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ALMODOVAR' A DEGILLı 
ilk filminiz Türkiye 'deki köklerinize daır bir 

aray1ştı, ikmci filminiz ise köklerinizden ne

den ayr~ldı{/1mz ve niye yeni bir aray1şa yönel

diğiniz ıle ilgiliydi. Bir söyleşinizde böyle söy

/emiştiniz. Peki son filmmiz Cahil Peri/er si· 

zin için ne ifade ediyor? 

Haff'm Su >re' nın çekimlerinde Türkiye'de bırçok 

zorlukla karşılaştım. ltalya'ya döndüğümde bü· 

rokratık zorlukların olmadığı, prodüksiyon prob· 

lemlerinın bürokratik politikayla kolay çarpış· 

madığı bir film yapmak istiyordum. ıtalya'ya, 

brada oturduğum mahalleye bakışını olsun, ya

pacağını projelere bir ara vermek, dinlenmek gi

bı bır ~Y olsun diyordum. Çekim çok neşeli, çok 

tıoş geçt Çok fazla bir şey beklemediğim, sade· 

ce hoşuma giden bir film olsun diye düşünerek 

~ektiğım bir fılmdi. Ama beklemediğim şekilde 

bır patlama yaptı Berlin Film Festivali'nde ya· 

rışmaya seçildi, ardından gösterime gırdiğinden 

bır buçuk hafta sonra çok ış yapmasından dolayı 

kopyalan arttı rı lmak zorunda kaldı. Şu anda ye 

dincı ayı bitiyor ve hala Roma gibi bır şehirde . 

kı çok acımasızdır, bazı filmler mesela ancak bir 

ı-~•ta vızyonda kalır· beş sinemada birden oynu

yor f im, i talyanlar uzerinde çok kuvveti ı bır et

kı bırakt. ı.·sanlara sokakta beğendikleri film le· 

r sorduğuruzda, "son yıllarda beni en çok etki· 

leyen film Cahıl Periler" diye cevap verıyorlar. 

s~ çok hoş tabiı kı. Mesela aynı şeyı İsrail'de 

gordcm. Cahiı Periter Kudus Fılm Festivali'nde 

gosterıldiği zaman insanların tepkisi, çıkışta ağ· 

lamaluı, f;ımin büyuk al kış alması çok heyecan· 

landındı benı. New York'ta da dört gün gösteri i 

Cahil Perller di Pazar gunu çıkan New York Times yarım say

lt.ıtya da yedı tJ Y-' ay• dı filme. O çok hoş bir şeydi. İtalya'ya 
aydır 

gosterımde •• gıdıp vi' yü zel bir tuzağa düşüp -ben çü n ku ital 

ha a buyük ılgı Y y bı· tuzak olarak görmuştüm· İtalyan Sine-
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Ferzan Özpetek, 
üç üncü filmi Cahil 

Peri/er ile hem 
eleştirmenlerden tam 

puan aldı hem de 
italya ' da inanılması 
güç bir gişe başarısı 
yakaladı. Filmin elde 
ettiği başarının haklı 

mutluluğunu yaşayan 

yönetmen ile son filmi , 
sinemaya olan bakışı 
ve geçmişle kurduğu 

i li ş ki üzerine konuştuk . 
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diyen çok hoş bir yazıydı. Şimdi film 2 Kasım'da 

İspanya' da, 10 Kasım'da Fransa'da çıkıyor. Tür

kiye'de de 28 Eylül'de çıkıyor. Çok merak ediyo

rum nasıl tepkiler alacak diye; ama şimdiye ka

dar gördüğümüz, tilmin etkisinın yurtdışında da 

aynı şekilde olduğu. 

Cahil Periler, birçok eleştirmen tarafmdan 

Pedro Almodovar'm sinemasma benzetildi, 

siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

Almadavar konusunda ... Keşke ... yani çok ho

şuma giden bir şey Almodovar'a benzetilmek. 

Almodovar'a ben bu filmi iki yıl önce Los Ange· 

les'ta anlatmıştım. Çok acayip hoşuna gitmişti. 

Şimdi şöyle bir şey var. Bir filmde cinsellik 

aktar~yorsunuz. Massimo'nun sevgilisinin er

kek olduğu bilgisini fi/min başlarmda saklı 

tutuyorsunuz. Filmin bu kısımlar~nda, seyir

cinin de Antonia'nm şaşkmlığmı paylaşacağı

m düşündünüz mü? 

