
	  

	  
	  
İnsan	  bazen	  bir	  delilik	  yapar...	  
Zamanın	  Soytarılığına	  İnat	  Hayatla	  Düello	  Yapanların	  Hikayesi	  “DAİRE”	  
7	  Şubat'	  ta	  Başka	  Sinema	  Salonlarında	  Vizyonda	  	  
	  

Bazen	  insan	  en	  aptalca	  ve	  saçma	  görünen	  şeyi	  yapar.	  Herşeyin	  üzerine	  
geldiğini	  ve	  bunu	  umursamadığını	  göstermek	  ister.	  Hayatla	  inatlaşmanın	  keyfi	  
gizlidir	  bu	  kararlarda.	  
	  
Mantıklı	  hiç	  bir	  nedeni	  olmadığı	  halde	  paraşütle	  uçaktan	  atlayan	  adamın	  
yerçekimine	  meydan	  okuması	  gibi.	  Bütün	  tehlikelerine	  rağmen	  en	  yüksek	  dağa	  
çıkma	  tutkusu	  gibi.	  Girilmesi	  en	  zor	  okulun,	  en	  zor	  bölümünü	  birincilikle	  bitirip,	  
diplomayı	  bile	  almadan	  küçük	  bir	  köye	  yerleşmek	  gibi.	  
	  
İnsan	  kendisine	  ve	  dünyaya	  varlığını	  ispat	  etmek	  için	  yıkıcı	  gibi	  görünen	  bir	  yol	  
seçebilir.	  Kimi	  zaman	  gerçekten	  istememesine	  rağmen,	  en	  saçma	  şeyi	  yapmaktan	  
kendisini	  alıkoyamaz.	  Etraflarındakiler	  şaşkına	  döner,	  hatta	  öfkelenir.	  Dışarıdan	  
bakana	  bu	  kararlar	  korkaklık,	  kaçış,	  inat,	  birilerine	  bedel	  ödetme	  ve	  hatta	  delilik	  
emaresi	  olarak	  görünür.	  Ama	  bu	  kişi	  için,	  kainatla	  kavga	  edip,	  kazanmanın	  yolu	  en	  
mantıksız	  görünen	  meydan	  okumalardan	  geçmektedir.	  Tek	  gerçek	  zafer	  kaosun	  
içinde	  yatmaktadır.	  
	  

FİLM	  HAKKINDA	  
	  
	  	   Yönetmenliğini	  ve	  senaristliğini	  Atıl	  İnaç‘ın,	  	  Yapımcılığını	  Derya	  Tarım	  ve	  
Tolga	  Avcil'	  in	  gerçekleştirdiği	  “Daire”	  üç	  karakterin	  kullanılmayan	  bir	  havaalanı	  
etrafında	  gelişen	  trajikomik	  hikayesidir.	  
	  
Yaşamakta	  olduğumuz	  sert	  değişim	  dönemini	  konu	  alan	  absurd	  hikaye	  sıradışı	  
güçlükler,	  engeller,	  durumlar	  karşısında	  döngüsel	  olarak	  daha	  sıra	  dışı	  çarelere,	  
daha	  şaşırtıcı	  meydan	  okumalara	  cürret	  eden	  karakterlerin	  üzerine	  kuruludur.	  
	  
“Daire”	  üniversitedeki	  öğretim	  görevini	  kaybettikten	  sonra	  kullanılmayan	  bir	  
havaalanında	  güvenlik	  görevlisi	  olarak	  çalışmayı	  seçen	  Feramus	  ile	  çalıştığı	  taşra	  
belediye	  tiyatrosu	  kapatılınca	  hayatla	  inatlaşmak	  adına	  bir	  Cami’de	  ölü	  yıkayıcı	  
olmayı	  kabul	  eden	  Betül’ün	  fırsat	  bulamadıkları	  hüzünlü	  aşkları	  etrafında	  gelişir.	  
	  	  
