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Esenler Film Günleri kapsamında çeşitli 
programlar düzenleniyor. Kısa Film Yarış-
ması üç yıldır devam ediyor. Her yıl bir tık 
daha ileriye giden Esenler Film Günleri’nin 
hazırlık sürecinde neler yaşanıyor?

Benim baktığım yerden çok keyifli ve 
eğlenceli gidiyor. Küçük bir organizas-
yonun adım adım büyüdüğünü görmek 
çok keyifli.  Kültür İşleri  Müdürü Hüse-
yin Bey ve sevgili Emre Bey ile bir film 
günleri yapalım fikrini ortaya attığımız 
yılları hatırlıyorum. Şimdi geriye dönüp 
baktığımda bu sene 3’üncüsünü yapıyoruz. 
Hem duygulanıyorum hem de heyecanlanı-
yorum. Türkiye’de bu tarz organizasyonları 
hayata geçirmek, planlamak bu çalışma-
ları sürdürmek bir taraftan çok değerli ve 
önemli. Bir taraftan da kendine has zorluk-
ları var. Teknik zorluklar ve konjonktürden 
kaynaklanan zorluklar var. Çalışmaların 
iki taraflı olduğunu söylemek gerekir.   
Birincisi işin saha kısmı,  teknik kısmı,  
filmlerin gösterileceği mekanları hazır-
lamak,  ödüller ve işin tekniği ile alakalı 
kısımlar.  Bunlar bir tarafta yürütülüyor 
aynı zamanda etkinliğin  içeriği  büyüdü, 
gelişti, zenginleşti. Filmler, konuklar, jüri-
ler ve yeni eklenen bazı bölümlerle ilgili 
içerik hazırlıkları. Bunlar işi hem yoğun-
laştırıyor hem de işi keyifli hale getiriyor. 
Jürilerimizi ve filmlerimizi belirledik. 
Etkinliklerimizi büyük oranda belirledik. 
Salonlar ve görseller hazırlanıyor.  Bu sene 
katmanlı olduğu için hazırlık diğer yıllara 
göre biraz daha yoğun ilerliyor. Çünkü 
yeni bölümlerin de hazırlığı eklendi mev-
cut bölümlere. Bu işin doğası gereği bazı 
hazırlıklar etkinliğin başlayacağı  zamana 
yakın bir anda netleşiyor. Dolayısıyla 
sunucu sahneye çıkıp 3. Esenler Film Gün-
leri’nin açılışına hoşgeldiniz dediği  ana 
kadar hazırlıklar devam ediyor. O yüzden 

bu keyifte devam ediyor.  Umarım hazırlık 
aşamasındaki gibi keyifli, eğlenceli ve tabi 
ki bir o kadar verimli ve nitelikli iş ortaya 
çıkar. 

  Filmlerimiz  dünyayı geziyor

Esenler Film Günleri kapsamına bu 
sene kısa film yapım desteği eklendi. Bu 
konuyu biraz açabilir misiniz? 

Türk sineması son yıllarda özellikle son 
15-20 yıldır hem kendi içinde hem de yurt 
dışında çok önemli   başarılar elde etti. 
Yönetmenlerimiz festivallerden yoğun bir 
şekilde ödül alıyorlar. Filmlerimiz bütün 
dünyayı geziyor. Bunlar sinemamız açısın-
dan çok değerli ancak beraberinde şöyle 
bir sorunu da getiriyor. Filmler çekiliyor 
bu işler yapılıyor ama bunların maddi 
boyutu var. Şuanda Türkiye’de filmlerin 
yapım öncesinde ve yapım aşamasında 
destekleyen bazı önemli fonlar var. Esenler 

Belediyesi bünyesinde 3’üncüsü yapıla-
cak olan organizasyonda bu fonun da yer 
almasını çok arzu ettim. Bu fonun da kısa 
filmcilerimize yönelik olarak düşündüm. 
Çünkü uzun metraj filmlere nazaran kısa 
filmciler daha az imkanlara sahipler.  İste-
dim ki kısa filmcilere burada bir fon açılsın. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT’nin yanı 
sıra bir kaynak daha oluşsun.  Bu etkin-
liğe  215 başvuru gerçekleşti. 10 film finale 
kalacak ve bu 10 finalist film jüri karşısına 
çıkacak. Jüriye projelerini sunacaklar. 
Sadece maddi desteği değil bu süreçte 
Esenler Film Günleri’ndeki eğitimlerinde 
kısa filmciler için kazanım olduğunu 
düşünüyorum.   Çünkü 2 önemli isim 
finalist filmlere 2 ayrı workshopta kendi 
tecrübelerini deneyimlerini ve fikirlerini 
aktaracak. Bunlardan birisi sinemamızın 
önemli yönetmenlerinden Mahmut Fazıl 
Coşkun diğeri  TRT Sinema Müdürü Faruk 
Güven olacak. Her iki isimde kendi alanla-
rının çok çok kıymetli ve değerli isimler. Son zamanlarda  sinema sektöründe kısa 

film çalışmaları  değer görmeye başladı. 
Buna bağlı olarak her geçen gün festi-
vallerin sayısı arttı. Uzun metraj filmlere 
nazaran dezavantajlı durumda olan kısa 
filmler son zamanlarda devlet kurumları ve 

özel sektör tarafından destek görmeye başladı. Esenler 
Film Günleri bu desteği sağlayan işlerden bir tanesi. 
Aynı zamanda bu yıl Esenler Film Günleri bünyesine 
film yapım desteğini  ekleyerek adım adım festival olma 
yolunda emin adımlarla yol alıyor. Esenler Film Gün-
leri ulusal ve uluslararası bir alana yayıldı.  3. Esenler 
Film Günleri prestij birçok sinema etkinliğini Esenler’e 
taşımış oldu. Çünkü herkes tarafından bilinen popü-
ler salonlarının yanında bazı etkinliklerin Esenler’de 
olması Esenler halkı için çok kıymetli. Bu bağlamda 
bir ilke adım atılmış olundu. Ulusal ve uluslararası 
sinemaya emek vermiş birbirinden değerli sanatçıla-
rımız bu etkinlikte yer alacak.  Esenler Film Günleri 
hazırlıkları son sürat devam ederken biz de sinema 
eleştirmeni ve Esenler Film Günleri Danışmanı Suat 
Köçer ile organizasyon kapsamında neler yapıldığını, 
sinema severleri neler beklediğini, sinema sektöründe 
kısa filmin önemini, kısa filmin yaşadığı sorunları ve 
eklenen film yapım desteğinin kısa filmciler tarafından 
nasıl ilgi gördüğünü konuştuk. 

“Esenler
Film Günleri” 
festivale
dönüşüyor

Suat Köçer

Sinema Eleştirmeni 
Suat Köçer: “Esenler 
Film Günleri’nin 
geleceğini çok 
parlak görüyorum. 
Bir festivale 
dönüşüyor olacağını 
da rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bir 
sinema eleştirmeni 
ve bir festivalci 
olarak Esenler Film 
Günleri’ni festival 
olarak görüyorum.”
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  Sinema hayatın aynasıdır

“Kadın” ve “Göç” temalarıyla geçen iki yılın 
ardından bu senenin teması “Çocuk” olarak 
belirlendi. Film Günleri’nin temalarını belir-
lerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu sene 
temasında sinemaseverleri neler bekliyor?

Sinema hayatın aynasıdır. Beyaz perdede 
hayatta olan biten her şeyin yansıdığı bir 
pencere dolayısıyla ülkemizde dünyada 
yaşanan yaşanmış ve yaşanması muhte-
mel pek çok konu kendine yer buluyor. Bizde 
Esenler Film Günleri olarak  her yıl ülkemi-
zin dünyanın gidişatına uygun parelel bir 
biçimde mevzulara yoğunlaşmayı tercih 
ediyoruz. Geçen sene Göç meselesine fokus-
lanmıştık. Ülkemiz kendi coğrafyasındaki, 
yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ülkemize 
göç etmiş insanlara kucak açmış bir ülke.  
Bizde  paralel bir şekilde göç hikayelerini 
ana tema olarak seçmiştik. Bu senede artan 
teknolojik imkanların dijital süreçlerin ve 
ne yazık ki zaman zaman medyadan gördü-
ğümüz birtakım üzücü  olaylar neticesinde 
çocuk meselesinin ön plana çıktığını gör-
dük. Bugünün çocukları yarının büyükleri 
ve bizim bir şekilde insanların geleceği dün-
yanın geleceği ve bu bağlamda da onlarla 
ilgili  atılan her adımın çok değerli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu anlamda da bu sene hem 
konjonktüründe  getirdiği bir sonuç olarak 
hem de sosyal sorumluluk gereği olarak 
çocuk meselesini başlığa taşıyalım istedik. 
Bu kapsamda da çocuklarla ilgili çok önemli 
filmlerimiz var. Hem yerli hem yabancı film-
leri  beyaz perdede sinema severlerin ilgisine 
sunacağız. 

  Sinemaya gönül vermiş 
emektarlar Esenler’de 

Yerel bir bölgeden başlayarak uluslararası 
alana yayılan bir organizasyon Esenler 
Film Günleri. Her yıl ulusal ve uluslararası 
önemli birçok isme onur ödülleri veriliyor. 
Bu senenin uluslararası onur ödülü de Jim 
Sheridan’a veriliyor. Onur ödüllerini belir-
lerken kıstaslarınız neler?

Onur Ödül Film Festivallerinin çok kadim bir 
geleneği ve temel felsefesi şudur. Sinemaya 
emek vermiş önemli çalışmalara imza atmış. 
Bir gönül bağı olarak sinemaya bağlı olan 
isimlerde olabiliyor. Bu isimleri onure etmek 
ve sinemaya verdikleri emeklerden dolayı 
takdir etmek için sürdürülen bir gelenek.  
Bu bağlamda da sinemanın ustalarına onur 
ödülleri takdim ediyoruz. Türk sinemasına 
hizmet etmiş, gönül vermiş, emek vermiş bir 
isme sevgili Mevlüt Koçak’a takdim edeceğiz.  
Bir diğer önemli isimde Jim Sheridan’dır. Jim 
Sheridan Türkiye’de Sol Ayağım filmiyle özel-
likle çok tanınmış  yönetmen.  Oscar başta 
olmak üzere Dünya’nın en önde gelen önemli 
festivallerde de boy göstermiş. Dolayısıyla bu 
sene Esenler’de ağırlıyor olacağımızın heye-
canını yaşıyoruz. 

Esenler Film Günleri’nin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz? İleride bir festival olur mu?

 Bir festivale dönüşüyor olacağını da rahat-
lıkla söyleyebilirim. Bir sinema eleştirmeni 
ve bir festivalci olarak Esenler Film Gün-
leri’ni festival olarak görüyorum. İsim 
bağlamında da önümüzdeki sene Esenler 
Film Festivali olarak yoluna devam edece-
ğine inanıyorum. Organizasyonun İstanbul 
Esenler’de olmasını çok kıymetli buluyorum. 
Ayrıca filmleri, konukları, güzel organizas-
yonları oturan sinema severlerin hemen yanı 
başına getiriyor olmak  çok kıymetli.  Ulusal 
sinema için değerli olan bu etkinliğin Esen-
ler’de düzenleniyor olmasını yerel yönetimler 
sosyal belediyecilik ve kültür sanata katkı 
anlamındada çok ayrı bir kıymetin olduğunu 
düşünüyorum. 

  Sinema estetiğini kaybediyor 

Dijital platformların sinema sektörünün 
bugününe ve geleceğine dair nasıl bir etkisi 
var sizce?

 Gelecekte dijital’in mevcut sinema sektö-
rünü etkileyeceği açık. Pandemi süreci bunu 
hızlandırdı. Dolayısıyla sinema sektörü ve 
bu sektörü oluşturan bütün aşamasındaki 
insanlar bir şekilde dijitalin hayatlarını 
etkileyeceklerini görmeye başladılar. Klasik 
anlamda bir film üretimi, gösterimi, dağı-
tılması ve vizyon sonrasında işin  getirisi  
kazancı oturmuş bir sistem çerçevesinde 
yaşanıyordu. Şimdi  dijital platformlar daha 
bireysel bir ortam getirdi.   Burada film yapan 
kişilerin doğrudan bir durumla bir kuruluşla 
bu süreci yürüttükleri yeni bir sistem doğdu. 
Yapımcıların anlaştıkları dijital platform-
lar  ve bu dijital platformların üyeleri var. 
Ancak  bu ara aktörler ne yazık ki ortadan 
kalktılar. Sinema kültürünün bireyselleş-
meye başladığı bir durumla karşı karşıya 
geldik. İnsanlar filmleri büyük kalabalık-
larla değil evlerinde yalnız başlarına ya da 
çevrelerindeki birkaç kişiyle birlikte seyre-
debilecekleri yeni bir imkan deneyimliyorlar. 
Öte yandan dijital platformların yoğun bir 
gösterim ve yapımcılık statüsünün daha 
kapsamlı olmasıyla daha fazla proje yapıl-
masını beraberinde getirdi. Böylece yapım 
sürecinde de yapımcılar, yönetmenler, 
oyuncular  ve  senaristler içinde büyük bir 

pasta büyük bir  imkan anlamına geliyor.  
Bununla birlikte dünyanın pek çok ülke-
sinden önemli yönetmenin, akımın, ekolün 
ürünlerini daha uygun fiyata ve daha yoğun 
bir biçimde bulma şansı yakaladılar. Ancak 
dijital platformlar belirli bir takım anlayışla-
rın ve eğilimlerin hakim olduğu bir sinema 
ortamı yarattılar. Dolayısıyla bu sinemanın 
estetiğini, yaratıcılığını, çok sesliliğini bir 
bakıma örseleyen ve sınırlayan bir durum 
yarattı. Seyrettiğinizde bütün filmlerin bir-
birine benzediği hikayelerin oyunculukların 
kurguların birbirine benzediği tek sesli bir 
dünya yarattı dijital platformlar. Diğer taraf-
tan yönetmenlerin ve yapımcıların da tek 
tip projeler ürettikleri bir dünya oluşturdu. 
Bununla birlikte Türkiye ulusal sinema 
anlamında şöyle bir zararı var. Yaptırdıkları 
senaryoların filmlerin hatta oyunculukların 
çok uzun yıllar haklarını satın alıp bir tekel-
leşmeye yol açtılar. 

Özellikle son yıllarda insanların uzun süre 
bir şeylere odaklanıp izleme tahammülü 
daha düşük seviyelerde. Bu noktada kısa 
filmler de eskiye nazaran daha çok ilgi görü-
yor ve kısa film festivallerin sayısı da her 
geçen yıl artıyor. Sayısı artan festivallerin 
kalitesi de artıyor mu?

Bu tablodan memnunum çünkü  kısa fil-
mcilerle   ilgili istihdam arttıkça tabiki 
enflasyonel etki yaratacaktır.   Bir takım 
üstünkörü yapılmış filmler çekilecektir. 
Bu ortamdan iyi filmlerin nitelikli yönet-
menlerin çıkacağını ve bununda bir kazanç 
olduğunu düşünüyorum. Belediyeler, Valilik-
ler, Vakıflar, Dernekler bir takım kurumlar 
özel resmi pek çok kurumun kısa film yarış-
ması düzenlediklerini görüyoruz. Bunun 
uzun vadede kısa filmcileri ve sinemaya 
gönül veren insanların yüreklendirdiğini 
desteklediğini düşünüyorum. Zaman zaman 
sinema anlayışından, estetiğinden uzak bir 
takım uygulamaların olduğunu görüyoruz.  
Artan kısa film festivallerinin ve yarışmala-
rının zaman içerisinde nitelikli isimlerin ve 
nitelikli filmlerin kazandırılması konusunda 
önemli vizyon üstleneceğini düşünüyorum. 
Şuanda da onun artılarını meyvelerini aldı-
ğımızı düşünüyorum. Gücü yeten imkanı 
olanlar düzenlesinler. Seyirci anlamında da 
kısa film kültürünün gelişmesinde katkıda 
bulunacağını düşünüyorum. 

  Filmler gönüllülük esasına dayalı 
üretiliyor

Esenler Kısa Film Yarışması’nda kazanan 
filmler dışında kalan filmlere bir telif ücreti 
veriliyor. Telif ücretinin kısa filmciler için 
önemi nedir?

