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Akad’ın bir ifadesi var: “Bizim bugüne ka-
dar yaptıklarımız bu işin nasıl yapılmaması 
gerektiğini gösterir” diye. Aslında kendi 
açısından böyle bir cümle kurmuş ama ben 
tam tersini düşünüyorum. Onun bugüne 
kadar yaptıkları bu işin nasıl yapılması ge-
rektiğinin göstergesi. Bu yönüyle ben Lütfi 
Akad’ın sadeliğin derinliğinde yüzen ciddi 
bir usta olduğunu, içinde yaşadığı toplu-
mu gözlemci olarak çok iyi gözlemlediğini, 
bunu bir üslup çerçevesi içerisinde çok iyi 
yansıtabildiğini düşünüyorum.

Filmlerinde çok ciddi toplumsal meseleleri 
işler. Gelenekle modernizmin, köyle kentin 
çatışmalarını, zıtlaşmalarını anlatıyor ama 
buna rağmen gözlemci bakış açısını hiç 
değiştirmiyor. Fazla yorum yapmıyor ama 
zaten sineması bir yorum, bir biçim. 

Lütfi Akad’ın sinematografisi göz önünde 
bulundurulduğunda çekim açılarından 
senaryoya kadar anlattığı konunun bakış 
açısından tartıştığı işin nerelere varacağına 
kadar Lütfi Hoca’nın ne yaptığını bilmesi 
onun en belirgin özelliklerinden birisidir.

49’da girdim sinemaya, Lütfi ağabeyi 50’li 
yıllarda tanıdım. Önce onun filmlerinde 
montaj yardımcısı olarak başladım. Sonra 
kendim montaj yapmaya başladım. Hem 
çok sıcak hem çok ciddi bir insandı. Hiçbir 
şeyi alaya almaz, her şeyi çok ciddiye alır, 
küçüğüyle büyüğüyle herkese çok saygı-
lıydı.

Lütfi ağabeyin özelliği daha önce Muhsin 
Ertuğrul’un sinemasından farklı olarak ka-

merayı salonlardan, setlerden yani çekim 
alanlarından sokağa taşıması. Ve insanların 
hayatın içinde devinirken onların arasın-
dan hikâyeyi anlatması. Fakat Lütfi ağabey 
ilk değil. Faruk Kenç’in hakkını yememek 
lazım. Çünkü daha önce Muhsin Ertuğrul 
sinemasına bir nevi karşı çıkan Faruk Kenç 
var. Lütfi ağabey kadar belki başarılı olma-
dı ama bir ilktir.

Lütfi ağabey dışarı çıktığı zaman bütün bu 
söylediğimiz, montaj dediğimiz parçaların 
arka arkaya eklenerek bir ifade tarzının 
farklı hâle geldiğini görüyor. Hayatın içine 
girdiğiniz zaman kontrolünüzün dışında 
başka bir şeyler var. Hareket eden insanlar 
var. Bu işle hiç alakası olmayan, oradan 
geçen insanlar. Lütfi ağabey bir düşünür 
olduğu için bütün bunları düşünüp kendi-
ne göre kaideler getirmişti.
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“Bizim hocamız yoktu.” diyordu. “Biz baş-
ladık, el yordamıyla bunu öğrenmeye ça-

lıştık. Ondan sonra da başkaları arkadan 
yürüdüler.” diyordu. 

İki sene evvel Vesikalı Yarim filmi için 
Beykent Üniversitesi’nde yapılan tören-
den sonra evine plaketini götürmüştüm. 
Allah’tan ölümünden en çok üç hafta önce 
onu ziyaret etmek, onun elini öpmek, onun 
gülümsediğini görmek şansım oldu. Lütfi 
ağabeyin sineması konuşmakla olmaz, gör-
mekle olur. Onun kendi sesini duymak da 
iyi bir şeydi. Ben ona ihtiyaç duymaktayım. 

Sinema dilini nereden bulmuştur Lütfi 
Akad? Ne şaryo kullanır, ne zoom kulla-
nır, ne yan gider, ne sola gider, ne sağa 
gider, kaymaz. Lütfi ağabey dedi ki bana: 
“Ben sinemada çekim üslubumu şu ki-
taptan buldum.” Bir yemek kitabı koydu 
önüme. Nereden nereye gider deha. İki 
adam İstanbul’dan yola çıkmış. Bütün 
Anadolu’yu gezmişler. Bölgelerin en ünlü, 
en meşhur, en çok sevilen, tutan, duyulan 

yemekleri neler, onları saptamışlar ve tarif-
namelerini mikrofon tutarak öğrenmişler, 
hiç eklemeden kitap haline getirmişler. 
Hepsi şöyle diyor. Süs yok. Kıymayı kavu-
rurum. Nokta. Soğanı doğrarım. Nokta. 
Hiç böyle ile, ve, uzun cümle, virgül yok. 
“Bunu okudum. Buradan çekim üslubumu 
buldum.” dedi bana. Aklıma gelmezdi.

Ant Film Şirketi’nde oturmaktayım. Yüzü 
yamalı Nedim vardı, Ant Film’in getiricisi 
götürücüsüydü. Benden yaşlıydı. Ona rağ-
men kapıyı vurdu girdi, Safa ağabey dedi 
bana, 1964 başı, aşağıda seni Lütfi ağabey 
bekliyor. Hangi Lütfi ağabey bekliyor? Akad. 
Nerede? Sendikada. Hemen indim aşağıya. 
Girdim sendika odasının salonuna. Lütfi 
Akad oturuyor. Yanında da senaryocu Vedat 
Türkali oturuyor. “Vaktin var mı?”, “Seninle 
çalışmak istiyorum.” dedi bana. “Vaktim yok 
ama sizin için bulurum, yaratırım.” dedim. 
“Öğleden sonra o zaman bana, eve gel.” 
dedi. Başka bir şey söylemedi. Tekrar el sı-
kıştık. Çok terbiyeli adamdı. Yalnız setlerde 
kükrerdi. Küfrederdi, öyle şakası yok. 

Öğleden sonra gittim Mecidiyeköy’deki 
evine. “Ben bir film yapacağım, seni is-
tiyorum. Türkan Şoray ve İzzet Günay’la 
çalışacağım. Bir Marlon Brando filmi gör-
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