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Sinematografisinde forma dönük arayışları ile dikkat çeken Derviş 
Zaim’in son filmi Devir (2012) belgesel ve kurmacanın sınırlarında do-
laşıyor. Burdur’un Hasanpaşa köyünde geleneksel olarak düzenlenen 
bir çoban yarışmasını konu alan filmin tamamında gerçek mekânlar ve 
gerçek oyuncular yer alıyor. Yönetmen Zaim ile filmin hikâyesini, sınır-
larda dolaşan sinemasını ve gelenekle ilişkisini konuştuk. 

f Geleneksel sanatlar üçlemesinden 
sonraki ilk filminiz Devir oldu. Bu film-
de de sinema dili açısından farklı bir 
denemeye girişiyorsunuz. Belgesel ve 
kurmacanın sınırlarında gezinen bir 
film. Bundan sonraki sinema serüveni-
niz bu yolda mı devam edecek? 

Geleneksel sanatlarla sinemayı buluştur-
ma sebeplerimden biri, “Acaba bu ülkenin 

cephanesini, malzemesini kullanarak sine-
ma sanatının dilini farklılaştırmak, tazele-
mek mümkün müdür?” sorusuydu. Bu da 
daha bizden bir sinema anlayışının müm-
kün olup olamayacağı konusunda kendime 
sorduğum sorular neticesinde ortaya çık-
mış bir motivasyondu.

Devir’de geleneksel bir sanat yok. Daha 
önceki filmlerimdeki yapıyı hatırlarsanız, 
bir tane geleneksel sanatla ilgilenen ka-
rakter, o karakterin karşı karşıya kaldığı 
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meseleler ve geleneksel sanatla olan iliş-
kisi filmin aksiyon çizgisini belirliyordu. 
Çobanlarla ilgili yaptığım Devir filminde 
böyle bir geleneksel sanatı işin içine en-
tegre etmenin malzeme nedeniyle çok 
da mümkün olamayabileceğini gördüm. 
Dolayısıyla oraya bir geleneksel sanatı 
koymadım. Ama Devir filminin gelenekle 
başka bir bağlantısı var. O da yüzlerce 
seneden beri devam eden bir geleneğin 
filme aktarılması biçiminde gerçekleşti. 

Bu filmde aslında “gelenek” dendiği za-
man sadece ve sadece bir şeyi anlama-
mamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. 
Geleneksel sanatların tarihi seyrini, hatta 
bu manada onların Çin’den geldiğini, 
İran’ın bunlar üzerine katkısını düşünür-

seniz, böyle tüm zamanlar boyunca hazır 
ve nazır bir geleneksel sanat olmadığını, 
onların zaman içinde değiştiğini düşünür-
seniz ucu bucağı olmayan bir okyanusla 
karşı karşıya kaldığımızı siz de takdir 
edersiniz. Kaldı ki, gelenek sadece bun-
larla ilintili bir şey de değil. Anadolu’da 
çeşitli yerlerdeki “senkretik” inançlar da 
bizim gelenek bagajımıza pekâlâ girebilir. 
Bu anlayışın ürünü olarak Devir filmi or-
taya çıktı. Sözün özü şu ki benim gelenek 
adını verdiğim dolap, meşrebi geniş bir 
dolap. Bu da iyi bir şey. Çünkü yaşadığım 
coğrafya böyle bir coğrafya. Bunun bir 
zenginlik olduğunu düşünüyorum.

f Kendinizi gelenekle modernlik ara-
sındaki sınırda iş yapan bir yönetmen 
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olarak mı tanımlarsınız? Tam olarak 
nerede duruyor Derviş Zaim sineması? 
Gelenek ve modernliği mezcetmeye mi 
çalışıyor, ya da bu ikisi arasındaki geri-
limden yeni bir dil mi kuruyor?

Yaptığım işler aslında bu sorulara ilişkin 
verileri taşıyor. Ama şimdi böyle büyük bir 
argüman; “Gelenek ve modernliğin arasın-
da duruyorum ve bundan hareketle film 
üretiyorum.” demek beni korkutur. Çün-
kü ileride yapma ihtimalim olan ve buna 
uymayan başka bir işin ortaya çıkmasını 
böyle sözler sarf ederek baltalamak is-
temem. Ama yaptığım işlerin bir şekilde 
gelenekle bir teması olacak. Bunu söyle-
yebilirim. Bizim gelenekle olan ilişkimizin, 
algımızın biçimi de beni rahatsız ediyor. 
Ya körü körüne bir bağlanma ya da bir 
devekuşu gibi görmezden gelme. İfrat ve 
tefrit tavrı var geleneğe yaklaşımımızda. 
Halbuki tam tersinin yapılması gerekiyor. 
Godard, “Ben sinemayı Fransız olmanın 
ne anlama geldiğini öğrenmek için yapı-
yorum.” der. Türkiyeli olmak, bu coğrafya-
da yaşamak ne anlama geliyor, sinemanın 
yapması gereken şeylerden birisi de bu. 
Sinema insan ruhunun aynasıdır diyorsak, 

