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lirSonbahar Hikayesi'nin yönetmeni Yavuz Özkan: 

"Hiç kimsenin 
sorumluluğu, suçlamaya 
kalklŞtikiarindan daha 
az değildir." 
ııyacağınız siryleşinin tuhaf bir iryküsü var; anlatmak istiyorum. 
Sonbahar Hikayesi'ni İstanbul Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde izledim. O günlerde filmin, 
~~~an'da gösterime girmesi söz konusu olduğundan, yönetmeniyle siryleşi yapmamızda yarar gör· 

. Yavuz Özkan'a dileğimi telefonda anlattım, Festival yoğunluğu yüzünden siryleşiye yeterince 
man ayıramayacağımı siryledim, yazı yazmasını önerdim. Türk sinemasının genel sorunlan üzeri· 
}avnak istediğini siryleyince, faksla siryleşmek üzere anlaştık. 
&yacağım soruları hazırlarken, mümkün olduğunca yumuşak bir üslup kullanmaya, ama bir 
wulan da, siryleşinin, Yavuz Özkan'a getirilecek eleştirilere yanıtlar içermesini, filmin gösterimiyle 
~~yan tartışmalara katkıda bulunmasını sağlamaya çalıştım. 
Vıfta kadar sonra Yavuz Özkan telefon açtı. "Ben bu soruları cevaplıyorum ama, sen bunları ay· 
m koyacak mısın diye merak ettim." dedi ve nedenini açıkladı: "Çünkü iryle cevaplar veriyorum 
en başta sen, bu sorulan sorduğun için insan içine çıkamayacaksın." 

llltlanm aynen yayınlayacağıma, -bir başka sorusu üzerine de· kendi sorularımı da bir sözcüğünü 
değiştirmeden koyacağıma söz verdim. 
uyacağınız bu siryleşide, sorular ilk soruldukları haliyle bırakılmış, Yavuz Özkan'ın yanıtları da, 
ilisinin tam onayladığı haliyle yayınlanmıştır. 
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Türk "nemJsının oorunları bağlamın
da, Bır Sonhahar Hikayesi, nasıl bir yere 
<'tutuyor? Filmiımi, yukarıda yinelediğı
miz Jiişuncelerinız çerçevesinde değerlen
din.liğinizde, çoğu Türk filminde gördüğü
mu: kimı sorunları, bu tilminizde aşabildi
ginb düşünüyor musunuz? Ömeğın, ken
di senaryolarını yazan bir yönetmen ola
rak, si:ın de dile getirdiğini: senaryo soru

nu, 'i" ne kadar etkıliyor? Bu sorunu nasıl 
a*abilıyorsunuz? 

Aynı söyleşide, "Ben filmieritnde kah
ramanlanını yaşaı11ın görkemi, rengı ve 
estetiği içinde gezdiriyorum. Böylece, ıki
yüzhilük, bağnazlık; saldırganlıkla hayatı 
kirl~tenlerden intikam ahyorum." diyor
sunu:. Bu açıdan bakıldtğında, Bir Sonba
har Hika)'esi, tema, düşünce, duygu, kaygı 
Ye niyetlerini: bakımından (aynı söyleşi
de, filmlerinizdekı sevişme sahnelerincieki 
saldırgan tutumdan ya da coşku ile hüz
nün içiçe işl~ndiği sahnelerden söz edi
yorsunuz örneğin), kendi filmleriniz için
de na'Ll bir yere oturuyor/ Yapmak istedi
ğiniz ama yapamadığınız bir şey var mı bu 
filminizde? 

Filminiz Ankara Film Festivali'nde 
büyük yankı uyandırdı ve yarattığı coşku
nun ödül bazında karşılığını da gördü. 
Festival"in sonuçlarını değerlendirir misi
n i:? Kendi filminiz adına sonuçlardan 
memnun musunuz? 

Festival jürisinin kimi kararları, aynı 
filmierin İstanbul'da da gösterilmesiyle 
birlikte tartışılmaya başlandı. Bu anlam
da, Bir Sonbahar Hikayesi'nin aldığı kimi 
ödüller de eleştiriliyor. Örneğin, konuştu
ğum kimi sinemacılar, Fikret Ku§kan'ın C 
Blok'taki oyununun, Can Togay'ın oyu
nundan daha başarılı olduğunu, ödülü ru;

lında Kuşkan'ın hakettiğini söylüyorlar. 
Yalnız bu dalda değil, tüm ödüller konu
sunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyız? 

