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FATIH AKIN 
~öprürı~n üzerinde ve 

dogu ya doğru. > 

Hazıran ayının ortalarında. 

Fatih Akın ile yaşadığı 
kentte. Hamburg

Aitona'da. göçmen bir 
yönetmen olarak 

algılanmaktan gelecek 
planiarına ulkemızde de 

vizyona gırecek olan 
Temmuz da filminden son 

filmı Duvara Karş1 ve 
gelecek proıelerine kadar 

pek cok şey hakkında 
konuştuğumuz. keyiflı bır 

söylesı gerçekleştirdik. 

SÖYLI::ŞI EMİN E UÇAR İLBU GA 

Fatih Akın 'ı bize nasıl tanıtırsınız? 

Ben Fatih M ın Almanya·nın Hamburgşehrin 

de yaşıyorum \'e yönetmenim. Bu kadar yeter 

mi 

Ben aslında bu soruyu kendinizi bize nasıl 

yorumlarsınız anlamında sordum. 

Şöyle soyleyeyim: Açıkvsı lilmlerı çok >l'Ve 

rim. ;inemasız ya)ayamam. Filmleri sinemayı 

:ıPat olaı u gOrut Jm. 

Sinemaya önce oyunculukla başladınız, yö

netmenliğe daha sonra geçtiniz. Alman

ya'da goçmen kökenli bir yönetmen olatak 

yaşadığınızzorluk ve kolaylıklar var mı ? 

akıntı, yeni bir şekil getirdim ya da getirdi' 

Ayje Polat, Yuksel Yavuz gibı yönetmen arka 

daşlarla. Ve bu sureçte medya beni ya da bizi 

yalnızca bir dalda, bir yönrte kategorize etme~ 

istedi. Filmlerimin yalnızca 'göçmen sineması 

nalında kategorize edilmesine karşı çıktım ve 

çıkıyorum. Aslında bir yönetmen olarak ama

cım yalnızca bir dalda değil, dünya sinemacısı 

olarak kendimi tanıtmak, gOstermek. Şımdi iş

tl benim uğraşı m ve zorluğum bu üç filmimdf n 

.onra bu yönde yapılan tek taraflı sınıfl,ındır 

malardan kurtulmaya, ozg!Jrleımeye çalışmak. 

Ben, med:, J. ve diğer nısanlar bizi yalnızca Al 

EveL 

'Hamburg 1 ' televizyonunda bir röportajı

nızda " Türk gibi hissediyor, Alman gibi ça

h~ıyorum" derken bir anlamda kendmizi iki 

kültürlü, iki dilli, yani her iki kültürü de iç

selleştirmiş, her ikisini de içinde barındıran 

birisi olarak tanımladınız. Soruma şöyle de

vam edeceğim: 'Hamburg'da doğmuş Türk ' 

tanımlaması ile 'Hamburg/u Türk kökenli 

yönetmen' tanımlaması arasmda anlam ola

rak oldukça fark var. Bu tanımlamaları na

sıl yorumluyor, nasıl başedıyorsunuz bütün 

A! ıına!3 70rluiı'l 1 ~ı md i baslıyor }inıdıye iı'.ıdar rtıanya'da ya~1yan yönetmenler ya da Turk yö- bunlarla? 
pek büyul< zc.ıu~ lar ya~madını, daha do9rusu netmenler olarak değ ıl -çunklı bunlar sınırlan- Aslında ben artık bu konudaki sorulara yanıt 

t..1m teı J avantaj y ~dmı. Alman 'Sıinemasına dır cı kateqonler ')luyor aksine sinemacı, yb- vermiyor, görmezlikten, duymazlıktan qeliyo-

eqzotık tır' t 3va vanı ıenı bır tarz yeni bir netmen olarak gersunler ıstiyerum rum. S ızin yerinize şe an bir Alman dergisı lle 
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bu soyleşıyi yürUtrnek durumunda ol~aydım bu 

soruya hiç yanıt vernıeyecektirn. Ben kendi 

kendime en iyisinin bu olacağını dlJ~ünUyorunı. 

