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Son filmi Çomur1a 
Venedik Film Festivali'nde 

CCIT (UNESCO) ödülünü 
alan Derviş Zaim'le, filmini 

ayrıntılı olarak 
çözümiemek isteyenler 

için bolca malzeme sunan 
analitik bir söyleşi 

gerçekleştirdik. 

SÖYLE$ NADİR ÖPERLİ 
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FOTOGRAf MUAMMER YANMAZ 

d 
erviş Zaim'le, Beyoğlu'ndaki Rota 

Film'de buluşuyoruz. Filmi henüz iz· 

!ediğimiz için biraz tedirginiz; çünkü. 

farklı anlatım biçimlerini iç içe kul 

landığı, sembollerden fazlasıyla yararlandığı 

filmi hakkında, yönetmenin çözümleyicı yanıt

lar vermek isteyip istemeyeceğinden emin de 

ğiliz. Söyleşiye başlıyoruz; "Filmde kendi se· 

y~rcim için hala çok hassas olan, kanayan bir 

sorıınu ışliyorum. Bunu dürüstçe, olabı/diğince 

etkı/i ve eksiksiz bir biçimde ele almak zorun

daydmı ve kanşık olma !karma~ık değil!! ilıtı 

malilll qıdernıe ?Jduıa farklı anialim tarzlanm 

b~r arada kullanmayı seçtım' diyen Z,ıim, fılnı 

uzerine o ~adar ayrıntılı ve ·;özümleyici vanıt· 

lar •er Y•1r kı turn endi§elerirnızi boşa çıkarı· 

y r Hatta zaman zaman ele§tırmen koltuğıın -

J k rr in oturduğunu bile unutuyoruz 

Şimdiye kadar fi/miniz, hep Kıbrıs çerçeve

sinde gündeme geldi. Bu, sizde, 'Kıbrıs me

selesi filmin önüne geçiyor' gibi bir rahat

sızlık yaratıyor mu? 

Kıbrıs meselesinin şu ana kadar tilmin önüne 

geçtiğini düşünmüyorum. Böyle olmaması i çın 

gayret sarfettım. İleride bu öne geçme durumu 

ortaya çıkabilır ve insanların kafasında şöyle 

bir düşünce oluşabılir: Kıbrı-; sorunu ile ilgili 

ve ondan ibaret politik bir film' Filmin böyle 

algılanmasının birçok bakımdan sakıncalı ola 

cağını söyleyebilirim. Filmin içerik ve estetık 
olarak vadettiği birçok şey es geçilir ve yalnız· 

r.a bazı şeylerı (politik konumu vs.l üzerınde 

durulursa şahsen üzülürüm. Ama bir yandan 

da bunun kaçınılmazlığı gibi bir durum da söz 

konusu. Tartıımanın dennleşme;ini sağlaya· 

c lk bir önyargısız yaklaşım geleneği, zihinsel 

ve ruhsal dürüstluk hususunda toplumun geliş 

mişlik düzeyi bu hususta beni rahatlatacak 

faktörler olurdu; ama bunların varlığının gücü 

hususunda şüphelerim var Umarım yanılırım. 

Çamur 'un önceki filmierinize göre daha 

yüksek bir bütçesi var. Ama Tabutta Röva
~ata ve Filler ve Çimen 'e baktığımızda, iki

si de hem görüntü açısından hem de pro

düksiyon açısından en az Çamur kadar iyi 

duran, şık gözüken filmler. Bu durum, sizin 

sinemanız açısından bütçenin ve prodüksi

yon koşullarının çolc da önemli olmadığını 

kanıtlıyor diyebilir miyiz? 

Kendimi yapını anlamında nasıl konumlandır 

dığıma daır bir seyler söylemeye çalışarak ce

vap vereyim: Benim filmografim, Türkiye'de si · 

nemaya yenı başlayan bir insanın (ya da artık 

cılızlaşmış bir sektörde yaıayan bir ınsanını ...-



gitmesi gereken yolların bir özeti gibidir. Tabut

ta Rövaşata, ilk filmim, çok az bütçeyle, gerıl 

la tarzında üretildi. Ikinci filmim, Filler ve Çi· 

men'de ulaşılacak çı ta çok yüksekti. Ôyle bir fil 

mi, çok daha yüksek bir bütçeyle çekmemiz ge· 

rekiyordu; ama ne yaptık? İyı organize olduk, 

tecrübeli ekip bulduk. Çok az bir paramız var· 

dı; bu nedenle kendi yağımızia kavrulduk, göbe

ğimizi kendimiz kestik ve o filmi o koşullarda 

gerçekleştirmeyi başardı k. Filler ve Çimen sek

törim yanında ve kısmen dışında uretilmiştir. 

