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“Eskiye dönmek için yeni bir yolculuğa çıkacaksın.  
Bir Frenk resmi yapacağız. Kimi vakit tasvir tarzı ile  
nakşedeceğiz. Bazen her iki tarzı da birbirine sirayet  
ettireceğiz. Ondan sonra da belki de ben yeniden tasvir  
yaparım. Hatalar yapacağız. Senin gibi en başa dönmeyi 
umacağım. Hep iyileşmeyi bekleyeceğiz. Hep arayacağız.”

Cenneti Beklerken,
Final konuşması, 

Gazal-Eflatun Efendi
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Önsöz

10 Nisan 2011, tarihli Atlas sinemasında “Gölgeler ve Suretler’’in 
gösterim öncesi çekilen fotoğraf, kitaba ne zaman başladığımla 
ilgili ipuçları veriyor. Bu, 31. İstanbul Film Festivali sırasındaydı. 
32. sinde “Devir’’ gösterildi. Kitabın bitiş tarihini aslında “Balık” 
filminin bitiş tarihiyle çakıştırmak istiyordum. Stüdyoda seslen-
dirme ve çeşitli sertifikaların onaylanması işlemi sonrası (7 - 8 
Aralık, 2013, Fono Film Stüdyosu) Atina’da 35 mm.’ye transfer 
işlemleri gerçekleştirildi. Bir ara Derviş Zaim’e tarih öğrenmek 
ve not almak için mesaj attım. 15 Ocak 2014’de filmi son şek-
liyle izlediğini belirtti. Ben 33. İstanbul Film Festivalinde “Balık” 
gösterilir diye ümit ediyordum. Olmadı. Bunda, belki de, bu yıl 
Zaim’in Altın Lale Ulusal Yarışması Jüri Başkanlığı görevini üst-
lenmesinin payı vardır.

Zaim yeni çalışmalara çoktan yelken açtı. Bazı ön çekimler ger-
çekleştiriyor. Neler olduğuna dair  ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. 
Zaim’in bir özelliği de, üzerinde çalıştığı projeyle ilgili fazla ko-
nuşmaktan hoşlanmaması. Kişisel olarak nitelikli bir film ortaya 
çıkartacağından eminim.  

Zaim’in “Balık”la ilgili bir dizi planı var. Öncelikle bir kaç ulusla-
rarası yarışmaya katılmak istiyor. Öte yandan “Devir”in vizyona 
girdiği sırada oluşan halk hareketi gösterimi engellemişti. Bu 
yüzden Zaim “Devir”i yeni baştan vizyona sokma isteği taşıdı. 
Bu da “Balık”ın gösterime girmesini bir süre geciktirdi. Yönet-
men hangi zorlu denizlerde boğuşuyor henüz bilmiyoruz. Ben 
doğam gereği karşımdakinin zorluklarıyla ilgili sorular sormam. 
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Başkası sorsun. Dolaylı olarak öğrenirsem farklı bölümlere bazı 
eklemeler yapabilirim. Metinlere yazıldıkları tarihten sonra 
da bazı eklemeler yaptım. Ayrıca bazı ileri tarihli gazete/dergi 
haberlerini de ekliyorum. Progressive/Gelişen yazı benim için 
önemli. Yinelemeler için kusuruma bakmayın. 

“Derviş Zaim Üzerine Notlar” ağırlıklı olarak Zaim’in son çalış-
ması “Balık” film projesine yönelik bir deneme. Kitapta bir önce-
ki filmi “Devir”den oldukça fazla söz ettim. Zira bu kitabı yazdı-
ğım dönemde “Devir”le ilgili bir çok çalışma eş zamanlı gelişti. 
Geçmiş çalışmalarına fazla eğilmedim. Genede bazı can alıcı 
ve son derece kısa değiniler var. Gerek “Balık” ve gerekse “De-
vir” filmlerini insanın aç gözlülüğünün vurgulanması açısından 
önemli buluyorum. Bu kitap içinde doğanın bir bütün olarak 
talanına farklı açılardan yaklaşımım oldu. Kimi yerde bu nok-
taların vurgulanmasını bölüm sonlarındaki çeşitli gazete/dergi 
haberleriyle pekiştirdim. Günümüz dünyasında bu haberlerin 
sonu yok elbette. Yaşayabileceğimiz tek bir dünya var. Bizim için 
müthiş önemli. Kitap bittikten sonra bu ve benzer haberlerin 
takibe devam edileceğine inanıyorum. 