"Daire"	  2011	  yılında	  Güneydoğu	  Avrupa	  film	  network’ü	  kapsamında	  üç	  ayrı	  ülkede	  
senaryo,	  produksiyon	  	  ve	  dağıtım	  workshop’unda	  yeraldı.	  2011	  yılında	  İstanbul	  Film	  
Festivali	  Türkiye-‐Fransa	  ortak	  yapım	  platformuna	  seçildi.	  Yine	  aynı	  yıl	  İtalya	  	  
Trieste	  ortak	  yapım	  workshop’ı	  içerisinde	  tüm	  dünyadan	  seçilmiş	  olan	  sekiz	  
projeden	  biri	  olarak	  yer	  aldı.	  2013	  yılında	  Karlovy	  Vary	  Uluslararası	  Film	  
Festivali’nin	  “Geliştirme	  Aşamasında	  olan	  	  Filmler”	  seçkisine	  davet	  alan	  Daire‘nin,	  
yapımcılığını	  Lacivert	  	  Film	  Üstleniyor.	  	  
	  



	  

Eylül	  ayında	  Ulusal	  Prömiyerini	  Adana	  Altın	  Koza	  Film	  Festivali	  Ulusal	  yarışma	  
bölümünde	  gerçekleştiren	  Daire,	  Film-‐	  Yön	  En	  İyi	  Film	  ve	  En	  İyi	  Yönetmen	  
Ödüllerini	  kazandı.	  
	  
Sao	  Paolo	  Uluslarası	  Film	  Festivalinden	  International	  Premier	  için	  davet	  alan	  	  Daire	  
filminin	  	  Uluslararası	  Festival	  planlamaları	  devam	  ediyor.	  
	  
Başrollerinde	  Fatih	  Al,	  Nazan	  Kesal,	  Erol	  Babaoğlu’nun	  yer	  aldığı	  filmde,	  	  Görkem	  
Kanbolat,	  Beren	  Demirkaya,	  Çağlar	  Çorumlu,	  Nihat	  Alptekin,	  Mehmet	  Ulay,	  Nalan	  
Koruçim,	  Arın	  Kuşaksızoğlu,	  Aysan	  Sümercan,	  Doğukan	  Oruç	  ve	  	  Selen	  Üçer	  filmin	  
diğer	  karakterlerine	  hayat	  verdi.	  
	  
Yönetmen	  Atıl	  İnaç’ın	  bir	  önceki	  filmi	  	  "Büyük	  Oyun"	  	  dünya	  prömierini	  Montreal	  
film	  festivalinde	  gerçekleştirmiş,	  	  30’dan	  fazla	  uluslararası	  film	  festivalinde	  yarışmış	  
ve	  seyirci	  ile	  buluşmuş,	  en	  iyi	  film	  dahil	  olmak	  üzere	  ödüller	  kazanmış,	  	  	  Amerika	  ve	  
Kanada'	  da	  Vanguard	  (USA)	  satış	  ajansı	  aracılığı	  ile	  DVD	  olarak	  izleyiciye	  
sunulmuştur.	  
	  
	  

PROJENİN	  KISA	  TANIMI	  

“Daire”	  çaresizliğin,	  itaatkarlığın	  ve	  cesaretin	  bir	  varoluş	  yöntemi	  olduğu	  bir	  sistemi	  
anlatmayı	  amaçlamaktadır.	  Ayakları	  üzerinde	  durabilmek	  için	  hergün	  taşı	  sıkan	  
insanları	  ve	  taşı	  sıktırtan	  toplum	  düzenini	  betimlemeye	  çalışmaktadır.	  “Daire”	  
Feramuz,	  Arif	  ve	  Betül	  karakterlerinin	  nezdinde,	  sıradışı	  güçlükler,	  engeller,	  
durumlar	  üreten	  düzenin	  karşısında	  döngüsel	  olarak	  daha	  sıradışı	  çözümler,	  daha	  
şaşırtıcı	  çareler	  üreten	  insanların	  hikayesidir.	  