Seyirci o anda tamamıyla Antonia'nun yerinde. 

Fakat ben öyle bir şey yaptım ki, seyirci durumu 

Antonia'dan biraz önce keşfediyor ve çok gülme· 

ye başlıyor. Mesela Antonia sorular sorduğunda 

M ichele'in cevapları insanları çok güldürüyor. 

To ranta'da bir arkadaşım var, Toronto Film Fes· 

tivali'nde izledi filmi. Sinemada avazları çıktığı 

kadar gülmeye başladılar, diyor. Mıchele cevap 

veriyor Antonia'ya, "Size altyazı mı gerekiyor 

antamamı için?" diye. ! talya'da çok fazla gül

dükleri yoktu ona mesela, To ranta'da kendilerini 

alamamışlar gülmekten. Tabii kurguda öyle bir 

şey yaptım ki; hem kadının acısı var, hem de gü

lüyorsun. İkisini birbirine karıştırdım. Insanın 

duygularıyla oynuyorsun bir yerde tabii. Benim 

en büyük korkum film çekimi sırasında heyecan

larla oynamanın dengesiydi; o dengeyi bulur mu

yum bulamaz mıyım, o dengeyi aşar mıyım ... Bı

çak sırtı gibi bir şey o. Onu başardığımı sinema

lara gittiğimde anladım. 

Kadmlar hikaye/erinizde kilit rol üstleniyor

lar. Hamam'da hikayenin görünüşteki taşıyı

cısi olmadiklafi halde hikayeyi sürükleyen 

unsurlar yine kadm/ard1. Harem Suare 'de za

ten her aşamada onlar var. Cahil Peri/er'de 

de bir kadmm, Antonia'nm gözünden aktafl

yorsunuz öykünüzü. Hikaye/erinizi kadmlarm 

baklŞ apsmdan aniatmayi özellikle mi tercih 

ediyorsunuz? 

Toplumda hayatı götürenierin kadınlar olduğuna 

inanıyorum. Ve haksızlığa uğruyorlar. İş haya

tında bir yere varabiirnek için bir kadının yaptı· 

ğı çaba, bir erkekten çok daha fazla. Çok daha 

'arsa, mesela bır travestı varsa ve komedi ile acı fazla bilgisi olması lazım, çok daha iyi davranış-

bırleşiiriidiği zaman Almodovar'a benzetiliyor. lı olması lazım. Bırçok şeyinin çok daha fazla ol· 

Ama ben İtalya'da büyüdüm, İtalya'da geliştı ması lazım, bir yere gelebilmek ıçin. Mesela 

benim sinema kültürüm. Bu benim hayata bak ı· bankada erkek çok daha çabuk kariyer yapabil i· 

şım. Almadavar'ın kendine ait bir bakışı var. yor. Bu yüzden de kadınlarda altıncı, yedinci his 

Ama bunlar birbirine benzeyebilir de. Ayrıca Al· ve duygu gelişmesi var Kadınlara daha çok 

'llodovar kendi filmlerinde sinema tarihine çok önem veriyorum, hayata karşı çok daha başarılı 

dayanan bir yönetmen. Geçmiştekı bırçok yönet· olduklarına inaıııyorum. Dünyaya bakış açıları 

rrıenden aldığı pek çok şey var. Her şeyin birbiri· 

ne karıştığı bır sinema dünya·,ındayıı. 

Cahil Periler 'de bilindik aldatma öyküsünde-

da hoşuma gidiyor. 

Bununla birlikte, Cahil Pe ri ler 'de her karak· 

terin baklŞ açlSim yansitma çabasi var ... 

ki agelerden birini degiştiriyor ve Anto- Y~n kışilikler genelde filmlerde hiç ortaya çık· 

ma 'nm bu durum karş1smdaki şaşkm/1ğm1 maı·ar. Onların rollerı ana rollere destek olmak "' 







tır. Benim hoşuma giden, yan karakterlerin de 

dünyalarını anlatabilmek Çok kısa da olsa. 

Ona çok önem veriyorum. Aparıman sakinleri 

nin dünyaya bakış açıları çok önemli. Her kişi

likte bir şeyler buluyorsun. Mesela Serra karak

teri, çok etten püften, her şeye gülen bir insan. 