Kısa filmciler iki konuda zorluk yaşıyorlar. Birisi 
filmlerini gösterebilmek ikincisi yeni filmler çeke-
bilmek için gerekli finans kaynağı bulabilmek. Her 
iki bakımdan da uzun metraj filme göre dezavantajlı 
durumdalar. Çünkü salonlarda, festivallerde önemli 
ölçüde uzun metraj filmlerin gösterimi üzerine olur. 
Burada biz Esenler Film Günleri olarak istedik ki 

kısa filmcilerimizin filmlerini iyi salonlarda uzun 
metrajlardaki gibi göstermek ve daha nitelikli 
ortamda onları seyirci ile buluşturmak. İkinci 
olarak da dereceye giren kısa filmcilerin yanında 
finalde yarışan filmcilerimizi eli boş göndermemek. 
Çünkü sonuç itibariyle çok büyük oranda gönüllü-
lük esasına dayalı olarak bu filmler üretiliyor. Bu 
yüzden de telif uygulaması başlattık. İlk yarışma-
dan beri bu uygulamayı sürdürüyoruz. İlk üç kişi 
ödül aldığında salonda kalan diğer arkadaşları-
mızı da bir şekilde teselli bulsunlar istedik.  Uzun 
metraj filmlerin gösteriminde yarışma olsun ya da 
olmasın bir şekilde bir gösterim ücreti ödeniyor. 
Kısa filmlerde de bu gelenek başlasın, devam etsin 
arzusundaydık. Gösterim açısındanda bir gelenek 
oluşsun. Bu yüzden de böyle bir uygulama başlattık. 

Jim Sheridan

Zeynep Okumuş ve Suat Köçer

Hülya Koçyiğit

Homayoun Ershadi

Melihat Gülses
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Kurgu tuğla dizmek değil, anlam 
katmaktır.” diyor Mevlüt Koçak. 
Bugün Yeşilçam ile kendini eğit-
miş, usta yönetmenlerin dostu 
olan bir usta ile beraberim. Küçük 
yaşlarında kurgu masasıyla tanış-

mış ve uzun yıllar beş yüze yakın film kurgulamış 
Mevlüt Koçak’ın her şeyden önce kurgu yapan biri 
için sezgilerin ve sabrın ne kadar önemli olduğu-
nun altını çizmesi, bu işe meraklı olan bana da yol 
gösterici oldu. 

Kendisini büyüleyen anlardan, neden sinemayı 
tercih ettiğinden bahsettik. O keyifle anlatır-
ken mesleğine ne kadar büyük sevgi beslediğini 
anlıyorsunuz. Yerli festivallerde kurgunun ödül 
kategorisine dahil edilmesi için çaba göstermiş, 
mesleğini sebat ile icra eden, idealist tarafıyla genç 
sinemacılara yol açan Mevlüt Koçak ile gerçekleş-
tirdiğimiz röportajımız sizlerle… 

Kurgucu olma serüveniniz nasıl başladı? 

Ben Türk sinemasına hayran biriydim. Teyze-
min oğlunun Bomonti’de çalıştığı stüdyoya okul 
tatillerinde giderdim. O da kurgucuydu. Eskiden 
Beyoğlu’nda Galatasaray Lisesi’nden Taksim’e 
kadar oyuncular gezerdi hep. Severdim de bu sek-
törü. Beyoğlu’nda onunla gezerdim. Lisede okuldan 
ayrılınca onun yanında çalışmaya başladım. Ben-
den yaşça da küçük çocuklar vardı. Sürekli bana 
emrivaki bir şekilde ayak işleri yaptırıyorlardı… 
Dedim ki kurgucu olmak istiyorum ama kurgu 
masasına ancak bakıyorum. Birileri çalışmadığı 
zaman o masaya oturabilirsin. “Ben bırakıyorum 
bu işi” dedim teyzemin oğluna. O da “hayır” dedi. 
“Döverim seni, sebat edeceksin” dedi. Bizimle iş 
yapan Adriana diye bir hanım vardı. O rahatsız-
lanınca yarım kalan bir Fikret Hakan filminin 
kurgusunu tamamladım. Revizyonunu yaptılar. 
Benim mesleğe girişim böyle oldu. Ama sevmesey-
dim yapmayabilirdim. Bir de aileden biri olmasaydı 
bu sektörde tutunmak, o zamanlar için, çok kolay 
değildi.

Sevdiğim işi yaptım, sevdiğim için de sanırım 
başarılı oldum, diyor Mevlüt Koçak. Bir zanaatı 
icra ederken nelerin öncelenmesi gerektiğini, 
sebat etmenin önemini genç yaşlarda öğrenmiş 
bir ustadan kendi hikâyesini dinledik. 

Sabır ve sebat 
olmadan olmaz

Mevlüt Koçak

s.omac@litrossanat.com 
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  Kurgucu, yönetmene omuz 
veren kişidir

Film yapım sürecinde bulunan kişilerle 
anlaşmazlığa düştüğünüz anlarda, ter-
cihiniz farklı olduğunda direniyor 
musunuz veya ne kadar direniş göste-
riyorsunuz bu tarz durumlarda?

Yönetmen camiası benim için kıymetli-
dir. İsim vermeden anlatayım bir anım 
vardı. Bir film vardı kopyası basılacak... 
Bastığımız kopyayı yapımcı seyretmek 
istedi. Gösterime elli altmış kişiyi de 
toplamışlar, ellerine de kağıt kalem 
vermişler. Film izlendi. Herkes not-
larını yapımcının önüne bıraktı. O da 
yönetmene dedi keseceği yerlerin bun-
lar olduğunu söyledi. Yönetmen dedi ki: 
kesmiyorum. Yapımcı da kesmek istiyor 
ama ben yönetmen onayı olmadan kes-
meyeceğimi söyledim. Dedi ki “Kaç para 
istiyorsun sen?” Bir sinirlendim orada. 
“Sen kimsin parayla bunu yaptırabile-
ceğini mi zannediyorsun? Kesmiyorum” 
dedim. Başka arkadaşlarıma gitti onlar 
da yapmadı istediğini. Bana “sen mafya 
mısın?” dedi bu sefer. Hayır dedim, iş 
ahlakı böyledir. Sonra biz o yapımcıyla 
bir dost olduk. Ben bir şeyi yapıyorsam 
doğru yapıyorum. O arkadaşla da uzun 

yıllar çalıştık. Şuraya geleceğim yönet-
men benim için çok önemli bir kriterdir. 
Bazen kurgu yaptıktan sonra da geliyor-
lar. Öyle bir film geldi yine. Ben izliyorum 
ama film gitmiyor ama izlemek zorunda-
yım. Dedim ki üzerinde biraz çalışmam 
lazım. Benim montaj setim var.  On gün 
üzerinde çalıştım. Geldiler seyrettiler 
filmi. Yönetmen biraz şaşırdı. “Ağabey 
bunun senaryosunu ben yazdım. Ben 
çektim. Kurgusunu ben yaptım. Ağa-
bey sen ne yaptın ya dedi. “Gayet güzel 
olmuş” dedi. Ama çok yerini de attım. 
Kurgucunun yapacağı işlerden biri budur 
işte. Kes bağla kes bağla ile bu iş olmaz. 
Masumiyette bir sahne vardır. Haluk Bil-
giner’in tek plan sahnesi. Bir de başka 
açılardan da çekmişler. Seyrediyorum 
onu. Ne zaman hangi duyguya girmiş, 
yüz yirmi metreyi seyrediyorum… Çok 
etkilendim ve büyülendim. Zeki istediği 
için parçalarına da baktık. Dedim ki bu 
tek plan ile harika. Tek plan olmasında 
da ısrar ettim. Zaten kurgucu yönetmene 
omuz veren kişidir. Kurgucuya yönet-
men şunu at, şunu al diyorsa o kurgucu 
değildir. Mesela ana karakter vardır bir 
de yan karakterler vardır. Onları paralel 
götürebilmeli… Tabi yönetmenin bakış 
açısını da bozmadan. Benim bu şekilde 
katkı sağladığım ve çok keyif alarak 
yaptığım filmler vardır yani.  

  Sevdiğim için başarılı oldum

Yönetmen kurgucu ilişkisine dair özellikle 
vurgu yapmak istediğiniz bir şey var mı?

Yönetmenin dilini anlayacaksınız. Zaten 
her filmde yönetmenin kendi kokusu var-
dır. Hissedersiniz. Mesela rahmetli Ömer 
Kavur çok sessizce izlerdi beni. Yanımda 
olurdu bazen kurgu yaparken… İzliyoruz 
plan akıyor akıyor… Bir yerde ben makası 
vuruyorum. Aynı yerde o da duruyor. Artık 
o kadar o benim içime girmiş ben onun 
içine girmişim ki bir bütün olmuşuz. Onu 
çok iyi tanıyorum çünkü. Filmine ufak bir 
katkısı dahi oluyorsa onu zaten yönetmen 
görüyor ve mutlu oluyor. 

Filmografinizin tür anlamında çok çeşitli-
lik gösterdiğiniz görüyoruz. Ancak sektörel 
anlamda çalışma alanına göre çalışma 
koşulları da bir tık değişebiliyor bazen… 
Televizyonda, sinemada ya da reklam 
sektöründe farklı muhataplıklar kurulması 
gerekebilir. Sizin tercihiniz özellikle mi hep 
sinemadan yana oldu yoksa öyle başladığı 
için mi organik bir şekilde öyle gelişti?

Benim sinemayı çok seven bir karakterim 
vardı. Ömer Kavur reklam çekiyordu, daha 
film yönetmeni olmamıştı. Bir reklam 
çektik. Bir kırk beş saniyelik yaptık, otuz 
saniyelik yaptık bir de bir dakikalık yaptık 
galiba… Aradan geçti muhasebeci üç tane 
zarf getirdi.  Dedim ne bunlar? Neyse açtım 

hepsinde para var. Ömer Kavur göndermiş. 
Sonra reklam çektik bir süre ama ben rek-
lamı sevmedim. Orada, duygu yok. Şimdi 
var. Şimdi film gibi yapıyorlar çünkü. O 
dönemlerde imkan yoktu istediğin kadar 
çekemiyordun. Şimdi animasyonlar da 
var. İstediğin duyguyu oluşturabiliyorsun. 
Reklam kuşağının parası daha iyi olduğu 
halde ben sinemayı tercih ettim. Çünkü 
orayı daha çok seviyordum. Sevdiğim için 
de zannedersem başarılı oldum. 

Peki dünya sinemasından da çalışmayı 
isteyeceğiniz yönetmenler var mı?

Öyle bir şeyim olmadı. Dediğim gibi ben 
yurt dışına gittim orada iki tane film 
bağladım. Bana dediler ki sen bir yıl bura-
dasın. Bir yılda ancak bitirirsin iki filmi 
dediler. Neyse finale geldim işi bitirdim. 
Seyrettiler inanamadılar. Nasıl bitirdin 
bu kadar kısa sürede. Dedim bu Türk işi. 
Size vermem sırrını. Dört ay gibi bir vakitte 
bitirdim filmleri. Bana orada kalmam için 
yalvardılar. Ama çoluk çocuk var dil bilmi-
yorum… Hiç sorun değil hepsini hallederiz 
dediler buraya gelirler dediler. O dönem-
ler buradaki bir iki arkadaşımın filmini 
yapamadım kısa dönem orayı tercih etti-
ğim için. Ama sonra dedim ki yok, ülkeme 
döneceğim. Uzun yıllar da onlarla yine 
telefonlaştık hala çağırmaya devam ettiler 
ama yabancı bir sinemaya iş yapma gibi bir 
hayalim olmadı olsaydı da keyif alırdım 
büyük ihtimal ama tercih etmedim. 

  Kurgu mutfaktır

Bu işin günümüzdeki kadar erişilebilir araç-
larla yapılmadığı bir dönemden geliyorsunuz. 
Daha doğrusu bir zanaat olduğu dönemden… 
Tüm alanlar akademiye taşınmış durumda. 
Genç kuşak sahada yeterince ter dökmeye 
fırsat kalmadan bilgi ve teknolojiyle donatıl-
mış halde. Siz bu durumu kendi mesleğiniz 
özelinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 
yolun sonunda zanaatkarlık farklı bir anlam 
mı kazanır yoksa değeri mi kaybolur?

O dönemler montaj diyorduk biz. Montajcının 
pek kıymeti yoktu. Ben bunun çok savaşını 
verdim. Bugün festivallerde kurgu ödülü 
varsa biraz da kurgucuların mücadelesin-
den… “Yapıştırıcı bunlar” diyorlardı. Hayır 
efendim kurgu olmazsa olmaz. İyi bir kur-
gucu, iyi bir hikayeyi şahlara çıkartır. İyi 
bir kurgucu kötü bir filmi de izlenebilir hale 
getirebilir. Mutfaktır kurgu. Siz alışveriş yapı-
yorsunuz yiyecek alıyorsunuz akşam yemek 
yapacaksınız.  O yemek çok lezzetli olmalı. 
O da kurguyla olur. Ben alaylı/sahada yetiş-
tiğim için okullu öğrencilerle de buluştum 
tecrübelerimi ve hayatımı anlattım. Oğlum 
da bilgisayarda kurgu yapıyor. Bakmıyor 
bile hangi tuşa basacağına artık robotlaşmış 
o konuda. Tabi alaylı olmam beni bir yerlere 
getirdi. Neredeyse tüm filmlerinde benimle 
çalışan rahmetli Ömer Kavur ve rahmetli Atıf 
Yılmaz benim teoride de gelişmeme çok yar-
dımcı oldular. Hem alaylı hem okullu ayarına 
gelebildim. Çok ders verdiğim öğrenci arka-
daşlarım da var. Bir yerlere geldikleri için de 
çok mutluyum. Alaylı olmam da bana hep 
mutluluk veriyor. Yeşilçam’ın verdiği terbiye 
mi diyeyim gelenek mi görenek mi… Başka 
duygu, başka bir güzellik. 

Sena Omaç ve Mevlüt Koçak

  Kurgu sonsuza uzanan bir süreçtir

Kurgunun sabır gerektiren bir iş olduğunu, insa-
nın hareket alanını nasıl yonttuğunu biliyorum. 
Kendi adınıza mesleğe başlamadan önceki miza-
cınızla meslek hayatıyla beraber şekillenen Mevlüt 
Koçak’ın mizacında bir değişiklik görüyor musu-
nuz? Karakterinize etkisi oldu mu?

Kurgu gerçekten sabır işi. Sabrınız yoksa keser 
atarsınız. Gerçi her mesleği biraz zorluğu vardır 
ama bizim meslek biraz daha sıkıcıdır. Karanlık 
odada saatlerce çalışıyorsun. Küçük bir ekran ve 
ışığı da yeterli değil. Ayrıca kurgunun sürekli bir 
değişimi vardır. Ben yaptım oldu. Böyle bir şey yok-
tur. O sürekli yenilik isteyen bir şeydir. Sonsuzdur 
kurgu. Herkesin farklı bir anlatım dili vardır. İşin 
duygusunu herkes farklı yönlendirir. Sıkıntılı bir 
iştir ama sabrım benim hiç değişmedi. Hala aynı 
Mevlüt Koçak sabrı devam ediyor. 

  Dijital sistemde ustam, oğlumdur 

Okulda da hep konuşuruz, Türk sineması çeşitli bağlamlarda dönemlere ayrı-
lır… Meslek hayatına başladıktan bu yana malzemeniz ne kadar değişti? 
Değişen şeyleri neye bağlıyorsunuz?

