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Sinema Sevgisinden Tarihe…
Ahmet Yaşar Ocak’la Sohbet

					
Kudret Emiroğlu (KE) – Kebikeç için “tarih ve sinema” dosyası
hazırlamayı düşündüğümüzde, sizin sinema sevginiz bilindiği için, sinematarih, edebiyat-tarih bağlamında sizinle de sohbet etmeyi düşündük. İsterseniz,
sizin sinemayla ilişkiniz üstüne konuşmakla başlayalım sohbetimize…
Ahmet Yaşar Ocak (AYO) - Ben Yozgat’ta doğup büyüdüm. Orası
Orta Anadolu’nun çok fazla gelişmemiş bir taşra kasabası bildiğiniz gibi.
Fakat bu taşra kasabasının diğerlerinden bir farkı var, daha doğrusu benim
çocukluk ve delikanlılık yıllarımda vardı. Yozgat bildiğiniz gibi Osmanlı
İmparatorluğu’nda, 18. yüzyılda kurulan iki yeni şehirden birisi. Diğeri
Nevşehir, adı üstünde, “Yenişehir” demek; Damat İbrahim Paşa’nın şehri.
Yozgat’ı ise 8-10 haneli küçük bir Yörük köyünden, Çapanoğulları küçük
ama yepyeni, klasik Osmanlı şehirlerinden çok, belki biraz Avrupa şehirlerine
benzeyen bir şehir olarak meydana getirmişler. Bunu o zamanlar Anadolu’nun
muhtelif yerlerinden buraya şehirli Türk, Ermeni ve Rum nüfusu getirerek
yapmışlar, ticari hayatı geliştirmişler, Ermeni ve Rum taş ustalarına kesme
sarı taştan yapılmış iki katlı evlerle, yahut Safranbolu konakları gibi beyaz
kitik sıvalı konaklarla şehri donattırmışlar. Benim çocukluğumda bunlar hâlâ
ayaktaydı. Ben de bu büyük beyaz konaklardan birinde doğup büyüdüm.
O devirde Yozgat’ı gören Avrupalı seyyahlar, burasının klasik
Osmanlı şehirlerine hiç benzemeyen, Avrupaî tarzda büyük konakları, Arnavut kaldırımı döşeli sokakları, mermerden muntazam çeşmeleri, meydanı
olan fevkalade güzel, yepyeni bir şehir olarak anlatıyorlar. Şimdi o şehrin
yerinde ne yazık ki yeller esiyor. Çirkin binaların o cennet misali konakların
yerine geçtiği bir beton yığını var. Daha sonra çeşitli sebeplerle Rusya’dan
Beyaz Ruslar, Kafkasya’dan Çerkezler, Kırım Tatarları gelip yerleşmiş.
Kayseri’den, Ayıntab’dan, Çorum’dan, başka şehirlerden de gelip yerleşen
Türkler olmuş. Medreseler açılmış, tekkeler açılmış, buralardan o devirde
önemli adamlar çıkmış. Gazeteci Agâh Efendi, Tanzimat şâirlerinden Âkif Paşa
Çapanoğulları’ndandır ve Yozgat’ta ilk yetişme dönemlerini geçirmişlerdir.
* Nisan 2009, Beytepe (Ankara)
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Ben çocukluğumda Yozgat medrese ve tekkelerinden yetişen bazı insanları
yaşlılık dönemlerinde babamın etrafında tanıdım.
Böyle ilginç, kozmopolit bir toplumsal yapısı olmuş Yozgat’ın. Bu
yapı şehirde ilginç bir kültürel ortam da yaratmış. Ben öyle bir ortamda
büyüdüm, Rum, Ermeni birkaç arkadaşım vardı çok samimi olduğum. 6-7 Eylül olaylarının ardından bu Ermeni ve Rum aileler Yozgat’ı terk edip gittiler.
O büyük konaklar falan genellikle bu Ermeni ve Rum zenginleri tarafından
yaptırılmıştı. Hatta benim çocukluğumda üç kilise binasından ikisi henüz
ayaktaydı. Birisi okul haline getirilmişti. Benim mezun olduğum Gazipaşa
İlkokulu bu binadaydı. Bir tanesi de çok çeşitli maceralar yaşadı. Sırayla
Erkek Sanat Okulu, Sümerbank ambarı, sonra matbaa, sonra sinema oldu.
Şimdilerde bir cami, Fatih Camii. Biz o zamanlar biliyorduk bu binaların
kilise olduğunu.
İşte böyle ilginç bir toplumsal ve kültürel dokusu olan Yozgat’ın da
bütün Anadolu kasabalarında olduğu gibi, kendine mahsus bir sinema kültürü
vardı çocukluk ve delikanlılık çağlarımda.
Bu salonlarda, hem o zamanın gözde Türk oyuncularının filmleri,
yarı renkli yarı siyah-beyaz Hint dramatik müzikalleri hem de Hollywood
filmleri gösterilirdi. Ben Ayhan Işık’ın oynadığı Türk filmlerini beğenirdim,
ama doğrusunu söylemem gerekirse daha çok Hollywood filmlerini, özellikle westernlerini, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Bağdat Hırsızı gibi, Binbir
Gece Masalları’ndan çekilen filmleri, Batı ve Rus klasiklerinden Fransa’da,
Amerika’da, İngiltere’de çekilmiş Sefiller, Harp ve Sulh gibi filmleri, Frank
Sinatra, Bing Crosby, Gene Kelly’nin oynadıkları müzikalleri, ama özellikle de tarihi fimleri büyük bir heves ve zevkle seyrederdik. Mesela Henryk Sienkiewicz’in romanından uyarlanan ve baş rolünü Robert Taylor’un
oynadığı Kovadis (Quo Vadis), Cornel Wilde’ın oynadığı Ömer Hayyam
(William Dieterle, 1957) beni çok etkilemişti. Bilhassa o filmde İngiliz aktör Michael Rennie’nin canlandırdığı Hasan Sabbah tipi çok ilgimi çekti.
Hatta meslek hayatımda, çalışmayı seçtiğim alanı seçmemde bu filmde konu
edilen Alamut Kalesi ve İsmaililer etrafında dönen olayların büyük etkisi
olduğunu söylemeliyim. İsmaililik araştırmalarına hâlâ yakın ilgi duyuyorum.
Bu konunun bizim tarihimizle de, özellikle Alevilikle çok yakından bir ilgisi
olduğunu çok sonraları keşfettim.
Ayrıca büyük bir ilgiyle ve hayranlıkla Robert Taylor, Alan Ladd
gibi Amerikalı aktörlerin oynadığı pek çoğunda da Errol Flynn’in oynadığı
korsan filmleri seyrettim. O yıllarda Türkiye’de çok sevilen bu aktörün ismine benzediği için Erol adının erkek çocuklarına çok konulduğunu
büyüklerimizden öğrendim sonraları. O zamanki Yozgat sinemalarında, bir de
kiliseden bozma bir sinema salonu devreye girmişti 1960’lardan sonra, bu tür
filmler gösterilirdi.
Kısacası, bu derme çatma salonlarda, mesela kışın pencerelerden
rüzgar eser, tahta sandalyelerde pek rahat oturamazsınız, sık sık elektrik kesin8
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tileri olur, bazan bu yüzden filmi tamamlamadan kızgın bir şekilde çıkarsınız
dışarı, ama o bizim çocuk dünyamızda, bu rahatsızlıklar bizi fazla etkilemezdi. Tabii onlar bende ve benim gibi sinema-sever iki üç kafadar arkadaşımda
-kulakları çınlasın- bir hayranlık uyandırıyordu. Tarihi filmlerdeki o saraylar,
şatolar, aktör ve aktrislerin kostümleri, silahlar, şövalyelerin turnuvalardaki
karşılaşmaları, geçen olaylar vs.yi dikkatle izlerdik. O beğendiğimiz aktör ve
aktrislerin isimleri hep çocuk hafızamıza yerleşmişti. Halen bugün çoğunu
hatırlarım... Mesela kovboy filmlerinde o zaman Randolph Scott ve George
Montgomery çok popülerdi. John Wayne’i daha sonra tanıdım. Randolph
Scott’un filmi geldi mi bütün okul sinemaya hücum ederdi. Özellikle cumartesi ve pazar günleri tatil olur olmaz itiş kakış, tahta sandalyeler üzerinde
onun filmlerini seyretmeye giderdik. Yalnız bu mu? Bir de benim Atilla İlhan
(Şâir Attilâ İlhan değil tabii, isim benzerliği.), Taha Akyol (Bugün Milliyet
yazarı olan.) ve Ayhan Gündüz adlı üç samimi arkadaşım vardı, biz dördümüz
kafadardık ve böyle film takip ederdik sürekli… Hangi film geldiyse mutlaka
dördümüz ona gider, sonra kendi aramızda değerlendirmesini yapardık. Tabii bu değerlendirmeler çocukça şeylerdi. Ve hep “esas oğlan” hakkındaydı
genellikle. İlkokuldayken tahtadan yaptığımız tabancalarla, söğüt dallarından
yaptığımız ok ve yaylarla kovboyculuk-kızılderilicilik oynardık mahallede.
