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BULENT PELIT 
<<yeşi ça:n geleneğinin 

jevam~ olmak istıyorum !» 

Yıl lık üretim sayısı artmak 

bir yana düşme belirtileri 

gösteren Türk sinemasına 

yeni bir isim daha katıldı. 

Marlt/ar Açken 'in 

yönetmeni Bülent Pelit 

kendini Yeşi lçam geleneği 

içinde görüyor. 
SÖV E . İBRAHiM TÜRK 
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cak ..ı} ında S kopyayla vizyona gıren istedikleri hayatı yaşayamamışlar, istedik/e- Genelevdeki kad ınlara giden erkeklerin aslında 
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Martiiar Açken, yı ll arca genelevde ri yere u/aşamamış/ar, sonradan bir çı/aş da normal olup olmad ığını, onların altına yatan 

çalışan varını yoğunu dostu 'Kap bulamamışlar. Define bulunca kefe ni yı rta- kadınların sırlarını bulmak lazım. 

s•.ır t.aşıynlığı yap~n epılepsı hastası oğlu 

AKın• n< JIT'ut Ulaş1 hıkayesıni anlatıyor Hiç· 

r <' ve yete,eğı olmayan Akın, eşcinsellere 

-::ır!~erlık ve bçuk çapta esrar taşıyıcılığı ya

para• tıayat nı kazanmaya çal•şmaktadır. Eski 

r z ~. ı yıtıren ve bütun bırik minı dostuna 

c;ı.t < Mehtap ıse alkoıe sığınmıştır Bu ki 

b dPfıııeı n peşı ıe dl.ş:neıer ye soru olmayan 

bı y ı • k fılmır e donuşur 

Filmde gosterdiğin karakterlerm maddı ya 

da manev1 b1r takım açiilciarı var. Bir turlü 

cak/ar, hayatları istedikleri gibi olacak diye Bu insanları gözlemlemek ve onlardan film 

düşünüyorlar. 

Mecburıyetten. insanlar mecbur oldukları için 

bu hayatları yaşıyorlar. Çoğu da eğıtimsiz. Za

ten genel de karakterler de en fazla ilkokul me· 

zunu olan insanlar, polis var bir tek filmde aka

demisyen olan, ama o da zaten tutucu bir gele

neğe sahip bır adam. Benim altını çizmek iste

diğını şeylerden biri eğitim. Aileden başlayıp 

gelen, devletın de her zaman olduğu gibı en za 

yıf kaldığı şey eğitim. Okula gidemeyen insan 

lar. aıle ıçı eğitimini alamayan insanlar bir bir 

analiz edilmesı gereken ~eyler. E rken yaşta kız 

evıerdirıreler, evden ~açMa lar Bunlar aslın 

da der•nl mesıne araştır•lması gereken şeyler 

yapmak yani o alt kültürü anlatmak düşünce

si nasıl doğdu? Çünkü sen mazbut bir evli/iği 

ve hayatı olan birisin gördüğüm kadarıyla. 

Ben çocukluğumdan beri Cihangır'de oturuyo· 

rum. Bızim, randevu evinde, pavyonda, gene

levde çalışan çok tanıdığımız oldu. Daha ço· 

cukken bile onların hayatları, dramları, erkek

ler tarafından nasıl sömürüldüğü, nasıl kandı

rıldığı, paraların nasıl yendiği gibi konuları 

çok yakından gözlemlerne şansım vardı. Sonra 

büyüdükçe ve sinema işine bulaşınca zaten 

kendiliğinden o öyküler ortaya çıkıyor. Yani tü 

müyle ~endı gözlemlerim. 

O insanlarm yaşamiarına ilişkin özellikle 



uyuşturucu kullammt gibi görüntüler kadar, 

normal insanlarm gün/ü/1 hayatlarmda pele 
kul/anmadtgt yoğunlukta konuşmalar da 

yer a/tyor filmde. Argonun Tür/c filmlerinde 

bu /cadar yoğun /1UI/ammma altştk değil se· 

yirci ... 

