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 Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Cemal Kafadar’ın 
çalışmaları, uygarlıklar arasındaki çok yönlü ilişkilerden kahvehanelere, Os-
manlı kültürel yaşamının pek çok boyutunu kapsıyor. Kafadar aynı zaman-
da sinemaya özel bir ilgi duyuyor ve filmlerle olan ilişkisini akademik çalış-
malarına da yansıtıyor. ‘Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler’ başlık-
lı konferanslar dizisine katkısının yanı sıra, Cemal Kafadar son olarak 28. İs-
tanbul Film Festivali için ‘Asiler, Azizler, Âşıklar’ başlıklı özel seçkiyi hazır-
ladı.
 Cemal Kafadar ile sinema-tarih ilişkisi ile tarihsel filmler üzerine 
yaptığımız uzun söyleşi, aynı zamanda özel dosyamızda ele aldığımız konu-
lar açısından da genel bir çerçeve sunuyor.  

Sinema-Tarih İlişkisi
Ahmet Gürata: Sinema-tarih ilişkisini ele alarak başlayalım. Biz daha çok 
sinemada temsil edilen tarihi konuşacağız. Ancak başka hangi boyutlarından 
söz edebiliriz bu ilişkinin?
Cemal Kafadar: Bunun iki, üç boyutu var... Bir kere filmlerin kendisi ar-
tık tarih. Bir belge gibi. Bilhassa sinema teknolojisinin geliştiği bir, bir çey-
rek yüzyılı, tarihi bir dönem olarak düşünürsek, filmler bizzat bunun bir bel-
gesi oluyor. 1920’leri çalışıyorsunuz, o yıllardan çekilmiş belgeseller, haber 
filmler, erken aktüaliteler var. Ayrıca o filmler -bilhassa kurgu film dönemi-
ne geçildiği, uzun metrajlı filmlerin yaygınlaştığı zamanlarda- üzerinde çalış-
tığımız toplumların kültürlerini, değerlerini, ideolojilerini, hayata ve geçmi-
şe yaklaşımlarını çalışmak için birer belge. İlk akla gelen bu oluyor. Tarihçi-
ler için, sinemayı bu şekilde değerlendirmemek yanlış olur. Nasıl gidip o yıl-
ların gazetelerine bakıyorlarsa, o yılların filmlerini de ele almayı düşünmeli-
ler. Tabi her proje, her şeyi ele almayacaktır ama. İlk aklıma gelen düzlem bu 
oluyor.
İkincisi, sinemanın bizzat kendi tarihi. O da sonuç olarak bir konu. Çizgi ro-
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manın tarihi, romanın tarihi, tiyatronun tarihi, gazeteciliğin tarihi, sosyal olay-
ların ve süreçlerin tarihi gibi, sinemanın tarihi de, sinema ve tarih ilişkisini de-
ğerlendirmek isteyenler için bir konu.
Üçüncü ve bana entelektüel olarak daha ilginç gelen düzlem ise, sinemanın 
tarihe yaklaşımı üzerinden giderek tarih konusunda da bir şeyler öğrenebi-
lir miyiz? Tarih bilgimizi, algımızı zenginleştirebilir miyiz? Sinemayı, sine-
ma ürünlerini, filmleri bir obje olarak alıp çalışmanın ötesinde -ilk iki düzlem 
daha çok o kulvarda gidiyordu- filmlerle birlikte tarihi düşünmek diyebilece-
ğim bir düzlem var ki, o entelektüel olarak çok ilginç geliyor bana. Tarihi ve 
zamanı diyebiliriz buna. Çünkü, sinema kendi teknolojisi ve yapısı itibariyle 
zamanı, kendine has bir disiplin, bir rejim içinde kullanmaya ve bu konuda çe-
şitli yaratıcılıklar taşımaya müsait. 
A.G: Sinema söz konusu olduğunda, konuyu 90-120 dakikalık bir zaman dili-
mi içinde anlatmak gibi bir sınırlılık söz konusu.
C.K: Flashback (geriyedönüş), flashforward (ileriatlama) gibi çeşitli yöntem-
lere başvuracak ya da başvurmayacak. Belirli bir dönemi anlatırken, bir gün 
içinde geçen bir şeyi anlatacak, ya da bir yüzyılda geçen bir şeyi anlatacak 
veya bir karakterin ömrü çerçevesinde sınırlı kalacak. Bu tercihleri yaparak, 
film teknolojisinin verdiği imkânlarla, zaman üzerine de düşünmek zorunda 
bir direktör; düşünmese dahi bunu bir şekilde uygulamak durumunda. O da 
beni çok ilgilendiriyor ve düşündürüyor.
A.G: Bu sonuncu düzlemden hareket edelim... Sinema-tarih ilişkisiyle ilgi-
li günümüzde de geçerli olan sınırlayıcı bir bakış açısı var: “Sinemada yansı-
tılan tarih ne ölçüde gerçeğe uygun” biçiminde... Burada ister istemez yazı-
lı tarihle bir karşılaştırma giriyor devreye. Bunun ötesinde acaba nasıl baka-
biliriz bu ilişkiye?
C.K: İlk aklıma gelen, yazılı tarihin mesele etmediği -etmek zorunda kalma-
dığı-  bir enformasyon fazlalığı sorunu var sinemada. Çünkü kadrajın içine, 
farkında olarak veya olmayarak, o kadar çok şey alabiliyorsunuz ki... Siz bir 
karakterin hikâyesini anlatıyorsunuz. O karaktere yakın çekimle baktık. Ama 
film sürekli yakın çekim gitmeyecek. (Carl Theodor) Dreyer, Jan Dark’da (La 
Passion de Jean d’Arc, 1928) çok yakın çekim kullanıyor, ama orada bile sü-
rekli yakın çekim kullanılmıyor. O zaman kadrajın içine bir iskemle giriyor. 
Normalde, tarih yazarı bir karakterin hikâyesini anlatırken, detayı farklı bir şe-
kilde kontrol edebiliyor. Dediğim gibi bir iskemle, bir ağaç, bir kapı... Diye-
lim Yavuz Sultan Selim üzerine bir şey yazıyorum, bir iskemleden, bir ağaç-
tan, bir kapıdan, bir yoldan bahsetmek durumunda değilim, ama filmin kadra-
jı meselesine girdiğimizde bunlar olacak. Bunlar sinemada kontrolü çok daha 
zor şeyler.
Filmde anlatılan dönemin maddi kültürü, kontrol edilen ve edilemeyen sebep-
lerden, o kadar çok görülüyor ki, bu yazılı tarihçeye göre çok daha farklı bir 
problem yaratıyor. Bir kere bunu vurgulamak gerekiyor.
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A.G.: Derviş Zaim’le olan çalışmanızdan (Cenneti Beklerken, 2005) biliyo-
rum, davranışlar, beden dili, bütün bunlar tarihsel film için önemli sorunlar...
C.K: Demin söylediğimden biraz farklı bir şey bu. Kadrajın içine kazara ya 
da seçilerek giren şu ya da bu unsurdan öte, bir de beden dili meselesi var. 
Yine yazılı tarih yazarının, özellikle beden ile ilgili bir şey yazmıyorsa, hiç 
uğraşmak zorunda kalmadığı bir problem. Ama bu çok hoş bir tarihi prob-
lem. Bu problem “aman olmasa da olur” diyebileceği bir şey değil tarihçinin. 
Ve sinema sayesinde biz bu problemi çok daha etraflı bir şekilde düşünebili-
riz. Sinemaya dikkatli bakarak, sinema örneklerini değerlendirerek, çözümle-
yerek beden dili üzerine, maddi kültür üzerine çok daha derin düşünebiliriz. 
A.G: Genelde, film sanki bu konularda daha özgür olarak değerlendiriliyor. 
Örneğin Pierre Sorlin’e göre “tarihsel film, ele aldığı konuyu yeterince sorgu-
lamayan, ancak olgular arasında ilişki kuran ve bu olguları yüzeysel biçimde 
yansıtan bir tez çalışmasına benziyor” (1980: 38). Bu anlamda ticariliğin ge-
tirdiği bazı sorunlar söz konusu belki de.
C.K: Daha çok bir hikâye anlatmak için yapılıyor. Tarihi roman da o anlam-
da benzer. Ama sorgulamayan bir tez olmak zorunda değil. Daha sorgulayıcı 
örnekler de düşünebiliriz.
Sinemanın ne temel yapısı ne dili itibariyle öyle olmak zorunda değil. Ama 
ticari sebeplerle olmuş, şu sebeple olmuş, bu sebeple olmuş... Tarihi roman 
için de aynı şekilde. Kendi yaptığı iş üzerine, konusu üzerine fazla düşünme-
yen roman örnekleri çoktur, refleksivite taşımayan... Benim için kilit kelime 
bu. Ama bal gibi refleksivite taşıyan roman ve film örnekleri de düşünülebilir. 
Hatta genellikle bunlar ‘iyi’ film kategorisine giriyorlar.
Az önce söylediğimiz beden dili ve kadraj sorunundan biraz farklı bir sorun 
bu. Çünkü o ilk söylediklerim sinemanın doğasında var. Üçüncü mesele, sor-
gulayıcı olmama meselesi ise herhangi bir filmin anlatımıyla ilgili.
A.G: Basitçe gerçeğe uygunluk sorunu da değil bu...
C.K: Evet değil. İki şekilde düşünülebilir belki. Refleksivite taşımak ve de 
analitik, çözümleyici, tahlilci olmak. Düz bir hikâye anlatan kişi, genellik-
le analitik olma kaygısı gütmüyor. Ama öyle romanlar, öyle filmler biliyoruz 
ki, ele aldığı konu, anlattığı hikâye üzerinde tahlil denemesinde de bulunuyor. 

Bir Tür Olarak Tarihsel Film
A.G: Biraz da, tarihsel film dediğimiz türü açmaya çalışalım. Bu çerçeve-
de bazı yazarlar, tarihsel film ile kostüme film arasında bir ayrıma gidiyorlar. 
Buna göre, birincisi, gerçek kişi ve olaylar üzerinden kurgulanıyor. Tarihsel 
filmin bir alt dalı olarak değerlendirilen kostüme film ise, geçmişin mitsel ve 
simgesel öğeleriyle ilgileniyor. Böyle bir ayrım acaba ne kadar gerekli? Zira 
her zaman bir kurmaca yapı söz konusu...
