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Ne söylememi bekliyorsunuz bi lmiyorum? 

Film üzerine çok konuşmuşsunuzdur her

halde, ben daha çok bu film üzerinden Atif 

Yilmaz'la yönetmen Barış Pirhasan arasın

daki ilişkiyi açtğa pkarmak istiyorum. 

Şöyle bir kanı var sanki: İngiltere 'ye gitti

ğiniz dönemden sonra yaptlğıntz Usta Be

ni Öldürsene ile Attf Ytlmaz filmleri çok 

farklt; son filminiz O da Beni Seviyor ise 

biraz Attf Ytlmaz filmleri havasında sanki, 

o tarza geri dönmüş gibisiniz. 

BunL kendisine söyleyin, çok üzülür. Onunla 

senaryo konusunda hiç anlaşamadık, birçok 

eleştirısi vardı senaryoya daır Atıf Yılmaz'ın 

ve ben de açıkçası fazla uygulayamadım onun 

söylediği şeyleri. Epey farklı bakıyoruz çünkü. 

Atıf Yılmaz'la film dediğimizde anladığımız 

şey epey farklı 

Beraber çaltştlğıntz dönemde de böyle 

miydi bu? 

-Jbıı •. oyleydi , ama onlarda ben, kendi bir ya 

nı;rıı olduğt. gibı kullanıyor ve Atıf Yılmaz'a 

uyma~ı çı şekıllendiriyordum. Aahh Belin

d,ı'da da böyleydi bu, ben ~ekmiş olsam çok 

far lı ııor fi:~ ~ıurdu mutlaka. Ama Atıf Yıl 

ıaz <ınema<ını tanımak ve sevmekten gelen 

ır gııçle o~un dünyasına göre yazıyordum 

l;.ıı 'ar •• çok mutluyum. ıyi kı yaz ıyordum. 

ieı brn·rr ıçin bı yuk bır tecrübe oldu, hem 

~e rok uze filmıer çıktı ortaya, <oruçldrdan 

ı:. ço~ e· r u ı um. 

e •m 'ı, ııer r d•• Atıt 1·t..-az etkılerıne ge 

Genelde hep kameranın 

arkasında olan Barış 
Pirhasan · ı , bu sefer 

bambaşka bir vesileyle 
dergimize konuk ediyoruz 

ve birlikte ekranın 
karşıs ına geçip Atıf 
Yılmaz ' dan Franç ois 
Truffaut 'ya , Yılmaz 

Güney' den K en Loach 'o 
kadar birç ok 

meslektaşının filmleri 
üzerinden dünya 

sinemala rı nı, kendi 
sinemamızı, yönetmenl iği 

ve izleyici olmayı 

konuşuyoruz ... 
SÖVLEŞİ NADİR ÖPERLİ 

FOTOGRAF MUAMMER YANMAZ 

ı 6 

li nce .. . Usta Beni Öldürsene'den evvel, Ingi l

tere'ye gitmeden önce yaptığım i lk film Küçük 

Baliklarda onun dünyasından oldukça fark lı y

dı. O da Beni Seviyor'a ge lince, ben katılı ya

rum söylediğinize, At ıf Yı l maz sinemasıy la 

benim s i nemarn ı n kes i şt i ği noktalar var o 

fil mde ve ben bundan çok hoşnutum; ama o 

hoşnut olur mu, bilmiyorum. 

•ında, Antome Do 

~El' m ısi, hcvt 1dl•n ~ ıçt,~. '"ı 1 s.tu•c' rı 

Truffaut mu bu? Çok oldu göreli, 400 Darbe 

değil mi bu izlediğimiz? 

Genel olarak Truffaut sinemasım tanıyor 

musunuz? 

Evet, tanıyorum diyebilirim, ama pek bayıl

mam. Bu çok güzel filmdi yalnız, çok oldu gö

re! i, bu çocuktan biraz büyüktüm gördüğüm

de, çok çarpıcı bir filmdi, ama sıkıcıydı aynı 

zamanda o yaş için. Truffaut, Gadard filan gi

bi Yeni Dalga yönetmenlerinin filmlerini Tür

kiye'ye ilk geldiklerinde ya da daha sonra Si

nematek'te, şurada burada gördüm. Sonradan 

sinema okulunda filan fazla ilgilenemedim. 

Peki Yeni Dalga dönemi yönetmenlerinin 

anlatlma getirdikleri yenilikler hakkında 

neler düşünüyorsunuz? 