Ben çok güzel tahta kılıçlar ve tabancalar, ok-yay yapardım. Çünkü o yıllarda
şimdiki gibi oyuncak sanayii gelişmemişti Türkiye’de. 1950’li yıllardan
bahsediyorum. Genellikle dışarıdan gelirdi oyuncaklar ve nadir bulunur ve
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pahalıydı. Ancak büyüklerimiz İstanbul’a gittiklerinde oradan getirirlerdi.
Bunu o zamanki arkadaşlarım bilirler.
Şunu özellikle belirtmek isterim: Feridun Fazıl Tülbentçi’nin
romanlarından sinemaya uyarlanan, başrollerini merhum Sami Ayanoğlu’nun
oynadığı İstanbul’un Fethi (Aydın Arakol, 1951), Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
(Sami Ayanoğlu, 1952) gibi Osmanlı tarihiyle ilgili filmler bizi daha çok
etkilerdi. Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun, Nihal Atsız’ın, Turhan Tan’ın
romanları da çok ilgimizi çekmiş ve hayranlıkla okumuşuzdur o dönemde.
Tahtadan kılıçlar, kartondan yeniçeri külahları yapar, mahallede o filmleri ve
romanları kendi aramızda arkadaşlarla taklit etmeğe çalışırdık.
İşte çocukluk çağımdaki bu hamaset atmosferinin benim ileride
Osmanlı tarihine yoğun ilgi duymamın temelini oluşturduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Bendeki bu ilgi, evde babam tarafından da İstanbul’dan
getirdiği kitaplarla pekiştirildi. O da çok severdi Osmanlı tarihini ve bir
seferinde, ben lisedeyken, İskit Yayınevi’nin çıkardığı ve o zamana göre
çok lüks ciltler halinde basılmış Mufassal Osmanlı Tarihi’ni getirmişti bana.
Arkadaşlarım arasında epeyce hava attığımı hatırlıyorum. O zaman bu altı
ciltlik kitabı, inanır mısınız, usanmadan su gibi okudum. Hem bu kitabın hem
Feridun Fazıl Tülbentçi’nin etkisinde kalarak lisedeyken iki tarihi roman
yazdım ve bazı sahnelerini resimledim. Resmimin iyi olduğunu da söyleyeyim
bu arada. Romanlardan biri Yıldırım Bayezit ve Timur’u, diğeri Genç Osman’ı
anlatıyordu.
O zaman elime geçen bütün hikâyelerini ve bu arada özellikle tarihi
hikâyelerini hayranlıkla okuduğum Ömer Seyfeddin’i taklit ederek 7-8 tarihi
hikâye yazdım. Sait Faik’e özenerek de bir 6-7 hikâye yazdığımı hatırlıyorum.
Onu çok severek okudum. Bunları tarih öğretmenimize gösterdiğimde şöyle
bir baktı ve ilgilenmedi. Ama Ünal Çakır adındaki genç edebiyat öğretmenimiz
benim ileride üniversitede mutlaka tarih okumamı söyledi ve beni çok teşvik
etti. Ona minnettarım.
Bu arada unutmadan şunu da ekleyeyim izin verirseniz. Benim
sinema ve tarihi romanla başlayan tarih merakım, yalnız Türk, özellikle
Osmanlı tarihine karşı olmadı. Osmanlı tarihini çok seviyordum ama,
seyrettiğimiz Roma tarihine dair filmler, demin sözünü ettiğim Kovadis
romanı, Leon Cahun’ün Kaptan Magon’un Sergüzeştleri isimli, Fenikeli
gemici tüccarları anlatan romanları bende İlk Çağ tarihine karşı da yoğun
bir ilgi yaratmıştı. Mezopotamya ve antik Anadolu tarihine de çok merakım
vardı. Hatta İstanbul’da ilahiyat öğrencisi iken bile, en az İslam ve Osmanlı
tarihi okumalarım kadar bunlarla da ilgilendim. Türk Tarih Kurumu’ndan bu
konularla ilgili bazı kitapları satın alıp okudum. Ortaokuldayken Yozgat’a çok
yakın Boğazköy’e yaptığımız bir gezi beni müthiş etkilemişti. Hatta Etiler’i
konu alan bir roman yazmayı dahi tasarladım o zaman, ama beceremedim.
Fakat asıl ilgi alanım, seyrettiğimiz Türk filmlerinin etkisiyle Osmanlı
tarihineydi dediğim gibi. Ne var ki Hollywood’un filmlerindeki görkemli
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dekor ve kostümler, gösterişli fizikleriyle aktör ve aktrisler Türk filmlerine
kıyasla daha fazla bir beğeni uyandırıyordu bende.
KE- Yerli film - yabancı film ayrımı ne zaman başladı? Sinemalar
özellikle büyük şehirlerde yerli film - yabancı film göstermeleriyle ayrılırdı.
Böyle bir ayrım Yozgat’a geldi mi, geldi ise ne zaman geldi, sizce hangi
toplumsal dönüşüme denk geliyor?
AYO- Bizim Yozgat’taki sinemalarda böyle bir ayrım olduğunu
söyleyemem. Böyle bir şey, diğer kasaba ve şehirleri bilemem ama, Yozgat’ta
olmadı hiçbir zaman. Ama şu vardı: Hanımlara pazar günleri öğleden sonra
saat 2’de özel olarak bir seans tahsis ediliyordu o zaman. Genellikle de Zeki
Müren’in filmleri gösterilirdi onlara. Bunun için daha sabahtan, filmin afişinin
ve bazı sekansları gösteren fotoğraflarının raptedildiği genişçe bir seyyar ilan
tahtası, ücretle tutulmuş iki delikanlının eline verilir, bir üçüncüsü elinde
gazyağı tenekesinden bozma bir sözde megafonla davul zurna eşliğinde mahalle mahalle dolaşarak filmi anons ederdi. O susunca davul zurna başlar,
onlar susunca ilan devam ederdi. Böylece film bütün mahallelere duyurulmuş
olurdu. Biz de sokağa çıkar, merakla bakardık. Bu özel seansın dışında diğer
günler akşamları (suare) ve cumartesi, pazar ise hem matine hem suare olmak
üzere bazen yabancı bazen Türk filmleri gösterilirdi.
KE- Yazlık sinema var mıydı Yozgat’ta?
AYO- Yozgat bir yayla kasabası olduğu için yazlık sinema pek olmadı.
Çünkü burada yazlar bile bayağı serin geçerdi. Hele geceleri bazan soğuk bile
olurdu. Ama birkaç sene Ağustos ayı boyunca eski bir otelin arkasındaki boş
arsanın yazlık sinema olarak kullanıldığını hatırlıyorum 1960’larda.
KE- Biraz Yozgat’taki sinema salonlarının fizik yapılarından, seyirci
profilinden bahseder misiniz? ‘Eşraf’ ve ‘avam’ın veya genç/delikanlı/çocuk
ve büyüklerin sinemaya gitme alışkanlıkları ve aynı sinemaya gidebilme
koşulları ile ilgili Yozgat’a ilişkin bilgi verir misiniz? Bunlar zaman içinde
nasıl değişim gösterdiler?
AYO- Önceleri, biri 6. Jandarma Er Okul Alayı’nın olmak üzere
–ki ona Askeriye Sineması denirdi halk arasında- iki sinema salonu vardı.