Üçuncü filmını Çamur için, daha önce deneme

diğimiz bir ılçtınctı yolu, dışa açılmayı denedi k. 

Sanırım başarılı da olduk. Türk sineması özel · 

likle Eurimages kanalı ile dış destek bulmayı 

başarabiliyor. 'Bu projeyi öteki benzeı projeler 

den ayıran taraf ne?' diye sorulursa yanıtı 

uzundur ve ayrı bir konuşmanın konusunu teş

kil eder ama özetle şu söylenebilir: Çamur ge

çen yıl En İyi Yabancı Film Oscarı'nı kazanan 

yapını şirketi ile ortaklık kurma becerısini gös

termiştir. Bütçenin önemli olup olmadığı konu

suna gelince ... Bütçe tabii kı önemlidir; ama 

büyük bütçe iyi tilmin garantisi değildir. Bir si 

nemanın ve bir yönetmenin muhtemel potansi

yellerini tam anlamı ıle açığa çıkarabilmek için 

de bazen bütçeye ihtiyacı olabilir. Sorunun bir 

başka boyutu daha var. i lk bakışta filmlerim 

arasında yapını anlamında perdeye yansıyan 

fazla bir fark olmadığını söylüyorsunuz. Bu yo

rum ilk iki filmi teknik bakımdan orore ediyor, 

teşekkür ederim. Çamur'un farklılıkları şu: İlk 

ikı filmim daha mütevazi bütçelerle ve sınırla 

malarla çekilmişti. Çamur'sa Tuz Gölü'nde, l<u

zey Kıbrıs'ta ve Istanbul'da stüdyocia ve Gökçe

ada'da daha geniş bir ekıple, ekipmarıla çekildi. 

Yurtdışında çekim sonrası ışlemleri yapıldı ve 

özellikle çekim sonrasında Batı Avrupalı seçkin 

elemanların artistik teknik katkısı sözkonusu 

oldu. Mesela film, Türkiye'de ilk kez ENR tek

niğiyle basılan filmdir. Bunlar ilk bakışta özel 

likle profesyonel olmayan bir göze beyazperde

de gözükmeyebilir; ama emin olun kı yapını an· 

lamında son derece önemli bir nokta sözkonu· 

suclur filmografim için. 

..ı y 

Uzun yıllar Kıbrıs'ta yaşamış olmanızın bir 

uzantısı olarak oradaki olaylara çok içeriden 

bakabiliyorsunuz. Çamur' da bu içeriden ba

kış, kullandığınız simgesel anlatım/a birle

şince, filmde vermeye çalıştığınız şeyin, 

Kıbrıs sorunuyla iç içe yaşamayan izleyiciler 

tarafından istediğiniz gibi a/gılanamayacağı 

yolunda bir endişeniz oldu mu? 

