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!ZM!R’in aralıksız süren en
büyük kısa film organizasyonu
bu yıl da beklenilen zamanında,
Kasım ayında gerçekle#iyor.
Festival tarihine #öyle bir
bakınca kısa filmin Türkiye’de
de$erinin artması, da$ıtımı
konusunda çalı#malar
yapılması, uluslararası ba#arılar
ve ortaklıklar gibi birçok konu
ba#lı$ını görüyorum ve kısa film
denince "zmir’in akla gelmesi
beni ve ekibimi çok
gururlandırıyor.

Gazetenin içerisinde bu yılın
programına, filmlere ve
e$itimlere dair detaylı bilgiler
bulacaksınız. Ben size bu
yazımda 23 yıllık tarihten bazı
anekdotlar aktarmak istiyorum. 1999 yılının Kasım
ayında Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
Fransız Kültür Merkezi deste$i ile film gösterimleri
yapılarak ba#lanan festival 23 yıllık tarihine birçok
ilki ve ba#arıyı sı$dırdı.
ÇrÇıraeaeaıt ’a aetrae
F  ane kİlaıdymrae

"zmir Kısa Film Festivali, organizasyonuna
ba#ladı$ı günden bu yana özellikle uluslararası
alanda ortaklıklar ve geli#meler kaydedebilmek için
çalı#tı. Türkiye’de uluslararası kategoride ilk kez
ödül veren festival, 2006 yılında Avrupa Film
Festivalleri Birli$i’ne (EFFE) kabul edildi. 2018
yılında Avrupa’dan 10 farklı ülkeden festivallerle
olu#turdu$u Festinet A$ı ile geli#imini sürdürdü. Ve
2020 yılında alınan dünyada en prestijli
sertifikasyonlardan birisi olan Oscar Qualification’a
hak kazanarak uluslararası bilinirlili$i konusunda

çok önemli bir yol kat etti. Geçti$imiz
yıllarda Çin’de düzenlenen Yeni
Medya Film Festivali ile imzalanan
protokol ile Türkiye ve Çin arasında
gerçekle#tirilen ilk ortak yapım
filmlere imza attı.
oİrs davts k ıl 1İ

Festivalde önceki yıllarda
yarı#macı olarak bulunan birçok
isim sinema sektörünün önde gelen
ba#arılı yönetmenleri oldular.
Yaptıkları ilk film çalı#maları ile
festivalde bulunan ba#arılı
yönetmenler için "zmir ve festivalin
çok önemli bir yeri oldu. Son iki yılda
ise festivali uluslararası örnekleri
gibi bir market formuna
kavu#turmak, yurtdı#ında ba#layan
birçok geli#meyi de kısa filmci

yönetmenlere aktarmak amacıyla "zmir Film Works
bölümü ba#ladı. Bu bölümde geçen sene
destekledi$imiz filmler çekilmeye, gerçekle#meye
ba#ladılar.
ıİm sa n mlİ İgsİe

"zmir’de sinema alanında da geli#ime
destek olmak üzere birçok proje hazırlandı
ve hayata geçirildi. "zmir’in karde# #ehri
Bremen ile gerçekle#tirilen i# birli$i ile uluslararası
ö$renci de$i#im programı gerçekle#tirildi. Kentin
sinema potansiyeline ciddi bir katkı sa$landı. 23
yıllık geçmi#e bakıldı$ında Türkiye’de kısa film
denince akla gelen bir marka yarattı$ımız için ve
"zmir’in uluslararası sinema markasını
olu#turdu$umuz için çok mutluyuz. Bu yolda bizi,
festivalimize katılarak yalnız bırakmayan
seyircilerimize çok te#ekkürler. 

Güzel bir festival dile!iyle 23. kez merhaba.
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!ZM!R’de aralıksız olarak devam eden en
uzun soluklu sinema organizasyonu olan "zmir
Kısa Film Festivali, bu yıl 23. kez "zmirli
sinemaseverlerle bulu#uyor. Kültür Bakanlı$ı,
"zmir Büyük#ehir Belediyesi, Sinema Genel
Müdürlü$ü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi,
Fransız Kültür Merkezi, Alman Kültür Merkezi
ve Migros’un katkıları ile gerçekle#en festival
14 Kasım – 20 Kasım tarihleri arasında
gerçekle#tirilecek.

Kasım ayının bir kent klasi$i haline gelen
ve binlerce "zmirlinin sonbahar ritüeli

olan "zmir Kısa Film Festivali programı bu
yıl da dopdolu.

Festivalin programında yer alan birçok
ödüllü film Türkiye gösterimlerini ilk defa

"zmir’de yapıyor. Ayrıca online ve fiziksel
olarak gerçekle#tirilecek olan söyle#iler ile
seyirciler yönetmenlerle bulu#turulacak.

o ılİFar laeİ4İ
0  naıts b ğ- naıts

120 ülkeden 4000’in üzerinde yönetmenin
filmi ile ba#vuruda bulundu$u "zmir Kısa Film
Festivali zengin programıyla "zmirli
sinemaseverlere sinema dolu bir hafta
geçirtmeyi hedefliyor. Fransız Kültür Merkezi,
Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi,
Karaca Sineması ve festivalin internet sitesi
üzerinden gerçekle#tirilecek gösterimlerle, bu
yıl da 400 kadar kısa film sinemaseverlerle
bulu#acak. Film gösterimleri dı#ında, ba#arılı
oyuncularla söyle#iler, duayen sinemacılarla
paneller ve yetkin isimlerle atölyeler içeren
festival, geni# programıyla da kısa film
konusundaki farkındalık çıtasını biraz daha
yükseltiyor.

!zmir Kısa Film Festivali 23. kez 
“"zmirli Sinema Severler” ile bulu"uyor…

Kısa Filmin Uzun Solu!uKısa Filmin Uzun Solu!uKısa Filmin Uzun Solu!uKısa Filmin Uzun Solu!uKısa Filmin Uzun Solu!u



BU yıl yeni kategorilerin eklendi$i "zmir Film
Works içerisinde ayrıca ye#il film yapımı ile ilgili
olarak kısa film yönetmenlerine e$itimler
düzenlenecek. Film üretimi sırasında
sürdürülebilirlik teması çerçevesinde yapılan

çalı#malar ve dikkat edilen biçimler yurtiçi ve
yurtdı#ı örnekleri üzerinden genç yönetmenlere
aktarılacak. Yapılan söyle#iler sonucu ye#il film
yapımı rehberi olu#turulması ve dijital olarak
sinemacıların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Festivalde bu yıl 2. kez düzenlenecek olan "zmir
Film Works ile birçok kısa film projesi de
desteklenecek. Teknik ve artistik birçok e$itimin
yapılaca$ı Film Works içinde bir de 10.000 TL
ödüllü bir proje yarı#ması da yer alıyor.

"zmir Film Works"zmir Film Works"zmir Film Works"zmir Film Works"zmir Film Works



ALTIN KEDi iÇiN 
Ulusal Kurmaca
Adres / Aram Dildar

! AVUCUNUN içi gibi bildi$i
memleketine atanan ö$retmeni büyük
bir sürpriz beklemektedir;
görevlendirildi$i köy haritalarda veya
herhangi bir kayıtta yer almamaktadır.

Bugün De!il / Ya!mur Mısırlı

! !K! ev, üç çocuk ve alzheimerli
annesiyle ilgilenen bekar bir dadı olan
Meryem, orta sınıfın kendi kendine
yardım etme söylemine kapılıp
hayattaki önceliklerini gözden geçirir
ve kendisi için bir adım atmak ile ilgili
en kötü günü seçer.

Bahçeler Put Kesildi / Ali Cabbar

! BABASININ ölümünün ardından
yıllardır gitmedi$i köyüne dönen
Yusuf, bir jeotermal #irketinin
babasının tarım arazisini satın almak
ve kuyu açmak istedi$ini ö$renir. 

Ben ve O / Buse Halaço!lu

! K!MSE tarafından sevilmedi$ini
dü#ünen ve ba#arısız bir yazar
oldu$una inanan Adam, herkes gibi
onun da kendini terk etti$ini
dü#ündü$ü Kadın’la ba# ba#a kalıp
konu#abilecekleri bir oyuna katılır. 

Ben Tek Siz Hepiniz / Barı# Kefeli -Nükhet Taneri

! DEN!Z, çevresi tarafından sevilen bir
ö"retim görevlisidir. Tüm !stanbul’u
kapsayan bir elektrik kesintisi
ya#anırken Deniz’in dairesinde
elektrik vardır. Ba#ta kendini #anslı
hisseden Deniz, kesinti sürdükçe
yalnızla#maya ba#lar.

Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek

! !STANBUL'un gettolarında araba
çalarak geçimini sa"layan genç bir
çift olan Sevgi ve Do"an, ili#kilerinin
en gergin döneminde yabancı
plakalı bir araba çalar. Ancak
yalanlar ve korku etrafında dönen
olaylar onları a#kları, de"erleri ya da
yoksunlukları ve seçimleri hakkında
bazı gerçeklerle yüzle#meye zorlar.

Çevir Sesi / Özer Arslan

! MESLE$!NE ba$lı, özverili psikiyatrist
Onur Bey’le, ba$lanma sorunu
ya#ayan, genç sanatçı Umut Bey’in
son terapisi, Onur Bey’in kanser
oldu$unu açıklamasıyla alt üst olur. 

Cehennem Bo#, Tüm $eytanlar
Burada /  Özgürcan Uzunya#a

! SINAVLARA hazırlanan genç oyuncu
Gül#ah, bir gün asistanlık yaptı$ı
tiyatroda ba#arılı bir oyuncunun
tacizine u$rar. Aynı sırada oyunculuk
yaptı$ı filmin, günlük hayatının ve
tiyatro dünyasının gerçeklikleri
birbirine karı#ır ve Gül#ah, tüm bu
karı#ıklık içerisinde kendi hakikatini
korumak zorundadır.



YARI$ACAK FiLMLER
Ulusal Kurmaca
Gece Babamızı Ararken / Alkım Özmen

! BABALARININ satı#a çıkarttı$ı evden
pay isteyen iki erkek karde#,
babalarını ikna etmek için çıktıkları bir
gecelik yolculuk sırasında,
aralarındaki güven problemiyle
yüzle#mek zorunda kalırlar.

Rutubet / Turan Haste

! ANADOLU'da zorunlu görevini
yapmakta olan Ö$retmen "shak bir
yandan e#iyle olan çocuk velayeti
problemini çözmeye çalı#ırken di$er
yandan kendisini ideallerinden
uzakla#tıran sınıfın en ha#arı ö$rencisi
Yusuf ile otorite mücadelesi içine girer. 

Sar / Adar Baran De!er

! GÖÇ her zaman biraz mecburi, göç
yoluysa trajedilere gebedir.
Göçmenler, öngörülmezliklerle dolu bu
mecburi yolculu$u sa$ salim
tamamlasalar dahi yolda her zaman
bir #eylerini yitirmi#lerdir. 

Uluslararası Kurmaca
Inherent / Nicolai G.H. Johansen

! GOT!K korku, küçük kasaba genç
romantizmiyle bulu#ur. Sokaklarda
gezip, bir o$lan çocu$unu izleyen kızı
takip ederken, daha sonra onun bir
#eye ba$lı oldu$unu fark ederiz. Kızın,
evinin çatı katında hizmet etti$i
u$ursuz bir varlık bulumaktadır.

Radio Silence / Kerren Lumer-Klabbers

! SEVD!$!N!Z birinden ayrılmak,
yapılması en zor #eylerden biri olabilir.

Warsha / Dania Bdeir

! BEYRUT'ta vinç operatörü olarak
çalı#an Suriyeli bir göçmen,
özgürlü$üne ula#mak için en tehlikeli
vinçlerden birinde vardiyaya geçmek
için gönüllü olur.

Seçim / Bahri Baykal

! ORTA ya#lardaki Atay pek çok
adayın katıldı"ı kiralık katil rolü için
oyuncu seçmelerine girer. Adayların
hepsi gençtir. Atay çok profesyonel
bir performans gösterse de rolü
alamaz. Abartılı ve kötü rol yapan
genç bir aday rolü alır. 

$üphe / Gökçe Pekhamarat

! !NANCINA ba"lı bir adam olan Sait,
maddi dünyaya sırtını dönmü#tür.
Bu huzurlu varolu#, televizyonda
gördü"ü bir haber ve gece yarısı
kapısını çalan bir belediye i#çisi ile
alt üst olur.



ALTIN KEDi iÇiN 

Deer / Hadi Babaeifar

! DOKUZ ya#ında bir çocuk olan
Ehsan, !ran'ın kuzeyindeki uzak bir
köyde ailesiyle birlikte ya#amaktadır.
Küçük karde#inin doktorların tedavi
edemedi"i ciddi bir hastalı"ı vardır.
Ehsan karde#inin ölece"ini hisseder. 

An Irish Goodbye / Tom Berkeley, Ross White

! KUZEY !rlanda kırsalında çalı#an
bir çiftli"in arka planında geçen
film, annelerinin zamansız
ölümünün ardından yabancıla#mı#
karde#ler Turlough ve Lorcan'ın
yeniden bir araya gelmesini izleyen
bir kara komedi.

Uluslararası Kurmaca
The Cormorant / Lubna Playoust

Ulusal Belgesel

! B!R anne ve o$ul olan Françoise ve
Paul, izole bir adadaki evlerinde
gözlerden uzaktır. Karabatak,
hayatlarının iki anını - gençlik ve
olgunluk - iç içe geçirir; burada,
ili#kilerinin zaman zaman kırılgan veya
gergin, ama yıkılmaz ba$ları olu#ur.

Brutalia, days of labour / Manolis Mavris

! TAMAMEN özde# kızlar, askeri
üniforma giymi#, gece gündüz
çalı#ıyor. Anaerkil bir aile. Oligar#ik
bir toplum. 

On Xerxes' Throne / Evi Kalogiropoulou

! PERAMA tersanesinde distopik bir
i#yeri. Fiziksel temasın yasaklanması,
insan etkile#imini dünya dı#ı
simülasyonlara dönü#türmü#tür. 

Cherries / Vytautas Katkus

! YAKIN zamanda emekli olmu# bir
baba, o$lunu bahçedeki kiraz toplama
i#inde kendisine yardım etmesi için
davet eder. Baba, o$luna yeti#meye
çalı#ırken kiraz i#ini bitirmek için acele
etmez. Kirazlar arka planda kalır.