Turk basınını daha farklı gorüyorum. Çünku şu 

ana kadar Türkiye ve Türk hasını ile fazla iliş· 

kimiz yoktu. Son üç filmimde Turkiye'ye yöne· 

lik fazla çalışmalarımız olamadı. Ancak benim 

amacını artık Türkiye'ye de açılmalt. Gelecek· 

te bana hala Türk mü Alman mı olduguma yö· 

nelik sorular gelirse -ki Alman basınından ha 

len bu yönde sorular gelmekte bunları yanıtla

mayacağım. Bunlar artık eskidi ve zaten çok 

konservJtır sorular bence. 2000'Ii yıllardayrz, 

Avrupa Birliği adı altında birçok ülke bir çatı 

altında birle~irken, bir insanın nereden geldiği

nin tartışılması ya da dışlanması dogru şeyler 

degil. Bir yanda global bir dünyada yaşıyor ve 

evrensel bir sinemadan söz ediyoruz, diğer 

yanda bu tUr sorularla uğraşıyoruz. 

1950'/i ytlların sonlarmdan itibaren Alman

ya'da yoğun olarak yaşanan göçmenlik ol
gusu bir kaç istisna (Fassbinder gibi) say

mazsak yine göçmen kökenli yönetmenler 

tarafından Alman sinemasında konu olarak 

yer aldt. Sizce göçmen lıonusunu ele almak 

için göçmen sorununu alılif olarak yaşamak 
mt gerek? 

Bunu şöyle anlatayım: Örneğin şu an oturduğu

muz mekd.n hakkında bir film yapsam, bir bar 

filmi. Bu barın sahipleri Türk, bunlar okumak 

için Istanbul'dan buraya gelmişler ve bu barı 

açmışlar, yani doğma büyume buralı da değiller. 

Bu barda bayagı bır hareket var, bu ilginç bir 

şey. Ben bu bar hakkında bir film yapmak iste

diğimden benim için bu, yalnızca bir 1bar filmi' 

olur ve barda geçen bir film olarak kategorize 

ederim. Ama medya bunu yine 'göç sineması' 

olarak görur. Işte bakış açımızdakl fark bu, ya

ni bu bir dışlanma, açıkçası bir ırkçılık. Benim 

rafik açıdan, hareket açısından, senaryo açı 

sından daha giıçiU buluyorum. Yani filmlerim

deki Amerikan ve Avrupa sineması etkileri g~ 

bi ~eyler gOrlılmek istenmiyor, söylenen ~eyler 

hep aynı noktaya yoğunlaşıyor. Belki de bu bir 

kompleksten kaynaklanıyor, bilemiyorum. 

Özellikle ilk filminiz Kısa ve Acısız 'da sizi en 
fazla etkileyen yönetmen olarak Martin 

Scorsese 'nin ad1 ant/dt. Ancak sizin oldukça 

çok yönlü bir yönetmen olduğunuzu biliyo

ruz. Bu bağlamda beğendiğiniz ya da örnek 

a/dtğm1z yönetmenler var m1? 

Bu tabii ki hep değişiyor. O l gunlaşma ile ilgili. 

Örnegin 15-16 yaş döneminde etkılendiğim yö· 

netmenler farklı idi, şimdi farklı. Çünkü ben 

Amerikan filmleriyle büyüdüm, Amerikan 

filmleriyle yetiştinı. Belli bir yaştan sonra Av

rupa sineması ilgimi çekti, özellikle de i talyan 

ve Fransız sineması. Şu an ise en büyük etkiyi 

Türk sinemasından alıyorum. Bu, gerçekten 

böyle. Bu ara çıkışta olan Brezilyalı yönetmen

lerin filmlerini de seyrediyorumi ama o kadar 

ilgimi çekmiyorlar. Benim şu an, özellikle sine

matografi açısından, bulduğum bir hazine 

Türk sineması. Aşagı yukarı iki yıldır böyle bir 

etki var. Yılmaz Güney'in sineması olsun -ki 

onu da aşağı yukarı iki hatta uç yıldan beri ta

kip ediyorum, ondan önce Yılmaz Güney'in 

filmlerini bilmiyordum-, Serdar Akar'ın sine

ması, Nuri Bilge Ceylan'ın sineması ya da Ya

vuz Turgul'un sineması EşkJYa değil de daha 

çok Muhsin Bey gibi-.. Onlar benim için bü

yük bir hazine, onlarda bulduğum bir şey var. 