Oysa sonra birden keşfediyo rsun ki aslında çok 

ağır şeyler geçi rmiş. Ama hayata gülerek bakı

yor. Ben kendisine ağlayan insanları, çok ciddi 

olan insanları hiçbir zaman sevmedim. Şakalaş

mayı bilen, kendisiyle ve hayatla dalga geçmeyi 

bilen ama içinden ciddi olan insanları seviyo

rum. 

Cahil Peri/er'in set dekaratörü, Harem Su

are'de de sanat yönetmenliği yapan Bruno 

Cesari. Kendisini Son İmparator (The Last 

Emperor), Yetenekli Bay Ripley (Talented 

Mr.Ripley) ve Malena gibi filmlerden tamyo

ruz. Kadronuzda çoğu zaman böyle tecrübe/i 

İtalyan sinemaCilara rast/1yoruz. Bununla bir

likte Türk oyuncularla da çallŞiyorsunuz. Bu 

enternasyonel setin sizin için ko/ay/lklafl, 

zorluklafi nelerdir? İtalyan ve Türk oyuncula

fi yönetmek ne gibi farklı yaklaşimlar gerek

tiriyor? 

Bazen anlaşmazlıklar oluyor. İki üç lisanla bir

likte çalışmak zor oluyor; ama aynı zamanda 

bana çok şey veriyor. Kültürleri birleştirmek 

hoşuma gidiyor. Mesela Bruno Cesari benim 

filmimi yapmak için çok büyük bir Amerikan 

filmine hayır dedi. Çünkü benimle çok iyi anla-

oyuncuların a911na uy9un olmasına di~~.ıt •dılı 

yor. Sonr.ı •;,naryoyu tekrar ya11yorum. C;ıhıl 

P~riler1n sendryosunu dokuz kez y.l/dım, onun 

cu yazışımda oyuncutarla beraber ydldırn. Oyun 

cularla okurken yazılı dil, ı.ozlü dile doniışuyor. 

Bunun ardından da, beni çekim a~masında zor-

luğa düşürebilecek sahneleri -mesela yemek sah

neleri diyelim- sette toplanıp, kamerasız kame

ramanın da olduğu bir şekilde prova ediyoruz. 

Senaryoyu evde yazıyorsunuz fakat mekanda 

prova yaptığınızda birçok şey değişiyor Yemek 

yemenin getirdiği şeyler, tabağı birisinin başka

sına vermesi ... Bunlar o sahnenin tekrar yazıl

masını sağlıyor. Ve filme ritmini verıyor, uyum 

sağlattırıyor. Bu bence işin en önemli kısmı. 

Kimlik aray1ş1 ve cinsellik filmierinizde ve öy

kü/erin ak1şmda önemli yer tutuyor, bu konu

da neler söyleyebilirsiniz? Bu iki kavram ara

smdaki ilişki hakkmda neler düşünüyorsu

nuz? 

Kimlik arayışı benim için çok önemli. Cinselliğe 

gelince ... Bana diyorlar ki eşcinsellik hakkında 

ne düşünüyorsunuz, ben de diyorum ki eşcinsel

lik kelimesine inanmıyorum. Çünkü ben cinsellik 

kelimesine inanıyorum. Hayatın boyunca erkek

leri seveceksin ya da hayatın boyunca kadınları 

seveceksin diye bir şey yok. Bir başkasına karşı 

duyulan heyecan, cinsel tercihierin ötesinde olan 

bir şey. O yüzden de buna cinsellik arayışı deme

yelim, cinselliğin sınıf farkına ve cinsel tercihle

re bakmadan sadece duygularla yaşarıması diye-

Butun <jat•t.eırrın ya~rJ.~, Y-f, /'ızpcte~. Mor 

w· M ur one dı1e ç /Önetmefı ile lt.ö.tar ı nema 

sının yenıden do1d·ı~u. Bu çok 1101 bir Y-1 ltat 

ya' nın v~rdiği on("mı bana Turkıt"' termedı Ama 

bu beni uıen bır 'I'Y d•ğil, çunl<u b 1uk olç!ide 

Cahil Perller'le ilgılı. Hamam ve Harem Suare 

belirli bir kitlenin hoşuna giden filmlerdi, ama F'ilmde Antonla, 

hiçbir zaman Cahil Peri/er kadar büyük bir se- kaybetlıgı 
yirci kitlesine ulaşmadı. O yüzden İtalya ile Tür~ •tinln yıllardır 

kendınden 
kiye arasında karşılaştırma yapamam. Cahil Pe- gizlediljı 

ri ler Türkiye'de çıksın bakalım ne olacak, ona eıcinsel bir 

göre karar verirım. ilitkisı oldugunu 

Sinemayla kurduğunuz ilişkide Türk Sinema- ketlediyor. 