North Pole / Marija Apcevska

! S!SL! saha, kalabalık soyunma
odası. Margo kendisini hiçbirine ait
hissetmez. Belki bekaretini
kaybederse sonunda yerini
bulaca$ını dü#ünür.

Dün Bugün Yarın / Orhan Dede

! AMAR, Tamir, Shahed, Raya, Salma,
Sara ve di$erleri. Yıllarca hayatta
kalan ailelerine ula#maya çalı#tılar. 



YARI$ACAK FiLMLER
Suriyeli Kozmonot / Charles Emir Richards

! BU, hikaye uzaya giden ilk Suriyeli
Muhammed Faris'in hikayesidir.
Özgür bir Suriye fikri onu hedef
haline getirdi"i için ülkesinden
kaçmak zorunda kalır.

Fraktal: Para Adam / Zahid Çetinkaya

! !% yerine tabutlarla giren çalı#anlar,
plazaların mezarlı"ı olan bir asansör,
makinele#mi# beyaz yakalılar,
kafasından para çıkan insanlar,
birbirlerine hırlayan i# adamları ve
para kusan bir patron üzerinden
gerçekli"in distopyası...

Megalopolis / O!uzhan Kaya

! %EH!RLER hızla birle#irken, do"a
sessiz, narin ve görkemli adımlarla
uyuyan adamın evine girer.

Biz Buradayız / Mahmut Akay

! 'B!Z Buradayız', Birle#ik Krallık'ta
büyük ölçüde Türkçe konu#an
demografinin sembolik olarak yok
edilmesiyle ilgili kısa bir belgesel. Film,
"ngiliz Türkçesi konu#an insanlardan
olu#an bir karma#anın içinden
geçerek, medyadaki görünmezliklerine
dair çe#itlili$i ve dü#ünceleri yakalıyor.

Her #ey Yolunda / Muhammet Beyazda!

! B!R yayla köyünde ya#ayan
12 ya#ında bir kız çocu$unun ve
köydeki di$er insanların ya#am
biçimleri, sıkıntıları ve dü#leri
anlatılmaktadır.

Suyu Bulandıran Kız / Deniz Telek

! DAHA önce hiç görmedi$im köyümde
21 günlük karantina sürecini
geçirirken, kameramla bebekken ölen
ablamın izini takip ediyorum.

Dı# Hatlar / Erinç Durlanık

! FILM, son günlerini "stanbul'a veda
ederek geçiren Deniz'i, arkada#larını,
en yakın akrabalarını ve kız
arkada#ını, bir yandan da kendi
kimli$ini kamera arkasına saklarken
anlatıyor. 

Her $ey Sinirimi Bozuyor / Hazal
Bayar, Ça!ıl Saydam

! B!R kadının bilinçdı#ı üzerinden, sinir
krizine deneysel bir bakı#. Giri#,
Sinthome, Bedenselle#me,
Parçalanı# ve Biti# bölümlerinden
olu#an filmimiz, karakterimizin
bilinçdı#ına bir TV ekranı aracılı$ı ile
ba$lanır. Alı#ılagelmi# düzenden
sıkılmı#tır. Delirmesini engelleyen bir
ba#ka delilik yaratır.

Ulusal Deneysel

Larva / Volkan Güney Eker

! 8 ya#ındaki bir kız çocu$u, kar#ıla#tı$ı
adaletsizli$e bir çözüm bulmak için
masalsı iç dünyasını kullanır.



ALTIN KEDi iÇiN 
Oyun / Önder Menken

! DÜNYA üzerinde oynanan oyunların,
insanlı"ın gelece"ini karanlıkta
bıraktı"ını anlatan bir hikaye.

Ya#lı Adam ve Deniz / Eylül Yarkın

! ANA karakter, 84 gündür balık
yakalayamayan Santiago adında ya#lı
bir balıkçıdır. Santiago, sandalını çok
uzaklara körfez akıntısının derin
sularına götürür ve çok geçmeden dev
bir kılıçbalı"ı yakalar.

TUZHÂRE / Haluk Mirac Aykın Snopsis

! KARARAN güne#le ıssız bir diyarda
kaybolan Maris, da"daki varlı"ın
titremesini takip eder ve gizemli
anahtarın do"ru deli"ini arar.

Ulusal Animasyon

Korosi / Burcu Özkan

! KATSI, Çoruh Vadisi'nin yemye#il
da$larında ya#ayan ya#lı bir adamdır.
Bir sabah uyanır ve sobasında ıhlamur
çayını demlemek ister. Sobasını
yakabilmek için odun kalmadı$ını fark
eden Katsi, odunlu$a giderek sepetine
odun doldurmaya ba#lar. Odunların
içinde eski bir sandık görür. Sandı$ı
açar ve eski bir aile foto$rafı kar#ısına
çıkar. Tam bu esnada dı#arıdan
haberci karganın sesi duyulur.

Devinim / Serdar Koçak

! YERYÜZÜNE dü#er. Yanında bir
piramit dü#er. Yüzeye çarptı$ında,
yeryüzünde oldu$unu anlar. Aya$a
kalkar, etrafına bakar ve gördü$ü #ey
a#ina oldu$u bir #ey de$ildir.



YARI$ACAK FiLMLER
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!ZM!R Kısa Film Festivali bu yıl ikinci kez
gerçekle#tirece$i "zmir Film Works programı
ile sinema sektörünün duayen isimleri ile
"zmirli sinemaseverleri atölyeler ile bir araya
getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl ayrıca ye#il film
yapımı ile ilgili bir günlük e$itimlerin ve
söyle#ilerin yapılaca$ı etkinlikte iki yeni
kategori daha açıldı. Belgesel ve "zmir’den
filmlerin de proje sunumları gerçekle#tirece$i
"zmir Film Works bu yıl "ZQ "novasyon ve
Giri#imcilik Merkezi’nde gerçekle#tirilecek.

Yönetmenlik, film yapım, teknik
anlatımlar, yeni teknolojiler, senaryo,
belgesel ve animasyon konularında
e$itimlerin yapılaca$ı film works içerisinde
kurmaca ve belgesel filmler ödüller ile
desteklenecek.

Kültür Bakanlı$ı, Sinema Genel
Müdürlü$ü ve "zmir Büyük#ehir Belediyesi
tarafından desteklenen "zmir Kısa Film
Festivali programına, geçen yıl dahil edilen
ve önümüzdeki yıllarda içerisine bir film
marketi de gerçekle#tirilerek devam edecek
olan "zmir Film Works, Türkiye’nin kısa film
üretimi konusunda en kapsamlı film etkinli$i
olmayı hedefliyor.

otmartıl veyş r e ’ rter mkt
Arma$an Ça$layan, yönetmen yazar Ali

Kemal Güven, yapımcılar Seda Özkaraca ve
Hilal !enel’in de$erlendirece$i finalist

projeler belirlendi. 10.000 TL yapım destek
ödüllü yarı#ma sunumları 18 Kasım tarihinde
"ZQ "novasyon ve Giri#imcilik Merkezi’nde
gerçekle#tirilecek. Belgesel ve "zmirli kısa
film projelerini ise akademisyen Alev Fato#
Parsa, Nurhan Özsoy Ta#demir ve Sidar
Serdar Karaka# de$erlendirecek.

Kısa Film Projeleri
Ödül !çin Sunulacak
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Kabuk                     Sema Güler
Kudret                    Mehmet O$uz Yıldırım
Çıkmaz Sokak         Ezgi Temel
Doksan Dokuz        Celal Yücel Tombul
Yüzücü Kız              Anıl Güldo"an
Kilit                         Hasan "nca
Suriye ; Uyuyan Güzel         Emir Külal Haznevi
Merhaba Anne Benim Lou Lou      Atakan Yılmaz
Bozgun                                           Senem Zencir
Cennetsiz                                       Merve Bozcu
!van'nın Çocuklu"u                        Yi"it Armuto"lu

!zmir Film Works Ulusal Kurmaca Kategorisi Finalist Projeler

Ahraz                                              Ahmet Keçili
Benlik                                             Berkay Özdinç
!yi Ölüm                                         Hasan Ete
Senin de mi Bir Mürüvvetini Görsek          Begüm Aksoy
Affet Bizi                                        Enes Yıldız
Human Papilloma                          Aslı Co#ar

!zmir Film Works Ulusal Belgesel Kategorisi Finalist Projeler

Altın Yaprak                                               Melihat Özdo"an
Gündüz Gözü                                             Ali Ufuk
Söyle Bana Nerdeydin                               Biriz Öztüzemen
Rehber                                                        Mert Erez
Ku#bakı#ı Etkisi                                          Berkant Bilgi
Kabuk                                                         Utku Çırak
Bahçe                                                         Nil Deniz Demirel
Çetin’in Ola$an Hikayesi                            Elçin Elgin

!zmir Film Works !zmirli Kategorisi Finalist Projeler
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17. "zmir
Kısa Film

Festivali’nde
jüri ba#kanı

olarak
festivalimize

çok #ey katan
Erden Kıral

ile vefatından
kısa bir süre

önce ekip
arkada#ımız

Batıgün
Sarıkaya "zmir
ve Erden Kıral

Sineması
üzerine bir

röportaj
gerçekle#tirdi.

Erden Kıral
sinema

yolculu!unu
anlattı

Bu söyle#i, 25.06.2022 tarihinde "z Televizyonu’nda yayınlanan Sinema Gezgini programından kısaltılarak alınmı#tır.

ERDEN KIRALSÖYLE!": BATIGÜN SARIKAYA



! Erden Bey, !zmir’de son dönemde
iki önemli film gerçekle#tirdiniz. Bu kentle
ilgili dü#üncelerinizi merak ediyorum.

Çok güler yüzlü bir kenttir "zmir. Ben
burada üç film yaptım. Mavi Sürgün, Vicdan
ve Gece. Dolayısıyla sevdi$im,
sinematografik bir kent.  Benim için mekân
çok önemlidir. Dramaturjiden, oyunculuktan
önce mekân gelir, mekândaki büyü. Gece’de
çok uzun süre mekân aradık. Sonunda
Tepecik’te bulduk.  Tesadüfen Nurgül
Ye#ilçay’ın yeti#ti$i, do$du$u evin ön
tarafında bir evdi bu.  Ev sahibi de hatırladı
Nurgül’ü. Sen buradan elma çalardın dedi.
Çok sevdi$im bir mekândır. Ama her filmden
sonra aslında rüyalarınızın mekânı 200
metre ötededir, ama film bitmi#tir.  Hep böyle
olur. 

! Gece’yle ba#ladık ama sizin
70’lerden bugün sinemamıza
kazandırdı"ınız ba#yapıtlar var.
Hakkari’de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli
Topraklar Üzerinde, Ayna gibi, Dilan gibi.

Almanya’da ya#arken Venedik Film
Festivali yöneticileri geldiler ve yirmi otuz film
içinden Ayna’yı seçtiler. Fakat Almanlar
Almanya’yı sadece bir Alman filmi temsil
eder dediler. Ve bunu söyleyenler de önemli
yönetmenlerdi Herzog, Wim Wnders gibi.
Dolayısıyla biraz tavır aldılar bana
Venedik’te. Ama kendini bilen çok kıymetli
sinema yazarları var. Onlar üzülmeyin
dediler, siz bu filmle bizi çok iyi temsil ettiniz,
dediler. Orada bayraklar yarı#ıyor yani.
Cannes’da Yol filmi Palmiye’yi aldı, iki üç ay
sonra da !ubatta Hakkari’de Bir Mevsim’e
Altın Ayı’yı verdiler, fakat son toplantıda
Türkiye’ye Cannes’da büyük ödül verildi
dendi ve  Altın Ayı Gümü# Ayı’ya çevrildi. O
dönemde biraz sahipsizdik tabii. 

pyn pİr  p nlİn
! Türk Sinemasının o dönem

Avrupa’ya açılması için neler söylersiniz?
Yılmaz Güney kapıyı araladı bazı

filmlerle, omuz attı. Ben de kapıyı sonuna
kadar açtım. "kimiz Türk sinemasını ta#ıdık.
Ama o dönem karı#ık bir dönemdi.
Türkiye’deki ba#yapıtlar, inanın hepsi
kaçırılmı#tır. "yi ki de kaçırıldı. Yani biz çok
u$ra#tık, çile çektik, sözgelimi Hakkari’de Bir
Mevsim be# yıl yasaklandı. Gerekçesi de
Do$u’yu yoksul gösteriyor dendi. Ben tek
orada film çekmedim yani. Bereketli
Topraklar Üzerinde de yıllarca yasaklıydı. "ki
filmi yasaklanan yönetmen ne yapar,
ça$ırdılar Almanya’dan ve on dört yıl kaldım.
Tabii çok #ey kazandım, dostlar edindim.
Mesela Wim Wenders benim dostumdur.
Büyük sinemacılarla tanı#tım, çünkü
akademi üyesi seçildim orada. Çok önemli
bir sanat gelene$i var orada. 1984’te sinema
bölümü kuruldu. Edebiyat, resim ve mimari
alanda çok büyük isimler var. Ben de
kurucular arasındayım ve  ölünceye dek
oranın üyesiyim.

! Türkiye’den tek üyesiniz.
Tek üyeyim. Yılmaz’ı ya da beni

alacaklardı. Yılmaz Fransa’ya kaçmı#tı. Uzun
toplantılardan sonra benim seçildi$im
anla#ıldı. Orada sanatçıya çok önem
veriyorlar. Kültür sanat, bana bir ev tahsis
etti. "yi bir çalı#ma ya#amım oldu bu sayede.
Dünyayı dola#tım filmlerimle. Özellikle
Hakkari’yle.  Ama her gün Türkiye’yi

özlüyordum. Nostaljik duygular vardı bende.
Sonunda dönmeye karar verdim. Berlin’de
duvarlar yıkılınca her #ey alt üst oldu.
Amerikalılar geldi. Büyük Alman #irketlerini
satın aldılar ve abur cubur filmler yapmaya
ba#ladılar. Ben de döndüm. 

! Sinema yolculu"unuzdan
bahsedelim.  Öncesinde Seramik
e"itiminiz var, bu sırada sinema
tutkusuyla dolusunuz. Filmleriniz yo"un
olarak edebiyattan besleniyor.
Çocuklu"unuzdan beri edebiyatla
kurdu"unuz ili#ki filmlerinize yol
gösteriyor.