Benim filmierirnde de onların filmlerinde olan 

bir nokta var. O nedenle bu günlerde Türk sine

ması benim daha çok ilgimi çekiyor. K1sa ve 

AciSiz'ı yaptığımda daha çok Scorsese sinema~ 

sı ilgimi çekiyordu ve beni etkiliyordu. Tem· 
muz'da filminde, Avrupa sinemasından etki-

dakı ınsanlar benim filmlerim hakkında ne dU· 

iünüyorlar, anlıyorlar mı, kendilerini bulabili

yorlar mı? Alman seyirci bazı noktaları anla

mıyor. Bazı noktaları ise Alman ızleyiciler da· 

ha iyi anlıyor, peki bunları Turkıye'lleki izleyi

ciler anlıyor mu7 Özellikle Kısa ve Acısız Ham· 

burg filmiydi, yani konuşmalarda kodlar var, 

onları zaten genellikle Hamburg'da yaşayan 

insanlar anlar, Münih'deki insanlar anlamaz. 

Ben bunu çok merak ediyorum. Solino'ya ge

len tepkilerden anladığım kadarıyla, sanki Is

tanbul izleyicisi Sofinoyu Almanya'daki izleyi~ 

Solindda birçok gerçeklik iç içe, 1970'1i y•llar Fatih Akın, 

ve birden SS askerleri restoranda gösteriliyar 20. Uluslararası 
Istanbul Film 

yani geriye bir bakış; aynı anda göçmen aile- festivali'nde 

lerde kadın ve çocukların sömürüsü konusu da gösterilen 

ele alınıyor. Bu, genellikle dışardan bakıldtğın· Kısa ve Ae~sız 

da görülecek bir sorun değiL Bu sorunu içinde filmınin sunumu 
sırasında 

yaşayan ya da tanıdık olan bir ınsan bu kadar 

açık görebilir; bu nedenle Türkiye'de anlaşıl-

ması, paylaşılması doğal. 

Evet, ama Almanya'da Solina'ya yapılan en 

büyük eleştiri, !ilmin çok duygulu bir film ol

masıydı; Yani Solina'da aşırı duygu varmış. 

Film daha çok bu yönüyle eleştırildl ve bu eleş-

sorunum, bu filmin neden bir bar filmi olarak lendim; daha çok da Kustirica'dan ve Fransız tiriter beni çok üzdü; çünkü duygusuz hiç bir 

kabul edilmediği üzerınedır. I"Aslında bir yönetmen olarak amacım yalnızca bir dalda değil, 
Yani yabancilar bu toplumun bir 
parças1 değil, hiitil yabanc1 otarak dünya sinemacısı olarak kendimi tanıtmak, göstermek." 
görülüyorlar?-

Evet. Yani ben bu toplunıda kendimi yabancı 

olarak hissetmiyorum, bu sözunU ettiğim be

nim gibi yaşayan insanlar da kendini yabancı 

gibi hissetnıiyorlar. Dışarıdan belki öyle gözü 

kebilir, ama oyle değil. Benim politikarn ı~te bu 

Insanların bakışını ven11ek Ama durum Al 

manya·aa bu şekilde görülmüyor ya da anlaşıl

nııyor. Yani filmlerinı ne kadar güçllı olurse:t ol

sun yine göç filmi olarak görulüp öyle bir sınıf

landırmaya tabi tutuluyor. Böyleco bir çerçeve 

içine Qıriyor. Belki benim filmlerim buradal\t 

çoğıı Alnıaıı filminden daha ıvidir, belkı ben 

bazen öyle dU~unı.iyorunı, olabihr. Sirıematog 

sineması ndan, özellikle ı 960'1ardaki filmle 

rinden. Bir de böyle Ten Ten çizimieri ile resim

li kitaplar var ya. onlar da zaten Belçika ya da 

Fransız yapımıdır. Temmuz'da filminde onların 

da çok etkisi var. Solma'da Yenı Gerçekçi akı

mın etkisi var. Ancak son çektiğim Duvara 

Karş1 filminin etkilendiği en büyük kaynak 

gerçekten de Türk sinemasıdır. Gördüğünüz gi· 

bi, 'tkilendığim kaynaklar .urekli değişıyor. 