Derviş Zaim, oyuncu ve film ekibine bu kitabı gerçekleştirmem-
deki yardımları için çok teşekkür ederim. Kimisi fotoğrafla, kimi-
si taslak çalışmalarıyla, kimisi eskizleriyle, kimisi kısa sözcükler-
le katıldı. Onlar sayesinde, bir çekimin kamera arkasına eğilen 
oldukça  kapsamlı bir çalışma ortaya çıktı. Kitapta yer alan fo-
toğrafların büyük bir kısmı bana ait. Bana ait olmayanları Derviş 
Zaim, ekibi ve sosyal medyadan aldım. Ayrıca Derviş Zaim’e ait 
http://www.derviszaim.com sitesinden mümkün olduğun-
ca yararlandım. Bu kitabın gerçekleşmesini sağlayan şüphesiz 
daha nice güzel insan var. Onları isim isim saymak  yerine yarat-
tıkları o kocaman yüreği selamlamak çok daha fazla keyif veri-
yor bana.  

Bildiğiniz gibi bu sene ülkemiz sinemasının 100. yılını kutluyo-
ruz(1),(2). Bu çerçevede, 7 Kasım 2014 tarihinde Bakırköy Leyla 
Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde önemli bir etkinlik yapıldı. 
Gülsen Tuncer’in sunumu ve birçok sinema sanatçısının katılı-
mıyla gerçekleşen gecede, “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yı-
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Gölgeler ve Suretler, Atlas Sineması, 10 Nisan 2011.
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kılışı’’nın öyküsünü anlatan kısa bir fimin gösteriminin yanısıra 
sinema tarihimizden çeşitli kesitler verildi. 

Bir asırdır sinemamıza emeğiyle, yüreğiyle, ürünleriyle katkı 
sağlayan tüm sinema çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunmak 
isterim. Artık aramızda olmayanları saygıyla anıyorum. Bu say-
gı ve şükranı, sözcüklerle geçiştirmek yerine ortaya somut bir 
ürün çıkararak bu yüzyılı  kalıcı kılmak bence çok önemliydi. 
Üç yıla yayılan emeğim, en özlü tanımlamayla bu yüzyılı sırtla-
yanlara bir saygı çalışmasıdır. Sinemamızın anlatım olanaklarını 
genişleten, yükselten ve herşeyden ötesi yerel değerleri öne 
çıkararak farklı ülke sinemalarından ayrılan yanımızı  yansıtan, 
vurgulayan   bir yönetmen olarak Derviş Zaim’in  bu yüzyıla ya-
kışan, bu yüzyılı onurlandıran, bu yüzyılı temsil eden bir seçim 
olduğu  kanısındayım. Dilerim siz de aynı görüşü paylaşırsınız.

3 Aralık 2014 

Notlar :

1. Türk Sinema Tarihi, Nijat Özön, Artist Yayınları, 1962.
2. İlk Türk Sinemacısı Fuat Uzkınay, Nijat Özön, Türk Sinematek Derneği 

Yayınları, Mart 1970, İstanbul.
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Ciddiyetin Şeffaflığı