Türk sineması için belki. Ama mesela Taranti 

no'nun çok daha rahatsız edici filmleri var. Si 

nemada doğallıktan uzaklaşılmaması gerekti· 

ğini düşünüyorum. Hayat anlatilırken, masal 

anlatısından bir parça koymak bana uygun gel 

miyar. Hayat anlatılıyorsa hayattan ~eyler ol 

malı, sahtelik olmamalı. Sinema seyircisinın 

bu tip filmiere alışması lazım. Aslında çıplak 

bir film bu. Senaryoyu okusaydınız senaryo da· 

ha da çıplak. Mesela S1r Çocuklan filmi. Guzel 

olmuş ama biraz uzun bağlamışlar. Tabii bu si· 

nema dünyasıdır ama biraz da o dünyayı haya

le çevirdiklerini düşünüyorum . O zannederim, 

daha ticari düşünmekten dolayı. Avare filminin 

havası gibi. Evet biraz pembeleştirilmiş, bir de 

kemiklik var, bayağı şirinlikler var filmde. Ben 

çok güldüm. Halbuki gerçek öyle değil. Istan

bul'da yaşayan ya da Beyoğlu'na aşina olanlar 

biliyor öyle olmadığını. 

Ama bu bir tercih anladtğtm kadarty/a. "Biz 

seyirciyi l<orl<utmak istemedik, çoculılar· 

dan so ğurnalarını isteme dil<, onlara antipati 
duymalarını istemedik, yakınlaşmalarını is· 

tedik" diyorlar. 
işte o biraz da hasılata yönelik bir şey. Benim 

filmime giden birinin 15 dakika sonra kalkma

sı çok doğal bir şey. Yani çoluk çocuk gelinecek 

bir aile filmi değil. Gülecek bir yeri yok filmi n. 

Filmde bu insanlarm başma her şey peş pe· 

şe geliyor. Bu karakterlerin hayatlarmda hiç 

mi güzel şeyler olmuyor peki? 

Mesela piknik sahnesi vardı; kadının adet oldu

ğu dolayısıyla çalışamadığı gün. Pikniğe git

mek onlar için çok keyifli, sinemaya gitmek de. 

Ama en yakın mesafeye bile taksiyle giderler 

onlar, ınsan yüzüne çıkamazlar. Kuaföre vb gi

derler ama çalışma dışında onların çok fazla 

hobisi de yoktur, çok fazla şeyi sevmez ler. Bel

lı arkadaş grupları vardır, farklı bir gruba gi

remezler. 

O zaman karakterler açtsmdan aldtkiart yol 

ve gösterdikleri çabalar bir sonuca ulaşmt· 

yor mu? Filmin finalinin de olumsuz bittiği

ni düşününce ... Oefineyi bulsalar değişecek 

miydi hayat/art, maddi bir mese/e midir bu 

sadece? 
Filmin baş karakteri delineyi bilmeyerek gidi

yor, bilen iki kişi var zaten. O üç kişiden bin 

hayatını hazıneye adamış, biri onu çıkış nokta 

sı görüyor, biri kullanıyor. Filmde kahraman 

yaratamadım aslında. Taksi şoförlüğü yapan ve 

oişdnlı ı t8rafınd.ırı terk edilen 1<om1 ·r n Zıi'C 

yı bel k bir maddi di•\1.1:1< ~ibi qorufor, o k.ıdar 

çıkmazda ~i.. raygırı bır anlai•Ş v•r poliS 

ruşveı alır' diye ama bi1im poli·, almıyor, yarı 

;ıçığa alındığı vakit Ortdda kalıyor, bajka i~ de 

bulamıyor. Aslında benim yapmak istediljim 

tıpkı eğıtim meselesinde oldulju qibı sıstemc 

bir eleiliri 

Meral Oğuz oldukça uzun bir zaman sonra 

Martılar Açken i/e sinemaya döndü. Geç· 

mişte önemli rollerde oynamtştl. Oyunculu

ğunu nasıl buldun, kendisi rolü alıp geliş tir

di mi? 

Tabi ı kendisınin büyük payı oldu ama senaryo· 

nun gerektirdiği şekilde. Çok uyumlu bir çalış· 

mamız oldu, mülhişti Antalya'da ona rakip 

göremedim zaten. Ödülü de hak etti, aldı. 

O dünyayt tamyan bir insan mt pe/ci? 

Oört beş gün pavyonlarda bir araştırma yap

mış, bir genelev kadınıyla tanışmış, onu göz

lemlemiş. Bir hayat kadınıyla esrarkeş oğlu 

arasındaki anne oğul ilişkisi. Bazı seyirciler 

garip buluyor, ana oğulılişkisi böyle olmaz, bir 

ana oğluyla böyle konuşmaz diyor. Ama öyle .. 

Meral hanım tanıştığı kadına "oğlun var m1" 

diye sorunca kadın "boyu posu devri/sm, piç!" 

gibi ağzına ne geldiyse söylemiş. Ama onların 

lügatı bu. Alkale sığınıyorlar, filmde de ayık· 

ken oğluna karşı çok sevecen, içtikten sonra ise 

her şeyleri ortaya çıkıyor. 