Şu ana kadar bütün uzun metrajlt filmleri

niz istanbul Film Festivali'nde İstanbul izle

yictsi ile buluştu. Türkiye 'deki izleyici/ere 

ulaştığmtll düşünüyor musunuz? 
U la şmak istiyorum. Yani çok meraklıyım, ara-

.,., Q 

§ey olmaz, duygusuz sanat olmaz. Ve bu bana 

öyle bir i~ret verdi ki benim geleceğim burası 

değil 

Bundan sonraki filmlerinizde, yine önceki 

filmterinizde olduğu gibi, göç temast yer 

alacak mt? Ya da farkit temalar düşünüyor 

musunuz? 

En son çektiğim ve şu anda montajda olan Du

vara Karşı filmi tamamen Türk toplumunda 

geçiyor. Filmin yarısı Türkiye'de çekildi ve 

Türkçe. Ve ben basınla ne yapacagımı bilmiyo

rum. Dııvara Karşı benim için ve benim gelece

ğim için bır işareL Önümüzdekı yıllarda istan

bul'da çalışmak istiyorum, Istanbul'da çalışa-
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a9mı. Bu da or.wa giden ilk adını. Yani o ka 

dar .,,)k Tiıri-: t0plurmında geçiyor kı bir Alman 

Pyırcı ondakı odetlprı kodlar .ınlarnaz anla. 

yarnaz ımk~rıı yok Ama bu film bizim iç ın, ı 

.:i rı ıçın ve u ha ır ı~leten arkadaşlar iç ın, yani 

tamamen TUrider ıçuı. Burada filmi izleveniP· 

rin çoqıı yine Alnıan yırci olur herhalde amJ 

frhnı .lnlayac.clklaı· mı ,lnlamayac.:ıklar mı bıl 

rnryQrunı. Ama Türk toplumu devince yanlı• 

c:ınlaşıımasm bu yıne ktyi'l'l toplum, bımlı l 

toplurmırn. F lrn bt•nin tanıdıgırr, goıdugum, 

va}.ldığım çevredt> geçıyor. Madem kı goç sıne 

ması bf'klivorlar hep, ışte buyrun sıze yuzde-

1u, goç o;;inenıası Aslında göç sineması deqil 

•abii ı,;unj( ı ttlnıin ba~ l.:ankterleri Alman va 

(1998) , Alr 3rıo K ru ıyorlar. Am... fi m Alrı::lrıya ıın 
Temmuz 'da 

(ZOOOI b..;•a >ır tar~f·nı yer Jltını ~nlat yor A lın-
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d.:.. bunu na• 11 cı.nlatac qın bilmıyordunı. B€ 

nifl"' sevmediginı. bend n bu filmı btıyorlar tı , 

fılmi bekli)lorlcır c~ma bc·n bu filmı yıne beklE: 

yıp steyenlere d~ı. kı..:ııdıme ve <.evreme yap 

tır Bw dan sonr gelecek laı pr'oıe tan 

me lstanbul'd,1 ,,e yor Ar:ıerıkan Tunc yap 

t rr. ola ~k <~n u ,.ızıyorurr. 

Filmlerinizin ortak yanı sadece goçmenlik 

degil. Yine ortak bır nokta diyebilece!}imız 

bır tey kahramanlarinilm marihuana içiyor 

oluşu. Kın ve Acısız 'da gençler televizyon 

izlerken 1ç1yorlar ve birlikte diış gilrüyorlar; 

Temmuz 'da da Oamel sevgilisi ile gemide 

içiyor ve bir süre için de olsa ayalclar1 yer· 

den kesiliyor, birlikte bir uçuş bu. Solino 'da 

ise bu sahne daha da ileri boyutlara gidiyor; 

babalarmdan dayak yerlee n bile gençler ger· 

çekligı nasıl istiyorlarsa öyle algıllyorlar; ai· 

le içi şiddetı bir anlamda ti'ye alıyorlar. Bu· 

rada esas alman sanki kahramanlar~mzm bir 

an için yaşanrm gerçekliginden kopmasi ve 

gerçekliği yaşamak istediği gibi algılamala· 

rt. Bunun özel bir anlamt var m1? 