Şimdi o dönem Fransız sinemasının nerede tı

kandığı, Yeni Dalga'nın hangi ortamda yeşer

diği konusunda çok bilgim yok. Orada da 

Hollywood gibi olmasa bile yerleşik bir sine

ma sistemi olduğu, en azından film yapım 

yöntemi olarak iyı kötü bır stüdyo sistemi ol 

duğu, Yeni Dalgacılar'ın da çok daha atak 

davranıp, o dönemde yükselen gençlik hare-
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ketleriyle ve devrimcilik, Ideoloji!< b~~kaldırı 

gibi değerlerle uyuşan yepyeni bir usiup 'J~lir 

dikleri gibi klasik bilgilerlm var. Daha ',onra 

dünya sinemasının başına bela ol&n bir 'i.ıute 

ur' meselesi ortaya attıkları, bir iktidar sava 

şı verdikleri, stüdyolardan, prodüktörlerden 

dorıiJ·~tUrdu " (f:tıi Ualq~:t, tm,!rikan ~.irlt'm-ı smı 

bile ''l~ilı:di. fJ;ıfıa 'onra LuC<J·.Iar'ırı, ',pıd 

bergl~r'lrı, Coppolal<ır'ın ort.ıya ~ıJcı1ı, llmı 

dünyayı yerinden oynatan filrrıl1:ri, hep bu dö 

nemdeki çil'llların verdiği te1inlr rıerı,Htle~ti. 

Arna onlar o kadar saf değil i~tı,, rır•rnerı 'au 
iktidarı alıp yaratıcının eline vermek gibi çok leur'lüv derdine dıJ~mediler. Kendi k<J',ullarını 
önemli işler başardıkları, bunlar herkesçe bil i· çok Iyi değerlendirip farldı birtaVırn ;eyler b~· 
nen şeyler zaten. Ama benim çok özel bir ilgi nimsediler. 

alanım olmadı Yeni Dalga hiçbir zaman. Hal- Kesinlikle Yeni Dalga'yı ve gelırdiklerini hi 

bu ki benim çağdaşlarımın, biliyorum, çok özel çümsemiyorum; sinema alanının politıkasına 

bir i lgi alanı oldu bu. D dönem çok yoğun tar- getirdikleri devrim çok önemlı, yönetmenın 

tışılan şeyierdi bunlar. Özellikle de yönetmen- rolünü değiştirmeleri çok çok önemli gerçek-

lerin aynı zamanda teorisyen olmaları, tartış

maları daha da genişletirdi. Bir yanıyla büyük 

bir zenginlik barındırıyor içinde Yeni Dalga: 

Film üretimini stüdyo teknisyenlerine ait ol

maktan çıkarıp yerlerine yaratıcı, filozof, sa

natçı, dünya görüşü olan, mücadeleci bireyler 

önermesi açısından çok çok heyecan verici bir 

şey. Ama sanıyorum çok sayıda da kötü sine

macı yetiştirdi daha sonradan bu anlayış. İşte, 

anlamı sadece yaratıcının karnında bulunan, 

bunalımlı, sıkıcı film ierin de ilk adımı oldu. 

Biçime daha çok önem veren filmler mi 

kastettikleriniz? 

Giderek o hale geldi tabii. Aslına bakılırsa bü

tün mesele şurada: Yeni Dalgacılar biçime gö

ründükleri kadar önem ve rmiyorlardı, tam 

tersine içeriğe çok önem verdikleri için büyük 

biçimsel değişiklikler deniyorlardı. Bunları 

saçma sapan içerik-biçim tartışmaianna çek

mernek lazım yalnız; önemli olan onların der

dinin ne olduğu. Tabii ki o dönemki biçime 

karşı çıkacaklardı, çünkü dertlerini anlatma

da yetersizdi onlar. Ben hiçbir zaman içerik

biçim gibi bir ayrım gözettiklerini düşünmü

yorum. Nasıl film yapmak istiyorlarsa öyle 

yaptıklarını düşünüyorum; anlatımıyla, kame

ra hareketleriyle, hafif çalışmalarıyla ... 

Arada, 'auteur' kavrammm dünyanm başı

na bela olduğu gibi bir şey söy/ediniz, tır

nak içinde miydi o, yoksa? 

