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BUNLAR ÇOK ONEMLI» 
Sessiz Ölüm 2001 'de bitmişti. Geçen za

manda neler yaptınız? 

200l'den sonra uzun metraj projemi gerçek 

l eştırıııek için kendirnce eksiklerını vardı, onla 

rı tamamiayabiimek ıçın bazı şeylere yöneldim; 

mesela oyuncu yönetimini öğrenmek ıstiyor

dunı. Bir yandan da bu sırada şanslıydım; ek

sıklerinı iizerine çalışırker belgesel yapma fır

sat. nı oldu. 

Oyunculuk yönetimine yönelmeniz/e Sessiz 
Ölüm 'de Jülide Kural ile çalışmanız arasm

da bir ilişki var mı? 

A ,lındd o benim için ço> bliyuk bır deneyim ol 

du. Jıılide bana orada çok büyük bir kıyak yap 

tı (,-·)k ıyı bir oyuncu olmasına rağrnrn, sadece 

'Jeı ım tedikleı •mi yaptı. 8ens• ne kadar kısıt-

~'' er ıste•ebıldiğırrıi fark ettinı. Çunku ne ıs

., yaptı~:r.ı fJrk ettim· anıa lıen oyuncu yö

t ı cıı larıında ne ısteyeı:.eğımi ... re nasıl iste 

yecegınıı bilmiyordum. Onun yerine başka biri

si gelseydi ya da Jülide bana kötu davransaydı, 

ben istemediğim halde abartılı aynasaydı ya da 

bambaşka bir şekilde farklı oynasaydı, ben bu

nu hiç hissedemezdim. Ama o ne yaptı· Kendi

nı bana teslim ettı. Ben de o zaman anladım kı 

bunun sınırları çok geniş. Oyuncudan neler ı.

teyebileceğini, oyunetıluğun nereye gidebilece

ğini tam olarak öğrenmek lazıır, Şansıma o 

gunlerde Nazım'ın 100. doğum yılı nedeniyle 

Genco Erkal'ın yönetiminde 'Nazını'a Arrm 

ğan' adında bir oyun hazırlanıyordu, istanbul 

Kültür ve Sanat Vakfı da CİKSVl yapımcılıgını 

ustlennıişti. Teklif onlardan geleli, ama gelme

seydi de ben gidecektinı. "Bunca in5an bir ara 

ya geldiler, çeker misin'" dediler, ben de "Ta

m>'lm, belgeselini yapa/tm" dedim. Şimdı bıt 

nıek uzere. montaj .ışarna>ında. Ayrıca Jülide 

Kur.ıl ın 'Frida' ve 1\Jlahınur ~engun'un 'Unut 

mak' oyunlarında gösterilmek üzere de vıde

olar hazırladım. Ondan sonra dansla da ilgıli 

bir şeyler öğrenmek istıyordum. Bizde sanat 

eğitimi öyle acayip kı sanki her şey birbirinden 

bağınısızmış gibı davranılır Sinema eğitimin

de klasik daıısı da baleyi de modeı-n daıısı da 

bilmiyoruz; hıçbir şey bilmiyoruz, sanki bizi il

gilendırmeınıiş gibı. Halbukı sahne sanatları

nın hepsı birbırinı ilgilendiriyor. Zeynep Tan

bay ıle 'Nazım' projesinde tanışmıştık; onun 

bir gösterisi için Harran dansl.myla ılgili yarı 

belgesel bir video hazırladım. Sonı·a 

IKSV'den bir teklif geldi. Pına Baustlı Istan 

bul projesını yapmaya başlayacaktı; biz daha 

ilk günden bu projenin hikayesini an l ,ıtıııaya 

karar verdik Pina B.ıusc l ı't.:ı lıır ri tm yakala 

maya çalışıyorum. Dansın özunde ritnı vaı; kı 

Pina Bausch da bu rıtını çol< öııeınsiyor Ben-

ce rJaıısın ozunrJe İstanbul'li arılatnııyoı; İstan- , 



bul'da yakaladığı rıtıni anlatıyor, bizını kendı 

ritııııınızı. Ben de lstanbul'u çekeceğim once, 

o rıtnıı yakalayıp provalar ve gösteriyle bağ· 

lantısını kurmaya ç,>lışawğıın. Onurı dansını 

• .ınl,ıtmak böyle mıirnkün. 