	  

YAZAR	  GÖRÜŞÜ	  

Bütün	  karmaşıklığına,	  yanlışlarına,	  akıl	  sır	  ermez	  tuhaflıklarına,	  
sıradışılığına,	  eksiklerine,	  mantıksızlığına	  rağmen	  çalışan,	  işleyen,	  fonksiyonunu	  
yerine	  getiren	  hayatı	  -‐zor	  ya	  da	  kolay	  olsun-‐yaşanılır	  kılan	  sistemler	  vardır	  bizi	  biz	  
yapan.	  Kimi	  zaman	  gazetelerin	  içerdiği	  kara	  mizahtan	  dolayı	  güldüren	  haberler	  diye	  
servis	  ettiği,	  kimi	  zaman	  e-‐postalarla	  birbirimize	  yollayıp,	  ibretlik	  diye	  not	  
düştüğümüz,	  kimi	  zaman	  da	  hiç	  yadırgamadan	  kabullendiğimiz	  ve	  yaşamımızın	  bir	  
parçası	  haline	  getirdiğimiz	  tuhaflıklar	  vardır	  üzerinde	  yaşadığımız	  topraklarda,	  
içinde	  varolduğumuz	  toplumda.	  Bazen	  tahtadan	  yapılma	  bir	  yangın	  merdiveni	  
olarak	  karşımıza	  çıkar,	  bazen	  de	  küçücük	  bir	  Anadolu	  şehrine	  dostlar	  alışverişte	  
görsün	  diye	  yapılmış	  olimpik	  kapasitede	  futbol	  stadyumu	  olarak.	  	  

Birey	  olarak	  varolma	  mücadelesinde	  içinde	  yaşadığımız	  sistem	  kendine	  has,	  
tuhaf	  ve	  anlaşılmaz	  güçlükler,	  dizgeler	  yarattığında	  onu	  değiştirmek	  yerine,	  genelde	  
mümkün	  olduğunca	  ona	  adapte	  olarak,	  daha	  tuhaf,	  daha	  sıradışı	  çözümler	  üreterek	  
ayakta	  kalmaya	  çalışırız.	  Bir	  anlamda	  çaresizliğin	  çaresi,	  çözümsüzlüğün	  çözümü	  
olan	  bu	  tavır,	  neredeyse	  her	  zaman	  anlatmaya	  ve	  anlamaya	  değer	  bir	  karakter	  
olarak	  karşımıza	  çıkar.	  Filozof	  St.	  Augustine’in	  mantıksal	  argumanı	  “Credo	  quia	  
absurdum”da	  olduğu	  gibi	  absürd	  olanın	  çürütülemez,	  yıkılamaz	  ve	  yenilemez	  bir	  
gücü	  vardır.	  	  



	  

Adalet	  kurumunun	  ağır	  aksaklığı,	  çalışma	  hayatının	  kuralsızlığı,	  sosyal	  
sistemin	  karmaşıklığı	  karşısında	  birey	  teyakkuzda	  olmak,	  risk	  almak,	  
düşünülmeyeni	  düşünmek	  zorundadır.	  Hayatı	  kazanmak	  ve	  kişinin	  ayakları	  
üzerinde	  durması	  ile	  ilişkilendirilen	  güç	  hakkında	  “taşı	  sıkıp	  suyunu	  çıkartmak”	  gibi	  
bir	  deyimi	  üretmiş	  ve	  methiye	  düzmüş	  bu	  topraklarda	  var	  olabilmek	  için	  hergün	  
sorgusuz	  sualsiz	  taşı	  sıkan	  insanlar	  ve	  taşı	  sıktırtan	  bir	  sistem	  varolagelmiştir.	  
“Daire”,	  taşı	  sıkan	  bu	  insanları	  ve	  sıktırtan	  sistemi	  yabancılaşmadan,	  yargılamadan,	  
uzaklaşmadan	  küçük	  bir	  betimleme	  deneyidir.	  	  	  

