir. TUr
kiye'de ozellikle bir grup mUslUman arkada§ta gdzlem-
ledigim bir jey bu. Sinemayla dinsel -ki dinsel demek
haksizlik oluyor- ruhsal ilijki kurmaya 9ali5an bu in
sanlar Tarkovski'yi, yani bir Ortodoks Hristiyam refe
rans alarak bunu yapabildiklerini gdrUyorum. Tarkovs-
ki Ortodoks Hristiyan bir Rus ydnetmeniydi. Tarkovs-
ki'nin sinemasini Ortodoks Hristiyanlik durumuna hap-
sedersek, ona en bUyUk haksizlik yapilmi; olur. Kaldi
ki ben Tarkovski sinemasinm dl9UsUnUn onun kalbinin,
ki§isel donamminin sonucu oldugunu dU§UnUyorum. Ve
onun ki5isel bakijimn, filmlerini yarattigini dUjUnUyo-
rum.

— Birtakim yonetmenlerle konu;tugumuz za
man bu kaygiyi ta$idiklarini goruyoruz.

—BugUn o yillarda hararetle savunulan halk sine
masi, ulusal sinema gibi §eylerden geriye ne kaldigini
-kalici olmak dnemlidir- merak ediyorum.

— Bu insanlarin kaliciiigina dair herhangi bir
veri var mi ortada?

— Bana gore yok.
— Neden Tiirk sinemasi artik Ve§il9am'daki gi

bi, ismi halkin dilinden diismeyen, asia unutamadi-
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gimiz yildizlar yaratamiyor?Bunun, oyunculuk kali-
tesinin dU§mcsiyle ilgisi var mi?

— O oyunculuk sorununun degil de neden bir po-
pUlerlik yok sorusunun cevabi olabilir 9UnkU. Ge9mi§te
sinema deyincc ilk olarak akla TUrkan §oray, CUneyt
Arkin gibi -sadece Yilmaz GUney'i ayirabilirim- isim-
lerin gelmesinin sebcbi, oncelikle prodUktorler ve yo-
netmenlerden kaynaklanip oyunculari da i9ine alan bir
sorun olarak gorunUyor. Bir oyunculuk sorunu oldugu-
na inanmiyorum. Bazi istisnalari bir yana birakirsak
TUrkiye'de jimdiye kadar bir oyunculuk problemi ol-
madi, imaj problemi oldu. Sebebi de 90k basit. BugUne
kadar TUrkiye'de basit bir ticari faaliyetin par9asi ola
rak sinema yapildi. Dolayisiyla bu ticari faaliyette yo-
netmenler bile TUrkan §oray ve CUneyt Arkin'in yU-
zUyle idare edip oradan bir oyunculuk sorunu ta§imi-
yorlarsa, neden bir oyunculuk sorunu duysunlar? Ger-
9eklik duygunuz, sinematografik, mizansen Uretme diye
bir sorun varsa, oyunculuk ancak bunun bir par9asi ola
rak ele alinir, geli§ir. Ama TUrk sinemasinda boyle bir
sorun olmadi. O yUzden 90k uzun bir donem sinema
oyunculari hep gUzellik yarijmalarindan geldi. % 90'i
boyledir. O donemdeki sorun karakter sorunu degil, tip-
lemeydi, klijelerdi. Ama oyunculara ve insanlaia hak
sizlik etmemek gerekiyor. Ozellikle gen9ler meseleyi
eski-yeni kujak tartijmasi olarak ele aliyorlar. Bu 90k
haksizca. Erol Ta? niye Susuz Yaz filminde ozel, bUyUk
bir oyunculuk sergiledi de, bajka filmlerinde niye kli-
5eydi? Ya da Yilmaz GUney Umut filminde neden o
kadar bUyUk bir oyunculuk sergiledi de, Kovboy Ali'de
klijeydi?

— Bugiinku Turk sinemasinm popularitesi, ne
den Yejilgarn'm o zaman ulajtigi populariteye ula-
§amiyor?

— Ben biraz sorunun nedenini, halki da su9layarak
ele alacagim. Halk demek popUler olan moda oncUle-
riyle, sembollerle ydnetilen, hayatin en basit ve en ilkel
bi9iminde anlajildigi ve anlatildigi jey demek. Bunu
halki ajagilamak i9in kullanniiyorum. Burada kUltUrel
jekillenmenin, derinliksiz olmasimn etkisi vardir. 60'h-
70'li yillarda bu filmleri yapan prodUktorler halk ne is-
tiyor diye, halk neyden anlar diye, bana gore a§agilayici
bir yerden bakip her jeyi basitlejtirerek yapar. Ama ge-
nel anlamda halkm anlamadigi filmleri 9eken yonet-
menlerin ve filmlerinin iyi oldugu gibi de bir ^ey anla-
jilmasin. 80 sonrasi yapilan filmlerin avanta ko5ullarin-
da 9ekilmesi ve bu filmleri yapan insanlarin 9ogunun
Bati sinemasina karji duydugu kompleksin bir sonucu
olarak; yani adam bir Batili olmak istiyor 9UnkU tesadU-
fen Bertolucci'yi, onu bunu seyretmij, dogru bulmu§ ve
bu filmier i9in gereken bedeli de odemekten kurtulmuj.
QUnkU bu donemde yapilan filmlerin hepsi de avantayla
9ekilmi5 filmlerdir. Adam boylelikle hem avanta film
9ekme §ansina sahip oluyor, hem de kendini anlajilmaz
biriymij gibi gosteriyor.