İkincisi sivil işletmeye aitti ve adı –ilginçtir- Nur Sineması’ydı. Bu sinema
salonları, öyle İstanbul’daki lüks salonlar gibi değildi. Aileler için locaları
vardı, diğer normal sandalyeli salona göre biraz daha pahalıydı. Buraları suare
seanslarında daha ziyade Yozgat’ın varlıklı üç beş ailesinin üyelerinin veya
dışarıdan gelmiş memur ailelerinin yerleriydi. Ama sıradan seyirciler salondaki bayağı bildiğimiz tahta sandalyelerde otururlardı. Sonraları Askeriye
ve Nur sinemaları kapandı, Büyük Sinema diye, o devre göre bayağı lüks
sayılabilecek, vinileks döşeli koltukları olan genişçe bir salon açıldı. Burası
Yozgat’ta ilk defa balkon katı olan bir salondu. Bir de Boztepe Sineması
adıyla yeni bir salon daha devreye girmişti. Bu da balkonluydu ve tahta sandalyeler yerine, koltuklarla döşenmiş bir salondu. Bu salonlara giriş ücreti
-o zaman biletlerin üstünde “duhûliye” diye yazardı- şimdi size çok komik
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gelecek olan, 25 kuruş, daha sonraları 50 kuruş gibi miktarlardan ibaretti.
İçeri girdiğinizde pikapta çalan Türk sanat müziği parçalarını dinlerdiniz
film başlayana kadar. Öyle ne arabesk vardı o zaman ne türkü çalınırdı. Bazan da, belki inanmayacaksınız, Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole
çalardı. Benim kulaklarım bu tür müziğe o zamanlardan alıştı ve sevdi. Sanat
müziğinden ise kimlerin şarkıları çalınmazdı ki! Selahattin Pınar’dan, Bîmen Şen’den vs. besteler, 1950’li yıllarda parlayan Zeki Müren başta olmak
üzere, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi, zamanın ünlü radyo ve gazino
sanatçılarının sesinden dinletilirdi. Bende Türk Sanat Müziği’ne ve Hafif Batı
Müziği’ne kulak âşinalığı ve ilgi bu salonlarda dinlediğim şarkılarla başladı.
Sonra 1959’da eve radyo girince oradan takip etmeğe başladım.
Bu salonlar, zaman zaman seyyar tiyatro kumpanyalarına da kapılarını
açıyordu o zamanlar. Fakat yerli halkın mutaassıp kesimi çocuklarını bunların
gösterilerine pek yollamazdı. Çünkü bu kumpanyalar sadece piyes sahnelemiyorlar, dansöz de oynatıyorlardı. Bazı gençler buraya gitmeden önce içki
alıyor ve tütsülü kafalarla dansöz seyretmeye geliyorlardı. Çoğu zaman da
hadise çıkarıyorlardı.
Sinemaya nadiren tek başıma giderdim, arkadaş bulamadığımda. Ama
genellikle aynı mahallede ilkokuldan beri beraber oynayıp büyüdüğümüz,
sonra da ilişkimizin devam ettiği, demin isimlerini saydığım iki üç
arkadaşımla giderdik. Çünkü aynı filmlerden hoşlanıyorduk. Kafalarımız denkti anlayacağınız.
KE-Yozgat ile İstanbul sinemaları açısından belirgin bir fark gözlemlediniz mi? Gösterilen filmler ile gene toplumsal dönüşüm açısından paralellik gözlemleyebiliyor musunuz? İstanbul ve Ankara sinemaları açısından da
aynı farklar sorulmalı herhalde…
AYO- İstanbul sinemalarıyla 1963’ten itibaren tanıştım, yüksek tahsil esnasında. O yüzden daha öncesini bilemiyorum, ama bu tarihten itibaren
Beyoğlu’ndaki Emek ve Çiçek sinemalarını, 1967’den itibaren yeni açılan
ve o zamanın büyük, yüksek tavanlı ve lüks koltuklu modern iki sineması
olan Dünya ve Fitaş salonlarını gördüm. Buralarda film seyretmek şüphesiz
bir zevkti. Seyirci tabii daha farklı, nispeten daha kültürlü bir seyirci. Çoğu
da üniversite öğrencisi idi. Yozgat ve diğer Anadolu kasaba sinemalarındaki,
film esnasında çatır çatır çekirdek yeme âdeti bu salonlarda yoktu. Yanlış
hatırlamıyorsam 1967’de, Çemberlitaş’ta iki modern salon daha açılmıştı:
İpek ve Şafak sinemaları. Buralara her türden (Polisiye, müzikal, tarihi,
western, dram.) harika yabancı filmler gelirdi ve ben fakültedeki bir iki kafadar arkadaşımla, ki bunların biri aynı zamanda ev arkadaşım da olan Yusuf Halaçoğlu (TTK eski başkanı.) idi, bunların tiryakisiydik. O kısıtlı talebe
bütçemizle, bazan karnımızı simit çayla doyurur, ama haftada en az iki üç
kez sinemaya giderdik. Sonra da evde bunların eleştirilerini, yorumlarını
yapardık kendi çapımızda. Mesela El Cid (Anthony Mann, 1961), Roma
İmparatorluğu’nun Yıkılışı (Anthony Mann, 1964), Spartakus (Stanley Ku12
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brick, 1960), Ben Hur (William Wyler, 1959), On Emir (Cecil B. DeMille,
1956), Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963) çok severek izlediğimiz filmlerdir. Onlarda bilgisayar efektleri yoktu. Bütün dekorlar son derece görkemli
yapma dekorlardı. Bugünkülerde ise bilgisayar efektlerinin sağladığı sonsuz
avantajlar kullanılıyor.
Ergi Deniz Özsoy (EDÖ)- Peki sinemada izlediğiniz bu filmler, sinema merakınız, o dönemlerde, siz çok da edebiyat, roman meraklısısınız, sizi
etkiledi mi? Okuduğunuz kitaplar açısından…
AYO- Tabii ben Batı klasiklerine bu yabancı filmler dolayısıyla
daha ilkokuldayken heves ettim. İlkokul son sınıftayken Taha Akyol’la kitap
kulübü kurmuştuk. O en samimi üç arkadaşımın ilkiydi. O zaman Yozgat’ın
iki kırtasiyecisi vardı ve bunlar harika tarihi kitaplar, klasik romanlar getirirlerdi. Harçlıklarımızı biriktirir, bunları satın alır, kendimiz okuduktan sonra
25 kuruşa arkadaşlarımıza okuturduk. Onlardan biriktirdiğimiz parayla yeni
kitaplar satın alırdık ve bu böyle bir müddet devam etti. Okuduğumuz kitaplar
şu tür şeylerdi daha çok: Jules Verne’in seyahat romanları (Türkçesinin tadına
doyamadığım Ferit Namık Hansoy çevirilerinin yerini şimdiki yeni çevirilerin
tuttuğunu sanmıyorum), Michel Zevaco’nun Pardayanlar serisi (Şimdilerde
yeniden yayımlanıyor yeni çevirilerle.), İki Çocuğun Devri Âlemi, En Güzel
Dünya Masalları, Reşat Ekrem Koçu’nun kitapları, Harp ve Sulh, Sefiller,
Monte Cristo (Büyük boy ve gravürlü baskı.), Madame Bovary, vs. Monte
Cristo’yu peş peşe tam üç kez okudum. Bayılmıştım bu romana.
Hatta Harp ve Sulh romanının filmiyle ilgili bir maceram vardır.