E#imin Tezer Özlü olu#u da bunu etkiledi
tabii. Çevrem çok seçkin edebiyatçılarla
doluydu. Can Yücel, Ferit Edgü, Demir
Özlü, onlarla biz yeti#tik. Ben o zaman çok
gençtim, akademi ö$rencisiydim. Seramik
bölümünü bitirdim. Çok ho#uma giden bir i#ti
ama maalesef o sırada reji asistanlı$ına
ba#ladım. Filmler bildi$iniz gibi sırayla
çekilmiyor. Çok kısa sürede çekiliyordu. Bilge
Olgaç’ın yönetti$i Krallar Kralı ile ba#ladım,
Bilge hastaydı, Yılmaz çekiyordu.  Sonra
yapamayaca$ım dedim Yılmaz’a, bıraktım.
Yılmaz da “Ben de ba#langıçta çok zorluklar
çektim, yaparsın.” dedi ve geri döndüm.
Tarihi bir andır benim için. Yoksa sinemayla
ilgilenmeyecektim.

! Bu arada Yılmaz Güney’le aranızda
büyük bir dostluk ve çatı#malar da var.

Aramızda nefret a#kı var. Büyük bir
hayranlı$ım var sinemasına. Ama yaptı$ı
bazı yanlı#lara da katlanamadım do$rusu,
özellikle Yol filminde, ön hazırlık sırasında
beraberdik. Ve filmi a#a$ı yukarı 20 güne
yakın çektim. 20 gün sonra aramız açıldı.
Bazı #eyler istedi benden. Onları #imdi
söylemeyeyim. O zaman bıraktım.

Oyuncuları sorguladılar filmden memnun
musunuz diye. Baktım ki yönetmen burada
sorgulanıyor, hâkim olamam artık diye
dü#ünüp istifa ettim. Ondan sonra Tezer ‘sen
iyi bir sinemacısın, Ferit’le Hakkari’de Bir
Mevsim hakkında konu#ayım mı?” dedi.
Konu#ma dedim ama konu#mu#. Ferit, bu
fantastik bir roman, bundan sinema olmaz,
demi#. Sonra herhalde sinemayı da seven
biriydi. Sinemateklerde dola#mı#. Görü#tük,
orada da fantastik bir roman oldu$unu
söyledi. Ben dedim gerçekçi bir yapı
kuraca$ım, kiminle dedi. Onat Kutlar’la
dedim. Peki, o zaman ba#layın. dedi.

m C dyenzla Fİgdyma Uİekİ
! Romanın #iirsel bir anlatımı var.

Filmde de görüntü çalı#ması muazzamdı.
Evet onu yakaladı$ımı sanıyorum. "yi bir

kadrom vardı, Erkan Yücel ve Genco Erkal’ın
en iyi filmlerinden biridir. Genco  çok iyi
hissetti her #eyi. Biraz hastalıklı ve Fransa’da
e$itim görmü# bir Türk aydınıydı. Bu filmle
ilgili çok anım var.

! Çekimleri de çok zorlu. Müthi# karlı
bir ortamda, mekân bulma arayı#ı var,
epey teknik zorluk ya#ayarak çekmi#
olmalısınız.

Üstelik bir kitapçı sahnesi vardır. Orada
geçen kutu mesela karlara dü#tü. Kamera
asistanı dü#ürdü maalesef. Karlar da yedi
metre oldu$u için bulamadık. Sonra
"stanbul’da çekerim diye dü#ündüm. Çok
yorgun oldu$um için vazgeçtim. "#te o sahne
yoktur ama buna ra$men film çok uzun süre
ya#ayacak.

! Çocukların Kürtçe “na” dedikleri
bir sahne var. Filmde duyulan tek Kürtçe
sözcük bu ayrıca. Filmle ilgili çok
payla#ılan anekdotlardan.



O dönemde Kürtçe yasaktı. Eskiden
Tarık’ı, Kadir’i filan sansür kuruluna yollardık
etkilemek için kurulu. Ben de Genco’yu
yolladım. Bu sahnede öksür dedim. O sahne
geldi$inde öksürük nöbetine tutuldu ve kurul
duymadı orayı. Sonradan filmin Avrupa
Amerika serüveni ba#ladı. O yıllarda Los
Angeles olimpiyatlarında açılı# filmi olarak
gösterildi. New York’ta vizyona girdi.
Avrupa’da ise bütün ülkelerin televizyonlarına
satıldı. Yapımcı çok ihya oldu. 

! O dönem üst üste iki filmle birlikte
toplumcu gerçekçi edebiyatın sinemadaki
yansıması gibi  bir etkisi var. Gelen
ele#tiriler nasıldı özellikle Avrupa’da?

Yani tabii Yılmaz Amerikan sineması
kurgusunu çok severdi. Çok çabuk keserdi
montajda. Hızlı geli#en filmlerdir onun. "yi bir
senaryo yazarıydı o çok. Benim filmlerim ise
daha sofistikedir, özellikle Ayna ve tabii
Hakkari’de Bir mevsim. Bereketli topraklar
üzerinde ise Orhan Kemal romanıdır, düz bir
anlatı vardır, ama çok gerçekçidir. Dolayısıyla
buradaki insanlara göre en iyi filmim odur.
Avrupa’dakiler ise Ayna’yı daha çok sever.
Bu zamana dek yapılmı# Avrupa’daki en iyi
filmler listesine hem de ba#tan girdi.

! O yıl Avrupa Filmlerinde de birinci
seçilmi#ti.

Evet, ben önce Tarkovski’nin Ayna’sı
zannettim. Fakat 1984 Erden Kıral diye
görünce ikna oldum. Yani sofistike filmler
yaptım. Yılmaz daha çok halk filmleri yaptı.
Filmleri çok etkileyici ve inandırıcıydı. Bana
sorarsan bir filmin iyi ya da kötü olması hiç
önemli de$il. Güçlü olması önemli. Yılmaz’ın
filmleri etkilidir. Olabildi$i kadar radikaldir.
Sıkıyönetim baskısı vs. var sonuçta. !öyle
bir anım var,  Duvar’ı Berlin’de bir sinemada
izledim. Ve metroya geldim. Ters yöne
gitmi#im. O derece etkilenmi#tim. Sonra
Yılmaz bana aslında hapishaneleri ben hafif
gösterdim çok daha serttir dedi. Hapishane
hayatını  onun biliyorum, çünkü
hapishaneleri dola#tım bütün serüveni
boyunca. Hatta Bereketli Topraklar
Üzerinde’yi ona "mralı Cezaevinde götürüp
izlettim. Mahkumlarla birlikte. Yanımda
oturuyordu hiç tepki vermedi ama müdürün
odasına geçtik “Müdürüm ne kadar güzel
de$il mi?” dedi. Öyle dolandırarak söylerdi.
‘Film bitince sahneye çık bir iki #ey söyle’
demi#ti. Mahkumlar alkı#ladılar.
Hayatımdaki en güzel iltifatı orada aldım. Bir
mahkum kalktı ve “Allah razı olsun abi” dedi.
Böyle günler i#te. Yol’u hazırlarken de
hapishanede kaldım müdürün izniyle. Çünkü
oradaki mahkumların öyküsüdür o.

! Yol’un önceki adı Bayram’dı ve 11
mahkumun öyküsü vardı.

Bayram iznine çıkanları anlatır çünkü.
Evet, 11 mahkumdu, ben kısaltmasını
istedim ama kabul etmedi. Ama !erif bunu
7’ye 6’ya indirirsen kabul ederim, demi#.
Vallahi ben çok mücadele ettim, 26 gün
sonra filan da aramız açıldı. Hep dost kaldık
ama ben kırıldım. Isparta Cezaevine ça$ırdı
beni olaydan sonra. Gitmedim. Bir mektup
yazdım, içten ve a$ır bir mektuptu. Daha
sonra ölmeden on gün önce  aradı.
Helalle#tik  orada. "#te birisi çıkı# yapacaktı
Türk sinemasında, onu da sen yaptın,
kutlarım seni, dedi. Ben de sa$ ol abi dedim.
Çok üzüldüm sonra, çok a$ladım. 

! 2005’te Yolda diye bir film çektiniz

bu hikâye üzerine.
Evet, Venedik’te yarı#tı bu film.

Postmortem diye ba#lıklar atıldı, yani ölüm
sonrası. Yılmaz’ın etkileri var ama Yılmaz’ı
a#an bir film diye övgüler aldı. Türkiye’de pek
ilgi görmedi, neden dersen Yılmaz Güney’in
adı bile yasaktı bir ara. Yılmaz o dönem sen
çok eski arkada#ımsın dedi bana. Isparta’ya
gelir misin dedi. Bir kı# günü, yollar buz
gibiydi, kayarak böyle on küsur saat
Isparta’ya gittik ve görü#tük. Dergi çıkarmam
için ça$ırmı#. Güney’in Arkada#ları adında
dedi. Çok fraksiyon var dedim. Adı Güney
olsun dedim. Ko#ulum var, sadece kültür
sanat dergisi olursa varım dedim. 

2yıla UaFeaı ka yeakadkt
! Ama sonra çok siyasi bir çizgiye

do"ru evrildi.
Siyasi dergi oldu. Çalı#anlar ve Yılmaz

Güney yüzer yıl filan cezalar aldılar yani.
Ama bir #ey anlatmak için de esnek olmak
lazım. Çok radikal kararlar radikal tepkiler
do$urur.

! !ki dergi daha çıkardınız bu arada
Ça"da# Sinema ve Gerçek Sinema.

"ki dergiyi de batırdım. Bununla da iftihar
ediyorum. Bir ülkenin sinemasının teorik
dergisi yoksa o sinema ya#amaz. Teorik
birikimler #arttır. Bir de Onat Kutlar’ın
çıkardı$ı bir dergi vardı. Onunla birlikte
birikim sa$ladık. Bir ku#ak yeti#ti oradan.
Bizim ku#ak sinematekte yeti#ti. Dünya
klasiklerini  orada gördük. Bizden sonrakiler
de "KSV’de Emek Sineması’nda yeti#ti.
Emek Sineması direni#inde Costa Gavras da
oradaydı. Beni hırpaladılar, su da sıktılar.
Oranın yıkılmaması için çok direndik ama
olmadı.  Bu arada #unu da belirteyim Onat’ın
Sinematek’i bana yeterli gelmedi ve ben
Paris’e yerle#tim, 1970’lerin ba#ında. Aralıklı
olarak iki yıl kaldım ve dünya klasiklerini

gördüm. Çok hayran oldu$um  Brezilya
sinemasıyla kar#ıla#tım yani üçüncü dünya
sineması, bu sinema anlayı#ı üzerine
yazarak ülkemize ta#ıdım, bilgilerimi
aktardım. Orada etkilendi$im bir sinemacıyla
Glober Rocha ile tanı#tım. Brezilya’da
sıkıyönetim oldu$u için Paris’te sürgün
hayatı vardı.  Fakat Altın vuru#la çok genç
ya#ta öldü.  Geni# analizler vardı  Ça$da#
Sinema’da.  Biraz karma#ık bir sinemadır da
o. Hem belgesel hem de politik sinema
örnekleridir onlar. Bolivya, Peru sineması.
Solanas vardı Arjantinli.

! Bu sinema esteti"i sizi nasıl
etkiledi?

Ben hep sıyrılmaya çalı#tım etkilerden,
korktum yani, kendi sinemamı kurmaya
çalı#tım. Biliyorsun kendime göre bir dilim
var. Türk Sinemasına benzemeyen. Bunu el
yordamıyla önsezilerle kurmaya çalı#tım. "yi
bir yönetmenin önsezileri önemlidir.  Yılmaz
Güney tabii bizim ku#a$ı çok etkiledi. Bizim
ku#ak Umut filmindeki faytondan indik. Ben
Umut’u gördü$üm zaman #a#aladım.
Onat’ın heyecanını  da anımsıyorum. Lütfi
Akad de be$enmi#, güzel ama belgesel gibi,
demi#. Onat Kutlar “bizim sinemada iki
kırılma noktası vardır, Umut ve Hakkari’de
Bir Mevsim” der.  Biz Türk sinemasının dilini
biraz de$i#tirdik. Dil soyuttu ve oyunculuklar
çok teatraldi.  Oyuncu öne gelir ve uzaklara
bakardı. 

! En çok hayran oldu"unuz
yönetmenlerden biri sanırım Robert
Bresson. Bir söyle#ide basitli"e
ula#maya çalı#tı"ınızı söylemi#tiniz.

Tarkovski dünya üzerinde en yalın
yönetmeni Bresson’u gösteriyor, Türk
sinemasında da Lütfi Akad’tır.  Akad çok
birikimli bir insandı, tüm bunları süzgecinden
geçirip basit mizansenler kurardı. Gerçe$i
arardı ve onunki çok a$ırba#lı bir sinemadır.



Kamerasını kurar ve gerçekli$e eri#ebildi$i
an çekerdi. Türk sinemasında da basitli$e
eri#ebilmi# ender yönetmenlerdendir. Benim
hayatım da böyle geçti. Basitli$e eri#mek
sinemacı hayatımın özetidir. Mesela Godard
travelling ahlaki bir sorundur demi#tir, ben de
geni#leterek kameranın yeri de ahlaki bir
sorundur diyorum. Amma
bakıyorum bazı filmlerde
kamera dola#ıp duruyor,
gevezelik ediyor. Çünkü
yönetmenler ne yaptı$ını
bilmiyor. Sinemanın en
önemli i#i atmosfer
kurmaktır. Atmosferi do$ru
kurarsanız i#in büyük
kısmı hallolur.

! Osman Seden’in
yanındaki aistanlık
döneminden
bahseder misiniz?

Osman Seden
bana her #eyi
ö$retmi#ti, iyi bir
birikimim vardı.
Çünkü bir
sinemacı e$er
çıra$ı onun gibi
film yapmıyorsa
büyük ustadır. Ben
onun gibi film yapmadım.
Ama benim önümü açtı. Özgür bıraktı.
Çalıkku#u filminden sonraki filmi çekmemi
istedi, ama ben hazır de$ilim dedim. Ben
aylıklı yönetmendim. Birlikte 8-9 film yaptık.
Sonra da görü#tük. Bütün yıldızlar Osman
Seden’e ba$lıydı. Daha çok ticari filmler
yaptı. Kemal Film. Büyük firmaydi. "stenen
paraları da veriyordu. Çalıku#u  ba#yapıttır
bence üç saat. "ki ye bölmü#lerdi. Dü#man
Yolları kesti çok iyi filmdir. Çok iyi
yönetmendir ama dü#ük profilli filmler yaptı.
Bilinçli olarak tabii, #irketi ayakta tutmak için.