C.K: Daha çok başlangıcında sinemanın, bu tür örneklere rastlıyoruz. Hat-
ta ilk filmler tarihi filmler diye- biliriz sanırım. D. W. Griffith’e 
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gidersek, aktüaliteden kurmaca filme ge-
çişte ilkler arasında sayılır. Onun filmle-
ri Hoşgörüsüzlük (Intolarence, 1915) ve 
Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Na-
tion, 1916) da bu kategoriye yerleştirebi-
leceğimiz filmler. Eisentein’in filmleri de 
öyle. Grev (1925) ve Ekim (1927) de ta-
rihi filmler. Ve Sovyet sinema endüstri-
sinin kendi yaklaşımı açısından genelde 
çok ilgilendiği bir tarz tarihi film. Potem-
kin Zırhlısı’na (1925) bile, çok yakın bir 
dönemi ele almasına rağmen, tarihi film 
diyebiliriz.
A.G: Onunla ilgili ilginç bir anekdot var. 
İsyancı gemicilerin askerler tarafından 
öldürülmesi sahnesine ilişkin. Bir adam, 
anlatılanın kendi öyküsü olduğunu öne 
sürerek, telif hakkı talebiyle dava açı-
yor. Eisenstein savunmasında, idam edi-

len denizcilerin gözlerinin bağlandığını, oysa filmde üzerlerine branda seril-
diğini hatırlatıyor. Bunun tamamen kendi yorumu olduğunu belirterek, yargı-
lanmaktan kurtuluyor. 
C.K: Kurmacada -hem romanda hem filmde-böyle bir sorun var. Farklardan 
konuşurken değinmediğimiz bir unsur da bu. Yazılı tarihçinin ortaya koyduğu 
ürün belli bir şekilde algılanıyor. Akademik tarih kendi geleneği içinde nasıl 
algılanmış? Geçmişi yansıtmakla uğraşan, geçmişin rekonstrüksiyonuyla -ye-
niden inşa edilmesiyle- kendi metot, yaklaşım, kaynak, kanıtlarıyla ilgilenen 
bir bilim disiplini. İyi tarihtir, kötü tarihtir o ayrı, ama kimse benim dedemin 
hikâyesini buraya çaktırmadan koymuşsun filan gibisinden bir davada buluna-
maz. Film ve roman için böyle bir tehlike var. Hatta o yüzden son zamanlarda, 
hukuki gerekçelerle veya oyunbazlıktan dolayı filmlerin başında “bu filmdeki 
olay ve kişilerin gerçek hayattaki olay ve kişilerle benzerliği bulunmamakta-
dır” gibi bir ibare koyuyorlar. Yazılı tarihçi böyle bir şey yazarsa olmaz, ya da 
hoşluk olur. Ama bu farkı da mutlaklaştırmamalı. Postmodernizmin yayılma-
sıyla, bilhassa her türlü insan, sosyal bilim, hatta doğa bilimi için bir inşa edil-
mişlik kaygısı, eleştirisi var ya, sonuçta o çerçeveden baktığımızda akademik 
tarihçinin yaptığı iş geçmişi araştırmak ve yeniden inşa etmek işi çok da fark-
lı değil kurmacadan. Hiç olmazsa belirli bir düzlemde bu ikisine bir arada ba-
kabilmeliyiz gibime geliyor.
Bir takım filmcilerin çok ciddi araştırma, delil, yorum, metot gibi kaygıları ol-
duğunu biliyoruz. Sadece buldukları bir hikâyeyi alıp, görsel bir dile aktarmak 
değil, aynı zamanda arşiv araştırması da dahil, klasik akademik araştırma yön-
temlerine başvurduklarını görüyoruz.
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Dünya Sinemasında Kostüme Filmler
A.G: Amerikan ve İtalyan sineması dışında tarihi film örneklerini çok tanıdı-
ğımız söylenemez. Sanırım her ülkede yaygın bir tür. Farklı ülkelerde ne tür 
özellikler gösteriyor?
C.K: Bir takım karşılaştırmalı gözlemler yapabilirim. Ama gözlemin ve izle-
nimin ötesinde bir şey söyleyemiyorum. Çünkü çok ciddi araştırmalar yapıl-
ması gerekiyor bu konuda. Bir kere, dediğiniz gibi, tarihsel sinema çok yay-
gın. Buna evrensel bir durum diyebiliriz. Ama bazı ulusal sinema gelenekle-
rinde tarihsel sinema çok daha fazla vurgulanıyor, bazılarında o kadar değil. 
Daha önce Harvard’da iki sene, eğlencelik mahiyette, film gösterimleri dü-
zenlemiştim: “Osmanlı döneminde geçen kötü filmler” diye. Aramızda şaka 
yollu böyle isimlendirdik bunu. Macar, Arap, Bulgar, Türk film örneklerinden 
bir şeyler seyrettik iki sene. Hem eğlendik, hem bu soru üzerine düşünme ve-
silesi oldu. Mesela Yunan sinemasında bizdekine uzaktan yakından yaklaşa-
cak bir tarihsel sinema birikimi yok. İran’da yok. Bunlar çok ciddi ulusal si-
nema endüstrileri. Sayısal olarak da hatırı sayılır endüstriler bunlar. Ama ta-
rihsel film pek fazla yapılmamış. 
Bu da beni karşılaştırmalı bir şekilde düşünmeye yöneltti. Acaba neden bazı 
ulusal kültürler, bilhassa sinemaları, tarih konusuna, tarih konulu eserlere bu 
kadar önem vermiş? Mesela bizim Battal Gazi örneğinde olduğu gibi, Orta-
çağ destanları, epikleri, menkıbeleri büyük bir alt kol olarak değerlendirile-
bilir Türk sinema endüstrisi için. Yunanistan’ın da Ortaçağına baktığınızda 
bayağı meşhur, bayağı popüler anlatıları var, Digenis Akritas gibi. Ya da Bi-
zans döneminde geçen yayınlanmış halk romanları var. Neden bunlar mese-
la Yunan film endüstrisinde alt kol oluşturmadı? Bizans dönemi aşağı yukarı 
hiç yok Yunan sinemasında. İran’da Safavi dönemi hiç ama hiç yok. Çok il-
ginç. Osmanlı dönemi kadar uzun değilse de 200-250 yıllık bir dönem. Ayrıca 
Safaviler İranlıların modern düşüncede önem verdikleri bir hanedan, bir dev-
let, ama sinemaya hiç yansımamış. Düşünün ne kadar renkli bir hikâye, Şah 
İsmail’in ya da Şah Abbas’ın hikâyeleri. Bunlar beni çok düşündürüyor. Tür 
olarak bir popülarite kazanmamış ve bu örnekler hiç değerlendirilmemiş. Bu-
rada sinema salonlarında gösterilmek üzere çekilen filmlerden söz ediyoruz. 
1980’lerden buyana televizyon dizileri ve filmleri ya da VCD gibi ucuz tek-
nolojileri kullanarak dağıtmak üzere gerçekleştirilen prodüksiyonlara baktığı-
mızda farklı şeyler var. Araştırmak gerekir. Ama benim seyahatlerden ve ki-
tap/film fuarı gibi yerlerde bolca dolanarak edindiğim izlenim, son on, on beş 
yıl içinde, o çerçevede bilhassa dinî temalı çok daha fazla ‘tarihi film’ çevril-
diği, İran’da ve Türkiye’de.
A.G: Bunun acaba üretilen film sayısıyla ilişkisi olabilir mi?
C.K: Oranları karşılaştırmak lazım. En azından Türkiye’de olan biteni daha 
iyi değerlendirmemiz için. Hakikaten Türkiye’de tarihsel kostüme film, çe-
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şitli komşu uluslardan dikkati çekecek oranda fazla mı yapılmış? Böyleyse 
Türkiye’deki endüstriye bir de o gözle bakmak gerekir.  Companion Encyclo-
pedia of Middle Eastern and North African Film’e (Leaman, 2001) baktığınız-
da birçok Ortadoğu ülkesinde göze çarpan bir üretim yok.
A.G: Kostüme film ‘saygın’ bir tür olarak değerlendirmediği için, belki de o 
kaynaklarda yeterince yer almıyor olabilir. Belki kataloglar üzerinden gitmek 
gerekebilir... Bu saydığımız ülkelerin örnekleri arasında belirgin farklar söz 
konusu mu?
C.K: Bu dediğim, biraz da oraya girizgâh yapmak için. Sadece kantitatif, ni-
celikle ilgili bir mesele olmanın ötesinde, o endüstrilerin niteliği hakkında da 
bir şey söyleyebilir bize. Yunanistan’da, İran’da tarihi film çevrilmemiş de-
ğil, bence gerçekten oranı az, ama daha önemlisi seçilen dönemler ve vurgular 
farklı. Mesela Türk sinemasında tarihsel örneklere baktığımızda, çok önem-
li bir kulvar ortaçağ diyebileceğimiz döneme eğilen filmlerden oluşuyor. Bat-
tal Gaziler, Karaoğlanlar vb. Şimdi o dönem, Türk ulusal bilincinin, Türk ta-
rih bilincinin çok önemsediği ve gururlandığı bir dönem. Kahramanlıkla dolu, 
destansı ve bizi -haklı veya haksız sebeplerle- gururlandıran örneklerle dolu. 
Oysa Balkan uluslarına ve Yunanistan’a baktığımızda, Ortaçağ, şu ve ya bu 
sebeple, onların bir anlamda unutmak istedikleri bir dönem. Bir kere modern 
Yunan düşüncesinde, Türkler bir yana, Bizans çok çok övündükleri bir dönem 
değil. Onlar için asıl gururlanılacak dönem kadim Yunan tarihi; oradan gelen 
önemli tiyatro birikimi kısmen sinemaya yansımış. Ama Bizans dönemi, “ka-“ka-ka-
ranlık bir ortaçağ dönemi” bir yerde. Hele ondan sonra Türklerle birlikte baş-
layan dönem onlar için bir “zulüm dönemi”. Ya da en kibar tabiriyle başkası-
nın yönetimi dönemi, Turkokratia dedikleri dönem. Osmanlı dönemi için aynı 
şey üç aşağı beş yukarı Sırp, Bulgar, Arnavut diğer Balkan ulusları için de 
söylenebilir. O yüzden Ortaçağ gerek ulusal tarih bilincinde, gerekse sinema 
endüstrisinde aynı rolü oynayamıyor. 