o zaman bu aynayı nereye tutacaksınız? 
Bu coğrafyaya tutacaksınız. Dolayısıyla bu 
coğrafyaya tuttuğunuz zaman da öyle ya 
da böyle bu ülkenin geçmişi işin içine gir-
mek durumundadır. 

f Derviş Zaim sineması, “sınırlar si-
nemasıdır” diyebilir miyiz? Gelenekle 
modernlik, tarihle bugün, makro öykü-
lerle mikro hayatlar arasında…

Doğrudur. Çünkü filmografimde yelpaze-
nin geniş olması, yan yana uzanıp giden, 
birbirine paralel olarak devam eden ama 
farklı dokulara sahip kulvarların olması 
beni mutlu ediyor. Filmografimdeki deği-
şik film kümelerini hatta filmlerimin her 
birini bir kulvara benzetirsek bunların 
birbirinden farklılıklarıyla yan yana uza-
nıyor olmaları, bir bütün oluşturmaları, 
linearite içinde olmaları iyi bir şeydir. 
Bu biçim ve içerik olarak farklı şeylerin 
denendiğini, yelpazenin geniş olduğunu 
gösterir. Ki yapmaya çalıştığım şey de bu. 
Bir sürü şapkam var. Bunların bazılarını 
bir süreliğine çıkarıyorum, ötekini takıyo-
rum. Sonra onu da bir süreliğine çıkarıp 
bir sonrakini… Bir sürü şapkaya sahip 
olmanın bir yönetmen için iyi bir şey ol-
duğuna inanıyorum. Çünkü çağımız da 
böyle bir çağ artık. 

f Bu sınırlar filmografisine Devir’de 
insan ve doğa arasındaki sınır da ek-
leniyor. Filmde yüzlerce yıldır devam 
eden koyun yıkama şenliklerini modern 
yaşamın tüm engellerine rağmen sür-
dürmeye çalışan köylülere tanıklık edi-

Anadolu’da çeşitli yerlerdeki “senkre-
tik” inançlar da bizim gelenek bagajımı-
za pekâlâ girebilir. Bu anlayışın ürünü 
olarak Devir ortaya çıktı. Benim gelenek 
adını verdiğim dolap, meşrebi geniş bir 
dolap. Bu da iyi bir şey. Çünkü yaşadığım 
coğrafya böyle bir coğrafya. Bunun bir 
zenginlik olduğunu düşünüyorum.
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yoruz. Siz modern dönemde insan ve 
doğa ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? 

İnsanların en önemli meselelerinden biri-
nin doğayla olan ilişkisi olduğunu düşü-
nüyorum. Bu çağda doğayla anlamlı bir 
ilişki nasıl kurabiliriz sorusu çok önemli ve 
benim de kafa yorduğum bir soru. Çünkü 
kalkınma ve gelişme başat olduğu zaman 
doğayla olan ilişkinizi daha arka plânda 
tutmak zorunda kalırsınız.

f Huxley, Cesur Yeni Dünya isimli dis-
topyasında “Doğa sevgisiyle fabrikalar 
çalışamaz.” der.

Evet, kalkınma döneminde doğayla olan 
ilişkinde daha hoyrat davranmak duru-
munda kalırsın ki bizim ülkemizde de bunu 
yaşıyoruz. İnsanlar ya da devlet, bürokrasi 
kalkınma hevesiyle birtakım şeyleri gör-
mezden gelme eğiliminde olabiliyor. İnsan-
lar ne zaman doğayı daha ciddiye almaya 
ve daha incelikli yaklaşmaya başlıyorlar: 
Ancak ülke belli bir gelişmişlik düzeyine 
geldiği zaman, tuzu kuru olduğu zaman 
tabiri caizse. Doğa duyarlılığı o zaman üst 
düzeye çıkmaya başlıyor. Şimdi biz henüz 
bu noktada değiliz. Ama ileride muhteme-
len bu da olacaktır. Fakat bindiğimiz dalı 
kesmeden önce bu meselenin gündeme 
getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çün-
kü herkesin hak vereceği üzere doğayla 
ilgili tahribat bazen geri dönülemez boyut-
lara varabiliyor. İşte bu geri dönülemez bo-
yutlara varma ihtimali olan noktalara dair 
küçük bir uyarıda bulunmak için yaptığım 
işlerden bir olarak görmek mümkün Devir’i.