Marilıuan. rıdect Alman•.rc:t da dE (iii butun 

dünyada, bir~.rok ınsanı bır ::ıraya getin•n bir 

nokt.1 oluyor. Mec;ela hpanya'ya gidersen ve ot 

içiyorsan, ilk tanı$tıc:ıın insanlar yine ot ıçenler 

olur. Bu lt.alya1d.l da bOyle Türkıye'de de Ne 

bdeyim ın Jnlar ~endinı buluyor. bir 1raya qf 

!iyorlar bP.ık Aynı zamanda ~on yıllarda t.. 
toplumda bu sadece ıı~nçler için geçer' ı degil. 

rrilrihuana Jlbl qibı bir yere geldi, çok dogal 

Şu an nıarıhuananın y.ı'.al olması yonünde h.ı 

reketler vJr 'IP bt·rı bu qorüşe katılıyorum. Bu 

nun seYOPstçe yapılması dal"la doğru. Boylecr: 

l.Jha az ıns..ırı suçlu olarak gorülur DiQer bı 

nok'.a ıse fılmler nıdekı büturı. ı<.Jhrarnanldr 

yalnızca ot ıçmıyorlar. Bu kahramaniann bir 

ie~tıği bir yan daha var. Bütün kahrarr anları 

nıın aynı zamanda bir ozlenıi var, hayatlarını 

rieqi~tirmeyi ıste neler• gibi K :;a Vf" Acısıı'd 

Gabrıf'l tanı l eb ra ıl Almanya yı terMetmek 

T·Jrkıye'ye rJonmek ıstıyor. Başka bir tıayatı 

d.:ıha "J ı bır h· y<..~tı Ozluyor. Te r1ft'II.JZ d,ı fılmın

de Danıel karPkterı hayatından kurtulmak stı

yor, aklına gf"ıenleri özgurce vapn ak istıyor. 

Sol1ro'da da bilyle l.alyan anne baba ve ço 

cukları daha yı bır hayatı ıst yor. Ou~ara K, r 

şı'da lı" ..tar benzer bır dururt. KJhramaıılarım 

dalta ozqı.ır ve başk...ı bır ıayatı o .. luyor. Bu il

gınç bır ~Y ~unku ben bu durumu sonradan 

y 1 u l .ı?llHŞSJ i kintı fi lm leri en zor f i l nı oluyor. 

Uçüncu ve dcirclunci ı fi lmlerden dııha ,zor bir 

ım~ç oluyor bu. Bu durumda nJc.ıl o l ~ ın da 

ı ınc1 fi lm birincı filmırı tekrdrl o lması n. Tabıı 

bazı yonetmenler birincinin aynısını yapıyo r, 

y,mi bir tekrar oluyor. Benim hedefim ıkınci til 

nı i mde K1s.1 ve Aosı.tın tanı tersin i yapmak tı 

Temmuz'da bir reaksıyon f i hrıiydi. Yanı ger

çekçi ve belgesel tarzınclak ı K sa ve Acısı.t,ı 

karşı Te1ırrıt1.? da bir nıas31 gibi olsun ıstedım. 

1\:sa VE' Ac,~dın gorüııtu l erinin belgesel tar7ı 

n:ı kar~ın, Temmuz'da'nın gonintulenntn daha 

çok ıiıkla, kaı·şı ıiıkla çekilnıesı gibi. Ayrıcı 

Ternmuz da tilmindeki tesadUt ler, kcı dP r qibl 

imgeler benim inandığını seyler. Ben bun l ar-ı 

ı nanıyorum. 

Göçmenlik, Temmuz'da filminde bir geriye 

dönüş olarak önem kazanıyor. Hamburg'da 

başlayıp Jstanbul 'a kadar, hatta istan· 

bul'dan sonra da devam eden bir yolcululı. 

Oysa, göç konusunda hep altı çizilen Oo· 

gu 'dan Batı'ya göçtür. Siz bu yolculugun 

neresinde duruyorsunuz? 

~ 0prunün uzenndt '~' Doğu ya. doğru .. Bakın 

Batı'dan bıktını ben, Batı yeni şeyler çıkarmı 

yor benim ufkunı için. Aslında Temmul'da viz 

yon salıibi bir film, yani şimdi 2003'den qerı 

bakarsak b" bu fılnıı 1999'da çekti k ve ;ankı 

ll Eylül•d•ıı sonra Doğu'ya doğru bır hareket 

var. Ben burada öne ç.kan birkaç 1eyden ya d , 

l.ilam'dan bahsetmıyorum. Insanlar menk 

ediyor. kım bunlar ya da neler var gibi. Cannes 

olayı, daha öncesı I ran filmleri. Ayrıca mu

ııkte de bu boyle. Dunyada hep bir şekil, nıo

da, tarz var. Şu tarzı yaşadık bu tarzı yaşadık 

Gtıney ArnerıkJ'nın tarzını yaşadık ve o tarzın 

~ n donPmlerindeyiz şimdi dlinya insanı yeni 

bir tarafa lkıkıyor ve Doğu'ya ya da Ortado-

t.ırkettinı, üç dort yıl sonn gordurı. Benim gu'ya bır yönelme yaşıyor. Bense zaten hep 