Ele Alınan Tarihsel Dönemler
A.G: Ortaçağ’ın önemini popüler tarihsel romanlarda da gözlemliyoruz. Ör-
neğin, Karaoğlan da başlangıçta beşinci yüzyılda geçerken, onüçüncü yüzyıla 
taşınıyor. Onbeş ve onaltıncı yüzyıllara ait örnekler de oldukça seyrek...
C.K: Günümüz Türk insanının, seyirci olsun okur olsun, daha rahat anlayabi-
leceği ve ilişki kurabileceği bir dönem oniki, onüç ve ondördüncü yüzyılları 
kapsayan dönem. Coğrafya olarak da, genel kültür olarak da, Anadolu’da ve 
İslam içinde yoğrulmuş bir dönem. İslamiyet öncesi Türkleri anlatan filmle-
re ve o konudaki yaklaşımlara ayrıca değinebiliriz. Yedinci yüzyılda geçen bir 
hikâye, sıradan bir Türk seyircisi, okuru için çok sevilen ve gurur duyulan bir 
dönem olsa dahi, çok uzak ve anlaması zor bir dönem. Halbuki onüçüncü yüz-
yılda Anadolu’da geçen bir hikâye bir çok açıdan bize çok daha yakın. Bel-
ki de aldatıcı bir şekilde bize yakın olduğunu hissettiğimiz bir dönem. Birçok 
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ülkede olduğu gibi Türkiye’de de keskin bir ayrım yapılıyor “bizim tarihi-
miz” ile “başkalarının tarihi” arasında. Ve bizim tarihimiz hemen hemen hiç-
bir zaman geçmişin yabancılığını ve garipliğini benimseyen, “geçmişimiz”e 
mesafeli bir bakışla ele alınmıyor. Ataların “pagan” olduğu zamanlarla ilgili, 
Bulgaristan’dan ve Bulgar milliyetçisi bir perspektiften, seyre değer bir örnek 
zikretmek istiyorum burada: Osmanlı tarihçisi ve bir Cem Sultan romanı ya-
zarı olarak bildiğimiz Vera Mutafcieva’nın romanından bir Asparuh Han fil-
mi (Khan Asparukh, Lyudmil Staikov, 1981), kısaltılmış İngilizce versiyonu 
The Glory of Khan (1984) adıyla çıkmış piyasaya. Geçmişin yabanlığını yan-
sıtmaktan çekinmeyen bir film.
A.G: Burada insanın aklına önemli tarihler geliyor. 1071, 1453 gibi... Neden-
se bunlar sinemada çok da fazla üzerinde durulan tarihler değil. 
C.K: Çok haklısınız. Mesela Malazgirt değil mi? Ne kadar önemli bir şey ulu-
sal bilincimizde, ama sinemada o kadar değil.
A.G: İstanbul’un fethiyle ilgili de benzer bir durum söz konusu. Bir iki filmin 
ötesinde üzerinde durulan bir konu değil. 
C.K: Ya da Osman Gazi, Orhan Gazi gibi dönemler, gerek ortaöğretimde ol-
sun, gerek yaygın tarih kültüründe olsun, çok sevilen, yakın hissedilen dö-
nemler. Ama sinemamızda pek ele alınmadılar. Kuruluş (Ziya Öztan) dizisi-
ni hariç tutarsak tabi...
A.G: Bu ve benzeri tarihsel olaylar, gerçeğe uygun bir biçimde temsili daha 
güç konular olarak değerlendirilmiş olabilir.
C.K: Haklısınız, “gerçeğe uygun” olmayan bir “gerçek tarih filmi” alay ko-
nusu olabilir. Gerçi bu ölçütün esiri olmadan, gerçek ile muhayyel olanın sını-
rını mutlaklaştırmayan, karakterlere ve “dönemin ruhu” diyebileceğimiz şeye 
odaklanan, hatta masalsı bir anlatım tutturan, cüretkar filmler çekilmesini ben 
çok isterim. Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda, ideolojik açıdan da güç bu-
lunmuş olabilir. 

Alt-türler ve Dönemler
A.G: Bu açıdan 1950 ile 60’lar arasında bir fark göze çarpıyor. Gerçek tarihi 
olayların temsiline 1960’larda çok daha az yer veriliyor.
C.K: 1950’lerin başı hariç, Osmanlı döneminde geçen ve bilinen tarihi karak-
terleri ele alan film çok az, Türk sinemasında tarihsel film o kadar bol olmak-
la birlikte. Ne tür konuların ele alındığına dair ciddi farklar var. Bir tanesi bu. 
A.G: Bunu daha ayrıntılı tartışalım o zaman. 
C.K: Osmanlı tarihi sanırım Cumhuriyet döneminde hep kendine has sorun-
lar taşımış bir tarih. Bu akademik tarihçilik için de geçerli, ama akademik ta-
rihçilikte Osmanlı döneminin önemsenmediğini söyleyemeyiz. Arşivlerimi-
ze, kütüphanelerimize baktığımızda, akademik tarihçilerimizin temel gıdası-
na baktığımızda, Osmanlı dönemi öyle bir başı çekiyor ki... Akademik tarih-
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çiliğin bundan uzak durmasına imkan yok. Ama film endüstrisine ve sinemaya 
da damgasını vuran ulusal tarih bilincinin yoğrulduğu kamusal tartışma alanı-
na baktığımızda, Osmanlı tarihi biraz sorunlu bir alan. Övecek misiniz, yere-
cek misiniz? Övecekseniz de nereye kadar öveceksiniz, ak mı kara mı?
İşte bugünlerde Vahdettin hain miydi, değil miydi tartışması çıktı, ortalığı ka-
sıp kavuruyor. Çünkü ilgilendiriyor insanları. Biz Osmanlı tarihine nasıl dö-
nüp bakacağız, Türk aydını için yakıcı bir soru. Genel olarak Türk kamuoyu 
için de. Belki de o yüzden uzak durmak, ticari kaygılar güden, halk sanatı ol-
maya çalışan sinema için daha akıl kârı olmuş. 
Burada ilginç olan bir istisna var. O da 1950’lilerin başları, sizin dediğiniz 
gibi incelemeye değer. Ama benim de ilk izlenimim sizinki gibi. Demokrat 
Parti’nin iktidarının, başarısının erken dönemi çerçevesinde değerlendirmek 
gerekir. O bağlamda, Osmanlılıkla ilgili bir takım yargıların değiştiğini söyle-
yebiliriz. Bir takım şeylerin canlandırıldığını görüyoruz. Mesela Abdülhamid 
döneminde, Söğüt’te -Osmanlı devletinin kurulduğu yerde- başlatılan çeşitli 
kutlamalar var. Abdülhamid’in buna çok önem verdiğini ve bu olayı çok ciddi 
bir ritüel, kutlama haline getirdiğini biliyoruz. 1950’lerin başında Demokrat 
Parti bunları yeniden canlandırıyor. Uzun yıllardır yapılmamış, Cumhuriyet’in 
kuruluş döneminde unutulmuş bir uygulama. Buna benzer başka örnekler de 
var: 1926’da kaldırılan Manisa mesir şenliklerinin 1951’de ihya edilmesi gibi. 
Ezan’ın Türkçeden Arapçaya  dönmesi hatta. Genel olarak 50’lerin başında ne 
oluyordu diye bakacak olursak, Cumhuriyet’in erken döneminin aşırılıkları 
addedilen bazı yaklaşımların terk edilmesi tavrı var. O bağlamda Osmanlı tari-
hine, Osmanlı tarihinden bazı kahramanlara (Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim 
gibi) yeniden dönüp bakmak, onları popülerize eden filmler çekmek gibi bir 
tavır bana anlaşılır geliyor. Popüler tarih dergiciliği de 1950’lerde serpiliyor.
A.G: Tarihsel filmin yaygınlık kazanması Demokrat Parti dönemiyle başlıyor. 
Bununla birlikte 1959’da Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili 8 film birden çev-
rilmiş olması da çarpıcı.
C.K: Bu tesadüfi olamaz. Burada Kurtuluş Savaşı dönemine, Mustafa 
Kemal’in kişiliği etrafında yeni bir ulus inşa edilmesi meselesine dönüş var 
zannediyorum.
A.G: Tarihsel/kostüme filmler popülaritesini 1970’lerin ortasına doğru yitiri-
yor. Bu aynı zamanda Türk sinemasında krize doğru giden yeni bir dönemin 
başlangıcı. Öte yandan, tür olarak tarihsel film genellikle kriz dönemleriyle 
ilişkilendiriliyor...
C.K: 60’lar sosyal ve siyasal hareketlilik dönemiydi. Çalkantı da denebilir 
buna. O bağlamda çok canlı bir entelektüel hayat vardı. O entelektüel hayatın 
en önemli parçalarından biri tarih tartışmaları üzerinden dönüyordu. Bunlar 
akademik tarihçilerin çok beğendiği tartışmalar değildi belki, ama hiç olmaz-
sa canlılık anlamında çok takdire şayan tartışmalardı. İşte, “Osmanlı düzeni 
feodal miydi, değil miydi”, “Asya Tipi Üretim tarzı”, “Osmanlı toplumunda 
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endüstrileşme, kapitalistleşme ka-
pitalistleşememe” meseleleri, bil-
hassa Marksgil ekolün ortaya at-
tığı bir takım sorulardı. Ama sırf 
onların tartıştığı meseleler değildi, 
çok yaygın meselelerdi. Biraz da 
ben onun içinde büyüdüm diyebi-
lirim. İlk tarih okumalarımı ya da 
tarihle ilgili edebiyat okumaları-
mı, düşünmelerimi o yıllara borç-
luyum. Canlılığına hepimiz çok 
şey borçluyuz. Çok sorular orta-
ya atıldı. Tabii millî kimlik sorula-
rı, destanlar, kahramanlar, folklor 
ya da gelenek gibi meseleler de bu 
tartışmalar çerçevesinde değerlen-
diriliyordu. Çağdaş sanatlar folk-
lora yaslanmalı mı yaslanmama-
lı mı? Geleneksel sanatlarımız ye-
rel midir evrensel midir? Klasikle-
rimiz var mı? Ve o bağlamda sine-

macıların da tarihe eğilmiş olması beni pek şaşırtmıyor. Çünkü bazı sinema-
cılar birebir bu tartışmalara katılıyordu. Kemal Tahir üzerinden Metin Erksan, 
Halit Refiğ gibi... Bu tarih tartışmaları çerçevesinde, “Türk ve Osmanlı tari-
hini nasıl yorumlamalıyız?”, “buradan yola çıkarak nasıl bir sinema olabilir?” 
gibi konuları konuşuyorlardı. Karacaoğlan’ın Kara Sevdası’nı (1959), Battal 
Gazi Destanı’nı (1971) çeken Atıf Yılmaz gibi birisi bu tartışmaların doğru-
dan içinde değildi belki ama duyduğu bildiği şeylerdi. 