! Bazı oyuncular da sinemaya sizinle
ba#ladı. Kadir !nanır, Nur Sürer gibi…

Kadir "nanır’la fotoromanla ba#ladık. Çok
da iyi arkada# olduk. Zayıf ince, takım
elbisesi bile olmayan bir çocuktu.
Akrabasının takım elbisesiyle geliyordu filan.
Sonra ben "stanbul Reklam’da çalı#ırken
otuz dakikalık bir yarı belgesel Kumcu
Ya#ar’ı çektim. Orada oynattım. Maalesef o
film Güney Film’in  deposundaydı, askerler
geldi, di$er filmlerle birlikte aldılar götürdüler.
Yıllar sonra basın yoluyla Genelkurmay’dan
o filmi istedim ama yanıt gelmedi. O film yok.
Di$er ke#fim de Nur Sürer. Çukurova’ya
gidece$im Bereketli’yi çekece$im. Tuncel
bana Nur’u tanıttı, deneyelim dedik.
Senaryodan sayfalar okuduk. Kusursuzdu.
Çok da güzel oynadı. Çok gençti. Bülent
Kayaba#’la evliydi. 

! Bir senaryo çalı#masını nasıl
yürütüyordunuz, Tuncel  Kurtiz’le
çalı#mak nasıldı?

Tuncel’le Bereketli Topraklar Üzerinde’de
birlikte çalı#tık. Aslında uyumluydu. Orhan
Kemal o romanda bütün sahneleri diyaloglar
halinde kuruyor. Tüm diyalogları aktarmak
olası de$il. Film uzar. Sonra bu sahne ne
demek istiyor kısmına odaklandık, onu
demek isteyen diyalogu bulup kullandık.
Öyle yürüdük, zor oldu ama güzel bir
senaryo çıktı ortaya. Senin adın yazılsın
dedim. Geride kalmak istiyordum senaryo

konusunda. Hakkari’de Bir Mevsim’de
Onat’la benzer biçimde onun adını yazdık.
Kanal’da da "hsan Yüce’nin senaryosu
istedi$imiz gibi olmayınca i# ba#a dü#tü
deyip çabucak yazmak zorunda kaldık. 

! 1990’lardaki filmlerinizden Mavi
Sürgün’den bahsetsek biraz.

O filmi hem Avrupa kabul etti, hem
Türkiye’de ilgi gördü. O güne dek en

pahalı filmlerden biriydi. 3
milyon mark gibi bir

bütçe vardı. 3
ayda çekildi.

Uzunca bir
süredir. TRT’nin

ortaklı$ı var, kara
treni onlar

ayarladılar.
Mustafa Kemal’in

vagonlarını da
kullandım.

Kameraman Kenan
Ormanlar’ın çalı#ması

da çok ba#arılıdır orada. 
! Daha sonra Avcı

filmi geliyor.
Sinema yazarları o

filmi parçaladılar. Oradaki
en büyük hatam #udur. Arto

Tunçboyacıyan dünyaca
ünlü bir müzisyen, o kadar

güzel bir müzik yaptı ki ben
müzi$in etkisinde kaldım ve

filme ba#tan sona müzi$i dö#edim.
Dolayısıyla o müzik filmi ütüledi. Ondan
sonra da buna çok dikkat ettim, minimal
müzik kullanmaya çalı#tım. Aslında film
Osman !ahin’in hikâyesine dayanır.
Rashomon’dan aldı$ım söylendi ama öykü
ba#kadır aslında. Oradaki anlatım biçimini,
sorgulamayı almaya çalı#tım. Filmde masalsı
bir yapı da var. O filmdeki oyunculuklardan
çok memnun da kalmadım. Filmdeki kuyu
mesela iki defa yıkıldı, yeniden yapıldı. Riskli
bir çalı#maydı. Pek ho#lanmam o filmden.

! Geriye dönüp
baktı"ınızda bu film
benim dil olarak, üslup
olarak en sevdi"im
filmim dedi"iniz
hangisi?

Hakkari’de Bir
Mevsim düzeyinde bir
film bence Türkiye’de
yapılmadı yani.
Çünkü muazzam bir
metin var sonuçta,
diyaloglar. Ayna’yı
da severim,
ki#isel bir filmdir
bir yerde. Zordu
da. Sonuçta iyi
yapamazsanız
seyirciler bıyık
altından güler
size. Tabii ilk
göz a$rısı
Bereketli
Topraklar Üzerinde.
Aylarca üzerinde u$ra#tım. Bu üç
filmi çok severim. Ama film yapılı#ı sırasında
ya#adıklarım benim için daha önemlidir. O
filmde o kadar çok hatıram var ki. Ayna’yı
Yunanistan’da çektim, Türkiye’de sıkıyönetim
vardı. Yapım  gitmek istemedi oraya.

Yunanistan’da orta$ımız vardı. Andros diye
ıssız bir adada çektik.  Do$u Anadolu’da
Pula kasabasına benzeyen bir yer bulduk.
Ama her yerde kiliseler vardı, onları
saklayarak iyi bir atmosfer kurduk.  Rüzgâr
çok yardım etti bana. Filmde de kullandım.
Do$al efekt gibi. Bir de  Robert Bresson’un
sesçisi çalı#tı o filmde. Ne kadar usta
oldu$unu anladım. Biz uyurken bile mekânın
seslerini kaydediyordu. 

! Hemen sonra Dilan adlı daha az
konu#ulan bir filminiz var.

Dilan’ın ayrı bir hikâyesi var. Cannes’da
Yönetmenin On Be# Günü bölümünde
gösterildi. Yüzlerce film arasından seçildi.
Büyük bir yönetmen ça$ırıyoruz dediler,
sevdiler sanırım. Kamera arkası çok zordu.
"sviçreli yapımcı geldi, bu #artlarda burada
bırakamam sizi dedi, ekibini götürmek istedi.
Ama ekip dedi ki biz iyi bir i# çıkarıyoruz,
öyle kaldılar. Berlin’e döndü$ümüzde birçok
arkada#ımız travma geçirdi. O kadar
etkilendiler A$rı’daki ko#ullardan. O film
beklemek teması üzerine kuruludur. Genç
kız, bekler, ama gelmez. Ba#langıç noktası
Godot’yu Beklerken’den ilham almı#tı. Bunun
üzerine oranın do$asını kullandık.

d nzl m İdİ oİrs davasas
! Siz daima kendinizi yenileyen  bir

yönetmensiniz. Ele aldı"ınız tür ve
temaları derinle#tiren bir anlatımınız var.
Son filmlerinizden Vicdan ve Gece de bu
anlamda nasıl de"erlendiriyorsunuz?

Hasan Özkılıç’ın öykülerinde görsellik
var. Senaryo yazar gibi yazıyor. Onu
ke#fettim, tanı#tık. Bu Osman !ahin’de de
var. Vicdan’ı yaptık, ili#kim devam etti.
Romanların ve Kürtlerin ya#adı$ı bir
mahalleden geçtik bir gün, bana bir #eyler
anlattı, bunun romanını yaz dedim. Zahid’i
yazdı. Sonra yolladı.  Bunu yapıyorum dedim
ve yıllar sonra "zmir’e tekrar geldim. Gece’yi
de böyle yaptık. Türkiye’de maalesef drama
yapılamıyor, melodrama hemen kayıverir.
Vicdan ve Gece iyi yapılmı# dramlardır.
"kisinde melodram e$ilimi yoktur. Bir de

Nurgül  Ye#ilçay ve Tülin Özen
Vicdan’da do$açlamaya

yatkın biçimde
oynadılar ve çok iyi

bir elektrik
tutturdular. Tel

örgülere tırmanıp
"zmir’e küfrettikleri

sahne gergindi epeyce,
ben o sahnede epey

gerdim herkesi.
Atmosferi germem

gerekti$i için öyle yaptım.
Bu arada iki filmin arasında

Yük filmim var ve açık
söyleyeyim Yük’ten iyi film

yapamam. Benim için çok
önemlidir. Orada Bresson’a

selam gönderdim. 
! Peki yeni bir projeniz

var mı?
Benim fiili olarak sinema

hayatım bitti, doyuma ula#tım
istedi$im filmleri yaptım, sevdi$im

i#leri yaptım. Son projemiz de
olmadı maalesef. Çıkan destek yeterli
olmadı. Prosedür i#ler uzayınca filmden
vazgeçti$imi bildirdim. 
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"zmir Kısa Film Festivali içerisinde
yarı#ma filmlerini "zmirli sinemaseverler ile
festival salonlarında izleyip yarı#ma için
de!erlendirecek olan festival jürisi belli oldu.

BU yıl 23. kez sinemaseverlerle bulu#acak olan "zmir
Kısa Film Festivali’nde yarı#ma filmlerini de$erlendirecek
jüri belli oldu. Yönetmen Ömer Faruk Sorak ba#kanlı$ında
olu#turulan jüri ulusal kurmaca kategorisinde bulunan 13
kısa filmi de$erlendirecek. Ba#arılı oyuncu Saadet I#ıl
Aksoy, Türkiye’de uluslararası film prodüksiyonlarının
yapılmasına imkan sa$layan Zeynep Santiro$lu Sutherland,
Agörüntü yönetmeni Orçun Özkılınç ve Exxen genel
müdürü Ümmü Burhan festivalde hem filmleri
de$erlendirecek hem de sektör tecrübelerini genç
sinemacılar ile payla#acaklar. 

Belgesel, deneysel ve animasyon kategorisinde
akademisyen Ahmet Gürata, Akademisyen Sabire Soytok
ve ba#arılı animasyon sanatçısı Batuhan Köksal filmleri
de$erlendirecek isimler. 

Uluslararası kategoride ise 2014 yılında "zmir Kısa Film
Festivali’nde en iyi film ödülü alan ve geçti$imiz yıl yaptı$ı
uzun metraj filmi “Son Banyo” ile birçok ödül kazanan David
Bonneville, Portekiz’de kadın yönetmenlere yönelik
programları ile bilinen PortoFemme Uluslararası Film
Festivali direktörü Rita Capucho ve film program ve
da$ıtıcısı Aitor Arenas Suso jüri olarak yer alacak.

BU yıl hem online hem de fiziksel olarak
gerçekle#tirilecek olan festival gösterimleri ücretsiz olarak
Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Buca Belediyesi
Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online izleme
platformunda gerçekle#tirilecek. Film programına www.
izmirkisafilm.org adresinden ula#ılabilir.

Sinemaseverleri
yüzlerce film bekliyor
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!ZM!R'de ya#ayan diorama sanatçısı !imal
Gürkan ve "zmir Kısa Film Festivali i#birli$inde
hazırlanan ''Sinema ve Mekân'' konulu

diorama sergisi 14-20 Kasım 2022 tarihlerinde,
"zmir Kısa Film Festivali içerisinde gösterime
açılacak. Sergi, ikonik film karelerini diorama

sanatıyla bulu#turarak, hepimizin tanıdı$ı
bildi$i sahneleri sinema perdesinden çıkarıp
ziyaretçileriyle bulu#turacak.

%!MAL Gürkan tarafından 3 boyutlu yazıcı
kullanmadan, tamamen el yapımı olarak
hazırlanan sergide; Grand Budapest Hotel,
Interstellar, Psycho, The Shining, The Dark
Knight, Harry Potter, Truman Show ve Lord Of
The Rings gibi kült filmlerden ikonik sahnelerin
dioramaları yer alıyor. Diorama çalı#maları için
seçilen filmler, izleyenlerin hayatlarına

dokunmu#, içinde karakterler olmasa dahi
görünce herkesin anlayabilece$i sahnelerden;
mekân ve ki#i, mekân ve sinema olguları göze
alınarak seçildi.

Sergi hazırlıklarına #ubat ayında ba#landı
ve her diorama sahnesi 3-4 haftalık bir çalı#ma
sonucu ortaya çıktı. Hazırlık süreci film
seçildikten sonra sahnenin dikkatle

incelenmesi, kamera arkası görüntüleri ve film
hakkında çekilmi# belgeselleri izleyip,
ara#tırmaları okuyarak ba#lıyor. Çünkü bu
mekanları hatırlanabilir ve özel kılan #eyler
karakterlerle birlikte mekânı olu#turan küçük
detaylardır. Bunu göz önünde bulundurarak,
dioramalardaki tabloların bile olabildi$ince
gerçe$ine yakın olmasına dikkat edildi.

Unutulmaz Filmlerden Hafızalara Kazınmı# Mekanlar

Sinema ve Mekan Sergisi
Diorama nedir?Diorama nedir?Diorama nedir?Diorama nedir?Diorama nedir?

D!ORAMA, en basit tanımı ile farklı sanat

disiplinlerinde faydalanarak hayal gücü ile üretilen ya

da gerçekte ya#anmı# olan olayların belli bir ölçek

yardımı ile üç boyutlu #ekilde tasarlanmasıdır. 
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YILDIZ S"NEMASI: Hatırlıyorum (2021)
Süre: 95 dk.
Yönetmen: Dilek Tunalı
Yönetmen Yardımcısı: Tarık Zana Arslan

"zmir’in kültürel ya#antısında
Basmane’de çok önemli bir konumda
olan ve yıllarca kapalı gi#e yurtiçi ve

yurtdı#ı filmleri seyirciler ile bulu#turan
Yıldız Sineması "zmir Büyük#ehir

Belediyesi tarafından satın alındı. Kentin
kültürel hayatına tekrar kazandırılacak

olan sinema ile ilgili akademisyen Dilek
Tunalı bir sözlü tarih çalı#ması

gerçekle#tirdi. Yüksel Kazmirci ve
Sancar Maruflu’ya ithaf edilen Yıldız

Sineması: Hatırlıyorum (2021) belgesel
filmi "zmir Kısa Film Festivali

Kapsamında Fransız Kültür Merkezi’nde
gösterilecektir. Dilek Tunalı belgeseli ve

Yıldız Sineması’nı anlattı.
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1952-1988 arasında, önemli oranda
sinema ihtiyacını kar#ılayan Basmane’deki
Yıldız Sineması, Türkiye’nin de$i#en sosyo-
politik, sosyo-kültürel durumuna ayak
uydurmu# bir sinema. Ya da tüm bu
de$i#imleri Yıldız Sinemasının hem
perdesinde hem binasında, hem de seyirci
profilinde görebilmek mümkün. 1988’den
sonraki dönemde de binanın spor oyunlarına
yönelik bir mekan olarak kullanılmaya
ba#lanması da bunun kanıtı.

