Derviş Zaim:
“Sanat tarihi belirli tercihlerin tarihidir”

Boğaziçi Üniversitesi’nin 140. yılı kutlamaları kapsamında
Mithat Alam Film Merkezi’nde retrospektifi gerçekleştirilen
Boğaziçili yönetmenlerden biri de Derviş Zaim’di. Etkinlik
kapsamında Tabutta Rövaşata ile Filler ve Çimen filmleri
gösterilen Derviş Zaim, 15 Ekim 2003 tarihinde Merkez’e
konuk oldu ve kendisiyle hem bu iki filmi, hem de o sırada
vizyonda olan son filmi Çamur üzerine, Merkez yöneticisi
Yamaç Okur’un moderatörlüğünde, kapsamlı bir söyleşi
gerçekleştirildi.

Üniversite Yılları
Derviş Bey, siz de Boğaziçili bir yönetmen olduğunuza
göre üniversite yıllarında sinema ile olan ilişkinizden
bahsetmenizi isteyerek ortamı sıcaklaştırmak hoş olabilir. Sinema açısından nasıl bir üniversite ortamı vardı sizin yıllarınızda?

D

erviş Zaim: İlk aklıma gelen şey şu an Orta Kantin’in
yanında, spor salonunun olduğu yerde bulunan, 16
mm’lik film seyrettiğimiz oda. O yıllarda sinema kulübüydü orası. Orada Kurosawa’nın Rusya’da çektiği Dersu
Uzala (1975) filmini seyrettiğimizi çok canlı olarak hatırlıyorum. Sonradan arkadaşlık geliştireceğimiz Nuri Bilge
Ceylan’ı da ilk kez orada görmüştüm. O yıllarda Nuri daha
çok Fotoğraf Kulübü’ne takılmıştı, bense Sinema Kulübü’nde kalmayı tercih etmiştim. Sinema Kulübü’nün oldukça canlı bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim. Fakat
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bana sinema ile ilgili esas virüsü bulaştıran, okulda Sinema Tarihi ve Sinema Estetiği dersleri veren Üstün Barışta’dır. Sanırım ilk kez ikinci sınıfta seçmeli olarak onun
dersine girmiştim. Sinemayla ilk ciddi bağım o beş-on kişilik sınıflarda başladı. Daha sonra Üstün Bey beni film setine davet etme inceliğini gösterdi. Stüdyo yukarıda, Cengiz Topel’de, okulun arkasında bulunuyordu. Okula yakın
olduğu için oldukça şanslıydım; öğleden sonra çekim oldu
mu çıkar, doğru oraya giderdim. Orada kamera nedir, ışık
nedir bunları görme imkânını buldum. Reklam filmlerinin
çekim aşamasını izleme şansım oldu. Yine üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü bünyesinde bir
kısa film deneyimimiz oldu. Bu projenin biraz trajikomik
bir hikâyesi vardır esasında. Ben ve arkadaşlarım film
çekmeye karar verince düşündük taşındık; amatörlüğün
de verdiği cesaretle bir Kafka uyarlaması çekelim dedik.
Bu, orta metrajlı bir film olsun, Kafka’nın çeşitli yapıtlarından serbestçe alınmış kısımların bir kolajı olsun istedik
ve 50 dakikalık bir film planladık. Illford diye siyah-beyaz
film üreten bir şirket vardır. O yıllarda sinema filmi alanında Türkiye’ye yeni gelmişlerdi ve pazara girmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla şansımızı denemek istedik. Dosyayı
aldık, Illford’un Türkiye temsilcisi ile görüşmek üzere genel
müdürlüğe gittik. Genel müdür pat diye “tamam, size 10
bin metrelik siyah-beyaz film vereyim ben,” dedi ve hakikaten verdi. Şimdi, 10 bin metrelik siyah-beyaz negatif film,
bir servet demek; hâlâ bir servet demek, seksen kutu civarında film. Video kamera ile okulda kısa film çekmemiş
adamlarken birdenbire seksen kutu Illford negatif filmimiz
oldu. Bunu bulan adam ötekini de bulmalıdır, bulmak zorundadır, diye düşündük. Nitekim bu kadarını bulduk gerisini de getirmemiz lâzım diye Rektörlüğün, Mezunlar
Derneği’nin, eski mezunların kapısını finansal destek talebi ile çok aşındırdığımızı hatırlıyorum. Fakat pek bir işe
yaramadı. Hal böyle olunca o filmler Mimar Sinan Üniversitesi’nin buzdolabında çürüdü. Mimar Sinan Üniversitesi
de bize çok yardım etmişti o zaman, Sami Şekeroğlu ve özellikle İlhan Arakon. Hiçbir mecburiyetleri olmamasına
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rağmen o filmleri bizim için yıllarca sakladılar. O negatifleri keserek; fotoğraf makinesine sararak bütün senaryoyu
bir fotoroman gibi çektiğimizi de hatırlıyorum. Böylelikle
finans kaynaklarını daha kolay ikna edebileceğimizi, ya da
kendi aramızda estetik bakımdan daha kolay bir ortak dil
bulacağımızı
düşünüyorduk.
Fakat
çok
sonraları,
Illford’un bize yanlış mal verdiğini farkettik. Bilerek ya da
bilmeyerek. Verilen filmler yalnızca ‘high speed’ kameralar
içinmiş. Bunu nasıl öğrendik? Ben Tabutta Rövaşata’yı
(1996) çekecekken yine negatif ham film peşindeydim. Hani orada Illford’larım var, bayatlamadıysa onları kullanayım diye Mimar Sinan’a gittim. Test için birtakım parçalar
alıp Sinefekt Laboratuarı’na götürdüm. Laboratuar şefi
Yusuf Özbek durumu hemen farketti tabii ve seneler sonra
onların deyimi ile bize ‘yanlış mal’ verildiğini anladık. Tekrar Boğaziçi günlerine dönecek olursak; finansal destek
arayışlarının yaklaşık bir buçuk sene sonrasında Kafka’yı
temel alan senaryoyu eldeki siyah-beyaz negatif ham filmle
çekemeyeceğimizi anlayınca, bir eskiz film olarak videoya
çekelim dedik. Senaryoyu değiştirdim. Kendi imkânlarımızla çektik. İdareye gittik. İdare de bizi Marmara Üniversitesi’ne yönlendirdi. Marmara Üniversitesi’ndeki montaj
ünitesinde filmin montajını yaptık; şu an orada öğretim
görevlisi olan Selahattin Yıldız montajcı olarak bize yardım
etti. Böylelikle film ortaya çıkmış oldu. Her ne kadar ses
miksajı doğru dürüst yapılmasa da, bu bile bizim için çok
önemliydi. Ben ve Yavuz Draman Marmara Üniversitesi’ne
gidip montaj yapıyorduk ve filmi estetik açıdan yetkinleştirmek için sürekli tartışıp konuşuyorduk. Böyle bir deneyimi gerçekleştirebilmek için kulüp içinde de epey kavga
ettiğimizi hatırlıyorum. Çünkü kulüp üyelerinden bazıları
filmin çekilmesine karşıydılar. Kavgası, gürültüsü ve dalaşmalarıyla çok canlı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. O dalaşmaları da Sinema Kulübü’nün tadı tuzu olarak hatırlıyoruz tabii. Sinema Kulübü çatısı altında bulunmaksızın okul içinde başka bir kısa film çektiğimi de
belirteyim. Kamerayı As adlı on dakikalık bir deneysel
filmdi bu ve kendi imkânlarımla çekmiştim.
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Siz aktif olarak mı yer alıyordunuz Sinema Kulübü’nde, yoksa daha ziyade dışarıdan katkıda bulunmayı
mı tercih ediyordunuz?

D

erviş Zaim: Şimdi her şeyden önce kendime ait bir
özeleştiride bulunayım. Sinema Kulübü’nün ağır işçileri Yeşilçam’a gidip oradan filmleri alan ve her hafta burada öğrencilere gösteren takımdı. Ben o işlerde ‘tembel’
bir adam olarak bunlara hiç girmedim. Daha çok ‘nasıl
film yaparız, senaryomuz şöyle olsun, böyle olmasın’ gibi
konulara kafa patlatan takımın arasındaydım. Bir de bir
yıl başkan yardımcılığı yapmışlığım var. Zaten dediğim gibi
kulüpten olsun ya da olmasın kimi insanların bir arada bir
şeyler yapmaya çalıştığı hareketli, sıcak bir ortam vardı.
Mesela şu anda ‘Sinema’ dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Mehmet Açar, Tiyatro Kulübü’nde oyunlar sahneliyordu. Onunla ara ara sinema konuştuğumuzu
da hatırlıyorum. Sonradan Tabutta Rövaşata’nın müziklerini yapanlardan biri olan Murat Sertel’in de (Sinema Kulübü’nde bulunmamasına rağmen) kendi konserlerinde
sahnedeki perdeye projeksiyonla kısa filmler yansıtmasını
hatırlıyorum.

İlk kitabınız ‘Ares Harikalar Diyarında’nın serüveni de
üniversite yıllarına mı uzanıyor? Bunu soruyorum,
çünkü Derviş Zaim, yönetmenliğinden önce bir yazar
ve yanılıyorsam düzeltin, 1995 yılında ilk kitabınızla
Yunus Nadi Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştınız.
O ödülü 1992 yılında kazandım, 1995’te kitap yayımlandı.
Kitabı üniversitede iken, bu kampüste yazdım. Sinemaya
aktif olarak başlamadan önce birtakım öykü denemelerim
vardı. Yayınlamak istemediğim, daha çok kendimi geliştirme amacına yönelik şeylerdi, kendimi bilemek adına
yazdığım eskiz kıvamında çalışmalardı. Sonraları edebiyata
paralel olarak senaryo yazarlığına da kaydım. Çok daha ileride de çekemediğim bazı senaryoları roman olarak yazmaya başladım. ‘Ares Harikalar Diyarında’ da onlardan bir
tanesi. Her ne kadar ‘koşulların dayatması olarak edebiya-
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ta kaydım’ şeklinde algılanıyorsa da sözlerim, edebiyatla
uğraşmak inanılmaz bilemiştir beni. Şu anlamda;
dramatizasyon, karakter, sahne oluşturulması gibi meseleler üzerinde düşünmemi sağlamıştır roman veya hikâye
yazıyor olmak. Senaryo sanatıyla ilgili bazı şeylerin daha
erken farkına varmamı sağlamıştır. Tersi de doğrudur: Sinema ile ilgilenmek edebiyatçı tarafımı da başka açıdan
beslemiştir.
Filmlerinizde mekânlar oldukça önemli, hatta merkezde yer alıyor. Kitabınızı okuyan bir kişi olarak, romanlarınızda da mekânların bir kişi gibi anlatılıyor olması
ve kullandığınız tasvirler dikkatimi çekti; bu anlamda
yazarlığınız filmlerinizde de kendini gösteren bir unsur
oldu sanırım.
Tabii ki. Filmlerimde mekânların kendisinin bir karakter
olarak ortaya çıkmasını açık ya da gizli arzuladığımı itiraf
edeyim. Çamur’u (2003) -Çamur’daki tuz gölünü, denizi ve
onların karakterlerle konu üzerinde bıraktıkları etkiyi- düşünün. Ama yazarlık deneyimim sadece mekâna ilişkin
tarzımı belirlemeye yaramadı. Dediğim gibi, mekâna ilişkin, karakterizasyona ilişkin, tona ilişkin birtakım hususlarda ve başka hususlarda antrenman yapmamı sağladı.
Romanda bir anlatım stratejisi olarak -başka şeylerin yanı
sıra- dipnot kullandım mesela. Dipnot bir süre sonra merkezde anlatılan şeyin kendisi haline geliyordu romanımda.
Filmlerimde de başka anlamda dipnot çağrıştıracak kullanımlar vardır. Filler ve Çimen’deki (2000) birbirini tetikleyen, birbirine gönderme yapan, birbirini açıklarken ortaya
başka soru işaretleri de atmayı deneyen çok hikâyeli, çok
karakterli anlatımın köklerinde bu var mıdır, sorusu sorulabilir. Tabii aşırı yoruma kaçma tehlikesini göze alarak!
Tekrarlar ve kara mizah vardır romanımda. Tabutta
Rövaşata’daki tekrarlar ve ironi insanın aklına gelebilir
hemen bu saptamanın ardından. Yani birtakım ayrıntıları
daha sonra sinemada yapacağım şeylerin küçük bir habercisi olarak görebiliriz.
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Bir de film yapma deneyimi içinde, senaryonun çok önemli
olduğuna inanıyorum. Hatta kendi adıma senaryodan sonraki finans arama, çekim, vs. gibi şeylerin bir anlamda yine aynı terimi kullanacağım- dipnot gibi gözüktüğünü
dahi söyleyebilirim. Bence sinema yapmanın en büyük
zevkleri senaryo yazmak ve mekân aramak, ki bende bu ikisi iç içe geçer: Mekân ararken senaryoyu yazmaya devam
ederim ya da senaryo biter, ama mekânları bulmadıkça o
senaryoya tamam demem, tamamen senkronize gelişir bu
ikisi. En büyük zevki senaryo bittiği zaman yaşarım ben,
bir de her şey bitip de projeyi perdede gördüğüm zaman
tabii.

Tabutta Rövaşata
Üniversite hayatınızdan ve ‘Ares Harikalar Diyarında’dan sonra Tabutta Rövaşata’yı görüyoruz. Sanırım
okul yıllarınızın hemen sonrasına denk geliyor. Hangi
yılda mezun olmuştunuz?