Türün Kaynakları 
A.G.: 1950’lerde ve 60’larda, Amerikan sinemasının büyük bütçeli epik ya-
pımlarıyla, İtalyan sinemasının “kılıç ve sandalet” filmleri giriyor Türkiye’ye. 
Bunların yerli kostüme filmler üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilir mi? 
C.K: Muhakkak Türkiye’de sinema çevrelerinde birilerine ilham kaynağı olduğunu 
söyleyebiliriz. Çizgi roman da öyle.
A.G.: Bir de tarihsel romanlar konusu var.
C.K: Tarihsel roman da bizde uluslaşma sürecinde hep popüler olmuş ve sinemayla 
da hep iç içe olmuş. Sinemanın tarihsel romandan çok beslendiğini bildiğimiz için 
ele alınması şart. Bazı örnekler çok ele alınmış sinemacılar tarafından, bazı örnek-
lere ise hiç girilmemiş.
A.G.: Örneğin Devlet Ana... 
C.K: Bozkurtların Ölümü de çok popüler olmuş bir roman. Ama birebir hiç-
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bir zaman sinemaya aktarılmadı değil mi? 
A.G.: Sanırım genel esin kaynağı oluyor. Bir diğer önemli kaynak ise, destan-
lar, menakıbnameler ve belki de korsan hikâyeleri....
C.K: Benim bildiğim kadarıyla, çeşitli şekillerde ve düzlemlerde kaynaklık 
ediyor bu saydıklarınız. Bir Battal Gazi Destanı ya da bir Danışmendname yir-
minci yüzyılda metin olarak baştan sona biliniyor ve tekrar tekrar anlatılıyor 
diyemeyeceğim. Ama destanların içinden çeşitli epizodlar, masalsı bir hava-
ya bürünerek anlatılıyor. Çeşitli insanlardan dinledim, köy ortamlarında, ka-
sabalarda, modern batılılaşmış şehir kültürünün çok da nüfuz etmediği yer-
lerde 50’lerde, 60’larda, 70’lerde hâlâ yaygın olarak anlatılıyormuş. En azın-
dan, bu isimler biliniyor ve kutsanıyor. Bir kere bugün bile baktığınızda Seyit 
Battal Gazi sürekli ziyaret edilen bir yer. İnsanların adak adadığı, dilekleri ye-
rine geldiğinde kurban kestiği bir mekan. Oraya kurban kesmeye gidildiğin-
de bir otobüs dolusu insan geliyor. Evlerinde akrabaları var, onlara da anlatı-
lıyor, geldiğinde Seyit Gazi’ye ait menkıbeler hemen ayaküstü konuşuluyor... 
Tabutuna bir bakıyorsunuz, 10 metre. İnsanüstü bir şey. Yanında yine efsane-
ye göre imparatorun kızı (kral kızı) yatıyor, normal insan boyunda bir kabir. 
Sonradan Müslüman olup menkıbeye göre Battal Gazi’nin karısı olan kişi... 
Şimdi ziyaretçi olarak düşünürsek hemen bu gördüklerimizi (on metrelik bir 
kabir, yanında kral kızına ait olduğu söylenen normal boyutlu bir kabir daha) 
anlamlandırabileceğimiz bir hikâye örgüsünü merak etmemeye imkan yok. 
Yani, Battal Gazi destanı üzerine bir şey bilmemesine imkan yok bu ziyaretleri 
gerçekleştirenlerin, döndüklerinde onlarla konuşan hane halkının, komşuların. 
Hele bu destanların ve destan kahramanlarının, filmlerin çekildiği yıllarda çok 
iyi bilindiğini, popüler olduğunu düşünürsek, bütünlük taşıyan bir metin ola-
rak kendileri az bilinse dahi, şurasından burasından anlatılıyor olmalarının 
filmlere popülerlik kazandıran farklı bir boyutu var. 
A.G.: Bu kaynaklara yazılı olarak ulaşabiliyor mu insanlar? Okunuyor mu?
C.K: Eski Türkçe eserlere baktığımızda, akademisyen ya da büyük şehirle-
rin entelektüelleri arasında adı sanı duyulmamış insanların koleksiyonların-
da çeşitli Anadolu şehirlerinde, kasabalarda, hatta köylerde Danışmendname, 
Battalname gibi destanlardan örnekler, parçalar buluyoruz. 50’lerde, 60’larda 
dede olan insanlar -ki onlar Osmanlıca metin okuyabilen insanlar- böyle şey-
leri okumuşlar. Evlerinde, etraflarında anlatmışlar. 
Keza Köroğlu efsaneleri anlatılagelmiş, bazen yazıya geçmiş. Bunların bir kıs-
mı şiirleşmiş olduğu için çok daha kolay hatırlanıyor. Köroğlu’nun şiirleri var 
ya da kendisine atfedilen şiirler var. O şiirlerin içine yansıyan hikâyeler var. 
Hikâyelerden motifler var. Bu şekilde Anadolu’nun 50’lerine, 60’larına bakar-
sak, bu film örneklerinin seyirci tarafından kolayca tanınır, seyircinin ona ko-
layca ısınır olmasını sağlayan birikimler çok. Ayrıca bir de tabi çok ucuz bir 
yayın türü vardı. Cami avlularında satılırdı eskiden. Karacaoğlan’ın Aşk Ma-
ceraları, Ebu Müslim Horasani, Hz. Ali’nin Cenkleri, Hayber Kalesi’nin Fet-
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hi vb... Hâlâ arada sırada buluyorum ben bunlardan. Tek tek Battal Gazi, Da-
nışmend gibi unsurlar bir yana, böyle bir zevk devam ediyordu demek isti-
yorum. Bu tür yayınların popüler olması, bu kahramanlık hikâyelerinin, des-
tanların, menkıbelerin hâlâ geniş çaplı bir dinleyicisi ve okuyucusu olduğu-
nu gösterir. 
Yayınlanan kitap belki Ebu Müslim Horasani’dir, o sinemaya aktarılmamış-
tır, ama Ebu Müslim’i okuyan sinemada Battal’ın hikâyesini izlemek ister de-
meye getiriyorum. Zaten yaygın olan kültürel referansları ve zevkleri değer-
lendiren bir sinema olarak bakabiliriz.
A.G.: Bu anlamda, filmlerde bir takım göndermeler de var. Hasan Sabbah ve 
Hayber Kalesi gibi...
C.K: 50’lerde, 60’larda, Osmanlı kültürü -günümüze kadar da denebilir ama 
televizyon sonrası, şehirleşme sonrası çok tartışılabilecek tarafları var, oraya 
girmeyelim- hâlâ Anadolu’da hakim kültürdü. Özellikle, anlatı, dinleti, hayal 
kurmaca açısından... Masallarıyla, şiirleriyle, destanlarıyla büyük çapta şifa-
hi olmuş, kısmen yazıya geçmiş büyük bir birikim hâlâ Anadolu’da canlılığı-
nı ve yaygınlığını sürdürüyordu. O yüzden bu filmler de hitap edecek geniş bir 
kitle buluyordu zannediyorum.
A.G.: Korsan hikâyeleri-nin bu türden bir yaygınlığı var mı?
C.K: Osmanlı halk kültüründe yaygın bir janr olarak görünmüyor. Bilhas-
sa bir takım kıyı bölgelerinde -Ege kıyılarında ve adalarda örneğin- bir tanı-
nırlığı var. Onyedinci yüzyılın sonlarından çok ilginç bir korsan hikâyesi var: 
Makale-i Zindancı Mahmut Kapudan (Mahmut Kaptan’ın Anıları, Haz. Ce-
mil Çiftçi, Kitabevi: 1996) diye. Mesela o hikâyenin yazılış hikâyesini veriyor 
başında: “İşte bu hikâye ağızdan ağıza dolaşırdı, anlatılırdı. Bir gün bunu ben 
Girit Valisi’nin huzurunda anlatırken, Vali bilmem kim paşa da dedi ki, ‘yahu 
bu ne güzel hikâye, sen bunu yazsana’. Ben de onun üzerine yazdım”. Elimiz-”. Elimiz-. Elimiz-
deki hikâye de o şekilde ortaya çıkmış. 
Dolayısıyla böyle bir janr vardı şifahi kültürde. Hikâyede Kıbrıs adası, Kuşa-
dası geçiyor. Anadolu sathında yaygın olduğunu söyleyemeyeceğim.
A.G.: Sinemada da fazla örneği yok zaten. İstisnası Barbaros Hayrettin Paşa 
(Baha Gelenbevi, 1951). 
C.K: Ama Barbaros çok iyi bilinen bir karakter. Barbaros’la ilgili bir mena-
kıbname daha Onaltıncı yüzyılda yazılmış olmakla birlikte ağızdan ağıza an-
latılıyor. Korsan ve denizci hikâyeleri daha sınırlı bir bölgede sanırım. Ondan 
önce Düsturname adıyla yazılmış bir kitap var. Yine şifahi gelenekten der-
lenerek onbeşinci yüzyılda ortaya çıkmış. Aydınoğullarından Umur Bey’in 
hikâyesini anlatıyor. Korsan hikâyelerinin de bir geçmişi var, ama bunlar daha 
sınırlı bölgelerde yaygınlık kazanmışlar. 
Barbaros karakteri, karakter olarak çok bilinmiş, çok yüceltilmiş. Dolayısıyla 
onun hikâyeleri ağızdan ağıza yayılmış. Cumhuriyet döneminde kolayca ta-
nınan bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Amerikalıların name recognition (adın 
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tanınırlığı) dediği unsur başından var, Barbaros Hayrettin Paşa diye bir film 
yaptığınızda. Ama Korsanlar Geliyor diye bir film yaptığınızda, korsan keli-
mesi bile -okumuş birisi söz konusu değilse- Bayburt’ta, Sivas’ta ne kadar bi-
linirdi, çok şüphelerim var. 