Yok, tırnak içinde değil, düpedüz, sözlük anla

mında. Gerçekten 'kendim yazarım, kendim 

çekeri m' anlayışı çok insanı yanlış yola sürük

ledi. Senaryo o kadar önemli değilmiş gibi, 

film çekmek bir grup işi değilmiş gibi düşünen 

küçük dahiler türedi dünyada. Oysa film yap

manın yolu o değil. Öyle de film yapılır, öyle 

ten. D dönemde yönetmen bir memurdu sonuç

ta, set ekibindeki birçok kişiden daha alt du

zeydeydi yönetmenin yeri. Yönetmenliğe yeni 

bir tanım getirdiler, o açıdan çok çok önemiL 

ı 4/rred Hıtchcoch un North by Northwt 

l•ıızlı Teşk lat) filmiliden Car~ Gran 'u 

endisim iJ/diirmeye çaltş.ın esr.ırcn" 

ıı ·~11ı k" ' "l •ıeJ~•' ;,/i or .. 

Neydi bunun adı ya, isim özürlüyüm. İşte 

H itchcock da tam tersi bir adam, 'auteur' 

ama ... filmin adını hatırlayamıyorum yalnız, 

hay Allah. 

North by Northwest. 
H ah. 

Hitchcock 'u seviyor musunuz peki? 

Tabii. Hitchcock'un bir setine gitmiştim, ta

mamıyla tesadüf. ı 970'de otostopla dolaşı

yordum Avrupa'yı. Geceliği 30 peniye bir yer

de kalıyordum. Kaldığım yere çok yakında bir 

set kurulmuştu. Ben de yemek arabalarını gö

rünce gidip kuyruğa kaynadım ve o bahaneyle 

yemek yedim, hiç param yoktu o sırada. D 

arada baktım H itchcock, filmi çeken. Hangi 

film olduğunu hatırlayamıyorum yine. 

Hitchcock bir bilgi dağılımı ustası. Senaryoda 

bir 'bilgi dağılımı' vardır; bu, zaman zaman 

karakterleri bilgisiz bırakıp izleyleiye bilgi 

vermek yoluyla olur, ya da tam tersi. İşte 

film yapabilecek insanlar da vardır, ama çok H itchcock bunun ustası. l<imi zaman biz bil i-

azdır. Bu bir yol olarak benimsenecek bir şey 

olmasa gerek. Yanlış anlaşılmasın, Yeni Dal

ga'nın varolan sisteme başkaldırı olarak orta

ya çıkmasını saygıyla karşilıyorum, bu çok 

sağlıklı bir şey. Ve gerçekten bütün endüstriyi 

a y a y ı k 

yoruz ve bağırmak istiyoruz, kimi zaman bir

denbire bizim bilmediğimiz bir şeyi oyuncula

rın bildiğini fark ediyoruz, yahut tam H itch

cock bilgiyi vermeden biraz önce biz onu anlı

yoruz ve kendimizi çok zeki zannediyoruz. 

n e n o d E g 

Bunl.:ır hqı bı i'Jl rJ. ijıtırrı . u .talırt.ırı 1-'ltth 

UJtk bır 'okul' o ı .ıijtdJn. 

l<en Loach mu bu7 C.ormediğim bir filmi ~anı 

rım, Kes mi yolcsa? 

Evet. 

Seyretmedim i~in kötüsü, Jce~ke tamamı ol

saydı, oturur izlerdik. Ken Loach'un görmedi· 

ğim tek filmi sanırım, oysa en güzel filmlerin· 

den biriymiş. Ken Loach'u çok seviyorum ben, 

onun kimsenin bilmediği bırtakım filmleri var

dır, Cathy Come Home filan, sonra betgeselle

ri, bir sürü şey gördüm Loach'un yaptığı. Bır 

tek Güney Amerika'da çektiği filmi görme

dim. 

Peki İngiliz sineması hakkmda ne düşünü
yorsunuz genel olarak? 

İngiliz sineması diye bir şey var mı bilmiyo

rum, ama İngiltere'de çok çok iyi filmler ya

pılıyor tabii. İşte Ken Loach, M ike Leigh, ben 

yer yer Greenaway'i de seviyorum, her ne ka

dar İngiliz sayılmasa da. 

Peki İngiltere 'de eğitim gördüğünüz dö

nemde mi oluştu bu ilgi? 

Aslında her zaman seviyordum İngiliz sinema

sını. İngiliz komedi/eri, korku filmleri, sonra 

Peter Sellers'ın, David Niven'ın ilk dönemleri. 