D

erviş Zaim: Ben 1988 mezunuyum, ama daha sonra
Tarih Bölümü’nde master’a devam ettim. Aynı dönemde, 1992 yılında, yerel bir televizyon kanalı olan Belediye Radyo Televizyonu’na yapımcı olarak girdim. Organizasyon yönünden mükemmel bir yer değildi, ama beni çok
geliştirdi açıkçası. İyi niyetli insanlardı, ama dediğim gibi
kurumsallaşma anlamında problemleri vardı ve bu problemler benim işime yaradı. Gider gitmez “sen ne yaparsın?”
dediler, senaryo yazabileceğimi biliyordum, “size bir program yapabilirim,” dedim. Yalnız set deneyimim vardı, onu
da söyleyeyim. Reklam filmleri setine gitmişliğim ve sınırlı
bir yapım yönetim asistanlığı deneyimim vardı. Bir de
1986 yazında birkaç ay Lefkoşa’daki bir televizyonda staj
yapmıştım, hatta staj esnasında bir belgesel çekmiştim.
Dolayısıyla düpedüz olayı bilmemek gibi bir durum söz
konusu değildi. Sonuçta kanala program yapabileceğimi
söyleyince bana bir kültür-sanat ve gençlik programı verdiler. İlk zamanlar asistan dahi vermediler, bir şoförle ben,
bir de kameraman. Bir gecelik montajlar... İlk birkaç hafta
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inanılmaz yorulduğumu hatırlıyorum. Sonraları biraz daha
oturmaya başlamıştı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim,
bana çok büyük bir deneyim sağladı. Niçin deneyim sağladı: Hata yapma lüksüm oldu. Üstelik bir de maaş verdiler:
Al kamerayı, hata yap, öğren. Orada kendimi bilemeye
başladım. Örneğin bale ile ilgili bir şeyler çekeceksek kendime göre mizansen kuruyordum, klasik anlatı çerçevesinde farklı tekniklerle bu sahneyi nasıl çekebilirim, onları
deniyordum. Bu arada tabii edebiyat çalışmalarım ve senaryo denemelerim de devam ediyordu.
Daha sonra İngiltere’den Warwick Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nden (Cultural Studies) bir yıllık bir
yüksek lisans bursu kazandım. Fakat ben Sinema Bölümü
(Film Studies) ile ortak çalışmak istedim ve kabul edildim,
oldukça şanslıydım o açıdan. Daha ziyade teorik eğitim veren bir bölümdü orası ve önemli birkaç akademisyen vardı.
Televizyon deneyiminden sonra tam istediğim şey ayağıma
geldi diyebilirim. Çünkü o aşamada benim ihtiyacım olan
şey teorik bir bakış açısını yetkinleştirmekti, teorik bir
perspektifti. İngiltere’de az çok bunu elde etmeye çalıştım.
Bir de oranın klasiklerden oluşan çok güçlü bir video arşivi vardı, onları izleme fırsatım oldu. Ek olarak orada senaryo yazdım, atmosferi kokladım. Ama okul pratiğe yönelik değildi, klasik tarz bir sinemaya eleman yetiştirmeye
yönelik bir mantığa sahip olmadığı için benim de oradaki
sektörle bağlarım cılız kaldı. BBC’nin dizi film çekimlerine
izleyici olarak gittim, ama gerek yabancı olmam gerekse
başka faktörler orada şansımı daha fazla denememi engelledi. Bir yıllık bir tecrübenin ardından, 1995 yılında Türkiye’ye döndüm ve üç yıl önce, 1992’de, Yunus Nadi Ödülü
alan kitabımı Afa Kitabevi’nden bastırdım. Ardından
TRT’de kültür programlarında metin yazarlığı yaptım. Ülkedeki antik kentleri, tarihi yerleri tanıtan bir programdı
bu ve o program içinde epey seyahat etme imkânım oldu.
O sıralarda elime yeniden aldığım bir senaryom vardı, İngiltere’de yazdığım ‘Muz Eğrisi’ adlı bir senaryo, onu gerçekleştirmek için Yeşilçam’a ve Yeşilçam dışındaki yapımcılara gittim. Gittiklerimden ‘hayır’ yanıtı aldım. Hepsinden
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kesin bir ‘hayır’ cevabı alınca da “kendi göbeğimi nasıl kesebilirim” diye düşünmeye başladım.
Ve Tabutta Rövaşata ile ilgili serüven başladı. Tabutta
Rövaşata ile ilgili serüvende beni esinleyen şey ne idi, önce
onu açıklayayım: Daha önce Türkiye sinema endüstrisine
girmemiş, o dişliden geçmemiş, sadece reklam piyasasında
asistan kimliği ile cılız bir şeyler görmüş, TV deneyimine
sahip bir adamı uzun metrajlı film yapmaya iten cesaret,
başka birçok şeyin yanı sıra İngiltere’de gittiğim bir kurstan kaynaklanmıştır. Esasen para tuzağı olan kurslar doluydu ortalıkta. Önce bu da onlardandır diye ciddiye almadım. ABD’de çok meşhur olmuş bir adam, Dove S.
Siemens, İngiltere’ye gelmişti ve bir haftada sinema sanatını öğretmeyi garanti etmekteydi. Üç gün boyunca Londra’da çok konsantre bir seminer verecek ve size öğretecek:
Bir film nasıl çekilir, nasıl hazırlık yapılır, nasıl pazarlanır,
nasıl ödül alırsınız...! Oradaki ciddi basın dahi, adamla ilgili yazılar yayımlamaya başlayınca benim de ilgimi çekti.
‘The Guardian’ bir yazı yayımladı mesela. İşte Spike Lee bu
adamla ilgili diyor ki, “ben o kursa gitmeseydim şu anda
şuradaydım,” efendim “Tarantino bunun kursuna gitmiş,
şunu demiş,” gibi makaleler çıkıyor sürekli. Bu arada
Tarantino ile ilgili hikâyeyi de anlatayım. Bizim kursu veren adam, Dove, kursta, ‘problem’ sözcüğünün ağza alınmasını yasaklamıştı. Mantık da şu: Eğer problem diye bir
şeyin varlığını düşünürseniz, kafanız problem sözcüğüyle
fazla haşır neşir olursa, siz iş yapamazsınız. ‘Hayatta problemler yoktur, hayatta durumlar vardır; durum diyeceksiniz, problem demeyeceksiniz’ şeklinde bir kuralı vardı.
Esprili de bir adamdı. Şimdi Tarantino da Dove S.
Siemens’le dalga geçecek, nasıl dalga geçecek; Rezervuar
Köpekleri (Reservoir Dogs, 1992) filmine şöyle bir sahne eklemiştir: Mafya liderinin oğlu, şişman olan çocuk, üstü
açık bir arabada gitmekte iken adı Dove olan doktorunu
arar ve aralarında şöyle bir diyalog geçer: “Hey Dove,” der:
“There is a major ‘situation’ here!”. Yani, Türkçesi, “Dove,
burada esaslı bir ‘durum’ var.”
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Ben de tüm bunları öğrenince, telefon edip ne kadar
para aldıklarını öğreneyim dedim, herhalde bir şeyler ayarlayabilirim. Telefon ettim, ama ettiğime edeceğime de pişman oldum; çünkü neredeyse bütün burs param oraya gidecekti. Çok düşündüm ve aç kalma pahasına da olsa o
adama gitmeye karar verdim. Adam bende cesaret edebilme ‘durumunu’ yarattı. Esasında anlattığı şeyler daha çok
endüstrileşmiş ülkeler için geçerliydi. Mesela “Sendikaları
nasıl atlatırsınız?” ya da “Polis size Trafalgar’da çekim için
izin vermiyor, bunu nasıl aşacaksınız?” gibi şeyler anlatıyordu. Yok işte haftasonu kamera kiralarsan şu kadar indirim olur, ‘production board’ nasıl hazırlanır, vs. Prodüksiyon hazırlıkları anlamında bana önemli şeyler öğrettiyse
de, esas olarak bende şu güveni yarattı: “Batı’da bile, ki
orada sektöre girmek çok zordur, bu göze alınabiliyorsa,
ben bu işi Türkiye’de de yapabilirim.” Bende cesaret duygusu uyandırması dışında, şu anda geriye baktığım zaman
adamı tenzilatlı dinlemenin akıllıca olacağını düşündüğümü söyleyeyim, böyle ‘haydi yallah’ demek sağlam ayakkabı değildir söylemem lâzım. Çünkü Türkiye’de bu mantıkla
işe girerseniz yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz.
Fakat Türkiye’ye geldikten sonra koltuğumun altındaki
senaryolarla yapımcıları tek tek dolaşırken aldığım ‘hayır’lar çoğalınca, bu adamın söyledikleri daha sık aklıma
gelmeye başladı. Tabutta Rövaşata serüvenine de bu adamın bende yarattığı motivasyon ve ivme ile girdim diyebilirim. Mesela onun yaptığı gibi ‘production board’lar hazırlamıştık, bunlar çok işime yaradı prodüksiyon aşamasında. Tabutta Rövaşata’nın çekim senaryosunu ve
‘production board’unu da yine Boğaziçi İşletme’den sınıf
arkadaşım Yavuz Draman ile beraber hazırlamıştık. Yavuz
işletmeyi bitirdikten sonra İngiltere’ye gidip iki yıl sinema
eğitimi görmüştü. Ben de o sırada fotoğraf işinde olan Yavuz’a görüntü yönetmeni olmasını teklif etmiştim; ama olamadı. Şans mı şanssızlık mı bilemiyorum artık. Tam Tabutta Rövaşata’yı çekeceğimiz sırada, fotoğrafçılık kariyeri
için önemli teklifler almaya başladı. Türkiye’deki çok satan
dergilerin kapak fotoğraflarını çekecekti ve bana “Abi, beni
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affet” dedi. Bunun üzerine ben de Hisar’dan arkadaşım
Mustafa Kuşçu’yu buldum. Mustafa Kuşçu reklam piyasasında görüntü yönetmenliği yapıyordu ve Hisar’ın müdavimlerindendi. Mustafa, Hisar’ı yaşamış birisi kimliği ile
benim niyetimi iyi kavradı. Bir de bu kadar az imkânla
filmi çekip kendi ismini riske atma cesaretini gösterdi. Duyarlı, çalışkan, sabırlı, alçakgönüllü bir göz olarak projeye
katkıda bulundu. Kıt koşullarda öylesine çözümler yarattı
ki, o projenin başarısında payı çoktur.
Biraz da yapım sürecinden bahsedeyim: Türkiye’deki
son altmış kutu AGFA’yı alarak işe başladık. AGFA dünyada üretimi durdurmuştu o dönem ve stokları da bitmek
üzereydi. Tüm Türkiye’de sadece altmış kutu kalmıştı ve
en ucuzu da oydu. Dolayısıyla gittim, önce elimdeki sınırlı
para ile onları alıp sakladım. Süha Arın, belgesel film yönetmeni ve aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi, bana kendi kamerasını ve ışığını verdi.
Karşılığında da bir şey istemedi. Onun da yeri büyüktür
bu anlamda. Mustafa Kuşçu da, ekip de oyuncular da para almadı çekimler esnasında. Sanırım senaryoyu beğenmeleri onların projeye entegre olmalarını kolaylaştırdı. Bu
arada ben de, biri Yeşilçam’dan, biri Marmara Üniversitesi’nden çekimlere asistan, makyöz, kostümcü olarak yardımcı olacak iki arkadaş buldum. Bir de bize günde bir
öğün yemek verecek olan Sodexho’yu bulma şansımız oldu. Sodexho’yu bulan da okuldan arkadaşım Erdal Yıldırım’dır, Mezunlar Derneği’nde çalışıyordu o sırada. Ben
her gün setten bir arkadaşı öğlen yemeklerini alması için
yukarı Kuzey Kampüs’teki yemekhaneye yolluyordum.
Sodexho, yemekhaneyi de işletiyordu. Tahtakale’den aldığımız metalik büyük sefertaslarının içerisinde bir öğünlük
yemeğimizi getirtiyorduk. Tabutta Rövaşata üç haftada çekildi.
Gerilla tarzında çekildi değil mi?