Onu kısaca anlatayım isterseniz, bendeki sinema ve Batı klasiği severliğin
ölçüsünü göstermek için. Orta son sınıftaydık galiba, Harp ve Sulh (King
Vidor, 1956) filmi gelmişti Büyük Sinema’ya. O zaman Henry Fonda, Mel
Ferrer, Audrey Hepburn’ün oynadıkları bu film biliyorsunuz, gerçekten çok
güzeldir. Çarşamba günü öğleden sonra biz okuldan kaçtık, filmi izlemek
için. Yurttaşlık Bilgisi dersi vardı, müdür geliyordu derse. Adamcağız sınıfa
girmiş, bakmış sınıfta sadece bir kişi var, nereye gitti bunlar falan, sinemaya
gittiğimizi öğrenmiş. Biz böyle filme dalmışız seyrediyoruz, bir elektrik fenerinin ışığının dolaştığını fark ettik birden korkuyla koltukların üzerinde…
Müdür muavini müdürle birlikte gelmişler, sinemada bizleri arıyorlar. Tabii
ödümüz patladı ve bizi topladılar tek tek. O güzelim, şahane filmi seyredemedik, ona mı yanarsınız, okulda yediğimiz sıra dayağına mı yanarsınız,
disiplin kuruluna verildiğimize, ahlak notumuzun 10’dan 6’ya düştüğüne
mi yanarsınız?.. Tabii o filmi seyrettikten sonra ben Rus klasiklerine merak
saldım. Bizim hem lisenin kütüphanesi çok zengindi hem de halk kütüphanesi
bu romanlar açısından. Onları okudum… Ben hayatım boyunca minnettarım
edebiyat hocalarımıza. Çünkü bize Türk edebiyatını, Rus edebiyatını, Avrupa
edebiyatını onlar sevdirdi. Sınıfa bu romanları getirirler, bizlere bazı parçaları
sesli olarak okuturlardı merakımızı uyandırmak için, sonra da tamamını
okumamızı tavsiye ederlerdi.
13
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O zaman bir de böyle
çocuklara yönelik küçük
tarihi kitaplar vardı, mesela
Reşat Ekrem Koçu’nun, Enver Behnan Şapolyo’nun
ve Zuhuri Danışman’ın
falan. Onları su içer gibi
okuduğumu hatırlıyorum.
KE- Peki bu filmlere
eleştirel yaklaşım ne zaman
başladı?
AYO- Lise dönemindeyken sözünü ettiğim
üç arkadaşımla seyrettiğimiz
filmlerin kendi çapımızda
tartışmasını yapardık dediğim
gibi. Ama asıl üniversitede
Ahmet Yaşar Ocak’ın kendi tarihi roman
tarih okurken tarihi filmleri
denemelerine çizdiği resimlerden
dekorlar, kostümler ve diyaloglar açısından dikkatle
takip etmeğe başladım. Ben tarihi kostümlere çok meraklıydım. Bazen
kendi kendime kostüm taslakları yapmışımdır. Romalı askerler, Ortaçağ
şövalyeleri, vs. Hatta o dönemlerde benim yaşımda olan hemen bütün okul
çocukları gibi Pekosbill, Tommiks, Teksas, Kinova, Teks Willer okumayı
çok severdim. Bizden sonraki nesiller bir de Kaptan Swing, Tom Braks vs.
okudular. Bayılırdım onların çizgi resimlerine. Onları taklit ederek çizgi
roman denemeleri de yaptım. Bazı tarihi olayları çini mürekkebiyle kendime
göre resimlemeğe çalıştım. Bazı denemelerimi hâlâ saklıyorum. Bu konuda en
büyük ilham kaynağım, seyrettiğim tarihi Hollywood filmleriydi. Ama onların
Binbir Gece Masalları’ndan yaptıkları filmlerde dekor ve kostüm olarak bazen
uyumsuzlukları dikkatimi çekerdi ve arkadaşlarıma söylerdim.
Türkiye’de sinema tarihi üzerine yazılan şeylere bakıyorum, mesela
bazı türlerin ayrı kitapları var. Bu iyi bir şey, ama bunlar bana bazı bakımlardan
yüzeysel geliyor. Senaryoların analizinde, aktör ve aktrislerin performansları
konusunda ya sadece bir noktadan yola çıkılıyor ve ona göre değerlendirme
yapılıyor yahut bazı türlere yıllarca emek vermiş, akılda kalan portreler
yaratmış bazı aktörleri ya çok kısa geçiyorlar veya hiç ismini anmıyorlar. Tabii bu benim amatör bakış açım.
Şimdi mütevazı bir DVD, DivX ve VCD film arşivim var kendime
göre, 600-700 filmden oluşan. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı filmleri, tarihi
filmler, psikolojik polisiyeler, gerilim filmleri, westernler vs. Ama bunların
hemen hepsi de 1940’lı, 50’li, 60’lı ve 70’li yılların ürünü eski yapımlar, daha
ziyade artık klasik sayılabilecek yapımlar. Eşim de benimle aynı kafadandır,
14
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onunla zaman zaman oturur seyreder ve kendimize göre tartışmalar yaparız
evde. Bundan yıllar önce, çocuk veya delikanlı kafamla seyrettiğim bu filmleri bir de bugün seyrettiğim zaman, daha bir yukarıdan, daha çok yönlü bakabiliyor ve değerlendiriyorum tabii.
Bizim tarihi filmlerde kostüm ve dekorlar açısından bazı kusurlar olduğunu daha lisede öğrenciyken fark etmeğe başladım aşağı yukarı.
Hollywood’un Roma tarihiyle ilgili filmleri bende Roma İmparatorluğu
tarihine yoğun bir merak uyandırdı. Özellikle muhteşem dekor ve kostümler, oyuncuların fizik görüntüleri ve oyunculuktaki performansları dikkatimi
çekiyor ve bizdeki tarihi filmlerle kıyaslıyordum. Tabii bu kıyaslama bizimkilerin aleyhine sonuçlanıyordu. Fakat bende tarihe karşı ilgi asıl ilkokula
yeni başladığım yıllarda, ortaokul ve lisedeki komşu ağabeylerin kitaplarında
gördüğüm eski Asur ve Hitit kabartmalarının fotoğraflarını seyrederek başladı
galiba. Onlara bakmayı çok severdim. O kanatlı cin figürleri, kanatlı aslan
kabartmaları bana çok ilginç gelirdi. Nitekim bu yüzden olsa gerek, arkeolojiye de merakım yöneldi. Hatta evimizin bahçesini tarihi eser bulacağım diye
delik deşik kazdığımı ve annemin buna çok kızdığını hatırlıyorum.
Yüksek tahsil için İstanbul’a geldiğimde başta Topkapı ve Arkeoloji
müzeleri, Mozaik Müzesi, Askeri Müze olmak üzere her pazar müzeleri
saatlerce tek başıma dolaşmaktan büyük zevk alırdım.
Buradaki İlahiyat tahsilim sırasında fıkıha, tefsire çok fazla ilgi duymuyordum ama Bağdat kitabevlerinden İslam tarihi ve özellikle mezhepler
tarihi kaynaklarını getirterek onları okumayı çok seviyordum. Demin de
söylediğim gibi, Ömer Hayyam filminin bunda büyük tesiri oldu. Oradaki
Batınîler, Alamut Kalesi, Hasan Sabbah tipi çok, ama çok ilgimi çekmiştir.
Daha sonraları bu ilgimi hiç kaybetmedim ve bu konular üzerine epey yabancı
kitap okudum, çünkü yerlisi yoktu. Hatta Hasan Sabbah üzerine yazılmış tarihi romanların hepsini okudum daha sonra da… O aralar Osmanlı teşkilat tarihine de yakın ilgim vardı. Uzunçarşılı’yı ilahiyat tahsilim sırasında okudum.
Şunu açıkça itiraf edeyim ki, ilahiyat tahsili beni pek tatmin etmemişti.
Bu sebeple onu tamamlayınca İstanbul Edebiyat Fakültesi’nin tarih bölümüne girdim. Burada da bir dört yıl geçirdim ve mezun oldum. Hocalarım,
Zeki Velidi Togan, Tayyip Gökbilgin, Nejat Göyünç ve Cengiz Orhonlu
beylerden çok şey öğrendim. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Ama,
benim asıl gönlümün aradığı başka idi. Burada Fuat Köprülü’yü Abdülbaki
Gölpınarlı’yı keşfettim. Özellikle Fuat Köprülü’nün makalelerini hayranlıkla
okuyor, metoduna bayılıyordum. “Anadolu’da İslamiyet” makalesi beni çok
sarmıştı. Okumalarımı o konulara yoğunlaştırmağa başladım. Ama ben tarihin ve tarihçiliğin ne olduğunu, tarih metodolojisinin nasıl olması gerektiğini,
asıl Strasbourg’a doktora için gittiğimde, Annales mektebinin bu ocağında
gördüm. Katıldığım dersler, seminerler, dinlediğim konferanslar benim gözümü açtı. Hocam Iréne Mélikoff’tan çok şey öğrendim. Ona minnet borçluyum.