A.G.: Tabi Barbaros da, korsanlık geçmişinden çok, Kaptan-ı Derya olarak 
biliniyor.
C.K: Barbaros kendi başına, kendi çıkarı için, kendi çevresiyle birlikte giri-
şimde bulunan -korsanlık bir çeşit girişimcilik- birisi. Osman Gazi mesela, o 
da serbest girişimci olarak başlıyor, birçok gazi gibi. Korsan kelimesinin kötü 
çağrışımları da var. O yüzden belki, gazi ya da deniz gazisi gibi sözcükler 
daha çok kullanılmıştır Barbaros için. 
Bu sıfatı taşıyanlar arasında müthiş farklar var. Kimi sırf çapulcu, kimisinin 
daha farklı kaygıları var. Onu da geçelim, biri karada, biri denizde... Ama Os-
man Gazi öyle bir dönemde aktif ki, bir devlet kurmayı düşleyebilir ve düşlü-
yor. Onun gibi bir sürü insan düşlüyor, ama o başarılı oluyor. O dönem öyle bir 
dönem... Selçuklular kalmamış, Moğollar uzakta ve eskisi kadar demir pençe-
leri güçlü değil, Bizans Bursa’ya bile hakim olamayacak durumda. 
Ama Barbaros Kuzey Afrika’da ilk başarılarını kazandığında, öyle bir dönem 
ki, bir yanda koca bir Habsburg devleti, bir yanda koca bir Osmanlı devleti. 
Yani bağımsız devam etmesine imkan olmadığını anladığı anda, İstanbul’la 
temasa geçiyor ve kendilerini Osmanlı devletine bağlıyor.
A.G.: Bu unsurlar tarihsel filmlere yeterince yansımıyor sanırım. 
C.K: Evet, çok düz, çapraşıklığından arındırılmış tarih okumalarından yola 
çıkıyor bu filmler; kahramanların karmaşık ve derinlikli olmaması için de 
özen gösteriliyor sanki. Bilhassa belli başlı tarihi karakterlere yaslanan film-
ler için bu geçerli. Yavuz Sultan Selim (Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Ha-
san [Münir Hayri Egeli, 1951]; Yavuz Sultan Selim Ağlıyor [Sami Ayanoğlu, 
1952]) gibi. Konuştuğumuz gibi çok da örnek yok. Biri de kalkıp Kanuni Sul-
tan Süleyman çekmiyor. Ama destansı hikâyeler gidiyor, bir de Karaoğlan gibi 
şeyler çıkıyor. O, Battal gibi bir tarihi kişilik değil. Ama janr olarak çok rahat 
eklemleniyor destanlara... 
Uç boylarında, biz ile onlar arasında hem gündelik ilişki hem çarpışma cere-
yan eden bir bağlamda, faal kahraman tipi. O tipleme sanırım Battal Gazilerin 
popülaritesinden beslenebilir ve beslenmiştir bir ölçüde. Bir fark belki de şu. 
Karaoğlan, Battal Gazi’ye göre daha seküler ve şehirli olan modern cumhuri-
yet çocuklarına hitap edebilecek bir kahraman olabilir.
A.G: Bir de coğrafyası hâlâ Asya’yla sınırlı... 
C.K: Yine zaman zaman Bizans da var....
A.G: Doğru...
C.K: Karaoğlan, Battal Gazi’ye oranla daha seküler resmedilmiş bir kahra-
man diyebilir miyiz?
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A.G: Zannediyorum öyle... Dinsel kimliğine ilişkin bir vurgu yok. Türklük 
ön planda.

Ana motifler 
A.G: Destanlardan gelen motifler nelerdir? Örneğin, başka bir kültüre ait olan 
imparatorun kızı...
C.K: Ben bunu bazen ortaçağ destanlarında da seziyorum, ama filmlerde ve 
çizgi romanlarda daha açık bir erotizmi var; öbür tarafın kadınlarının bir cazi-
besi var. Orada, fütuhat arzusu ile erotik arzu yer yer birbirine karışıyor. Bu-
rada güç, iktidar gibi temaları da düşünebiliriz. Çünkü iktidar kelimesi, Türk-
çede ve başka dillerde çok çağrışımlıdır. İçinde erotizm boyutu da var. Ya da 
kahramanın viril olması, kahramanın erkeksi olması, er kişi olması. 
Filmlerde olsun, destanlarda olsun bu cinsel kimlik, toplumsal cinsiyet bo-
yutları açıkça karşımıza çıkıveriyor. Karşımıza çıktığında da, şöyle bir yapı 
oluyor zannediyorum: kahramanlık bizim taraftaysa ve eril bir şeyse -ki öyle- 
öbür tarafın kadınları cazibe unsuru ya da arzu objesi haline geliyorlar. 
Ortaçağ Batı romanlarında da, romans denilen anlatılarda, bir diğer boyutu 
daha var bu tiplemelerin. Türk filmlerinde ve çizgi romanlarında da uygula-
nan bir şey: karşı tarafın erkeklerini efemine göstermek. Avrupa’nın Ortaçağ 
anlatılarında olsun, filmlerinde olsun, Doğulu, Şarklı kumandan ya da yöneti-
ci efemine olabilir. En son İskender (Oliver Stone, 2005) filminde bile Daryuş 
karakteri buna bir örnek. Eşcinsel çağrışımı İskender için de var, konu o yüz-
den biraz daha karmaşık. Ama İskender kesinlikle eşcinsel olsa bile viril bir 
adam, Daryuş ise kesinlikle süslü, sırmalı kaftanlara filan boğulmuş, Doğu’ya 
atfedilen lüks içinde yüzen, o yüzden de savaş meydanında yeterince kahra-
manlık gösteremeyen bir tip oluyor. Bizde de belki Bizans İmparatoru buna 
mukabil bir tipleme.
Bir de Ortaçağ’dan başlayarak Avrupa romanslarında, Şarklı yöneticiler, sul-
tanlar biraz da zalim oluyorlar, zorba oluyorlar, keyfi bir güç kullanımı göste-
riyorlar. Bizim de Bizans İmparatoru’na, hatta genel olarak düşmanların yö-
neticisine bakışımız biraz öyle. Örneğin, Gültekin: Asya Kartalı (Mehmet As-
lan, 1968) filmi daha pagan bir dönemde geçiyor, o nedenle de karşı taraf ne 
idüğü belirsiz bir gavur, Gültekin de Müslüman değil. Ama yine karşı tarafın 
yöneticisi zalim, zorba. Kızlara musallat olan bir herif.
A.G: Zorbalık, zalimlik deyince bu tür filmlerdeki işkence sahneleri akla ge-
liyor.
C.K: Tipleme içinde imparatorun kızı konusu ile bir arada düşünülmesi gere-
ken bir de imparator, yani o tarafın komutanı,  tiplemesi var. Onlara da atfe-
dilen özellikler üç aşağı beş yukarı bunlar sanırım. Bir tane çok zalim sert bir 
komutan olabilir. Ama onun yanında efemine, lüks içinde yüzen, halkı vergi-
lemekten başka bir şey düşünmeyen, saray keyiflerine dalmış bir imparator 
tipi var. Bu arada bu tiplemenin harika bir varyantını Atıf Yılmaz’ın Harun 
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Reşid’in Gözdesi (1967) filminde bulmak mümkün. Biraz da 60’ların cinsel 
özgürlük ortamı ile açıklanabilecek, camp sözcüğünün cuk oturduğu bir film. 
Zalim prensin kırbaçlı seks sahneleri filan...
A.G: Öteki taraftaki kadının, kahramana yardımları söz konusu bir de.
C.K: Onun da ortaçağ anlatılarında izleri var. Benim kitabımın (1995) kapa-
ğındaki resim Aydos Kalesi’nin Osmanlılar tarafından fethi hikâyesinin iki 
yüz elli yıl kadar sonra yapılmış bir minyatür yorumu (Şahname-i Al-i Osman, 
c. 1550).  Kalenin komutanının kızı, Bizanslı kız, uzun saçlarını Rapunzel gibi 
salmış. Gazi Rahman da onun saçlarından tırmanarak kaleye gidiyor. Ve kale-
yi içinden fethediyor. O minyatür onaltıncı yüzyıldan ve çok iyi bilinen daha 
eski bir hikâyenin temsili. Hikâye de Aydos Kalesi’nin fethi hikâyesi. Gazi 
Abdurahman diye bir karakter var. Tekfurun kızı bir gece rüyasında çok ya-
kışıklı bir adam görüyor ve âşık oluyor. Ertesi gün bir bakıyor kalenin önüne, 
gaziler gelmiş ve hemen başı çeken kişi de (Abdurrahman) o rüyasında gördü-
ğü gazi. Saçlarını salmasın da ne yapsın kızcağız. Yazılı hikâyede ise bir ka-
ğıda taş ile sarıp kalenin anahtarını yolluyor. Yine metinde bayağı erotik bir 
sahne bu. Şifahi anlatı olarak kimbilir kaç değişik şekilde anlatılmıştır. Ondör-
düncü yüzyılda maceraperest, akıncı ruhlu gençler bunları dinliyorlar. Dinle-
dikleri hikâyede tekfurun kızı gece rüyasında çok yakışıklı bir gazi görmüş, 
işte gazi bunu alıyor götürüyor bir nehir kenarına, soyuyor. Suya yatırıyor ve 
yunuyor, yıkıyor. Ben fazla sarkastik olmaktan yana değilim. Bir gönüllerin 
birleşmesi olarak, mecazi olarak ruhun temizlenmesi gibi bir metafor yönün-
de de okunabilir ve okunmalı da. Ama bir tarafı, hiç olmazsa bazı dinleyici-
ler için daha bedensel ilişki çağırışımı yapan ve daha erotik boyutları olan bir 
hikâye. 
Karaoğlan’da mesela çizgi roman olarak hatırlıyorum, bizim o zaman göre-
bileceğimiz en açık saçık sahneler, Türkiye’de o zaman yabancı yayın filan 
da bulunmazdı; gazetelerde ve dergilerde çok daha otosansürlü bir habercilik 
vardı; Karaoğlan’daki çizimlerdeki sahneler ‘en’ sahnelerdi bizim için. 
A.G: Bir de tabi, benzer bir şeyi bir Türk ya da Müslüman kızı için düşünmek 
söz konusu değil. 
C.K: Bütün cinsel hayaller ve arzular gavur kızı üzerinden anlatılıyor. 
