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“LÜTFİ AKAD’IN KEMAL FİLM 
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Türk sinemasının yaşayan en 
önemli tarihçilerinden Giovanni 
Scognamillo’yla yaptığımız söy-
leşilerin bu sayıdaki odak noktası 

Kasım ayında vefat eden Lütfi Ö. Akad’dı. 
Dergide yer verdiğimiz Lütfi Akad dosyasını 
tamamlayan Scognamillo söyleşisi, o döne-
me yakından tanıklık etmiş bir sinema eleş-
tirmeninin Akad’ı ve sinemasını değerlendir-
mesi açısından da önem taşıyor. 

“AkAd’In türk SineMASInA 
getirdiĞi en öneMli şey 
SineMAdIr”
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SÖYLEŞİ

f Lütfi Ö. Akad’ın Türk sinemasında “sine-
macılar dönemini” başlatan yönetmen olma-
sını hangi nedenlere bağlıyorsunuz?

Lütfi Akad’dan önce yapılan sinema başta 
Muhsin Ertuğrul olmak üzere pek sinemaya 
benzemiyordu. Türkiye’ye sinema anlatımını 
ilk getiren kanımca Lütfi Akad oldu. Aslında 
Akad ilk filmini çektiğinde sinemayı çok iyi 
bilmiyordu. Kendisi de itiraf ediyor ancak bir 
tiyatro kültürüne sahipti ve Sezer Sezin’in 
bana anlattığına göre çok film seyrederlerdi. 
Türk sinemasının ilk gerçek sinema filmini 
çekti. İlk klâsik sinemasal anlatımı uygulayan 
Lütfi Akad oldu.

f Lütfi Akad’ın sinema dili ve sinemamıza 
getirdiği yenilikler hakkında neler söylersiniz?

Lütfi Akad’ın Türk sinemasına getirdiği en 
önemli şey sinemadır.

f Lütfi Akad’ın kamerası çok hareketli değil, 
ama buna rağmen sinematografik anlamda 
en önemli yenilikleri de Türk sinemasına o 
taşıyor. Sürekli yeni şeyler deniyor. 

Kamera kımıldamıyor; kamera oyuncuya 
gitmiyor, oyuncu kameraya gidiyor. Onu de-
niyor.

f Kamerayı dışarı çıkaran ilk yönetmenin 
Akad olduğu söylenir aslında Faruk Kenç, 
Akad’dan daha önce Kenç’in anlatımı Akad 
kadar bütünlüklü değil. Onun kadar estetiğe 
önem veren bir yönetmen değil.

Değil, çünkü Faruk Kenç aslında Almanya’da 
bulunduğunda sinemayla ilgilenmiyor, fo-
toğrafla ilgileniyor. Yani iyi bir fotoğrafçı 

diyeceksin ona, ama Lütfi ağabey hem tek-
niği hem de anlatımın içindeki yerel öğeleri 
araştırıyor. Sürekli sinemayı düşünüyor. Onu 
sadece Lütfi ağabey yapmadı, Metin Erksan 
da yaptı. Halit Refiğ de Lütfi ağabeyin etkisi 
altında aynı araştırmalara girdi. Ama şöyle bir 
durum vardı: Yeşilçam’da, sadece Yeşilçam’da 
değil yeni ya da eski Hollywood’da, bir şir-
kete bağlı bir yönetmen her istediğini yapa-
mazdı. Kendisine verilen senaryoyu çekmek 
zorundaydı. Türk sinemasında şirketlere bağlı 
yönetmen yoktu. Birkaç yıldız oyuncu var-
dı. Ancak Türkiye’de profesyonel olarak film 
çekmek zorunluluğu vardı. Kalburüstü saydı-
ğımız yönetmenlere ulaşan senaryolar arasın-
da çoğu piyasa senaryolarıydı. Yönetmenler 
bunları çekmek zorunda kalıyorlardı. Örneğin 
Lütfi ağabeyin film dizinine baktığınızda kötü 
filmlere de rastlıyoruz. Yalnız şöyle bir fark 
var, Amerika’daki yönetmenlere de uygun se-
naryo her seferinde gitmiyordu. Ancak onlar 
kötü senaryoyu en iyi şekilde çekmeye çalı-
şıyorlardı. Bizimkiler bunu yapmak istemiyor-
lardı. Yani kötü senaryoyu kötü bir şekilde 
çekiyorlardı.

f Ama sizin Türk Sinemasında Altı Yönetmen 
kitabınızda ele aldığınız altı yönetmen ne 
kadar kötü film çekerse çeksin bir öncekin-
den farklı bir şey deniyordu; en azından bir 
çaba vardı.

