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Konusu, hikâyeleme biçimi ve başarılı 
üslûbuyla kısa filmler arasında dikkat çeken 
Berf, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı önem-
li festivallerden ödüllerle dönünce adını 
daha fazla duyurdu.  Erol Mintaş’ın Anne 
Oğul Üçlemesi’nin yine bol ödüllü ilk filmi 
Butimar’dan sonraki adımı Berf, çatışmada 
ölen oğlunun acısıyla yatağa düşen, diğer 
oğlu da son isteği “bir avuç kar”ı almak için 
gittiği dağda vurulan bir annenin hikâyesini 
anlatıyor. Yıllardır süren bir savaşın ve poli-
tik tartışmaların kargaşasında göze görün-
meyen bir trajediyi anlatan filmin, 47. An-
talya Altın Portakal’da kazandığı En İyi Kısa 
Film ödülünü Mintaş, “uykuları helikopter 
sesleri arasında bölünmeyecek çocuklara” 
adamıştı. Konu seçiminde gösterdiği has-
sasiyeti, filminin anlatımında da gözeten 
Mintaş, görsellikle kurmaya çalıştığı ritim ve 
minimal diliyle filmi ayrıcalıklı bir konuma 
yerleştirmeyi başarıyor.

SÖYLEŞİ: MÜCAHİD EKER

EROL MİNTAŞ: 
“BEN COĞRAFYAMA 
YAKLAŞAN BİR İÇ  
BAKIŞIM”
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Filmin temel katmanlarından ölümün, 
hikâyenin geçtiği bölgede şimdiye kadar 
gösterildiğinden farklı olarak daha sakin, 
daha vakur anlatılması da Berf’in incelikli 
yanlarından biri. İlk filmi Butimar’da Kürt 
güzellemesi yaptığı gerekçesiyle eleştiriler 
alan Mintaş, Berf’te de cenaze sahnelerinde 
neden ağıt yakılmadığı sorularına muhatap 
oldu. Mintaş, ölümlerin ideolojik söylemle 
bayraklaştırıldığını, bölgenin cenaze kül-
türünün son otuz yıllık politik meselelerle 
değiştiğini, ölümün aslında bir süreç oldu-
ğunu ve bu süreçte ağıt olsa da kendisinin 
ağıt yakılmayan anları göstermek istediğini 
söyledi. Berf, hikâyesinden görselliğine, 
karakterlerinden diyaloglarına kadar bütün 
unsurları incelik, hassasiyet ve samimiyetle 
öne çıkan bir film. Önümüzdeki yıllarda kısa 
ve uzun metraj filmleriyle adından çokça 
söz ettireceğe benzeyen Erol Mintaş’la 
Berf’i ve sinema dünyasını konuştuk. 

g  Berf ’in doğum ve çekim hikâyesiyle 
başlayabilir miyiz?

Üçleme olarak başlayan bir fikrim vardı. 
Daha çok tematik bir üçleme. Hikâyelerin 
birbiriyle çok somut bağları yok yani. Berf, 
bu üçleme için yazdığım ilk hikâyeydi aslın-
da. Ama gelişen süreçler sonucunda önce 
Butimar’ı çektik sonra Berf’i.

g  Savaşa dair anlatılarda politik tar-
tışmaların hengâmesiyle savaş dilinin 
hâkim olduğu bir atmosfer vardır. 
Berf’te didaktik bir dil kurmadan da 
söyleyeceğini söyleyen çok yalın bir 
anlatı var. Politik tartışmalarla çevirili 

olduğumuz bir ortamda bu dilden sıyrıl-
mak zor olmadı mı?

Dediğiniz gibi daha çok sezgisel bir dil kul-
landım. Bazı şeyleri seyircinin sezmesini, 
bulup çıkarmasını istedim. Şimdi biz sinema 
yapıyoruz, anlattığımız meseleyi tabii ki si-
nemanın estetik olanaklarını kullanarak şe-
killendireceğiz. Zaten politik meseleler her 
gün gündemde; önemli olan bütün bu gün-
demin dışında, üzerinde pek de durulmayan 
insan ve doğadır. Sadece bir askeri operas-
yonun sonucuyla, kaç düşman öldürülüp 
ne kadar mevzi elde edildiğiyle ilgilenilirse, 
savaşta perişan olan sivil halk, perişan olan 
doğa pek de önem arz etmeyecektir. O 
savaşta beden ve ruh sağlığı bozulan savaş-
çılar hiç önemli olmayacaktır o zaman. Bu 
filmde de önemli olan savaşın sivil insanla-
rın günlük yaşamındaki yansımalarıdır dedik 
ve öyle yola çıktık.
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g  Filmleri politik açıdan değerlendir-
meye çalışmak, zihinlerin sadece bu 
şekilde işlediğini göstermeye yetiyor. 
Bu paradigma, şimdiye kadar bir çözüm 
üretmediyse bunu değiştirmek gerekmi-
yor mu? Böylesi bir kaygınız var mı?