Bugünlerde gerek zamanın a$ır yükünden,
gerek nemden, gerekse depremlerden aldı$ı
yaralarla kırık dökük bir #ekilde ayakta
kalmaya çalı#an bir zamanların Mavi Boyalı
Yıldız Sinemasının belle$ini kimi bellek
yoklamalarıyla ortaya çıkarmaya çalı#tık.
Bergson’un söyledi$i gibi “içsel süre” tanımına
denk gelen bir #ekilde “belle$in geçmi#i
#imdide ta#ıyıp devam eden ya#amı”
üzerinden kurgulamaya çalı#tık bu filmi.

“Yıldız Sineması: Hatırlıyorum” ismini
ta#ıyan bu belge film. 1 saat 35 dakika 13
saniye sürüyor. bu belge filmde ya#ları 62 ile
92 arasında de$i#en 19 ki#iyle görü#üldü. 14
erkek, 5 kadın görü#mecinin ya# aralı$ı #u
#ekilde ayrımlanabilir: 60 ya# aralı$ında 7; 70
ya# aralı$ında 9; 80 ya# aralı$ında 2; 90 ya#
aralı$ında 1 ki#i. 

Sözlü tarih çalı#masını yaparken
belirledi$imiz kriterlerden biri de, genel anlatıcı
düzeyindeki 6 ki#inin dı#ında, 6 ki#inin de
Yıldız Sinemasına kom#u olan Tilkilik,

Namazgah, Faik Bey ve Ballıkuyu gibi
semtlerden olması, geriye kalan 7 ki#inin de
Yıldız Sinemasının arka kısmına denk gelen
Sinema Profesörü Jur.Alim !erif Onaran’ın da
ya#adı$ı 1276 sokakta ya#ayan sinema
müdavimleriydi. Böylece hem tek bir sokak
hem de civar sokaklardan/mahallelerden ve
semtlerden Yıldız’a film seyretmeye gidenlere
belli ba#lı sorular yöneltildi.

y k m sİ amralltrae
Yöneltilen ortak soruları #u

#ekilde özetleyebiliriz;
katılımcılardan kendilerini
tanıtmaları ve Yıldız
Sinemasıyla kurdukları ili#kiyi
de$erlendirmeleri istendi.
Onlara göre Yıldız nasıl bir
sinemaydı? Çalı#anlar ve
sinemanın düzeni nasıldı?
Yıldız Sineması en çok
hangi filmleri gösterirdi ve
katılımcılarımızın orada
film seyretme deneyimi
var mıydı? Yıldız
Sinemasında seyredip
unutamadıkları filmler
hangileriydi? Filmlerin
dı#ında Yıldız
Sinemasında farklı
etkinlere ya da
galalara denk
gelmi#ler miydi? O zamanki

sinema anlayı#ı ve seyirci profili nasıldı?
Bunları dönemlere ayırarak anlatmaları istendi.
"zmir’deki di$er sinemalarla kar#ıla#tırıldı$ında
Yıldız Sineması nasıl bir yere sahipti? Perde,
ses, ı#ık gibi teknik özellikler nelerdi?
Sinemaya kimlerle gidiyorlardı ve sinemaya
gitmek nasıl bir eylemdi? Filmlerin duyurusu
nasıl yapılıyor nasıl haber alınıyordu?
Sinemada ne yenilir, ne içilirdi? Çevredeki
esnaf nasıldı? Kazmirci ailesi sinemayı nasıl
yönetiyordu?

Bu soruların tümü tamamen yanıtlanmadı
fakat teknik ve mesleki konulara

göre daha spesifik
sorular da soruldu. Bu
ki#iler sinema
i#letmecisi, gazeteci ve
afi# ressamı olan
katılımcılara yöneltildi. 

Belge filmimiz (sözlü
tarih çalı#mamız)  bazı
bölümlerden olu#maktadır
ve do$al olarak cevapların
sadece ilgili kısımları ilgili
bölümlerle uyumlu hale
getirilmi#tir. Bölümler #u
#ekildedir: 1-) Yıldız’a Kom#u
Olanlar 2-)"#letme Olarak
Yıldız Sineması 3-)Film
Seyretme Deneyimi Olarak
Yıldız 4-)Neler Seyrettik Neler 5-
)Gündelik Ya#am ve Yıldız
Sineması 6-)Hatırlıyorum.
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Ba#ka Sinema
Yepyeni ve Farklı bir Sinema Deneyimi: 

Ulusal ve uluslararası ba#ımsız filmlerin gösterilmesi için mekan ve imkan yaratarak, gi"e filmlerine
alternatif olacak kaliteli sinema ürünlerini izleyiciyle bulu"turma hedefiyle Bir Film ve Mars
Prodüksiyon "irketlerinin ortaklı#ı ve Kariyo Ababay Vakfı’nın deste#iyle hayata geçirilen Ba"ka
Sinema gün boyu ardı ardına ve antraksız olarak sundu#u filmlerle izleyiciye seçme özgürlü#ü
sunuyor. 1 Kasım 2013’te 2 "ehirde toplam 4 salonda faaliyet göstermeye ba"layan Ba"ka Sinema,
Ocak 2022 itibarıyla 22 "ehirde toplam 39 salonda filmler gösteren bir zincire dönu$"mu$" ve kaliteli film
arayan sinemaseverlerin yakından takip etti#i bir marka haline gelmi"tir. Faaliyet gösterdi#i 8 yıllık
su$re içerisinde yakla"ık 4.5 milyon kadar seyirciye ula"mı" ve yakla"ık 500 film göstermi"tir.

BA%KA Sinema’nın yerli yabancı, güncel
klasik, dram, komedi, korku, animasyon gibi
farklı türleri harmanlayan Berlin, Cannes,
Venedik gibi festivallerde ödüller kazanan
kaliteli filmleri barındıran programı
uzunca bir
süredir "zmirli
sinemaseverlerle
de bulu#maya
devam ediyor.
Alsancak Karaca
Sineması’nda ‘’Bize
Her Gün Festival’’
sloganıyla devam eden gösterimler, günün her
saatinde festival filmlerini seyircisiyle
bulu#turuyor.

Ba#ka Sinema ile "zmir Uluslararası Kısa
Film Festivali, kısa filmlerin dijital ve fiziksel
platformlarda daha fazla sayıda insana
ula#abilmesi, kısa filmlerin sinema salonlarında

vizyon programlarına alınabilmesi ve kısa film
yönetmenlerinin sonraki projelerinde ihtiyaç
duyaca$ı danı#ma deste$inin kar#ılanabilmesi

için 2022 yılından
itibaren i# birli$ine
gidiyor! Dünya ve
Türkiye
festivallerinden
ödüllü filmlerin
da$ıtımcılı$ını
üstlenen Ba#ka

Sinema, bu yıldan itibaren kısa filmlere
de yer açıyor. Hem kısa filmlerin daha fazla
sayıda insana ula#abilmesini hem de kısa film
yönetmenlerinin gelecek projeleri için yapım ve
da$ıtım süreçlerinde nitelikli danı#manlık
alabilmelerini amaçlayan proje, "zmir Kısa Film
Festivali’yle ba#lıyor. En "yi Film, Jüri Özel
Ödüllü Film ve Ba#ka Sinema’nın festival
seçkisinden belirleyece$i dört filmle beraber

toplamda altı filme verilecek olan Ba#ka
Sinema Da$ıtım ve Destek Ödülü’nün
kapsamı #öyle: 

1- Ba#ka Sinema’nın film
programlarını yaptı"ı dijital ve fiziksel
ortamlarda özel gösterim imkanı.

2- Ba#ka Sinema’nın film tedarik etti$i
açıkhava mekanlarında özel gösterim imkanı.

3- Ba#ka Sinema’nın Ba#ka Çar#amba
kapsamında özel gösterimler
programladı"ı sinema salonlarında
gösterim imkanı.

4- Filmlerin yönetmenlerinin film yapım
ve da$ıtım süreçleriyle alakalı fikir alı#veri#i
ve danı#manlık ihtiyacı olması durumunda
Ba#ka Sinema’ya direkt olarak ula#abilme
imkanı.

5- Filmlerin yönetmenlerinin ilk uzun
metraj film projelerinde Ba#ka
Sinema’dan danı#manlık alabilme imkanı.



"""
Ya"ar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü, ö#rencilerini sektöre hazırlamak adına !zmir Sinema Ofisi i"
birli#ine imza attı. Ba#ımsız Film Yapımcıları için !" Planı dersi kapsamında, ö#renciler, dokuz film
projesi hazırlayarak kurum temsilcileri ve akademisyenlerden olu"an jürinin kar"ısına çıkarken birinci
seçilen projeye ise “!zmir Sinema Ofisi Kısa Film Yapım Danı"manlı#ı” ödülü verildi.

YA%AR Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Film Tasarımı Bölümü, akademi ile
sektörü bulu#turmak, ö$rencilerine deneyim
kazandırmak için "zmir Sinema Ofisi ile i# birli$i
yapıyor. Bölüm Ba#kanı Doç. Dr. Sevcan
Sönmez ve Ara#tırma Görevlisi Sertaç
Koyuncu’nun yürütücülü$ündeki Ba$ımsız
Film Yapımcıları için "# Planı dersi
kapsamında, film projesi geli#tirme atölyesi ve
yarı#ması düzenlendi. "zmir Sinema Ofisi’nden
Gülen Saygı, Yusuf Saygı, Görkem Kiter ile
akademisyenler Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr.
Ö$retim Üyeleri Dilara Balcı Gülpınar ve Onur
Çakaloz ile Uzman Kerem Kaban’ın jüri üyesi
oldu$u etkinlikte ö$renciler dokuz projeyi
be$eniye sundu.

Yönetmen ve yapımcıdan olu#an iki ki#ilik
ö$renci grupları halinde sunum yapılırken
de$erlendirme sonucunda, Barı# Kösem ve
Aleyna Songelen’den olu#an ekip "zmir
Sinema Ofisi tarafından sa$lanacak Kısa Film
Yapım Danı#manlı$ı Destek Ödülü’nü kazandı.
Etkinlik sonrasında, proje sahibi di$er
ö$renciler de jüri üyelerinden hem
de$erlendirmelerini aldı hem de sektör
profesyonelleri ile bir araya gelebilecekleri
farklı danı#manlık hizmetleri için "zmir Sinema
Ofisi ekibi ile görü#tü.

Sinema için i# birli!i



!zmir Kısa Film Festivali
kapsamında düzenlenecek olan

!zmir Film Works içerisinde bu yıl
düzenlenecek olan ye"il film yapımı

ile ilgili olarak bir söyle"i
gerçekle"tirecek olan yönetmen

Serpil Altın ve yapımcı Korhan U#ur
son filmleri “Gelecek 2121” filmini

sürdürülebilir film kuralları
çerçevesinde gerçekle"tirdiler.

Geçti#imiz yıllarda çektikleri Bayram
Harçlı#ı, Yüzme Ö#reniyorum ve

Hırsız kısa filmleri ile !zmir Kısa Film
Festivali’nde gösterimde yer alan ve

en son filmleri ile sürdürülebilir film
üretimi konusunda Türkiye’ye bir
örnek olu"turan ekip ile keyifli bir

söyle"i gerçekle"tirdik.

Türkiye’ye bir örnek
OLU$TURAN EK"P

Seda: Merhaba Serpil Altın ve Korhan
U$ur, söyle#imize ho# geldiniz.

Serpil, 1979 Eski#ehir do$umlusun.
Sinema-TV mezunusun. Korhan sen de
Ekonomi ve Elektronik okudun. "kinizin de
reklam, dizi ve sinema alanlarında
direktörlükleri ve prodüktörlükleri var. 2016’da
Serpil Altın Film’i kurdunuz ve artık buradan
devam ediyorsunuz. Buraya kadar neler
eklemek istersiniz?

Serpil: Merhaba Seda Hanım. Bu aralar
“RA%MEN” kelimesinin mesle$imizle ili#kisini
konu#uyoruz. "nandı$ımız bir dü#ünce var: “Bir
film üretmeye çalı#ırsın ve bütün dünya sana
kar#ıdır.” Bütçesizli$e RA%MEN, riyakarlı$a
RA%MEN, adaletsizli$e RA%MEN,
umutsuzlu$a RA%MEN, olumsuz ele#tirilere
RA%MEN, engellere RA%MEN… Sanırım
sorunuza en uygun cevabım: “Tüm bu
RA%MEN’lere RA%MEN kendimizi
geli#tirmeye, umudu kaybetmemeye,
yazmaya, okumaya, izlemeye, ara#tırmaya,
inanmaya, üretime devam etmeye, gerçek film
dostlarımızı ke#fetmeye çalı#tık ve devam
ediyoruz.”

Korhan: Bu sektörün merkezinde kalarak
çevremizi geni#letmeye devam ettik. Sinema
yapmak için paradan daha de$erli olan #ey, iyi
ekip arkada#larına sahip olmaktır. Bunun
farkına vardı$ımız için nitelikli ve bize saygı
duyan i# arkada#larıyla dostluklar kurduk.
Daha sonrasında uzun metrajlarımızı da bu

insanlarla beraber yaptık.
Seda: Serpil, ben seni 2014 yapımı

Bayram Harçlı$ı filmin ile tanıdım. 2017’de
yaptı$ın Yüzme Ö$reniyorum filminde,
yüzümüze çarptı$ın bakı# açısıyla da çok
sevdim. Kısa Film Yönetmenleri Derne$i
üyesisin. Kısa filmlere yapımcılık da
yapıyorsun. Bize biraz kısa filmlerini fikir
a#amasından da$ıtım a#amasına nasıl
getirdi$ini, bu süreçte seni en çok zorlayan
kısımları anlatır mısın?

Serpil: Kendi üretti$imiz filmler dı#ında
aslında ba#ka yönetmenlerin filmlerine idari
yapımcılık yapıyorum. Sadece Korhan’ın
yönetti$i ve kendi yönetti$im filmlere yapımcılık
yapıyorum diyebilirim.

