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SĠNOPSĠS 

 

 

 

“Margin Call” 2008 finansal krizi henüz kendini göstermemişken, bir yatırım kuruluşundaki kilit 

oyuncuların etrafında geçen 24 saatlik süreci konu alan bir gerilim filmi… Daha işin başında bir 

analist olan Peter Sullivan (Zachary Quinto), şirketlerinin batma riski altında olduğunu 

kanıtlayacak bir bilgiyi su yüzüne çıkarır. Bu bilgiyi kullanarak şirketi batmaktan kurtarmak ve 

hatta yükselişe geçmesini sağlamak mümkündür. Fakat bu göründüğü kadar kolay 

olmayacaktır. Şirket yetkilileri kendilerini alınması gereken finansal ve ahlaki kararlar kaosunda 

bulur. “Margin Call” tarafların siyahla beyaz kadar birbirinden ayrıldığı konular karşısında insan 

unsurunu inceleyen heyecanlı bir yapım. 

 

Konusu ve hikaye anlatımının yanısıra efsanevi oyuncu kadrosuyla da Margin Call dikkatleri 

üstüne çekiyor: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Stanley Tucci, Simon Baker ve 

Demi Moore.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

YAPIM NOTLARI 

 

 

Wall Street gökdeleninin üst katlarından bir avuç bankacı, tüccar ve analist gece boyunca 

Manhattan’ı izlemektedir. Aslında bir çağın bitiyor olduğu gerçeğine şahitlik etmektedirler. 

Sadece kendilerinin farkında olduğu bir gerçeğe… Güneş doğduğunda ve piyasalar açıldığında, 

tüm dünyanın ciddi bir ekonomik krizle birlikte yeni döneme girecektir. Geldişine an be an şahit 

oldukları bu krizin patlak vermesine sebep de olmuşlardır. Peki bu gerçeği bile bile bir insan 

nasıl olur da kendiyle yaşamaya devam edebilir? 

 

2008 yılında tüm dünyada patlak veren finansal kriz, pek çok insana bu soruyu sordurdu. Bir 

insan nasıl olur da yaptığı hatanın sonucunda işini kaybetmekle kalmayıp milyonlarca insanın 

geçinememesine sebep olur ve bununla yüzleşebilir? J. C. Chandor, “Margin Call” ile bizleri 

daha önce bir filmin hiç götürmediği bir yere götürüyor: Wall Street’in en büyük şirketlerinden 

birinin kalbine, bir takım büyük adamların ve tüm dünyanın enkazında kalacağı bir felaketin 

eşiğine. 

 

Margin Call, gelmekte olan felaketin akıllardai bir kuşkuyken, zamanla kapsamının ve 

büyüklüğünün farkına varılış sürecinin yaşandığı bir 24 saati anlatıyor. Son zil çaldığında, 

piyasalar kan gölüne döndüğünde kişisel ve finansal olarak nasıl bir enkazın altında kalınacağını 

anlatıyor. Asistandan şirket CEO’suna kadar, bir şirketten hiyerarşik kadrodaki her personelin 

en çok korktukların şeyin başlarına gelmesinin ve daha da kötüsü bunun olmasında onların da 

payının oluşunun hazin öyküsüdür anlatılan. 

 

Margin Call, bitmez tükenmez finanasal krizlerin yaratıcı olan kadın veya erkeklerin aslında 

sıradan insanlardan başkaları olmadığı gerçeğini sinir bozucu bir şekilde gözler önüne seriyor. 

Bu insanlar tüm yeteneklerine, zekalarına ve inanılmaz maaşlarına rağmen dikkatsizlikleri, 

ileriyi göremeyişleri ve yersiz öncelikleriyle krize sebep olanlardır aslında. Wall Street ruhsuz 

veya cansız olabilir fakat içindeki güç savaşlarının bir parçası olan bireyler cansız değiller. İşte 

bu, Wall Street’teki ruhların ve aslında kendilerinin yarattığı hayatlarının en uzun ve karanlık 

akşamlarının hikayesidir. 

 

Yaşanan finanasal krizlerin yeryüzündeki herkesi olumsuz yönde etkilediği, içinde hiç de abartı 

olmadan rahatça söylenebilir. İlk kez senaristlik ve yönetmenlik yapan J.C. Chandor son derece 

kişisel tecrübelerinden yola çıkarak yaptığı Margin Call için şunları söylüyor: “Bir çok insan hiç 



içinde bulunmamış olmama rağmen bu sektörle ilgili bu kadar çok temel bilgiye nereden sahip 

olduğumu merak ediyordur. Babam yaklaşık 40 sene Marrill Lynch için çalıştı. Bu da bu 

sektörün insanları hakkında bilgi sahibi olmamı ve daha da önemlisi onların aslında neyi ve 

kimi önemsediklerini farketmemi sağladı.” 