Bir Sonbahar Hikayesi, evlı bir çiftin 
yaklaşık olarak 6-7 yıla yayılan öykülerini 
anlatırken, Türkiye için çok önemli hir 

Kaan Girgin ve Zuhal Olcay 
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dönemi de işliyor ve filmde 12 Eylül dar
besi, 24 Ocak kararları gibi yine çok 
önemlı kimi toplumsal olgular geçiyor. 
Filmde, bu çiftin ilişkisını anlatırken. 
Türkiye'nın hir dönemint de ırdelemek 
arzusunda mıydınıı, yoksa amacımı, andı
ğımı: bu olayların. içinde yaşadıkları top
lumsal koşulların, sizin kahramanlarınız 
üzerindeki etkisini mi aniatmaktı? 

Filminizdeki 12 Eylül'le ilgili bölüm
ler, darbeyi eleştirınediğiniz, hatta savun
duğunuz yolunda eleştirilere uğruyor (Yi
ne konuştuğum kimi sinemacılar ya da sı
nema yazarlarının görüşleri bu. Sanırım 
film gösterime girdikten sonra aynı görüş
ler yazılacaktır.). Bu konudaki düşüncele
rinizi öğrenebilir miyiz? 

Filminiz, çeşitli dönemlerde geçen bir 
yapıt olduğu için, senaryo ve çekım süre
cinde, epey araştırma yapmak gerektığı 
belli. Tüm bu araştırmalan yapabilmek 
için olanaklarınız yeterlı oldu mu? Yine 
aynı bağlamda, -aynı zamanda yapıı;rıcı 
olarak- filminizin bütçesinden ve çekim 
koşullarından memnun muydunuz? Film 
çekme koşullarınızın yetersiz olduğunu 
düşünüyorsanız, bu koşulların ıyileştiril
mesi için neler yapılmalı? Ömeğın, Kül
tür Bakanlığı'nın verdiği desrek yererli 
mi? 

Filmınızde, Can Togay ve Zuhal 01-
cay"ın yanısıra, Alp Buğdaycı, Meltem 
Cumbul, Kaan Girgin gibi, reklam ve 
TV'Jeki çalışmalarından tanıdığımız 
oyuncular yer alıyor. Bu isimleri nasıl ve 
neden seçtiniz? Performanslarından mem
nun musuntız? 

Yalnız Bir Sonbahar Hikayesi'yle değil, 
son dönemki tüm çalışmalarınızla ödüller 
alıyımunuz. Bu ödüllerio sizin ıçın anlam 
ve önemi nedir? 

Filminiz yakında gösterime girecek. Ti
cari şansı yüksek mi? Bugünkü sinema se
yircisinin, filıninizde- yer alan önemlı top
lumsal ve siyasal sorunlara ilgi>ı ne düzeyde 
sizce? Bu anlamda umutsuz musunuz? 

..... l orunuzdan anladım k d 
.. ı, (ırılun. 

cu sayınııda söyledıkkrıını po{ 
yerlı yerıne koyamaml'fltnıı 

Ben, .sinemamız kend d 1 • -v• 1 ll• 
nı ve estetıgını yaratmanın sahır.~t:l·ını 
yaşıyor. der~en y~ da sınemamız hr ar~~ 
ve geçtı donemını geride hırak 
"lk h b 1 · · · '«!ının 
ı a ererını verıyor derken, 111 bıın 

akşamdan sabaha o lahılecek hır J , 
sandınıı galiba. e,ııım 

~er :ıeyse,_ bu sizin eksikliğinız de~ıl. 
Bugun ülkemızde, düşıinmeden k 

k l k 
onu~. 

ma , suç ama , reddetmek, yok "Imal 
ve bunlarla varolmaya çalışm,ık lıır Y"l"' 
bıçımı oldu. Bu rsıkolojinin hakım uldu. 
ğu bir ortamda hayatın doğrıı yıırumlına. 
bilmesini beklemek tabıı kı satdıllık ,ı. 
cak tır. Bu bağlamda söylediklerımı hıı: 
açınam gerekiyor. 

Sözünü ettiğim süreç elhette kı den• 
edıyor. Tabii kı sinemJıntzın dil ve esıoııl 
sorunlarını çözdüğünü siiyleyeıneyi: 

Bir ülke sinemas ının kendisinı n. 

yenileyebileceğine bakarken; 

• Ülke sinemasının 60 yıllık geleoeıı 
ne bakmalıyız. 

