
vizyon 
soyleş 

1 
«çocukluğu m 

SlKlCI GEÇTI!» 
Bu yaz çekilen Türk 

filmlerinden seyirciyle en 

erken buluşma olanağı 

yakalayanlardan b iri O da 

Bent Seviyor. Ekim ayı 

içerisinde izleyeceğimiz 

film şair. cevirmen. senarist 

ve yönetmen Barış 

Pirhasan'ın üçüncü uzun 

metraj filmi. Çekimleri 

Malatya. Antalya ve 

Istanbul' da gerçekleştirilen 

filmde 70'11 yılların başında 

Malatya' da geçen 

bir büyüme hikôyesi 

anlatılıyor. 

arış Pirhasan 1951 İstanbul do- Kaşla göz arasında The Na- o da Beni Ağacı 'ndan yola çıkarak çekfiğinizi bi/i-

ticnal Film and Television Seviyor, Barıı 
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ğurrlu. Boğaziçi U niversitesi 1 ngi

liz Diıı ve Edebıyatı bölümünden 

mezun olan Pirhasan'ın sinema 

Omer Kavur'un ık filmınde, Körebe ve 

A:"lar z Yofda, ortak senarist olarak yer 

ald 'j• ı qor ıyor.ız. Daha sonra, Atıf Yıl

rr az r ~ -~rlu k donerr ını yaşadıgı ve en 

IV urunleronı V€ C ğı 80'1' yıllarda, onun 

D k ç • ıım -ı <;<n;: ;ti olarak rdstlıyo· 

r ız a Adı Vasfiye'de yonetmen asıs· 

L~lıqı f vapıyor ve Ou onur ilk set dene

Y rr, tıır Alı/> t. li nda, Değ1rmerı, Asiye 
1 lwrtı.tur en ryos.ında mza~ı bulun· 

rf 1 r Atıf V ırr az ( lmle ' V'lrıettiğı 

f ını ol , l(ı.pk Balıklar' ı 

lG YO· 

Pirhasan'ın 

School'a gidiyor. Ardından Küçük Baltk/ar 

1997'de Almanya, Maca- ve Usta Beni 
Öldürsene'den 

sonraki üçüncü 
ristan ve Türkiye'de çektiği 

Usta Beni Öldürsene genel uzun metraj 
bir beğenı kazanıyor. Özel- filmi 

likle yurt dışındaki festivallerde ilgi görü

yor. Antalya Film Festivalı'nde jüri ve en 

ıyi senaryo ödülünü kazanıyor Ankara 

Film Festivali'ne ise beş dalda birden ödül 

kazanarak damgasını vuruyor. 

Meşakkatli bir çalışmanın sonucunda orta

ya çıkan O da Beni Seviyor'un izleyiciden 

hak ettiği ilgiyi göreceğinden şüphemiz 

yok Yönetmen Barış Pirhasan, film post· 

prodük ,ıyon aşamasındayken sorularımızı 

yanıtladı .. 

yoruz. Proje ilk nasıl ortaya çıktı? Sizi 

bu hikayeyi filme almaya yönetten ney

di? Bize bu süreçten bahsedebilir misi

niz biraz? 

'Doğusunda Dut Ağacı' Gül Dirican'ın ço

cukluk anılarından doğmuş bir öykü. Bu

nun senaryo haline gelmesi biraz arkeoto

jik bir çalışma gerektirdi ve aşağı yukarı 

iki yıl sürdü. Oldukça karmaşık, zaman za

man umutsuz görünen, heyecan verici ve 

dönüştürücü bir süreç. Teknik ve öz birbi

rınden ayrılabilir şeyler olsaydı, bu işin tek

niği benden, ruhu ve maddesi Gül'den gel· 

di diyebilirdim. Ama bu konuyu çok basit· 

leştirrnek olur. Günün binnde başımıza ge· 

tenleri daha ayrıntılı duşünüp yazarız belki. 

Bu öyküyü neden bu kadar çok sevdiğimi 

Yeni filminiz O da Beni Seviyor' u Gül Di- ve ömrümün üç yılını ona ayırdığımı bilsem 

rıcan 'm özgün hikayesi 'Doğusunda Out ben de sevinirdim. Çocukluğum sıkıcı geç· 

d 



tl. Turkıye'rır daha ıırılı ve ılqınç bir böı 

gr•sindf' dogup bııyumrk ıstedım nı•rhaıd• 

Bu cb uldu .ayılır 

Daha önce bir söyleşinizde uluslararası 

ortak yapımiaTin Türk Sineması için bır 

çıkış yolu olduğunu söylemiştiniz. Bu 

filminiz de bir ortale yapım. Yapımcı ola

rale Filmacass ile çalıştınız. Yapımcının 

rolü ve Filmacass'la çalışmanız hakkm

da neler diyebilirsiniz? 

O da Beni Seviyor bir Turk Macar ortak 

yapımı ve Eurimages desteğiyle yapıldı 

ageleri bund bJglayilblltr m11u? O da 

Ben ı S evıyor 'un smops1sınde de Es· 
ma 'nın düJier/e gerçek/w ilytracak YiiJ · 
ta olmildıgı vurgusu yapılıyor. Acilbil bu 

ageler bırbırmden fark/1 oykü/er .ın/at<~n 

filmlerinizin ortak noktasını mı oluftu· 

ruyor? 