filmlPr çekerken kahromanını ~yle olsun ya dönmeyi dü~ünüyorum, kısa bir ge l işti benim· 

da boyle bır hayatı ::ılsun qibı bır duşurcen k 'ii, bı "17 uzadı 

yol tu. tıu h"•holde JılinçJitı le lgıı.. 'onu1t Filmlerinizin ortak temalarmdan biri de Se· 

t::ıı yır"" tc:endi haycıtın ıan Umıdığırı bir şı y 

Bi7iın de T Jrk ve de vd' ımak, L~parıya da ya 

nak giu~ c ·leml •r ıTiıL var hep. 

Önceki filmierinize bakıldığında gerçekçilik 

ön planda. Ancak özellikle Temmuz' da da 

tesadıif ve kader gibi ögeler ön plana çıkl· 

yor. Pazardan alınan bir yüzüğün tılsimı, 

imge olarak güneş, başka birını beklerken 

tesadlifen oradan geçmekte olan Türk k111 

Melek ve Melek'in ardından başlayan uzun 

bir yo/wluk. B1r aşk masalı, tesadüfiere bir 

inanç ve sonuçta ortaya çıkan bir yol filmi. 

NedenTemmuz'da filminde bir tarz degişık · 

fığine glftinız ? 

v )nf>tmenıer ıı,jn gen ll ık e ılk filmler ba~ar· 

zen Aksu. Her filminizde mutlaka Sezen 

Aksu bir şarkısi ile yer almakta. En son Oo· 

ris Oörie de son filmi Nackt ' ta Sezen Aksu 

muziğini kullandı. Bu Sezen Aksu hayranlı· 

gı nereden geliyor? 

Ben 1 nen her tur mUL ği dinliyorum; pQp pek 

dinleıneır ama .arabesk olsun. cazdarı oryantel 

rnıx ~ kadar her ~yı, TUrk rnuzığinde de Du 

r ın gibi gruplar da jahıl hn ieyle ilgılenıyo 

rurı. Tabıı bu hes; boyle değildi. Beninı diııledı 

ıjim ilk Turk muzıgi Sezen Aksu'nun yaptı ğı d ır 

yani o kuçlikhJgümden hen hep v,ırdı. B, ~ ~ka 

muzıkler degıl eZPO Ak.:ıu muzlgi ho~· ımı qi 

dt't..ırdu YP Sdnkı )ezen Ak •J rnu iği henırr !Çtı 

Turk muııgıııe <Jeçı~te bır anaht..ır oldl, ezeı· 



Aksu'dan Baba Zula'yı, ~it;ır.ı'yı buldum. Ay 

rıc,ı onun muzikierini çok sinernatografik buhJ. 

runı. Müziğini dinlerken :ı.klıma birderı bir sah

ne <]elir: Çogu zaman onun rnüziği ile çalıştım. 

Onun bir parçasını dinlerken i~te burada bir ye

rnek !.ahnesi olabilir, ya da bu müzik le şöyle hır 

sahne olabilir gibi. Sezen Al<su'nun müziğinde 

ben böyle bir yön buluyorum. Çok zengin bir 

müziği var. lik tilrnimde onun müzi(lini kullan

dım ve bana uğur getirdi. Ardından ikınd kısa 

filınimde kullandım, daha da başanlıydı. Her 

filmimde bir Sezen Ak~u şarkısı olursa o benim 

filmime bir uğur getirir. Bir anlamda Sezen 

Aksu benim için hani Almanlar 'fee' derler ya, 

Türkçe'de 'perı' diyebiliriz herhalde. işte öyle 

bir şey. 

En son çevirdiğiniz film Duvara Karşı 'da 

Meltem Cumbul da oynad1. Türkiye'den 

oyuncularla film yapmayi nas1/ buldunuz? Ge

lecekteki projelerinizde Türkiye'den oyuncu

lar/a çalişmaya devam edecek misiniz? 