 

Chandor senaryosunu geliştirirken babasından ve sektörün bir dolu eski çalışanından 

danışmanlık almış. Babası Jeffrey “Sanırım J.C. bu filmi yaparak benim yükseliş zamanlarında 

büyük çabalarla işe eleman aldığım, kriz dönemlerindeyse işten çıkardığım zamanlarımı telafi 

etmeye çalışıyor. Wall Street geleneksel olarak iş alanı gereği iyi yönetilmiyor. Çok iyi tüccarlar 

var, çok iyi yatırım uzmanları var, harika satış ekipleri var. Fakat bu işin ne zaman kar 

getireceğinin, ne zaman getirmeyeceğinin düzensiz oluşu onu çok zorlaştırıyor. Bu işi bu 

sektörde çok iyi yapan fazla şirket de yok ayrıca. J.C.’nin yeteneği bu noktada devreye giriyor. 

O tüm bu elementleri bir araya getirerek sokakta yürüyen herhangi bir adamın anlayacağı dilde 

bu işin aslında ne olduğunu anlatıyor. Bu konuda da çok başarılı.” 

 

Filmin oyuncu ve yapımcılarından Zachary Quinto, Chandor’un kişisel bakış açısının senaryonun 

etkisinde ve çekiciliğinde büyü rol oynadığını düşünüyor. “J.C.’yi yeni tanıyor olmama rağmen 

bu hikayenin onun içinde geliyor olduğu çok açık. Birinin kişisel tecrübelerini bu kadar net bir 

şekilde sayfaya döküşünü izlemek gerçekten mükemmel ve böyle bir hikaye içindeki bir 

karakteri canlandırmak bir oyuncu için eşşsiz bir fırsat. Bazı karakterler onun gerçek 

yaşamından fırlamış gibi. Bu projede hepimizi yakalayan şey aslında. O tam olarak bu 

dünyanın içinden geliyor ve oyuncularla nasıl iletişim kurması gerektiğini çok iyi bildiği için de 

karakterlerin rakamlarla ve parayla olan ilişkilerini, içinden geçtikleri süreci birebir 

anlatabiliyor. Bu çok kıymetli ve ilham verici. ” 

 

Chandor bu noktada şunu ekliyor: “Konuya olan mesafem çok ideal aslında. Bu insanları 

tanıyorum. Hem finans sektöründeki insanlara hem de dışındakilere yakın bir bakış açısıyla 

bakmaya çalıştım. Ne bankacıları destekleyen eski bir bankacı edasıyla yaklaştım hikayeye. Ne 

de onların da şeytan değil birer insan oldukları gerçeğini bir kenara bıraktım.” 

 

Margin Call, Chandor ilk yönetmenlik ve senaristlik tecrübesi olduğu gibi, başroldeki Zachary 

Quinto’nun ilk yapımcılığı. Bu iki genç insanın böyle bir girişimde bulunmaları yaşça onlardan 

büyük ve sinema sektöründe deneyimli oyuncu kadrosunu çok etkilemiş. Bu genç insanların 

setteki enerjileri, yetenekleri ve neşeleriyle herkesin beğenisini toplamış. 

 

Genç yapımcıların ve yönetmenin bu ilk projelerinde tüm yapımcıların hayallerini süsleyecek bir 

oyuncu kadrosuyla çalışmış olmaları inanılmaz bir tecrübe olmuş. The Mentalist dizisiyle 

ekranlarda boy gösteren Simon Baker, şirketteki üst düzey yöneticilerden Jared Cohen’i 

canlandırıyor. “Bağımsız bir yapımda rol almak beni heyecanlandırmıştı. Ayrıca bu bağımsız bir 

proje olmasına rağmen, ekip çok organize çalıştı. Ayrıca bir araya getirilen oyuncu kadrosu, 

sınırsız bir bütçeniz dahi olsa kolay kolay oluşturulabilecek bir kadro değil.” 

 

Bu projeyle ilgili olarak oyuncuları ilk etapta etkileyen şey senaryonun zekice yazılmış, zor ve 

sürükleyici oluşu. Kovulan Risk Analisti Eric Dale’i canlandıran Stanley Tucci “Gerçekten iyi bir 

senaryo bulmak çok nadir rastlanan bir durum. Senaryo çok zekice yazılmış, çok inandırıcı. 

Finans piyasalarında çalışan arkadaşları olan biri olarak söylüyorum. Diyaloglar özellikle çok 

doğal yazılmış. Hikayenin kendi içinde harika bir ritmi var ve dram unsuru çok kurnazca 

işlenmiş. Bağımsız bir yapımın sahip olmasını bekleyeceğiniz tün güzel unsurları içinde 

barındıran bir film.” 

 

Hikayenin ana karakterlerinden yönetim kadrosundaki Sam Rogers’ı Kevin Spacey 

canlandırıyor. Kevin Spacey’nin bu projedeki varlığı diğer oyuncuların kadroya katılmasında 

büyük rol oynadığı gibi genç yetenekler Zachary Quinto ve Penn Badgely için de setin adeta bir 

okula dönüşmesin, sağlamış.  

 