Aksine, 'iyi ki bunu böyle yapmışını diye du 

şündüğüm oldu. Sadece simgesel motifleri de

gil onunla birlikte fark l ı anlatım tarzların ı da 

bu filmde bir arada kullanmaya çalıştım. Bu 

anlatım tarzları içinde gerçekçilik de var, sür· 

realızm de var, sembolizm de var. Ama bıri di· 

ğerınin çok fazla önune geçmiyor. Bu film re 

alisttir' veya 'Bu film semboliktir ' denece~ 

olursa dikkatsiz davranılrnış olur. Çünkıl film 

de bu farklı anlatım tarzlarının ızlerini nere 

deyse eşit ölçüde, yan yana, birbiri ıçıne yedı 

rilmiş biçimde görmek mümkün. Niçin böyle 

bir anlatımı seçtim? Gerçeklik surekli olaral 

değişiyor Gerçeklik 1950'Ierin, 60'1arın, 

70'Ierın, BO'Ierin gerçekliği değil. Zihinsel ya 

pı, ekonomik yapı, sosyal yapı, külturel yapı ve 

daha birçok şey değişti. Hem algılama biçimle

rimiz, hem de bizim dışımızda duran gerçeklik 

değişti, karmaşıklaştı. Bu, Kıbrıs sorunu için 

n 

rust bır b içı:-ıde anlaUbılmek 

t.ın tarzlarını bır arada kuı anınam rekt ~ 

ni, fark' ı aniat oM tarzla ının getırece9ı ~ :erıı 

ye ıhtiyacım olduğunu duıuruyondum. bL hem 

arka planı dalıa yetkın bır bıç r.'de çızmerı 

sağ l ad ı, hem de fılmdeki dramatık olaylar 

orüntüsümi, tonL, karakterızasyoru, vs. daha 

<ıkıj t ırılm ı ş b ır halde z'ey c ye ve'"ıem sagl.ı 

dı. İ z l ediklerirr benı yanıltmıyorsa, T ~rk ~ne 

ması için, boyle bır 1nntım terc hı ın pek k 1 

lanılm;ım , bı r yo ol dı sar ıyorum. 

Filmografinize baktığımızda, mekanı en iyi 

kullandıgınız film Tabutta Röva~ta gibi ge

liyor bize. Gerçekten karaletert olan, farklı 

bir İstanbul var o filmde. Çamur'u, doğru
dan Kıbrıs'la ozdeşleşme durumu SÖZ konu

suyken, Kıbrıs'taki mekanları geniş bir bi

çimde kullanmıyorsunuz. Genelde bir yö

netmen, içinden çıktığı mekanları anlatır

ken, her şeyi gösterme arzusuna yenilmek 

gibi bir tehlikeyle karşılaşabilir. Siz bu teh

likeyi nasıl ön/ediniz? 

6nemlı 

mobfitrlndtn 
bırı olarak 

kutı•nm11. 

Ç:ımur'un da mel arı Jl ıan ırrı bak ı rn ındar bır

takırr ' zenginlikler' barwdırd ı gını dcşunuyo 

rum. Çamur'da mekan seçerken surreal izm, 

realizrn vs. gibi farklı tarzları bır arada kollan

maktan, mekanı bir film karakterı olarak ko· 

nunılandırmaktan, farklı kültürlere ve zaman

lara dair mekiınları yan yana bulundurMaktan 

çekinmedik. Bunları birkaç başlık al ırda sa 

yayım. Bırine husus şu: Çamur'da başlangıçta 

mekanı karakterlerır ın motıvasyonlarını ge 

rektirdiğı bıçimde ve ölçüde kJIIandım. Ama 

bir noktadan sonra '1ıekan, karakter'erın motı 

vasyeniarını başka bıçimlerde ve başka yonde 

etkilemeye başlıyor· neredevs~ karakterler 

kontrol edecek, onlardan bağ w sız gibi duran 

bir noktaya kadar geliyor Mekanın kendısının 

ayrı bir ' karakter' olarak ortaya çıkmasını •s

tedim bu filmde Şoyle bır ornek vereyım: Bu 

fiiTP bir hastalık fikrınderı yolu ç kıyor. ~<. .. rak 

terierin temel motıvasyonları da ıyile~ek. 

Hastalık mot'tıni nıye seçt nı> ÇJnku i<. ıbrıs'ta 

yaşayan herkesin bu sorunu travı"ı.ı gıbı algıla ..> 
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dığıııı düşünüyorum. Ben de filmdeki hastalık 

motifini mevcut durumun bir metaforu olarak 

kullandım. l<arakterlerimin hepsinin ya fiziksel 

ya da ruhsal bir hastalığı var ve iyileşrnek isti

yorlar. İyileşmek için de buldukları çare çamur. 

İyileşrnek için gittikleri mekan çamurlu bir 

arazi; ama mekan onlarla sürekli olarak oynu

yor. Çamur bazen onları iyileştiriyor; bazen de 

başlarına olmadık belalar getiriyor. Çamurun 

ne zaman bela, ne zaman iyilik getireceği neye 

bağlı? Sizin çamura olan etik yaklaşınıınıza, 

güç ilişkileri içinde kendinizi ruhsal ve ahlakı 

olarak nasıl konumlandırdığınıza bağlı. Buna 

gôre Çamur sizı bazen cezalandırabiliyor; ba

zen de onore edebiliyor. Yani çamur (veya me· 

kiuıın kendisi), iyilik ve de kötülüğün kaynağı 

biçiminde beliriyor. İkinci olarak Çamur fil 
-~--

m inde çeşiti ı mekanların hem realist, hem sür· 

real, hem de sembolik kullanımı sôz konusu. 