Meltem Cumbul'un yanı sıra Güven Kıraç da 

vardı Benim için çok güzel bir deneyim oldu. 

1 k ısı de gerçekten çok şahane oyuncu lar, bunu 

yalnız ben söylemıyorum, herkes söylüyor. Bu" 

radaki insanlar onları tanımıyorlar ve montaj 

odasına girdiklerinde izliyor ve soruyor/ar. Ta

bii ki ben ilk olarak Türk oyuncularla çalıjmak 

stedim, böyle bir isteğim vardı. Ya da Türkı 

ye'deki oyuncularla buradaki oyunculan bir 

araya getirmek benim için çok önemli bir jey· 

dL Bizim onlardan, onların da bizden bir şey

leri öğrenebilmesi adına, kaynaşma adına, in 

sanlan bir araya getirmek istedim. Söylediğim 

gibi kendimı hem köprü uzerinde buluyorum, 

hem de koprü olarak anlıyorum. Orada o kadar 

~ şahane oyuncular var kı ben onları hem Alman 

sinema seyircisinı:o hem de uluslararası izleyl· 

ciye tanıtmak, taşımak istiyorum; bunu yap· 

mam gerekıyor. Türkiye'dekı yönetmen ve 

oyuncularla buradakilerı bir araya getirebilir· 

sem '>3nınnı bir zenginleşme olur. Gerçelden de 

bu son filmde boyle oldu. Oyunculardan çok 

meınmun kJidım ve bu benim onlarla son fil 

mim değil. Örneğin montaj odasuıa gelen Al yolara yer verecek misiniz? 

man bir yönetmen Güven'ı ızledi ve şimdi bir Ben bu kuralımı anı rı nı bir kaç kez daha bo· 

filminde Güven'in ovn,mıasını istiyor. Bu beni z.ırım. Bana gore kendi yazdığınız b ı r senaryo-

çe~ mutlu etti da kendinızi ifade ediyorsunuz, başb bir se· 

Şu ana kadar yaptiğinlZ filmler arasmda naryoyu filme çektiğinizde bu bir yorum olu

'evet şimdi istediğim gibi bir film çektim ' yar. Burada önemli oları ıse bu yorumlar:ıayı 

duygusuna kaplidiğmiz oldu mu? ıfadeye dokınektir. Bu ·,ok ilgınç bir deneyim. 

Bunu il~ · Du~rar=ı .. w.;:da ya~adun. HP.p Ben drtık eskıc; qibı .~ surede enaryo yaz" 

çekmek ll!.tedicJın tılme çok y..1krn yeldi. C~kim 

balırnıııdarı er· ·-' ·ından ,~,tedi<jim gib ı vaptını 

Çekfiğmiz filmierin >enaryolarl genellikle 

size ait, bunu ilk kez Sol i no 'da bozdunuz. 

Bundan sonraki filmierinizde başka senar-

ı ı 

mıyoruın. E :>k iden ııövle bir ·~ücünı .·ardı iinı

di ıse daha eçlcı aldum, her yazdığımı beğeı 

miyorum ve bu 11edPnle bu sureç uzuyor. Eski

de ı altı aydct bır "'""llaryo 'ılazıyordum, ~ınıdı 

buflu iki yılda gerç~kleştiriyonını. 

' ) 

Filmierinizle Almanya 'daki Türk kökenli iz- Temmuz 'd• 

leyicilere u/aş1yor musunuz? Fatih Akın'ın 

TUrkiye'de 
Pe~ ayı lmaz. Şbyle kı filmlerimin Alman vizyona gıren 

ya'daki izleyicileri çoğunlukla Almanlar, za- ilk filmi olacak 

nıanla urnuyorum kı Turk kokenli gençlere da 

ha ~.ıok ulaşac..ağız . k sa ve A~1sız ızleyıLısınır 

yuzde yetıni§ı Temmuı 'da filminin ise yuzde 

daksanı Alman'dı· 'Unırım buna "akın bir n · 
kan"' da Solır.v da oldu. Y.Jnı benını ızle}IC kıt· 

lenı daha \ok Aınıan ız le ncılerden alt ~uyar. 

"'urkler, azeilikle burada yaşavar Türk gençle· 

rı, maale-sef benım filmlerune pek lgı goster· 

miyorlar. a 
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