Kısa film bana göre uzun metrajdan çok
daha zor bir alan. Öncelikle çarpıcı bir fikriniz
olması gerekiyor. Bu çarpıcı fikri de kısa
zamanda vurucu bir #ekilde anlatmak i#in sırrı.
Ben aklıma bir fikir geldi$inde önce fikrin Kısa
Film yapmaya de$er bir fikir olup olmadı$ını
sorguluyorum. YÜZME Ö%REN"YORUM
filmim bu mantıkla üretti$imiz bir filmdi.
Prodüksiyon süreci zorluydu. Denizde geçiyor
olması iyi bir proje tasarımı gerektiriyordu. Bu
konuda ortak yapımcım Korhan U$ur’un
deneyimleri çok önemliydi. O dönemde
alınabilecek fonları ara#tırıp ba#vurularımızı
yaptık. Bu süreç aynı zamanda geri dönü#leri
de de$erlendirdi$imiz, projeyi daha da
geli#tirme imkanı sa$ladı$ımız bir zaman oldu.
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Bazı fonlar kazandık. Tabi ki üretim için
yetersizdi. Kendi öz kayna$ımızı da bütçemize
dahil ettik. Az ki#inin oldu$u bir ekip kurarak
kontrollü #ekilde çekimleri yaptık. Montajı
bitirdik. Sonrasında i#in en zorlu a#aması
ba#ladı: “Filmi seyirciyle bir araya getirmek:
Da$ıtım.” Türkiye’de maalesef kısa filmlerimizi
seyirciyle bulu#turacak bir da$ıtım a$ına sahip
de$iliz. Sadece festivallere gönderebiliyor ya
da dijital platformlardan faydalanabiliyoruz. Bu
noktada iyi bir strateji gerekiyor. Biz
önceli$imizi festivallere verdik. Uluslararası
"zmir Kısa Film Festivali Türkiye’nin en iyi kısa
film festivalidir. Kısa film üreten yönetmenlere
iyi gösterim alanları sunup seyirciyle
bulu#turan, yönetmenlerin ve filmlerin
geli#mesine katkı sa$layan bir festivaldir. Bu
festivalden bu #ekilde bahsediliyor olmama
sebep olan da Yusuf Saygı ve ekibidir. Bu
anlamda ülkemize ve yönetmenlere
katkılarından ötürü onlara te#ekkürü bir borç
bilirim. Kısa Film Yönetmenleri Derne$imiz ve
Dernek ba#kanımız Sidar Serdar Karaka# ile
birlikte dirsek temasıyla hareket ediyorlar. Bu
da oldukça önemli bir duru#tur.
Tekelle#meden, imece ve birbirine destek ile
geli#ebilecek bir sistem yaratmaya özen
göstermeleri de ayakta alkı#lanacak bir
duru#tur. Yüzme Ö$reniyorum filmimiz de
Uluslararası "zmir Kısa Film Festivali’nde bu
imkanlara sahip olabilme hakkına sahip
olmu#tur. Sonraki yolculu$unda ise sadece
filmimizi hak edebilecek festivallere ba#vuru
yaparak ilerledik. Bunu söylüyorum; çünkü
rakamları giderek artan kısa film festivalleri
kirlili$i var. Hem ülkemizde, hem de
yurtdı#ında. yönetmenler filmim insanlara
ula#sın içgüdüsüyle onca emek harcadı$ı
filmini olur olmaz her festivale gönderme
e$iliminde oluyor. "nsan çocu$unu hiç
tanımadı$ı bir yabancıya emanet eder mi?

Seda: Kısa film çok ba#ka bir alan, hep
söylüyoruz. "lk kurmaca uzun metrajını
çekerken, kısa film deneyimlerin seni nasıl
besledi? “"ki metraj arası #u kısım gerçekten
çok farklı” diyebilece$iniz noktalar neler?

Serpil: Her ne kadar ilk uzun metrajımı
yönetmen olarak çekiyor olsam da; aslında
yapımcı olarak üçüncü uzun metraj filmimi
üretiyordum. O sebeple yönetmen kimli$im ile
sorunuza cevap vermek isterim:

Aslında tek ve en büyük fark: “Zaman”.
Uzunu üretti$iniz zaman dilimi kısaya göre
daha uzun. Yoksa uzun çekiyorum daha çok
özen ve emek harcamalıyım gibi bir ayrıma
asla girmiyorsunuz. Hatta daha önce de ifade
etmeye çalı#tı$ım gibi, kısa uzuna göre daha
yaratıcı alanlarınızı zorladı$ınız bir metraj.
Zamanınız kısa oldu$u için çarpıcı anları
ke#fetmeye yönleniyorsunuz. Uzun metrajda
anlataca$ınız öykü için adımlarınızı daha sakin
atıyorsunuz. Kısanın beni en iyi besledi$i alan
disiplinli, dikkatli ve amaçlı olmayı ö$retmesi
oldu.

Seda: Gelelim Bir Zamanlar Gelecek:
2121 filminize. Filminiz, distopik bir
atmosferde, iklim sorunu ve kıtlık sebebiyle yer
altında ya#amaya ba#layan koloniden bir
aileye odaklanıyor. Filmin konusunu ve fikrin
nasıl çıktı$ını anlatır mısınız?

Serpil: Bu soruya daha önce ba#kalarıyla
yaptı$ımız röportajlarımda uzun uzun cevaplar
vermeye çalı#tım. Bu sefer biraz daha kısa ve

öz bir cevapla yanıtlamaya çalı#ayım:
“Gelecek ve ya#adı$ımız sistem kaygısı” bu
filmin ortaya çıkmasındaki en büyük itici
güçtür.

Korhan: Serpil hikayesini ilk anlattı$ında
çok heyecanlandım. Çok cesur bir ilk film
olaca$ını söyledim. Hikâyenin özü çok
güçlüydü. Bizi sürükleyen o özünden
uzakla#madan yapabilece$imiz küçük bir
dekorla bu hikâyeyi nasıl anlatabiliriz diye
günlerce konu#tuk, tartı#tık, zorlandık. Dü#ük
bir bütçe ile bilim kurgu yapmak ("zleyici
tarafından dalga konusu olmadan, ciddi bir
hikaye anlatmak) inanın korkunç yıpratıcı bir
#ey. Ama biz inancımızı asla kaybetmeden
Don Ki#ot gibi gözümüzü karartıp daldık. "yi ki
de yapmı#ız. Türkiye sineması adına de$erinin
çok sonradan anla#ılabilece$i bir i# oldu$unu
dü#ünüyorum.

Seda: Serpil, filminde bilimkurgu türünde
ba#yapıtlara pek çok referans gördüm (Star
Trek, Star Wars, 1984, Ex Machina, Damızlık
Kızın Öyküsü, Cesur Yeni Dünya, Midsommar
vs.) Senaryoyu yazmadan önce nasıl bir
çalı#ma yaptın?

Serpil: 16 ya#ımda 1984’ü okudu$umda
çok heyecanlanmı#tım. Arkasından Cesur Yeni
Dünya ise beni büyülemi#ti. Hiçbir zaman sıkı
bir Star Wars hayranı olmadım; ama tüm
filmleri izlemi#imdir. Damızlık Kızın Öyküsü ise
favori hikayelerimden biridir. Fikrin olu#umunda
da, üretiminde de ister istemez yakınlık
hissetti$iniz, hayranlık duydu$unuz sanat
yapıtlarından aldı$ınız referanslarla iç içe
geçebiliyor. Dünya sinema tarihinde çekilen ilk

bilim-kurgu filmi Georges Melies imzası
ta#ıyan “Aya Seyahat” filmidir. Üniversitede
yaptı$ım kısa filmlerdeki denemelerimle
hocalarımın bana BAYAN MELIES demesinin
de bo#a olmadı$ını dü#ünüyorum. Aslında tüm
bunların temelinde diyalektik materyalizme
olan inancım yatıyor. Tez, antitez ve sentez.
Ben filmlerimizin “Sentez” oldu$una
inanıyorum. Bilimkurgu sinemasının, gelecekte
olması muhtemel, bilimsel, dünyayı, insanlı$ı
ve ya#amın gidi#atını büyük ölçüde
etkileyecek olaylara kar#ı izleyicisini uyarma
özelli$i var. Bu özelli$i sistem üzerinden
bütünle#tirerek sistemin içinden çıkın diye
seyirciye fısıldıyorum. Bu fısıldamanın
olu#masından önce de uzun okuma ve izleme
dönemi geçirdik diyerek sözü e# yazarım
Korhan’a bırakayım…

Korhan: Bilimkurgu türünde film yapmak
çok detaylı bir ön çalı#ma gerektiriyor. Sonuçta
var olmayan bir dünyayı olu#turmaya
çalı#ıyorsunuz. Bu sebeple bu konuda
önceden yazılmı# edebi eserleri ve çekilmi#
filmleri de detaylı incelemek gerekiyor. Çünkü
bu eserlerde ba#ka eserlerin analiz edilmesiyle
olu#uyor. Ülkemizde bu türün fazla örne$i
olmadı$ı için dünyadaki büyük eserleri es
geçemezdik. Ancak onların eserlerine yeni bir
bakı# açısı ve söylem eklemek zorundaydık.
Ya#adı$ımız ça$ın gelecek üzerine bize
fısıldadıklarını dinledik. Günden güne kötüye
giden dünyanın insanlardan kurtulmaya
çalı#aca$ı onları yerin dibine sokaca$ı fikri,
bize bu öyküyü yazma motivasyonu sa$ladı.
Gençlerin bir önceki neslin hatalarının
cezalarını çekmek yerine büyük bir devrim
yapmak isteyeceklerini dü#ündük. Böylelikle
filmin temel çatısı olu#tu.

Seda: Senaryoyu birlikte yazdınız.
Senaryo a#amasından ba#layarak birlikte
çalı#mak nasıldı? Özellikle bakanlık deste$i de
almadı$ınızı belirtirsek, bir filmi yapabilmeye
olanak sa$layacak imkanları nasıl
olu#turdunuz?

Serpil: Bu çarpıcı sorunuz için öncelikle
size çok te#ekkür ederim. Her #eyden önce
istedi$im tek bir üretim biçimi vardı: “Ba$ımsız
olmak.” Kendimi sansürlemeden ilk filmimi
üretmek hedefimdi. Bu tarz filmlere her ne
kadar festival filmi ya da teorideki do$ru adıyla
“Ba$ımsız Film” diyor olsak da gerçekten ne
kadar Ba$ımsız filmler oldu$unu uzun
zamandır sorguluyordum. Bakanlık ya da
yurtdı#ındaki fonları alabilmek için, festivallere
filmim seçilsin diye yola çıkmak bir yönetmen
için korkunç bir durum! Maalesef üretim
#artlarında öncelikli sorun bütçe oldu$u için de
bunu yapmıyorum diyen yönetmenin de
kendini kandırdı$ını dü#ünüyorum. Etrafımda
pek çok yönetmen arkada#ımdan duydu$um
bazı cümleleri size aktarmak istiyorum:
“Karakterim bu cümleyi söylerse bana
Bakanlıktan para çıkmaz!” ya da “Avrupa’da #u
fona seçildim; ama karakterimin Türkiye
hakkında söyledikleri övgü dolu cümleleri
atarsam daha iyi olaca$ını söylediler.” !imdi
durup bir dü#ünelim. Ben filmimi çekmeliyim
motivasyonunda olan biri, bütçesini bulabilmek
için üstelik henüz tanınan, bilinen bir yönetmen
de de$ilse, gerçekten ne kadar BA%IMSIZ
olabilir? O paraya ula#abilmek için birilerinin
istediklerine boyun e$mek zorunda kalır. Bunu
gözlemledi$imde ise tek do$ru yöntemin bu
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projeye güvenebilecek insanları bir araya
getirmek ve öz kaynak kullanmak oldu$una
karar verdim. Sinemadan kazandı$ım paraları
biriktirmek ve kazandı$ım film dostluklarını
biriktirmek bu imkanı sa$layacak olana$ı
yaratan etmenlerdi.

Senaryo a#amasında Korhan ile hep
uyumlu çalı#ıyoruz. Çatıyı olu#turmak ilk
i#imiz. Bunu uzun süre sorgulamak ise en
önemli a#aması. Sonrasında
“Outline” bitti$inde karakterin
kuraca$ı diyaloglar için filmin
içine girerek, zaman zaman
da oynayarak cevaplar
bulmaya çalı#ıyoruz. Bir süre
filmi unutup, yazdıklarımıza
bir süre sonra tekrar
bakıyoruz. Farklı iki
cinsiyette yazar oluyor
olmamız da filmin
perspektif olu#umuna
katkı sa$layan bir süreç.
Korhan kadın bir karakter
için bir cümle
yazdı$ında, ya da ben
erkek bir karakter için
yazdı$ımda bunu
birbirimize inandırmaya
çalı#ıyor olmak da i#in
en önemli
parçalarından biri. Bu
kadın ya da adam
gerçekten bunu bu #ekilde mi söyler? diye
sorguluyoruz.

Korhan: Öncelikle masa ba#ında çok
dikkatli çalı#tık. Bize inanan çok iyi ekip
arkada#ları ile yola çıktık. Onlarla filmi nasıl
gerçekle#tirebiliriz diye çok kafa yorduk. Bizi
rahatlatacak çok önemli sponsorlar bulduk.
"mkanlarımız do$rultusunda çalı#abilme
konusunda oyuncularımızla samimi bir

konu#ma yaptık. Sa$ olsun oyuncularımızın
hepsi projeye inandıkları için bize ellerinden
gelen deste$i verdiler. Bir filmi gerçekle#tirmek
için iki önemli #eye ihtiyacınız var. Birincisi size
inanan insanlar, ikincisi direnmek. Bunlar
paradan çok daha önemli gereklilikler. Biz bu
ikisine de sahip oldu$umuzu gördü$ümüz an
hiç korkmadan yolumuza devam ettik.

Seda: Korhan, filmin prdüksiyon tasarımı,
kurgusu, görüntü yönetimi ve ses tasarımı

oldukça ba#arılı. Seti
nerede
kurdunuz,
çekimler ne
kadar sürdü?
Post prodüksiyon
ne kadar zaman
aldı?