Derviş Zaim daha ilk film çalışmasıyla önemsediğim bir yönet-
men oldu. Tabutta Rövaşata-1997 yalın anlatım, özgün senaryo 
ve Mahsun rolündeki Ahmet Uğurlu’nun dikkat çekici oyuncu-
luk yeteneğiyle, yönetmenin önemini bir anda ortaya çıkarmış-
tı. Giderek, yönetmenin belli aralıklarla gelen yeni çalışmalarını 
takip eder oldum. Senarist-yönetmen Derviş Zaim’de ‘’auteur‘’  
kumaşı vardı. Bunu ilk filminden duyurdu. Arkadan gelen ça-
lışmalarıyla pekiştirdi. Gene önemsediğim iki yönetmen, Zeki 
Demirkubuz’un Masumiyet-1997’i ve Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak-
2002’ı, Derviş Zaim’le kıyaslandığında biraz daha arkada kalmış-
lardı. Bunun birkaç nedeni vardı. Öncelikle diğer yönetmenleri 
benim için önemli kılan yapıtlar ilk çalışmaları olmamıştı. Daha 
baştan beni saran, çarpan bir elektriklenme yaratamamışlardı. 
Bu başarı, önemsediğim bu üç yönetmen içinde Derviş Zaim’i 
öne çıkaran nedenlerden sadece biriydi.

Tabutta Rövaşata’nın yeni bir yol açışın, yeni bir seslenişin, yeni 
bir anlatışın, farklı bir haykırışın öncüsü olduğunu görüşüm,  
Zaim’i benim için önemli kılan bir başka nedendir. Film salt gös-
terildiği dönemde değil, ardından gelen yıllarda da gençleşen 
izleyici tarafından merak edildi. Ortak bir arayışın, bir paylaşı-
mın, ortak bir sesin kuşaklar arası el değiştirmesi gibi kurallı ya 
da kuralsız çoğaltılarak her daim izlendi.

‘’Magdi’’ ve onu takip eden ‘’Dil ve Sanat’’ ortak çalışmalarının 
hemen ardından, daha bireysel bir çalışma yapma isteği kafam-
da vardı. Özellikle yapmak istediğim; önemsediğim bir yönet-
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menin gelecek projesinde senaryodan çekime hatta kurguya 
uzanan yolculuğunu incelemek, bir yaratının oluşum evrelerini 
gözlemlemek ve elden geldiğince, fazla işlemeden mümkün 
olduğunca ham olarak kağıda dökmekti. Bu verileri aktarma 
arzusunun ana dayanağı bir takım parçaları bir araya getirerek 
Zaim’in filmini oluşturma sürecini okuyucunun kendi yeterliliği 
ölçütünde çözmesini sağlamaktır. Fazla karmaşa, yönetmenin 
sinemasını farklı yönetmenlerin tarzıyla kıyaslama, benim ter-
cih ettiğim bir yorumlama biçimi olmuyor. Öte yandan yalınlık 
ve akışkanlığın bir anlatım tarzı olarak Zaim’in filmlerinde be-
lirleyici olması yönetmeni öne çıkaran bir başka etkendir. Bu 
özellik, Zaim’in düşüncelerini kolaylıkla anlatma ve izleyiciye 
aktarma başarısını ortaya koymaktadır. Genel olarak değerlen-
dirildiğinde Zaim’in sinemasında, her nekadar çatışma her za-
man bir denge unsuru olarak senaryolarında yer alsa da, barışın 
egemenliği göze çarpar.

Derviş Zaim’e elektronik ortamda kendimi özlü tanıtan ve ne 
yapmak istediğimi anlatan bir ileti gönderdim. Hemen yanıt 
vermedi. Bir kaç hafta sonra bir anımsatma notu daha gönder-
dim ve konuyu konuşmak, tartışmak, çerçevesini çizmek bağla-
mında yüz yüze bir görüşme talep ettim. Taksim’de bir kafede 
buluşarak yaklaşık bir saat sohbet ettik. 

