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Sinemacılar Dönemi’nden önce 
Türkiye’de sinemayı kuran 
Muhsin Ertuğrul Rusya’da ve 
Almanya’da sinema çalışmala-

rı yapmıştı. Sinemaya dönük ilgisi vardı. 
Onun dışında kimse film çekemiyordu. 
Yazın tiyatro toplulukları tatile girdiği için 
onların repertuarıyla, onların makyaj an-
layışı, onların kostüm ve dekor anlayışları 
ile sinemada da çalışma yürütüyorlardı 
denir. Ortada teatral bir sinema vardı. 
Dolayısıyla bu sinema sorunlu, sinema 
dilini kavramamış bir sinemaydı. Kamera 
hareketleri konusunda zayıftı. Sanki seyir-
cinin oturduğu yerden bir oyunu izleme 
alışkanlığının film yapanlar üzerinde bırak-
tığı etkinin filmlerde de birebir yansıması 
hissedilirdi.

Lütfi Bey’in sinemaya girişi tesadüfidir. 
Lütfi Bey Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş, 
sonra Yüksek Ticaret Mektebi’ne gidi-
yor. Arkasından da bankacılık yapıyor. O 

yaşam tarzını sevmiyor. Çok mutlu değil. 
Kendisine yapım yönetmenliği konusunda 
bir teklif geliyor sinema çevresinden. Ban-
kacılıktan istifa ediyor. Seyfi Havari var, 
geçiş dönemi yönetmenlerinden. Damga 
diye bir film yaparken ilgili yapım şirketi-
ne, filmi bitirmiyor, Lütfi Bey’den bu filmi 
bitirmesini istiyorlar. Arkasından Lütfi Bey 
Hürrem Erman Bey’le tanışıyor ve Hürrem 
Bey ona kendisi için çalışmasını teklif edi-
yor. Orada da onun iktisadi işlerini yöne-
ten biri olarak çalışıyor.

Lütfi Bey sanata karşı duyarlı bir insan, 
entelektüel kişiliği olan ve sanatın diğer 
alanlarını merak eden, resme karşı ilgisiy-
le sahne alanında yani tiyatro alanında 
daha önce dekorlar hazırlamış bir insan. 
Bu arada Vurun Kahpeye projesi başla-
dığında Lütfi Bey o projenin yönetmeni 
olma adına hiçbir şeyden bahsetmiyor 
veya plânlama yapmıyor ve proje kendi-
sine teklif ediliyor. Sanıyorum Lütfi Bey’i 
üstün kılan öncelikli yanlarından biri dün-
yayı anlayabilecek bir eğitimden geçmesi. 
Galatasaray’ı bitirmesi, dünyayı erken 
yaşta tanıması, sanatın dışındaki diğer 
alanlara açık olması, entelektüel faaliyet-
lere ilgi duyması ve sezgisi güçlü bir insan. 
Zeki bir adam şüphesiz. Rutine yönelik bir 
hayatı benimsemiyor. Vurun Kahpe’ye ve 
Kanun Namına’yı izlediğinizde o filmlerin 
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de zaafları var ama Muhsin Ertuğrul’un 
filmleriyle kıyaslandığı zaman çok iyi film-
ler, o dönemlerde bakılırsa sinema dilini o 
döneme kadar yetkin kullanan filmler.

“Ustasız ustadır” lakabı Lütfi Bey’in. Film 
yapmaya imkân verildiğinde ve film yapa-
rak yaşamaya karar verdiğinde en azından 
ne yapmaması gerektiğini iyi biliyordu. 
Film yaparken yüzeysel bir şey yapma der-
dinde değildi.

Kendisiyle tanıştım değişik vesilelerle. İn-
sanı derinden etki altına alan, filozofçası-
na sakin duran ama konuştuğu zaman etki 
sağlayan, bilge ve bilgisine kısa sürede 
bir araya geldiğinizde saygı duyduğunuz 
biriydi. İlerleyen yıllardaki yaptığı, özel-
likle “ikinci dönemi” olarak kabul edilen 
66 ve 67 yılı diye tabir edilen Hudutların 
Kanunu’ndan sonraki filmleriyle sadece 
piyasaya dönük  filmlerin ötesinde, toplu-
mun sorunlarını anlamaya yönelik ve top-
lumsal sorunlara duyarlılığı olan filmler çe-

kiyor. Toplumu sadece kentle sınırlamıyor; 
köydeki insanların sorunlarına, göç me-
selesine de değiniyor. Yaşadığı dönem de 
buna zemin hazırlıyor. Böyle de bir şansı 
var. Türkiye kapitalizmin geliştiği çağları 
yaşıyor. Köyden kente göç var. Bir yandan 
da laboratuar teşkil edecek toplumsal 
koşullar da var. Tabii bunu her yönetmen 
görmemiş. Ama o ülkesine karşı ve yaşadı-
ğı çağa karşı sorumluluk duyan sanatçıydı.

Vesikalı Yarim için Türk sinemasında “bü-
tün zamanların en iyi aşk filmi” denebilir 
rahatlıkla. Filmi öne çıkartan en temel şey 
estetik ve sadelik. Büyük işler başaran 
adamların hepsinde bilinçli bir sadelik var.

Lütfi Bey’i, belki de Türk sinemasında onu 
büyük yapan en önemli şeylerden biri 
şuydu: Üslubu vardı. Kendine özgü bir üs-
lubunun olması ve bu bağlamda anlatacağı 
konuyu en ekonomik ama en etkili ve en 
estetik şekilde anlatmanın yollarını bulmuş 
bir yönetmendi.

“Sadeliğin Derinliği” tam da Lütfi Hoca’yı 
anlatan bir şey. Sadelik ve derinlik biraz 
farklı farklı anlamlar ifade ediyormuş gibi 
gözüküyor ama aslında ikisinin nasıl büyük 
bir uyum içerisinde bir araya gelebileceği-
ni herhâlde Lütfi Hoca kadar iyi bir örnek 
özetleyemezdi. 
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