'Hammer horror films'. Çok çok iyi şeyler 

yaptılar gerçekten. Her ne kadar her zaman 

ilgilendiysem de İngiliz filmleriyle, İngilte

re'deyken daha yakından izledim tabii. 

.om, n olar; k,' nı~ ::hın.ıh•l'l fıl• '7' 1 

5Jf 14 !"•dl r 
1 

Amerika'dayız sanırım, o kadarı anlaşılıyor ... 

Aaa bak sen, şimdi bu filmle ilgili sabaha ka

dar konuşabiliriz. Bu film dünyada yapılmış 

en güzel filmlerden bence. Bilgi'ye ilk geldi- 1> 

85 



86 

, ınıdr o ı doıırm lıu t.lıııi didıkleıııi~tık . Bir 

lılı·ı analz deısiydı. lıe•ıı bgıt>ııcılerııı v.ızdı~ 

ları rıırtııılerııı lıeııı dr lilnılerın aııalizlt•rini 

yapıprdul< l~lt' filmi ızliyorduk, ııt' etkı y.ı 

r .. ıttıqıııı ı.ırlışıyorduk ve onu nasıl yarattıyına 

b.:ıkıyorduk Hem lıikaye anlatı~ı olarak, lıeııı 

k,ırııera kullanımı. renk se<, ımızik, tilmin bii· 

tun oğelerinın bır araya gel ıp o etkiyınasıl ya

rattığını çözmeye çalışıyorduk 

z-ten Polanskı. sinema alanının hala yaşayan 

bir .ıvuç dalıisinden biri benim kalanıda. Clıi· 

rı:ıto•m da bence en iyi filmi Mükemmel bir 

senaryo tabiı; Robert Towne, çok önemli bir 

senarist. Mükemmel bir senaryo, ki Towne'la 

acayip kavga etmişler, Polanski tümüyle de· 

ğiştırmiş senaryoyu, baştan yazmış adeta. 

Towne da kıyameti koparmış filan. Jack Nıc

holson bu tilmin yapılmasına çok destek ver

miş tabii, prodüktörleri filan da iteleyen hep o 

olr>ıuş filmin yapılabilmesi için. 

nemki zenginiiyi göremiyoruz sanki. 
Şimdi feci bir durum sö, konusu qerçektrn. 

Sorunu iyi yönetmen çıkmıyor diye lomıülleş 

tırıııemek lazını tabiı, en azından benim iyi 

yönetmen çıkmıyor diye bir derdiııı yok. l<en 

d im yönetınenim ve fi lm çekiyor olmak da be

ni mutlu ediyor. Sorun, yönetmen çıkınama 

sından çok, genel olarak dünyanın ve kültür 

alanının yaşadığı değişim durumuyla ilgi li sa 

nırım, ama baskın olan şey yıkını bu süreçte, 

yıkını ve sığlaşnıa. Tabıı bundan ibaret asla 

değil, çok çok iyi şeyler de oluyor dünyada. Ne 

bileyinı Ken Loaclı hala ayakta, Kieslowski 

yeni öldü. Türkiye'ye bakınca bile gerçekten 

çok iyi şeyler var yapılan. İtalya'da filan zor 

tabii, Beriuseani yönetince bir ülkeyi iyi bir 

şeylerin çıkması zor. 

[Fe~ten {Şolen, Dogıne #ll fılm•ncıen 

Chrıstı.ın'ın bJbasının doqum qıinü yeme
gi'lde y.ıptıgı konı--nıada kuı;ukl• en /(endı· 
tını v. ktz lıiirdqtr.ı nas,/ t.ıcız cttt< ını an-

Pekı hazır konu açılmışken, bır yonetmen 
olarak dijital sinema hakkında neler düşü

nüyorsunuz? '35 ölüyor mu?' gibi tartış

malar aleviendi son zamanlarda. 
Ölecek tabii, ister istemez. Ama daha sürer, 

bir kere büyük bir endüstriyel yatırım var ha 

li hazırda. Ben de düşünüyorum tabii ileride, 

aynı kaliteye ulaşırsaneden düşünmeyim? ll 

la pe likülü okşayacağım diye bir derdim yok 

sonuçta. Şimdiden şu zamandan sonra dijita

le geçeceğim diye bir şey söylemek zor yal 

nız. Birkaç yıl sonra bakarsınız öyle bir du

ruma geliriz ki elimizde film olur, makineler 

olur; yeni ç ı kan dijital aletlerin ithali zordur 

o anda, oturur yine 35 çeker ve kı tır kı tır ke

sip montaj yaparız. Benim derdim film yap

mak temelde, neyle yaptığım değil. Ama şu 

anda benim yaptığım türde filmler pelikülde 

daha iyi duruyor, onu biliyorum. Ucuz ve da

ha çevik işler yapmayı mümkün kıldıkça diji

tal de kullanmayı düşünürüm tabii, neden 

düşünmeyey i m. 