D

erviş Zaim: Evet, söylediklerim gerilla tarzına işaret
ediyor zaten. Belki de Türkiye’nin ilk gerilla filmidir.
Kamera, tavuskuşu, ham film dışındaki malzemeler akşam
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kahvede bırakılıyordu, kahvenin sahipleri olan Karadenizliler de müdavimi olduğumuz için çay paralarında indirim
yapıyorlardı. Onun dışında Coşkun, teknesini verdi, Hisar’ın sakinleri ayrıca geldiler, oynadılar. Kahvenin garsonlarının filmde rol almak için kendi aralarında tatlı bir rekabete giriştiklerini anımsıyorum. Garsonlardan biri, Adem, gizlice benim senaryoyu alıp geceleri diyalog çalışıyormuş, ertesi sabah çay getireceği zaman da o gün çekilecek sahnelere ait diyalogları söyleyip bana zarf atıyordu
mesela. Onu da oynattım, ama sonra kötü bulup kestiğimiz sahneleri oldu. Devlet Tiyatroları’nda ışık şefi olan
Ömer Metin Kocaman, ki esaslı bir Hisar müdavimidir, ışık
şefimiz oldu. Aytuğ Ünaldı malzemeleri koymamız için evini açtı. Bütün bu yardımların yanı sıra tavuskuşları konusunda bir kazık yedik. Yeni Cami esnafı tavuskuşu diye
beyaz bir hindi verdiler önce. Olmaz dedik geri gönderdik.
Sonra gittik gerçek tavuskuşumuzu çiftlikten kendimiz aldık. Başrol oyuncumuz Ayşen Aydemir, o da bir Boğaziçili’dir esasen, Tarih Bölümü’nden, bu işe soyunmamızda en
büyük desteği verenlerden biridir. Daha sonra ABD’de tiyatro eğitimi görmüştü. Rumelihisarı’nı çok iyi tanıyan bir
insandı. “Ben her zaman varım,” demişti. Maalesef yaklaşık dört yıl önce kanserden vefat etti.
Ahmet Uğurlu ile Tuncel Kurtiz’e gelelim. Ahmet
Uğurlu’yu daha önce televizyonda izliyordum, Kanal 6’da
yayınlanan bir dizisi vardı ve açıkçası pek aklıma yatmıyordu. Daha sonra Haluk Bilginer’le oynadıkları ‘Çöplük’
adlı oyunda izledim ve çarpıldım. Hemen fuayeye gittim.
“Senaryo budur,” dedim. Birkaç gün sonra “gel, konuşalım,” dedi. Gittim, durumu anlattım, kabul etti. Onun sinemaya başladığı proje Tabutta Rövaşata’dır.
Tuncel Kurtiz çok direndi. Hatta Tuncel Kurtiz’in
programına uymak için, çekimleri iki ay erteledim. Haklı
olarak para istedi, olmadığını söyledim. Kapıdan kovdu,
bacadan girdim. Sonunda “lanet olsun, oynayacağım,” dedi; ama bu sefer de başrolü istedi. “Olmaz,” dedim. Sonuçta gide gele ikna etmeyi başardık. Ona da çok büyük teşekkür borçluyum, hiçbir mecburiyeti yoktu çünkü o sıra-
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larda böyle bir şey yapmaya. Türk sinemasının en büyük
ödüllerinden birini kazanmıştı, Berlin’de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü vardı 1986’da. Benim gibi daha önce hiçbir
iş yapmamış, cebinde parası olmayan bir adam elinde senaryosuyla gelip, üstelik de Berlin’den En İyi Erkek Oyuncu Ödülü almış bir adama, “gel benim filmimde oyna” derse, doğal olarak o da “kusura bakma, bir yapımcı bulunca
gel. Daha profesyonel bir insanla konuşmak istiyorum,
çünkü ben 60 yaşındayım ve bütün hayatım böyle geçti.
Dolayısıyla bu profesyonellik içerisinde konuşmayı tercih
ederim,” der, ki haklıdır. Bunu yapabilirdi, ama yapmadı.
Sonuçta çok bekledim ama o da sete geldi. Üstelik başrolde de gelmedi. Sanıyorum Ahmet gibi onun da aslında senaryoya aklı yatmıştı. O sabahı hiç unutmuyorum, sabah
7’den itibaren acaba gelecek mi gelmeyecek mi diye sıkıntı
çekmeye başladım. Saat 8:30 gibi sette Tuncel Kurtiz’i
gördüğüm anda ben filmin bitirileceğini anlamıştım. “Ahmet’le Tuncel de geldiyse biz bu filmi çekeriz,” demiştim.
İlk günden çok sistematik ve neşe ile çalıştığımızı görünce
işe ve bize güvenleri arttı sanırım ve bu çerçeve içerisinde
üç haftada filmi çektik. Gece çekimleri jeneratör ucuza
gelsin diye birkaç günde bitirilmiştir. Mesela Ahmet Uğurlu kendi arabasını çalar filmde. Mustafa Kuşçu yine kendi
arabasını ‘oyuncu araba’ olarak vermişti. Belediye otobüsünde tavuskuşunu kucağında tuttuğu sahne korsan çekimdir. O sahne için ben ve kameraman bir durak önce
otobüse bindik, kamerayı çantadan çıkardık, Ahmet Uğurlu kucağında tavuskuşu ile bir durak sonra otobüse bindi,
koltuğa oturdu, sahneyi çektik, otobüsten bir durak sonra
indik. Kısaca, herkes bir yerinden tuttu ve kartopu gibi
büyüdü olay. Fakat çekimler bittikten sonra benim filmi
bitirecek kaynaklarım yoktu. Ezel Akay’a telefon ettim.
Ezel yine Boğaziçi Makine Mühendisliği bölümü mezunu,
Tiyatro Kulübü’nden bir tanıdıktı. İFR’de (İstisnai Filmler
Reklamlar) reklam filmleri çekiyorlardı. ABD’den Behruz
Hashemian adlı -ki kendisi Amir Naderi’nin Manhattan by
Numbers (1993) filminin yapımcısıydı- bir yapımcıyı, Türkiye’ye getirmişlerdi. Ezel Akay’ı arayıp “senaryo budur,
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okur musun?” dedim. İlgilendiğini söyledi ve filmi görmek
istedi. Film Sinefekt’te develope edilmişti, fakat ben malum
nedenler dolayısı ile filmi telesine etmemiştim. Ezel Akay
“tamam ben telesine ettiririm filmi, böylelikle görmüş de
oluruz ne yaptın, ne ettin; eğer beğenirsem ortak devam
ederiz, beğenmezsem ileride paran olursa telesine parasını
ödersin,” dedi. Telesine edip Behruz’la birlikte filmin ilk
görüntülerini seyrettiler, beni aradılar. Konuştuk, anlaştık.
O sırada Mustafa Preşeva savaş nedeniyle Bosna’dan Türkiye’ye göç etmişti ve İFR çatısı altında reklam filmlerinin
montajıyla uğraşıyordu. Ezel ona “böyle bir film var, montajlar mısın?” dedi; o da doğrudan ‘hayır’ cevabını verdi.
Derken filmin ham görüntülerine gözatmayı kabul etti.
Ahmet Uğurlu’nun kucağında tavuskuşlarıyla köprünün
üzerinde koştuğu sahneye gözü ilişti ve işe girdi.
Çekim az imkânla yapılmıştı, ama çekim sonrasında o
dönem için üst düzeyde denebilecek teknik imkân kullanıldı. Montajı bilgisayarda Avid programında bitirdik, sanırım Avid’le montajlanan ilk Türk filmidir. Ses işlemleri,
İmaj Stüdyoları’nda oldu ve filme DTS ses sistemi yapıldı.
O dönemde teknik bakımdan önemli şeylerdi bunlar, çünkü sanırım ilk kez deneniyordu. Sessiz çekildiği için sese
dair çok titiz bir çalışma süreci oldu. Yine Boğaziçi
Kampüsü’nden bir tanıdık, Ender Akay, bana ses tasarımında yardım etti. Eylül 1996’da tüm filmi bitirdik. Antalya’ya gittik. Antalya’da En İyi Film dahil dört ödül aldı.
Ödül aldıktan sonra sinemalarda beş kopyayla gösterime
girdi, 5 bin seyirci yaptı. Ana dağıtım şirketleri tarafından
dağıtılmadığını, o dönemler itibarı ile pazarlanmasını cılız
biçimde gerçekleştirdiğimizi söyleyeyim.
Başlangıçta sinema camiası filme epey soğuk davrandı. Ama film, eleştirmen camiası tarafından genel olarak iyi
karşılandı. Sayın Atilla Dorsay’ı hariç tutmam gerekiyor.
Atilla Bey kariyerinin en ağır yazılarından birini yazarak
benim için “bir yönetmen olması için kırk fırın ekmek yemesi lâzım,” diye yazdı; ama bir buçuk yıl sonra, sanırım
Selanik’ten de ödül aldıktan sonra filmle ilgili görüşlerini
değiştirerek özür diledi. Film Antalya’dan altı ay sonra İs-
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tanbul Film Festivali’ne katıldı. Festivalde FIPRESCI ve
Jüri Özel Ödülü’nü aldıktan sonra yurtdışındaki kritikler
ve festivaller tarafından da keşfedildi. 1997 Eylül’ünden itibaren, yurtdışında ödül almaya başlayınca Türk medyası
ve seyircisi de yavaş yavaş ilgilenmeye başladı. Hatta Türk
sinema salonlarında ikinci bir gösterim ihtimalini de düşündük. Film Pop, filmi ikinci kez gösterdi. Ama bu filmin
hiçbir zaman fazla seyirci getireceğini düşünmediğimi de
itiraf edeyim. Öte yandan, o ana kadar Türk sinema tarihinin yurtdışında en fazla ödül alan filmidir Tabutta
Rövaşata.
Biz o dönem her gün gazetelerde bir haber görüyorduk;
şu ödülü aldı, bu festivalden davet geldi şeklinde.

D

erviş Zaim: Şunu söyleyebilirim: Bundan sonra başka filmler de yapacağım, daha iyi olanlar da, daha kötü olanlar da olacaktır tabii ki; ama Tabutta Rövaşata’nın
yeri bende her zaman ayrı olacaktır. Yapım süreci ve ilk
gözağrısı olması nedeniyle. Çünkü o tamamen bir aşk işiydi. Kimseyi Mart soğuğunda, saatlerce, üstelik para vermeden, üç hafta sette tutamazsınız. Hakikaten inanılmaz
bir ekip ruhu, eğlence vardı. Ben bütün filmlerimde bir
ekip ruhu oluşturmaya çalışırım, genel anlamda memnunum o bakımdan, ama Tabutta Rövaşata’nın serüveni
bambaşka bir şeydi. Filmin çekimlerini bitirdik, aradan 20
gün geçti, ekip sanki çekim varmış gibi yine kahveye geliyordu. “Oğlum, gidin,” filan diyorduk. Bir hafta, iki hafta
geçti, hâlâ geliyorlardı, kopamamıştık. Böyle bir elektriği
vardı, dolayısıyla onun yeri her zaman farklı olacaktır.

Biraz filmin hikâyesine gelmek istiyorum. Mutlaka bu
salonda da filmi izleyen pek çok kişi var. Hatta araba
çalan Dursun’u tanıyanlar bile olabilir, filmin öyküsü
gerçek bir hikâyeden alınma çünkü. Siz Dursun’u tanıyor muydunuz? Senaryo nasıl oluştu, yazma sürecine
nasıl geçtiniz?
Ben Boğaziçi’ndeyken okulun hemen yanındaki semt olan
Rumelihisarı’na gidip gelişlerim sırasında Dursun’u tanı-
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dım. Onu tanımak için özel bir çaba sarfetmeniz ya da tanıştırılmanız gerekmezdi. Bir süre sonra onu tanırdınız ya
da size söylerlerdi böyle bir adam var diye. Dursun sürekli
olarak araba çalıyordu. Herkesin arabasını çalmıştı aşağılarda. Hatta Boğaz’da araba çalındığı zaman doğrudan
Rumelihisarı’na gelinirdi. Polisler de alışmışlardı artık, yaka silkiyorlardı. Dövmekten gına gelmişti onlara da. Arabası çalınanlara, “buyrun kahveye, siz oturun, o birazdan
gelir,” gibi laflar sarfediliyordu. İnsanlar dehşete düşüyordu, “benim arabam gitmiş, polis ne diyor?” diye. Ama her
seferinde de arabayı geri getiriyordu. Enteresan bir adamdı. Bazen uzun süre kaybolur sonra geri gelirdi. Hapse düşer, olmadık dayağı yer... Bu anlamda kötü bir izlenim bırakmıştı; ona ne yaparlarsa yapsınlar huyundan vazgeçmeyen bir adam kimliğiyle biliniyordu. Üzerinde düşünülmesi gereken, çok ilginç biri olduğunun farkındaydım. Dediğim gibi İngiltere’den döndüğümde beraberimde getirdiğim senaryolara sağdan soldan çok miktarda ‘hayır’ cevabı
alınca kendi imkânlarımla altından kalkabileceğim bir senaryo yazma arayışına girdim ve aklıma Dursun’un hikâyesi geldi. Onlarca komik hikâyesi vardır Dursun’un, bir
gün belediye otobüsü çalmıştı mesela. Filmde de halk otobüsü çalar. O sahne oradan esinlenilmiştir. Dursun, belediye otobüsünü çalıp İstanbul dışına çıkıyor, Bolu’da polis
bir bakıyor; otobüsün üzerinde Taksim-Sarıyer yazılı.
Durduruyorlar tabii, otobüsü alıp geri getiriyorlar. Böyle
alem bir adamdı. Birileri parti vermişti Rumelihisarı’nda,
anında partinin arabalarından birini çaldı. Partide dağıtılan şapkalar vardı, koni biçiminde, bir baktık onlardan da
almış bir tane, kafasına geçirmiş, bizi araca davet ediyor.
“Ben Dursun’un hikâyesini yazarsam,” dedim kendi kendime “Rumelihisarı’nda çekim mekânlarını bir mahalleye
toplayarak bu işin altından kalkabilirim.” Konu bildiğim
konu. Sağdan soldan da lojistik destek alabilirim. Kahve
zaten tanıdık. Rumelihisarı’ndaki insanlar da oynar. Sonuçta kotarabileceğim, enerji dolu bir hikâye elimde olur.
Dolayısıyla bu işe soyundum. Şunu eklemem gerekiyor:
Film, salt gerçeklik üzerine kurulu, neorealizmle başlayıp
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onunla biten bir yapıda değildir. Böyle düşünenler olduğu
için söylüyorum. Benim sonraki filmlerimde de göreceğiniz
birtakım başka özellikler az ya da çok Tabutta Rövaşata’da
da sözkonusudur. Kale, kale içerisine konan tavuskuşları,
eroin bağımlısı kız, kötü kalpli kahveci vs. kurmacadır.
Montajın, kamera ve müzik kullanımının biçimleri, sonraki
filmlerimde de gerçekçi anlatımla birlikte varolan ‘stilize’ ve
‘melez’ anlatımın habercisidirler.
Dursun hikâyesine dönmek gerekirse, Dursun çekimler bitip montaj da tamamlandıktan sonra bir gün ruh gibi
beliriverdi. Gözlerimize inanamadık, biz onun öldüğünü
düşünüyorduk çünkü. O sırada gazetelerde ilk haberler
çıkmaya başlamıştı; işte Derviş bir araba hırsızının hikâyesini filme çekiyor diye. Büyük ihtimalle onları duydu ve
tekrar belirdi diye düşünüyorum. Yaklaşık birkaç yıl önce,
yukarıda Hisarüstü’nde bir trafik kazasında maalesef vefat
etmiş. Tabutta Rövaşata’nın kısa hikâyesi bu. Ondan dört
yıl sonra ise Filler ve Çimen’i yaptım.

Filler ve Çimen
Peki böyle bir ilk filmden sonra bir endişe taşıyor
muydunuz? Bazı ilk filmler zordur, çünkü sonraki filmlerin onun gölgesinde kalma ihtimali vardır. Sizin önünüzde nasıl bir kapı açılmıştı Tabutta Rövaşata’ dan
sonra? Filler ve Çimen’in Susurluk Skandalı gibi önemli bir konusu var çünkü. Ve yine Tabutta Rövaşata ile
karşılaştırılmayacak düzeyde de olsa kısıtlı bütçeyle
çekilmiş bir film. İki film arasında geçen süreyi nasıl
değerlendirdiniz? Özetle Filler ve Çimen’e nasıl ulaştınız?