Strasbourg, benim modern tarih araştırmalarının nasıl olması gerektiği ko15
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nusundaki fikirlerimin, özellikle zihniyet ve kültür tarihçiliği anlayışımın
oluşmasına en büyük katkıyı yapmıştır.
KE - Dosyamızın temel sorusu, sinemanın tarihe, tarihin sinemaya ve
birbirlerine etkileşimi ve görselliğin kullanımı. Bu ilişkiye nasıl yaklaşılmalı
ve temel bir kavrayış geliştirilmeli…
AYO- Bana göre en büyük eksiklik tarihe bakışımızdaki zihniyet
problemimizde. Bu problem, yani Türk tarihini bütün tarihlerin en erdemlisi ve önemlisi olarak görmek, bunu da yoğun bir hamaset ve tek adamcılık
bakışıyla yapmak, Türk tarihini çevre tarihlerin bir parçası ve birbiriyle ilişki
içinde görememek, dönemleri ve şahsiyetleri tek taraflı ele almak ve analiz
etmek, tarihi sürekli devleti kutsayarak ve devlet açısından değerlendirmek.
Bu tavır bizim akademik tarih anlayışımızda da, popüler tarih anlayışımızda
da, sinemamızda da yer etmiş. Bundan kurtulmak lazım diye düşünüyorum.
Bunun dışında, eğer söz konusu tarihi sinema ise, film sektörüyle
tarihçiler arasında iletişim kopukluğundan bahsedilebilir. Türkiye’de bu yok
veya çok zayıf. Her halde mesela On Emir, Çağrı (Mustafa Akad, 1976) gibi
filmlerin jeneriklerindeki danışman tarihçi isimlerinin kalabalıklığına dikkat
etmişsinizdir. Bir de Kuruluş / Osmancık (Yücel Çakmaklı, 1987) filmine
bakın yalnızca bir tarihçinin, Faruk Sümer’in adını göreceksiniz. Zaten filmin
dezavantajı, sadece Tarık Buğra’nın romanını ve senaryosunu temel almakla
kalmıyor, sıkı milliyetçi bir tarihçiyi tek danışman olarak kullanmakla üstüne
tuz biber ekiyordu. Demek istediğim, böyle bir film çekilecekse, değişik
boyutlarla ilgili en az bir düzine tarihçi danışmana ihtiyaç vardır. Böyle olunca da o film bir tarihi film olmaktan çıkıp, bir destan filmi oldu. Kurtuluş
(Ziya Öztan, 1996) filmi de bu anlayışın bir başka versiyonu. Artık dekorları,
kostümleri, oyuncuların vecize koleksiyonu oluşturacak repliklerini bahis
konusu etmeyeceğim. Kısacası o konular o filmlerle heba edilmiştir bana
göre, bir gerçekçi tarih değil, bir hamaset örneğidir her ikisi de. Hamaset hiç
yapılmasın demiyorum, buna da ihtiyaç vardır yerine göre, ama bunun bir
rasyonel mantığı, seyircinin boğazına kılçık gibi takılmayacak belli bir dozu
olmalı. İlla yüzde yüz tarihi gerçeği yansıtmayabilirsiniz, hatta hayali olaylar
ve şahsiyetler de yaratabilirsiniz filmde, ama onlar, filmi seyrettiğinizde size
çok tabii gelmeli, yadırgamamalısınız. İşte bütün bunlar önemli şeyler bana
göre.
KE- Yabancı tarihi filmlerle Türk tarihi filmleri arasında bir nitelik
farkı görüyorsunuz…
AYO- Evet daha çok yabancı tarihi filmleri seyretmeyi tercih ederim.
Kendimce sebeplerim var tabii. Ama asıl sebebini açıklamadan önce şunu söylemek lazım. Bence dekor ve kostümlerin gerçekçiliği konusu da çok önemli,
seyirciyi filmin işlediği konuya ve konunun geçtiği zamana götürmesi ve kendini onun dışarıdan bir gözlemcisi olarak görmesinde çok etkilidir. Mesela
hep söylenir, İstanbul’un Fethi filminde uzaktan telgraf direklerinin görüldüğü
meselesi. Bu tür şeyler, filmin akışına kendini vermiş olan seyircinin irkilm16
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esine ve tabir caizse “midesinin bulanmasına” yol açar, rahatsız olur. Kuruluş
filminde sözüm ona dere kenarında Bizans askerleriyle çarpışmalar sırasında
düşen kılıçların suda yüzmesi de böyle. Belli ki tahta kılıçlar ve Bizans askerlerinin kullandıkları tipte değil ve kaba saba yapılmış. Osmanlı kılıçları da
öyle. İnsan gider Topkapı Sarayı’ndaki, yahut Askeri Müze’deki kılıç türlerini
etüd eder ve ona göre yaptırır. Ama öyle yapmıyorlar işte. Yahut yine Kuruluş
filminde bütün dekor ve kostümlerin, gerçeğe uyup uymadığı bir yana, hepsinin yepyeni oluşu, terziden henüz çıkmış sanki. Hiç kullanılmamış. Bizans
askerlerinin üniforma ve miğferlerinin gerçeğe uymaması da caba… Bence
bunlar en az senaryo ve kurgu kadar önemlidir. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ben
Hollywood filmlerinde bu tür yakışıksızlıklara bizdeki gibi sık rastladığımı
hatırlamıyorum.
Tabii bu gibi kusurlar bizim sinemamızda maddi imkânsızlıklardan,
daha doğrusu sinema sektörünün bizde Avrupa’da ve özellikle Amerika’da
olduğu gibi, sanayileşememesinden kaynaklanıyor. Dekorlar, kostümler, aksesuarlar, araçlar konusu bu ülkelerde yan sanayiler oluşturmuş. Bu konu
her alanın uzman kuruluşlarını yaratmış oralarda. Bunlar yapımcıya hizmet
veriyor, tabii parası karşılığında. Önemli, büyük film şirketlerinin kilometrekarelerce stüdyo arazileri var. Oralar hazırlanıp filmin dış sahneleri oralardaki
setlerde çekiliyor. Savaş sahnelerinde uzmanlaşmış figüranlar kullanılıyor.
Onun için o sahneler çok gerçekçi oluyor. Bizde ise bazen bir komediye
dönüşüyor. Daha pek çok şeyden bahsedilebilir.
Bizim sinemamızda tarihi filmler söz konusu olduğunda, bu
sorunlarının dışında, asıl sorun bence, ele alınacak olayı veya konu edinilen
kişiyi çok yönlü görememekten, konu olaysa yalnızca bir taraftan bakmaktan
veya kişi ise yüceltip yahut aşağılamaktan kaynaklanıyor. Bu önce senaryoya
yansıyor. O zaman iş zaten baştan başarısızlığa mahkûm. Çünkü bu repliklere
yansıyor, aktör ve aktrislerin rollerine yansıyor. İstanbul’un fethini, Osmanlı
Devleti’nin kuruluşunu, İstiklal Savaşı’nı, yalnızca Türk kahramanlığı
açısından perdeye yansıtıyor ve yüceltiyorsunuz. Dolayısıyla Fatih’i, Osman
Gazi’yi, Atatürk’ü yaşayan, eksiklikleri, kıskançlıkları, hırsları, gururları, kinleri, kısaca, erdemlerinin yanında defoları da olan tabii varlıklar, insani yanları
olan yaşayan kişilikler olarak değil, “yarı tanrılar” olarak yansıtıyorsunuz.
Mesela bizde Milli Mücadele filmleri hep böyle olmuştur. Son örnek Mustafa (Can Dündar, 2008) filmi etrafındaki anlamsız ideolojik tartışmalar hep
bu zihniyetin, kısaca tarihi resmileştiren, kutsallaştıran, tek kişiye indirgeyen
ideolojik duruşumuzun ürünüdür bence... Bizim çoğu tarihi romanda ve filmlerimizde kahramanların replikleri sanki bir vecizeler külliyatıdır. Bu bana
hep komik ve anakronik gelmiştir.