Eski dönemde çok yoğun şartlarda kurgu yapıyorduk. Makasla kesiyorsun, 
jiletle kazıyorsun o pedikür kısmını asetonu sürüyorsun ve düzgün yapacak-
sın. Bu işlemi belki üç yüz defa belki beş yüz defa yapıyorsunuz. O dönemden 
sonra bir pres olageldi. İlk sefer seri halde yapamadım. Sonra alıştım tabi 
onu kullanmaya başladık. Arzu filmin Amerika’ya gönderdiği bir arkadaş 
vardı. Onun sayesinde anolog sistemi gördük. Sonra da bilgisayar geldi. Anolog 
sisteme gelene kadar bizim sektörümüz Türkiye’de on, on beş sene geriden 
geliyordu. Şimdi dünyada ne varsa bizde de var. Yurt dışına gittim Almanya’da 
iki tane film kurguladım. Ama kendimi sürekli yenilemek zorunda olduğumun 
farkına vardım. Almanya’da tanışmıştım bilgisayar sistemiyle. Oğlum benim 
bilgisayar manyağı neredeyse. Bir kere ona aldık bilgisayar. Bir gün yanıma 
geldi kasayı yaktığını söyledi. Oğlum dedim neden söktün? “E merak ettim.” 
O da meraklı ve şimdi kurguyla uğraşıyor. Dizi kurguluyor hatta, evde yapıyor.  
Benim ustam da dijital sistemde oğlumdur.
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  Jim Sheridan’a yakın bir bakış
Uluslararası isimler festivallerin, yarışmaların gözdesidir. En 
çok kafa patlatılarak bir araştırma içine girilen kısımdır belki 
de. İrlandalı yönetmen Jim Sheridan 1949 doğumludur. Birçok 
şapkası bulunan Sheridan’ın kendini sinemada öne çıkar-
dığı ve ben buradayım dediği filmler “Sol Ayağım” ve “Babam 
İçin”dir. İlk uzun metraj filmi “Sol Ayağım” ile  2 dalda Oscar 
alırken, geniş bir seyirci kitlesine de ulaştı. Ülkesinde yaşanan 
sorunlara dram ve eğlence öğelerini de ekleyerek sinemada 
unutulmaz izler bırakan yönetmen “Babam İçin” filmiyle de  
“Altın Ayı” ödülüne layık görüldü. Sonrasında “Boksör” ve 
“Yeni Bir Ülkede” filmleriyle devam ettiği kariyerinde ödül-
ler ve adaylıklar noktasında bahtı açıktır. Adaylıklar, ödüller 
olsun olmasın Sheridan film yapmaya devam etti. Filmogra-
fisinde “Yeni Bir Ülkede”, “Get Rich or Die Tryin”, “Kardeşler”, 
“Korku Evi”, “The Secret Scripture”, “H-Block” filmleri yer alıyor. 
Aile kavramını ayrı bir hassasiyetle ele alan yönetmen aynı 
zamanda İrlanda sinemasınında önemli filmlerine imza attığını 
da belirtmek lazım. 

2003 yılında ülkemize 22. İstanbul Film Festivali kapsamında 
gelen Jim Sheridan kendine ilk Oscar’ını kazandıran “Sol Aya-

ğım” filminin yapılış sürecini şöyle anlatıyor: “...Böyle bir filmde 
oynayacak bir aktör bulmak çok zor olduğu için, yapımcının 
sekreterinden senaryoyu İrlanda pasaportu olduğunu öğren-
diğim Daniel Day-Lewis’e göndermesini istedim. Senaryo, 
başlığından dolayı Lewis’in ilgisini çekmişti. Tamamını oku-
yup beğendi ve filmde rol almayı gerçekten istediğine karar 
verdi. Böylece film başlamış oldu.Bana gelince, filmi paraya 
ihtiyacım olduğu için yaptım.ABD’de yaşadığımız sekiz yılın 
ardından İrlanda’ya geri dönmüş ve parasız kalmıştım.” Zor 
şartlar sonucu ortaya çıkan “Sol Ayağım”ın sinema tarihinde 
önemli ve iyi bir film olarak yer alıyor olması da sinemanın 
sürprizlerindendir. Aynı zamanda daha sonrasında iki filmde 
birlikte çalışacağı Daniel Day-Lewis’le yolunun İrlanda pasa-
portuna sahip olmasından dolayı kesişmesi de ilginçtir. Daniel 
Day-Lewis metot oyunculuğu denildiğinde dünya sinemasında 
ilk akla gelen isimlerdendir. “Sol Ayağım” filmindeki rolü için 
uzunca bir süre sadece sol ayağını hareket ettirerek davrandığı 
belirtiliyor. Her rolü içinde çekimler öncesinde çeşitli hazırlık-
ları olduğu biliniyor. Role kendini kaptırması sonucunda ise 
oyunculuk zirveye çıkıyor ama birlikte bir film üretmek daha 
da zorlaşıyor. Sheridan bunu başarıyla yapıyor. Filmografisinin 
en önemli filmlerine Daniel Day-Lewis’la imza atıyor. 
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3. Esenler Film Günleri kap-
samında ülkemize gelecek 
İrlandalı Oscarlı yönetmen 
Jim Sheridan’ı, filmografisi-
ni mercek altına aldık. 

Festivaller, kısa film yarışmaları ve 
film günleri bizleri sinema dünyasının 
emektarlarıyla, sektörden insanlarla 
buluşturan yerlerdir. Onların yanında 
bizlere izlediğimiz filmleri yeniden belki 

hiç yolumuzun kesişmediği filmleri ilk kez izleme şansı veri-
len yerlerdir. Karşılaşma mekânı olarak ele alındığında bireysel, 

toplumsal ve sistemsel şekilde birçok açıdan bakmak mümkün. 
Baktığımız açılar sosyal, siyasi, felsefi olarak konumlandığımız yerlere 

göre değişebilir. Ama karşılaşma mekânları olarak kısa film yarışmaları, 
film günleri ve festivallerin katkısını, önemini engelleyemez. Onlardan biri 

de kendinden emin adımlarla ilerleyen “Esenler Film Günleri”. Bu yıl 3’üncüsü 
11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik kendine has bir eminlikle 

ilerlemeye devam ediyor. Her sene farklı bir temayla düzenlenen organizasyonun 
bu seneki teması “çocuk”. Sinemada çocuk son zamanlarda birçok açıdan tekrar tar-

tışmaya açıldı. Esenler Film Günleri’de hem çocuk seçkisi hem de düzenleyeceği panel 
ve söyleşilerle bir bakış açısı ortaya konacak. Film Günleri’nin uluslararası anlamındaki 

katkısı ise birbirinden değerli ismi İstanbul’da sinema severlerle buluşturuyor olması. İlk sene-
sinde Azerbeycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu’na, ikinci yılında İranlı usta oyuncu Homayoun 

Ershadi’ye “Onur Ödülü” verildi. Bu sene ise İrlandalı Oscarlı filmlerin yönetmeni Jim Sheridan’a 
verilecek. Bizde yazımızda Oscarlı yönetmeni yakın plana alacağız.r.bulut@litrossanat.com 

R A B I A  BU LU T

Jim Sheridan
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“Babam İçin”, “Yeni Bir Ülkede”, “Kardeşler” filminde 
aile kavramına başka açılardan yaklaşan yönetmen 
yaklaşımının temelinde yatan nedeni şöyle anlatıyor: 
“Aile biriminin, anlaşılması kolay bir birim olduğunu 
düşünüyorum. Benim normal bir ailem olmadı. Anne-
min evde kiracıları vardı ve evimiz bu yüzden biraz 
çılgın bir evdi; çekirdek bir ailemiz hiç olmadı. Ben on 
yedi yaşındayken bir erkek kardeşim öldü, bu yüzden 
diğer erkek kardeşimin ve kız kardeşimin üzerine 
biraz fazla düştüm. Yaşadığımız bu travmayla bir 
aile haline geldik... Film seti de bir aile gibidir. Dola-
yısıyla belki film yaparak ailemi yeniden bir araya 
getiriyorumdur. Seyirci bu sıcaklığı, bu aile ihtiyacını 
hissediyor. Filmlerin çekiciliğide bundan kaynak-
lanıyor bence.” Jim Sheridan’ın cümleleri aslında 
yönetmenlerinde sanatlarına ilk başladıkları nok-
tanın çok  insani bir yer olduğunu tekrardan ortaya 
koyuyor.  “Aile”, “çocuk” kavramlarının ele alındığı 
filmlerin çeşitliliğide buradan hareketle oluyor. 
Çünkü her yönetmen her senarist heybesinde farklı 
bir hikâye barındırıyor. Barındırdığı hikâyeyi sunma 
biçimlerindeki tarz, teknik farklılıkları da sinemanın 
gücünün bir yansıması oluyor. 

“Anlaşılmak için kendi kültürünüzün 
dışına çıkmanız gerekiyor”
Bir İrlandalı olarak Amerika kültürü üzerine filmler 
yapmasının sebeplerini “Film yaparken beyzboldaki 
gibi küçük bir alan üzerindesinizdir. Topu sahanın 
dışına atarsanız kaybedersiniz. Dolayısıyla ne anlat-
maya çalıştığınızı çok iyi bilmeniz gerekir. Yoksa 

herkes “bu film ne hakkındaydı?”diyerek çıkar fil-
minizden. Bu nedenle, anlaşılmak için bazen kendi 
kültürünüzün dışına çıkmanız gerekir.”diyerek açık-
lıyor. Film yaparken anlaşılmanın önemine değinen 
Sheridan aslında sinemanın evrenselliğini yakala-
manında ipuçlarını veriyor. Sinema farklı kültürlerin, 
dinlerin, sorunların  karşılaşma yeridir. Film yapmak 
ve film izlemek karşılaşmanın iki farklı tarafıdır. 
Yönetmen anlatılması gerektiği hikâyeyi seçer ve 
ona bir biçim verir. Verdiği biçimde kendine dair 
bir imza barındırır. Ama imzanın anlaşılması için 
yönetmenin senaryosunun, hikâyesinin bileşenle-
rini anlaşılır, fark edilir bir hale getirmesi gerekir. 
Sheridan’da bunu yaptığını belirtiyor. Ama burada 
şuna dikkat etmek gerekir. Yönetmen bunu yapar-
ken kendini zorlayıp, olmayacak bir noktayı olur hale 
getirmeye çalışmıyor. İmzasının fark edilebileceği bir 
noktaya getiriyor. Onun filmografisine baktığımızda 
ağabeyinin vefatı sonrasında ona ithafen çektiği “In 
America” filmi iyi bir örnek olabilir. Kendi acısını 
ve özlemini bir filme dönüştürüyor. Geçmişindeki 
göçmen olma, ait olma ve aile olma meselelerini  o 
filmde kurmaca bir hale getiriyor. 

Hayat yolculuğuyla bizi bambaşka yerlere götü-
ren Jim Sheridan’la yüz yüze tanışmak isterseniz, 
Esenler Film Günleri için 11-15 Kasım tarihlerinde 
İstanbul’da olacağını söyleyelim. 11 Kasım’da ger-
çekleşecek açılış gecesinde Sheridan’a “Onur Ödülü” 
takdim edilecek. Kendisiyle 1948 Atlas Sineması’nda 
da 14 Kasım Pazartesi günü bir masterclass gerçek-
leştirileceğini belirtelim.

İnsan doğuştan engelli olarak dünyaya gelse bile o engeli aşmanın ve imkan-
sız denilen şeye hayat vermenin bir yolu mutlaka vardır. Bunun için gereken 
tek şey istektir. Christy Brown, beyin felçli olarak dünyaya gelir ve hiçbir 
zaman hareketlerini kontrol altında tutamaz. Ayrıca tüm yaşamı tekerlekli 
sandalyede geçer. Bir gün sol ayağının bu felçten etkilenmediğini keşfeder 
ve onunla hayata bambaşka bir biçimde tutunur. Bu onun için bir şanstır. 
Üzerinde çalışmaya başlar ve bu yolla kendi ruhunda saklı yeteneği açığa 
çıkartır. Sadece sol ayağını kullanarak yazdığı romanlar ve şiirler, onun İrlanda 
edebiyatının saygın isimleri arasına girmesini sağlar. Film, Christy Brown’ın 
aynı adlı romandan uyarlanmıştır ki hikâye de kendi gerçeğidir. 

Danny Flynn oldukça yetenekli bir boksördür. Gençlik zamanlarındaki 
başarıları göz kamaştırmakta ve gelecek vaat etmektedir. Boksörün İrlanda 
bağımsızlık hareketi IRA ile olan bağlantısı ortaya çıkınca, bütün hayatı alt-üst 
olur. 14 yıllık bir mahkumiyet süreci onu beklemektedir. Geçen uzun yıllara 
rağmen, hapishaneden çıkar çıkmaz yeniden ringlere dönen Danny, başarı 
alışkanlığını devam ettirmeye kararlıdır. Ardı ardına alacağı galibiyetler, 
umutsuz Belfast halkını umutlandırmaya yetecek midir? 

“Babam İçin”, hiç ilgisi olmadığı bir 
olaydan sorumlu tutulan bir ada-
mın yaşadıklarını anlatıyor. Basit 
kaygıları olan saf İrlandalı genç 
Gerry Conlon, 70’li yıllarda Lond-
ra’ya gelir. Kendini hayatın akışına 
kaptıran delikanlı burada bir işgal 
evinde serbest bir hayat yaşayan 
gençlerle birlikte zaman geçir-
meye başlar. Bir polis baskınında 
hiç ilgisi olmadığı 1974 Gyild-
ford bombalamasından sorumlu 
tutularak tutuklanır. O dönemin 
İngiltere’sinde şimdikinden çok 
farklı olarak, terörle mücadele adına 
insan haklarının hiçe sayıldığı 
uygulamalar olmaktadır. Yoğun 
fiziksel ve manevi işkencelerin 
baskısı altındaki Gerry’nin ömrü-
nün sonbaharındaki masum babası 
da, suç ortağı olarak hapse atılır. 
Kadın bir avukatın yıllar süren 
çabalarının da yardımıyla, Gerry 
maruz kaldığı adaletsizliğe diren-
meye başlar.

Johnny ve Sarah, yeni bir yaşama, 
yeni bir ülkede başlamanın heve-
siyle ana toprakları olan İrlanda’dan 
Amerika’ya yolculuk ederler. Bu 
yolculuğun onlar için yeni bir 
başlangıç olacağını düşünürler 
ve isterler. Johnny’nin en büyük 
hayali, televizyondan izlediği bu 
büyülü ülkede ünlü bir oyuncu 
olabilmektir. Aile hem yeni bir 
ülkeye hem de yeni bir çevreye 
alışmaya çalışırlar. Bu süreçte ise 
birbirilerinin hakkında yeni sırlar 
öğreneceklerdir.

  Sol Ayağım (1989)
     Oyuncular:
      Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan

  Boksör (1998)
     Oyuncular:
      Daniel Day-Lewis, Emily Watson, Brian Cox

  Babam İçin (1993)
     Oyuncular:
      Daniel Day-Lewis,
      Pete Postlethwaite,  
      Emma Thompson

  Yeni Bir Ülkede (2004)
     Oyuncular:
      Samantha Morton,
      Paddy Considine,
      Djimon Hounsou
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Oyuncu ve yazar Rıza Sön-
mez: “Kısa film kendi başı-
na bir tür olarak sinemanın 
en eğlenceli en yaratıcı ala-
nı. Yıllar önce İstanbul Kısa 
Film Festivali’ni iple çeker-
dik. İzlediğimiz birbirinden 
yaratıcı filmlerle ufkumuz 
açılırdı. Bugünkü gibi diji-
tal imkanlar olmadığı za-
manlarda filmleri sınırlı 
arşivi olan sinemateklerde 
ve festivallerde izleyebilir-
dik. Benim ve benden he-
men önceki sinemacı ku-
şağın okulunun festivaller 
olduğunu söyleyebilirim. 
Biz festivallerde öğrendik, 
bugün sahip olduğumuz 
donanımın büyük bir bölü-
münü…”

a.demirtas@litrossanat.com 

A L I  D E M I R TA Ş

Eşkıya, Masumiyet, Filler ve Çimen, Neredesin 
Firuze, Mavi Gözlü Dev, Vicdan, Siyah Beyaz 
ve Nefes: Vatan Sağolsun gibi önemli filmlerde 
performansıyla yer almış, çok yönlü profiliyle 
üretimlerine devam eden, oyuncu ve yazar kim-
liğinin yanı sıra sinemanın mutfağında, kamera 

arasında da çalışmalarına devam eden Rıza Sönmez ile Litros 
Sanat’ın Esenler Film Günleri özel sayısı için bir araya geldik. 
Bu yıl Esenler Film Günleri’nin jürisinde de yer alan başarılı 
oyuncu ile hem oyunculuk mesleğini hem de sinemayı konuş-
tuk. Oyunculuğun hayatının merkezinde olmadığını söyleyen 
Sönmez, kendisinin de yer aldığı Eşkıya filminin Türk sineması 
adına bir kırılma anı olduğunu belirtiyor. Aralık ayında çıka-
cak olan yeni kitabının da müjdesini veren oyuncu, kısa filmin 
kendi başına bir tür olarak sinemanın en yaratıcı ve eğlenceli 
alanı olduğunun altını çiziyor, tamamı sohbetimizde…

  Oyunculuk, hayatımın merkezinde değil
Oyunculuk sizin için ne demek? mesleki ve teknik anlamlarının 
dışında, hayatınızın neresinde nasıl konumlu, biraz bahseder 
misiniz kendinizdeki karşılığından? 