D

erviş Zaim: Tabutta Rövaşata’dan sonra konusunu
Kıbrıs’tan alan bir başka proje, Via Beyrut, söz konusuydu. Onu çekmek istiyordum. Bunun için çeşitli finansal kaynak arayışlarına girdim, fakat finans faktörünün
yanı sıra başka faktörler de işin içine girdi ve o proje olmadı. Yaklaşık iki sene sonra bu projenin gerçekleşmeyeceğini anladım. Dolayısıyla başka bir senaryonun yazılma-
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sının daha gerçekçi olacağını düşünmeye başladım. Filler
ve Çimen’in yazılma süreci böyle başladı. Diğer taraftan
Tabutta Rövaşata’yı yaptıktan sonra nasıl bir yol izlemem
gerektiğini düşünürken kendime şöyle bir şey söyledim:
Önümde öyle ya da böyle işlerliği olan bir örnek vardı.
Hem estetik yapı olarak hem de pratik bir üretim modeli
olarak. Ondan sonraki projemi de bir oyuncunun becerilerini alabildiğine sergilediği yalın insan hikâyesi haline getirebilirdim. Projeyi yine yarı gerilla usulü çekebilirdim. Bunu yapmadım. Daha farklı şeyler yapmaya çalışacağımı biliyordum. Her defasında aynı şeyleri çekmek yerine değişik
olgular denemenin daha hoş, daha enerji verici bir güzergâh olacağını düşünüyordum. Gerek konu, gerek anlatım
biçimi, gerekse içerik bakımından kendimi her defasında
farklı biçimlerde sınamanın bir zenginlik olacağına inanıyordum. Bu anlamda Tabutta Rövaşata’dan farklı bir film
yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Biraz oluşum aşamasından bahsedeyim: Hem prodüksiyonu, hem de konusu
itibarı ile zor işti. Türkiye için çok önemli olan ve hâlâ kanamakta olan bir yara söz konusuydu, skandalın nedenleri hususunda her kafadan bir ses çıkıyordu, böylesi bir iş
ilk kez yapılacaktı, çizmeyi aşma ihtimali nedeni ile hukuksal problemler çıkabilirdi, birçok insanın hem anlatım
hem de içeriğe ilişkin itirazları olabilecekti ve bu, risk katsayısını artırıyordu. Dağıtımı, gösterimi problem olabilirdi.
Henüz çözülmemiş, insanların, toplumun rafa kaldırmadığı bir problemdi. Bir sinemacı, sosyal olarak bu kadar karışık bir konuyla karşı karşıya kaldığı zaman zorlu bir işe
kalkışıyor demektir. Çünkü anlatmaya çalıştığınız şeyle
aranıza mesafe koyamayabilirsiniz ve yönetmen olmanın
en önemli koşullarından biri, sanırım, anlatılan temaya
mesafeli bakabilmektir. Susurluk projesinin böyle bir
handikapı vardı benim için. Yapım koşullarının cılızlığı da
bunun üzerine eklenince bir hayli çetin bir çekim aşaması
oldu.
Öte yandan konunun hassaslığı nedeni ile ne devletten ne de özel sektörden ciddi bir desteğimiz olmayacağını
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da biliyordum. Dolayısıyla yine kendi yağımızla kavrulmak
durumundaydık. Pan Film bu riskleri benimle ortak olarak
üstlendi. Gittiler Orion Işık’ı, Tem Stüdyoları’nı, Pan Nakliyat’ı, oyuncuları projeye ortak ettiler. Benim gibi, projeye
kendi emeklerini ve kaynaklarını koydular. Eurimages’ın
kaynakları ya da devletin kaynakları, sponsorlar olmadan
şahsi kaynaklarla, ortaklıklarla gerçekleştirilen, Türk sinema sisteminin yanında üretilmiş bir yapım olduğu için
sıkıntı da sözkonusuydu. Koşullar, Tabutta Rövaşata’nın
koşullarından biraz daha iyiydi belki, ama bu durum benim şahsi yükümü en azından ruhsal olarak hafifletmiyordu. Çünkü Rövaşata’da her ne kadar en alt koşullarda
çalışıyorduysam da risk bana ait bir riskti. Burada ise
başkalarının kaynakları da sözkonusuydu. Başka insanların şahsi kaynakları sözkonusu olduğu için hem ben hem
de onlar çekim esnasında sıkıntı yaşadık. Bu noktada şunu eklemem bir zorunluluk: Filler ve Çimen’de, benim yanımda işi iyi bilen bir yapım grubu vardı. Bahadır Atay, Ali
Akdeniz, Fatoş Akdeniz ve grupları. Pan Film olmasaydı,
film yapılamazdı. Çekim sonrası süreçleri ise İstanbul’da
oldu, yine montaj Mustafa Preşeva ile, ses tasarımı Ender
Akay ile. Çekimi ne denli problemli oldu ise montajı da o
kadar rahat oldu, montajında en rahat ettiğim işlerden bir
tanesidir. Üsküdar’da çingene mahallesinde bir garaj kiralayıp Avid’leri oraya koyduk, kimse bulamadı bizi orada.
Ses, Fono’da dolby olarak yapıldı.
Senaryo sürecini hep merak etmişimdir. Sonuçta zor
bir konu, nasıl bir araştırma safhası yaşandı? O dönemde herkesin tartıştığı, çetrefil bir meseleyi nasıl
sinematografik hale getirdiniz?

D

erviş Zaim: Ben gerçek bir öyküyü alarak senaryoya
bir enerji kattığımı düşünüyorum. Yazdığınız şeyleri
daha sonra kurmaca ile zenginleştirebilirseniz; gerçekleri
baz alırsanız daha güçlü bir insanlık durumunu tartışabilirsiniz diye düşünüyorum. Susurluk’u seçme nedenlerimden biri sanırım budur. O sıralarda skandala ilişkin yayınlanan ve konuşulmakta olan şeyleri takip ettim, ama ben
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şunun farkındaydım her zaman: Birebir olup bitenin fotoğrafını çekmek yerine, daha çok bir tablo yapmaya çalışacaktım. Zaten Susurluk’un tüm gerçekleriyle ele alındığı
bir film yapmaya kalkarsanız, bu çaba sonucu çıkan şey
süre olarak beş-altı saatte bitmez. Ben de olaylara nispeten geniş bir perspektiften bakıp, her biri farklı şeyleri anlatmamı sağlayan beş ayrı kurmaca karakter seçtim. Örneğin, kimseye bir kötülüğü olmamış, kimsenin tavuğuna
kış bile dememiş bir insanın bile bu ortam içerisinde başının derde girebileceğini vurgulamak için Havva karakterini
ve otel sahibinin oğlunu kullandım. Diğer taraftan bir de
politik ve sosyal ortamın aktörleri vardı; onların birbirleriyle ilişkilerini ve o ilişkiler zincirinin doğurduğu kaosu yansıtabilmek için de çok sayıda karaktere ihtiyacım vardı.
Bunlardan birini, mesela Aziz Bebek karakterini, dışarıda
bıraktığım takdirde, sac ayaklarından biri eksik kalacaktı
ve dürüst bir film olmayacaktı. Dolayısıyla devleti, mafyayı, kontrgerillayı, devletin çeşitli araçlarını -buna gizli servis de dahil-, ülkede faal yeraltı politik örgütlerini, üst sınıf
mensubu bir aileyi, doksanlı yıllara dair bir ‘Türkiye tablosu’ yaratabilmek amacıyla bir araya getirmeye çalıştım. Bu
karakterlerin her biri için bir film çekilebileceği, Filler ve
Çimen’den beş ayrı film çıkabileceği doğrudur. Fakat bu
yollardan birine sapıldığı anda, Filler ve Çimen’den arzulanan toplam etkinin elde edilememe durumu hasıl olabilirdi. Esasında ve özetinde, ben bu filmde 80’li ve 90’lı yıllarda yaşadıklarımızı anlatacak bir dünya kurmayı amaçladım. Bunun dışında, Tabutta Rövaşata’dan sonra sadece
dramatik yapıda ve senaryoda değil, işin plastiğinde de estetik denemeler peşinde olduğumu söylemiştim. Renk, filmin içerisinde anlatılanları zenginleştiren bir öge olarak işlev taşır, kurgu ve ışık da yine öyledir. Bu estetik mesafe,
filmin muhtemel okunma biçimlerini daha zenginleştirdi.
Rövaşata sonrasındaki değişikliklerin nedenine ilişkin bu
soruları artırmak mümkün tabii. Üstelik sadece estetik
bakımdan farklılıklar arama dürtüsü değil; yapımdaki değişikliklerin filmin farklılaşmasına olan etkileri de sorgulanabilir. Mesela ben Tabutta Rövaşata’yı çekerken elimde
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bir haftalık bir zaman dilimi daha olsa daha farklı şeyler
yapardım. Ama bu her film için böyledir. Mesela Tabutta
Rövaşata’nın son sahnesi için kar beklemiştim, yağmadı.
Başka bir son ortaya çıktı. Yönetmenin her döneminde
karşılaştığı değişik durumların işi üzerinde etkili olacağı
açık. Bana hep sorulur “daha fazla imkânınız olsaydı daha
farklı bir şey mi yapardınız?” diye; e tabii ki yapardım,
ama imkânlar olmamış ve böyle bir şey ortaya çıkmış.
Doğru olan da bu, çünkü o film sizin o döneminizi temsil
ediyor, o imkânlarda üretebildiklerinizi simgeliyor.
Yeri gelmişken bütçe hususundaki tavrımı da kısaca
belirteyim: Bu ülkedeki ekonomik, kültürel, sosyal nedenler dolayısı ile sinemasal üretim bakımından düşük bütçe
ile iş yapmak en geçerli üretim modellerinden biridir ve
sanırım görünür bir gelecekte de öyle kalacaktır. Ancak
zihnimizi ve yaratıcılığımızı sadece bu modele göre iş üretecek şekilde ayarlarsak potansiyellerimizi tam anlamı ile
değerlendirememe gibi bir nahoş durum belirebilir. Bu da
yazgımız olmamalıdır. Ben ileride düşük bütçeli işler yapma ihtimalini saklı tutarak, yapımda ve estetik alanda sınırlarımı geliştirmeye çalışacağım. Filler ve Çimen’den sonra yapım anlamında daha etli bir işe kalkışmamın altında
yatan nedenlerden biri budur.
Sinema dilini biraz deşmek istiyorum. İlk filminizde
sizi yeni yeni tanıyorduk ama ikinci filminizle beraber
biraz daha olgunlaşmış bir diliniz olduğunu gördük. Yeri geldiği zaman sürreel unsurları da barındıran, gerçekçi fakat aynı zamanda da sembolik bir anlatım tarzınız var.
Gerçekçi anlatımın yanı sıra, sembolizmden sürrealizme
dek farklı anlatımların beraber, ama farklı dozlarda kullanımı vardır. Mesela Filler ve Çimen’deki balıklar. Ali Sürmeli’nin canlandırdığı iki karakterden birisi hapishanedeyken ipe asılmış balıklar görür, Hızır Aleyhisselam mitine göndermedir o sahne. Benim bütün filmlerimde Hızır
olsun, Kibele olsun, tavuskuşu olsun birtakım mitlere
göndermeler vardır. Filmlerimdeki karakterler arasında yi-
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ne benzerlikler yakalarsınız. Bunlar köşeye sıkışmış, ama
içinde oldukları koşulların üzerine çıkmaya çalışan karakterler olarak betimlenmiştir. Acı çekerler, ama asla kendilerine olan saygılarından ödün vermezler. Bana kara mizah ve ironi olanağı sağlayan karakterlerle uğraşmayı seviyorum. Yine bütün filmlerimde farklı kültürlerin özelliklerinin bir arada, yan yana, iç içe kullanılması söz konusudur. Hızır Aleyhisselam mitiyle günümüzde geçen hikâyelerin yan yana gelmesi, karakterlerin iç içe geçmesi, sözünü ettiğim şeyle ilgilidir. Havva diye Avrasya Maratonu’na
hazırlanan, bir ebru atölyesinde yarı zamanlı çalışan bir
maratoncu kız var; trenler onun evinin önünden sinema
tarihinin ilk görüntüsüne gönderme yaparcasına geçip dururlar, Televizyonu ve evin elektrik tesisatını bozarlar, bu
sırada Güneydoğu’daki savaşa ya da maratona dair konuşan televizyon spikerini işitirsiniz. Bütün bunların, hep
beraber bir platform oluşturduğu, kısa devre yaptığı ve
dramanın kendisini sırtladığı işler yapmak benim hoşuma
gidiyor. Bu Çamur’da da söz konusu. Orada da Kibele kültürü var, Doğu Akdeniz kültürü, Kıbrıs-Türk, Rum kültüründen izler var. Böyle işler yapmanın beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Tabutta Rövaşata’nın konusundan, Filler ve Çimen’in konusuna geçmek de benim için bir çeşit
sınamaydı. Bu noktada, Susurluk ile ilgili başka bir filmin
yapılmamış olmasının bende burukluk yarattığını itiraf
edeyim. Keza bir sonraki filmim Çamur da Kıbrıs’la ilgili
çekilen ilk ciddi film. Söylemeye çalıştığım şey şu: Sadece
anlatım tarzlarının değil, seçtiğim konuların da kendim
için de, içinde yaşadığım kültür için de zenginleştirici şeyler olmasına dikkat ediyorum.
Ben burada oyuncu yönetimiyle ilgili bir şey sormak
istiyorum. Tabutta Rövaşata’da hem amatörler hem
de profesyoneller yer alıyordu. Filler ve Çimen’de ise
tamamen profesyonellerle çalıştınız. Nasıl bir deneyimdi sizin açınızdan ve oyuncularla olan iletişiminiz
nasıldı?
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erviş Zaim: Ben oyuncu seçimini ve onlarla olan iletişimi projenin kendisinin belirlemesi gerektiğine inanıyorum. Şöyle bir örnek vereyim: Filler ve Çimen’de çok
profesyonel oyuncularla çalışmamış olsaydım o film otuz
iki günde bitemeyebilirdi. Çünkü amatörlere farklı yaklaşmanız gerekebilir, bekleme lüksünüzün olması gerekebilir, onların güvenini kazanmanız gerekebilir, ilk hafta
çektiğiniz şeyleri çöpe atıp yeniden başlamanız gerekebilir,
yapımın çerçevesini sınırlı ve düşük tutmanız gerekebilir.
Bunun yanı sıra ilk kez kamera karşısına geçen genç insanlara da Tabutta Rövaşata’daki gibi şans tanıdım. Örnek
olarak otel sahibinin genç oğlu rolündeki Berke Üzrek’i,
gizli servis şefi rolündeki Erdinç Olgaçlı’yı ve kontrgerilladan Berkun Oya’yı verebilirim. Bunu yaptım, çünkü ancak
o zaman bir damar yakalamış olabilirsiniz. Filler ve Çimen’de böyle bir şansımın olmayacağını projenin başından
beri biliyordum. Dolayısıyla, belirli bir tecrübesi olan ‘elit’
oyuncularla çalışmak istedim ve teklifi onlara götürdüm.
Şanslı bir adamım ki kabul ettiler. Oyuncularla olan
diyaloğa gelince, bir süre sonra oyucuları tanımaya başladığınız zaman onların aşağı yukarı nelerden hoşlandığını
sezmeye başlarsınız. Benim her oyuncuya ilişkin bu tür
sezgisel saptamalarım vardır. Mesela Ahmet Uğurlu ile fazla teoriye girmek istemedim. Ahmet Uğurlu’yu alıp mekân
dolaştım. Tabutta Rövaşata’yı çekeceğimiz sıralarda Kanal
6’da bir dizisi vardı, çekimden boş kaldığı zamanlarda geldi, üstelik filmi çekeceğimiz de henüz belli değil, filmin
mekânı olacak sahile benimle beraber indi, oralı insanlarla
oturdu. Bütün mekânları gezdi. Rumelihisarı Kalesi’nde
dolaştık, hatta insanlar “turistik gezi mi yapıyorsunuz?”
diye sordular. Başka şeylerden söz ederek onun role hazırlanmasını
sağlamaya
çalıştım.
Taner
Birsel,
karakterizasyondan, dramatik-teorik arka plandan konuşmaktan hoşlanır. En azından böyle sezgisel bir algılamam var benim. Ali Sürmeli’yle de Sanem Çelik’le de farklı
şekillerde çalıştık.
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Genel olarak oyuncuları yaratıcı sürece dahil etmeye
çalışan bir yapınız var sanırım.
Bir kere oyuncu herhangi bir teklifle geldiği zaman onu
dinlemek gerektiğini düşünürüm. Haluk Bilginer’in yüzünü değişikliğe uğratmak için plastik makyaj denedik, sonra vazgeçtik. Ama plastik makyaja hazırlık için mesai harcamak herkesi hazırladı. Mesela Taner Birsel, Filler ve Çimen’deki saçının şeklini kendi seçmişti. Ahmet Uğurlu
kendi kılığını kendisi bulup geldi. Tabutta Rövaşata’da ve
Çamur’da çekim öncesinde okumalar ve tartışmalar yaptık.
Eğer bir adam zaman ayırıp, kafa yorup bir fikirle geliyorsa, lafları da kabul edilebilir bir şeyse, saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Zaten sinemada yaratıcı süreç
dediğimiz şey ortak noktalarda buluşmaktan geçiyor. Eğer
siz bu güveni yaratabilirseniz iyi performans alma ihtimaliniz de artar. Geriye tabii birtakım teknikler kalıyor; yönetilmeye zemin hazırlayıcı komutlar vermeyi bilmek gerekir,
dünyada neler yapılıyorsa, nasıl teknikler varsa onları bilmek gerekiyor. “Şimdi dağların arasından usulca akan sular gibi ağla,” derseniz oyuncuya, ki böyle şeyler yapılıyor,
“yahu ben bunu nasıl oynayayım?” gibi düşüncelere yol
açarsınız. Ama oyuncudan her gelen teklifi kabul etmediğimi de söyleyeyim. Bunun da ötesinde en önemli şeyin
güven ilişkisi kurmak olduğunu düşünüyorum. Siz oyuncuyla aranızda güveni sağlayabilmişseniz çok önemli bir
yol katetmişsiniz demektir.