Devir’de insanlar koyunlarını kırmıza bo-
yamak için bir kaya bulmak zorundalar. 
O kayayı alabilmek için önlerindeki engel 
de maden şirketi oluyor. Maden şirketi 
mermer ocağını işletmek için çit çeviriyor 
o kayanın bulunduğu alana. Çobanlar 
oradan kaya alamıyorlar. Bundan sonra da 
başlarının çaresine bakmaya çalışıyorlar. 
Gidip şehirdeki nalburdan toz boya alı-
yorlar. Ve gelenek ancak bu şekilde devam 
edebiliyor.

f Gelenek devam etmiş oluyor mu bu 
şekilde sizce?

Gelenek tabii başka bir bağlamda devam 
etmiş oluyor artık. O kaya artık genç ço-
banlar için dedelerinin koyunları için boya 
aldığı bir kaya değil. Dedeleri otantik 
bir şekilde o kayadan faydalanıyorlardı. 
Ama kendileri nalburdan alıyorlar. Burada 
asıl önemli olan şu: Bahsedilen kayadan 
parça alıp onu toz hale getirip boya elde 
etmeye çalışmak maden şirketinin işin 
içine girmesiyle sekteye uğruyor. Günü-

Bizim gelenekle olan ilişkimizin, algımızın 
biçimi beni rahatsız ediyor. Ya körü körüne 
bir bağlanma ya da bir devekuşu gibi gör-
mezden gelme. İfrat ve tefrit tavrı var ge-
leneğe yaklaşımımızda. Türkiyeli olmak, 
bu coğrafyada yaşamak ne anlama geliyor, 
sinemanın yapması gereken şeylerden bi-
risi de bu. Sinema insan ruhunun aynasıdır 
diyorsak, o zaman bu aynayı nereye tuta-
caksınız? Bu coğrafyaya tutacaksınız.



HAYAL PERDESİ 35 - Temmuz - Ağustos 201330

SÖYLEŞİ - KAPAK

müzle ilgili olarak bunu bir metafor olarak 
görmek mümkün. Ben kendi istediğim 
şekilde, dedelerimin yıllardır yaptığı şe-
kilde kayadan toz boya elde etmeyi başa-
ramazsam ne yapacağım? O gelenek bu 
yüzden başka bir şekilde devam edecek. 
Artık, parçalı, “fragmantel” olacak. Çünkü 
sen gerçek kayayı değil nalburdaki toz 
boyayı alarak devam ettiriyorsun. Başka 
türlü olması düşünülebilir mi peki? Hayır 
düşünülemez. Bir şekilde hayat kendine 
bir yol açıyor. Tatlı olan şey burada, gele-
neğin bir şekilde devam etmesi. Ama ço-
banlar ayak diremek istiyorlar, biz eskiden 
yaptığımız gibi yapmak istiyoruz diye. Ve 
de film burada ancak ve ancak onlara do-

ğaya ilişkin bir şey yapmaları durumunda 
kayayı veriyor. Finalde kırmızı kayayı bu-
luyorlar. Ama o kırmızı kaya, doğanın on-
lara sunduğu hediye, ancak geyiğin tahta 
boynuzlarını geyiğin yanına bırakan be-
ceriksiz çoban sayesinde oluyor. Burada 
da bir ironi var. Aralarında en yeteneksiz 
çoban bunu yapıyor.

f Özellikle tüm filmlerinizde rüyala-
rın devreye girdiği vicdan sorgulaması 
bu filminizde de mevcut. Descartes’ın 
bahsettiği şekliyle bedenden koparılmış 
Aklı, doğa üstü, metafizik alanda rüya-
larla temize çekiyor sanki karakterler. 