Oyunculuk hayatımın merkezinde değil. Mesleğimle var olmu-
yorum. Birden fazla uğraşı alanım var. Oyunculuk, yönetmenlik, 
yazarlık benim uğraşı alanlarım. Onlar Rıza’ya katkı sunuyorlar 
ama oyunculuk yapmasam yaşayamam diyemem. Yaşarım, 
yaşarız. Milyarlarca insan gül gibi de yaşıyor. 

  Dizilerden pek hazzetmiyorum
Sinema, tiyatro ya da dizi desem; hangisinde yer alma süreci sizin 
için daha keyifli ya da sizi daha çok yansıtan bir alan ve neden?

Sinema öncelikli alanım. Dizilerden pek hazzettiğimi söyle-
yemem. Bir dönem dizilerde oynamak zorunda kalmamak 
için kafe/bar açmıştım. 16 yıl işletmecilik yaptım. Tiyatro zor 
bir çalışma alanı. Daha fazla disiplin gerektiriyor. Aynı oyunu 
aylarca bazen yıllarca oynamak fikri bana uzak. Hiperaktivitem 
buna izin vermez. Dizilerde oynamayacağım diye bir kararım 
yok ama oynamayacağım diziler var. İçinde nedensiz şiddet 
olan ya da militarizmi yücelten işlerde oynamıyorum. 

  “Eşkıya” filmi Türkiye sinemasında bir 
kırılma anıydı
Elbette filmografinizde yer alan her filminiz/işiniz eminim 
sizin için çok kıymetlidir ama bu röportajın fırsatıyla sormak 
istiyorum, oyunculuk performansınızla yer aldığınız, içinize 
en sinen ve sizde derin izler bırakan, sizin için yapı taşı dene-
bilecek işe hangilerini örnek vermek istersiniz, neden?

Her birinin ayrı bir yeri var elbette ama bazı kırılma anları var. 

Eşkıya filmi Türkiye sinemasında bir kırılma anıydı. Türkiye 
seyircisinin ‘Türk filmi’ algısını kıran milyonlarca insana ulaş-
ması nedeniyle ayrı bir yere sahip. Derviş Zaim’le çalıştığımız 
her film, Ezel Akay’la ‘Neredesin Firuze’, 3. Esenler Film Günleri 
jüri başkanımız Atalay Taşdiken’in ‘Kar Kırmızı’ filmi, muhteşem 
kadrosuyla ‘Siyah Beyaz’ filmi ve Türkiye’de kimsenin izlemediği, 
benim oyunculuk performansımı sadece Hindistan Pune Festivali 
izleyicilerinin gördüğü Muharrem Özabat’ın ‘Bir Şey Değilim’ filmi 
bunlar arasında yer alıyor… 

Siz aslında çok yönlü bir sanatçısınız. Hem televizyon hem sinema 
hem de diğer görsel endüstrilerde yer alıyorsunuz. Bu çok yönlülük 
hali hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu alanın her 
kısmında üretmek ve yer almak istemekle ilgili bir durum mu bu?

Yönetmen olmak arzusuyla sanat eğitimi almaya karar vermiştim. 
Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim okuduğum yıllarda sinema, 
televizyon ve tiyatro eğitimi veriyordu. Çok kıymetli ve ufuk açan 
hocalarımız oldu. Sonrasında Marmara Üniversitesi, Sinema TV’de 
yüksek lisans yapmam da tuzu biberi oldu. Birbirinden kopuk 
olmayan birbirlerini besleyen bir yaratım alanında olduğumuzu 
düşünüyorum. Ayrı bir düşünme, üretme yolculuğu yok. Prodük-
siyon koşullarında farklılıklar var. 

“Bizim kuşağın okulu 
film festivalleriydi”

Rıza Sönmez

Rıza Sönmez yönetmenliğini yaptığı “Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta 
Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var” filminin setinde.
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  Kısa film sinemanın en yaratıcı alanı 
Bu yıl Esenler Film Günleri’nde jürisiniz. Kısa film 
festivalleri hakkında genel olarak ne düşünüyorsu-
nuz? Sizce hem ülke sinemasına hem de kısa film 
üreticilerine katkısı nedir bu festivallerin?

Kısa film kendi başına bir tür olarak sinemanın en 
eğlenceli en yaratıcı alanı. Yıllar önce İstanbul Kısa 
Film Festivali’ni iple çekerdik. İzlediğimiz birbirin-
den yaratıcı filmlerle ufkumuz açılırdı. Bugünkü 
gibi dijital imkanlar olmadığı zamanlarda filmleri 
sınırlı arşivi olan sinemateklerde ve festivallerde 
izleyebilirdik. Benim ve benden hemen önceki 
sinemacı kuşağın okulunun festivaller olduğunu 
söyleyebilirim. Biz festivallerde öğrendik, bugün 
sahip olduğumuz donanımın büyük bir bölümünü. 
Festivallerin varlığı kısa film üretimi için büyük 
bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdi yurtdışında 
en başarılı sonuçlar alan sinemacımız Nuri Bilge 
Ceylan’ın da yolculuğu Cannes’te, kısa film bölü-
müne seçilmekle başlamıştı. Çok sayıda kısa film 
yapan yönetmen var ama bir sorunumuz var. Yete-
rince destek yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
sinema destekleme kurulunda kısa film için veri-
len destekler daha çok öğrenci filmleri ödev desteği 
sayılabilecek miktarlarda. Bu yüzden Esenler 
Film Günleri’nin projelere yapım desteği vermesi 
çok önemli. Umarım önümüzdeki yıllarda destek 
miktarları artarak yeni film üretimlerinin önünü 
açmaya devam eder.

 Seyircinin en kolay empati kurduğu 
temalardan biri çocuk 
Esenler Film Günleri’nin bu yılki teması “Çocuk”. Bu 
tema hakkında ve bu temanın sinema filmlerinde 
karşılık bulması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Çok geniş ve yaratma arzusu duyuran bir tema. 
Kısa filmciler tarafından nasıl algılandığını fes-
tival filmlerini izlerken göreceğiz. Seyircinin en 
kolay empati kurduğu temalardan biri çocuk. 
Hepimiz çocuk olduk. Berlinale’de çocuklara 
yönelik K Generation başlıklı bir yarışma da 
olduğu düşünülürse bu yılki tema çok isabetli.

Önceki sorulardan hareketle; kısa filmciler, genç 
sinemacılar ya da bu yola girmek isteyen yeni sine-
macılara neler söylemek istersiniz? Kendilerinde 
hangi sorulara yanıt verdikten sonra sizce bu yola 
baş koymalılar?

Bütün sanatlar için geçerli genel bir cümle yeterli 
olacaktır. Önce seyircisi, önce izleyicisi, önce oku-
yucusu, önce dinleyicisi olmalılar. Sonra teknik 
donanımlar edinmenin yollarını aramalılar ve 
sinemanın kolektif bir yaratım alanı olduğunu 
atlamayarak, birlikte üretim yapabilecekleri 
arkadaş toplulukları oluşturmalılar. Süreci kolay-
laştıracaktır. 

Siz kısa filmlerde yer alıyor musunuz? Bu yer 
alma sürecindeki motivasyonunuz nedir?

Çok yoğun bir çalışma sürecim var mümkün 
olmuyor. Ama bir oyuncunun bir projede yer 
alma motivasyonu kabaca iki nedenle olur. Proje 
özgün ve yaratıcıysa ve önerilen rol oyuncunun 
performans gösterebileceği bir kompozisyonsa 
ikna edici olabilir. 

  Kısa film, uzun metraj için bir basamak değildir  

Kısa filmi uzun metraja geçişte bir basamak olarak mı görüyorsunuz? Yoksa 
tamamen kendine ait bir alan olarak mı adlandırıyorsunuz? Biraz kısa filme 
bakışınız hakkında görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Şiir, romana başlamak için nasıl basamak değilse ya da karikatür resim 
yapmak için bir basamak değilse kısa film de uzun metraj için bir basamak 
değildir. Ama kısa filmden gelen uzun metraj projeler de yapan yönetmenler 
vardır. Kısa film sırf süresi kısa olduğu için böyle adlandırılmıyor. Kısa film 
dramaturjisi başta olmak üzere uzun metrajdan birçok açıdan başka dinamik-
lere sahiptir. Öyle ki kısa film tanımı bile biz bu röportajı yaparken dünyanın 
bir başka yerinde yeniden tanımlanıyor olabilir. 

  Yeni kitabım aralıkta yayımlanıyor

Yeni projelerinizle ilgili ya da kafanızda dönen, yap-
mak istediğiniz yeni projelerinizle ilgili bir şeyler 
söylemek ister misiniz?

Birçok proje var ama en önemli sorun bütçe. Uzun 
metraj, docu-drama ve kısa film projelerim var. 
Mesela gündemimdeki bir kısa film projesinin büt-
çesi 450 bin TL, şimdilik bu bütçeyi bulmam mümkün 
görünmüyor. Uzun metraj bir film öykümle önemli 
bir yapım şirketi yakından ilgileniyor. Bu ara daha 
çok kitap projelerine yoğunlaştım. Kendi başımıza 
bütçe sorunu olmadan gerçekleştirebiliyoruz. Aralık 
ayında Alfa Yayınları’ndan “Sen Mutluluğun Turşu-
sunu Kurabilir Misin? Rıza Sönmez’den Bir Yemek 
Müzikali” adlı kitap çıkacak.

Rıza Sönmez “Eşkıya” filminde.
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Sİnemaya destek
yapım aşamasında verİlmelİ

Esenler Film Günleri, 
11-15 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşecek. Festival 

kapsamında ilk kez bu sene 
yapılacak olan ‘Esenler 

Kısa Film Yapım Desteği’ 
bölümünün çok değerli 
olduğuna değinen Prof. 

Dr. Şükrü Sim, “Bana 
göre bir sinemacıya 

destek verilmesi gereken 
en önemli nokta yapım 

aşaması süreci. Amatör 
ruhlu gençlerimize daha 

çok destek vermeliyiz. 
Küçük bir bütçe bile 

onların hayallerini 
gerçekleştirebilmesi 
için büyük bir imkân 

demek. Çünkü bu bölümle 
uğraşanların maddi 
anlamda çok büyük 

sıkıntıları oluyor. Bu 
anlamda Esenler Film 

Günleri kapsamında 
yapılan yapım desteği 

yarışmasında emeği 
geçenleri tebrik ediyorum.” 

diyor.

m.yilmaz@litrossanat.com 

M E R V E  Y I L M A Z  O RUÇ

Esenler Film Günleri üçüncü kez sanatseverler 
ile buluşacak. Esenler Belediyesi tarafından 11–15 
Kasım tarihleri arasında yapılacak film günlerine 
bu yıl yeni bir bölüm daha eklendi. Ulusal sinemayı 
destekleme ve bu alanda yeni üretimlerin ortaya çık-
masını sağlamak amacıyla film günleri kapsamında 
ilk kez “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” bölümü 
düzenleniyor. Sektör profesyonelleri ile gelece-
ğin yapımcı ve yönetmenlerini bir araya getirecek 
olan bu bölümde jüride, 2022 yılı itibarıyla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak görev almaya 
devam eden oyuncu ve sunucu İpek Tuzcuoğlu, 2017-
2019 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Destekleme Kuru-
lu’nda kurul üyesi olarak görev yapan ve İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekan yardım-
cılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Şükrü Sim ile kısa 
filmleri ve belgeselleri pek çok ulusal ve uluslararası 
film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Murat 
Pay yer alacak.

Türkiye’deki sinemanın sorunlarını, festivallerin 
sinemaya olan katkılarını, kısa filmlerin önemini, 
Esenler Film Günlerini ve onun kapsamında yapı-
lacak olan yapım desteği yarışmasının ne anlama 
geldiğini Prof. Dr. Şükrü Sim’e sorduk.

 Hikayenin orijinal olması çok önemli 
Son yıllarda film festivallerinin sayıları arttı. Beledi-
yelerin ve özel kurumların hayata geçirdiği ulusal ve 
uluslararası festivaller var. Bunların sinemaya kat-
kısını değerlendirir misiniz? 

Bundan belki de on, on beş yıl öncesine kadar festival 
sayısı çok azdı. Son yıllarda hem dünyada hem de 
bizde film festivallerinin sayısı arttı. Tabii bunların 
nitelikli olanları sinemaya katkı sağlıyor. Özellikle de 

genç sinemacılara faydası çok oluyor. Gençler sektör profesyo-
nelleri ile bir araya geliyor. Yönetmen, senarist, yapımcılar, bu 
işe yeni başlayanlar ve seyircinin bir arada olduğu bölümler 
çok faydalı. Özellikle uluslararası festivallerde iş ağını geniş-
letmek adına, çevre edinmek için birçok fırsat oluşturuyor. 
Yapılan birçok festivale artık Berlin, Cannes, Venedik film 
festivallerinin koordinatörleri, oranın sinemacıları geliyor. 
Bunlarla masterclasslar, atölyeler yapılıyor. Festivallerin bir 
diğer artısı ise maddi ve manevi anlamda kazandırdığı moti-
vasyon. Ödüllerde genç sinemacıları teşvik ediyor. 

Esenler Film Günleri de bu sene üçüncü kez gerçek-
leşiyor. Ve program kapsamında “Esenler Kısa Film 
Yapım Desteği” bölümü açıldı. Siz de burada jüri koltu-
ğunda olacaksınız. Bu konu özelinde neler söylemek 
istersiniz?

Esenler Film Günleri kapsamında yapılan yapım desteği 
bölümünü çok değerli buluyorum ve emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. Burada seçilen üç projeye maddi destek verilecek. 
Miktar ne olursa olsun kısa filmcilerin her türlü desteğe ihti-
yacı var. Bana göre bir sinemacıya destek verilmesi gereken en 
önemli nokta bu yapım aşaması. Amatör ruhlu gençlerimize 
daha çok destek vermeliyiz. Bu bölümü yürekten destekliyorum. 
Küçük bir bütçe bile onların hayallerini gerçekleştirebilmesi 
için büyük bir imkân demek. Çünkü bu bölümle uğraşanla-
rın maddi anlamda çok büyük sıkıntıları oluyor. Bizzat kendi 
öğrencilerimden de biliyorum. Bu desteklerin artmasını diliyo-
rum. Keşke bütün festivallerde bu yapım desteği bölümü açılsa. 
Umarım önümüzdeki yıllarda daha fazla projeye destek sağ-
lanır. Bu sene “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” kapsamında 

birçok başvuru aldık. Son on projeyi değerlendirip içinden üçüne 
destek verilecek.  

Projeyi seçerken nelere dikkat edeceksiniz?

Her jüri üyesinin farklı bakış açısı var elbette. Ben hikâyenin 
farklı olmasına, senaryonun ilgi çekici olmasına ve sinema-
tografik açıdan iyi çekilebileceğini kanaat getirmem gerekiyor. 
Yoğun bir rekabet olacak. Hikâyenin tekrara düşmemesi çok 
önemli. Katılımcının özgeçmişine de bakacağım. Daha önce 
çektiği kısa filmler var mı onlara bakacağım. Çünkü bazen 
hikâye iyi olabiliyor ama film kötü çıkıyor. Ama daha önce 
çektiği bir film yoksa o zaman işimiz zor tabii. 

 Kısa filmler sinemaya giriş kapısı

Kısa filmleri çok önemsiyorsunuz. Türk sineması için 
kısa filmleri neden bu kadar önemli görüyorsunuz? 