A.G: Bunun, insanları cezbetmek için kullanılan bir motif olduğu söylenebi-
lir mi?
C.K: Zannediyorum, ama bu böyle kaba bir propaganda şeklinde değil. İki 
Cihan Âresinde (Between Two Worlds, 1995)’de analizini yaptığım Kan Tu-
ralı hikâyesini hatırlarsanız. Dede Korkut’ta hikâyelerini genellikle belirli bir 
zamana bağlamak zordur. Zaten öyle yüzlerce yılın şifahi, ağızdan ağıza, sö-
zel birikimini yansıtan metinlerin hangi tarihi katmandan söz ettiğini anlamak 
çok güçtür. Bir iki tanesi hariç... Bunların en barizi Kan Turalı hikâyesi, çün-
kü üç aşağı beş yukarı Trabzon civarında, Trabzon Komnen İmparatorluğu ci-
varındaki çatışmalar ve ilişkiler sürecinde geçtiği belli oluyor. Bir yüz yıl içe-
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risinde tarihlendirmesi mümkün. O hikâyenin başında Kan Turalı, nihayet o 
yaşa gelmiş, ev bark sahibi olmak istiyor. Çok iddialı konuşuyor. “Ben öyle 
bir kadın bulacağım ki” diyor, “ben yerimden kalkmadan o kalkmış ola, ben 
kara koç atıma binmeden o binmiş ola, men kanlı kafir eline varmadan ol var-
mış, bana baş getirmiş ola”. Böyle kahraman, böyle yiğit bir kadın istiyor. 
Kanlı Koca’ya açıyor bu fikrini ve ondan sonra Kanlı Koca kahramanla ufak 
ufak dalga geçmeye başlıyor: “Oğul sen kız istemezmişsin, bir cilasun baha-
dır istermişsin.” Bula bula kimi buluyor, Bizans tekfurunun kızını buluyor. 
Kız buna, bu kıza acaip kesiliyor. Bunu da çok erotik anlatıyor Dede Korkut: 
“Kız köşkten bakıyordu, eli ayağı gevşedi, kedisi mavladı, avsıl olmuş dana 
gibi ağzının suyu aktı.” Bugün değme cüretkar yazarın kolayca kullanacağı 
bir imge değil, “kedisi miyavladı”. Daha bir iki öyle imge var...
Kızı istiyor babasından ama tekfur “bizim şehrin başına musallat olmuş bir 
canavar var, onu yenersen kızı alırsın” diyor. Bu da “peki” diyor, canavarı ye-
niyor. Kızın babası oğlunun telkiniyle yine de vermek istemiyor. Bunlar da 
kaçıyorlar. Tabii Bizanslı dediğin bir de kahpe olur (!). Sözünde de durma-
yabilir... Ama kız gavur kızı olmasına rağmen şaşırtıcı derecede -orada Dede 
Korkut hikâyesinin basit klişelerden hareket etmediğini söylemek istiyorum- 
sağlam ve yiğit bir karakter çıkıyor. Bunlar ikisi Trabzon tekfurunun toprakla-
rından ayrılıyorlar. Giderlerken haramiler yollarını kesiyor. Ve çocuk onlarla 
baş edemiyor. Kız alıyor kılıcı eline hepsinin canına okuyor. Kan Turalı, “ben 
artık seni istemem” diyor: “Her kişi sözünü söylediğinde / Sen orada kalka-
sın, övünesin / ‘Kan Turalı güçsüz düştü / Atın terkisine aldım çıktı’ diyesin / 
Gözüm döndü gönlüm gitti / Öldürürüm seni”.
Burası çok güzel... “Aaa bak işte gavur kızlarını erotik ve güzel gösterir, bi-
zim çocukları hep kahraman ve iyi gösterir. Bu böyle insanların beynini yı-
kar, bu şekilde savaşa hazırlar” şeklinde anlaşılabilecek bir öykü değil. Çok 
karmaşık ve güzel bir öykü. Bütün Dede Korkut hikâyeleri öyle bence. Dede 
Korkut’un Azrail’le pazarlığı da muhteşem bir şeydir. Annesine gider, babası-
na gider, “benim yerime canınızı verir misiniz?” der. Onlar da vermez. Böy-
le Türk geleneksel aile değerleri diye konuşmak kolay, ama Dede Korkut’taki 
gerçekçiliği yakalamak çok daha güç ve manalı. 
Neyse, “ben artık seni istemem” diyor. “Çünkü rezil olacağım” diyor, “seni 
bu kız kurtardı diyecekler” ... Selcen Hatun bunun üzerine Kan Turalı’yı dü-
elloya davet ediyor: “Bre kavat oğlu kavat! Ben aşağı kulpa yapışıyorum, sen 
yukarı kulpa yapışıyorsun! Bre kavat oğlu, okunla mı, kılıcınla mı, gel beri 
söyleşelim!” Kız alıyor oku eline bir çekiyor, buna ders vermek için, Kan 
Turalı’nın saçındaki pireler ayağının ucuna gidiyor saniyede (“başında olan 
bit ayağına derildi”). Biraz çizgi roman, ya da Doğu’nun martial arts filmleri 
havasında. Bu imge dünyası bizim ortaçağ filmlerinde kullanılmıyor gibi ge-
liyor. 
“Ben bu filmlerde neyi beğeniyorum ya da beğenmiyorum” diye düşündü-
ğümde, Ortaçağ anlatılarından yansımasını istediğim ve Türk sinemasında 
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bulamadığım bir unsur -ama bugünlerde biliyorsunuz izleyiciler bunları Çin 
ve Japon filmlerinde bayılarak seyrediyor, dolayısıyla demode diyemeyiz, bel-
ki bir ara öyle addedilmiş- bu ilginç çizgi roman fantezisi. Kız oku bir çekiyor. 
Ok Kan Turalı’nun saçının içinden geçiyor adeta, oradaki pireler acele ayağı-
nın ucuna kaçıyorlar korkudan. Kan Turalı bunun üzerine pes ediyor tabi. Ve 
kızla beraber atlarını alıp gidiyorlar.
Şimdi bu hikâyenin karmaşıklığı beni çok düşündürür. Hep aklımızda kalma-
sı gereken bir özellik. Bunu işin içine katmazsak basit, şovenistik, propagan-
dist metinlermiş, anlatılarmış gibi yorumlamak tehlikesi ortaya çıkıyor. Aynen 
bu ikiz kardeş motifinde de olduğu gibi. Orada, en milliyetçi dönemde, en mil-
liyetçi filmde bile kendini gösteren bir mesaj var, bir nokta var gibi. Hayatın 
karmaşıklığı üzerine çok bilgece bir gözlem var gibi geliyor. 
A.G: Filmlerde bu sanki kendi aleyhine işleyen garip bir mekanizma...
C.K: Filmlerde nasıl olduğunu yeniden konuşabiliriz. Ama ortaçağ anlatıla-
rında o kadar ısrarlı ve o kadar bariz bir motif ki... Bu İskender filmini sey-
rettim, sonra dönüp İskendernamelere baktım. İskendernamelerde de aynı şey 
var. İskender çift soylu. İskender’in annesi İran’dan kaçırılmış meşhur bir pa-
dişah kızı. Dolayısıyla İskender bir yabancı olarak İran’ı fethetmeye gelmi-

yor. Zaten tevarüs etmiş 
olduğu kendi mirasının 
bir parçası olan bir kül-
türe gidiyor. Mesela Oli-
ver Stone gibi bir ada-
mın maalesef bu İsken-
dernamelerin kapağını 
dahi kaldırdığını sanmı-
yorum. Ansiklopedik bir 
şekilde modern tarihçile-
rin ansiklopedilerde ya-
zacağı türden bir İsken-
der biyografisini almış, 
oradan kendince iyi bir 
film yapmaya çalışmış. 
Ama İran’da da büyük 
bir tepki aldı. Ben hak-
lı buluyorum İranlıla-
rı. Çok ilkel bir dille ifa-
de edildi yer yer bu tep-
ki, ama kolay değil böy-
le bir şey. Günümüzde, 
medeniyetler savaşı gibi 
temaların konuşulduğu 
bir zamanda başka kül-
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türler, medeniyetler üzerine böylesine yaralayıcı, tahkir edici bir tavır almak 
bir film için kolay olmamalı. 
İskender karakterinde de, digenis dediğimiz bu çift soyluluk işlenmiş. Bat-
tal Gazi, Danişmend, hepsinde, kendilerinde değilse bile etraflarında, yakın 
silah arkadaşlarında buna benzer motifler çıkıyor. Ve bunları artık rastlantı olarak 
değerlendiremeyiz. O kadar ısrarlı ki metinlerimiz bu konuda. Filmlere nasıl geç-
tiği konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ya da filmlerin 1960’lardaki izleyicileri açı-
sından bakarsak?
A.G: Alımlama açısından değerlendirmek oldukça zor, zira bu konuda elimizde yeter-
li veri yok. Bir kaç noktaya değinebiliriz belki de.... Bu filmlerin sayısının ve popü-
laritesinin arttığı dönemler, genelde çatışma dönemleri. Örneğin, 1974 Kıb-
rıs... Buradan hareketle, ikizlik motifinin barışçı ya da bağdaştırmacı (syncre-
tic) yapıya bir gönderme olarak okunduğunu sanmıyorum. Ama melodramda 
birbirini kaybeden sevgililerin, kardeşlerin buluşması gibi, bunlar da oldukça 
dramatik sahneler. Ayrıca, çoğu zaman din değiştirmeyi de beraberinde getiri-
yor. Bu çerçevede, çağrışımları üzerinde çokça düşünülmeden dramatik doruk 
noktaları olarak değerlendirilmiş olabilir. Katartik bir işlevi var.
Kaynaklar ise, yalnızca ortaçağ anlatılarıyla sınırlı olmayabilir. Bir dönem 
popüler olan İtalyan kostüme filmlerinde (peplumlarında) de bu motifler var. 
Örneğin, Romus ve Romulus. Bir de düşman kardeş motifi, bir filmde kulla-
nıldıktan sonra, bir tür konvansiyonu haline gelmiş olabilir. Popüler türlerde 
gişe başarısı hedefiyle böyle bıkıp usanmadan tekrarlanan motifler var. 