Her	  biri	  tek	  bir	  kurgu	  karakterin	  hayatını,	  şartlarını,	  ihtiyaçlarını,	  hedeflerini	  
ve	  yöntemlerini	  betimler	  gibi	  görünen	  tikel	  öyküler,	  daha	  genel	  ve	  soyut	  manada	  
değerlendirildiğinde	  bize	  has	  öznel	  koşulların	  insanı	  sıradışı	  akılyürütmelere,	  
sıradışı	  yöntemlere	  götüren	  bir	  yapının	  resmini	  oluşturur.	  Çaresizlik,	  itaatkarlık,	  
yumuşak	  başlılık,	  cesaret	  ve	  azim	  gibi	  kavramlar	  büyük	  çoğunluğun	  yaşam	  
sermayesi	  oluşturur.	  Bu	  kavramlara	  odaklanan	  “Daire”de	  yer	  verilen	  tuhaf	  seçimler,	  
durumlar	  ve	  yaşanmışlıklar	  gerçek	  hayatta	  vuku	  bulmuştur	  ve	  yüksek	  olasılıkla	  
benzer	  biçimlerde	  vuku	  bulmaya	  devam	  edecektir.	  Bu	  sebeple	  gerçek,	  somut	  ve	  
büyük	  bir	  yapısal	  nedensellikten	  beslenen	  bu	  kurmaca	  öykünün	  anlatılmaya	  değer	  
olduğunu	  ve	  anlatılmayı	  hak	  ettiğini	  düşünüyorum.	  
Saygılarımla,	  
İ.	  Atıl	  Çayan	  İnaç	  
Senarist	  -‐	  Yönetmen	  	  	  	  	  
	  
	  
SİNOPSİS  
  
İnsan	  mı	  kaderini	  yönetir,	  yoksa	  kader	  mi	  insanı	  yönetir?	  	  
	  	  

“Daire”	  büyük	  oranda,	  üç	  karakterin	  kullanılmayan	  bir	  havaalanı	  etrafında	  
şekillenen	  trajikomik	  hikayesidir.	  	  

	  
Üniversitedeki	  öğretim	  görevi	  işinden	  istifa	  eden	  Felsefe	  hocası	  Feramus	  

yaşlı	  babasını	  görmek	  için	  memlekete	  gitmeyi	  planlarken,	  babasını	  kaybettiğini	  
öğrenir.	  Apar	  topar	  yola	  çıkan	  Feramus’u	  varacağı	  köklerinde	  hayatı	  neden	  
başaramadığına,	  neden	  her	  yerde	  ayrıksı	  ve	  yabancı	  hissettiğine	  dair	  bir	  aydınlanma	  
yolculuğu	  beklemektedir.	  Kendisine	  çok	  uzak	  sandığı	  babasına,	  onun	  yalnız	  
hayatının	  iniş	  ve	  çıkışlarına	  ve	  en	  nihayetinde	  kaderine	  ne	  kadar	  derinden	  bir	  bağ	  
ile	  bağlandığını	  keşfedecektir.	  Feramus	  babadan	  kalma	  araziyi	  satıp,	  yıllardır	  
göremediği	  oğlu	  ile	  sakin	  ve	  yeni	  bir	  hayat	  kurmayı	  arzulamaktadır.	  Ne	  var	  ki	  arazi	  
belediye	  tarafından	  anlaşılmaz	  bir	  biçimde	  su	  havzası	  statüsüne	  alınmış	  ve	  imardan	  
muaf	  tutulmuştur.	  Etrafında	  bulunan	  arsalara	  binalar	  yapılırken	  hiç	  bir	  müdahalede	  
bulunmamış	  olan	  Belediye,	  Feramus’un	  kıraç	  mı	  kıraç	  arazisini	  hiç	  bir	  mantıksal	  
açıklamaya	  sığmayacak	  biçimde	  su	  havzası	  olarak	  işlemiş	  ve	  para	  etmez	  bir	  hale	  
sokmuştur.	  Feramus	  dava	  açmaya	  hazırlanır.	  Belediye,	  İmar	  Dairesi,	  Tapu	  Dairesi	  ve	  
Adliye	  koşuşturmacası	  başlar.	  	  

	  
Havaalanında	  apron	  sorumlusu	  olarak	  çalışan	  Arif,	  bu	  işe	  girmeden	  önce	  çok	  

çaresiz	  ve	  parasız	  olduğu	  bir	  dönemde,	  küçük	  miktarlarda	  paralar	  kazanmak	  için	  
düzenlediği	  “kendini	  boynundan	  tavana	  asma”	  şovuyla	  tanınan	  bir	  adam.	  	  Feramus	  