Önemli sinemacıların öğrencilik yıllarında çektikleri kısa 
filmlere bakın. Burada büyük sinemacıların izlerini bulabili-
yorsunuz. Mesela Nuri Bilge Ceylan’ın “Toz” filmi… Filmi izleyen 
ve bu işten anlayan biri buradan büyük bir sinemacı geliyor 
derdi. Kısa film gelecekte sizin ne kadar iyi bir sinemacı ola-

Şükrü Sim
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cağınızı gösterir. Allah her insana farklı bir yetenek 
vermiş. Kısa film büyük sinemacı olmak isteyenler 
için küçük ama önemli bir adım. Sinemaya giriş 
kapısı. Kiminin imkânı farklı oluyor ve direkt uzun 
metraj film çekiyor. Ben bunu çok tasvip etmiyorum. 
Eskiden kısa film çekmek çok zordu. Bugün güzel 
bir hikâyeniz varsa elinizdeki cep telefonu ile film 
çekmek ve bilgisayrda kurgulamak çok kolay. O 
yüzden büyük bir filme başlamadan önce kısa film 
çekmeli ve bu işi yapıp yapamayacağını tartmalı. 

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema 
Destekleme Kurulu’nda kurul üyelerinde yer alır-
ken kısa filmcilere yoğun desteğim oldu. Bu kurula 
ilk girdiğimde sadece 11 filme destek veriliyordu. 
Bunun sayısını önce 26’ya daha sonra 52’ye çıkardık. 
Daha sonra oradan ayrıldım yoksa bu sayıyı daha 
çok artırmak istiyordum. Kısa filmi çok önemsiyo-
rum. Sporda alt yapı ne ise sinema sanatında da kısa 
film odur. Sinemanın geleceği kısa filmlerin çoğal-
masına ve nitelikle olmasına bağlı. Film yapacak 
gençleri keşfetmek için bu çocukların daha fazla 
kamera arkasına geçmesine katkı sağlamalıyız. 
Burada kendilerini denemeliler ki yetenekleri olup 
olmadığı anlaşılsın. Yetenek var ise sonra onları 
eğitmek lazım. Kısa filmler bu anlamda insanla-
rın kendilerini görmesi başkalarına da göstermesi 
adına önemli bir basamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan uzun metraj filme 
destek olarak başvurmak isteyenlere en az iki kısa 
film çekmiş olma koşulu getirildi. Son birkaç yıldır 
var bu koşul. Bence gerekli ve doğru bir adım olmuş. 
Sonuçta bir sürü destek veriliyor ama o filmi yapıp 
yapamayacağını bilemiyoruz. Çünkü iyi bir senaryo 
kötü bir yönetmenin elinde berbat bir filme döne-
biliyor. O yüzden önce kısa filmi görmek istiyorlar. 
Uzun metraj yapabilir mi?

 Kamera arkasındaki ekibin emeği 
görünmeli

Gençlere tavsiyeniz ne olur?

Yukarıda da söylediğim gibi sinema ile ilgili tutkusu 
olan gençler için en ideali kısa film ile başlamak. 
Bu işi yapamayanlar ise ısrarcı olmamalı. Sektör 
filmciden geçilmiyor. Herkes yönetmen olmak isti-
yor. Ama aslında bu bir ekip işi. Sinema sektöründe 
birçok alan var. Senarist, görüntü yönetmeni, ışık 
ve ses teknisyeni gibi yetenekli kişilerin bir araya 
geldiği bir sektör bu. Ancak birçok arkadaşımız 
yönetmenlik sevdasına işin diğer taraflarına bak-
mıyor. Bundan dolayı da kamera arkası ekiplerinde 
büyük sıkıntı yaşanıyor. Bütçesi iyi olan filmcilerin 
çoğu ses teknikerini dışarıdan getiriyor. Türkiye’de 
neden sayıları az? Çünkü hak ettikleri değeri gör-
müyorlar. Her yerde yönetmen, oyuncu konuşuyor. 
Kamera arkasındaki ekibinde emeği görünmeli. 
Film yapmak kendi başınıza oturup roman yaz-
maya benzemez. Ciddi bir ekip işi. Bundan dolayı 
sinemaya ilgi duyan arkadaşlarımız kendini yönet-
menlik anlamında da denesin ancak sadece ona 
odaklanmasın. Kimi kurgucu, ışıkçı olabilir. Sinema 
çok geniş bir alan. 

 Kısa filmi şiire benzetiyorum

Birçok festivalde jüri koltuğunda oturu-
yorsunuz. Size göre festivallerde en önemli 
eksiklik nedir? Ya da önerileriniz var mı?

Kısa filmlere daha fazla değer verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Uzun metraj film festivallerinde bile 
kısa film yarışma bölümü açılmalı. Kısa filmlere 
olan destek de miktar olarak artırılmalı. Dünyada 
artık kısaların önemi daha da artıyor. Kısa filmlerin 
sektöre sokulmamasının nedeni ekonomik getirisi-
nin olmaması. Buna çözüm bulunmalı. Hak ettikleri 
saygıyı görmeliler. Şu an kısa filmcilerin de bakış 
açısı bir iki kısa yapayım sonra uzun metraj yapa-
rım şeklinde. Uzun metraj yapamıyorum diye kısa 
film yapıyorum diyen var. Bu doğru değil. Ben kısa 
filmi şiire benzetiyorum. Kısa film yapmak uzun 
film yapmaktan daha zordur. Toplumda kısa film 
konusunda bilinçli değil. Kısa filmci on ödül alsa 
da sinemacı sayılmıyor maalesef. 

 Sinema kendini yeniden inşa ediyor
Peki dijitalleşme sektörü nasıl etkiliyor, etkileyecek? 
Artık birçok dijital platform var. İnsanlar buradan filmler 
izliyor. Üstelik burası için çekilen filmlerde oluyor. Nasıl 
bir dönüşüm bekliyorsunuz? 

Bütün dünyanın tartıştığı bir konu bu. Ancak TV ilk çıktığında ya da 
video sanatı hayatımıza girdiğinde yine “Sinema bitiyor mu?” konusu 
hep tartışıldı. Ancak sinema hiç bitmedi. Şimdi de benzer bir durum 
yaşıyoruz. Sinemanın mistik bir tarafı var. Sinemanın seyirci ile toplu 
halde izlenmesi farklı bir zevk. Ama tabii dijital platformlar insanlara 
bir kolaylık sağladı. Evinde oturduğu yerden izleyebiliyor. Artık TV 
ekranları da büyüdü. Konfor anlamında sinemayı etkiler. Belki salon 
sayıları azalabilir. Sinema seyircisinin bir kısmı evlere kaysa da yine de 
sinemaya gidenler olacak. Sadece izleyici bakımından bir yer değişikliği 
olacak. Sinema kendi kendini yeniden inşa ediyor, yeni bir biçim alıyor. 

Seyirciyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seyirci Türk sinemasına fazlasıyla ilgi gösterdi. İyi film yapıldığında 
seyirci izledi. Dünyanın her yerinde sanat yönü güçlü filmler daha az 
seyirci ile buluşuyor. Ama tabii genelde seyirci popüler filmlere ilgi 
gösteriyor. 

 Sinemanın kendi 
ekonomisini kurması 
lazım
Türk sinemasından konuşa-
lım biraz da. Sinemamızın öne 
çıkan sorunları neler?

Aslında birçok sorunu var. Türk sine-
masında orijinal senaryo sıkıntısı var. 
Son zamanlarda çok orijinal filmler 
gelmiyor. Deneysel ama sinematog-
rafik açıdan bir yere koyamadığımız 
filmler var. Diğer en önemli sorun da 
ekonomik sıkıntılar. Bakanlığın des-
teği var ama yeterli değil. Sinemanın 
kendi ekonomisini kurması lazım. 
Ancak çoğu zaman sinemadan para 
kazananlar bunu sinemaya aktarmı-
yor. Bağımsız filmler için zaten bu çok 
zor. Bir de ekip sıkıntısı var. Yukarıda 
bahsettiğim gibi teknik ekip sıkıntısı 
yaşanıyor, kamera arkasında.

11
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başvuran kısa filmlerden 10 tanesi, Kısa 
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S E R K A N  Ç E L L I K

 “Yaşadığımız Dünya 
Gerçek mi?”
Kod Bozumu 13

Yönetmen: Nadir Kağan Kocakaya

TÜRSAK’ın 19. Geleceğin Sineması projesi kapsa-
mında desteklediği Nadir Kağan Kocakaya imzalı 
dokuz dakikalık bilimkurgu Kod Bozumu 13, sanal 
gerçeklik uygulamalarının ayak seslerini işittiği-
miz şu günlerde kaçınılmaz gelecek olarak görülen 
Metaverse hakkında bir düş kuruyor. İşi, müşterile-
rin botlar tarafından bozulan sanal hayatlarındaki 
sorunları çözmek olan bir adam, yine sıradan bir 
günde sıradan bir iş için Metaverse’e girip bot oldu-
ğunu düşündüğü kadını yok ederek “işini yapıyor” 
ancak sonrası pek de beklediği gibi olmuyor.

Kocakaya kısa filminde “gerçek nedir” ve “yaşa-
dığımız dünya gerçek mi” gibi bilimkurgunun 
sormaktan sıkılmadığı sorular üzerine bir kez 
daha düşünmüş, kısıtlı bütçeyle atmosfer yarat-
maya çalışmış. Genç sinemacılarımızın bilimkurgu 
türünde eserler vermeye çalışmaları ilham verici.

 “Ödemeniz Nasıl 
Olacak?”
Temassız

Yönetmen: Göksel Tuzun

Kalıpçı olarak çalışmak isteyen ancak 
iş bulamayan bir adamın ekonomik zor-
luklarla boğuşurken bankta bulduğu kredi 
kartını kullanmaya başlayıp temassız 
ödeme kolaylığıyla (!) ufak tefek hedi-
yelerden asla ihtiyacı olmayan bir robot 
süpürgeye varan alışveriş sarhoşluğuna 
dalmasını konu eden Temassız, kendine 
ait olmayan ya da elle tutulup gözle görül-
meyen paraları harcamanın konforunun 
getirdiği tehlikeleri anlatıyor. Aslında 
hepimiz kredi kartlarımızı kullanırken 
bankanın (ya da bu film özelinde tahta 
bir bankın) elimize tutuşturduğu ve bize 
ait olmayan bir parayı harcıyoruz diyor. 
Finalinden çok emin olamadık ama fikir 
gayet hoş.

 “Bak Postacı Geliyor, 
Selam Veriyor…”
Posta

Yönetmen: Abdülkadir Kalay

3. Esenler Film Günleri Kısa Film 
Yarışması’nın tek belgeseli Posta, PTT 
çalışanlarının günlerini nasıl geçir-
diklerine, mesleğin güzelliklerine ve 
zorluklarına odaklanıyor. Postacıların 
insanlarla ilişkileri, çalıştıkları mahal-
lelerle kurdukları bağ, haber götürmenin 
verdiği sorumluluk ve duygusal etkiler 
incelikle anlatılmış. Her gün insanlara 
birçok haber ve kargo taşıyan bu meslek 
grubunun yaşamları hakkında düşün-
mek için güzel bir fırsat.

 “Çocuklar Büyüsün 
de Bize Bakarlar”
İnsan Ne Zaman Ölür

Yönetmen: Ercan Selim Öngöz

Trabzon’a bağlı bir dağ köyüne giren cenaze 
aracının görüntüsüyle açılan İnsan Ne Zaman 
Ölür, yayladaki evinde tek başına yaşayan 
bir kadının cansız bedeni etrafındaki soruş-
turmaya kulak misafiri yapıyor seyirciyi. 
Beş çocuğundan hiçbirinin en az bir hafta 
boyunca arayıp sormamış olma ihtimali 
üzerinde duruluyor, bizim de yüreğimiz bur-
kuluyor elbette.

Bir savcı, bir muhtar ve bir şüpheli ölüm… 
Ölense şüphesiz insanlık diyor Öngöz.

Ülkemizde genellikle uzun metraja giden yolda 
önemli bir durak olarak kabul edilen kısa film 
yapımcılığı, bu yönüyle geleceğin sinemacıla-
rıyla tanışmamıza vesile olur ve kısa sürede 

hikâye anlatma becerisi konusunda sinemacıların ken-

dilerini sınadığı bir alan yaratır. Önceleri kısa filmler bir 

anlık vuruculuğun peşine düşerdi ancak şimdilerde çok 

daha olgun işlerle karşılaşıyoruz. 3. Esenler Film Günleri’ne 

başvuran kısa filmler de bir anlık etkinin peşinde koşma-
yıp dertlerini oturaklı bir sinema diliyle anlatmaya çalışan 
çalışmalardan oluşuyor. 

Bu yıl finale kalan kısa filmlerin dertlerinin çeşitliliği de 
ümit verici. Çevre katliamından nüfus yoğunluğuna, Meta-
verse’den eril şiddete, pedofiliden çocuk gelinlere, ekonomik 
problemlerden yaşam döngüsüne varan birçok konu ele alın-
mış ve özgün bir şekilde işlenmeye çalışılmış.

01 02

03 04
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 “Bu Ülkede Bir 
Kadın, Erkek Şidde-
tinden Kaçabilir mi?”
Benden Korkmana Gerek Yok

Yönetmen: Recep Bozgöz

Benden Korkmana Gerek Yok’u bir cüm-
leyle anlat deseler, “kendinden kaçak 
bir kadının yolu, toplumdan kaçan bir 
çiftle kesişir” denebilir. Sevgilisi hamile 
kaldığı için evlenmek zorunda kalan 
bir adam, kadının ailesinin yanına 
giderken arabasıyla tek başına yollara 
düşen Deniz’le karşılaşır. Güzel bulduğu 
Deniz’in peşine düşerken hem kontrolü 
dürtülerine verir hem de belki onu bu 
zoraki evlilikten kurtulmanın bir yolu 
olarak görür.

Mabel Matiz’in ortak yapımcısı olduğu, 
Sinem Köseoğlu, Tansu Biçer ve Ece 
Yüksel’in rol aldığı yaklaşık 15 dakikalık 
film, başarılı teknik ekibiyle alkışı hak 
ederken, ilginç kurgu tercihleriyle şaşır-
tıyor. Uzun metraja da yakışacak, detaylı 
işlenirse oyuncuların ve karakterlerin 
hakkını daha iyi verebilecek bir hikâye.

 “Çocukların 
Masalsı Dünya 
Görüşleri Nasıl 
Kirletiliyor?”
Larva

Yönetmen: Volkan Güney Eker

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan 
Larva, babasının tacizine uğrayan 
küçük bir kızın yaşadıklarını anlatı-
yor. Siyah beyaz çekilen film; çocuk 
gelinler, kadın cinayetleri ve pedofili 
gibi bıçak sırtı konuları kâh bir oyun-
cak bebeğin gözünden kâh bir sineğin 
konduğu yerden resmediyor. Detay 
çekimlerin ve Christopher Nolan’ın 
da tav olacağı ritmin hakimiyeti, izle-
yene kalp çarpıntısı verecek, yüreğini 
sıkıştıracak kadar etkili. 

Ses kurgusuyla da hatırlanacak 
deneysel bir iş, dokuz dakikalık bir 
kâbus.

 “Kız Çocukları 
Satılık Değildir”
Cevher

Yönetmen: İlcan Edgar Özuluca

Hapisten çıkar çıkmaz alacaklılarıyla 
boğuşmaya başlayan bir adam, dikiş 
dikerken televizyonda Kurban Bayra-
mının ne üzerine olduğunun anlatıldığı 
bir Yeşilçam filmi izleyen anne, insan-
ları gözleyen beyaz bir güvercin, taşra 
yaşamının süt sağmak, çamaşır asmak 
gibi günlük işleri ve tüm bunların orta-
sında bunalan genç bir kadın… Esenler 
Film Günleri’nin kadın sorunlarına eği-
len bir diğer filmi de Cevher. Sattıkları 
sütün parasını isteyemediklerinden 
biriken borçlarını kızlarını satarak 
halleden bir babayı anlatan kısa film, 
sessiz bir çığlık. Yönetmen ve senarist 
İlcan Edgar Özuluca neredeyse hiçbir 
şey göstermeden ya da dinletmeden der-
dini anlatmayı seçmiş. Ne konu üzerine 
bir diyalog var filmde ne de olayları geli-
şim sırasıyla görüyoruz. Ama o kadar 
iyi biliyoruz ki ne olduğunu! Gerçekten 
de hiçbir şey duymamıza, hiçbir kavga 
dövüş ya da yardım çığlığı görmemize 
gerek yok. Adımız gibi biliyoruz bu 
hikâyeleri ve her gün göz yumuyoruz 
nicelerine. Eksilterek anlatılmış yapım-
ları sevenler Cevher’i takdir edecektir.