• Sektörün geçmiştck ı ışleyi~ıne, 
• Ekonomik yapısına, 
• Kitlelerle ilişki kurmaktaki yakl~ı· 

mı na, 
• Biçıminin hangi kaynaklar re buı 

kimlerden beslenerek oluşnıgun.ı, 

[lııgun St 

·•ı!ebılirse 
, produk 

"''" ayn 
,mık ooruı 
ı l}ağıtın 

<;ıf;f. dağıt ı 

ı 

, Öneele 
ıtdet11J!nlaı 
ıjtıiyı koşul 

Bunlar, aı 

ne~ı tı:ını· 

Aynı sö' 

• Uluslararası düzeyıne bakmalı)"ı: :ır kendi d 
Bununla hirmiyor. .• 

Aynı zamanda; ,"Bu ülke 
• Edebiyarımızın 1 mü:iğımdn, tım~ ımın neresı 

raf, resim. heykel, opera, bale, tı\'arrtımu·ı , Televioy 
zun dünyanın netesinıle olduğuna bakın .<nmnde. R 

lıyız. ; oıurumla 
Sineması geli§miş ülkelerın her1inde, nrr ve dilin 

sinemacılığın güzel sanatların her dalın· ıla' 
daki köklü geleneğın üstünde yeşerıp lx. , Bu ülke 
verdiğini nasıl görmeyiz 1 Pek ı bi:im ulk, 
m izde sinemamı:ın bu dallardan kan •lı> 
ğını, oralardan beslendiğinı söylmbılı 
miyiz? 

Hayır, çünkü o dallarda Ja ~endi 
runlanyla başedebilme savaıımı J"'" 

ediyor. <l(entelle 
Işte ben bütün heyecanını '"' ınJII' umu:uıı 

cı m la sinemamızın gelcceğıne değınııkı~ l.'l'nn ken 
hiçbir sorunun ülkenın genel durumuıı.iı ria çok c 
ki tüm sorunlardan bağımsız de alına:ııı· :~ııılecektı 
yacağının da herke; tawfınd•n hilındıgını 
düşünüyorum. İşte benını yanıl~ım hu 
Obun, yanıldığıını gördi.ığüın anda Ju:ılı· 

'Hangi oy 
>iıııınun m 
Jldı kı, oy 
<ıtdeğerle 
l;kişıye g 

meye çalışmayı bir .erdem saydı~ım ıçı. 
gelecekren ürkmüyorum. 

Daha> ı, bizim gelecek kuşaklar:ı. Je 
ra ldığımızdan daha zengın l>ır mira• rıral. 
mak sorumluluğumuz var. .

1 Şimdiki sinemacılann bu bılınik ~' 
ı kı J ht'hır lıı, 

rinı y<ıpmaya ça ıştı ann an ' . . ~· 
kum yok. Bunu ba~anr baıaram•>ı'·' 
rını ise hayat gösterecek. k 

Ancak sinemacılarımı::ın han~ı 
11 

' . . . Jıll.ıno· 
şu ll ara rağmen h u n ı yetı t.ışı 

hakmak gerekir. 

·L~. 

ılıhrama 
<en, Joğal 
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~ınız. 

endı dıh 
ıırs~l~nı 

bır ara1 
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Bugun sektöre bnktığımı:da (sektör 

ı.,ılebıliıse tabi) 
, prodükrürlük kurumu yokolmu~. Ya-

ıı"lar aynı :amanda prodllktörlı.ık de 

Jk :orundalar. 
'~!)ağıtım organizasyonl arı yok. Yara· 

:ııır. dağıtımlarını da yapmak zorunda-

, , Oneelen hir iılçüde var olan yetiş
,. elemanlar TV ve reklam şırkerlerinin 
-3 ıvı koşullarına akmışlar. 
Bunlar, at önce değindiğim diğer so
ların üstüne konu"a ortaya sinema 
ııı:ıva çalışanlar hakımından absürd bir 

'<ı çıkıyor. Ama bizler bunların hiçbiri· 
,ına;aret saymadan kenchmizi, sınema
.11,0ıiemeye çalışıyoruz. 

[liınya standanlarınd ulaşma ya, onlar

.ınımaya haoırlanıyoru:. 
Ba•arırı: ya da başaramayı:, ama bu

ıUn;st tutışılıyor anlamıyorum. 