Tuz gölü sürreal olarak kullanılmıştır ama tuz 

gölü dışındaki kimi mekanlar da Chirico'nun 

resimlerini andırır. Mesela Ali ile Ayşe'nin de

niz kıyısında tepede duran evini örnek verebili 

rim. İnsanlar heykel ve sperm enstalasyonları

nı Türk ve Rum dışkılarının arıtıldığı bir atık su 

arıtma tesisinde gerçekleştirirler. Tesis ve ora

daki havuzlar sık sık görüntüye getirilir ve ora

nın ' sembolik' olarak seçildiği vurgulanır. Son 

olarak tilmin mekanı yer yer gerçekçi biçimde 

kullandığını da ekleyeyim. Askeri koğuşlar, 

hastaneler, Lefkoşa görüntüsü, Türk Rum sını· 

rı vs. gösterebileceğim örnekler arasında. 

Uçünciı olarak benını filmierirnde farklı kül

turlere dair farklı özelliklerin bir arada kulla 

nı lması hususundan ve bu özellığin mekan kul

lanımına olan etkisinden bahsetmek istiyorum. 

Antikçağ'ın Kibele Tapınağı ile günümüzdeki 

askerı arazı filmde yan yanadırlar. Rum ada 

mın heykeli TIJrk'un mekanırıa, Türk adamın 

heykeli Rum'un mekanın •onur. Tuz golü gibi 

zamansol rluran bir rnekandan sonra suni döl 

lenne yapı an bır hastane laboratuarına yer 

dilimleri arasında 'dolaşır'. DördünciJ olarak 

şu hatırlatmaya yer vermek istiyorum. Filmle 

rimi klostrofobi ile agorafobi arasındaki ilişkı 

lerin filmi diye yorumlayanlar var. Bu yorum

ların ışığında Çamur birçok kışkırtıcı yoruma 

olanak verebilir. Uçsuz bucaksız tuz gölünün 

ortasında daracı k bir kuyu vardır ve o 'klostro

fobik' kuyudan tilmin yapısını başka yöne sev

keden Kibele heykeli çıkar. Son olarak filmde 

her şeyi göstermenın dürtüsüne kapılıp aşırı bir 

yığılmaya yol açma tavrının bulunmadığını dü· 

şünüyorum. Film çoğunlukla Kıbrıs dışında çe

kildi. Buna ekonomik nedenler dahil başka et· 

kenler de sebep oldu. Ama mekanları Kıbrıs dı· 

şına taşımarnın motivasyonu hem kendime 

hem de seyirciye konu karşısında mesafe ala

bilme şansı tanıma ısteğimden de kaynaklan

mış olabilir. 

Çamur 'un Venedik Film Festivali'ndeki gös

teriminden sonra Türk basmmda pkan yazi

Iarda, K1br1s sorununa bariŞÇI bir gözle ba

kan, sorunun çözümüne dair umut taşlYan 

bir film olduğu söy/endi. Filminizin umutla 

olan ilişkisi hakkmda siz ne düşünüyorsu

nuz? 
Farklı yorumlar. farklı okumalar, bence tilmin 

taşıdığı enerjiyi gösteriyor. Umut ve umutsuz· 

luğa dair şunu söyleyeyim: Evet filmi belirli bır 

umutla bitirmek isteği m var. Ama bu, tonu dik 

kati i bir umut Film, 'bır yeniden doğuş' filmi 

dir. Finalinde sadece kadın karakteri sağ bıra

kıyor ve onu küçük çocuklarla birlikte gösteri

yor oluşumun nedenlerinden bıride bu olabilir. 

Aynı şekilde, onu, suni döllenme konusunda uz

manlaşmış bir doktor olarak çizmemin, Kibele 

kültünü motif olarak kullanmarnın nedenleri 

arasında bu da i lerı sürülebilir. Çünkü ölümün 

olduğu yerde, yaşam içgüdüsu de vardır. Bütün 

filmde de, yeniden doğmak, doğurmak, soyunu 

devam eltirmek bir tema olarak devam edıyor. 