Evet, o deneme çabası vardı.

f Metin Erksan’da, Memduh Ün’de, Atıf 
Yılmaz’da, Osman Fahir Seden’de de bunu 
görüyoruz. Bir sahne, bir diyalog, bir kamera 
hareketi mutlaka farklılık katıyordu.
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Osman Fahir Seden Erler Film’e zaman 
zaman geliyordu.  Türker’e (İnanoğlu) uğ-
ruyordu sonra bana uğruyordu.  Elindeki 
senaryoyu önüme fırlatıyordu, ne berbat 
şey ama ben bir bölümü öyle bir şekilde 
çekeceğim ki kendimi kurtaracağım diyordu 
ve bunu yapıyordu.

f Lütfi Akad’ın Kanun Namına filmi de çok 
klişe bir hikâyeye sahip ama İstanbul’u çok 
güzel çekiyor ve pek çok farklı kamera ha-
reketi var filmde.

Lütfi Akad’ın Kemal Film dönemi ilginç bir 
dönemdir. Sonraki dönemlerdeki filmlerde 
Lütfi ağabeyin anlatımı ağırdır. Biraz Alman 
sineması tarzındadır, ağır gelişiyor. Yani 
adam uzaktan geliyor geliyor kameranın 
yanından geçiyor kadraj dışı oluyor. Ama 
Kemal Film döneminde çok hareketli bir 
Lütfi Akad’la karşılaşıyoruz. O da Osman’ın 
(Fahir Seden) yazdığı senaryolardan kay-
naklanıyor.

f İlk filmlerinde daha denemeye açık bir 
tarzı var.

O da var tabii. Yani filmin türüne göre bir 
tempo tutturuyor. Sonraki filmlerinde Lütfi 
ağabeyin biraz “ağır” diyebileceğim bir si-
nema anlatımına geçtiğini görüyoruz. Çok 
iyi neticeler aldı, ondan kuşkumuz yok. O 
dili kullanmayı kendi seçti. Zaten kendisi 
de çok oturaklı, çok ağır, çok ciddi bir in-
sandı yani kendini yansıtan bir anlatımdı. 
Doğaldır, her yönetmen kendini yansıtır.

f Yalnızlar Rıhtımı sanırım Lütfi Akad için 
bir kırılma noktası oluşturuyor. O döneme 
kadar Fransız sinemasından çok etkileniyor. 

Özellikle Altı Ölü Var, Katil, Kanun Namına 
gibi filmlerde bu çok belirgin.

Ama hiçbir zaman bunu kabul etmiyor.

f Anılarında Yalnızlar Rıhtımı’nın anlatım 
yapısının Fransız Şiirsel Gerçekçiliği’ne 
benzediğini belirtiyor. Ama o film sanırım 
bir kırılma noktası oluyor. O filmden sonra 
bir daha hiçbir zaman o tarza dönmüyor.

Evet, Kemal Film’den ayrıldıktan son-
ra dönmüyor. Israrla söylüyorum, orada 
Osman’ın senaryolarının etkisi de var.

f Lütfi Akad’ın tiyatroyla da çok ilgili oldu-
ğunu biliyoruz. Bu alandaki bilgisi sinemaya 
da yansıyor. Oyuncu yönetimi, mekân kulla-
nımı, diyalogun önemi gibi şeylerin farkında.

Türk Sinemasında Altı Yönetmen kitabında 
seçtiğim yönetmenlerin bir ortak noktaları 
araştırmacı olmaları, yani Lütfi ağabey ka-
dar Halit de aynı sorunlara eğilen bir kişiy-
di, çok okuyan, çok film seyreden biriydi.

f Akad’ın sinemasını diğer çağdaşların-
dan ayıran özellikler de var. Göç temasını 
alırsak, Göç Üçlemesi Halit Refiğ’in Gurbet 
Kuşları’ndan ve Metin Erksan’ın Acı Hayat 
filminden başka bir yerde duruyor.