 “Çocuk Evin 
Neşesidir”
654 Gram

Yönetmen: Ömer Dişbudak

Hepşen Bakkaliyesi’nde yaşanan 
üzücü bir günü anlatan 654 Gram, 
emektar bakkal çırağının baba 
olacağını öğrendiği günlerin hül-
yalarını resmederek başlıyor işe. 
Kendi çocuğu olmamış, onu oğlu 
gibi seven patron gelip hayatının 
en büyük hediyesini teklif ettiğinde 
“hah diyoruz, güzel insanlar güzel 
şeylerle karşılanıyor” ancak hemen 
ardından Dişbudak seyirciye “bu 
dünyada sınavların bitmeyeceğini” 
hatırlatıyor.

654 Gram, mahalle dizilerinden bir 
sahne tadında. Görüntü yönetimi 
özenli, oyunculukları eski usul ve 
yönetmeninin film yapma heyeca-
nını hissettirebilen türden bir iş.

 “Çocuk Yapmak 
Ehliyete Bağlanabilir mi?”
Meryem

Yönetmen: Celal Yücel Tombul

Bazen nüfus yoğunluğundan şikâyet edilirken, 
bazen kötü ebeveynliğe rastlandığında, bazen de 
bir çocuğun davranışları tasvip edilmediğinde 
“çocuk yapmak ehliyete bağlanmalı, herkesin 
çocuğu olmamalı, yapıp sokağa atıyorlar” min-
valinde yakınmalar, düşünceler duyarız. Bunlara 
ortamın tansiyonuna göre kimi zaman hak 
verilir, kimi zaman da faşizm olarak addedilir. 
Celal Yücel Tombul, Meryem adlı kısa filmini bu 
cümlelerin gerçek olduğu alternatif bir Türkiye 
üzerine kurmuş. Ne yazık ki sistemde büyük bir 
adaletsizlik var: Irgatlık yapan adama dokuz 
kez başvurmasına rağmen muhtarlık tarafından 
çocuk yapabilir ehliyeti verilmiyor ancak devle-
tin askeri “bir şekilde” bu belgeyi almış.

Çocuk özlemiyle yanıp tutuşan işçi ailenin dra-
mını öne çıkaran Tombul, atmosfer sineması 
yapmak üzere titizlenmiş ve işin bilimkurgusunu 
belki de hayalini kurduğu uzun metraja sakla-
mış. Eli yüzü düzgün, oyuncuları ve işçiliği sınıfı 
geçen, konu olarak yerli sinemamızda örneğine 
pek rastlamadığımız türden bir iş Meryem. Yönet-
men Celal Yücel Tombul da film üretmeye devam 
etme konusunda kararlı, yeni projeler için şim-
diden çalışmaya başlamış, takip edilesi bir isim.

 “Ölüm 
Çiçeği, Cezayir 
Menekşesi”
Cezayir Menekşesi

Yönetmen: Emrah Yükselir

Yarışmanın tek animasyonu Ceza-
yir Menekşesi, babası yaşında bir 
adama kuma verilen küçük kızın 
öyküsünü anlatıyor. Baba evinden 
getirdiği saksı dışında hayatta hiç-
bir şeyi olmayan çocuğun başına 
gelen “Türkiye gerçeği” elbette can 
yakıcı ama film bu konuda büyük 
büyük laflar etmek yerine durumu 
basitçe resmetmeyi tercih ediyor.

 Sivas doğumlu yönetmen Emrah 
Yükselir, minimalist animas-
yonunda ülkemizin kanayan 
yaralarından biri olan çocuk 
gelinler konusuna kısa bir bakış 
atıyor. Kızın eve gelişi, adamın ilk 
eşinin ona annesiymiş gibi şefkat 
göstermesi ve adamın isteklerinin 
gölgesinde körpe çiçeğin soluşu-
bir yıldızın kayışı tasvir ediliyor. 
Herkesin her şeyi bilip başka yöne 
bakmayı sürdürdüğünün altı çizi-
liyor.
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Edebiyatın nasıl ki tarih, sosyoloji, 
psikolojisi, coğrafya gibi bilim 
dalları; tiyatro, resim ve müzik 
gibi sanat dalları ile ilişkisi varsa 
kaçınılmaz bir şekilde sinema ile 

de ilişkisi var. Hatta bu ilişkinin çok güçlü oldu-
ğunu da söyleyebiliriz. Başta dünya ve Türk 
klasikleri başta olmak üzere belki de binlerce 

edebi eser sinemaya uyarlanmış. Ağrı Dağı 
Efsanesi, Susuz Yaz, Selvi Boylum Al Yazma-
lım, Uçurtmayı Vurmasınlar, Anayurt Oteli, 
Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Sol Ayağım, Açlık 
Oyunları, Baba, Monte Kristo Kontu, Aşk ve 
Gurur, Gülün Adı ve Anna Karenina başarılı 
örnekler arasında gösterilebilir. Türkiye’de 
ve dünyada hem edebiyatçı hem de sinemacı 

yönüyle ön plana çıkan yazarlarımız da mev-
cut. Bu sanatçıların sinema filmleri roman, 
kısa filmleri öykü tadında; romanları film, 
öyküleri kısa film tadında oluyor. Ayrı bir zevk 
ortaya çıkıyor. Bununla birlikte sinema üze-
rine de kaleme alınan binlerce kitap mevcut. 
Bu kitaplardan bir kısmını sizler için derledim. 
İyi okumalar dilerim.

SİNEMAYI
     OKUMAK

Sinema Toplum İlişkileri Üzerine 
Çözümlemeler 
Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık

Dünyanın en önemli ve aynı zamanda en çok 
tüketilen sanat formlarından biri olan sinema, 
içinden çıktığı toplumun kültürel ve yapısal 
özelliklerini yansıtmanın yanında toplumsal 
anlamların üretilmesinde ve sürdürülmesinde 
önemli rol oynar. Bu nedenle filmsel anlatılar 
izleyicisini; duygusal, psikolojik ve pedagojik 
olarak etkilemenin yanında toplumsal yaşamın 
nasıl işlerlik gösterdiğine dair birçok veriyi sunar. 
Dolayısıyla bu kitap; sanat, sinema ve toplum ara-
sındaki ilişkiye dair sosyolojik bakış açılarını 
tartışan bir grup akademisyenin özverili çalış-
malarını içermekte, sinemanın parçası olduğu 
toplumu anlamada nasıl kullanılabileceğine 
dair önemli saptamaları okuyucuya sunmakta-
dır. Keyifli okumalar dileriz.

Türkiye’de Sinema 
Rıdvan Şentürk  
Pruva Yayınları

Mimari, müzik ve edebiyat gibi diğer bütün sanat 
dalları için de geçerli olacağı üzere, sinemaya da 
nitelik kazandıran asli unsur, öncelikle kendisin-
den neşet ettiği toplumun ve coğrafyanın tecrübe 
ettiği tarihsel kimliğe, değişim ve dönüşüm süreç-
lerinin açık bütünlüğüne nispetidir. Bu çerçevede 
eser, sinema tarihi yazımının ülkemizde karşılaş-
tığı sorunların kaynağına eğilmeyi deniyor, yeni 
ve farklı bütüncül yaklaşımların gereğine işaret 
ediyor, alternatif bir tarih yazımı için tartışma 
imkânı sunuyor. Bu maksatla, öncelikle geniş 
bir tarih muhasebesi ve dünya perspektifine 
nispetle Türkiye’nin durumu sorgulanıyor, tarih 
ve yazımına ilişkin süreçler tartışılıyor, kitabın 
odak noktasını teşkil eden Türkiye’deki sinemaya 
geçiş yapılıyor.

Sinema Tarihyazımı  
Fatma Okumuş  
Urzeni Yayıncılık

Sinema öncesinde, yeniliğinin beraberinde getir-
diği; sonrasında, yarattığı alanlarla insana ve 
topluma ilişkin neredeyse tüm kavramlara değen 
eşsiz bir yapı sunmaktadır. Tek bir inceleme alanı 
içinde değerlendirilip çözümlenemeyecek; dahası, 
ne kadar çok farklı açıdan bakılırsa bakılsın her 
an, dokunulmadan kalmış bir yanı bulunacak-
mış gibi görünen sinema geçmişinin anlaşılması, 
anlatılması, geleceğe aktarılması konularında 
da geniş bir araştırma alanı yaratmakta; sinema 
tarihyazımı da giderek daha karmaşık bir yola 
girmektedir. Elinizdeki çalışma, sinema tarih-
yazımındaki değişimlerden yola çıkarak Türk 
sineması tarih yazımının dışarıda bıraktıklarını 
da içerebilecek yeni sinema tarihyazımı yöntemi 
arayışındadır.

Sinema Sosyolojisi: Tarih, Toplum 
ve İzleyici  
Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık

Sinema sosyolojisi, filmsel anlatıların sosyal bağ-
lamlar içerisinde nasıl inşa edildikleri üzerinde 
dururken toplumsal gerçekliğin filmler aracılı-
ğıyla nasıl yansıtıldığı ve nasıl yeniden üretildiği 
üzerinde durmayı da gerektirir. Filmleri sosyolo-
jik bakış ile çözümleyen araştırmacılar, tarihsel 
ve toplumsal koşulları göz önünde bulundururken 
izleyiciyi de ihmal etmeyerek temsiller aracılı-
ğıyla toplumsal yaşamı anlamaya ve anlatmaya 
gayret eder. Bu kitapta, Türkiye’nin farklı üniver-
sitelerinden bir grup seçkin akademisyenin, başta 
Türk sineması olmak üzere farklı ülke sinemala-
rının yetkin örneklerini merkeze alan; tarihsel, 
toplumsal ve izleyici odaklı çalışmaları bir araya 
getirilmiştir. Eser, sinemaseverlerin ilgiyle oku-
yacakları bir derlemedir.

Y E N İ  Ç I K A N L A R
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Büyük Sinema Kuramları   
J. Dudley Andrew  
Doruk Yayınları

Büyük Sinema Kuramları her biri sinema tari-
hinde hem sinema hem de sanat felsefesi yapan 
ve genel olarak diğer sanatların içinde sine-
manın yerini araştıran kuramcıları ele alır. 
Tüm sinema tarihi boyunca kuramı en yoğun 
besleyen çalışmalar Eisenstein tarafından 
yapılmıştır. Onun çalışmaları bir yandan tekno-
lojik gelişmeler ve sanatçının bunlarla ilişkisi 
üzerinde yoğunlaşırken, öte yandan sinema ile 
bütün diğer performans ve edebiyat çalışmalarını 
karşılaştıran hem kuram yapan hem de tarihten 
beslenen kültürlerarası metinlerden oluşuyordu. 
Bu nedenle Metz çalışmalarını yaparken sinema 
dilinin çözümlenmesinden sanatçı ve eseri ara-
sındaki felsefik tartışmalara kadar en derin 
yazarın Eisenstein olduğunu dile getiriyordu. 

Sinema Dersleri  
Sergei Eisenstein 
Agora Kitaplığı 

Eisenstein’ın sinema eğitimi verdiği öğrenci-
lerle soru-cevap yöntemi üzerine kurulan kitap, 
sahne tasarımı tekniklerinden, bir kitabın ya da 
öykünün filme nasıl aktarılacağından, sahneye 
koyma, sahne üzerinde planlama, çekim tek-
nikleri ve oyunculuk gibi sinemasal sahneleme 
üzerine derslerden oluşuyor. Sinema yönetmen-
liğinden önce hem ABD’de hem de SSCB’de dekor 
hazırlayan, sessiz ve sesli sinema dönemlerinde 
mesleğin tozunu yutmuş Eisenstein’ın dersle-
rinde öğrenciler, usta yönetmenin sinemaya 
kazandırdığı yenilikleri öğrenmenin yanı sıra, 
Eisenstein’la birlikte dünya edebiyatının önemli 
eserlerini sahnelemenin senaryolaşma aşamala-
rını, çerçevelerin kullanımını deneme-yanılma 
yöntemiyle öğreniyorlar.

Sinema Nedir?   
Andre Bazin
Doruk Yayınları 

Fransız Yeni Dalga akımının ve auteur kuramının 
fikir babası, sinema tarihindeki en etkili yayın 
olan Cahiers du Cinema’nın kurucusu ve edi-
törü, İtalyan Yeni Gerçekçi akımının en önemli 
kuramcılarından olan Bazin, Godard’ın “Sinema 
hayattır” düsturunu kırk yıllık kısa yaşamıyla 
özetlemiş biri. Bazin, film çeker gibi, kare kare 
ördüğü yazılarında, sinema nedir sorusunun 
yanıtını; sinemanın öğelerinde, film dilinde, sine-
manın diğer sanatlarla olan ilişkilerinde, Chaplin, 
Bresson, De Sica gibi büyük yönetmenlerde, “Yer 
Sarsılıyor”, “Sahne Işıkları” gibi başyapıtlarda 
arıyor. Sinema çalışmalarında temel metin kabul 
edilen Sinema Nedir? Renoir’ın söylediği gibi, “bir 
gün sinema yok olsa da yaşamaya devam edecek” 
bir çalışma.

Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi?  
Ahmet Uluçay  
Küre Yayınları

Ahmet Uluçay, ağırlıklı olarak dört yıllık (2000-
2004) bir dönemi içeren ve ilk kez yayımlanan 
elinizdeki güncesinde hayatının her anını kay-
detmiş, öncelikle bir rüya defteri titizliğiyle 
kaydettiği düşlerini… Ve yakarışlarını; çektiği 
acıların, fakirliğin, sonu gelmez sıkıntıların bir 
film karesi gibi renklendiği dualarını… Yoksun-
luğuna onunla birlikte katlanan ailesi içerdeki 
satırların ilk kahramanları… Sonra, köyündeki 
düğünler, cenazeler, bayramlar vd… Onu yalnız-
lığa terk eden Türkiye sineması da var güncede, 
“köyü”nden takip ettiği dünya sineması da… 
Edebiyat güncede özel bir yere sahip, öncelikle 
masallar ve hikâyeler, sonra romanlar… Ve tabii 
ki Uluçay’ın yaramaz çocuğu, sineması… 
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Bu sayımızda “Anarşik Rehavet”, “Siyah Hatıralar Denizi”, 
“Hayatın Anlamı ya da Akhisarlı Hasan Tütün’ün Mace-
raları”, “Çok Uzaklarda Bir Yaz”, “Kayıp Hasta” ve “Ünlü 
Yönetmenlerden Sinema Dersleri” kitaplarının yazarı, 
sinema eleştirmeni, roman ve öykü yazarı Mehmet Açar’a 
“Sinema temalı hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. 
İşte aldığım cevaplar:

Bir Film Nasıl Okunur?  
James Monaco / Alfa Yayıncılık

Monaco, filme birçok farklı noktadan bakıyor; sanat ve zanaat, duyarlılık 
ve bilim, gelenek ve teknoloji… Filmin roman, resim, fotoğraf, televizyon, 
hatta müzik gibi diğer anlatı ortamlarıyla olan yakın ilişkisini inceledikten 
sonra filmlerin nasıl anlam ifade ettiğini ve daha da önemlisi bir filmin ne 
olduğunu en iyi nasıl ayırt edebileceğimizi anlamak için gerekli unsurları 
tartışıyor. Film meraklıları bu baskıda; yeni bir giriş, genişletilmiş bir kay-
nakça ve yüzlerce açıklayıcı fotoğraf ve diyagram bulacaklar. Monaco’nun 
inanılmaz miktarda faydalı bilgiyi bu kadar basit ve sistematik bir şekilde 
bir araya getirme yeteneği hayranlık uyandırıcı. Film hakkında yazı yazan 
ya da filmlerle gerçekten ilgilenen herkes bu kitabı almalı ve okumalı.