s1'nm yeri ne? Türk sinemasmm kültürel ve 

tarihsel birikiminden beslendiğinizi ya da et-

kilendiğinizi veya tam tersine uzak kaldığım-

ZI düşünüyor musunuz? 

Türk sinemasının metodramiarına benzetilmek 

Almodovar'a benzetilmekten çok daha mutlu 

eder ben ı. Ben on yedi yaşıma kadar Türkiye'de 

ya~dım ve çocukluğumda tamamıyla Türk sine

masından etkilendim. Benim çok mutluluk duya

cağım şey, filmimin Erdoğan Tokatlı'nın, Lutfi 

Akad'ın, Halil Refiğ'in filmlerine benzetilmesi 

olur .. Mesela Atıf Yılmaz'a benzet beni, Erdo

ğan'ın Son Kuşlar'ına benzet ... Çok mutlu olu

rum. Sürtüğün Km, Sürtük gibi filmlerle büyü

düm. O filmlerden çok zevk aldım, ağladım, gül

düm. O yüzden benim Türk sinemasına dair bü

yük bir birikimim var. Ve bütün bu söylediğim 

yönetmenleri ustatarım olarak kabul ediyorum. 

şıyor, çok gülüp eğleniyoruz, çok iyi vakit geçi- tim. Benim en büyük ~nslarımdan biri, Türk Sine-

riyoruz ve kendini_çok da- ~ «Türk sinemosının melodromlorıno benzetilmek Almodovor'o benzetilmekten 
ha yaratıcı h~ssedıyor be- çok daha mutlu eder beni. Ben on yedi yaşıma kadar Türkiye'de yaşadım ve 
nımle çalıştıgı zaman. O 

yüzden attı ay sürecek bü- çocukluğumda tamamıyla Türk sinemasından etkilendim." 
yük bır Amerikan filmine hayır deyip gelip be- Cahil Perller 'de de bu yaklaşim belirgin şekil- ması'nı iyi tanıyan, aynı zamanda İtalyan Sine-

nim küçük filmimi yaptı. de yans1tllıyor. ması'nı da iyi tanıyan bi rı olmam. Her yönetmen 

filmlerinde mutlaka başka bir filmden, başka bir 

romandan ya da olaydan etkileniyor. Hiçbirimiz 

tek başımıza yaratmıyoruz bir eseri, her zaman 

için bir şeyler katıyoruz başka filmlerden, ro-

Küçük bir film ama mizansenin belki daha da Evet, net olarak çıkıyor ortaya. Filmde Michele, 

önemli olduğu bir film; çünkü klSitii mekan Antonla'ya sırılsıklam aşık oluyor, belki de haya-

var ve bir şekilde bunun getirdiği tekdüzeliği tında aşık olduğu tek insan o oluyor. 

aşmak durumundasm1z. .. İtalya 'da ve Türkiye'de, bir yönetmen olarak 

Filme başlamadan bir ay öncesinden, bütün 

oyuncularla, en küçük rolleri canlandıranlarla 

bile, hep beraber toplanıyoruz ve senaryoyu oku

yoruz. Senaryo okunurken ortaya yeni bir bakış 

çıkıyor, kelimeler cümleler değişiyor, repliklerin 
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a/gılamşm1z, değerlendirilişiniz, konum/andi· manlardan ya da gördüğümüz şeylerden. Mese 

flllşm1z ne gibi farkliliklar gösteriyor? Bunla- la Cahil Peri/et'in ilk yazdığım senaryosunda so-

fl neye bağllyorsunuz? nu, tamamıyla Erdoğan Tokatlı'nın Son Kuş-

İtalya'da 'Türk yönetmen' tamamen kalktı orta fat'ına gönderme yapıyordu, bunu kendisine de 

dan, artık 'İtalyan yönetmen' olarak anılıyorum. söylemiştim. Ama sonradan değiştirdim a 
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