İnsanların inançlarının da en az zihni me-
lekeleri kadar, Descartes’ın deyimiyle akıl-
ları kadar, hayatlarını belirlemekte etkili 
olduğuna inanırım. William James der ki 
inançlar doğru oldukları için iş görmezler, 
iş gördükleri için doğru olurlar. Bizim ve 
bize benzeyen dünyanın pek çok yerinde 
insanların inançları var. Batıl ya da değil, 
beğenelim ya da beğenmeyelim, akıl dışı 
olsunlar ya da akla uygun olsunlar, bunlar 
iş görüyorlar. Bunlar toplumsal, psikolo-
jik, fizyolojik, biyolojik pek çok anlamda 
iş görüyorlarsa, o halde bunlar doğru-
durlar, hayatın önemli bir parçasıdırlar. 
Devir’in içerisinde hayatın devretmesine 
ilişkin olarak benim şamanik bir gönder-
me yaparak kullandığım şey bu insanla-
rın hayatında bir yere denk düşüyor, o 
boşluğu dolduruyor. Demek ki onlar için 
doğru.

Bu çağda doğayla anlamlı bir ilişki nasıl 
kurabiliriz sorusu çok önemli ve benimde 
kafa yorduğum bir soru. Çünkü kalkınma 
ve gelişme başat olduğu zaman doğayla 
olan ilişkinizi daha arka plânda tutmak 
zorunda kalırsınız.
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f Filmin sonunda bir duvar halısında 
İsa figürü görüyoruz. Burada çobanlık 
da fiziksel anlamının ötesinde metafizik 
bir anlama mı taşınıyor?

Yarışmada bir türlü birinci olamayan ve 
avlanan geyiğin kesilen boynuzları dolayı-
sıyla vicdan azabı duyan o genç çobanda 
İsevi bir hava olsun istedim çünkü. Adam-
cağız rekabet nedeniyle ruhu kavrulmuş 
bir biçimde sabaha kadar içki içiyor. Ya-
rışmada birinci olamamanın kızgınlığını 
koyunlardan alıyor. En sevdiği koyununu 
ağılın dışına atıyor. Ama ertesi sabah 
uyanınca koyunun yanına gidiyor ve özür 
dilercesine okşuyor, seviyor. O koyunu 
öpüp, okşayıp ondan bir sevgili gibi özür 
dilemesi sahnesinin öncesinde onun yat-
tığı odanın duvarında İsa peygamberi ço-
ban iken kuzularla birlikte gösteren halıyı 
görüyoruz. Çünkü rekabet duygusunun 
gemi azıya aldığı bu çağda İsevi bir mer-
hamet duygusunu vurgulamak istedim. 
İsa peygamberin merhamet üzerine olan 
sözlerini hatırlayın. Bu filmde de yap-
tıklarından pişman olan ve özür dilemek 
isteyen bir çobanın İsevi denebilecek bu 
duygusunu yansıtmak istedim burada. Ki 
filmin bütününde de bu var. Özellikle genç 
çoban büyük şehre geliyor ve bir hayvan 
kesim atölyesinde çalışmaya başlayınca, 
öldürülecek olan hayvanların yanına gi-
dip onların başlarını okşadığı sahnede de 
benzer bir duyguyu görmek mümkün.

f Siz Türk sineması üzerine düşünen 
ve bunları kimi zaman kaleme döken 

de bir yönetmensiniz aynı zamanda. 
Türk sinemasında sizin de son filminiz 
Devir’de olduğu gibi ciddi anlamda bir 
“taşra”ya yöneliş söz konusu. Siz bunu 
nasıl okuyorsunuz?

Bu konunun genel olarak, sosyal, eko-
nomik, politik karmaşayla baş edemeyen 
bireyin kapağı taşraya atıp orada daha 
az uyaranın ve problemin olduğu bir 
mekânda hayatını devam ettirmeye çalış-
ması biçiminde yorumlandığını biliyorum. 
Ve ben de bu yorumu açıklayıcı buluyo-
rum. Aslında bir anlamda kaçış mekânı 
taşra. Ancak ben taşrayı bir kaçış mekânı 
olarak görmedim hiç.

f Biraz yeni filminiz Balık’tan bahse-
delim istersiniz. Son aşamaya gelindi 
yanılmıyorsam. Nasıl bir film bekliyor 
bizi? Yeni bir üçleme mi?

Bu defa doğal oyuncular yok. Sanem Çe-
lik ve Bülent İnal oyuncular. Doğayla olan 
ilişkisi bağlamında Devir’le bir ilgisi var ta-
bii. Ama büyük kentten bunalıp giden bir 
adam yok!

Doğayla ilgili tahribat bazen geri dönüle-
mez boyutlara varabiliyor. Devir bu geri 
dönülemez boyutlara varma ihtimali olan 
noktalara dair küçük bir uyarıda bulun-
mak için yaptığım işlerden biri.