Korhan:
Senaryo hazır
olduktan sonra filmin
çekim öncesi masa
ba#ı çalı#ması 6 ay
sürdü. Dekor
çizimlerini yönetmen
olarak Serpil hazırladı.
Sanat yönetmenimiz
Özüdo$ru Cici bu
taslak çizim üzerine
müthi# eklemeler
yaparak geli#tirdi.
Görüntü yönetmenimiz
Kaan Çalı#kan ı#ık

tasarımı noktasında dekor yapım a#amasında
çalı#maya ba#ladı. Çünkü filmimiz yer altında
geçti$i, enerji sıkıntısından büyük
ı#ıklandırmaların olmadı$ı bir dünyada
geçiyordu. Yani hiçbir pencereden süzülen ı#ık
veya bildi$imiz abajur ı#ıklandırması gibi dı#
kaynakları kullanamazdık. Yönetmen olarak
Serpil de direk bir ı#ık kayna$ı görmek

istemiyordu. Kaan bu konuda çok zorlansa da
iyi i# çıkardı. Çekimlerimiz 3 hafta Kartal’da bir
platoda kurdu$umuz dekorda gerçekle#ti.
Dekorumuzu fiziki olarak bitirmek 8 hafta
sürdü. Filmimizde CG kullanımımız çok azdı.
Birçok efekt isteyen olayları Özüdo$ru Cici’nin
bize sa$ladı$ı imkanlarla dekorda üretmeye
çalı#tık.. Bu noktada uygulayıcı yapımcımız
Mustafa Topçu’nun da dahice fikirlerini ve
deste$ini atlayamayız. Post sürecini (Tüm
a#amaları dahil) yakla#ık 12 hafta da
tamamladık.

Seda: Film, temasıyla uyumlu #ekilde
sürdürülebilirlik ilkesine sadık olarak
çekilmi# bir film. Nedir “Ye#il Film”
Korhan? Sette sürdürülebilirlik nasıl
sa"lanır? Klasik setlerden farkı nedir?

Korhan: Sürdürebilir film yapmak tüketim
toplumu olmadan önce eski Ye#ilçam
dönemindeki setler gibi israfsız setler kurma
mantı$ı diye özetleyebilirim. Bizi bozan
(Dolayısıyla dünyayı koca bir çöplü$e çeviren)
tüketime, plasti$e, gereksiz lükslere olan
alı#kanlıklarımız. E$er bunlardan
kurtulabilirsek hem dünyamızı hem de
insanlı$ımızı kurtarabilir ve sürdürülebilir bir
ya#am sa$layabiliriz. Mesela eskiden plastik
ya da kâ$ıt bardaktan çay, kahve, su içmezdi
büyüklerimiz. Dü#ününce inanılmaz anlamsız
ve saçma geliyor. Setlerde her oyuncuya bir
karavan lüksüne, gereksiz koca koca enerji
harcayan ı#ıklara, büyük jeneratörlere ne
kadar ihtiyacımız var? Bence kesinlikle yok.
Hikayelerimizi anlatmak için gereksiz hiçbir
lükse ve #ova ihtiyacımız yok. Bu #ekilde
dü#ününce sürdürülebilir film seti kendili$inden
olu#uyor zaten. Serpil, ülkemiz sinemasında
distopik bilimkurgu türünde öncü kadın
yönetmenli$inle seni kutluyorum. Korhan,
desteklerine ve ba#arılarına #ükranlarımı
sunuyorum. Çok te#ekkürler.





Geçti#imiz yıl !zmir Kısa Film
Festivali’nde ilki düzenlenen !zmir

Film Lab proje geli"tirme
bölümünde mansiyon ödülü alan

ve finalistler arasında en genç
yönetmen olan !layda !"eri projesi

Oyunbozan’ı hayata geçirdi.

"zmir Festivali benim
için dönüm noktası

! Merhaba !layda, sohbetimize ho#
geldin. Çok genç bir sinemacısın. 2003
do"umlusun. Bize biraz kendinden
bahseder misin? Ne okuyorsun, film
dünyasına nasıl girdin?

Merhaba, ho# bulduk. Bo$aziçi
Üniversitesi felsefe ve fizik bölümlerinde ikinci
sınıfta okuyorum. Aynı zamanda Mithat Alam
Film Merkezi’nin aktif ö$rencisiyim. Sinema
tutkum küçük ya#larda ba#ladı diyebilirim. 8
ya#ındayken amcam bana bir iPad hediye
etmi#ti. Ben de müzik videoları, fantastik,
komedi, korku filmi fragmanları çekerek kurgu
yapmayı ö$rendim. Sinemanın bir sanat dalı
oldu$unu, edebiyat ve felsefeden nasıl
beslendi$ini ortaokuldayken dünya
sinemasından filmler izleyerek ke#fettim. Koç
Lisesinde IB programı kapsamında ileri seviye
film dersleri aldım. Kendi filmlerimin yanı sıra
arkada#larımın da film müziklerini bestelemeye
ba#ladım. Ayrıca lisedeyken, 2020 ve 2021
yıllarında iki kısa belgesel yaptım, Kozan ve
Çe#me. Kozan, San Francisco Film festivaline
seçildi. Çe#me, yurt içi ve yurt dı#ında çe#itli
festival seçkilerine girdi, ödüller aldı. !u sıralar
ilk kısa kurmaca filmim Oyunbozan üzerinde
çalı#ıyorum. Çekimleri tamamladık, post-
prodüksiyon a#aması tamamlanmak üzere.

! Felsefe ve fizik! Bu iki disiplin, seni
ve hikayelerini bir sinemacı olarak nasıl
besliyor ve destekliyor dersin?

Üniversiteye henüz yeni ba#ladım, iki
disiplini de çok seviyorum ve ö$renmeye
çalı#ıyorum. Bence bütün sanat dallarında
sanatçının felsefi sorulara kafa yorması, felsefi
okumalar yapması üretilen eserlere anlam ve
derinlik kazandırıyor. Felsefe, sosyal bilimlerin
temelini olu#turdu$undan temelim sa$lam
olursa üzerine de$erli dü#ünceler in#a
edebilece$ime inanıyorum. Fizik çalı#ıyor
olmanın ise bana en büyük katkısı analitik
yönümü keskin tutması, sayısal ve teknik
dünyadan kopmadan ilerlememe olanak
tanıması. Sinemanın, sanatın yanında zanaat
tarafı da var. Dijital teknolojilerin bu denli
baskın oldu$u bir alanda teknik yetkinlik ve
uygulamalara hâkim olmak bence önemli.   

! Belgeselden kurmacaya geçi# nasıl
oldu? Belgesellerin de bir kurgu
çerçevesinde ele alındı"ını göz önünde
bulundurarak, belgesel geçmi#in, kurmaca
türüne nasıl bir katkı sa"ladı?

Aslında en ba#ta belgesel diye yola
çıkmadım, kendi kendine geli#ti. "lk kısa
belgeselimi daha çok pratik yapmak ve film
yapım sürecini ö$renmek için çekmek istedim.
Kamera kullanımı, görüntü olu#turma,
pozlandırma, kurgu, müzik, festival ba#vuruları
gibi birçok konuyu ö$rendim ve önemli
deneyimler edindim. Açıkçası, belgeseli
kurmacaya kıyasla daha kolay hayata geçiririm
diye dü#ünmü#tüm. Özellikle benim yapmaya
çalı#tı$ım gibi cinéma vérité tarzında belgesel
çekiyorsanız özel ekipmanlara, ı#ı$a, önceden
yazılmı# net bir senaryoya ihtiyacınız çok
olmuyor. Bu nedenle hikâyenin çatısı kurguda
olu#uyor denilebilir, en azından benim
belgesellerim için böyleydi. Çekilmi#
materyaller üzerinden bir hikâye ortaya
çıkarmaya çalı#tım ve sahne geçi#lerine,
ba$lantılarına özellikle dikkat ettim.
Oyunbozan’ın hazırlık a#amasında ve çekim
sürecinde de aklımda hep kurgu vardı.
Sahneler bir öncekinden sonrakine nasıl
görüntüler ve sesler ile ba$lanacak, bunlara
önem verdim. Planları buna göre belirledim.

! Ben geçen yıl senin !zmir Kısa Film
Festivali !zmir Film Works pitching’ini
dinlemi#tim. Destek kazananlardan filmi
hayata geçiren henüz bir sen varsın

sanırsam !zmir Kısa Film Festivali’ni nasıl
buldun? Deneyimlerini dinleyelim biraz.

"zmir Kısa Film Festivali olmasaydı
Oyunbozan ortaya bu denli erken çıkmazdı,
bunu çok net söyleyebilirim. Senaryo ile
"zmir’den önce ba#ka yarı#malara da
ba#vurmu#tum ama olumlu dönü#
alamamı#tım. "zmir’den sonra proje; Kültür
Bakanlı$ı, TRT, Akbank Kısa Film Festivali de
dahil olmak üzere birçok kurumdan destek
aldı. "zmir Kısa Film Festivalinin ödül töreninde
tanı#tı$ımız Burak Bey filme destek sözü verdi
ve ba#layaca$ımızı haber verdi$imizde
sözünü hemen yerine getirdi. Onun nakit
deste$i olmasa sete giremezdik. Bu yüzden
Kasım 2021’de gerçekle#en "zmir Festivali
benim için tam anlamıyla dönüm noktası oldu.
En önemlisi yapımcım Fehmi Öztürk ile "zmir
Film Works pitching sırasında tanı#tım. Ben
sunumumu yaptıktan sonra Fehmi hikâyeye
ısındı$ını ve bana destek olmak istedi$ini
söyledi. Fehmi olmasa bu film kim bilir ne
zaman çekilebilirdi. Tanıdı$ım en yaratıcı,
esprili, pozitif enerji ve iyilik dolu insanlardan
biri. Bu filmle ilgili hayallerimi gerçekle#tirmem
için canını di#ine takıp çalı#tı, ödüllü bir kısa
film yönetmeni ve sektör profesyoneli olarak
deneyimlerini ve elindeki bütün imkanları
seferber etti, networkünü açtı. Sonrasında
Fehmi aracılı$ıyla Nefes Polat ile tanı#tım. O
da Fehmi gibi son derece iyi niyetle bana
kar#ılıksız destek verdi, tecrübeli bir yapımcı
olarak bütün bildiklerini payla#tı. "zmir’de Film
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Works’ün jüri üyelerinden Bando Post
Prodüksiyon’un sahibi Ahmet Tamer (TamTam)
Çınarcık ile de tanı#tım ve #u an post-
prodüksiyon sürecini Bando ile yürütüyoruz.
Ayrıca festival sırasında pek çok sinemacı ile
tanı#tım. Hepsi inanılmaz tatlı insanlar ve
ço$uyla yakın ileti#imim devam ediyor. Ne
zaman ihtiyacım olsa yardımıma ko#uyorlar,
sa$ olsunlar.

! Ülkemizde bilimkurgu, genelde
izleyici olarak ilgilenebildi"imiz bir tür.
Bilimkurgu örneklerine pek
rastlayamıyoruz. Bunun çe#itli sebepleri
var elbette ama sence bunun temel sebebi
nedir ve sen bu engeli nasıl a#tı"ını
dü#ünüyorsun?

Bence ülkemizde bilimkurgu örneklerine
rastlayamamamızın sebebi, bu filmlerin
maliyetinin yüksek, izleyici talebinin ise az
olması. Bu nedenle ba#tan sona bilimkurgu
janrındaki filmlerle sık kar#ıla#mıyoruz.
Bilimkurgusal parçalar içeren, benim de en
sevdi$im türlerden biri olan büyülü gerçekçi
filmlerin ise Türkiye’de yer bulabilece$ini
dü#ünüyorum. Yani ana gövdesi gerçek
hayata dayanan, seyircinin uzakla#madı$ı
ama yaratıcı dokunu#lu fantastik unsurlar
barındıran filmler. Oyunbozan’da bu yoldan
gitmeyi amaçladım. Seyircinin yakından
tanıdı$ı ev içi ve çocuk dünyasını anlattım.
Böylelikle o dönemde çocuklu$unu geçirmi#
ve o politik karga#anın içinde büyümü#
izleyiciyi filmin içine çekerken, aynı zamanda
çocukların hayal dünyasını yansıtan büyülü
gerçekçi ö$elerle gerilim ve hareket yaratmayı
amaçladım.

Türkiye’de bilimkurgu yapılır mı yani
Büyülü gerçekçilik türünde yapılır bence.
Tamamı bilim kurgu olan bir film #u an
Türkiye’de riskli olabilir ama umarım yapılır.
"zlemeyi çok isterim.

! Oyunbozan filminin hikayesini kısaca
anlatır mısın bize?

Oyunbozan’ın senaryosunu, anneme ait
bir öyküden uyarladım. Hikâye, "ran’daki rejim
de$i#ikli$inin ba#ladı$ı gün olan 2 !ubat 1979
tarihinde, Ankara’da geçiyor. 7-8 ya#larındaki
iki karde# evde sıkıntıdan kurtulmanı yolunu
kendi kurguladıkları oyunlardan bir dünya
yaratmakta buluyor. Anneleri i#te çalı#ıyor ve
anneanneleri tüm gün koltukta uyukluyor. Ama
o gün bir #eyler gidiyor. Anneanneleri
kurdukları sirk çadırının üzerine devrilip
oyunlarını bozuyor. Ne oldu$unu anlamaya
çalı#ırken kapılarına dayanan ve
anneannelerini almaya gelen davetsiz misafiri
fark ediyorlar. Çocukların anneannelerini teslim
etmeye niyeti olmadı$ı için, anneleri i#ten
dönmeden önce ya#lı kadını uzaya kaçırma
planını devreye alıyorlar.

! Bilimkurgu türünde tavsiye
edebilece"in, çok sevdi"in, çok ilham
aldı"ın birkaç film (kısa ya da uzun) ve
kitap (öykü/roman) önerebilir misin?

Bilimkurgu denince bahsedilmesi gereken
filmlerin ba#ında Kubrick’in 2001’i,
Tarkovsky’nin Stalker’ı ve bilimkurgu türünü
ba#latan Fritz Lang’ın Metropolis’i geliyor. Bu
üç klasi$i, sinemacı olmak isteyen herkesin
izlemesi gerekti$ini dü#ünüyorum. Bunların
dı#ında son zamanlarda izledi$im, Duncan
Jones’un Moon filmi de çok etkileyiciydi. Denis
Villeneuve çok sevdi$im bir yönetmendir,

özellikle Arrival filmi. Nolan’ın tüm filmlerini
seviyorum. They Live, Melancholia, Eternal
Sunshine of the Spotless Mind, Her ve Wall-E
önerebilece$im di$er filmler. 1977 ve 1980
yapımı Star Wars’lar ise en favorilerim.