Kahpe Bizans (Gani Müjde, 1999) bu motifle inceden inceye çok güzel dal-
ga geçiyor. İkiz yerine üçüz kardeş işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Hele bir 
de üçüncü kardeş bir tür doğa çocuğu olarak büyüyen bir karakter olunca....
Bu filmlerde verilmek istenen esas mesaj ya da iddiayla biraz da çelişen bir 
durum yaratıyor düşman kardeş motifi. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış 
bir kültür karşıtlığı yerine kimliklerin muğlaklığını ima ediyor (Gürata 2007). 
C.K. Kardeşlerin karşıtlığını aşarak, aşkın bir düzlem mi getirmeye çalışıyor-
lar bilinçli bir şekilde? Yoksa sadece, dediğiniz gibi, dramatik bir öğeyi bili-
nen hikâyelerden alıp, popülarite için mi kullanıyorlar? Bunları sorguluyorsu-
nuz siz de değil mi? Ortaçağ anlatıları için ben daha net görüyorum olayı. Bu 
modern filmlerde kimlikler o kadar kalın çizgilerle çiziliyor ki, onun bu şekil-
de bir imayla aşılması gerektiğini düşündüklerini de pek sanmıyorum. Ama 
kadim hikayeler çağdaş ideolojilerden güçlü olabilir bazı şartlarda, altta hepi-
mizi aşan bir dalga boyutundan etkili olmaya devam edebilirler.
A.G: Böyle bir şey düşünmeseler de, motifin yer alış biçiminin vardırdığı so-
nuç bu. Ama tabi alımlama noktasında farklı izleyici gruplarının nasıl tepki 
verdiklerini bilemiyoruz. Sonuçta kan bağına bağlanmakla birlikte, zaman za-
man öyle muğlaklıklar var ki... Bazen kan da belirleyici olmayabiliyor, kim-
lik tercihinde. Elbette bu tercih hep ‘öteki’ kardeşin ‘Türk’ kimliğini seçme-
siyle sonuçlanıyor.
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C.K: Ahmet Turani’de de belirleyici olan kan değil. Ahmet Turani’yi çok se-
viyoruz biz seyirci olarak...
A.G: Zaten Fikret Hakan canlandırıyor Battal Gazi Destanı (Atıf Yılmaz, 
1971) filminde.
C.K: Evet, yiğit bir adam, mert bir adam. Filmde bir kahramanda görmeyi is-
tediğimiz nitelikleri olan bir insan. Yakışıklı bir adam. Arkadaşlık etmeyi bi-
liyor. Babası anlatıyor galiba, “böyle böyle bir arkadaş bulaşacaksın” diyor. 
Hatta Cüneyt Arkın’la muhabbeti sırasında tatlı tatlı konuşurlarken, “hadi bir 
güreşelim” diyorlar. Bunu da dostça yapıyorlar. Altta kalanın canı çıksın değil. 
“Ama” diyor Cüneyt Arkın, “kim yenerse, öbürü onun dinine geçecek”. Ve sö-Ama” diyor Cüneyt Arkın, “kim yenerse, öbürü onun dinine geçecek”. Ve sö-
zünü tutuyor Fikret Hakan. Ondan sonra da bildiğimiz gibi ikili maceralar baş-
lıyor. Bu hikâyede kanla, ırkla açıklanabilecek hiçbir şey yok. Çok daha insa-
ni bir mesaj, ortaçağ anlatılarına yakın bir mesaj var. Zaten insanlık öldü diye 
düşünüyorsak, kağıdı kalemi, hatta sözü bırakmak lazım.
A.G: Ama kostüme filmler arasında ayrı duran bir örnek. Daha özenli bir ça-
lışma... Üzerinde durmak istediğim bir konu da, kaleyi içten fethetme ve kılık 
değiştirme motifleri...
C.K: Sarı Saltuk mesela Bizans döneminde Ayasofya’ya geliyor. İncil’i bi-
liyor, Tevrat’ı biliyor, Rumca konuşuyor. Öyle bir vaaz veriyor ki, kuru göz 
kalmıyor. Bütün cemaati, oradaki kesişler ve papazlar da dahil, hem bilgi-
sine hayran ediyor, hem de ağlatıyor duygulandırıyor. Böyle kahramanlar... 
Bu, tarihsel kahramanların bizim filmlerimizde pek görmediğimiz bir tarafla-
rı. Filmlerde kimlik değiştirme var ama örneğin hiçbir zaman Rumca konuş-
muyorlar, bir iki uyduruk cümle hariç. 

Filmlerdeki kimlik tanımı
A.G: Buradan hareketle, modern tarih bilincinde ‘biz’ ve ‘öteki’ arasındaki 
ayrıma değinebiliriz. Cumhuriyet döneminde bu ayrım çok net değil. ‘Yunan’ 
bu anlamda gerçek öteki değil.
C.K: Bazen alttan alta, çoğu zamansa açıktan şöyle bir söylem tutturulmuştur: 
“Biz bizim idaremiz altında kardeş kardeş yaşıyorduk. Ama bunu emperyalist-
lerin oyunu bozdu.” Araplar için de aynı şey söz konusu. “Casus Lawrence ol-
masaydı bu sorunlar olmayacaktı” gibi... Halbuki Yunanlılar açısından bakıl-
dığında, “Türkler bizi yüzyıllarca baskı ve zülum altında inletmişler” diye bir 
bakış var. “Ne güzel kardeş kardeş yaşamışız” diskuru yok orada. Belki var 
bazı aydınlarda, ama bizdeki gibi öne çıkmış değil. 
Bir de tabii hem cumhuriyet dönemini, hem daha evvelini düşünürseniz, bir 
takım ırkçılar hariç, Türkiye’de bütün kamuoyunun farkında olduğu şey, Türk 
dediğimiz unsurun ne kadar çok etnik unsurun karmaşasından oluştuğu. Bun-
lar bu toplumda çok sık konuşulur. Biri Boşnak çıkar, biri Gürcü çıkar, biri 
o taraftan, biri bu taraftan... Belki bunların hepsi Türktür değildir ayrı konu. 
Ama bir yerde bu karışmışlığın farkında olmamak imkansız. Türk tarihi üzeri-
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ne beş on cümle kurduktan sonra muhakkak bu karışmışlığı bir şekilde, kah-
vehanede olsun, entelektüel sohbette olsun ele almak durumundayız ve ele 
alırız. Dediğim gibi sonradan bu karışmışlığa yeniden bir etnisite atfedebili-
riz. “Bütün o unsurlar zaten Türktü” gibi. Ama cumhuriyet topraklarına gelen 
insanların birçoğunun Türkçeyi doğru dürüst konuşamadığını biliyoruz, ya 
kendi ailemizden ya kendi çevremizden. “Vatandaş Türkçe Konuş” kampan-
yasının ortaya çıkmasının bir sebebi de bu. 
Yunanistan için ya da Bulgaristan için benzeri bir bilinç ve kavrayış yok, ta-
rihi sebeplerden dolayı. 
A.G: Tanımlanmış bir düşman göremiyoruz bu filmlerde. Zira karşı taraf et-
nik kimliğinden çok dinsel açıdan tanımlanıyor. Çoğu zaman da yanlış ve kli-
şe bir biçimde tanımlanıyor.
C.K: Nihal Atsız’ın romanlarında Çin net bir düşman. Ama şimdi bugün so-
kaktaki insana ya da okumuş birini sorsak. “Hunların düşmanı kimdi?” diye, 
çok da net bir cevap alamayız. “Hunların ötekisi kimdi?” ya da “Göktürklerin 
ötekisi kimdi?” daha da az bilinir? Hakikaten Göktürkler kiminle savaşmıştı? 
Düzenli olarak bir öteki var mıydı Göktürkler için? 
A.G: Cengiz Han’ın temsili de sorunlu. Bazen kahraman, bazen düşman...
C.K: Zaten Moğollar bizim tarih bilincimiz için hep muğlak bir unsur. Onla-
rı biz mi sayacağız, bir başkası mı? “Türk-Moğol” çok sıklıkla kullanılıyor. 
Ama o da bir çözüm değil.
A.G: Bu konu son olarak İngiltere’deki ‘Türkler’ sergisiyle gündeme gelmiş-
ti. Yeniden bir tartışma başlamıştı.
C.K: İslami kaynaklar açısından -Horasan ve Orta Asya Türklerinin İsla-
mi kaynaklarından, Ortadoğu’ya kadar, Arapça ve Farsça İslami kaynakla-
ra kadar gelen bir yargı- Cengiziler zalim bir öteki. Osmanlı kaynaklarında 
da böyle... Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu açıklarken Osman Gazi’nin de-
delerinin Cengizilerin kıyımından kaçarak Anadolu’ya geldiklerini söyleye-
rek başlar, Aşıkpaşazade gibi tarihler. En erken Osmanlı tarihçileri, Osmanlı-
ların hikâyesini Cengizilerin kıyımından kaçışla başlatırlar. Onun da ötesin-
de, çeşitli Osmanlı tarihlerinin içine serpiştirilmiş, Cengizilerin zulmüyle il-
gili, aynen Arap ve Fars kaynaklarında olduğu gibi, yargılar vardır. Buna kar-
şılık Osmanlı kaynaklarında bir şey var pozitif: Cengizilerin yasayıcı tarafı-
nı -yasa kelimesi Cengiz Han’la bağdaştırılır genellikle- beğeniyorlar. Sade-
ce negatif yargılardan oluşmuyor. Ama kesinlikle, Ortadoğu Müslüman toplu-
munun Cengizilerle ilgili olumsuz yargıları, Osmanlı kültürüne, Osmanlı kül-
türünden modern Türk kültürüne de kısmen yansımış. 
Ama Cumhuriyet döneminde iş daha da karmaşıklaşıyor. Kökenimizi Orta 
Asya’ya bağlayınca, Orta Asya’nın yarattığı en büyük devletlerden biri de o 
olduğuna göre, Zeki Velidi Togan gibi bu işi çok iyi bilen birileri çıkıyor, “bu 
Moğollar hiç de söylendiği gibi bir devlet değildi, büyük fütuhat yaptılar, ama 
bunun ötesinde gayet sağlam bir idari sistemleri vardı. O kadar geniş bir top-
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raklar bütününü ellerinde tutmak ve idare etmek kolay değildi. Bunu barbar-
lar yapamazdı, bunun medeniyet tarafı vardır” gibi yabana atılamayacak ar-
gümanlar öne sürüyor. Zeki Velidi Bey başta olmak üzere çeşitli Cumhuriyet 
dönemi yazarları Moğolları yeniden gözden geçirdiler. Bir konsensus da oluş-
madı. İlk başta değindiğimiz yere geleceğim, sizin dediğiniz gibi bir muğlak-
lık söz konusu. Cengiz ismini veririz çocuklarımıza ama Cengiz Han bizim ta-
rihimizde Osman Gazi kadar sevimli biri değil, olamıyor.