Unutmayın ki Ali'yle Ayşe'nin tüm ailesı bir 

katliamda yok edilmiş; yani onlar, soyları için· 

de hayatta kalan son iki kişi, genetik kodları 

onların ölümünden sonra bıtecek. Ayşe, karde

şinin enstalasyon için ayrılan sperminı alıyor, 

bır başka yumurtalıkla dölleyip embriyo haline 

getiriyor ve karnına bırakıyor. Yine mekanlar

dan bahsederek devam edecek olursak, tilmin 

sonunda deniz kıyısındayız, açık deniz yine bir 

karakter olarak karşımızda. Kadın oturuyor, 

heykell yerden kaldırıyor, iki tane çocuk kadra

ıa giriyor.. Evet, umut var; ama kadrajın alt 

tarafında, o mekanda, yanmış odunlar var; 

yangının izlerı hala or~dadır. Unıutsuzlukla ve 

umutla ilgilı söyleyeceqım şey de bu kadr~jda 

yatıvor Umut v<ırdır ama abaıtılı umutlar in· 

v rı! r, K n nırkan çe~o'li ku ı turler ve Zürııan san.• tuyuK tuzaklar kurar der blo film Ab<~r 
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tılı umut çok çok teh likeli olabilir 

Filler ve Çimen de politik bir sorunla ilgile

nen bir filmdi. Ama orada politikaCI ve maf

ya arasmdaki ilişkinin yanmda toplumun da 

bu ilişkiden ne şekilde etkilendiğini görebi

liyorduk; yani sorunun taraflaflm üç ayr1 

düzlemde işliyordunuz o filmde. K1br1s da 

yiiiardir, öncelikle politik olarak alg1/anan 

ve politik düzlemde, politik bir söylem kul

lamlarak tart1şllan bir sorun; en azmdan 

medyaya bu şekilde yans11or. Bu sorunla il

gili olan Çamur 'da, Filler ve Çi men 'in aksi

ne, politik alana dair hemen hiçbir şey gör

müyoruz. Politikaci karakter o/mad1ğ1 gibi, 

politikaya dair çok fazla bir şey de yok film

de. Bu, K1bm sorununa yalmzca politik ap
dan yak/aş1/masma karş1 bir tavir m1? 

Belki de. Bunu daha önce düşünmemiştim, 

ama bahsettiğiniz durumun payı olmuş olabı· 

lir. Türk sinemasında Kıbrıs'ta doğup büyüyen 

insanların ağzından, onların konuşma kipini 

kullanarak bir şey yapılmış değil. Böyle bir ek

sikliğin, bilinçli ya da bilinçsız olarak, etkisini 

hissetmiş olabilirim. Konuşamayan bır başrol 

karakterı yaratmamın temelinde Kıbrıslı Türk 

lerin uzun yalıtılmışlık tarihi vardır 

Filmdeki müzikleri Michael Ga/asso ve Ko

ulis Theodorou yapti. Ga/asso'yla nas1/ irii

bat kurdunuz ve nas1/ çal1ştm1z? 

İtalyan ortağımız ve yapınıcımız Marco Mul 

ler, daha önce Babak Payami'yle, Cemşid Us

monov'la yaptığı filmlerde onunla çalışmıştı. 

Filmin müziklerini kimin yapacağını konuşur

ken Michael Galasso'nun da adı geçti. Ben de 

onun yaptığı işleri zaten beğeniyordum. Galas

so önce gelip filmi izledi, ardından uzun bir su

re konuştuk ve anlaşacağımıza karar verdik. 

Buradan ona bazı kasetler yolladım ve nasıl 

bir müziksel yapı istediğimi ayrıntılı bir şekil· 

de aktardım. Özel bir çalışma yöntemi var: 

Farklı müzisyenler li Imin görüntülerine baka

rak emprovize şekıldekendi enstrümanıyla bir 

şey çalıyor. Daha sonra ıkınci müzisyen devre

ye giriyor ve ilkinin çaldıgı muziği kulaklılda 

dinlerken filmi n görüntülerini izliyor ve çalma

ya başlıyor. Onun çaldığı enstrüman da ayrıca 

kaydediliyor. Bu şekilde 7-8 farklı enstr!Jnıan 

kaydı alındıktan sonra Michael Galasso geli 

yor ve hepsini dinleyerek bir şey çalıyor Tüm 

bu süreçte, o anda selle hazır bulunan bir nıik

saj sanatçısı var ve simultane olarak miksaj 

yapıyor. Bu süreç sonunda miksaja Galasso da 

dahil oluyor ve otel odalarında sabahlara ka 

dar miksaı yapıyorlar. Yani filnıdekı ıııiizikle 

rin buyuk bölümu doğaçlama olarak üretilen 

müziklerin miksajdan yeçme~ı sonucunda 

oluştu. a 