Aynı 'öyleşıJe " .. senaryo, diyalog 
mm" sorıınuna Ja değınmıştim. Eksik-· 

'nn gıderileceği konusundaki kararlı
.n•özetmişnm. 

Arndan geçen <ürede hu konudaki ça
"'" ilk ışıkları görülmüyor mu/ 
Ve bu sunıniarını çözmeye çalışan si
Jcıların hangı birikimler üstünde sa· 
overdıkleri gerçeğine neden hiç ba
~ur! 

• Bu ülkede günübirlik yaşamda ın

Jıkendı dıllerinı kaç kelimeyle konu-

. 'Bu ülkenin edebiyatı dünya eJebi-
i~ für~ iSI.lJl neresinde? 

iratnımu·ı 'Televizyon larda, radyolarda, tiyatro 
cıa bakın <derınde, pa.rlamentoda, forum larda, 

eğmırkrıı. 

ruınuıı.l> 
alınarnı 

ilıod~iru 
ıl~ım hu 
d~JU:clı· 
ığım ıçı 

nile ~lı 
ı~lıır l~. 
avaca~ 

; oıurumlarda, öğrenim kurumlarında 
mı ve dilimizin e::ıtetiği, ritmi ne du
.ı,ı 

' Bu ülkede, yaşamın genel ri tm ini, 
~yürümekte n, iki insanın karşılaştık
'<rnda aralarında konu~ruklarına, kah
erden ıçki sohbetlerine, sanat tarnş
~ına bakıldığında hayatın hangı sığ-
-OJteslım edildiği ne, 
1 Mü:iğımızin, piknik yerlerimizin, 
lienıellektüel değil) barınaklarının, 
iumu:uıı ritmine bakıldığında, sine
•ların kendi eksiklerini gidermek ko

onda çok cıdJi bir çaba içinde olduk
~tıılecektıı. 

'Hangi oyuncunun daha iyi u lduğuna 
\lnınun muharabı ben değıli m. 
'<ldı ki, oyuncular ya Ja herhangi bır 
ıli değerlendirme ve sonuçlar her jü
.lakişiye göre Jeğışebilir. 

'Filmde, en gabi insanların bile arıla
~eği açıklıkta buı;:ı:ın bulunduğumuz 
~nasıl gdındiği sorgulanıynr. 

''"u vapahilınek ıçin ıkı kahraman 
"l· 

"lıhramanlar kendi hayatlarını ya· 
en, Joğal olarak bırçok olaydan et-

kılenerel< raşamlarına yon veriyorlar En 
önemlt>i Je, kendı Jeğer yargıtarına gnre 
yaşaniDI"rı yorumluyorlar 

Aralanndakı yorum farkiılıkLın yaıa
nan olaylarla ılgılı ı>larak daha da derınle
~ ıyor. 

Erkeğın 'avunduğu hıçbir toplumsal 
değer y<ık. Bencıl, acımasız, fırsarlardan 
yararlctnan, hayatı yalnızca sahıp olmakla 
açıklcıyan, varolabilmek ıçın her yolu 
"mübah" sayan, kısacası hayarı en genıj 
anlamı ile dejenere eden ve sonunda \'ı· 
ğınları "adtl düzen" gLrdabının kollarına 
ı ten bır gerçekliğin temsılcisidir. 

Kadın ı se, her şeyin farkında ıılan, 
karşı çıkmayı deneyen Jncak dıreneıne
yen, zorıı görünce gerileyenlerı rem;ıl et· 
mektedır. 

Gel-gırler ıçınde yJşar Kendıne olan 
güvenini yıtirir İçine 'ındiremedıği bır 
hayatı degiştırme gücü yoktur. 

Açık açık ve yiğıtçe mücadele edeme
diği ıçın rornarıtikleşir, olmayacak liman· 
!ara sığınır ve kendisıne olan saygısını yı
ririr. 

Şimdi geldım çirkin ve soysuz derna
gojilerirı dayandınldığı yerlere. 

Erkek kahramarı, 12 Eylül önce" hır 
bmu bankasında çalışıyor. Çok mutsuz. 
Karısına Amerika'ya gitmeyi öneriyor. 

Darbe yJpılınca adaının mutsuzlukları 
sona eriyor. Çünkü darbenin kendı çıkar
larıyla çakıştığını biliyor. 

Sırrını darbeye dayayarak uygulanabi
len 24 Ocak kararları ve ardından gelen 
hızlı değ~imin kollarında geli1me ve yiik
selme sürecini başlatıyor. 