• ı) fılmmde Fi!r· lattıqı 5 hne'~rı izlıyoruz, anında bıltyor 

Çok tanıdı'· ama çıkartamadım, neydi bu7 

Cet Obscur Objet du Desir. Görmüş müy-
dünüz? 
Ahh, tabii, o da 20-25 yıl önce görmüştünı, 

zaten Sunuel'in görnıediğim filmi yok sanı

rım, ama üzerinden zaman geçince, bıraz da 

birbirlerine karışıyorlar. 

' Bu sırada ekranda Fernando Rey'm yüzü be

lırg'" bir şekdde gözukuyor! 

Aht Fernando Rey'i~ yüzünü görmüş olsam, 

nıut aka bilırdim . arı-ı seçernedim ılk anda. 

Peki sürrealizmin sinenıada kullanımı hak

kında neler düşünüyorsunuz? 
•ır 1ın y:a <urrealis, tilmler yapmak zor ger 

çek•~n. B• nuel ' ir de Endü/ııs Köpeği dışında 

k ı fi •·.ıer ne tamamen sürrealist filmlerdir de

~ tıı rr 1, bılr>1ıf' rum. 

fıang, fı:;;; oldugunu.) 

Bakın, bu da bambaşka bir şey tabii. Bu çok 

güzel bir film. Bu Dogma denen şey böyle gü

zel filmierin yapılmasına fırsat verdiği için eli

ne sağlık, ama o yayımladıkları manifesto ta-

mamen bir zırva bence. O elebaşılarını da, 

Lars von Trier miydi, hiç sevmiyorum. Dancer 

in the Dark'ı filan hiç sevmedim. Idiots'ı da 

aynı şekilde. Özellikle Idiats çok çirkin bir fi

nale sahipti, çok sığ ve sıradan. İlk gördüğüm 

filmi Europa'ydı; fazla nurnaracı ve oyuncu 

bulmuştum onu da. Bence oradaki oyununu 

hala sürdürüyor. Kra/11k'ı izlernedim yalnız, o 

ilginç sanırım. Tabii Trier' in müthiş yetenekli 

bir sinemacı olduğunu yadsımıyorum; ama tu

tumu, ahlak ı bana çok yabancı. 

Dogma'nın iddiası bütün bu burjuva kalıpları 

nı kendilerınin kırdığı , Yeni Dalga'nın ve daha 

önceki benzer çıkışların başarısızlık olduğu ve 

teslimiyetle sonlandığı şeklinde, ama ben han-

Ben çok az l<enıal Sunal filmi gördüm, ama 

çok iyileri vardı gördüklerim arasında. Ke

mal Sunal bir fenomen tabii, bence tipi, 

oyunculuğu filan çok çok iyi. Yazık, o kadar 

çok sayıda saçma sapan iş yapıldı ki, ama 

diğer taraftan bakınca da halkı eğlendirdi. 

Kemal Sunal'la asıl ilgilenilecek zaman gel

mişti ki öldü. O daha çok çok güzel işler ya

pabilirdi, buna inanıyorum. Ölümüne çok 

üzüldüm gerçekten, hem insan olarak, hem 

de sinema dünyasının yaşadığı kayıp olarak. 