Dinleyici Soruları
İki soru soracağım size. Birincisi filmde kullanılan
sembolik öğelerden söz ettiniz. Lunaparkta dönen bir
kadın figürü vardı, onun yüzünü ve elbisesinin kolunu
gösterdiğiniz bir sahne vardı. Onun bir anlamı var mı?
İkincisi, son sahneden önce Camoka uyuşturucuyu eline alıp havaya kaldırıyor. O sırf son sahneyle ilişkilendirilmek için mi yapılmış, yoksa özel bir anlamı var mı?
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D

erviş Zaim: Her şeyi açıklamak istemiyorum, ama
hocalık tarafımın serbest kalmasına izin verip şunu
söyleyeyim: Açık bir el genelde, özellikle suyla birleşiyorsa,
hayat ya da yaratıcılık şeklinde yorumlanır. O sahnedeki
kadın plastik bir lunapark kadınıdır ve lunapark suyun altında kalmıştır. Camoka’nın sondaki açık eli için fazla lafa
gerek yok. Onun dışında Filler ve Çimen’de kullanılan ve az
farkedilen bir şey var. Bakanın (Bülent Kayabaş) eli yine
ileriye uzatılmıştır; bu sahne bakanın duvara asılı dev bir
afiş görüntüsü ve nutuk kürsüsü şekli verilmiş bir akvaryumdaki balıklar ile başlar. Sinema teorisine bazı göndermeler yapmıştık o sahnede: Lacan’ın ayna, bebek, iğdiş
edilme korkusu, anneden kopup babanın dilini öğrenmek,
vs. konusunda yazdığı şeyler vardır. Adı Aziz Bebek olan
bakan yoksul çocukları bir baba gibi sünnet ettirir. Sünnete hazırlanan çocuklar bir aynanın önünde, anneleri tarafından hazırlanırlar. Mafya babasını canlandıran Haluk
Bilginer de Bakanı görüp ona hesap vermek; ondan fırça
yemek için oraya gelir. Sürekli olarak Bakanın seçimler
için kullandığı slogan duyulur: “Konuş!” Şarkıcı Teoman,
“Alay ettiler benle hep, sen oldun bunlara bak sebep” diye
şarkı söyler o sahnede.

Bu sembolizm Tabutta Rövaşata’da çok daha minimaldi, ama Filler ve Çimen’de eleştirmenlerin ikiye ayrıldığını hatırlıyorum ben. Bir kutuplaşma vardı, anlatımı çok kapalı bulanlarla göndermeleri orijinal olarak
yorumlayanlar arasında.
Hayır, aslında eleştirmenler nezdinde çoğunlukla olumlu
karşılandı. Filmin Türkiye’de okunması bakımından da bu
tip bir kapalılık-açıklık ikiliği gündemdeki tartışmanın
merkezinde değildi. Çeşitli anlam katmanları oluşturduğu
teslim edilmişse de, film politik tavrı ve anlatım tarzı itibarı
ile berrak bir film olarak algılandı. Hem eleştirmenler hem
de amatör seyirciler tarafından. Fikir ayrılıkları Çamur’un
algılanmasına yönelik olarak belirdi. Çamur’da önce ben
dile getirdim filmin farklı anlatım stratejilerini bir arada
kullandığını. Ben bu filmde gerçekçiliğin yanı sıra sembo-
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lizm ve sürrealizm de kullandım, film de kendi kendinin
farkında bir filmdir, dedim. Buna rağmen, örneğin Atilla
Dorsay “hayattan, gerçeklikten, basit biçimde algılanabilecek her şeyden böylesine uzak ve kendisi tümüyle bir büyük bulmaca olan bir film ne sinema sanatına, ne de herhangi bir davaya hizmet eder,” diye yazdı. Atilla Bey filmi
Türk sinema tarihinin en kötü on filmi içerisine dahil etti.
Filmin sinema sanatına hizmet etmediği biçimindeki görüşü şimdilik paranteze alarak öteki argümana bakalım. Yani, filmin başka herhangi bir davaya hizmet edemeyeceği
görüşüne. Çamur Kıbrıslı Rum ve Türkler’in gerçekleştirdiği ilk ortak projedir ve bu yönü ile ileride hatırlanma ihtimali olan bir çalışmadır. Film farklı anlatımları daha eksiksiz bir Kıbrıs portresi ve insanlık durumu ortaya çıkarmak için kullanmıştır. Sinemamızda ilk kez ele alınan,
kamuoyunda o güne kadar ya yanlış, ya eksik ya da basmakalıp önyargılarla ele alınan bir konuyu -Kıbrıs konusunu- daha dürüst ve eksiksiz, ahlâki biçimde işlemek için
bunu yapmıştır. Entelektüel mastürbasyon için değil; mayın tarlasına benzeyen bir konuda arka planı iyi çizmek;
hem olay örüntüsünü geliştirip hem şablon olmayan karakterler yaratmak için bu stratejileri kabul etmiştir. Üstelik insanın adadaki koşulların son derece sürreel öğelerle
dolu olduğunu görmemesi zayıf bir ihtimaldir kanımca.
Hadi buna ne gerek var, film kendini anlatmalı başka kaynaklara ihtiyaç duymamalı diyebiliriz. O halde bile, film
nasıl bir kodla okunması gerektiğine dair ipuçlarını veriyor
ve o ipucu sistemine sonuna dek sadık kalabiliyor. Bu nedenle “gerçekçi bir film değil,” diye eleştirmek, çok da bağlamına uygun, filmin hedefi ve teması, tonu söz konusu
olduğunda güçlü bir eleştiri gibi gelmiyor bana. Bu durumdan, Türkiye’de biz daha çok gerçekçiliği yeğliyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor sanırım. Oysa film mekân seçimi açısından daha ilk dakikada tam anlamıyla gerçekçi
bir film olmadığını, öyle okunmaması gerektiğini size zımni
olarak söyler. Tonunun kara mizahın söz konusu olduğu
bir ton olacağını belirtir. Ayrıca gerçekçiliğin yanı sıra varolan sembolizm, sürrealizm gibi tarzların benim Kıbrıs’ta
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yaşananlara karşı tavrımı bulandırmadığını da düşünüyorum.
Tabutta Rövaşata’yı dört kopya ile 5 bin civarında bir
seyirci kitlesi izledi demiştiniz. Filler ve Çimen gişe
başarısı açısından oldukça iyi bir rakama ulaşmıştı diye hatırlıyorum.

D

erviş Zaim: Yirmi altı kopya ile 180 bin seyirci yaptı.
Fakat Türk seyircisi filmleri takip ediyordu o dönem,
şu anda bir düşüş var mesela. Bağımsız diye sözü edilen
Türk sineması içerisinde bir tavandı o. Hani hep denir ya
bağımsız Türk sineması beş-altı bin seyirci ancak topluyor
diye. 180 bin rakamı o açıdan önemli bir göstergeydi. ‘Türk
sineması ne zaman kurtulur’ diye sorulur hep; alın size bir
hipotez: Türk sineması, 200 bin kemikleşmiş seyircisi olduğu zaman kurtulur. Bu belki çok ileride olacak bir şey
ama 200 bin kemikleşmiş seyirci olduğu zaman sinema
çok daha farklı yerlerde olacaktır. Bu sayıda seyircinin
birçok filme gelmesi demek, film başına en azından 150200 bin dolar kârı garantilemek demektir. Dolayısıyla yapımcı, kendi masraflarımı çıkarabilirim diye düşünecek ve
daha kolay risk alabilecektir.

Çamur
Kariyerinize baktığımız zaman ilk filminizden dört yıl
sonra Filler ve Çimen’i görüyoruz. Çamur ise daha kısa
bir sürede ortaya çıkıyor. Daha önce kamuoyunda Kıbrıs’la ilgili bir hikâyeyi filme almak istediğinizi söylemiştiniz ama bu aynı hikâye değil sanırım. O iki yıllık
süreç içerisinde Çamur’a nasıl ulaştınız?

D

erviş Zaim: Filler ve Çimen’den önce konusunu Kıbrıs’tan alan bir film yapmak istedim, olmadı. Filler ve
Çimen’den sonra yarım kalan işi bitirmek istedim. Sadece
okuduklarım ya da Kıbrıs’la ilgili anılarım rol oynamış değildir Çamur’un şekillenmesinde. Mesela dram sanatına
dair belirli tercihlerimin, belli temaların da bunda rolü
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vardır. Tutkuyla ve o tutkudan kurtulma çabası ile ilgili
bir hikâye yapmayı düşünüyordum. Bir şeye bağlanmış,
onunla güçlü bir bağı olan bir karakter yaratacaktım ve
karakterin bağlandığı obje bana metaforik bir anlatım sağlayacaktı. Aklımda böyle bir kurgu vardı. Sonra bir gün Filler ve Çimen’in de gösterileceği bir festival nedeniyle Gökçeada’ya gittik. Sahilde otururken tepeden tırnağa çamura
boyanmış üç kişi gördüm. Sahilin arkasındaki kurumuş
küçük tuz gölünde şifalı bir çamur vardı; o çamuru üstlerine başlarına sürerek şifa bulmaya çalışıyorlardı ve tesadüfen benim önümden geçtiler. Marslı gibi, simsiyah iki
kişiyi görünce ben de merak ettim. Sonuçta öğrendim ki
bu şifalı çamuru süren insanlar iki saat boyunca öyle dolaşmak zorundalarmış. O an kafamda bir şimşek çaktı;
ben bir karakter peşindeydim ve o karakterin bir obsesyonu olacaktı. “Bu neden çamur olmasın?” dedim.
Şöyle bir düşüncem vardı: Kıbrıs’ta yıllardır yaşanan
şeylerin oradaki insanların hayatında bir çeşit travma yarattığı kanısındaydım. İnsanlar iyileşmek istiyorlar. Hastalık motifini filmin içerisinde bir metafor olarak kullanmanın fonksiyonel olacağını düşündüm. Filmdeki her karakter öyle ya da böyle hastadır. Ve hastalıklarından kurtulmaya çalışmaktadır. Sesini kaybetmiş, konuşamayan Ali
(Mustafa Uğurlu) var mesela, sesini kazanmak için çamura
gider. Hamile kalmak isteyen Oya (Tomris İncer) çamura
gider, Temel (Taner Birsel) çamura gider, çünkü orada insan öldürmüştür. Çamurla olan hesaplaşmasını bitirememiştir, ama aynı zamanda çamurdan korkmaktadır da,
çünkü Rumların cesetlerini oraya gömmüştür. Yine Ayşe
(Yelda Reynaud), bencil kardeşi Ali’nin ısrarıyla çamura
gider ve çamurda düşük yapar. Filmde karakterlerin iyileşme umuduyla çamura gitmelerini ele alırken toplumbirey, birey-tarih, birey ve geçmiş arasındaki ilişkileri de
irdelemeye çalıştım. Bir mekândaki tek bir objeyi ele alarak bir toplumun, zihin ve ruh haritasını ortaya koymaya
çalıştım. Dahası, bu metaforik anlatımın içerisine birtakım
sürreel ögeler katmanın zenginleştirici bir tavır olacağını
düşündüm.
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Filmde gerçekçilik, sembolizm, sürrealizmden ögelerin
yer aldığını söylemiştim. Bu noktada size Kıbrıs’ta günlük
hayattaki sembolizmden birkaç örnek vereyim: Dünyanın
en büyük bayrağı Kıbrıs’ta Beşparmak Dağları üzerindedir.
Altı-yedi futbol sahası büyüklüğünde beyaza, kırmızıya
boyalı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Beşparmak Dağları’nın Lefkoşa’ya bakan yüzünde durmaktadır.
2003 sonbaharında Türk ve Rum sınırında, barışseverler
eşeklere pasaport hazırlatıp hayvanları birer insanmışçasına sınırdan geçirmeye kalkıştılar. Benim de filmde simge
olarak kullandığım Atık Su Arıtma Tesisi bizzat Kıbrıs’ta
varolan bir yerdir. Rumların atıkları adanın öbür tarafından, Türklerin atıkları ise Türk tarafından borularla
Haspolat’taki atık su havuzlarına gelir. Ve barışsever insanlar bu kirli suların birleştiği ve temizlendiği yerin etrafına gidip ağaç dikerler. Bazılarının sembolik olarak kullandığımı düşündüğü bu yer Kıbrıs’ta bir gerçeklik olarak
var. Sürrealizme gelince, doğrusu sürrealizmin alâsı Kıbrıs’ta var. Benim büyüdüğüm Maraş, otuz yıldır yerleşime
kapalı olan, Etiler ya da Bebek büyüklüğünde, eskiden
Rumların oturduğu bir bölge. Otuz yıldır oraya sivil halktan kimse girmedi ve otuz yıldan sonra orada, asfalttan
çam ağaçları çıkıyor. Bu bölge benim mahallemin tam karşısındaydı, biz otuz yıl boyunca evlerin, apartmanların,
lüks dairelerin arasından çıkan çam ağaçlarını, çürüyen
evlerin pencerelerinin durup dururken yere inmesini, besili farelerin gündüz cirit atmasını gördük. Dolayısıyla Kıbrıs’la ilgili yaptığım filmde sürreel motiflerin olması tamamen beni besleyen kaynaklarla, hayatın kendisi ile ilgilidir;
entellektüel mastürbasyonla alâkası yoktur. Ayrıca bu
farklı anlatım tarzları demin anlattığım arka planın daha
iyi çizilmesini sağlamıştır.
Şu sorulabilir, bu teknikler Sovyet döneminde ya da
İspanya’da Franco döneminde kullanılıyordu. Artık o dönemler geçti ve dünya sineması göreli özgür ifade ortamında bu tip teknikleri kullanmıyor, daha açık anlatımları
yeğliyor. Dolayısıyla bu tip teknikleri kullanmak ne derece
mantıklıdır? Buna üç şekilde cevap verilebilir. Birincisi, bu
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filmin sansürden geçmesi kolay olmamıştır. İkincisi, sanat
tarihi belirli tercihlerin tarihidir, iyinin ya da kötünün tarihi değildir. Belirli bir dönemde kullanılan şeyler yüz sene
sonra tekrar gündeme gelebilir, popüler olabilir. Dolayısıyla bizim kendimizi ‘şu tarz anlatımları kullan, çünkü moda
bunu gerektiriyor, çağdaşlık böyle istiyor,’ diye kategorize
etmemiz, parantezler içerisine almamız, tutturacağımız
muhtemel farklı anlatım yolları açısından daha başından
önümüze set çekmemiz anlamına gelir. Sonuç olarak ben,
‘bu geçmişte yapılmıştı, şu an kullanılmıyor’ argümanını
çok geçerli bir argüman olarak görmüyorum. Üçüncü olarak, şu anda halen filmlerinde sembolizmi, sürrealizmi ya
da başka teknikleri iç içe kullanan yönetmenler var ve
bunların sayısı azımsanacak gibi değil. Ben de bu filmimde
bütün bu teknikleri bir araya getirmeye çalıştım. Bunu
sadece daha lezzetli bir anlatıma ulaşmak için değil aynı
zamanda daha düzgün bir arka plan oluşturmak amacıyla
yaptım. Yukarıda anlattığım gibi doğduğum, yaşadığım yer
olan Kıbrıs’ın bu tip bir farklı anlatımlar bileşkesine iyi bir
zemin hazırladığını düşünüyordum. Öncelikle Çamur’un,
Kıbrıs’la ilgili yapılan ender filmlerden olması dolayısıyla
sosyal, politik ve ruhsal arka planın mümkün olduğunca
düzgün bir şekilde seyirciye verilmesi gerektiği gibi bir sorumluluk hissediyordum. Çünkü siz ilk kez işlenen konularda etik olarak bir şeyleri seyirciye eksik verirseniz, bir
sonraki projelerin de önünü kesmiş olursunuz. Ben sevaplarımla, günahlarımla mümkün olduğunca geniş pencereden bakmaya çalışan bir film yapmaya çalıştım. Temel’in
heykel enstalasyonlarına bakalım. Ben ‘Atık Su Arıtma Tesisi’nde Barış Girişimi’ diye bir tema ortaya koyduğum zaman, Temel karakteri bana Kıbrıs’ın yakın geçmişiyle ilgili
birtakım bilgiler verirken, hem kendi karakterinin gelişmesine katkıda bulunacak, hem de Ayşe’nin hikâyesini açımlayacaktı: ‘Kıbrıs etnik sorunun etkilediği bir adadır, ada
ikiye bölünmüştür, bölünmenin nedenleri ve sonuçları
şunlardır, biz Türkler savaşta karşı taraftaki masumlara
yanlış şeyler yaptık, Rumlar da bize benzer şeyler yaptılar,
intikam duygusunun sonu yoktur, vs.’ Temel’in yaptığı
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heykel enstalasyonları, sperm enstalasyonları ve kalıp alma işlemleri filmin bilgiye dayalı arka planını çizen,
altmetinler yaratan, olay örgüsünü ilerleten, karakterleri
açımlayan unsurlardandır. Keza, Kibele motifi de filmdeki
yeniden doğuş temasının altını çizmemi sağlıyordu. Sonuçta tüm bunların içerik ve biçim açısından filme zenginlik
kattığını düşünüyorum.
Burada sanırım özellikle sinema yazarları açısından
birtakım beklentiler söz konusuydu. Önceki filmlerinizde gerçek bir olaydan yola çıkarak kurmaca detaylar
eklediğinizi görüyorduk, burada ise biraz daha farklı.
Gerçek öykü sembolik bir anlatımla veriliyor dolayısıyla daha kapalı. Seyirci tarafından güç anlaşılan bir
film.