— Halk ne isterse o verildi diyorsunuz...
—Ama Metin Erksan'in, Lutfi Akad'in filmlerine

halk ilgi gostermedi. Ya da Yilmaz GUney'in dU§Unce
i9eren ve elejtirel olan filmlerine de halk ilgi gosterme
di.

— Ben onlari su9layan bir §ey soyleyecegim. Ne
isteniyorsa onu vermektense, onlari ali$tiran filmier
yapilmasi yerine, yani Vc§il9am'la oyalanacaklarina
onu yukari 9eken filmier yapilmasi, daha uygun de
gil miydi? Biraz yuksekten ba§lanmadi mi sizce?

—Bunlar paradoksu bol olan sorunlar. Halkin yu
kari 9ekilmesi diye bir jey bana 90'^ geliyor. (JUnkU
bu sinemanin mUdahaleci olmamasi gerektigini de dU-
junuyorum.

'Tarkovski'yi Hristiyanligina
hapsetmek haksizliktir."

— Didaktik olarak degil de, bir §eyleri sorgula-
yan™

— Anladim soru soran ve sorgulayan diyorsunuz.
Dogru ama bu filmlerin nasil yapilacagi konusu da kiji-
sel sorumluluklarla ilgili. Bu ise bizde asla mUmkUn de
gil.

— "Masumiyet" i9in bagimsiz bir yapim diyor
sunuz. Hangi olgudan bagimsiz?

—iki bagimsizlik var orada. Birincisi yapim bagim-
sizligi. Yani bu filmin yapimi i9in hi9 kimseye gidilme-
di, bu film hi9 kimsenin onaymdan, hi9bir denetimden
ge9medi. Bir de soz olarak bagimsizligi var. Benim i9in
buradaki bagimsizlik tarifi daha bnemli. Bu filmin hi9bir
sahnesini -oykUsUnden diyaloguna kadar- hi9bir ticari,
popUler ya da seyirci kaygisi etkilemedi. Kendi kaygila-
rim da, otosansUrUm de dahil. Ne dU§UnUyorsam, ne his-
sediyorsam, neyi biriktirebildiysem onlari yazdim ve
9ektim. (^UnkU ju ya da bu §ekilde bir9ok filmin - masu-
mane bile gorUnse- sUzge9lerderi'ge9tigini 90k iyi biliyo-
rum. Bu, yapimci, popUler kaygi, star sUzge9leri olabilir.
"Masumiyet" bunlann hi9birinden ge9medi.

—Son donemde 9ekilen Turk filmleri bir sektiir
olu^turabilecek mi? Bunda yabanci ortak yapimla-
rin ya da yabanci kaynaklarin rolii nedir?

— Bu filmlerin yapilma kojullarma bakm, hep ge-
9ici bir ili§kinin UstUne §ekillenmi5tir. Bu filmier Euri-
mage'm ya da birka9 sponsorun destegiyle yapiliyor.
Ge9en yil 19 film 9ikti. Bakalim bu yil bu 19 film 9ika-
cak mi ve ayni tutarliligi sergileyebilecekler mi? Bunun
olacagma inanmiyorum. Filmier sinematograf ve dU-
§Unsel anlamda ne anlatiyor, neyi beceriyor, neyi ta-
nimliyorlar; bunu bir tarafa birakip sadece endUstriyel
ve ticari bir faaliyet olarak bile alsak, bakm hemen hep-
si sinema dijmdan, yani yurtdijindan gelen ara9larla
Uretilmij. Hala ortada dogru duzgUn laboratuarlar, ka-
meralar, insanlarin 9ali§abildigi zemin yok. §imdi bu
anlamda bu zaten endUstriyel olarak mUmkUn degil. Ol
sa olsa iradi olmayan bazi kaynaklar ve sebeplerin bir
araya gelijiyle ortaya 9ikmi5 bir ayran kabarmasi bence
bu. Seyrettigim filmden, tipki ticari filmden aksiyon
bekleyen bir sUrU insan gibi, ben de ifade sorunu ile il
gili bir jey bekliyorum. Yani ju, bir akijin ortasina hi9-
bir estetigi olmayan ve bir aki§ realitesi di§inda 9iril9ip-
lak, pomografik bir gorUntUyU koymaksa ve bUtUn rek-
lamlarinda seks bolUmlerini vermekse, eger sinema bu
nun Uzerine jekillenecekse, bence jekillenmesin; 9Unku
bir jeyin olmayi5i, var gibi gorUnmesinden daha bnem-
lidir. Ama bUtUn bunlarm yerini Kasaba gibi, bir haf-
tahgma zor zahmet kU9Uk bir sinemada vizyon bulmuj
bir film, beni ikame ediyor.

"80 sonrasi sinema,
avanta sinemastydi."
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