Bazen bir yazar, bir yönetmen, bir ressam hakkında çok yönlü 
düşünebilirsiniz. Onun çalışmalarını derler, hakkında yazılan 
makaleleri okur ve başka çağdaşlarıyla kıyaslarsınız. Bu sanatçı-
yı kafanızda bir yerlere oturtursunuz. Bir gün çalışmanızı daha 
derinleştirdiğinizde onunla karşılaşma, tanışma, tartışma isteği 
taşıyabilirsiniz. Bu aşamada karşılaştığınız kişi sizin kafanızda 
yarattığınız çerçevedeki kişilikle bire bir örtüşmeyebilir. Hayal 
kırıklığına uğrayabilirsiniz. Benim bu kişisel çalışmamdaki en 
büyük şans, Derviş Zaim’in yapıtlarından öte, onun olgun bir ki-
şiliğe sahip olmasıydı. Gerek seçimim ve gerekse Derviş Zaim’e 
yüklemiş olduğum önem çizgisinden dolayı mutluydum. 

Halen sürmekte olan projesi ‘’Devir’’ ve yakında başlayacak yeni 
projesi ‘’Balık’’tan kısaca bahsetti. Sonuç olarak yeni başlayacak 
projesi ‘’Balık’’ üzerinde çalışmak üzere uzlaştık. Bir sonraki gö-
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rüşmemizi çalışma programının daha belirginleşeceği Şubat 
ayına kadar erteledik.

Ayrıldığımızda bende kalan özlü görüş şuydu: Yönetmenin 
B.Ü.’den hocaları gerek Prof. Dr. Cemal Kafadar, gerek Hilmi 
Yavuz’un değindikleri ciddiyet ve samimiyetin yanı sıra alçak 
gönüllülük vurgulanması gereken önemli bir yandı. Belliydi ki 
bir yaratıcının hamurunda olması gereken en temel özellikler 
Derviş Zaim’in doğasında mevcuttu. Bunun ötesinde buluştu-
ğumuz yağmurlu ve soğuk günün sabahı Lütfü Kırdar’da Esin 
Afşar’ı son yolculuğuna uğurlama toplantısına katılan küçük 
bir azınlıktan bahsedişimden duyduğu üzüntü dikkatimi çekti. 
Ayrıca bu çalışmamla koşut yapmayı planladığım Bilge Karasu-
Füsun Akatlı’ya yönelik farklı bir projeye de büyük ilgi gösterdi. 
Kişisel çabamla ulaşmakta zorlanacağım bir kitabı da çalışma-
ma katkı sağlayacağı düşüncesiyle beraberinde getirmişti. Bir 
filmin oluşum evrelerini yansıtmaya yönelik projede kendisini 
seçtiğim için bir kaç kez teşekkür etti. Birden filmlerini önem-
sediğim yönetmen gitmiş, yerine, görmekte, bulmakta, karşı-
laşmakta zorlandığımız salt, yalın ve gerçek insanın ilk taslak 
çizgileri kafamda oluşmaya başlamıştı. 

17 Kasım 2011
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Tuz ve Kar

Geçen hafta bir kaç kez Derviş Zaim’e ulaşma girişimim başa-
rısızlıkla sonuçlandı. Bunun teknik bir hata mı, yoksa üzerinde 
çalıştığı işe yoğunlaşma gerekliliğinden kaynaklanan bilinçli bir 
engelleme mi olduğunu çözemedim.