D

erviş Zaim: Sinema yazarının beklentisi ile okuma
biçimi benimkinden farklı olabilir. Bu doğaldır ve
saygı göstermek şarttır. Ama sinema yazarının da, kanımca, eleştiri işinin verdiği hedonizm yerine karşısındaki eserin muhtemel okuma biçimlerini seyirci için açmaya çalışan bir insan sıfatına daha fazla sahip olması gerekir. ‘Köşem var, eleştiri yazıyorum, Çamur’daki Temel’den bahsederken onu bilimadamı diye nitelendiriyorum.’ Oysa filme
bakarsanız Temel’in bilimadamı olduğuna dair veri yoktur,
o amatör sanatçılığının yanı sıra yemek pişirir, bir restoranı vardır. Eleştirmenim, filmin konusunu bileşik cümleler kullanarak anlatıyorum ve yığdığım bilgileri temel alarak okuyucuya alaycı biçimde ‘ben dememiş miydim, alın
size gereğinden fazla karmaşık, ana çizgileri muğlak bir
film!’ demeye getiriyorum. Seyirci bu tip eleştirilerden nasıl
etkilenir? Biraz da seyircinin birikim düzeyine ve kültür
seviyesine bağlı. Sıradan bir seyirci filmdeki birtakım şeyleri daha farklı görebiliyor, ya da daha kompleks bir insan
değişik yorumlarda bulunabiliyor. Tabutta Rövaşata’yı ‘agorafobi ile klostrofobi arasındaki gelgitlerin filmi’ olarak
niteleyenler var. Ama bu tip bir okuma ihtimalini aklının
köşesinden dahi geçirmeyen bir adam o filmi yine zevkle
izleyebiliyor. Çamur’da tek bir ağacın dahi olmadığı tuz gö-
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lünde birdenbire bir asker kuyuya iniyor... Agorafobi,
klostrofobi açısından filmi incelemeye davet değil mi bu?
Ama isteyen böyle görür, istemeyen görmez!... Dediğim gibi
seyircinin zengin anlamlar çıkarmasından, benden farklı
düşünmesinden memnun olurum, ama elitizm peşinde deliler gibi koştuğum da sanılmasın. Yaptığım filmlerin ‘sıradan’ seyirciye de seslenmesinden mutlu olurum. Filler ve
Çimen sanırım kendi ölçülerinde bunu mütevazi olarak
başardı.
Bu filmin daha kapalı görünmesinin bir başka nedeni
de şu: İlk iki filmimin karakter seçimi, temaları ve konuları
Türk seyircisine yabancı değildi. Daha önce de değindiğim
gibi, ister inanın ister inanmayın ama Kıbrıs, ‘sıradan’
Türk seyircisinin ve entelektüelinin politik ve sosyal açıdan
detaylı bildiği bir mekân değil. Popüler gündemde daha
çok bir turizm, alışveriş ya da kumar alanı olarak sığ biçimde değerlendirilmiş. Bir de Türk sinema tarihi kanımca, özellikle sosyal içerikli filmlerle ilgili şöyle bir beklenti
ve okuma biçimi getiriyor: Sosyal ya da politik çağrışımları
olan bir film yapacaksanız bunun konusunu ve içeriğini,
mutlaka az ya da çok, yenigerçekçi tarz içerisinde işlemeniz gerekir. Başka yollara gittiğiniz zaman, gerçekçilik bazında birtakım soru işaretleriyle, tepkilerle karşılaşmanız
çok büyük bir olasılıktır. Neden? Çünkü bizde böylesi farklı denemelere yer veren gelenek cılız. Ben biraz da bu geleneğin zayıflığına bağlıyorum filmimin okunma ya da okunamama tarzlarını. Mesela, eleştirmen, karakterlerin ve
hikâyelerin kağıt üzerindeki gerçekliklerine yeterince hayat
üflenmemiş olduğundan, bu hikâyelerin olabilirliğine inanmakta güçlük çekildiğinden bahsediyor. Aynı fikirde
olursunuz ya da olmazsınız ama, oyunculardan alınan tutuk oyun filme yardımcı değil diye ekliyor. ‘Derviş Zaim
acaba kimi yerlerde, Aristocu olmayan bir anlatım tarzını
denemeye çalışmış olabilir mi?’ sorusunu kendine sormuyor. Ya da ‘başka şeyleri bir araya getirerek farklı bir bileşim mi aramış?’ demiyor. Peki bunu eleştirmen sormuyorsa kim soracak? Aslında ilginçtir, filmim sinema tarihini,
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estetiğini bilmeyen, kültürel ve teorik birikimi olmayan bazı insanlar tarafından son derece heyecanla karşılandı, bu
açıdan çok mutluyum. Bir de şu var, İtalya’daki okumalar
Türkiye’dekinden farklıydı. İtalya’da Kıbrıs’la ilgili en ufak
bir bilgisi, görüşü olmayan insanlar filmi kahkahalarla gayet matrak bir film olarak izlediler. Hatta deneme gösterimlerinde gençler katıla katıla güldüler ve “abi niye böyle
filmler yok ya, çok komikti,” filan diyerek çıktılar. Hiç öyle
sembolizmden doğan kapalılık lafı falan dahi geçmiyordu.
Konuyla ilintili olabilir mi bu, sonuçta konu Kıbrıs olunca, Türkiye’de insanlar politik bir beklenti içerisine
girdiler.

D

erviş Zaim: Bir de birtakım önyargılar ve stereotipler
var sanırım. Bunlar da tayin edici olmuş olabilir film
hakkında. Kıbrıs’a ve Kıbrıs Türklerine yönelik okuma biçimlerinin kırılmasında zorluk yaşanmış olduğu hipotezlerden biri olabilir, ama bu sadece bir hipotez. Bir de ‘Kıbrıs filmi mi?’ demişlerdir, ‘Ha, çözümsüz, sosyal ve politik
bakımdan anlaşılması zor, diplomatik, teknik terimlerle
dolu politik bir geçmişin filmi.’

Ben Çamur’la ilgili eleştirileri basından takip ediyordum ve açıkçası bütün o sembolizm ve kapalılıkla ilgili
yapılan yorumlar bende filmin havasıyla ilgili bir önyargı oluşturmuştu. Fakat filmi izlediğimde bunların
çok lüzumsuz olduğunu gördüm. Arıtma Tesisi, Kibele,
o heykeller ve başka birtakım unsurlar bence filmin
hikâyesine oturmuş, tamamen senaryoyla bütünleşmiş
detaylardı. ‘Bunun anlamı nedir, şu neyi ifade ediyor?’
diye sormaya gerek bırakmayan, karakterlerin motivasyonu içerisine oturtulmuş öğeler olduğunu gördüm.
Dolayısıyla gayet açık bir anlatımı var bence.
Filmin duruşu ve anlatmaya çalıştığı şeyi net olarak başından ortaya koymak istediğimi söylemiştim. Sembolizm
insana kendini kolay ele vermeyen, anlaşılmayan bir filmi
çağrıştırır, sinema tarihinde böyle filmler de var, oysa bu
film bir buçuk saat boyunca izleyicisiyle ilişki kuran bir
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film. Temel’in heykel enstalasyonları Temel için bir sembol
olabilir, ama seyirci için anlamlarının açık olabileceğini
zannediyorum. En azından ben her şeyden önce olayların
örgüsüyle, kurgusuyla böyle olmalarını istedim. Ama farklı
okunabilir, şahsi beğenilerin farklı okumalara yol açması
mümkündür.
Bir de mesela bazı yerlerde Kıbrıs sorunu politik olarak
boy göstermiyor gibi şeyler söylendi. Ben tam tersine
filmdeki çamuru siyasi hafızayı yansıtan bir mekân olarak gördüm mesela.
‘Siyasetin, rejimlerin kendisine dair şeyler yok’ gibi yorumlar var, evet. Bence bir filmin siyasi olarak söyleyeceklerini
söylemesi için ille de siyasi aktörler kullanması, sosyal politik hayatın her cephesini alabildiğince geniş biçimde
vermesi gerekmiyor. Çamur’da tabii ki siyasi bir tavır var.
Bunun daha fazlasını istemek artık belgesele, propagandaya, slogana kayar ki bu da zarif bir şey olmaz. Siyasi
tavra ilişkin olarak ben şunu düşünürüm: Bu çayın içerisindeki şeker gibi olmalıdır. Aksi takdirde insanlar onun
bir propaganda filmi olduğunu düşünür. Çamur ışığı ile
rengi ile politik tavrı çok net bir filmdir. Venedik Film Festivali’nde gösterildiği zaman Yunan izleyiciler çıkışta bana
gelip, “bir propaganda filmi bekliyorduk; ama değilmiş, insanların hikâyesini anlatmışınız, tebrik ederiz,” dediler.
Dolayısıyla yaptığım işin muğlaklığına ya da ahlâki düzgünlüğüne dair bir kuşku yok içimde. Gece yastığa başımı
koyduğum zaman da gayet güzel uyuyorum. Yine bu siyasi
tavırla ilgili olarak Filler ve Çimen’e dair bir şey söylemek
istiyorum. Biri bana “Filler ve Çimen’de neden daha fazla
politika yok?” demişti. Ben hâlâ anlamaya çalışıyorum bu
soruyu. “Neden korktun, daha fazla politikanın içine girmedin?” demişti o kişi. O anlamda şu üç filmin bana öğrettiği bir şey var; belki sonda söylenmesi gereken şeyi şu
anda söylüyorum ama, çok da fazla etrafı dinlememek gerekiyor. Çünkü etrafa gereğinden fazla kulak verdiğiniz
zaman yapmak istediğiniz şeyleri budama tehlikesi başlıyor.
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Ben Şükran Esen, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sinema öğretmeniyim. Filmdeki kişiliklerin
beni çok etkilediğini söylemek isterim. Orada yaşayan
her insanın davranışlarını çözümlemeye çalıştım. Ben
filmi daha çok bir ‘Kıbrıs filmi’ olarak değil de bir ‘insanlık filmi’ olarak algıladım. Ayşe’yi, Ali’yi, hepsini
birey olarak aynı ortamda bir araya gelmiş, aynı sorunları yaşamış kişiler olarak ele aldım, bakış açılarını anlamaya çalıştım. Doğumla ilgili, ölümle ilgili çok şey
düşündüm. Yaratma ile ilgili, barış ve sevgi ile ilgili
çok şey düşündüm. Ali’nin kaybetme korkusuyla evlenmeyişi, çocuk yapmayışına rağmen sonunda çocuklarının olması beni çok etkiledi mesela. Eleştirmenlerin yazılarını yazarken bu anlamda çok dikkatli olması
gerekiyor bence. ‘Ben bunu anladım’ diye yazmaları
gerekiyor. Kendilerini otorite olarak kabul edip ‘ben
her şeyi çözdüm’ mentalitesiyle yaklaştıklarında izleyiciyi çok yanlış yönlendirebiliyorlar. Eleştirmenlere o
açıdan çok büyük iş düşüyor diye düşünüyorum. Onun
dışında bu sene Halkla İlişkiler Bölümü’ne ‘Propaganda
ve Tanıtım Aracı Olarak Sinema’ diye bir ders koyduk.
Orada öğrencilerime bir propaganda filmi olarak Çamur’u önermek istiyorum. Ama anladığımız anlamda
propaganda filmi olarak değil; “Kıbrıs’la ilgili bir şeyler
söylemek isteyen, barışı savunmak isteyen bir adamın
böyle bir film yapması gerekir” diye örnek göstermek
istiyorum. Bana örnek gösterebileceğim bir film sunduğu için de ayrıca teşekkür ederim Derviş Zaim’e.