Sahne sanatlarmdaki çaltşmalarmm d1şmda 
bir de Arjantin yolculuğu var galiba ... 
Arjaııtin'F geçen sene Kasım' da, krizden yakla

şık altı Jy sonra Metin Yeğin ile birlikte gittik. 

Bir ay kaldık. Neredeyse devrim yaşanıyordu. 

Festivalele filmlerınıizi gosterdik, Boran 'Per

şembe Annelerı'nin duzenlediğı bir belgesel 

filın festivalinde ödül aldı. Sonra anneleri e kur 

duğumuz ilişkinin de yardımıyla ıkı farklı film 

projesı çıktı. Bir tanesi şu anda Arjantin'de so

kakta polıtik ve sosyal olarak ne olduğunu an

latacal< bir proje. Bu projenin çekimleri daha 

uzun vadede de sürecek Şili, Güney Afrika ve 

Türkiye'yi de ıçıne alacak daha kapsanılı ve ge

nel olarak 'Unutmamak' uzerine bir belgesel 

olacak. Bizde hemen hemen yaşananlar aynı, 

ama Arjantin unutmadı. Neden unutmadı 1 

Unutmamak, tarihin tekrar etmesini engelle

mek, bunlar çok önemli şeyler. Turkiye'de 

30,000 kişi öldü, bu resmi rakam, gerçek ra

kam belkı bunun ıkı katıdır. 1980'den sonra 

l,OOO,OOO'dan fazla kişi işkence görmüş. 

30,000 kişi öldüyse bunların katilleri de bura

da. Bunlar ne yapıyor1 30,000 insanın en az 
300,000 yakını var. Bunlar ne durumda? So

kakta çarptığın bir adam belki bir katil, ya da 

cinayete kurban gitmiş bir yakını var, ya da iş· 

kence görmuş ınsanlar sokakta dolaşıyor, fakat 

hıçbırı kendini ifade edemiyor, ne yaşadıklarını 

anialamıyorlar Bunun toplumsal bellek açısın

dan çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve unut 

mak baskının sürdüğünün de işareti. Unutmak 

aynı zamanda bunların yeniden olına ihtimali 

ni de içinde barındırıyor. Arjantin'de mikrofonu 

kime uzatırsanız uz;ıtırı, lııçbir açıklama yap 

madanı "Unuttunuz mu?" diye sorun "Asla 1" 

derler; bizde sorun "Neyi?" derler, "Neyi unut

ttık mu>" Esasında bu, "Biz o kadar çok şeyi 
wwttuk ki, senhangisini soruyorsun>" sorusu

nu da içinde taşıyor. Deprem unutuldu, ekono· 

mık kriz unutuldu, 30,000 kışi unutuldu, 80 

darbesi uııutuldu, Sivas unutuldu. Orada unut· 

madıkları gibı, bununla da yaşamayı sürdürü

yorlar O da zamanla toplum iç ın faydalı bir ha

le dönlışüyor. Mesela Tüı·kiye ve Arjantin'de 

krizler aynı zamanlarda benzer koşullarda ya

~andı; ama Amerika Arjantin' e yardım etmedi, 

Türkiye'ye yardım etti. Amerika'nın Türkiye'ye 

yardım etınesiııiıı temel •;ebep lerınden bır t<ıııe· 

sı Ortadoğu politikasıydı. Ama ona rağmen 

Turkıye'de birçok eııtelektüellilıeral yazar dar

hey; savundu, "Ordu el koysurı," dedi. Hen de 

bunlar li be ı al, faşıst olmayan jdZarlardı ı O, 

yal denıokr<tl;ır .eslerinı çıkarınadı F.sız Je e 

;ımizi çıkar'lladık. Arjantin'de ise ortada dev 

let yok kimse başkan ya da bqbakan olmak • 

!emiyor, habire parlamento cleğişiyor, korkunc 

bir kriz var .. Akla ne gelir? Tak diye ordu ge· 

lecek Türkiye'de olsa 100,000 kere gelir. Ora 

da asla gelmiyor. Neden1 Korkunç de~ifre e• 

mişler. Ordu bir şey yapsa, halk tüm hıncını 

oradan çıkar de ık 

Gazi Davasi üzerine olan Gereği Düşünüldü 

belgeseli nasil oluştu? 
ı CJ96'da Aydın Bulut'un yönetmenlığinı yaptığı 

Gazi Mahallesi belgeselinin kurgusunu yapmış

tım. O doııem bu tur konularda yapılan ılk ba

ğımsız belgeseldi. Şiddet sürüyordu. Çok ıyi 

tepkiler aldı. Bizi çok cesaretlendirdi. Fakat 

sonra dava devam ettı ve çok kötü koşullarda 

devam etti. Ben onu takip etmek istiyordum. 