Giderek hayat mark. dolar, yolsuzluk, 
repo, tahvtl. enflasyon, paparaıi, yeni bir 
ev, yeni hir araba, hayali ihracatın h'ka
cında can çekişmeye başlıyor, ancak er
kek kahraman yükseldıkçe yükseliyor . 

Kadın kahraman ne yapıyor bu sırada' 
Hiçbır şey. 

Ülkemizde yaşanan pratiğe bakıldığın· 
da, karşı çıkma.sı gerekenierin nerelerden 
nerelere savnılduğunu gör-
müyor muyuz' Herkes ola- ıı. 

nt biteni sf'yrermedi mi! 
Ya da yeni sısreının ca-

zibesıne kapılıp, ondan na
sıbini almak ıçin sıraya gir
ınedi mi! 

O sırada hen ne yapı
yordum? Ö:eleştiri yapmak 
gerekir düıüncesiyle bu fil
~i yapıyorutıın. 

Yerel seçım sonuçların· 
dan sonra ortaya çıka.n tab
lo, yaşanan ekonomik kriz, 

kımilennin yenıden biçım· 
lenişıne, kendilerıne yenı 

söyl<."mler aramalarına yol 
açtı. 

ş ındı h ınçerlerını kınlarırH1an ı;.ıurıp 
kurlerncnnt etr.ıfın'ı ılJıranlar ~ ıng 'ı 
ul.ırda d<Jl~ı Y' •du > 

Bugun, herkes hrıdım • ır~ıılaH Idır 
C.,uç. ve "U'ı-lıı yar.nnaK kendı t.ç.u!" 'U 
orthas tdemezsınıo. Eger hı ul<ede tıp 
lums .. -ıl mon.l ı.;:ıiknıü~se, ye·ı~kın nUtı un 
1/3'u 1-.ıreyı radikal çozurrıl~rde myor a, 
St'Çtın sonuçlarından "Onra ortava çtk \n 

p<:.ırııktt ıns.anl.u nt're\e gıdcct"ğrnı. rıe 
Y•r-icağını bilem.:z h.1ldeyse, hi1- krm· 
'erıın surumluluğu, suçlamaya blkıştık 
larınJan dah.ı .ız değik!ır. 

* Benim fılmımde darbeı>ın > ıvunul 
duğu '<.mucunu çıkarabılmek ıçın \d ~.ık 
kütu nııetlı ra da ahmok olınak gerekır 

Her ~t:\' ne\ sc ne rtmc~, vn~dmmın ~tu: 
hq yılını Jti:!t:nı:, fa)lZme ve ınılinrı:me 
karşı milcadele euerek geçirmış bırı,ı hak· 

kıncia höy le h ır dcmagopye h 'i'·urrn.ık 
çnk cıddı hır 'Onımm:luk kendını bı! 
me:lıktır 

Bu bağlamda, g~rek Ankar.ı gerehc 
istanbul jürılcrınde, hayatlarını antıfa?hr, 
1ntımılıtafht kavgaya adadıkbrı bılinen 
kişiler vardır Bu çırkıtı ve ığrenç yorumu 
yaparken, filmı ;eçenlerı de karaiavacak 
kaı;lar ılerı _gıJı!Jığı görülmüyor mu? 

Fılmi heğenmeyebilır,ını: 
Yilnerimİnı üYunculan, montajı, Jılını, 
esretığını. ) a Ja anlamğın ı yeterınce er
kıli anlatamadığını JuşunebılıNnı: .. \n 
cak fılınden asla çıkarılarnavacak l->ir 
sonucu çıkarmak kım"nın hakkı \'e had 
dı olanıaz. Papara:i gelene~i ve \'aklaşımı 
ile böyle cıddı meselelere el atmak, Ç"· 

meyi aşmaktır, haddini bılmernektır 

* Oyuncuları neye göre seçtığımı 
soruyorsun? Neye göre seçeceğim? Sankı 
yü: tane seçtneğım mı var' 60 ınıiyonluk 
bır ülkede var olan çok az sayıdaki c•yun
cu i.Hd"ıtndan en uvgunlan bunlar Jıre 
~eç ı yorum. 

az 

Ben "Jikkar. bu gidtpt· 
tan hepimiz Sl'rumluyu:. 
Kendimı::i snrgulamaltyı..:ı:." 

diyen hu fıı'mı yaparken, 
Zulıal Olcay, Bir SoniNıhsr Hllrayesl'nln bir sahnesinde. 
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