Kimi zaman başkalarından soyutlanma yaşamsal bir gereklilik 
olabiliyor. En azından yapılan işe odaklanma açısından tutarlı 
bir yaklaşım. Öte yandan iletişim kanallarını kapamak henüz 
genele yayılmasa da tam çözüm olarak değerlendirilmeyebi-
lir. Çalışmam magazin bir merakın dip notlarını araştıran yaz-
manınkilerle karıştırılmamalı. Salt olumsuzlukları vurgulama 
israrı olsa olsa niteliksiz bir yazarın beceriksizliği olabilir. Ben 
mütevazi bir yaşamı tercih eden, dikkat çekici yapıtlarıyla ilgi, 
hayranlık uyandıran kişileri yeğliyorum. Özellikle de çok düşün-
dükten sonra az üretmeyi seçenler tercihim. Bu bir tür yüksek 
atlama deneyimi gibi de düşünülebilir. Bana gösterdikleri yol-
da yürürken onların gerçekleştirdikleri deneyimlerin biraz daha 
farklı olanını keşfetme isteği önümde bir pusula gibi duruyor. 
Manyetik Kuzey beni kendine çekiyor. Gerçek isteğim nitelik 
çıtasını biraz daha yukarı kaldırmak. Günü geçiştirecek hoşluk-
larla işim olmaz. Ne kadar başarılı olduğumuzu zaman göstere-
cek. Bu farklı bakışı bir avantaj gibi görüp kağıda dökmek için 
yararlanamadığım bazı deneyimleri düşünsel olarak oluşturma 
arzum, kimi zaman yaşamın içinde gerçeklikten uzak bir pen-
cere açabilir. Vardır böyle hatalı gözlemler. Onları koşullar ya-
ratmıştır.
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Sanırım ilk kez Mar Del Plata’lı bir dostum bahsetmişti. Sonsuz 
bir beyazlığın içinde duran dev bir gözdü Uyumi. Paraguay’da 
deniz seviyesinden 3656 metre yükseklikte 10,582 km. karelik 
alanı kaplayan dünyanın en büyük tuz gölü. En büyük hayalinin 
bir gün oraya giderek film çekmek olduğunu defalarca yineledi-
ğini anımsıyorum. Beyazın varyansları içinde salt farklı zamanın 
geçişlerini değil aynı zamanda yansımalarını da görmek müm-
kün. Özellikle Güney Yarımküre’de sonbahar-kış dönemine 
denk gelen Mart-Ağustos aylarında kardan ziyade yağmurların 
egemenliğinde oluşan yaklaşık 5 cm.’lik su tabakası Uyumi’yi 
dev bir aynaya dönüştürür. 

Uyumi bu iki özelliğiyle çok geniş bir kesimin ilgisini çekiyor, 
özellikle de gençlerin. Zira ulaşım yolları oldukça fazla zorluk-
larla dolu. Her yıl yüzlerce serüvenci bu dev gözü fethetmek 
arzusuyla Paraguay’a gidiyor. Görsel, düşünsel ya da sözel ola-
rak ortaya ne çıkardıklarını bilmiyorum. İzlediğim bir kaç dökü-
manter beni tatmin etmedi. Binlerce film arasında Uyumi’yi öne 
çıkaran, onu mekansal bir alan olarak dillendirmeye çalışan bir 
düşün projesiyle de karşılaşmadım bu zamana kadar. Eminim ki 
vardır bu tür işler. Maalesef dijital çağ, tüm farklı ve geniş ola-
naklarına rağmen düşüncelerin pek azını bize ulaştırır oldu. Faz-
la seçmeciyiz ve her sese kulak verecek kadar zamanımız yok. 

Kimi zaman teknolojinin sunduğu çok olanaklı optik ekipman-
ları gözden geçirirken, Kertesz’in, Nadar’ın ya da William Kle-
in’in kullandıkları kameralardaki ilkellikle, insanın içine işleyen 
kareleri ele geçirme başarısı arasındaki ilişkiyi büyük bir şaşkın-
lıkla karşılıyorum. Yoksa tüm bu taşkın olanaklar sadece birer 
oyalama, perdeleme de biz gerçeklerden her geçen gün biraz 
daha uzaklaştılıyor muyuz? Susan Sontag’ın fotoğraf üzerine şu 
uyarısı beni müthiş etkiliyor: “İnsanlık hala gerçeğin basit gö-
rüntüleriyle oyalanarak, Platon’un mağarasında oturmaya 
devam ediyor.’’

Son derece popülist bir yaklaşım ve abartılı Oscar söylem-
leriyle öne çıkan iki çalışma Hazanavicius’un Artist-2011 
ve Scorsese’nin Hugo-2011’su böyle bir naifliğin ya da si-
nemanın erken dönemlerini sorma/sorgulama çabasının bir 