D

erviş Zaim: Teşekkür ederim, ama bu film iyi eleştiriler de aldı. Konuşma, özellikle Türk basınındaki o tip
olumsuz yorumlar hakkında ne düşündüğüm hususuna
kaydığı için, Çamur’un tümüyle olumsuz tepkiler almış bir
film olduğu şeklinde bir hava oluştu, ki bu tablo eksik.
Özellikle yurtdışında olumlu karşılandı film, karşılanmaya
da devam ediyor.
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Bu arada filmin Venedik Film Festivali’nde UNESCO
Ödülü’nü aldığını da belirtelim ki bu uluslararası platformda oldukça önemli bir başarı.
Evet, İtalyan yönetmen Pontecorvo başkanlığındaki bir jüri
tarafından verildi bu ödül. Bir yıl önce Ken Loach almıştı
aynı ödülü. Bu bakımdan iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Filmin herkes tarafından farklı yorumlanması
benim zaten karşılaşacağımı tahmin ettiğim bir şeydi. Bazı
filmlerin herkesi tatmin etmeyeceğini bilirsiniz, bu da onlardan bir tanesi galiba. İnsanların bazılarının filmlerim
hakkında olumsuz fikirlere sahip olması normaldir. Hatta
istenen bir şeydir. Herkesin iyi yazdığı bir filmden korkulacak yeterli neden var diye düşünürüm ben. Sizi beğenmeyen birilerinin de olması gerekir.
Sizin kendinizi nerede gördüğünüzü bilemiyorum; ama
bir izleyici olarak ben sizi sanat filmleri yapan bir yönetmen olarak görüyorum ve çoğu insanın da böyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu şekilde görülmeniz
sizde bir sorumluluk duygusu yaratıyor mu? Yani her
zaman yeni şeyler denemeliyim, sembolizm kullanmak
istiyorum veya politika da işin içerisine girsin gibi
kaygılar duyuyor musunuz?
Tam olarak böyle düşünmüyorum. Ben şuna inanıyorum,
en iyi filmler çoğunlukla şöyle çıkar: ‘Hadi abi çekiyoruz’
dersin, millet toplanır, o ruhla eller taşın altına konur.
‘Çocukları topla gidiyoruz’ dediğiniz anda kalburüstü projeler ya da keyif aldığınız işler yapılır. Böyle bir sezgisel tarafı var, ama öteki meleke, yani işi rasyonel değerlendirme
yetisi de zamanla gelişen bir şey. Yani politik bir hususa
da parmak basalım; bir de köy filmimiz olsun, ya da farklı
anlatım tarzları deneyelim gibi düşünceler başlangıçta aklıma gelmiyor tabii ki. En azından çoğunlukla böyle gelişmediğini söyleyebilirim. Yazma sürecinde zamana yayılan
şeylerdir bunlar; kendini size usulca açarlar; ‘beşinci projemde politika olacak, politik konunun şöyle bir tarzı olacak’ diye seçmiyorum yani. Konu, doku yavaş yavaş gelişi-
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yor ve kendini sezdirmeden sızıyor projeye. Zaten kuluçka
sürecinin böyle yapılırsa değerli olduğunu düşünüyorum
ben. Hayata dair maddi kaygılarla ya da Fransız eleştirmenlerinin beğenilerine göre film yapmaya başlarsanız, o
kurguyla işe girerseniz, inandıklarınızdan ödün verme ihtimaliniz artar, ki bu durum yaratıcılık açısından zararlı
olabilir. Ta başından itibaren, ‘bir film yapacağım, X, Y, Z
oynayacak, şu mekânlarda geçecek, içinde şu kız olacak filanca televizyon starı olacak, yok bu teknisyenlerle çalışacağım,’ dediğiniz anda ruhu olmayan bir iş yapma ihtimaliniz artar. Ben kendi adıma bundan mümkün olduğunca
kaçınmaya çalışıyorum. İnanmadığım işi yapmıyo-rum.
Filmlerimde gördüğünüz şeyler de, politikaydı şuydu buydu, benim yaşantımın az çok içerisinde olan, bana çarpan
şeyler oldukları için senaryolarıma sızıyorlar. Ben Kıbrıs’ta
doğdum, Kıbrıs’ta büyüdüm ve birtakım şeyleri yaşayıp
gördüm. Dolayısıyla Kıbrıs’la ilgili bu film bana geldi ve yüreğimin bir köşesine sızdı. Tabutta Rövaşata da aynı şekilde. Benim için önemli olan, etrafımda olup bitenleri süzmeye çalışmak.
Tabii bu söylediklerimin yanlış anlaşılmaması için
şunu da söyleyeyim: Rasyonalizasyon sürecinden geçmiyor
mu bütün bunlar, sadece saf sezgiyle mi oluyor, hayır. Belirli seçimlerim oluyor ve bunlar rasyonel süzgeçten geçiyor
tabii. Sonuçta bu ikisinin bileşkesi diyebilirim.
Ben filmlerinize ilişkin bir şey değil de daha çok merak
ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Demin kemikleşmiş
seyirciyle ilgili bir tanımlama yaptınız; Türkiye’de kültür faaliyetlerini düzenli takip eden bir kesim olsa, bu
sinemaya da katkı sağlar diye. Aslında Türk sineması
geçmişte büyük bir dönem yaşamıştı. Ama o günden
bugüne çok şey değişti tabii. Sinema da değişti, toplumun yapısı da. Bir de koşulların dayatmasıyla da paralel olarak ortaya çıkan ‘bağımsız sinemacı’ dediğimiz
bir tanım oluştu. Nitekim siz de ilk filminizi yapmadan
önce bir yapımcıya gitmişsiniz, yapımcıdan destek bulamayınca kendi imkânlarınızı yaratmanın peşine
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düşmüşsünüz. Esasında 1990’dan sonra seyircinin sinemaya geri dönmesi gerekiyordu, çünkü her türde
film üreten bir sektör oluşmaya başlamıştı. Daha popüler konuları işleyen filmler de var sinemada, sizin gibi
kendi inandığı dünyayı filmleştirenlerin ürettikleri de
var. Seyircinin 200 bin civarındaki bir kemikleşmesi
ya da en azından üç aşağı beş yukarı sinemaya geri
dönmesi konusunda bir öngörünüz var mı? Bir de, bağımsız bir yönetmen olarak film çekmenin avantajları
var mı onu sormak istiyorum. Yapımcının yer aldığı
projelerde birtakım başka dayatmalar olabiliyor çünkü.

D

erviş Zaim: Tabii ki tek başına olmanın getirdiği birtakım avantajlar ve dezavantajlar var. ‘Bağımsızlık’
size istediğiniz filmi istediğiniz şekilde yapma imkânı sağlıyor; fakat bunun duvara çarpma ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü ‘bağımsız’ bir adamın sağlayabildiği kaynaklar
çok fazla değil. Türk sinemasındaki ‘bağımsız filmler’ ve
‘çok iş yapan filmler’ ayrımına dair ne düşünüyorum biraz
onu açmaya çalışayım. Öncelikle bir sinemanın seyircisiyle
barışık olması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla Türkiye’de çok iş yapan filmlerin her yıl sık sık ortaya çıkması
gerektiğini düşünüyorum. Bu filmleri yapan yönetmenlerin
de varlıklarını sürdürmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Eğer Türk sineması sektörüne çok iş yapan filmler girmezse seyirci ortamı boş bırakacaktır ve bu bir şekilde bizi de
etkileyecektir. Gişede başarısızlık; ileriki yıllarda bize, seyirci azlığı olarak geri dönecektir, sektörün kendini teknik
ve personel olarak yenileyememesi olarak geri dönecektir.
Laboratuarların kötü koşullarda çalışmaya devam etmesine neden olacaktır. Dolayısıyla iş yapan filmler olmalıdır.
Tabii bunun yanı sıra genelde ‘düşük bütçeli filmler’ olarak nitelendirilen başka filmlerin de yapılması lâzım. Bunlar geniş bütçeyle de yapılabilir tabii. Bu tip farklı filmlere,
bağımsız filmlere neden ihtiyacımız var? Şunun için ihtiyacımız var: Kafanızda sosyal önem taşıyan bir proje var; fakat biliyorsunuz ki bunu beyazperdeye aktardığınızda fazla
seyirci gelmeyecek, çünkü konusu itibarıyla çok çekici,
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çarpıcı değil; hatta oldukça sert bir konu. Diyelim ki kanser hastaları ile ilgili bir film yapmak istiyorsunuz, bu tip
katı gerçekler her zaman sinemada seyirci başarısı için
risk teşkil etmiştir. Gerçi seyircinin gelip gelmemesi nasıl
çektiğinize, oyunculara, pazarlamaya, medya desteğine de
bağlı ama ben şu an somutlaştırmak için bu kaba örneği
verdim. Şimdi buna benzer daha az popüler işleri pazar
koşullarına bırakırsanız bu konularda film çekmeniz oldukça güçleşecektir; çünkü hiçbir yapımcı pazar koşullarında seyirci çekmeyecek bir film tarzına sürekli olarak yatırım yapmak istemez. O zaman bu konulara eğilmesin mi
peki sinema? Mesela Kıbrıs örneğini vereyim; elli senede
bir film çıktı. Pazar koşullarına bırakırsanız bir ikincisi yıllar sonra çıkacaktır belki de. Bu ülke kendini, problemlerini tartışmasın mı?
Hep söylenen bir şey vardır: Sanat, ulusun ruhudur,
aynasıdır, sokaktaki insanı yansıtır diye. İnsanlar bakarlar, beğenirler/beğenmezler, ama düşünürler. Sonuçta entelektüel açıdan işlek bir ortam yaratılır. İşte küçük, bağımsız, yarı bağımsız işlerin böyle bir vicdani işlevi vardır.
İkincisi, bu tip filmler size farklı anlatım tarzlarını deneme
imkânı sağlar. Çok iş yapan filmlerde ise çoğunlukla belirli
formüllerle, bilinen klasik yöntemlerle iş yapılabilir. Seyirci, ancak belirli kalıplar kullanılarak garanti edilir. Oysa
diğer işlerde daha marjinal anlatım tarzları tutturabilirsiniz ve bunlar bir kültür için zenginliktir. Yıllar sonra belki
de onlar başka kültürleri etkileyen anlatım tarzları haline
gelecektir. Sadece çok iş yapan filmleri ve o tarz ‘garantici’
bir klasik anlatımı düşünürsek farklı çabaların getireceği
zenginlikten mahrum kalırız. Bir sinemanın bu iki farklı
yönsemeyi bir arada geliştirmesi gerekir. Pazarın her şeyi
belirlemesine izin verilirse, ülke sinemasının çok iş yapan
filmlere doğru kayması ve zaman içinde yenilikçi olamadığı
için kısırlaşması muhtemeldir. Dolayısıyla devletin, özel
sektörün, merkezî sinema kuruluşunun, yasaların, resmi
ya da özel birilerinin bu noktada dengeyi kurabilmesi gerekir. Türkiye’de sivil toplum geleneğinin olup olmaması
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gibi bir konuya gelip dayanıyor sorun. Devlet, bağımsız bir
sinemanın varlığı konusunda ne düşünüyor? Böyle bir olguyu istiyor mu? Kendinden bağımsız ya da yarı bağımsız
özerk bir sinema kurumu ve yasası olmasını istiyor mu?
Yakın geçmişe bakınca, bu konuda çok da umutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. İş böyle olunca sosyal olarak önemli sayılabilecek, değinilmesi gereken konuları ancak
kelle koltukta, kendi imkânlarıyla birtakım şartları bir araya getirebilen bir avuç insan işleyebiliyor. Ya da farklı
anlatım tarzlarına yine böyle insanlar başvurabiliyorlar.
Bizim sinemamızın durumu bu. Bu yüzden bağımsız olarak nitelendirdiğimiz bu insanların daha da güçlenebilmeleri için seyirciyle barışık olmaları gerekiyor. Eğer bağımsız
sinemacılar 150-200 bin civarında seyirci çekmeyi başarırlarsa önümüzdeki senelerde daha farklı özgürlükler bulacaklardır. O yüzden ben kendi adıma seyirciyle barışık
olunması gerektiğini düşünüyorum. Filler ve Çimen’de de
bunu yapmaya çalıştım.
Yılmaz Güney örneğin, çok kötü filmler yapmıştır kariyerinin başında. Niçin, çünkü Yılmaz Güney şunun farkındaydı: Eğer seyirci onun filmlerine gelirse, Yılmaz Güney diye bir adamın varlığı duyulursa, sinema yapmaya
devam edebilecekti. Bu yüzden de o kötü filmleri çekmeye
devam etti. İsim yapana kadar belirli bir seyircisi olmadı.
Türk sinemasının da sübvansiyonlara, yurtdışı desteklerine, fonlara ihtiyacı var; hiçbir itirazım yok. Devlet desteğine de ihtiyacı vardır, ama diğer taraftan da kendi göbeğini
kesebilmesi için kendi seyircisini yaratması gerekiyor. Asmalı Konak (2003), Vizontele (2000) de devam etsin, hatta
onların daha da gelişip milyonlarca seyirciye ulaşması gerektiğine inanıyorum. Çünkü beş-on sene sonra o cepheden bu tarafa az ya da çok seyirci gelme ihtimali vardır
belki de.
Çektiğiniz filmlerden para kazanabiliyor musunuz? Belirli oranda izlendiğini biliyoruz, ama neyle geçiniyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz?
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D

erviş Zaim: Mümkün olduğunca mütevazi yaşamaya
çalıştığımı söyleyebilirim. Tabutta Rövaşata’nın yurtdışı ARTE satışından gelen mütevazi kaynak Filler ve Çimen’e benim katkım olarak aktarıldı. Aynı şey Filler ve Çimen sonrasında Çamur için de gerçekleşti.