Karaoğlan, Kara Murat, Battal Gazi, Tarkan gibi hayali kahramanları
işleyen filmler de aynı hastalığın ürünü. Üstelik bu filmlerde canlandırılan
baş kahraman tiplerinin hiç birisi Türk tarihinde benzeri olan tipler olmayıp,
kılık kıyafetleri, davranışları, yaşadıkları mekânlar olarak bile benim 1960’lı
17
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yıllarda seyrettiğim Amerikan, Fransız ve İtalyan tarihi filmlerindeki tiplerden
adapte edilen tiplerdir. Dolayısıyla ben bu filmleri yalnızca gülmek için arada
sırada seyretmişimdir.
Bir başka önemli ve bizde hep münakaşa edilen konu, tarihi film
ve romanların mutlaka tarihi gerçeğe uygunluğu meselesidir. Bu genelde
doğrudur. Mesela siz Waterloo filminde Napolyon’u kazanmış gösteremezsiniz. Ama her zaman bire bir tarihi gerçeğe uygunluk söz konusu olmamalı
bence romanda ve sinemada. Bence bir tarihi olay içinde, aslında hiç de o olayda yaşanmamış bir olay veya hiç yaşamamış bir şahsiyet üreterek fevkalade
bir tarihi roman yazabilir veya film çekebilirsiniz. Ama o olay ve şahsiyetler
o zaman ve mekâna, o dönemin dünya görüşüne uygun olmalıdır. Kovadis’i
ele alın, Ben Hur’u ele alın meselâ. O filmlerdeki olay ve kahramanlar tamamen hayalidir. Ama o roman ve filmler sizi alır o dünyaya taşır ve siz onlarla
birlikte o dünyayı solur, o dünyayı yaşarsınız.
Aktör ve aktrislere gelince, bizde önce erkeklerde yakışıklılık,
kadınlarda güzellik öne çıkar. Hiçbir eğitim almadan bu vasfa sahip olanlar
hemen başrole çıkarılır. Oysa Batı’da ciddi bir tiyatro ve sinema eğitiminden
sonra küçük rollerde pişe pişe başrol oyunculuğuna yükselinir. Bizim
beğenerek, severek izlediğimiz, hâlâ unutamadığımız aktör ve aktrisler hep
küçük rollerle, mesela önce westernlerde pişe pişe kariyer yapmışlardır.
KE- Türkiye’de bilim dünyasıyla özellikle sosyal bilimlerin dünyasıyla
edebiyat ve sinema alanların bir birlikteliği, çakışması, birbirini beslemesi
eksik herhalde.
AYO- Bu doğru.
KE- Yani sinemada tarihin popülerleştirilmesinde, bilimsel üretimden
beslenmede bir açıklıktan söz etmek mümkün, böyle bir yaklaşımınız var mı?
AYO- Benim kanaatimce sinema, roman ve sosyal bilimler ve özellikle tarih birlikte yürümeli. Tarihçi bol bol edebi ve tarihi roman okumalı. Bu
onun hayalini açar, çalıştırır, incelediği konuları, şahsiyetleri zihninde canlı
hale getirir. Dolayısıyla daha doyurucu bir araştırma ortaya koyar. Kendimden küçük bir örnek vereyim. Babailer İsyanı’nı yazarken, Spartakus romanı
ve filminden çok yararlandığımı söyleyeyim. Orada Spartakus, muntazam,
donanımlı, profesyonel savaşçı Roma lejyonlarına karşı, derme çatma silahlarla savaşan köleler kalabalığıyla karşı koydu ve yenildi, esir edildi. Bu olaydaki kölelerle, 1240’taki Malya Savaşı’nda profesyonel paralı askerlerin de
yer aldığı Selçuklu ordusuna karşı, Baba İshak’ın yönetiminde, çoluk-çocuk,
kadın-erkek, develeri, koyun sürüleri ve derme çatma silahlarla mukabele
eden Türkmenler arasında büyük benzerlik vardır. Spartakus romanı ve filmi,
benim Malya Savaşı’nı kafamda canlandırmama ne kadar yardımcı olmuştur,
tahmin edemezsiniz. Ama aynı bağlantı, roman ve senaryo yazarı ve yönetmenlerle, tarih çalışmaları arasında olmalıdır bence. Bu o roman veya filmi
çok daha ikna edici, seyirciyi afallatmayan bir kaliteye sahip kılar kanaatimce.
18
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Bu sebeple ben özellikle öğrencilerime Rus ve Batı klasiklerini, Türk
klasiklerini, ciddi tarihi romanları okumalarını hararetle tavsiye ediyorum. Ve
çok çok tarihi film seyretmelerini istiyorum. Biz de hocalar olarak zaman zaman önemli tarihi filmleri burada öğrencilere gösteriyoruz. Ayrıca seminer
ödevlerinde tarihi romanlarla, tarihi sinemayla ilgili çok ödevler vermişimdir
ben, arkadaşlarımız da veriyorlar. Biliyorsunuz, bazen “belgenin olmadığı
yerde tarih olmaz” diyenler var ama ben onlara katılmıyorum. Bence belgenin
olmadığı yerde de tarih olabilir, tarihçi spekülatif nitelikte de olsa bana göre
bazı varsayımlar ortaya koyabilir hayalini çalıştırarak. İşte hayalin çalışması
noktasında sinemanın ve romanın çok büyük rolü olduğunu kabul etmek
lazım. Siz mesela Roma tarihine dair bir kitap okursunuz, okursunuz ama,
Roma’nın günlük toplumsal hayatını, kölelerin, aristokratların acı ve zevklerini, saray entrikalarını bir Kovadis’teki gibi capcanlı gibi tarih kitaplarında
bulamazsınız. Mesela 5-6 yıl önce, Gladyatör (Ridley Scott, 2000) filmini
seyrettikten sonra Roma’ya gittiğimde, bir bir o tarihi mekanları dolaştım,
Colosseum’u gezdim, müthiş bir şey. Her şey hayalimde canlandı âdeta. Gerçi o yapı filmde görüldüğü kadar büyük bir yapı değil, üstelik Hıristiyanlık
döneminde ortasına tuğladan kilise yapılmış, onların halen kalıntıları duruyor.
Palatino Tepesi’nde saray ve mabet kalıntılarının yanına veya üstüne kiliseler
yapılmış. Biraz hayal kırıklığına uğradım ama gene de o dönemi, Roma’nın
kölelerin ve halkın sefaletinin üstünde yükselen ihtişamını hayal ettim.
KE- Tarihi sinemanın sözünü ettiğiniz olumsuz zihni yapılanmasına
karşın, edebiyat ve bilimden çok daha etkili oluşu konusunda ne diyorsunuz?
AYO- Şüphesiz
bu dediğiniz çok doğru,
bu da bir başka problem Türkiye’de… Bunun örneklerini yaşadık
zaten
son
zamanlarda.
Mesela
İstanbul
Kanatlarımın Altında’da
(Mustafa Altıoklar, 1996)
böyle uçuk, o dönemin
İstanbul’una oturmayan
bir manzarayla karşılaştık.
Diğer yandan Mustafa
filminde de tam tersi oldu.
Orada da -çok başarılı
olmasa da film- gerçek
tarihin ortaya konulmuş
olması eleştirildi. Her
iki örnek de bizim tarihi
Ahmet Yaşar Ocak’ın kendi tarihi roman
henüz bir “kutsallık” veya
denemelerine çizdiği resimlerden
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“red” alanı olarak gördüğümüzün somut örnekleridir aslında. Bunun bence
tartışılması gerekir.
Tarihi filmlerin tarihsel gerçeklikle ne ölçüde uyuşması gerektiği
konusuna gelince, kanaatimce belli bir entelektüel seviyesi olan kişi gidip
seyrettiği bir tarihsel filmi veya okuduğu bir romanı yüzde yüz tarihsel gerçeklik olarak kabul etmez, etmemelidir. Ama halk, özellikle bizim gibi halklar
söz konusu olduğunda roman ve sinema bazı insanları etkiliyor. Yani tarihi
romanı, filmi yüzde yüz tarihi gerçekliği yansıtan bir olgu gibi görebiliyor.