Son dönemlerinde biraz inişe geçti, ciddileş

ti gibi kanılar oluştu, ama onu ciddileşme 

olarak değerlendirmernek lazım . Hababam 

Smtf1 ve benzeri filmierin dönemi geçmişti , 

bir daha yapılamazdı onlar ve l<emal Sunal 

gi kalıpları kırdıklarını merak ediyorum ger- da bir yol arıyordu kendine, ama Türk sine-

Şimdi bu film kliplerini izledik çe, konuştu- çekten. Bana, ucuz ve çarpıcı filmler yapma- masınııı böyle yetenekli bir insanı alıp farklı 

ğumuz yönetmeniere bakıyorum: Truffa- ya yönelmelerı çok önemli gelıyor, bu özgür- bir yere çıkaracak gücü yoktu maalesef. Ne 

ut, Godard, Polanski, Buiiuel, daha da bir- le ştirici bir tutum ve Yeni Dalga'yla da ben- Türk sinemas ı nın gücü vardı , ne de kendi 

çokları var aynı dönemden. Bugünse o dö- zer•ı kler taşıyor, bu çok onemlı ömrü yetebıld i buna. 
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Ben çok az İran filmi gördüm, onlar da bir

kaç l<iarostami filmi filan. Bu ne bilmiyorum 

mesela. 

Karatahta, geçenlerde sinemalarda da oy

namıştı. 

Son dönemde pek sinemaya gidernedim ma

alesef. Bunun da çok iyi bir film olduğunu söy

lemişlerdi. l<endime bir İran filmleri haftası 

yapıp hepsini izlemeyi düşünüyorum yakında, 

çünkü özellikle de son dönemde çok kaçırdık

larım var. 

İran sinemasıy/a biriiiete Uzakdoğu filmle

ri de son dönemde dünyanın yülcse/en yıl

dızları arasında. Uzakdoğu filmleriyle ara

nız nasıl? 

Onlardan daha çok var gördüğüm, en son si

nemalarda oynayan Aşk Zamam'nı gördüm, 

bayıldım. Ama onları da alıp İran filmleri gi

bi topluca bir izlernem gerekiyor sanırım. 

Pe/ci Avrupa sineması geçmişe göre bir dü

şüş içine girmişlcen İran ve Uzak Doğu 

filmlerinin yükselişte olmasını nasıl değer

lendiriyorsunuz? 

Bunda şaşılacak bir şey yok tabii, İran da Çin 

de çok köklü kültürlere sahip. Geç bile kalın

dığını düşünüyorum ben. Sinema çevrelerinde 

gündeme gelişinin ekonomik, politik biı·çok 

nedeni var tabii. Neden bugün gündeme geldi, 

daha önce ya da sonra değil, bunlar hep lobi

lerle filan da bağlantılı. 

,,,., ılı, orıı .. 1 

Yol sanırım bu. Çok sevdiğim bir film. 

Yurtdışmda en ço/c bilinen sinemacımız di

yebiliriz herhalde Yilmaz Güney'e, bunu 

neye bağlıyorsunuz? 

IJ11 .f:lll/ tıılırıtr• tr·J.- '{Uıır•trrıP.rı <Jı1PIJI 11 hutt.cl 

fliYIIIUSı ÇOk ıyı hır ,lfii'ITI"~' 'ı'·'m 1 (.,iJnC'f 

İVlnüsi d(~ nı(jc.aOt.~ltsinirı rrı1P/ıt,ıylt l!'ı•r dı 
U/f·rine diH·aı çr·f.-mr yı bn,.ırahilmrl· 1 l~mr 

qibl NJ11rrı, Ç<ik ço~ iyi bir ~11r r,lrtıd'nl, f"rl 

dı~ında öyle Ilgi filan qorrrndı diyl' du~&nut<i 

ı~teır rli4 n L· • fOr r 

Yol' d,m sonr;ı onun yurltii~IIJJ~Jrtiltld yJk 

lil~Jn Gllne1t Yolwlul<' fılmı Vdf Sdnırtm, 

onu tevmı ~ mJydirtiı? 

tü-nı If' 'ı Tı 

rurn, yoha yurtdışınct politık 1--ırnlıgiyle i<a~.ın Hal 

milyon tane adam •J;ır Tabıı l<ı çov iyi bir ~ır 

olduğu ıçin saygı gördü Ama aynı ZimıdrırJ~ 

aynı mücadelenin taraftarlan haliyle bir lolıı 

yaratıyorlar ve çok sahip çıkıyorlar .anal)ıla 

rına. Bir başka neden de Türkiye böyle ınsan· 

ları kendi bünyesinın dışına atınca, ekstra bır 

takırn Iabller de onlara bin kat fazla salııp çı 

kıyorlar. Bunun için kendi güçlü sanatçı kim

liği, o mücadeleyi destekleyenler ve Türk ikti 

darlarının aptalca siyaseti birleşerek, iki pozi 

tif bir negatif yani, Yılmaz Güney, Nazım Hilr

rnet gibi sanatçıların çok tanınmasını sağlıyor 

ve bu iyi bir şey tabii. 