A.G: Hatta popüler romanların bir bölümünde bir hain olarak çiziliyor. Örne-
ğin, Kızıltuğ (Abdullah Ziya Kozanoğlu)... Öte yandan, çok kimliklilik, Cum-
huriyetin bastırma çabasına karşın su yüzüne çıkıyor.
C.K: Cumhuriyet’in o bastırma çabasında bile bir ambivalence (çelişik ve be-
lirsiz durum) var. Çünkü bir yanıyla argüman şu, “çok değişik unsurların bir 
araya gelmesiyle bugünkü Türk toplumunu inşa ediyoruz”. Ama “onlar za-”. Ama “onlar za-. Ama “onlar za-
ten Türk,” diye devam ediyor. Türklüğün tanımını o kadar cihanşümul, o ka-
dar geniş bir coğrafyaya ve tarihe yayıyor ki, o tanım sayesinde bir taşla iki 
kuş vurmak gibi bir şey yapıyor. Hem dar bir Türklüğün içine herkesi sokmuş 
oluyor. Hem de, “Türklük zaten o kadar dar bir şey değil, Türklük zaten ya-
yılmış, Bosna’da Kafkasya’da şurda burda karşımıza çıkan ve bugün bize ka-
tılan, ama Türkçeyi bilmeyen insanlar, kardeşlerimiz zaten, Türk canım. On-
lara asıllarına rücu etmeleri için yönlendiriyoruz.” Hakikaten çok basit değil 
Cumhuriyet’in Asya ve Anadolu kültürlerine sahip çıkma meselesi. 
Onun da filmi yok değil mi? Hitit, Frig, Urart kültürleri arkeolojide sahiple-
nilmiştir. Resmi tarih yazımında sahiplenilmiştir. Turizmde de ciddi bir yeri 
var. Ama sinemamıza hiç yansımadı bu İslam öncesi Anadolu medeniyetleri. 
Bu sahiplenmeyi de kaba bulabiliriz, tarihi tahrif etmek diyebiliriz. Ama ide-
oloji olarak baktığında, öyle kolayca yargılayacağın bir şey değil. Bir yanıy-
la da olumlu bir evrenselcilik taşıyor. “Bunlara da sahip çıkalım. Bu toprakla-
rın kadim kültürü de bize yabancı değildir. Kendimize ait olanı Turan’da, şu-
rada burada aramamıza gerek yok, bu topraklarda da bulabiliriz” gibi mesaj-
lar var içinde zannediyorum. 
A.G: Bu medeniyetler yeni yeni ilgi odağı olmaya başladı. Belki kostüme 
filmler dalgası bugün sürseydi, bu dönemleri ele alan filmler yapılırdı.
C.K: Bir Frig filmi seyretmek isterdim. Böyle bir konu ticari başarı elde ede-
bilir.
A.G: Hititler (Tolga Örnek, 2002) buna bir örnek... Sözünü ettiğimiz popüler 
romanlar ve filmler belirli bir tarih anlayışını yaygınlaştırıyor.
C.K: Bir kere tarihi sevdiriyor. Özellikle Türklerin maceralarının anlatıldığı 
bir tarihi sevdiriyor. Bu kötü bir şey de değil bence. Ben de severek okudum 
çocukluğumda ve hâlâ fırsat buldukça karıştırıyorum. 
Her metin gibi nasıl okunacağı, nasıl yönlendirildiğinize bağlı biraz. Nasıl bir 
kültürel ortamda, nasıl bir aile ortamında, nasıl bir okulda, ne gibi değerler-
le, ne kadar sorgulayıcı şekilde okuyacağınız vb. çok farklı sorular... Ama bu 
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metinleri, konuştuklarımızın çoğunu sadece ve sadece kaba, şoven ve okuyanı 
Türklerin dışında herkese düşman hissettiren metinler gibi göremeyiz. Film-
lerin de öyle bir şekilde yargılanması haksızlık olur zannediyorum. Her ne ka-
dar Ortaçağ anlatılarındaki kadar renkli, zengin ve incelikli olmadıklarını dü-
şünüyorsam da, hatta kaba ve şoven yanlarının çoğu zaman ağır bastığını gö-
rüyorsam da... 
A.G: Eğitici, öğretici bir amaç taşıma iddiasında bu eserler, ama eğlence un-
suru ağır basıyor.
C.K: O da güzel bir şey. 
A.G: Başarısı da burada yatıyor belki. Öte yandan, bugün artık eleştirilen bir 
tarih anlayışının etkili olmasının aracısı durumunda.
C.K: Doğru. O yüzden hangi bağlamda okunduğuna bağlı dedim. Genel ta-
rih diskuru, tarih konuşulan ortamlar öyle yönlendiriyor ki insanları, korka-
rım Oğuz Özdeş’ten Kozanoğlu’ndan, Turhan Tan’dan benim görmek iste-
diğimden çok daha dar milliyetçi mesajlar alacaklardır. Ama bu, romanların 
bizzat kusuru değil demek istiyorum. Orada kabahat -eğer varsa- sorgulayı-
cı insan yetiştirme konusundaki çeşitli zaaflarımızda yatıyordur, eğitim sis-
temi de dahil. Kozanoğlu’nun romanında bütün Türkler çok iyi gösteriliyor-
sa, bir çocuk çıkıp “baba bütün Türkler iyi mi? Bizim komşumuz çok berbat 
adam,” diye yorumda bulunabilir. Ancak, toplumda bu tür bir sorgulayıcılık 
özendirilmiyor.
Şu var, eğlence fonksiyonu çok önemli bir şey. Tarihi sevdirmekten kastım bi-
raz oydu. Tarih sadece akademisyenlerin kastettiği şekilde bir bilgi yığını ya 
da işlenmiş de olsa, sadece akademisyenlerin yazıp çizdiği tarz bir düşünce 
alanı olarak kalmamalı. Tarih aynı zamanda insanların eğlendiği bir alan ol-
malı. Oradan gidip insanlar araştırmacı tarihe bir merak oluştururlarsa, bunun 
da olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Tarihte renkli, eğlenceli, yaygınlık 
kazanmış şeylere burun kıvırmayacaklarını zannediyorum.
A.G: Son olarak bu eğlence konusuna değinelim. Filmlere yansımadığını 
söylediğimiz fantastik boyuttan ya da ‘hayret’ duygusundan bir kapı aralaya-
biliriz belki de...
C.K: Aslında buna yakın düşebilecek bazı öğeler var. Örneğin, kahramanın 
bir sıçrayışta kale duvarına tırmanması gibi. Ancak, bu da modern izleyici-
de düşündürücü, uyarıcı bir anlamda bir hayret duygusu uyandırmıyor. Oysa 
Osmanlı sözel ve görsel sanatlarının böyle bir hedefi ve bu hedefe yönelik il-
ginç yöntemler var. Bu filmlerde felsefi bir durum aramıyorsunuz. “Aa bakın 
eskiden böyle şeylere inanırlarmış” diyerek izliyorsunuz belki de... Ya da sa-
dece “hahaa”.
Luis Buñuel’in hatırlarsınız, Çöllerin Simon’u (Simón del desierto, 1965) 
diye bir filmi var. Simon, ilk Hıristiyan azizlerinden. Bedeniyle ilgili, hayatta 
kalabilecek miktarda olan dışında, her şeyden vazgeçmek ve nefsini öldürmek 
mücadelesine girişiyor. Bunu da öyle bir noktaya getiriyor ki, çölün ortasına 
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bir direk dikiyor. O direğin üstünde yaşıyor. Orada su ve maruldan başka hiç-
bir şey istemiyor. Güneşse güneş, yağmursa yağmur... Orada duruyor. Filmde 
de, hikâyesinde de, bir kaç kez merdivenle iniyor. İpli bir sistemle indiriyor-
lar, kaldırıyorlar. Bir testi su alıyor birisinden, teşekkür ediyor.
Bu filmin çekimini Buñuel’e Lorca teklif etmiş. “Filmini çeksene bunun. Bir 
de bunun hakkında bilmem kimin yazdığı menakıbname var, onu oku” demiş. 
Buñuel de gidiyor, menakıbnameyi okuyor, çok hoşuna gidiyor. En çok hoşu-
na giden tarafı da, çok doğal bir dili vardır ya bu Ortaçağ metinlerinin, cinsel-
likse cinsellik, osurmaksa osurmak, yemekse yemek, bunları böyle hiç örtme-
ye çalışmadan, modern ayıp unsurunu pek kaale almadan, bunları böyle dobra 
dobra yazarlar. Buñuel de orada bilhassa bir cümleye bayılıyor: Bu yukarıda 
oturuyor, yiyor, içiyor bir şeyler. “Bok ve sidik yağmur gibi yağardı”.1 Şimdi 
bu bir azizi övmek için yazılmış bir kitap. Buñuel filme bizzat bu motifi koy-
mamış, ama bu cümleden çok etkilenmiş. Bu cümlenin yansıttığı bir dil var 
ya, o dili yakalamakla uğraşmış. İşte bu benim çok hoşuma gitti. 
Neyse, filmin sonunda çok tuhaf bir şey oluyor, birden bire bir uçak gösteri-
yor. Ve bizim filmin başından beri Simon olarak seyrettiğimiz karakter bir dis-
koda oturuyor. Bunu da aldatmaya çalışan şeytan, çeşitli kılıklarda bir şeyler 
yolluyor ve sık sık güzel kadın yolluyor. Ve oturmuşlar bir diskoda o kadınla 
birlikte, millet de çılgın gibi dans ediyor. Çok acaip bir sahne. Benim okudu-
ğum bütün yazarlara göre çok saçma bir bitiş. Buñuel hayranlarının da tatmin 
olmadığı bir son. Buñuel’le bir mülakat okudum, “niye böyle bir sahne” diye 
soruyorlar, “paramız bitti” diye yanıt veriyor. Belki de onu demeseydi Buñuel 
hâlâ herkes kafa patlatacaktı, ne demek istedi burada Buñuel diye. 
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