Benim böyle bir kaygım yok; ben sadece 
içimden geçen sinemayı yapmak istiyorum. 
Ama diğer yandan mevcut durum tabii ki 
değişmeli. 

g  Sorunu sürekli politik olarak düşün-
menin dışında, diğer bir hasarlı bir bakış 
da yerli oryantalizmden kaynaklanıyor 
sanırım. Bir tarafta Kürtlere, bölgedeki 

savaşa ve sorunlara dair bütün algı ve 
düşünme biçimlerini kurmaya çalışan bir 
dış bakış, diğer tarafta kendi coğrafyası-
nın derdini anlatırken onun gerçeğinden 
uzaklaşabilen bir iç bakış. Berf ’te sahi-
cilik ve samimiyet hemen göze çarpıyor. 
Bunu yakalayabilmek için nerede dur-
mak, nerden bakmak gerekiyor?

Aslında bir insanı en iyi kendisi anlatır. Fakat 
bazen insan kendini anlatırken kişiliğe bağlı 
olarak ya çok öznel ve taraflı oluyor ya da 
gerçeklikten kopuk bir nesnellik ortaya çıkı-
yor. Bunu dengelemek lâzım; hayat bir den-
ge meselesi. Bunu yakalamak için kendimiz 
olmamız yeterli diye düşünüyorum. Kendi-
mizi anlatırken dürüst ve samimi olmamız 
gerekiyor.  Aslında ben kendi coğrafyama 
yaklaşan bir iç bakışım. Kendi penceremden 
bakıyorum ve benim penceremden görü-
nenler bunlar.

g  Filmin temel katmanlarından bir tanesi 
olan ölüm, gayet vakur, sakin bir biçimde 
karşılanıyor. Öleceği düşünülen annenin 
etrafında sürekli Kur’an okunuyor, ka-
dınlar sükûnetle onun başında bekliyor. 
“Neden ağıt yakılmıyor” şeklindeki eleşti-
rileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ölüm de bir süreçtir. Sadece bir an değildir. 
Bu sürecin bazı yerlerinde ağıt yakılır, bazı 
yerlerinde susulur. Bugüne kadar hep ağıt 
yakılan anlarını gördük bu sürüp giden za-
manın. Ben sessizlikle acıların demlendiği 
diğer anları aldım sadece. Hayatın bir par-
çası da bu değil mi?
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“Ölüm bir süreçtir, bir an değil. Bu süre-

cin bazı yerlerinde ağıt yakılır, bazı yer-

lerinde susulur. Bugüne kadar hep ağıt 

yakılan anlarını gördük. Ben sessizlikle 

acıların demlendiği diğer anları aldım.”

Erol Mintaş Berf film setinde.
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g  Filmde çok az diyalog var. Bu tercih, 
kurmaya çalıştığınız anlatı dilinden mi 
kaynaklanıyor? 

Aksine filmimde çok diyalog var. Olması ge-
reken yerlerde aslında diyaloglar. Bazı sessiz 
sahneler de var ki benim için çok önemli; 
sessizliğin sese döndüğü sahneler… Ben 
yeterince diyalog var diye düşünüyorum.

g  Oyuncuları bölge insanlarından seç-
menizin sebebi nedir?

Sadece bir sebebi var: O yaşlarda Kürtçe 
oynayabilecek oyuncu yok ülkemizde maa-
lesef. Ülkemizde iyi Kürtçe filmler çekilebilir 
belki. Gelecek tekliflere hazırlıklı olayım 
diyen oyuncu var mı bilmiyorum. Kürtçe 
bilmeyen, yapay bir şekilde konuşan, o dilin 
jest ve mimiklerini doğal bir şekilde verme-
yen bir oyuncuyla çalışmak istemedim.

g  Berf ’te romanya’dan ortak bir yapım-
cı ile çalışmışsınız. Kısa filmciler için bıra-
kın yurtdışını, yurtiçinde bile destek bul-
mak zordur. Bu bağlantıyı nasıl kurdunuz?

Tamamıyla tesadüf. Bulgaristan’da 
Balçık’taki bir festivalde yapımcılarımızdan 
Ayşe Buruk’un aracılığıyla Butimar’ı izlemiş-
lerdi; öyle tanışmış olduk.

g  Gelecek projeleriniz nelerdir? Üç-
lemenin son filmini ne zaman çekmeyi 
plânlıyorsunuz? Senaryosu hazır mı? 

Şimdi üçlemenin üçüncü hikâyesi üzerine düşü-
nüyorum. Henüz tam karar vermiş değilim. Ne 
zaman çekeceğim şimdilik belli değil. Diğer taraf-
tan uzun metraj senaryom üzerine çalışıyorum.
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“Filmimde daha çok sezgisel bir dil kul-

landım. Ele aldığım meseleyi sinemanın 

estetik olanaklarını kullanarak şekillen-

dirmeye çalıştım. Politik meseleler her 

gün gündemde; önemli olan gündemin 

dışında pek de üzerinde durulmayan in-

san ve doğadır.”
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