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«BU REZIL DUNYA 
üç günde olusmadl.» 

Ers in Pertan, 
yönetmenlik kariyerine 

Türk edebiyatın ın iki 
önemli yazarı Kemal 

Tahir ve Orhan 
Kemal'in, Kurt Kanunu 

ve Tersine Dünya 
romanlarını uyarlayorak 
başladı. 1995'te çekmiş 

olduğu Kuşatma 

Altinda Aşk'tan altı yıl 
sonra, 200l'in 

mayısında Ac1 Gönül 
ile çıktı karşımıza. Şu 

sıralar Muhteris Ruhlar 
adlı projesi üzerinde 

çalışan yönetmen ıle 28 
fylul' de vızyona giren, 

başrolunü Yeşim 

Salkım'ın oynadığı son 
f l'""'i Şark1c1 üzerıne 

sohbet ettik 
SÖYLEŞi : FIRAT YÜCEL 
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Öncelikle, henüz vizyondan kalkan Acı 
Gönül adlı bir filminiz vardı ve hemen 

ardından Şarkıcı geldi. İki filmi aynı dö

nemde mi çektiniz? 

Yakın, ama tam olarak aynı dönem değil. 

Ac1 Gönül'ü ı 999 Eylül'ünde çekti k; Şar

kici'yı ise 2000 Eylül'de. 

Şarkıcı' nın çekimlerini İstanbul, Öde

miş ve Muğla'da gerçekleştirmişsiniz. 

Peki üç ayrı şehirde çekim yapmak zor 

olmadı mı? 

Zor tabii, ekstra bir planlama gerektiriyor 

mekan sayısının artması. Öte yandan iyi bir 

planlamayla, varolan zorlukları bertaraf 

etmek mümkün. Biz çekimler için altı hal· 

ta ayırmıştık ve beş buçuk haftada bitirdik. 

Oyuncularınızın performansı tatmin et

ti mi sizi? 

Evet, özellikle Yeşim Salkım çok çok iyi 

oynadı. Zaten konu ve karakterler daha 

çok onun üzerine kurulduğundan çok kilit 

konumdaydı kendisi. Birçok kişide daha 

şimdiden Yeşim Salkım'a karşı bir önyargı 

oluştu. "Ondan oyuncu olur mu hiç?" diye 

homurdanmalar var. Ben film izlendiğinde 

bu seslerin tamamen kesileceğini ve insan· 

ların önyargılarından sıyrılacağını düşüyo

rum. Yeşim Salkım'da oyunculuk için ger

cekten doğal bir yetenek var. 

Filmde Yeşim Sa/kım, sanki oynadığı ka

rakter/e özdeşleşmiş ..• 

Bu çok doğru bır gözlem. Senaryonun son 

versıyoııunu başrolü Yeşım Salkım'ın oyna

ycıcagını bilerek yazdım. Fılm bittı, üç beş 

kere 5eyrettım. lik baktığım şey, kendi tü-

• ur de tutorl olduğu. Filmın tümu içın le' 

kelime söyle dese biri, denilebilecek tek ke

lime 'cool' . Geçmişte yapılan şarkıcı film

lerindeki gibi dramı fazla vurgulayan, insa

nı etkileyip ağiatmaya çalışan bir film de

ği l. Artık onun içindeki dramı seyirci ken

disi görsün. Bu filmde duygulanmak için 

seyirciden bir çaba gerekiyor. En gözyaşı 

gerektiren sahnesinde bile gözyaşı yok. O 

bakımdan tilmin ana karakteri ve Yeşim 

Salkım yüzde yüz birbiriyle örtüştü. Yeşim 

Salkım'ın müzikteki gidişatı na bakın. Kon

serlerini izlerseniz, şarkısını okuyor ama 

diğer şarkıcılar gibi oynamak ve başka şey

ler yapmak yok. Perihan Mağden, seyirciy

le arasına bir mesafe koyarak 'cool' bır 

tarzda şarkı söylediği için en çok Ajda Pek

kan'!, sonra da Yeşim Sal kım' ı beğendiğini 

yazmıştı. Film ile Yeşim Salkım'ın ilişkisı 

de böyle. Yeşim Salkım da 'cool' biri, film

de canlandırdığı karakter de. 

Filmin sonundaki sürprizin veriliş şe/eli 

tilmin genel yaptst ile tutartt değilmiş gi

bi. Böyle bir sona gerek var mtydt? 

Film şu haliyle çift finalli. Ama esas film 

ilk finalde bitiyor. Senaryo ilk halinde tek 

finalliydi. Sonra bir umut bırakılmalı diye 

düşündük ve böyle bir son koydu k. O da bi

raz fantezıdir, gerçek dışı da denebilir, ya 

da yönetmenin 'her zaman bir umut olabi

lir' diye bir noktalamasıdır. 

Şarkıcı ' nın, öykü itibariyle -ya/c/aştm 

itibariyle değil-, eski Yeşilçam şarktel 

filmlerini hattr/atan bir yaptst var, gö

rüntüler de Yeşilçam 't andmyor. Sizin 

Yeşilçam 'la ilişkiniz, Yeşilçam 'a baktşt· 

nız nedir? 