Ben biraz Çamur’un yapım süreci hakkında konuşmak
istiyorum, diğer filmlere kıyasla biraz daha farklı çünkü, yabancı bir ortak var. Marco Müller gibi ciddi bir
yapımcı söz konusu. Biraz bu konudan bahsedebilir
misiniz? İlk başta Maraton Filmcilik olarak sizin payınız vardı, fakat daha sonra olay biraz büyüdü sanırım
ve iyi bir bütçe ayrıldı. Şu anda da zaten filmin yurtdışı serüveni Türkiye serüveninden daha uzun olacak gibi gözüküyor.
Ben ilk iki filmimi kendi şartlarımla, küçülerek ve kısıtlı
bütçelerle yapmaya çalıştım. Bu yöntemin önümüzdeki
dönemlerde de benim için geçerli olacağını düşünüyorum,
çünkü iç pazardaki sinemaya kaynak aktarım sürecinden
ve yordamından fazla umutlu değilim. Türkiye’deki sponsorlarla televizyonlar sinemaya para aktaracaklar ileride;
ama yalnızca seyirci potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen belirli projeler için bu tavırlarını sistematik biçimde
sürdürecekler bana kalırsa. Ben de ileride bu kaynaklardan yararlanabilirsem ve aynı zamanda istediğim işleri yapabileceksem, ne mutlu bana... Fakat ben bu umudumu
düşük bir düzeyde tutmanın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önümde iki yol kalıyor: Küçük işler yapmaya devam etmek ya da dışa açılmak. Ben de Çamur’a yeterli kaynak bulabilmek için dışa açılmayı denedim. Çamur’u çekebilmek için, Filler ve Çimen ile Tabutta
Rövaşata’daki finansal kaynaklardan farklı olarak daha
fazla kaynaklara gereksinimim vardı. Çamur bağımsız çekilmesi öngörülen bir filmdi. Konuya mesafeli bakabilmek
açısından da filmi ağırlıklı olarak Kıbrıs’ta çekmek istemiyordum. Orada kimi zaman atmosferin biraz paranoyak
hale dönüşebileceğini ve bu riskin yapımı etkileyebileceğini
biliyordum. Gerçi aynı dönemde Kıbrıs’ta bir belgesel çek-
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miştim ve herhangi bir baskı ve sansürle karşılaşmamıştım, ama o belgeselle ilgili olarak basından hiç kimse ile
röportaj yapmamama rağmen yerel basında benim Kıbrıs’ta, savaş esnasında geçen sakıncalı hikâyelerle ilgili bir
film yapmaya çalıştığım haberi çıkmıştı. O nedenle daha
önceden düşündüğümün en etkili yöntem olacağına karar
verdim. Çamur’un yapımını sakatlamamak, çekimlerde ufak ya da büyük risk almamak için çekimleri Kıbrıs’ta değil
de Türkiye’de yapmaya karar verdim. Kararım bütçe artışı
demekti: Örneklerle açıklayayım: Kıbrıs’ta trafik soldan
akar. Bu ‘gerçekçi’ bakış açısı, İstanbul’da dış çekimleri,
orası sanki Kıbrıs’mış gibi yapma imkânımı zorlaştırıyordu. İzole mekânlar aradım. Dolayısıyla eğer ben bu filmi
Gökçeada dışında bir yerde çekmiş olsaydım çok daha zorlu bir yapım süreci olacaktı. Yollar kesilecekti, arabalar
soldan gidecekti, diğer taraftan arabaların plakaları farklı,
evler farklı. Üstüne üstlük ön hazırlıklar esnasında
farkettik ki Gökçeada’da bulunan ve her yaz kuruyan tuz
gölü yağan yağmur nedeni ile ilk kez ağzına kadar su ile
dolmuş. Tuz gölü çekimlerini Konya’da yapmaya karar
verdik. İstanbul, Konya Tuz Gölü, Gökçeada gibi farklı
mekânların seçilmesindeki temel nedenler -yansıtmak istediğim atmosferi iyi yansıtacak plastiğe sahip olmaları
nedenlerinin yanı sıra- bunlardır. Ama bütçe kabarmasına
yol açan şeyler oldu bunlar.
Altı haftada, Tuz Gölü’ndeki çekimlerden sonra İstanbul’a gelip, İstanbul’dan Gökçeada’ya geçtikten sonra tekrar geri gelip İstanbul’daki çekimleri yapmak durumunda
kaldık. Gökçeada’ya gittiğimiz zaman bütçe anlamında bizi
yeniden düşündüren bir gelişme daha oldu: Gökçeada’daki
belediye, çekimlerin aslında Gökçeada’yı yansıtmayacağını,
oradaki mekânların Kıbrıs’ta geçen bir hikâyeyi yansıtmak
için kullanılacağını öğrenince bize daha önce planlanan
geniş desteği vermeyi reddetti. Dolayısıyla bütçeye yeniden
yük bindi. İstanbul’da ise stüdyo içinde ve dışında çekimler yapıldı. Mesela askeriye olarak seçtiğimiz yer Bakırköy
Akıl Hastanesi’dir. Akıl hastanesinin bir binasını ve alanı
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askeriyeye ve Lefkoşa’daki Türk-Rum sınırında Ali’nin yaralandığı sınır mevzisine, askeri kantine, yatakhaneye, hapishaneye, vs. çevirdik. Oradaki akıl hastalarından bir ikisi de oynamıştır filmde. Filmde Türk sinema standartlarının üzerinde negatif harcanmıştır, ki bu Yeşilçam’da hâlâ
dedikodu konusudur. Birinci neden şu: Konunun nezaketi
ve stilin ince iş gerektirmesi sebebiyle elimde birçok kurgu
alternatifi olsun istemiştim. Bir de aynı yerlere bir ikinci
kez girmemin ve orada çekim yapmanın ne denli zor olacağını tahmin ettiğim için istediğim her şeyi bir defada almaya çalıştım. Aynı ışığı, aynı rengi yeniden bulmak için bir
yıl beklemem gerekebilecekti. Dolayısıyla çok çektim. O
nedenle, kurguda attığım epey sahne vardır. Negatif harcanmasının ikinci nedeni şu: Ali Düşenkalkar dışında oyuncular Kıbrıslı değillerdi. Kıbrıs ağzını kullanmalarını istiyordum. Ağız için yardımcı olan bir danışman vardı sette,
ama benim içimin rahat olmayışı çekimler esnasında daha
eksiksiz bir Kıbrıs Türk ağzı yaratabilme anlamında negatif
film harcanmasına yol açtı. Yapım aşamasını tam anlamıyla üstlendiğim ilk film olması nedeniyle, Çamur benim için
bir düello gibi oldu. Dolayısıyla yabancı ortak bulmam daha elzem hale gelmişti.
Çamur’un dışa açılma serüveni bakımından diğer
Türk filmlerinden farkı ne, onu açıklayayım. Türk sineması yabancı ortaklıklar kuruyor, ama bunlar genellikle Balkan ülkeleriyle oluyor. Türk sinemasının Batı ya da Kuzey
Avrupa ile ortaklıklar kurması oldukça zor; çünkü içinde
bulunduğu ekonomik, sosyal şartlar nedeniyle o ülke yapımcıları tarafından fazla ciddiye alınmıyor. Tabii bunun
dışında kültürel nedenler de var, Türkiye’ye yönelik oryantalist bakış var, ilgili yabancı ülkelerden kaynaklanan güçlükler var. Yabancı ortaklık başka bir uzun tartışmanın
konusu, fazla girmek istemiyorum. Çamur’da biz İsviçre,
İtalya ve Kıbrıs ortaklığıyla işe giriştik. Bu anlamda Batı
Avrupa finansmanıyla buluşuldu. Batı Avrupalı ya da Kuzey Avrupalı bir yapımcı genellikle kendi bakış açısını buraya getirmek, kendi koşullarını, mentalitesini dayatmak
şartı ile Türk ortak bulmak istiyor. Şunu kastediyorum:
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Mesela Danimarkalı bir yönetmen “Mevlana ile ilgili bir
film yapmak istiyorum,” der Danimarka parasıyla çekilecek, Danimarka yapımı olacak, Türk oyuncular oynayacak
ama Danimarkalılar’ın beğeni ve bakışına da uygun olacak. Eğer öngördüğü şartların olgunlaştığına kanaat getirirse, buraya gelir ve Türk ortakla el sıkışır. Ya da Ferzan
Özpetek, Fatih Akın gibi kendini İtalyan, Alman yönetmen
olarak konumlandıran, kendini Türk değil de Türk asıllı
olarak o ülkenin sistemine yerleştiren, orada uzun yıllar
yaşayan insanlar Avrupa’dan finansman bulabiliyorlar.
İstanbul’da başlayan bir projenin Avrupa’yla buluşması çok zor ve çok ender rastlanan bir şey. Bunu Yılmaz
Güney, son iki projesinde gerçekleştirebildi. Almanya’da
yaşamasından dolayı Tevfik Başer gerçekleştirebildi ki Tevfik Başer’in yaptığı filmler de yine kendilerini Türk olarak
değil Alman olarak konumlandırmıştı. Yeşim Ustaoğlu, son
iki filminde gerçekleştirdi. Behruz Hashemian da bu kaynakları Amerikalı yapımcı sıfatı ile İstanbul’dan buldu. Barış Pirhasan’ın ikinci filminde böyle bir şansı oldu. Bir de
insiyatifin çoğunlukla İstanbul’dan geldiği işler var. Çamur’un Türk sinemasının yapım menzilleri gelişiminde
böyle bir küçük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çamur,
İstanbul’da başlayan bir inisiyatif olarak yola koyuldu ve
İtalya’dan Downtown Pictures ile ortaklık kurdu. RAI ve
TSI televizyonlarının katkısı vardır. Ortak yapımcılardan
en önemlisi Marco Müller idi. Marco Müller, bir önceki projesi olan Tarafsız Bölge (No Man’s Land, 2001) ile En İyi
Yabancı Film Oscarı’nı almış, yapımcı sıfatı ile kariyerinde
Cannes’da, Venedik’te birçok ödülleri bulunan tanınmış
bir figür. Ben filmi Türkiye-Kıbrıs ortaklığında Eurimages
desteğiyle başlatmıştım. Onun dışında Efes Pilsen ve
Comtech Ticaret’in de destekleri vardı. Bunlar iç pazardan
bulduğum iki sponsordu. Onlarla filmin çekimlerine başladım. Çekimlerin bitmesine yakın Marco Müller ilgilendi
ve aynen İFR macerasında olduğu gibi görüntüleri izleyip
“biz bu işte varız,” dedi. Çekim sonrası işlemleri İtalya’da
gerçekleşti. Francesca Calvelli filmin montajını yaptı.
Michael Galasso müzikleri üstlendi. Michael Galasso,
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Wong Kar-Wai’nin Aşk Zamanı (In The Mood For Love,
2001) filminin de müziklerini yapmış biriydi. Onunla çalışmış olmak da benim için ayrıca bir zenginlik kaynağı
teşkil
etti.
Bellocchio’nun
son
dönem
filmlerini
montajlayan Francesca Calvelli de keza öyle. İlk kez zorlanmadan ses miksajı yaptık mesela oradaki laboratuarlarda, canımızı yemeden. Renk düzeltmesi, bakısı da aynı
şekilde Cinecitta’daki teknisyenler tarafından yapıldı. ENR
tekniği ile basılan ilk Türk filmidir. O süreçler benim için
çok zenginleştirici süreçler oldu. Sonra film Venedik Film
Festivali’ne seçildi. Anayurt Oteli’nin (1987) ardından, oradaki yarışmaya giden ve ödülle dönen ikinci Türk filmidir.
Film şu anda İtalya’da çeşitli yerlerde gösteriliyor. İsviçre’de, Yunanistan’da, Almanya’da gösterime girecek, Kıbrıs’ın Rum ve Türk taraflarında gösterilecek. Yapabilirsek
iki bölgeyi ayıran ara yerde özel bir gösterim gerçekleştireceğiz. Türkiye’de halen gösterimde. Yabancı distribütörlerle de görüşmeler devam ediyor. İtalya’da Paris kökenli Film
Distribution satış temsilcimiz olmuştu zaten. Çamur, böylece benim tek başıma çıktığım yolculuğumdaki tecrübe
artırıcı limanlardan biri oldu.
Yapımcı olarak halen görüşmeleriniz sürse de Çamur
proje olarak bitti artık. Bundan sonrası için kafanızda
yeni fikirler, belki senaryolar var mı?

D

erviş Zaim: Büyük bir ihtimalle seneye sizin karşınıza çıkacak olan bir proje, bir belgesel bitti. Yaklaşık 2
saat süren Kıbrıs’la ilgili bir belgesel film bu. Onun 35
mm’ye aktarılması için kaynak arayışları devam ediyor. İki
yönetmenli ve iki yapımcılı bir belgesel; ben Kıbrıslı Türk
yönetmenim, bir de Rum yönetmen var. Gelecek yıl onu
çıkaracağız. Tasarımı, yapımı, çekimi, montajı ortaklar
arasındaki fiziksel temasın neredeyse sıfır düzeyde olması
nedeni ile hayli güçtü. Eşe dosta küçük bir gösterim yapıldı geçenlerde. İnsanların epey duygulandıklarına şahit olduğumu söyleyebilirim. Film Kıbrıslı Rum ve Türkler’in savaş esnasında yaşadıkları paralel deneyimleri konu ediniyor. Herhalde önümüzdeki aydan itibaren yeni bir şeyler
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yazmaya çalışacağım. Birkaç yıl sonra yine burada oturur
konuşuruz inşallah.

Derviş Zaim Kimdir?
1964 yılında Kıbrıs’ta doğan Derviş Zaim, yüksek öğrenimini
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 1988 yılında
tamamladı. İngiltere’de, Warwick Üniversitesi’nde Kültürel
Çalışmalar dalında yüksek lisans yaptıktan sonra 1991’de
Kamerayı As isimli deneysel video filmini çekti. İlk romanı
‘Ares Harikalar Diyarı’yla 1992 yılında Yunus Nadi Edebiyat
Ödülü kazandı. 1992-1995 yılları arasında televizyon
yazarlığı, yapımcılığı ve yönetmenliği yapan Zaim, ilk uzun
metrajlı filmi Tabutta Rövaşata’yı 1996 yılında gerçekleştirdi.
Yurtdışındaki festivallerden pek çok ödül kazanan Tabutta
Rövaşata’yı, 2000 yılında çektiği Filler ve Çimen izledi.
2003’te Kıbrıs sorununu ele alan Çamur’u çeken Zaim, bir
yıl sonra, Rum yönetmen Panicos Chrysanthou’yla birlikte,
yine Kıbrıs sorununu ele alan Paralel Yolculuklar isimli
belgeseli gerçekleştirdi.

Filmleri
Kamerayı As (kısa metraj, 1991)
Rock Around the Mosque (TV belgeseli, 1992)
Tabutta Rövaşata (1996)
Filler ve Çimen (2000)
Çamur (2003)
Paralel Yolculuklar (2004)

Ödülleri
1996 Antalya Altın Portakal Film Festivali
En İyi Film, En İyi Senaryo (Tabutta Rövaşata)
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1997 Uluslararası İstanbul Film Festivali
Jüri Özel Ödülü, FIPRESCI (Uluslararası Sinema
Eleştirmenleri Birliği) Ödülü (Tabutta Rövaşata)
1997 Orhan Murat Arıburnu Ödülleri
En İyi İkinci Film (Tabutta Rövaşata), Yılmaz Güney Ödülü
2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali
En İyi Yönetmen, En İyi Üçüncü Film (Filler ve Çimen)
2001 Orhan Murat Arıburnu Ödülleri
En İyi Film (Filler ve Çimen)
2001 Uluslararası İstanbul Film Festivali
FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği) Ödülü
(Filler ve Çimen)
2001 SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Ödülleri
En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo (Filler ve Çimen)
2003 Venedik Film Festivali – Unesco Ödülü (Çamur)