Dünya Sinema Tarihi  
Geoffrey Nowel-Smith / Kabalcı Yayınevi

Sinema bir yeryüzü cennetidir. Oxford’un hazırladığı Dünya Sinema Tarihi, 
bu cennetin Paris’te yaratılışından günümüzdeki internet yayınlarına dek 
geçirdiği evrimi, ulusal sinema endüstrilerinin birbirinden kopuk gelişimi 
olarak değil, bir bütün olarak dünya endüstrisi bağlamında ele almaya 
yöneliyor. Sinema tarihini yalnız filmi, yönetmen ve oyuncuların tarihi 
olarak görmek yerine, sinema adlı çok yönlü kurumun izleyicilerinden çalı-
şanlarına dek herkesin birbiriyle kurduğu ilişkilerin tarihi olarak görüyor. 
Kitapta İngiltere, Amerika, Fransa, Hindistan, Japonya ve diğer sinemalar 
olabildiğince eşit ölçüde yer alıyor. Gerekli görülen yönetmenler, oyuncular 
ve kavramlar için alt bölümler açılmış.

Türk Sinema Tarihi   
Giovanni Scognamillo / Kabalcı Yayınları

Bu kitap, dört meydan konuşmasından oluşmaktadır. 1990’da kurulup 
1997’de kapatılan, genel başkanlığını yazarın yaptığı Diriliş Partisi Dönemi 
konuşmalarından olup, ilki, Bursa’da 13 Temmuz 1991’de Fomara Meyda-
nı’nda “Kutlu Millet Gerçeği” adıyla; ikincisi, Adapazarı’nda 17 Ağustos 
1991’de Gar Meydanı’nda “Yüce Devlet Gerçeği” adıyla; üçüncüsü Pendik’te 
18 Haziran 1995’te İskele Meydanı’nda “Millet Toplantısı” adıyla; dördün-
cüsü, Eskişehir’de 21 Ekim 1995’te Odun Pazarı’nda “Batı ve Biz” adıyla parti 
teşkilatlarının düzenlemeleriyle yapılmıştır. Konuşmalar, çok zaruri ufak 
düzeltmeler dışında olduğu gibi alınmıştır. Ancak, gerekli görülen ekler, 
dipnotlarında gösterilmiştir ve konuşmaya ait fotoğraflar konulmuştur. 

Türkiye’de Sinemanın Tarihi   
Savaş Asla / Kronik Kitap

Kitapta başlangıçtan 1940’ların sonuna dek süren Yeşilçam öncesi dönem, 
Cumhuriyet dinamikleriyle iç içe serimleniyor. 1990’lardan bu yana Yeşilçam 
sonrası evrende şekillenen son dönemin öne çıkan olgularıysa sinemada 
“yeni” tartışmaları ve dijitalleşme. Günümüzün gitgide çoğullaşan ve geniş-
leyen sinemasal manzarası, kitap boyunca olduğu gibi, ülke ve dünyanın 
“hakikatleriyle” paralel olarak ortaya konuyor. 200 yılı aşan modernleşme 
tecrübesi, ulus inşası süreçleri, askerî darbeler, göç, krizler, devalüasyonlar, 
küreselleşme, dinî ve etnik hareketlerle Karagöz, minyatür ve hikâyeden 
modern sanatsal formlara geçiş gibi bütün sosyoekonomik, kültürel ve politik 
bağlamlar sinemayla ilişkilendiriliyor.
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S E V D A  D U R S U N

Sinema insana doğrudan etki 
eden bir sanat dalı. Çocuk 

sineması ise gelecek 
nesillere, genç dimağ-
lara iz bırakan bir alan. 
F i k ir  aşamasından 
senaryoya, modelle-
melerden animasyon 
sürecine, sinema salonu 

seçiminden filmin tanı-
tım kampanyasına kadar 

her aşamada hassas ve 
detaylı çalışmak gerekiyor. Biz-

ler yapımlarımızı, otokontrol olarak fikir 
aşamasında filtreden geçiriyoruz. İlk akla 
gelen şiddet ve korku unsurları, argo ve 
hatalı diyaloglar, kötü örnek teşkil eden 
davranışlar, milli ve manevi değerlerimize 
uymayan davranışlar doğal olarak projeden 
uzak tutuluyor. Bunun bir adım ötesinde; 
örnek olabilecek tavır ve diyalogların altı 
çizilerek hem metin hem görsel olarak vur-
gulanmasını sağlıyoruz. 

Çocuklar sanılanın aksine çok dikkatli ve 
yeni bilgiye çok açıklar. Özellikle çizgi film 
gibi eğlenceli içeriklerdeki bilgiyi erken 
yaştan itibaren sünger gibi zihinlerine 
çekebiliyor. Hassas davranmamızın ana 
nedeni, çizgi film ve çocuk arasındaki bu 
iletişimi doğru yönetmek. Stüdyomuzun 
mottosu “Dünyayı çizgi filmler değişti-
recek” Bu ilişkinin önemine verdiğimiz 
değerin bir ifadesi. Buna canı gönülden ina-
nıyoruz. Tabi bu üretim sürecinde eğitim ve 

eğlencenin dengesini iyi kurmak gerekiyor. 
Ne didaktik bir anlatım ile çocukları sık-
mak ne de sadece eğlence ile süreyi boşa 
harcamak. Dengeyi kurduğumuz noktada 
amacımıza ulaşmış oluyoruz. 

Küçük Riyaha Kudüs’e gidecek

TAY filmimizde fedakârlık, barış, ailenin ve 
dostluğun önemi, iyilik yapmanın sonuç-
ları, kötülükten pişman olmak, Peygamber 
efendimizin (s.a.v) ve Müslümanların hic-
ret döneminde yaşadıkları, belirli bir amaç 
için çalışırken asla pes etmemek gibi birçok 
konu, maceranın içinde vurgulandı. İslami 
içerik üretmek hem büyük mutluluk hem 
büyük sorumluluk. Fabl bir hikâye üze-
rinden hicreti anlatmak fikri, bize birçok 
alanda kolaylık sağladı. Filmde aslında 
eğitim bölümü diyebileceğimiz bilgi kısmı, 
görece olarak kısa olmasına rağmen; izle-
yicilerimizden aldığımız geri bildirimler 
hem çocukların hem ebeveynlerin hicret ile 
ilgili birçok şeyi öğrendikleri yönünde oldu. 
Bu da bizim için boxoffice rakamlarındaki 
başarımızın katbekat üstünde bir gurur 
kaynağı oluyor. Bir başka geri bildirimi-
miz, hatta sosyal medyada en çok sorulan 
soru: “Kudüs’e haftaya mı gidiyoruz?” Bizim 
için ikinci film hayal bile değilken, minik 
izleyicilerimizin göstermiş olduğu tevec-
cüh ile buradan da söz vermiş olalım. 2024 
yılında küçük Riyahımız Kudüs’e seyahate 
başlayacak. Hem belki bu sefer babası ile 
bir macera yaşar, ne dersiniz?

Çocuk ve sinema denince akıllara gelen en önemli şey “çocuğa 
görelik” kavramı. Ilk çocuk kahramanların ekranlarda boy 
göstermeye başladığı zamandan günümüze kadar geçen sürede, 
bu kavramın epeyce şekil değiştirdiği bilinen 
bir gerçek. Hem üreticiler hem de tüketiciler 
zaman zaman bu konuda çıkmaza girebiliyor. 
Sinemada çocuk iyiliğin de kötülüğün de 
aynası olduğuna göre, nerede duracağımızı 
konunun uzmanlarıyla konuştuk. 

“Bir çocuk filmi nasıl olmalı?” 
sorusunun cevabını tam olarak 
vermek zordur. Fakat bu sorunun 
cevabını arayan çoğu kişi şu konuda 
hemfikirdir: çocuk filmi sınıfına 
girebilecek filmler de en az diğer 
filmler kadar sanatsal yetkinlik ve 
özen ister.

Uçsuz bucaksız bir evren olan sinema, çocuk 
mefhumu devreye girince hem sınırsız bir 
propaganda alanı buldu hem de belli bir 
çerçeve çizmenin zorluğunu yaşadı. Ahlak, 
erdem, motivasyon gibi birçok güzel has-
leti çocuklara ulaştırmanın en etkili yolu 

olarak sinema, uzun yıllar hem eğlendirdi hem de öğretici 
işlevini korudu. Ticari kaygılar devreye girdikten sonra 
sınırlarda esneme ve çocuk dünyasını taciz eden yapımlar 
nedeniyle sinema ve çocuk kavramları üzerinde çalışılması 
gerektiği gerçeğini ortaya koydu.  

Charlie Chaplin’in 1921 tarihli “The Kid” (Yumurcak) filmin-
den bugüne geldiğimizde, masumiyetin sinema sahnesinde 
yavaş yavaş nasıl yok edildiğini görmek mümkün. Avrupa 
sineması çocukluğun asileşen, uyumsuz deneyimlerine yer 
vererek çocuk masumiyetine ilk darbeleri vururken, günü-
müze kadar nasıl bir dönüşüme uğrayacağını kimse tahmin 
edemezdi. Deneyimler gittikçe uyumsuzlaştı, çocuklar gün 
geçtikçe asileşti. Hayatta ne yaşıyorsak sahnede de onu 
izleriz sözü artık tersine çevrilmişti. Özellikle son yıllarda 
önce sahnede gördük, sonra hayatın içinde. Bu da anne 
babayı ciddi bir endişeye götürdü. Çocuğum “ne okusun?” 
sorusunun yanına, artık nur topu gibi çocuğum “ne izlesin?” 
sorusu doğmuştu. 

Şu süreçlerden herkes geçmiştir: Çocuk dünyasının sinema 
sahnesi çizgi filmlerle açılır. İlkokul çağı böyle geçer, 
ancak ilk ergenlik, son çocukluk döneminde çizgi filmler 
artık büyüyen çocuğa yetmez. Gençlik filmleri ise henüz 
kapsama alanına girmemiştir. Bu dönem, yapımcılar tara-
fından belki de ticari bir getirisi olmayan küçük bir alanı 
kapsadığı için boş bırakılır. Neyse ki imdadımıza motivas-
yon yüklü ailecek izlenecek kült filmler yetişir. Esasında 
düşe kalka ilerler anne babalar bu süreçlerden. Tam da bu 
sebepten internet sitelerinde “Çocuklarla izlenecek film-
ler” başlıklı tavsiye listeleri oluşturulur. Gördüğünüz gibi 
çocuk ve sinema deyince hem içerik üretenler hem eğitim-
ciler hem de ebeveynler devreye giriyor. İşte biz de tüm bu 
parametreleri gözeterek, çocuk ve sinema konusunu işin 
uzmanlarına sorduk. 

  Nurullah Yenihan 
      (Yönetmen-Yapımcı)

    Dünyayı çizgi filmler değiştirecek

Sinemada Çocuk:

İyiliğin de
kötülüğün de 
aynası
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Çocuk izleyici için, filmleri seçici 
yetişkin rolünde isek eğer, sinema 

filmlerindeki yaş sınıflandırma-
larını dikkate almakla birlikte 
çoğu zaman ticari kaygılarla 
yapıldığını unutmamak, film 
öncesi çeşitli eleştiri platform-
larından filmle ilgili yazılan 
eleştirileri okumak, yapabiliyor-

sak filmi önceden izlemek veya 
güvenilir kaynaklardan tavsiye 

almak ilk elden yapılacaklar arasın-
dadır. “Hangi çocuk?” sorusunu sorarsak 

da “çocuğa görelik” üzerinden süren pedagojik tar-
tışmalar gündeme gelecektir. Ülkemizde resmî 
kurumlarca belirlenen izleyici sınıfı; genel izle-
yici, 7+, 7A, 13+, 13A, 15+, 15A, 18+ şeklindedir. Bunun 
yanında şiddet, cinsellik ve olumsuz örnekler içe-

ren yapımlar da belirtilen ikonlarla, izleyicilere 
öncesinde uyarı sunmaktadır. Bütün bu uyarılara 
ve sınıflandırmalara rağmen “çocuğa görelik” 
sadece resmî ve pedagojik sınıflandırmalara göre 
değil, çocuk izleyiciyle çocuk filmini buluşturma 
konusunda aracı konumunda olan ebeveynlerin 
ve eğitimcilerin; eğitim, sosyal konum, estetik 
ve dünya görüşüne göre de şekillenen bir ilkedir. 
Bu yüzden “Bir çocuk filmi nasıl olmalı?” soru-
sunun cevabını tam olarak vermek zordur. Fakat 
bu sorunun cevabını arayan çoğu kişi şu konuda 
hemfikirdir: çocuk filmi sınıfına girebilecek filmler 
de en az diğer filmler kadar sanatsal yetkinlik ve 
özen ister.

Filmlerde çocuklar eğitici, mesaj iletici ve bir 
soruna ya da güzelliğe işaret olarak kullanıl-
mıştır. Şikâyetlerin doğrudan söylenememesi, 

çocuğu sinemanın merkezine koymuş ve araç-
sallaştırmıştır. Çocuk temalı, çocuk kahramanlı, 
fantastik veya animasyon, hangi teknik ve türde 
yapılmış olursa olsun çocuk sineması, yetişkin-
lere saflığın, iyiliğin, güzelliğin ve umudun her 
şeye rağmen yaşamaya devam edeceğini fısıl-
dar. Bu masum, saf, muzip, eğlenceli, haşarı ve 
renkli dünyayı izlerken duyduğumuz huzur, 
insanın anavatanı olan çocukluğunu hep içinde 
taşıdığının göstergesidir. Diğer yandan çocuklar 
gerçek hayatta olduğu gibi sinemada da savaşın, 
şiddetin, adaletsizliğin, yoksulluğun, ayrılığın 
aynası olmaya devam eder. Her filmin onlarca 
doğal gösterge arasından seçilmiş, çerçevelenmiş 
göstergelerden oluştuğunu ve ortaya koyan kişi 
veya kişilerin penceresinden, dünya görüşünden 
izler taşıyacağını akıldan çıkarmamak, sinema 
okuryazarlığının en önemli adımıdır. 

Öncelikle biz “çocuk” kelimesini kul-
lanmayız. Kendimizi çocuk gibi 

gördüğümüz için izleyicimizle 
iyi bir arkadaşız. En temel değe-
rimiz ise çocuğu eğlendirmek. 
Çünkü çocuğu eğlendirebili-
yorsak zaten ulaşabileceğimiz 
en önemli misyonu elde etmiş 
oluyoruz. Çünkü bu dönemde 

insanların yüzünün gülmesi bize 
göre birçok eğitimden daha önemli. 

O nedenle biz her şeyden önce çocuğun 
yüzünde bir tebessüm oluşturmak istiyo-

ruz. Tabii aslında çocuğu eğlendirmenin yanında 
yardımlaşma, arkadaşlık, birlik beraberlik gibi bir-
çok davranış eğitimini de sunmuş oluyoruz. 

Arkadaşlarımız için filmler, gerçek hayata açılan 
kapılardır. Hayatı öğrenmek ve hazırlanmak için bir 
yoldur. Sinema böyle bir yere sahipken hikâyenin 
yalnızca güzelliklere odaklanması arkadaşları-

mıza hayatı olduğu gibi yansıtmaz. Hikâyede kötü 
durumlara da yer vermek, arkadaşlarımız gerçek 
hayatta zorluklarla karşılaştıklarında, bu durumları 
normalleştirip üstesinden gelebilmeleri açısından 
destekleyici niteliktedir. Asıl önemli nokta acıya 
yer verip vermeme konusundan ziyade acıya nasıl 
yer verildiği konusu olmalıdır. Bizim filmlerimizde 
de karakterlerimiz yalnızca iyilikle karşılaşmaz-
lar. Kötü durumların da üstesinden gelirler. Burada 
dikkat ettiğimiz nokta ise hikayemizin pedagojik 
unsurlara ve değerler öğretimine uygun olmasıdır. 
Hayattaki acı gerçeklere yer versek de bu gerçeklere 
bakış açımız, hikâyeyi dram olmaktan çıkarıyor. 

Çocuğun yüksek yararı birinci hedef

Çocuklar ve animasyon sektörü çok hızlı değişiyor. 
Bizler de tabi bu değişim parametrelerini an ve an 
takip edip kendimizi arkadaşlarımıza göre güncelli-
yoruz.  En çok önemsediğimiz alan; izleyici kitlemizi 
iyi tanımak ve verileri analiz etmek. Çünkü bizim 

düşüncemiz ile hedef kitlemizin düşüncesi örtüş-
mezse başarı beklemek çok mümkün değil. Bunun 
yanı sıra, kanalımız ve bizim de artık çok benim-
sediğimiz bir cümle; “Çocuğun yüksek yararı her 
türlü yayın ihtiyacından önce gelir”. Yani çocuğun 
yararına olmayacak bir şey, reyting uğruna ya da 
herhangi bir şey uğruna kesinlikle ekrana taşınmaz. 
Bu da bizim bir felsefemiz haline gelmiş durumda. 