Asimda annenin oğluna karşt sevgi dolu ol· 

duğunu gösteren sahneler var filmde. Ço· 

cuk ise daha uza/1, annesine karşt daha ka· 

nşık bir ruh hali içinde sanki. 'Orospu çocu
ğu' diye çevresinde laf yemesinin etleisiyle 

belki.. . 

bülent pelit 
' . ? 

Uzun yıllar sinemanın içinde yer almış 

olmasına karşın sinema seyircisinin aşına 

olduğu bir isım değil yönetmen Bülent Pelit. 

Sinemaya çocuk oyuncu olarak giren ve 

babası Hidayet Pelit'in bazı filmlerinde rol 

aldıktan sonra bir süre Muadelet Tibet'in 

yönetiminde çocuk tiyatrosunda oynayan 

Pelit 1984 yılında profesyonel olarak kurgu· 

cu, ses kayıtçı ve seslendirme yönetmeni 

olarak çalışmaya başlamış Oaha once 

Almanya'da çektiği ancak post -prodüksıyon 

aşamasında yaşanan bir talihsizlik sonucu 

seyirci önüne çıkamayan bir sinema filmi 

yanında TV için çektiği filmleri de !Sefil, 

Psikopat, Çati, Yaz Giilü, Şişrmn ile Pişman, 

Artist Seyfettln! olan yönetmen, Mart1lar 

Açken filmiyle ilk kez sinema salonlarında 

seyir< ı yle buluştu. 2002 yılı içinde, gerçekten 

de zor şartlar altında çekılen film Antalya 

Fılm Festivali'nde yarışmış ve Meral Oğuz'a 

er iyı kadın oyuncu dalında ödul getirmiştı 

[vr• N . ~ı:"'ld ~yı Çılı~ 1 rı, ~orrr. k 

zand•kları va~ıt bol parayla t;: y•.qorfar. fd o 

tur ~or..ıkiar tkorcrık zor1uk çek yar r 

Arıneler•nın vucutfarı para et• ~ı ~urec• ~oc ,k 

larını buJulmf:•l• bır .o unl r yoK Ar d ~ıl 

dıkları va kıt Tdsarrufu tııl•rı ı~ lar da de 

Qıller, çu~k, qunluk ya~.,oriJr. Ta'XIrru', t; , 

kası Japıtor onların 1erı~e, •lıyor gıdıyor on. r 

da. Çalışan on kadının Y'k zınde boyledır bu. 

fanı tasarruf yapar hay i«Jdını pek yoktur 

Arna o adamlar ço~ cıddi paratar kazanrrışlar 

Oysa o <adınıar surunerek oluJor. 

Her bir•, bir tane oyle adama sığınmak zorur 

da. Onu goturup ~et•recek takıp edecek gön-

var. Bu arada çocuk büyümüş ama okuyama· Martr/ar Açken 

m ış, mesleği olamamış. Yani annesinin çevre· bir hayat 
kadınıyla 

sinden kopamamış. Neticede günlük yaşama markeı oglu 

duygusu gelişmiş. Arkadaş çevresi olmamış. O arasındaki 

da fahişelik yapıyor, uyuşturucu kullanıyor. anne-oğul 

Uyuşturucu pahalı bir şey. Istanbul'da yaşa- iliıkisine 
odaktanıyor 

mak da çok pahalı. Hiçbir işin yoksa, bol para 

dan bırdenbire de böyle bir duruma düşünce 

tabii bir öfke çıkıyor ortaya. 

Rolü caniandtran Umut U/aş nastl halif/an

dt filme? 
Filmden uç ay önce o karakterlerin yaşadığı 

mekiınlara gitti, onlar gibı yaşamaya normal

de içmediği halde sigara içmeye başladı. 

Çocuğun sara hastast o/masmm filme katkt· 

sı nedir? 
Bu bir trük. Final düşünülerek bulundu ve öyle 

kullandım. 

Filmin estetiğinde, biçimsel özelliklerinde 

bir problem varmtş gibi görülüyor. Günü

müz seyircisinin geride kaldığım düşündü

ğü bir tarz? 
Onu özellikle yaptım. Amacım çarpıcı bir gör· 

sel dünya yaratmak değildi. Günümüz filmle· 

rindeki gibi yapmak istemedim. Bir de ben Ye· 

şilçam'dan gelmeyim. O filmlerde oynayarak 

büyüdüm. Yeşilçam geleneğinin surdürülmesin

den yanayım. Onun yakaladığı, usta çırak iliş 

kisiyle gelen bir sinema dili var. Onu surdür 

mek istiyorum. O geleneğin devamı olmak ıs· 

tiyorum. a 
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