Bir de Lütfi ağabey Türkiye’de başta san-
sür yüzünden zor yapılabilen “gerçekçi 
sinema”ya çok bağlı kaldı ve zorladı. Ba-
zen filmlerinde anlatmak istediği sorunu 
çok açık şekilde anlatamıyordu sansür 
yüzünden. Hudutların Kanunu’nda iki şey 
üzerinde durmak istedi: Bir kaçakçılığın 
gerçek nedenleri, iki ağaların düzeni ama 
ağaların düzeni ve kaçakçılıkla olan bağlan-
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tıları filmde çok açık bir şekilde geçmiyor. 
Daha çok Yılmaz’ın (Güney) öyküsü var ki 
filmin ilk senaryosu Yılmaz’ın getirdiği bir 
senaryodur. Fakat orada ilgi noktası kaçakçı 
ile öğretmen kadın arasındaydı, Lütfi ağa-
bey onu pek sevmedi ve yeniden yazdırdı 
senaryoyu. Çünkü Lütfi ağabeyin kendisi 
bana söylemişti, anlatmak istediğim ağalar-
la kaçakçıların ilişkisi demişti.

f Lütfi Akad bir yandan da çalıştığı kişi-
lere sinemayı öğretiyor. Türkan Şoray ve 
İzzet Günay’a Vesikalı Yarim’de oyunculuğu 
öğretiyor. Çalıştığı görüntü yönetmenine 
görüntü yönetmenliğini, asistana asistanın 
görevlerini gösteriyor.

Bir de Türk sinemasında oyuncu yönetme-
ni diye bir şey yok. Genelde yönetmenler 
oyunculara sahnenin trafiğini anlatıyor. Ka-
pıdan gir, dur, ilerle, otur vb. şeyler. İki kişi 
benim bildiğim kadarıyla oyuncuları yöneti-
yordu. Lütfi ağabey ve Metin Erksan. Bir de 
oyuncu seçimi tabii ki, mesela Türkan en iyi 
filmlerini Lütfi ağabey ile çekti.

f Oyuncu seçimlerinde neye dikkat edi-
yordu?

Oyuncu seçimini tipine göre yapıyordu. 
Fakat ondan sonra çekimde oyuncuyu yö-
netiyordu ki Türkan yıllar geçince mesleğini 
öğrendi. Ama Vesikalı Yarim döneminde 
henüz iyi bir oyuncu değildi Türkan. Çok 
güzel bir kadındı, onun için kullanıyorlardı.

f Türk sinemasının en önemli üçlemesi 
olan Gelin, Düğün, Diyet filmleri için neler 
söylersiniz?

Lütfi Akad’ın en başarılı üçlüsü pek tabii. 
Gerek göç olayına gerekse göç edenlerin 
büyük kente yerleşebilmeleri ve büyük 
kentin temposunu yaşayabilmeleri için yap-
tıklarını ya da yapmadıklarını çok açık ve 
gerçek bir şekilde veren filmlerdir. Akad’ın 
en başarılı çalışması benim için.

f Lütfi Akad göç eden insanların değerler 
sistemindeki dönüşümü ve şehre ayak uy-
durma sürecini de çok iyi anlatıyor.

Bir dönüşümden kaynaklanan değişim bu; 
yani mecbur olarak büyük kent insanı ol-
mak. Ya olursun ya gidersin durumu.

f Halit Refiğ’in filmlerinde eksik kalan şey-
lerden biri de bu. Onun filmlerinde büyük 
şehre gelenler yerleşiyor ama kendi değer-
lerini olduğu gibi koruyor. Fakat Lütfi Akad 
zamanla o değerlerin değiştiğini gösteriyor.

Lütfi Akad’ın o üçlemedeki karakterleri çok 
gerçek karakterler, senin kabul ettiğin ka-
rakterler. Halit’in filmindeki kimi karakterler 
abartılı.

f Gurbet Kuşları’ndaki ailenin çocuklarının 
değişim sürecini düşünürsek, o çocukların 
bir tanesi dışında hepsi aynı kalıyor ve bir 
duvara çarpıyorlar, sonra da yok oluyorlar. 
Ama Lütfi Akad’ın karakterleri değişiyor, 
dönüşüyor bir şekilde.

Gerçek o zaten. İstanbul’da kalabi-
len değişendir, dönüşendir yoksa gider. 
İstanbul’dan ya da İstanbul yüzünden sili-
nir. Lütfi Akad’ın filmlerini gerçekçi sinema 
açısından iyice analiz etmek gerekiyor.
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