	  

kasabaya	  geldiği	  gün,	  	  birahanelerdeki	  arkadaşları	  arasında	  “para	  karşılığında	  
kendini	  asan	  adam”	  diye	  sevilen	  Arif’le,	  gösterisini	  yaparken,	  yani	  ipte	  sallanırken	  
karşılaşır.	  Kendisi	  varoluşuna	  olabildiğince	  uzak	  olan	  bu	  tuhaf	  adamla	  ileride	  çok	  
yakın	  bir	  ilişkiye	  gireceğini	  ve	  bir	  anlamda	  kader	  ortaklığı	  kuracağını	  henüz	  
bilmemektedir.	  Arif’in	  	  tek	  isteği	  bomboş	  havaalanında	  “çalışarak”	  	  güç	  bela	  
bitirmeye	  çalıştığı	  gecekonduyu	  tamamlayacak	  parayı	  kazanmaktır.	  İşten	  eve	  
döndüğünde	  genelde	  oğluyla	  birlikte	  evin	  tamamlanmayı	  bekleyen	  inşaat	  işlerine	  
koşturan	  Arif,	  kış	  gelmeden	  çatıyı	  tamamlamak	  için	  var	  gücüyle	  çalışmaktadır.	  

	  
	   Bu	  küçük	  kasabadaki	  belediye	  tiyatrosunda	  çalışan	  Betül,	  iki	  çocuğuna	  bir	  
başına	  annelik	  etmeye	  çalışan	  kentsoylu	  genç	  bir	  kadındır.	  İşini	  kaybeden	  Betül’ün	  
küçük	  oğluna	  ve	  henüz	  teşhis	  konmamış	  bir	  rahatsızlığı	  olan	  kızına	  bakabilmek	  için	  
acil	  bir	  işe	  ihtiyacı	  vardır.	  Bir	  iki	  başarısız	  iş	  bulma	  girişiminden	  sonra	  büyük	  oranda	  
yılgınlıktan	  ve	  tepkisellikten	  kendisine	  çok	  uzak	  olan	  yeni	  bir	  kariyere	  yelken	  açar.	  
Meslek	  garantili	  gasil	  kursuna	  yazılır.	  	  	  
	  	  

Feramus	  bir	  daireden	  diğerine	  sürüp	  giden	  pek	  çok	  koşturmacasının	  
sonunda	  ortaya	  çıkan	  hukuki	  tablonun	  kendisine	  uzun	  sürecek	  karmaşık	  bir	  
mücadeleden	  başka	  bir	  şey	  vaat	  etmediğini	  görür.	  Bu	  mücadelenin	  maddi	  yükünü	  
karşılayabilmek	  için	  havaalanı	  müdürü	  olarak	  çalışan	  kuzeninden	  iş	  işter.	  Bu	  sırada	  
belediyede	  kursa	  devam	  eden	  Betül’le	  karşılaşır	  ve	  ilgi	  duymaya	  başlar.	  Betül’ün	  
kızının	  artan	  rahatsızlığı	  ve	  tıbbi	  müdahale	  ihtiyacı	  arazi	  konusunu	  biran	  önce	  
çözme	  konusunda	  Feramus’u	  iyice	  köşeye	  sıkıştırır.	  Aynı	  dönemde	  Ankara’dan	  
havaalanının	  akibetini	  belirleyecek	  olan	  teknik	  bir	  ekip	  gelmiş,	  çalışmalara	  
başlamıştır.	  Havaalanı	  hizmete	  girdikten	  sonra	  da	  çalışmaya	  devam	  edebilmek	  
isteyen	  Arif,	  ekibe	  hizmet	  etmek	  için	  pervane	  oluyor,	  dört	  dönüyordur.	  Feramuz’un	  
pek	  aşina	  olmadığı	  mahkeme	  başvuruları,	  adliye	  prosedürleri	  konusunda	  Arif’in	  eski	  
bir	  adliye	  dilekçecisi	  olan	  babası	  yardımcı	  olmaktadır.	  

	  
En	  nihayetinde	  arazisini	  imar	  müdürüne	  satma	  yolunda	  anlaşmaya	  varan	  

Feramus	  satış	  bedeli	  olan	  ödemeyi	  vekalet	  verdiği	  avukatına	  kaptırınca	  çaresizlikten	  
özü	  itibariyle	  bir	  tür	  intihar	  olan,	  Arif’in	  sıradışı	  show’unu,	  yani	  para	  karşılandığında	  
kendisini	  birahanelerde	  asma	  gösterine	  kalkışır.	  Bu	  yıkıcı	  girişim	  hem	  Feramus’un,	  
hem	  Betül’ün,	  hem	  de	  Arif’in	  birbirlerine	  mantıksız	  ve	  görünmez	  bir	  bağla	  
bağlanmış	  olan	  kaderlerini	  belirleyecektir.	  