Bilimkurgu olarak Ursula Le Guin’in
Mülksüzler’i beni en çok etkileyen roman.
Stanislaw Lem’in Solaris ve Aden kitaplarını ve
Huxley’in Brave New World’ünü de en
ba#larda sayabilirim. Büyülü gerçekçilik
türünde roman olarak en sevdi$im yazarlardan
biri Mihail Bulgakov’dan Usta ile Margarita’yı
ve Köpek Kalbi’ni öneririm. Paul Auster’ın Mr.
Vertigo romanı ve New York Trilogy serisi, Italo
Calvino’nun Bir Kı# Gecesi E$er Bir Yolcu’su,
Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm’ü ve
Borges’in öyküleri sevdi$im büyülü gerçekçilik
eserleri arasında.

! Oyunbozan’da bu bahsetti"in filmlere
referanslar var mı?

Elbette bazılarına var, sevdi$im filmlere
gönderme yapmak çok ho#uma gidiyor. Filmin
açılı# planı ve sondaki animasyon uzay
sahnelerini 2001: A Space Odyssey’in uzay
sahnelerinden ilham aldım, özellikle ba#taki
vals sahnesinden. Ayrıca film 1979 yılında,
uzay ile ilgilenen çocuklar hakkında oldu$u için
Star Wars filmlerine çokça referans var tabii.
Bunların dı#ında bilimkurgu olmayan filmlere
de referanslar var. Sirk sahnesi Fellini’nin 8&
filminin son sahnesinden ça$rı#ımlar ta#ıyor.
Angelopoulos’un Puslu Manzaralar filmindeki
iki karde#in yalnızlı$ıni ve Satyajit Ray’ın Pater
Panchali filmindeki karde#lerin ya#lı nineyle
ili#kilerini de filmde yansıtmaya çalı#tım.
Diyaloglarda Nolan’ın Prestij filminden bir
replik aldım. Kapı sahnesini sinematografik
olarak Close Encounters of the Third Kind
filmindeki kapı sahnesine benzetmeye
çalı#tım. Tabi bunların hepsini kafamda
kurdum, küçük bir kısmını filme
yansıtabildiysem ne mutlu. Son olarak
Groundhog Day filmine de #a#ırtıcı bir
gönderme var ama onu seyirci kendi bulsun :)

! Retrofütürizm ilgin nereden geliyor?
Buna benzer projelerle devam edecek
misin?

Daha çok Star Wars’dan geliyor tabii.
70’lerde ba#layan serinin özellikle ilk çekilen
bölümlerindeki büyülü havaya, çı$ır açan
özgüvene ve hayret verici tuhaflı$a

bayılıyorum. Proje olarak #u an retrofütürizm
veya bilimkurgu hikayesi dü#ünmüyorum ama
70’lerden daha geriye giden bir senaryo fikri
var aklımda.

! Filmi çocukların bakı# açısıyla
izliyoruz. Ba# karakterler çocuklar. Sen de
çok gençsin. Neden bu ya#ta bu film ?

Oyunbozan hikayesini kendi
çocuklu$undan yola çıkarak annem yıllar önce
yazmı#, öyküleri içinde en sevdiklerimden biri.
Kısa filme çok uygun oldu$unu hissettim ve
senaryoya çevirdim. Uyarlarken hikâyede bazı
de$i#iklikler yaptım. Beni en çok etkileyen
karde#lik teması oldu sanırım. Ben tek
çocu$um, karde#im yok. Karde#lerin evde
kapalı olmalarına ra$men kendilerine ait bir
dünya yaratmaları, kafalarından oyunlar
uydurmaları, birlikte oynarken harika zaman
geçirmeleri, birbirlerinin hayal güçlerini
beslemeleri ve aralarındaki ba$ çok ho#uma
gitti. Dünyaya hala çocuk gözleriyle
bakabiliyorken çocukların bakı# açısıyla
anlatılan bu hikâyeyi bir an önce çekmek
istedim. 

! Prodüksiyon tasarımı ve efektlere
çok emek verilmi#. Nasıl ilerledi süreç?

Prodüksiyon tasarımını Fehmi üstlendi ve
gerçekten çok emek verdi. Buldu$u yaratıcı
fikirler ile hikâyeye görsel katmanlar ekledi.
Son derece pratik yakla#ımıyla çekimlerin
gerçekle#ti$i setlerin bütçe kısıtlarına ra$men
i#levsel halde çabucak kurulmasını ba#ardı.
Sanat yönetmeni Beyhan ve asistanı
Dorukhan ile birlikte Fehmi çok güzel i#
çıkardılar. Kendi evlerimizde, dostlarımızda,
akrabalarımızda 70’li yıllara dair ne kadar
e#ya, foto$raf, biblo, tablo, kitap, dergi, kıyafet,
örtü, perde, kuma#, vb. varsa topladık.
Eskicileri, bit pazarlarını, sahafları gezdik.
Beyhan’ın da çocuklu$u 70’lerde geçti$i için o
dönemin oyuncaklarını, objelerini hatırlıyordu.
Ayrıca bir kız bir erkek iki çocuk annesi
oldu$undan çocukların evi nasıl da$ıttı$ını da
çok iyi biliyordu. Kostüm #efimiz Reysam’ın ise
muhte#em parçalar içeren koleksiyonları var.
Örne$in Enis’in film boyunca üzerindeki kazak,
Reysam’ın e#inin 70’lerde çocukken giydi$i
orijinal kazak.  

! Filmin ön prodüksiyon, prodüksiyon
ve post prodüksiyon süreçlerini
dü#ündü"ünde, seni en çok zorlayan kısım



neresi oldu ve bunun üstesinde nasıl
geldin?

Senaryo ile yarı#malara ba#vurdukça ve
yapımcılar da dahil olunca i#ler ba#ta tahmin
etti$imden daha ciddi bir hal aldı. Bir anda
profesyonel ekipmanlarla ve oyuncularla
gerçek bir set ekibini yönetmem gerekti$ini
idrak ettim. Sonuçta iki çocuklu, bir
anneanneli, bir atlı, bir tav#anlı, dönem ve
uzay filmi çekerken buldum kendimi. Ama
biraz zorlanmayı göze aldım. Zaman zaman
stres ya#asam da çaresizli$e kapılmadım,
hiçbir zaman yapamayaca$ımı dü#ünmedim.
Bu film boyunca film okullarında
ö$renemeyece$im kadar çok #eyi bizzat
ya#ayarak ö$rendim diyebilirim. Yönetmen
koltu$unda oturmanın nasıl zor bir sorumluluk
oldu$unu artık biliyorum. 

! Tolga Karaçelik yapımcılarından.
Yollarınız nasıl kesi#ti? Yapımcı olarak nasıl
biri, sana nasıl destek oldu?

Tolga Hoca sinemaya, edebiyata ve
hayatın kendisine büyük bir co#kuyla
yakla#ıyor. Bu co#kuyu etrafındaki her #eye,
herkese yayıyor. Ben onun destekledi$i genç
sinemacılardan biri oldu$um için gerçekten
çok #anslıyım. Tanı#madan önce de yakından
takip etti$im ve sevdi$im yönetmenlerden
biriydi. Yarattı$ı dünyaların ve hikayelerinin
Türkiye sinemasında ayrı ve özel bir yeri
oldu$unu dü#ünüyorum. Aynı lisenin
mezunuyuz, Koç Liseli olma vesilesiyle
tanı#tık. Sinema yolculu$umun henüz
ba#larındayken onun gibi bir yönetmeninin
asistanı olma #ansını yakaladım. Sinemanın
zanaat de içeren bir sanat dalı oldu$u göz
önünde bulundurarak tıpkı usta-çırak
kültüründe ya#andı$ı #ekilde, bir yönetmen
adayının sete gidip sahanın içinde ö$renmesi
ve deneyimli biri tarafından yeti#tirilmesi çok
büyük de$er ta#ıyor. Yönetmenlik nedir, nasıl
yapılır, onun setlerinde görme fırsatım oluyor.
Sette çekimler sırasında bir taraftan bana neyi,
neden yaptı$ını anlatır. Oyunbozan’da ondan
ö$rendiklerimi uygulamaya çalı#tım. Filmin
yapımcıları arasında yer aldı. Sete girmeden
önce aklımdaki çekim planlarının ve
hazırladı$ım storyboard’un üstünden geçtik.
Post prodüksiyon a#amalarında tıkandı$ımız
noktalarda çözümler bularak devam etmemizi

sa$ladı. Her anlamda beni ko#ulsuz destekler,
e$itir, yol gösterir ve ilham verir. Kısaca
yönetmenli$e dair bildiklerimi ondan ö$rendim,
hala da ö$renmeye devam ediyorum.

! Hep sordu"um, en çok merak edilen
soru: filmin bütçesi ne kadardı ve bütçeyi
nasıl finanse ettiniz?

Enflasyonun çok arttı$ı bir dönemde film
çekme i#ine girmek ne yazık ki çılgınlıkmı#.
Her hafta hatta her gün fiyatlar de$i#ip
artarken bütçenin dümenini kontrol altında
tutmak imkânsız. Dolayısıyla mart ayında
yaptı$ımız gider kalemlerinin kar#ılı$ı
Temmuz’da tam iki katı tutar vaziyetteydi.
Buna ra$men sete girmezsek elimizdeki para
pul olaca$ından hiç ba#layamayaca$ımız
hissine kapıldık ve çektik bitti. Ama elbette
para yetmedi. Aslında Kültür Bakanlı$ı ve TRT
12 Punto kısa film yapım deste$i kazanmı#tık.
Akbank film forumdaki senaryo birincili$inin de
para ödülü vardı. Ama geçen senelere göre
verilen destek rakamları güncel ko#ullarda filmi
çekmek için yeterli de$ildi. "zmir Kısa Film
Festivali vesilesiyle Burak Bey melek yatırımcı
olarak filme ilk nakdi deste$i veren ki#i oldu ve
sete girdik. Daha sonra ba#ka yatırımcılar ve
ortak yapımcılar da anlamlı destekler verdiler.
Fongogo’da kampanya düzenleyerek açıkları
kapatmaya çalı#tık. Futbol ar#iv telifleri ve
festival ba#vuruları daha ne kadara çıkacak
tam kestiremiyoruz ama daha #imdiden 10K
doları geçtik.

! “Bunu mutlaka izlemelisin!” dedi"in
iki yerli iki de yabancı kısa film önerisi
alabilir miyiz?

Yabancı olarak Agnes Varda’nın çekti$i
Along the Coast filmini önerebilirim. Aslında
French Riviera’sının bir reklam filmi olarak
çekilmi# ve her planın kendi içinde ayrı bir
sanat de$eri var. Bir de Wes Anderson’ın
1992’de çekti$i ilk filmi olan Bottle Rocket kısa
filmini önerebilirim. Büyük yönetmenlerin
nereden ve nasıl ba#ladı$ını görmek ilham
verici. Yerli olarak da Seyfi Teoman’ın
Apartman filmini ve Umut Aral’ın Çarpı#ma’sını
önerebilirim. Bir de Abdurrahman Öner’in
Buhar filmi çok etkileyiciydi.

! Henüz bir film çekmemi# ama
çekmek isteyen okurlarımıza ne
önerebilirsin?

"nsanlarla tanı#maktan, ula#maktan asla
çekinmeyin, sektördeki profesyonellerin ço$u
bir #ekilde el uzatıyorlar. E$er güvendi$iniz bir
fikriniz varsa senaryo yarı#malarına ve fonlara
mutlaka ba#vurun, ekipte henüz sizden ba#ka
kimse yoksa bile. "#e sahip çıkmak ve pe#ini
bırakmamak da önemli. Ben bakanlı$a kısa
film yapım deste$i için ba#vurduktan sonra
senaryoyla ve önceki filmlerimle ilgili
gerçekle#en her geli#meyi güncelleme olarak
bildirdim. Örne$in Oyunbozan "zmir Film
Works’e seçildi$i zaman bakanlı$a mesaj
atmı#tım. Bu sayede i#in arkasında oldu$umu
ve bırakmadı$ımı gördüler, beni ciddiye aldılar.
Böyle yapmasaydım deste$i alabilir miydim
bilmiyorum. Son olarak kurgu bilmek bir
yönetmene çok #ey katıyor. Kısa film çekmek
isteyen herkese kurgularını kendileri yaparak
ba#lamalarını önerebilirim.

! Okurlarımız sana nasıl ula#abilirler?
ilaydayseniseri@gmail.com e-posta

yoluyla veya Instagramdan ula#abilirler,
@ilaydaiseri.

! Sohbet için çok te#ekkür ediyoruz.
Son olarak neler söylemek istersin?

Oyunbozan’ın bütün ekibine ve eme$i
geçen herkese sonsuz te#ekkür ederim. Son
olarak, Bo$aziçi Üniversitesi Mithat Alam Film
Merkezi’ne ve a$ustos ayına kadar oranın
yöneticisi olarak çalı#an Zeynep Ünal’a
te#ekkür etmek istiyorum. Merkez, ö$rencilerin
kampüs hayatına çok de$erli zenginlikler katan
ve kapısı her zaman açık capcanlı ve sıcacık
bir yer. Ancak #u an, geçen sene her hafta
gerçekle#tirdi$imiz kısa film atölyeleri için
merkezde bulu#amıyoruz. Daha önce yolu
merkezden geçmi# profesyonel sinemacılarla
merkezin salonunda toplanıp film izleyip,
tartı#amıyoruz. Entelektüel anlamda geli#irken,
e$lendi$imiz ve sosyalle#ti$imiz, bir
oldu$umuzu hissetti$imiz, kısacası Bo$aziçili
olmanın ayrıcalıklarını ve güzelliklerini doya
doya ya#adı$ımız bir yer Mithat Alam Film
Merkezi. Benim gibi sinema yolculu$unda
ilerleyen arkada#larımla beraber merkezin
de$erlerinin ve bize bırakılan bu mirasın bir
parçası oldu$umuz için çok gururlu
hissediyorum, bizden sonra gelecek ku#akların
da bu imkana sahip olabilmesi için elimizden
geleni yapaca$ız.