Remzi l<azmaz da davanın avukatlarından, sı 

nemaya da çok meraklı. Bır araya geldik, ben 

teknik altyapısını üstlendim. O da olayı çok iyı 

bildiği için yönetmenliği üstlendi. Yaklaşık bır 

yıl davayı takip ettik. 

Trabzon 'a gittiniz, geldiniz ... 
Evet. İşte o süreci anlatmak istedik. İkinci bir 

katlıamın hukuk alanında yaşandığını göster

mek istedik. Birazcık da boyun borcuydu, öyle 

'JJ. "'; z O ı ıyi r ııı n :at• 

Me;eıa Turk f d ınd 

yaş.ıyan ır 

Penızi'yle Jrtak fıkrımızdi A er bı quntu 

oto bu< yol c Jluğunda topu ·~pu yar•nı .cJ 

davalar için çiınku davaıar y.ırım o..ı ttoı laz 

ı surr"luyordu 20 at gıo ı 2G ,.ı d ru 1' 

lu kalettıler Bunıar fak r ı~santar r erkezn b 

le ~araları )lmad.gı ıç~ ı·emeyen ns..ınıar 

Otobu> ı·Jtac ık lar fOid fPı ek fı;r..,e,ıe e• 

den getırdiklerinı yıyecekler B, nsanl3r ço

r.uklarını kaybetmi,ler. Bu o kJd,ır bu1uk bı 

saygısızlık ki. Devletin bizim adımıB, vat •n 

daşları adına yaptığı korkunç bir ,ayqısızlık. 

Bu filmi yaparken daha çok seyredP.nleruı utar 

masını istedim. Dolayi ı olarak bız ~orunıluyuz 

Biz ses çıkarmıyoruz. Devlet de bızım adımız~ 

doğru bildiğini bu şek• de .ıygulutor Baz• 

önemli görüntüler var ya belleklerimızde ter 

eden, onları da hatırl;ıtmak ı>tedi< Me·.el. tir 

gönüntü bir saatlik bir şey kadar etk• luyor· 

<ize zınc.rleme olarak butun daha once JIJŞa· 

nanlar• hatırlatıyor Yakında V• D' sı ık" ık 

Peki geçen yaz yapilan 'Kadmlar Birbirleri
ne Doğru Yürüyor' eylemi üzerine olan Yol

dan Ç ıl<lılı projesi nasıl oluştu ? 

Pınar Selek ile konuşuyorduk, onun eylemi 

filmleştirmek gibi bir projesı vardı, bizden de 

fikir alıyordu ne yapılabilir diye. Ben de bun 

dan mıithış bir film çıkabileceğinı ;öyledim. 

Böyle bir film çekiise böyle bir produksıyon ya 

pılamaz, ama boyle bir prodliksıyon yapılrıış

sa böyle bir film çekilir. 'Sen yapar miS/ > 

dedi. "Tamam yapanm; ama mutlaka bayan 

kameraman olmasi laz1m ' dedim. E rkek ka

meraman olursa işin büyüsü kaçar, ufak ame 

ra olması lazım. Kamera tecrubesi olması 

önemli değil, ama önemlı olan kemeramanın 

göruşmeler yapıl•rken orada sırıtmıyor olması 

Sonra dört kameraman kadın dagılarak ey

lem Türkiye'yi dolaşırken yaklaşık elli saatlik 

çekim yaptılar. Sonrasında göruntiJier bir an 

ya geldi, tartışt.k. Onlar kameraManlıgıı ote· 

sinde bir iş yapınışiardı ve yönetim aşamasınJ 

da dahil oldular. Bir yöneınıenli değil, boş yö

netmeni ı oldu. Zaten her şeyin ı kadınların yap 

tığı bır projenin yönetmeninin tek bir erkek ol

ması da bu projeye uygun olmazdı. Ş ı md ı bu 

belgeselin tekrar bir kurgusu 

yapılacak sonra onun da 

(yukarıdan 

d1d91J3) 
Arjantın 

çe ımieri VCD'si çıkacak, kadın ~uru 

Yoldan Ç· .tik ••luşlarında gösterimi yopıla 
Gl.-eg, 
D•ıuno1du 
belge eli ı 

cak. Ayrıca eviemın getdığı 

yerlerde gösterilecek. t' 
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