	  
	  

YÖNETMEN	  HAKKINDA	  
	  
Senarist	  bir	  anne	  ve	  hukukçu/yapımcı	  bir	  babanın	  çocuğu	  olan	  Atıl	  İnaç,	  1975	  yılında	  
Ankara'da	  doğdu.	  İlk	  ve	  orta	  öğrenimini	  İstanbul'	  da	  tamamladı.	  	  Lise	  eğitimi	  için	  
Amerika'	  ya	  gitti.	  Lise	  eğitimini	  A.B.D.’de	  tamamladıktan	  sonra	  University	  of	  Missouri-‐
Kansas	  City’de	  felsefe	  eğitimine	  başlayan	  Atıl	  İnaç,	  lisans	  eğitimini	  Bogazici	  
Üniversitesi’de	  bitirdi.	  Daha	  sonra	  Claremont	  Graduate	  University’de	  felsefe	  
doktorasına	  devam	  eden	  Atıl	  İnaç,	  1998-‐2003	  yılları	  arasında	  Los	  Angeles	  Pittard	  
Sullivan	  Reklam	  Firmasında	  Branding	  Geliştirme	  Danışmanlığı	  ve	  A.B.D.’de	  etnik	  bir	  
yayın	  kuruluşu	  olan	  DFH	  Network’de	  yayın	  müdürlüğü	  görevlerini	  yürütmüş,	  
Türkiye’ye	  döndükten	  sonra	  televizyon	  dizilerinde	  senarist	  ve	  yönetmen	  olarak	  görev	  



	  

almıştır.	  	  

2003-‐2007	  yılları	  arasında	  MEDYAPIM,	  ANS,	  AY	  YAPIM	  ve	  TFT	  YAPIM	  ile	  çalışmalarına	  
devam	  eden	  Atıl	  İnaç,	  2007	  yılında	  “ZİNCİRBOZAN”	  sinema	  ve	  televizyon	  dizi	  filmini	  
yönetmiştir.	  	  	  
	  

Dünya	  prömiyerini	  Montreal	  Film	  Festivalinde	  	  gerçekleştiren	  “Büyük	  Oyun”	  
yönetmenin	  ikinci	  uzun	  metraj	  filmidir.	  	  	  “Büyük	  Oyun”,	  San	  Francisco	  Tiburon	  Film	  
Festivali	  ve	  Los	  Angeles	  Guney	  Avrupa	  Film	  Festivali	  “en	  iyi	  film”	  ödüllerıne	  ,	  	  
Doğu	  Afrika	  Film	  Festivali	  ZİFF	  özel	  ödüllüne,	  Ankara	  film	  festivalinde	  en	  iyi	  film	  
müziği,	  en	  iyi	  yardımcı	  kadın	  oyuncu	  ve	  	  en	  iyi	  umut	  vadeden	  kadın	  oyuncu	  
ödüllerine	  layık	  görülmüş	  	  30’	  dan	  fazla	  	  Uluslararası	  Film	  Festivalinde	  izleyici	  ile	  
buluşmuştur.	  	  
Yönetmenin	  yeni	  	  filmi	  “Daire”,	  proje	  geliştirme	  aşamasında	  önce	  İstanbul	  Film	  
Festivali	  Kapsamında	  Türkiye	  Fransa	  Ortak	  Yapım	  Platformuna	  seçilmiş,	  
ardından	  	  Güney	  Avrupa	  Film	  Networkü	  içerisine	  burslu	  olarak	  kabul	  edilmiştir.	  	  
Workshop	  sürecinde	  ödüllendirilen	  iki	  projeden	  biri	  olarak	  İtalya’	  da	  19	  -‐26	  
Ocak	  tarihleri	  arasında	  gerçekleşen	  When	  East	  meets	  West	  Coproduction	  
Workshopına	  katılmış	  ardından	  2013	  yılında	  Karlovy	  Vary	  Works	  In	  Progress	  
Seçkisine	  davet	  edilmiştir.	  	  
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