Türkiye’de okumayı sevmeyen, açıkçası ciddi, bilimsel tarihi eserler
okumayı pek sevmeyen bir halkımız var bizim, kolay inanmaya yatkın, hatta
mitolojiye inanmaya çok yatkın bir halk bu. Bu hiç şüphesiz sosyo-ekonomik
gelişmişlikle ilgili bir sorun. Mesela biz hem Osmanlı hem Milli Mücadele tarihini gerek bilimsel olarak gerek sinema ve roman olarak gerçekleri yansıtan
bir çerçeveye henüz oturtamadık… Hâlâ Cumhuriyet’in kurucu kadrosunu
merkeze alan, bu merkezin ortasına da Atatürk’ü koyan bir yaklaşımımız var.
Oysa siz Milli Mücadele tarihini bu açıdan ele aldığınızda, bu tarihte
halkın hiç yeri olmadığını kabul ediyorsunuz demektir bir anlamda. Zaten
gerçekte de halk açısından bu tarihin hiç yazılmadığını, hiç ele alınmadığını
ve tartışılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten büyük ölçüde de o şansı
kaybettik. Çünkü o dönemi yaşayan insanlar çoktan aramızdan ayrıldılar. Ben
küçüklüğümde babamın ahbabı olan, İstiklal Savaşı’na katılmış sekiz on kişiyi
dinledim. Onlar çok enteresan şeyler anlatıyorlardı. Anlattıkları hikâyeler bir
Hollywood senaristinin elinde olsa, inanın bana, süper filmler çıkardı. Ama o
insanlar gittiler. Dolayısıyla bugün Milli Mücadele’nin sözlü tarihini ortaya
çıkarma şansımızı kaybettik ne yazık ki. Yani o mücadeleyi veren halkın kendisi bu mücadeleyi nasıl görüyor, bu esnada neler yaşamış, Atatürk’e nasıl
bakıyor, yönetici kadroya nasıl bakıyor, padişaha nasıl bakıyor, bugün gerçek
yüzüyle bilmiyoruz yahut bilsek bile yazamıyoruz. Çünkü bütün hafızamız
resmi tarihin imajıyla dolu. Gerçi bazı hatırat kitapları var, onlar da tabii
Cumhuriyet döneminden sonra yazıldığı için ne ölçüde gerçekleri yansıtabilir,
tartışmalı bence. Kısaca şunu söylemek istiyorum, biz Milli Mücadele tarihine
sadece yukarıdan bakıyoruz. Osmanlı tarihçiliğini eleştiriyoruz, haklı olarak,
hanedan tarihçiliği diye eleştiriyoruz. Halkın açısından henüz yazılmadı.
Üstelik nasıl yazacağız, o da ayrı bir sorun. Ama ya Milli Mücadele ve
Cumhuriyet tarihi? Osmanlı için getirdiğimiz eleştiriyi orada yapıyor muyuz?
Rahmetli Tarık Buğra’nın Osmancık romanı tamamen efsane üzerine
kurulu olan bir roman. Osmanlı devletinin kuruluşu, genelde 16. yüzyılda
kurgulanmış olup ilk kroniklerin çoğu bu konuda efsanevi bir çerçeve üzerine
oturmuştur. Tarık Buğra’nın romanı da onun üzerine oturuyor. Tarihi gerçeklikten önemli ölçüde uzak bir roman. Tabii bizim halkımız o filmi seyrettikten sonra ona inanıyor. Tarihçilerimizden de inananlar var. Ama bence
Kemal Tahir’in Devlet Ana romanı daha gerçekçi. Bütünüyle olmasa bile
Osmancık’tan çok daha gerçekçi bir Osmanlı kuruluş panoraması çiziyor.
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Orada uç kültürü dediğimiz, iki taraf halkının hayatı daha gerçekçi yazılmış.
Biz, ister Orta Asya Türk tarihi ister Osmanlı ister Milli Mücadele tarihi olsun,
genellikle tarihi tek kişiler etrafında döndürmeye alışmışızdır. Böyle gidiyor
bu maalesef, halk arasında da, çoğu akademik çevrelerde de…
KE- Tarih malzemesi olarak görsellik tartışmasının bir başka boyutu da belgeseller… Belgesellerle tarihçilik ilişkisi üzerine ülkemizde sempozyumlar da düzenleniyor… Özellikle tarih eğitimi açısından ve bilimi
popülerleştirmek açısından belgeseller konusunda siz neler söylersiniz?
AYO- Şüphesiz çok önemli bir olgu belgesel yapımı, fakat biz bu
konuda henüz daha acemilik safhasındayız gibi geliyor bana. Mesela National
Geographic’in veya BBC’nin yaptığı belgesellerle yan yana koyduğunuz zaman bizdeki biraz daha acemice teknik açıdan ve maalesef içerik olarak da
yine ideolojik olmaktan henüz kurtulamadı. Gerçi zaman içerisinde gelişiyor
izlenimi var, ama sanki daha olması gereken noktaya varmadı bence. Bunda
tabii işin teknik tarafının da rolü var. Bu çok önemli, çünkü yaptığınız şey
sonuçta görselliğe hitap ediyor.
KE- Aklıma geldi, bir ayı geçti herhalde, Kayseri’de kaleye Bizans
bayrağı çekilmesinin halkımızda yarattığı infial konusu…
AYO- Trajikomik bir olay bu hakikaten. Çünkü bizim halkımız
“kahpe Bizans” imajını koruyan bir halk olduğu için, bir belgesel çekimi için
dahi olsa o kaleye bir Bizans bayrağı çekilmesini kimliğine bir saldırı gibi
düşünmüş olmalı. Ama bu da geçecek yani, bu kalıcı bir tepki değil, nesiller
geçtikçe bu da geçecek.
KE- Tarihçilikte yeni açılımlar sayesinde daha bilimsel daha eleştirel
bir tarih anlayışının gelişmesinden herhalde söz edebiliyoruz…
AYO- Şükür ki!
KE- Bunun sinemaya yansımasından, genel bir toplumsal gelişimle
paralel düşünülmesi gerekiyorsa, sinemanın da aynı gelişimden faydalanmış
olmasından söz edebilir miyiz? Gözlemliyor musunuz böyle bir süreç?
AYO- Bir iki istisna olsa da, böyle belirgin bir şeyi henüz pek
gözlemlediğimi söyleyemem. Çünkü sinema sektörü daha ziyade halka hitap
ettiği ve ister istemez ticari de olmak zorunda olduğu için. Sektörde kalabilmeniz ve gelişmeniz için ister istemez gişe yapacak bir film yapacaksınız ki
sizin yaptığınız masrafları finanse edebilsin, üstüne üstlük yeni yatırımlarınıza
imkân sağlasın. Bu tür finansal ve zihniyet problemleri devam ettiği sürece
sinema sektöründe tarihi filmlerin söylediğiniz gelişimden pek etkilendiğini
sanmıyorum. Bu biraz zaman alacak herhalde. Tabii bu, halkın eğitim seviyesiyle de ilgili. Ancak şu bilişim teknolojisinin gelişmesi halkın da bayağı
zihniyetini değiştirmeye başladı diyebilirim. Çünkü insanlar internetten şöyle
veya böyle artık başka görüşlere, farklı kültürlere ulaşma imkanı elde edebiliyorlar, dolayısıyla bu belki zaman içerisinde tarihi sinemaya da yansıyacak.
Belki bizim ilerideki edebiyatçılarımız Osmanlı kuruluşunu bahis konusu
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edecekleri zaman Tarık Buğra gibi bakmayacaklar, daha realist bakacaklar.
Umut var yani, pesimist değilim
EDÖ- Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Ezel Akay, 2003) filmi
için neler dersiniz?
AYO- Hayal kırıklığına uğradım… Biraz fazla uçuk buldum ben
filmi. Orada Anadolu Bacıları (Baciyan-ı Rum) sanki Amazonlar gibi
canlandırılmış. Anadolu Bacıları diye öyle ayrı bir teşkilat da yok tarihte. Onlarla ilgili bildiğimiz tek şey, Âşıkpaşazâde tarihindeki iki kelime: Baciyan-ı
Rum. Başka hiçbir şey, ama hiçbir şey yok. Tamam romancı ve sinemacı
mutlak surette illa tarihi olguya yüzde yüz sadık kalmak zorunda değil ama
genelde belli ölçüde sadık kalmak zorunda. Çünkü bu zümreyi hiç olmadıkları
bir kimlikle sinemaya yansıtmak doğru bir şey değil. Çünkü tarihte o tür Anadolu Türk kadınları hiç olmadı. Yapımcı ve senarist o dönemin ideolojik ve
kültürel, sosyal ortamına sadık kalmak durumunda. Onun dışında hayalini ne
kadar genişletirse genişletsin. Ama siz Amazonları sunamazsınız seyirciye
Anadolu Bacıları diye.