H ıç h ır z. rnan f lmıerırnd~ d•1;:;eı ve ' P 

ta st ik oğeler' bulunma:;, rJ iye bır r!Prdnı t}ı 

madı. Bır şıirde dıı~sel ve fartastık 'lğeıer 

olur mu? N~ derrek'ır tıu7 Insan ya~rr ını 

duşler ve gerçekler dıye ayır'Tlak berce şey 

Filmacass asıl yapım şırketi. Filmacass'la tan icadıdır. Puh na~ıl çoraklaşrm: kı, 

ve özellikle Mıne Vargı'yla çalışmak beni duşlemek için uyku ya da JYU)turı.cL ge-

çok mutlu etti. İlk olarak gerçek bır yapı m reksin. 

cıyla çalıştığımı dü- ~ «Bazı yönetmenler tam bir iktidar pesindedirler. 
şünüyorum. Projeyi 
.
1
k d b . h. Her an her şeyi denetiemek isterler. Ben, kamera 

ı an an erı sa ıp-

lenişi, gösterdiği sev- dahil, daha hazırlık aşamasında işi bitirip, sette 

gi, heyecan ve bağlı- oyuncularla baş başa kalmayı yeğlerim .·• 

lık, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada· 

ki yapımcılara örnek gösterilebilir. 

Bu filmde, Usta Beni Öldürsene 'de de 

birlikte çalıştığınız Jürgen Jurges gö

rüntü yönetmenliğini üstleniyor. Kendi

sinin ismine Haneke, Wenders gibi usta 

yönetmenlerin filmlerinde rastladığımız 

gibi; onun Yara, Aşk Ölümden Soğuk
tur, Yer Demir Gök Bakır gibi ortale ya

pımlarda da çalıştığını biliyoruz. Onunla 

çalışmanızdan bahseder misiniz? 

Jürgen'in dünyadaki en iyi birkaç görüntü 

yönetmeninden biri olduğunu herkes bili· 

yor. Onunla çalışmayı herkes ister. Benim 

nedenlerim belki biraz farklı. Bazı yönet

menler tam bir iktidar peşindedirler. Her 

an her şeyi denetiemek isterler. Ben, kame

ra dahi 1, bütün bölüm başkanlarıyla işin 

hazırlık aşamasında işi bitirip, sette oyun

cutarla baş başa kalmayı yeğlerim. Jürgen 

bana bu olanağı sağlıyor. 

O da Beni Seviyor bir büyüme hikayesi. 

Sizi etkileyen ergenlik dönemi ve olgun

laşma filmleri neler? 

Büyüme öyküleri bana heyecan verici gelir. 

Özellikle travmatik olanlar. Bunlara büyü-

yememe öyküleri de diyebiliriz bence. Ara· 

bu/ucu, 42 Yaz1 ilk aklıma gelen iki film. 

Barıı Pirhasan, Edebiyat ile sinema ara
o da Beni 

Seviyor'da 

dünyaca ünlü 
görüntü 
yönetmeni 
Jürgen Jürges 

ile ikinci kez 
çalıııyor. 

smdaki iletişimi yoğun 

bir biçimde kullanan bir 

yönetmensiniz. Filmleri

nizde, özellikle Usta Beni 
Öldürsene 'de, karşımıza 

çıkan fantastik, düşsel 

Filmde 'Esma'yı canlandıran Ece Ek

şi'nin çok sayıda aday arasından seçil

diğini duymuştuk. Neden onda karar 

kıldınız? Onun bu rolü almasını sağla

yan özellikleri ne/erdi? Bu ilk oyuncu

luk denemesi hakkında ne düşünüyor

sunuz? 

E ce Ekşi'yi çok sayıda aday arasından seç

medik aslında. Esma'yı aylarca arayacağı

mızı sanıyorduk, ama o ilk gün bizi buldu. 

Tabii ki bız ne olur olmaz diye aramaya 

devam ettik. En büyük korkum biz filme 

başlayıncaya kadar Ece'nin büyümesiydi. 

Sanırım onu tam sınırda yakaladık, yani 

tam da olması gerektiği yerde. Onun sağ

lam bir kişiliğe sahip olduğuna, kendine 

sağlam bir yol çizeceğine inanıyorum . Ece 

çok büyük bir yetenek. Sette de iş kopya

larında onu gören ve hiç Türkçe bilmeyen

ler bile hayranlıkla izlediler onun perfor

mansını. Bu doğal yeteneğinin yanı sıra, 

mükemmel bir disiplinı ve konsantrasyon 

gücü var. İşte bunlara sahip çıkması ve ya

şı ilerledikçe teknik donanımla bu Allah 

vergisı yeteneğini kalıcılaştırması gereki

yor. Ama yalnız o değil, başta Esme M ad

ra olmak üzere öbür ilk oyunlarını oyna

yanlar da dikkatleri çekecek. Bu konuyu 

daha çok konuşacağız. 

Uzun süredir bir şiir kitabı çıkarmadı

niZ. Bundan, artık tamamen kendinizi 

sinemaya verdiğiniz sonucunu mu çıkar

malıyız? 

Şıır . tabii ki yazıyorum. Kitap olsunlar 

tabii. .. a 

11nemo d • 1 g 1 1 ı 47 