1950'1er benim en çok dış etkilere açık ol 

duğum döneındi. Özellikle 1958 yılı. O 1a 

manlar 15 yaşlarındaydım. Yavaş yavaş 

hayatı öğrenmeye, algılamaya, fark etmeye 

başladığını zamandı. O filmlerdeki dünya o 

yaşımda bana uygundu. Ama şimdi geriye 

daha serinkanlı bakabiliyoruz. Bunu da en 

iyi şekilde lafa boğmadan verebilmek için, 

Bir Şöförün Gizli Defteri'nden evlilikle ilgi 

li olan parçalar aldık. Bu film benim genç

liğimde en çok etkilendiğim filmlerden bı

ridir. Bir diğeri Üç Arkadaş'tır. İkisı de 

1958 yapımı. Bu filmierin afişlerini araş

tırmayla, zorlanarak tekrar ürettik ve fil 

me koyduk. Şark1c1, o dönemi biraz özle

yen, keşke değerler bu denli yozlaşmasaydı 

diye hisseden nostaljik bir film. Ben böyle 

gördüm, böyle yaptım ama seyirci nasıl gö

recek, ne algılayacak, bilemiyorum. Şimdi 

ben bakıyorum bazı genç yönetmenlere, 

Yeşilçam'ı bir kalemde silmişler. Benim o 

sinemadan etkilendiğim filmler var, o film

leri çeken yönetmeniere çok saygım var ve 

o filmleri Türk Sineması'nın temel taşları 

olarak görüyorum. Üzerine bina etmeye 

çalışıyorum, yok böyle bir sinema diye çar

pı atmıyorum . Bu duygu da bu tilmin içine 

sinmişse mutlu olurum. Başkaları sevme

yebilir. 

Şarkıcı öneelci filmleriniz gibi yine tarihi 

bir film, yine bir dönem filmi. Sizin geç

mişle kurduğunuz ilişki nedir? 

Türkiye'de -genel olarak konuşuyorum- ya

kın tarihi de uzak tarihi de kimse bilmiyor ve 

ılgilenmiyor. Gençlerde de bunu çok görüyo

rum. Günümüzü algılamakta biraz zorluk 

çekiyorlar. Sen eğer biraz tarihini biliyorsan, 

öğrenmişsen, günümüzü çok daha iyi anal iz 

edip aniayabilmen lazım. O yüzden geçmişte 

geçen hikayeler aniatıyorum ama her filmde 

günümüzü düşündüren, çağrıştıran bir ta

kım olaylar var. Bugün bakıyoruz, bir parti 

din sömürüsüne, dincifiğe oynuyor. Ondan 

sonra bu parti diyor ki, istanbul'un fethi Is

lamiyet'in Hıristiyanlığa karşı bir zaferi dir. 

Oysa Bizans Osmanlı'ya pek öyle direnmedi, 

Bızans'ın bır kısmı Osmanlı'yı istiyordu çün

kü Osmanlılarda din hoşgörüsü vardı. Fetih

terin özellikleri bilinmeyince, çıkıp da birile

ri, Osmanlılar sizin şu andaki durumunuz

dan daha çok din özgürlüğü tanıyan bir dev

letti, diye konuşmuyor. Kuşatma Altında 

Aşk filminde ne vermeye çalıştık, filmi n so

nunda yazdığımız yazıda olduğu gibi: "Bi-

zans'ı bilmeden Osmanlı'yı, Osmanlı'yı bil

meden bugünkü Türkiye'yi anlayamayız". 

Peki Şarlcıcı nasıl bir dönemi anlatıyor? 

Gunümüzde, görüyorsunuz bir takım man

kenler çıkıyor, vücut teşhiriyle meşhur olu

yor ve şarkıcılığa başlıyorlar ya da sinema

ya geçiş yapıyorlar. Türkiye'de, değerler sis

temi 1950'1erde değişmeye başladı. SO'Iere 

kadar tek parti vardı, devlet her şeye hakim

di. Ekonomiye de hakimdi ama ekonomi bu

günkünden farklı olarak dürüst ve ahlakçı 

bir sistemle yönetiliyor, hiç kimse cebini dol

durmak için siyasete atılmıyordu. 1950'de 

DP'nin iktidarı almasıyla her şey değişmeye 

başladı. Ekonomik liberalleşme sonucu, özel 

şirketler sanayiye girmeye başladı. Ekono

mınin ana ekseni tarımdan sanayiye kayma

ya başladı. Ben filmde temelde bu değişim-

den yola çıktım ve bu değişimin tilmin mer- (üstte) 
Yeşim Salkım 

kezinde yer alan şarkıcının yaşamını nasıl tilmin kötü 

etkilediği üzerinde yoğunlaşmaya çalıştım. kaıpli ağası 

Ülkedeki değerlerin geçirdiği değişimi şarkı- Berhan 

cı üzerinden vermek ıstedim. Filmde Yeşim Şimıek ' le 
birlikte. 

Salkım'ın canlandırdığı Sevda Erses bir za-

manlar çok aranan bir şarkıcıyken hiçbir (altta) 
Erdinç Akbaı , 

pavyon tarafından istenmeyen bir sanatçı filmdeki 

haline geliyor. Artık pavyonlarda güzel vü- kumpanya 

cutlarını cömertçe sergileyebilen dansözler patronunu 
baıarıyla 

aranır oluyor. Sanatçı şarkıcılar gitgide iş canlandırıyor. 

bulamamaya ve unututmaya başlıyorlar. Glı 

nümüzdeki olay 1950'1erde başlamış ve 

şimdi de bu duruma gelmiş. Bugünkü yoz 

değerler ne zaman Türkiye'ye gelmeye baş-

ladı derseniz, 1950'1er. Bu rezil dünya üç 

günde oluşmadı. Şark1c1 lifınınde esas an-

latılan budur. a 
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