KE- Türkiye bir yandan da şöyle tartışmalara sahne olmuştu: Kara
Davut Fatih’i tokatlayabilir mi tokatlayamaz mı? Okuyucuların bir kısmı
tepki gösterirken bir kısmı da savunmuştu… Sanatçının tarihten bağımsızlığı
savunusu da söz konusu…
AYO- Ama bence bu geçerli bir mazeret olamaz. Tamam sanatçısınız
güzel hepimiz saygı duyarız ama biraz da ayağınız yere basmalı. Biz tarihi
filmlerde tarihi şahsiyetlerin insani taraflarını yansıtmaktan kaçınıyoruz. Yani
sanki onu insani vasıflarıyla, gerçek hayatta olduğu gibi yansıtırsak idolümüz
yıkılacak. İşte şu Mustafa filmi etrafındaki anlamsız tartışmalar… Doğrusu
hem üzüldüm hem hayal kırıklığına uğradım. Can Dündar bir Kemalist’tir,
bunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir film yaptı diye o bile televizyonda Turgut
Özakman’ın kibarca azarlamalarına muhatap oldu, ben hayret ettim doğrusu.
Halbuki ben Mustafa filmini izledim, öyle fevkalade bir şey değil, pek
beğenmedim de açıkçası sinematografik açıdan da belgesel noktasından da.
EDÖ- İstanbul Barosu’ndan bir avukat, “Mustafa” diye hitap edildiği
için dava açtı…
KE- Sigara içerken gösterilmesi bir kere sorun oldu…
AYO- Bunları aşacağız tabii, aşmamız gerekiyor, daha doğrusu artık
aşmamızın zamanı çoktan geldi, geçti bile. Ben kişisel olarak, hiçbir zaman kötümser değilim. İyiye doğru gelişmeler yavaş yavaş oluyor, içinde
yaşadığımız için bize bu süre çok uzun geliyor, ama aslında bu Türkiye’nin
genel tarihi dönüşüm süreci içinde, kronolojik boyutta çok kısa bir zamana
tekabül ediyor, dediğim gibi içinde yaşadığımız için bize çok uzun geliyor.
Dolayısıyla toplumsal dönüşümler, zihniyet dönüşümleri, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, uzun zaman alır, çok uzun zaman alır.
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KE- Örnekleri çok olmasa da, 6-7 Eylül, Varlık Vergisi filmleri gibi, Cumhuriyet dönemiyle ilgili filmler yapıldı, bunları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
AYO-Bunlar güzel şeyler bence, ama devam etmeli. Bu çok mühim… Bu tür filmlerin yapılabilmesi bence çok iyi. Bunlar yapıldıkça halkı
da etkileyecek ve halk yavaş yavaş buna alışacaktır, hatta halkın bana göre
önemli bir kesimi hiç de bunları yadırgayabilecek durumda değil artık. Daha
ziyade Kemalist ideolojinin etkisinde kalan kesimler belki bu tür şeyleri
yadsıyabilir. Ama onlar da zamanla değişecek. Ben Atatürk’ün artık her türlü sosyal ve kültürel değişimin tepesinde ideolojik bir “Demoklesin kılıcı”
olmaktan çıkartılıp tarihteki yerine oturtulması gerektiğini düşünüyorum.
Onu bütün doğrularıyla, yanlışlarıyla yerine oturtmalıyız. Ancak o takdirde o
ideolojik ve siyasi çıkarların aracı olmaktan çıkar, İstiklal Savaşı’nın büyük
komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak her türlü tartışmanın,
istismarın dışında kalır… Ben Cumhuriyet’in 75. yıldönümü kutlamalarında
isterdim ki tarihçiler, geçen o 75 yılı objektif bir gözle iyisiyle kötüsüyle,
hatalarıyla sevaplarıyla bir eleştiri süzgecinden geçirip bilimsel analize tabi
tutsunlar, eski tabirle teşrih masasına yatırsınlar, bunun muhasebesi ortaya
çıksın ve bizim ilerideki hayatımıza yön verecek politikaların üretilmesine
temel oluştursun. Böyle bir şey olmadı. Yine apolojiden kurtulamadık. Bu
apoloji halen devam ediyor
Bu tavır, Türkiye’deki akademik tarihçiliğin de, sade Cumhuriyet
dönemi için değil, her dönem için, hâlâ ideolojik duruştan kurtulamadığına,
dolayısıyla Türkiye’de tarihçilik mesleğinin temel bir problemine işaret ediyor. Bence bu ideolojik duruşun sorgulanması, tartışmaya açılması lazım
bugün artık. Yani “Türk tarihçileri nereye koşuyor?” dememiz lazım.
EDÖ- Biliyorsunuz roman bireyi öğretir insana temelde. Filmlerde
de onu görmek istiyor insan. Şimdiki filmlerdeki yapaylık baskın, yani filmler
artık çok fazla insandan bahsetmiyor.
AYO- Öyle çoğu filmler gerçekten. Mesela Hollywood artık eskisi
gibi sanatsal ve insani yanı ağır basan filmler yerine, daha çok gençlere yönelik, onların kavgacı, kırıp dökücü yönlerine hitap eden, hatta onları yönlendiren aksiyon filmleri yapıyor maalesef. Tabii bu tür filmler bütün dünyada
muazzam gişe hasılatı getiriyor. Yaklaşık bir on yıldan beridir de bu tür bilgisayar oyunları üretiyor bazı firmalar. Bunlar gençleri tamamen cezbediyor,
hatta o filmlerdeki veya bilgisayar oyunlarındaki karakterlerle kendilerini
özdeşleştirip cinayet işliyorlar 14-15 yaşındaki çocuklar. Bu tür filmler bana
göre estetik sinema zevkini öldürdü, sinema kültürünü öldürdü...
Hollywood nasıl konuları tükettiyse, National Geographic olsun BBC
olsun onlar da konuları tükettiler galiba.
KE- Tarihi filmlerde tarihi perspektif–derinlik anlayışının kavranması
herhalde en önemli yönlerden biri. Zihniyetler dünyasının farklılığını ve
dönüşümünü yakalamak anlamında değerlendirme yaparken tarihi bir film23
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den beklentilerinizi bir anlamda ilkelerinizi dile getirebilir misiniz? Veya
şöyle sorsak, tarihi film çekecek bir kadroya tarihçi olarak öğüt ve önerileriniz neler olabilir?
AYO- Ben kendimi bir görsel sanat dalının profesyonellerine öğüt
verecek durumda göremem hiçbir zaman. Herkesin mesleki duruşu bence
saygıya layıktır. Ama beklentilerimi dile getirmek isterim müsaadenizle.
Benim tarihi filmlerden beklentim, daha önce de söylediğim gibi, şayet tarihi olayları konu ediniyorlarsa, o olayı yalnız kazanan tarafın gözüyle değil,
kaybeden tarafın gözüyle de görmeğe çalışmaktır. Çünkü gerçekte de öyle
değil midir? Deminden beri hep İstanbul’un fethi ve Milli Mücadele, Fatih
ve Atatürk örnekleri üzerinde durduk ya, mesela, İstanbul’un fethini ve Milli Mücadele’yi sinemaya hem Osmanlılar hem Bizanslılar’ın bakışını, hem
Türkler, hem Yunanlılar’ın bakışını yansıtacak şekilde aktarırsanız, senaryonuzu buna göre kurgularsanız, inanın çok daha insani, çok daha gerçekçi bir
film yapmış olursunuz. Fatih’i ve Atatürk’ü bütün insani erdemleri, zaafları,
becerileri, yanılgıları ile sinemaya yansıtırsanız, daha inandırıcı, daha sıcak,
daha insani, üstelik daha gerçekçi bir film yapmış olursunuz. Yaptığınız o
filmler de kalıcı olur ve zamanla gerçekten klasik hüviyetini kazanır. Bir gün
Türkiye’de bu tür filmler seyretmek dileğiyle…
KE, EDÖ- Teşekkür ederiz…
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