Dünyanın önemli festivallerine 3. Dünya 

sinemasından katılan örne/c/er arasında 

'politik olanlar daha öne çıkanlıyor ve da

ha çok ilgi görüyor' gibi bir kanı var san/ci. 

Öyle bir genelierne yapamayız sanırım. Ama 

doğrudur, politika, destek mekanizmalarından 

biridir, aslında her zarnan en güçlü olan rrıeka

nizrna para ve paranın da politikası genellikle 

egemenlerden yana, onun için alternatif Iabi

ler var, bazısı politikaya dayanıyor, bazısı baş

ka başka şeylere. Bunlar kimi zaman haklı 

olarak bir mücadeleye girip kimi insanları ön 

plana çıkarırlar, kimi zarnan da büyük bir di

daktizme ve sığlığa neden olurlar ve hiç hak 

etmeyen ürünler hiç hak etmedikleri payeleri 

alırlar; bu anlaşılabilir bir şey. Ayrıca 3. Dün

ya sinemasına yönelik seçici bir tavrı var Ba

tı'nın. Belli bir aydın kitlesi görrnek istediği 

gibi görüyor. Tamam, sinir bozucu bir 'sizden 

bunu bekliyoruz' tavrı var, ben de bunu çok 

yaşadım ve çok iğrenç buluyorum bu tavrı, 

ama farklı bir şeyler de geliştirmek lazım öte 

yandan. Türkiye'deki iktidarların kültür politi

kasızlığı, ayrıca Türkiye'deki endüstrinin cılız

lığı bizim de sağlıklı bir şekilde ilerleyebilece

ğimiz platform oluşmasını engelliyor. Yarışa 

bile giremiyoruz, sadece birilerinin seçtikleri 

ön plana çıkıyor, ondan sonra kızıyoruz 'niye 

bu seçildi' diye. Tamamıyla onun zevkine kal

mış, bizirn söyleyeceğimiz bir söz yok ki. Türk 

sinema endüstrisi kendi seçiciliğini yapıp, ger

çekten kendi kültüründen 'bu benirn son yaptı

ğım iştir' diye sunarnıyar ki bir şeyi, tek ta

banca gidiyorsun oraya, mücadele veriyorsun; 

bu arada şu bu çevreyle iyi anlaşıp onların 

Son dönem pele sinemaya gidemedidinizi 

söylediniz, ama Antalya'da son dönem 

Tür/c filmlerini takip etme şansı buldunuz 

herhalde, nasıl değerlendiriyorsunuz Türk 

sinemasının durumunu? Genelde popüler 

olan kulvarla daha bağımsız davranan kul

var arasmda bir aynşma var gibi, Türk si

neması iki farle/ı kulvardan mı ilerliyor? 

Olabilir, arna bu bir sorun değil bence. Öyle 

bir ayrışma var mı ya da kim ayırarak bakıyor 

bilemiyorum. Ama bu bahsettiğiniz durum 

farklı farklı zevkler yaratıyor ve gişeye oyna

yan filmierin yarattığı zevk çok gürültülü bir 

zevk, bu benim gibi çalışan insanların işini 

zorlaştırıyor. Bu anlamda ben sevmiyorum ve 
karşıyım o film le re. Arna o filmierin varolma

sını ve çok iş yapmasını da isterim. Çünkü çok 

iş yapan film dernek sinema endüstrisinin can

lılığı dernek. O olmazsa ben de olarnam. Bu

nun için hem onun varlığı için dua etmek zo

rundayım, hem de ona karşı bir şeyler yapmak 

zorundayım. Keşke stüdyolar olsa, Sinan Çe

tin ve onun gibi filrn yapanların sayısı daha da 

artsa, milyonlar gelse sinemaya. Aslında yö

netmenden çok film üzerinden konuşmak la

zım. Sinan Çetin'in de Mustafa Altıaklar'ın 

da sevdiğim filmleri de var sevmediğim film

leri de. Arna bu çok popüler olan, ne bileyim 

işte l<ahpe Bizans, Propaganda gibi filmleri 

sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Vizontele'yi de 

gördüm, onu biraz daha ayrı değerlerı

diriyorurn. O da sinema zevki olarak bana 

daha yabancı, ama belli bir kalitesi var o Iii

min, daha ince bir işçilik var orada. 
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