Biz de çocuğun yüksek yararını gözeterek uzman 
pedogoglar ve denetimler eşliğinde, olabilecek en 
önemli ve en sağlıklı içeriği izleyiciye ulaştırmak 
için tüm birimlerimizle çalışıyoruz.  Ama burada 
tamamen eğitim gözüyle bakmadan sadece işin yaş 
kitlesine göre pedagojik tarafına bakıyoruz.  Rafadan 
Tayfa içeriğinde şiddet, cinsellik, büyü ya da kötü 
bir karakter yoktur.  Güvenli bir içerik hazırlanıyor 
ve içeriklerin halktaki karşılığı oturmuş durumda. 
Her şeyden önce işlediğimiz konu çocuğa iyi bir fikri 
önce uygulanabilir sonra izlenebilir ve her şeyden 
önce eğlenmesini sağlayacak şekilde planlanmalı.

Çocuk filmi adı altında gayri ahlaki 
subliminal mesajların verildiği ya da 

değerlerin yok sayıldığı filmlerin 
varlığının olduğunu bilmek dahi 
beni rahatsız ediyor. Zira çocuk 
beyni tazedir, gördüğünü uygu-
lar. Ancak bu demek değildir ki 
bir çocuk filmi yetişkin edasıyla 
tamamen didaktik olsun. Aslolan 

çocuğa bütüncül yaklaşmak, onun 
dünyasıyla ona yanaşmak aynı 

zamanda verilmesi gereken mesajları 
aralarına serpiştirmek. Sadece eğlendiren 

ama hiçbir öğretisi olmayan bir filmde çocuğa bir 
şey kazandırmaz, sadece öğreten ve çocuğun dün-
yasına inmeden tasarlanan senaryolar da çocuğun 
dünyasında bir anlam oluşturmaz.Ben çocuklarımın 
teknolojiyle buluşma sürecini birkaç adımla takip 
ediyorum. Birincisi gerek film gerek oyun olsun 
yaşını aşan içeriklerden muhakkak uzak tutuyo-
rum. Tabii bunun nedenini açıklıyorum.  Bu filmde 
şöyle içerikler var ve bu içerikler senin ruhuna zarar 
verebilir, düşüncelerini etkileyebilir, seni ruhen 
hasta edebilir gibi. Bununla birlikte izledikleri içe-
riklerde ve oynadıkları dijital oyunlarda onlara eşlik 
ediyorum. Böylece filmde ya da oyunda ters bir mesaj 

görürsem anında müdahale etme fırsatı buluyorum. 
Filmde şöyle bir sahne vardı, bu sana ne düşündürdü, 
sence doğru bir davranış mıydı gibi. Bazı firmalar 
çocuk dünyasına ters içerikler ürettiklerini zaten 
açık açık ilan ediyorlar, malum. Bu firmaların içe-
riklerinden uzak durmakta fayda görüyorum ve 
çocuklarıma nedenini açıklıyorum. Sonuç olarak 
şunu deneyimliyor ve sahada çalıştığım, buluştu-
ğum her çocukta bir kez daha görüyorum ki hiçbir 
çocuk teknolojiyi ‘ilişki’ye ve ‘iletişim’e tercih etmi-
yor. Yeter ki bizler onlarla ilişki içinde olalım, sohbet 
edelim, oyun oynayalım. Teknolojik etkinlikler aile 
içinde ‘asıl’ olan değil, ‘arada bir’ olan olarak kalsın. 

  Abdullah Kasay 
      (Öykücü-Yazar)

    Ticari kaygılarla yapıldığını unutmamak gerekir

  İsmail Fidan
      (Yapımcı-Yönetmen)

    En temel değerimiz; çocuğu eğlendirmek

  Hatice Kübra Tongar
      (Çocuk Eğitimcisi)

    Aslolan bütüncül yaklaşmak
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Dünya tarihi acı, utanç verici birçok yaşanmışlıkla 
dolu. Teknolojik anlamda ilerlesek  de Mars’da haya-
tın peşine düşsek de bir yerlerde vahşet ve zulüm 
devam ediyor. İnsanlar, devlet yöneticileri dersler 
almıyor. Ama sinema, müzik, edebiyat bize o alın-
mayan derslerin nelere bedel olduğunu hatırlatıyor. 
Ukraynalı yönetmen Maryna Gorbach Er ile Büyüka-
da’da gerçekleştirdiğimiz röportajımızda Sundance 
Film Festivali ve Berlin Film Festivali’nden ödüllerle 
dönen Klondike’yi ve yaşanan savaşı konuştuk. Film 
2014 yılında Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan uçak 
kazasının hamile Irka’nın ve ailesinin hayatını nasıl 
etkilediğini anlatıyor. Aynı zamanda ise direnmenin, 
evini ve yaşamını korumanın gücünü insani bir yer-
den anlatıyor.

Ukraynalı bir yönetmen olarak yaşanan son süreçte 
nasılsınız? Bu süreci nasıl atlatıyorsunuz?

Nasılım bilmiyorum. Bana atlatamıyorum gibi geliyor. Hepimiz 
sanki daha önce hiç yaşamadığı bir güç üretti gibi. Güçsüzlük-
ten güç üretiliyor gibi görünüyor bu durumlarda. Şimdi ben 
uzaktayım. Benim için daha zor. En azından  öyle hissediyo-
rum. Her gün annemle konuşuyorum. Onlar Kiev’de. Çıkmak, 
şehri terk etmek istemiyorlar., prensip olarak. Onlarla iletişimde 
kalmak lazım. Şu an küçük şeylere dua ediyoruz. Telefon, inter-
net kısıtlaması olmasın diye. Gaz kısıtlaması olmasın, sıcak 
suları olsun istiyoruz. Annem soğukta olduğu vakit benim size 
röportaj vermem mümkün değil. O yüzden savaş bitsin o zaman 
sürecin nasıl geçtiğini anlatabiliriz. Herkes ne yapabilir, nasıl 
yardım edebilir bununla daha çok uğraşıyoruz. Şimdi bizim en 
büyük konsantrasyonumuz filmi çıkartmak. Bu konuyu  anlat-
mak çok önemli. İkinci olarak da kadın ve çocuklara yardım 
etmek üzere yola çıktık. Özel film gösterimleri yaparak onlar 
için bağış toplamaya çalışıyoruz.

 Yalnız bir ülkem var hissi gelişti

Klondike’nin hikayesi nasıl ortaya çıktı?

Klondike’nin yapım amacı bu konuyla insanları yüzleştirmekti. 
Ben biraz geç kaldım gibi geliyor. Keşke bu film 1 sene önce 
çıksaydı. Aynı zamanda bu film iyi ki var. Film kendini bana 
itiyor gibiydi. Biz 2017’de başvurduk. O zaman bir destek olmadı. 
İnsanlar forumlarda konu için daha çok erken dediler. Filmin 

ortasında M-17 katastrof var. Bir sürü insan ölmüş. Benim için o 
kadar olaydan sonra yurt dışında nasıl bir cevap yok, kim yaptı 
şeklinde büyük sorular vardı. 2017’de ve çekim zamanı 2020’de 
o cevaplar yoktu. Çoğu insan soruyor: Putin nasıl bu kadarını 
yapabiliyor? Çünkü kendini Tanrı gibi hissediyor ve atarım, 
bombalarım diyor. Eğer 2014’te 300 sivilin öldüğü uçağı kimin 
vurduğuna dair o zamanda, 2020 yılında da  bir cevap yoksa 
demek ki Rusya’ya karşı yurt dışında büyük bir korku var. Rusya 
ile karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Bir ülkenin başkanında 
bu kadar büyük bir egoyu büyütmek için şans verilmemesi 
lazım. Dünya 300 kişinin öldüğünde kimin yaptığını söylemi-
yorsa sen de ortak oluyorsun. Biz hızlı bir uluslararası tepki 
olacak diye bekliyorduk. Cevap verecekler, Rusya büyük bir 
ceza alacak. Bu olmayınca bende “Yalnız bir ülkem var!” hissini 
gelişti. “Kim yaptı?” sorusuna cevap vermemek, gücü yetmiyor 
demek. O yüzden böyle bir senaryo yazdım. Bu konuyla günlük 
hayatta yaşamak çok zor. Her şey etkiliyor seni. Çok dramatik 
bir konunun ve hikâyenin içerisindesin. Bir ara sanki gücüm 
yetmeyecek gibi hissetmeye başladım. Ama film kendisini itti 
ve bırakmadı. Bu konuda eşim Bahadır çok yardım etti. Hep bir 
daha deneyelim dedi. Bırakmadık. Sonra pandemi başladı. Biz 
de ilk fırsatta Ukrayna’ya döndük. 2020’nin yaz ve sonbaharında 
hazırlık, geliştirme projesinin çekimlerinde oradaydık. 2021’de 
post prodüksiyon sürecindeydik. 2022’de Sundance ile festival 
yolculuğuna başladık. Çekim süreci normaldi. Ama bana çok 
yavaş geldi. Hep içimde bir his vardı. Sanki bir yere yetişmesi 
lazım diye. Festivallere değil ama. Sundance zamanında ken-
dimizi gülmeye zorluyorduk. Çünkü ortası çok gergindi. Biz 
ekiple bir karar verdik. En azından ışıltılı bir görüntü verelim 
ve üzgün görünmeyelim dedik. Zaten üzüleceğiz gibi duruyordu. 
Tabii insanlar en son güne kadar buna inanmak istemiyordu. 
Ben de açıkçası havadan bomba atacaklarını düşünmüyordum. 
Tanklarla, silahlarla Donbass’ta yaptıkları gibi içeri içeri gire-
ceklerini düşünüyordum. Mantık olmadan vahşice yukarıdan 
yok etmek üzerine yapacaklarını düşünmemiştim.

Baş kahramanınız Irka çok inatçı ve güçlü bir kadın. 
Aklıma şu soru geldi kadınların bu gücü nereden geli-
yor sizce? Karakterinizi oluştururken ilham aldığınız 
biri var mıydı?

Zor bulmadım. Böyle çok kadın var. Bakarsanız bir sürü kadın 
silahını ve çocuğunu alıp yola çıkmış, savaşıyorlar. Hatta bir 
iki gün önce bir çocuğu anne babası eline akrabalarının adre-
sinin yazılı olduğu kağıdı verip  bırakmış ve savaşa dönmüşler. 
Ukrayna’da böyle karakterler çok var. İstisna karakterler değil. 
Bazen evde eşimle  Ukrayna’da kadınlar o kadar çok baskın ki 
erkekler savaşa gidiyor şeklinde şaka yapıyoruz. Başka bir türlü 
dayanmak mümkün değil. Ukraynalılar çok mizahı, ironiyi 
seven insanlardır. Telegram kanallarında ciddi haberlerden 
sonra birisi yumuşak bir şaka yapıyor. Birazcık toparlıyorsun 
ve devam ediyorsun. 

 İnsanların duygularına ulaşabiliyorsak bu 
çok önemli

Festivallerin ve ödüllerin sizin için mesajınızı anlat-
mak açısından bu süreçte anlamı ve önemi nedir?

Durum o kadar karışık ve zordu ki. Bizim ekip Berlin’e gala için  
geliyordu. Uçağa bindiklerinde Ukrayna uçuşları kapatıyor diye 
haber geldi. Nasıl dönecekler diye düşünmeye başladık. O kadar 
günlük soru vardı ki. O yüzden ödülleri düşünemedik. O kadar 

r.bulut@litrossanat.com 

R A B I A  BU LU T

Ukraynalı yönetmen Maryna Gorbach Er; “Savaş bir atmosferdir. 
Seyircinin savaştan zevk almaması lazım. Tat vermemesi bir 
eğlence aracı olmaması lazım. Antisavaş filminin sizi savaşa 
alıştırmaması gerekiyor. Savaştan ilham almamak lazım.” diyor.

Ödüller 
önemli ama
filmden 
önemli değil!

Maryna Gorbach Er
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fazla bir zaman yoktu. Biz ekiple soru cevaplarda 
ne söylemek istiyoruz üzerine konuştuk. Biz dedik 
ki gerçek hislerimizi söyleyelim. Biz güçlü bir 
ülkeyiz, insanlarımızda çok cesur ama Avrupa 
ortasında bir savaşa kör kalırsa kanser gibi yayı-
lır. Bunun anlaşılması lazım. Biz seyircilerle 
doğrudan ve direkt konuştuk. Böyle bizi sevin, 
ödül verin şeklinde davranmadık. Ödüller sanı-
rım dağıtım için güzel bir şey. Başka festivaller 
için filme dikkat çekiyor. Özellikle “Seyirci Ödülü” 
çok önemli. Ödüller önemli ama filmden daha  
önemli değil. Bazen bakıyorsun film muhteşem 
ama ödül alamıyor. Bazen de tam tersi oluyor. Bu 
çok subjektif bir şey. Klondike içinde böyle ödüller 
varsa muhteşem. Çünkü filme bir sonraki adımlar 
için yardım ediyor. Ama insanlardan gelen tep-
kiler beni o kadar besliyor ki. Gerçekten boşuna 
yapılmadı bu film. Film süreçleri hem maddi hem 
duygusal olarak pahalı. Eğer insanların duygu-
larına ulaşabiliyorsak bu çok önemli. 

Oyuncu seçimini nasıl yaptınız?

Daha finans bulmadan biz oyuncuyu bulduk. 
Klondike’yi finalinden yazdım. Çünkü ülkemin 
gücü, hayaller, inançlarım o sahnedeydi. O yüz-
den cast araştırması yaparken duygusu, içgüdüsü  
yüksek bir oyuncu istedim. Çünkü yaşam bir duy-
gudur. Diyorlarlar ya strong woman yani güçlü 
kadın. Güçlü kadın 24 saat çalışan kadın değil. 
İşle alakasızdır. Bu içten gelen hisle alakalı. Kritik 
durumlarda bir seçim yapabiliyorsa o da güçlü 
kadındır. Klondike Oksana Cherkashyna’nın ilk 
başrolü. Onu tiyatroda gördüm. Onun benim baş-
rolüm olduğu çok belliydi. Hemen teaserı çektik. 
Aslında o teaserla finans bulduk. Filmin bütün 
castları Oksana varken belli oldu. Son sahneyi 
kadın oyuncu yapamıyorsa Irka yok. Ben hep söy-
lerim cast seçiminde en zor sahneden bakarım. 

Biz sınırda bir film izlediğimizi biliyoruz. 
Ama onun dışında evini temizleyen, doğa-
cak çocuğuna oda hazırlığı yapan bir aile 
izliyoruz. Mekanı nasıl oluşturdunuz? 

Klasik bir Donbass evi. Biz filmi Donbass’ta çek-
medik. Odessa’ya yakın Maldova tarafında çektik. 
Bizim Donbass’tan çalıştığımız yardımcılar vardı. 
Bölgede çekmek mümkün değildi. Pandemi baş-
ladığından itibaren biz Berlin’de yaşayan sanat 
yönetmeni arkadaşımla sürekli zoom, Skype 
üzerinden görüştük. Filmin sanat kısmını geliş-
tiriyorduk. Bize pandemi bu açıdan çok yaradı. 
Normal şartlarda yoğun olduğu için onunla her 
gün iki saat çalışmak mümkün değildi. Dedeler-
den kalmış bir ev. Sonra Yaryk’e bir oda yapmışlar. 
O Ukrayna’ya gittiğinde, odayı banyoya çevir-
mişler. Detay detay düşünerek küçük bir dünya 
yarattık. O evde hayâl var. Zaten ilk açılışta o pal-
miyeli duvarı görüyoruz. Orada Kırım’ı koymak 
istemedim. Ama kaybedilmiş bir duvar olsun 
istedim. Ukrayna’da o palmiyeli duvarları çok 
severler. 

 İnsan merak ediyorsa bulur

Yaşanan bu süreçte sanata bir hesap ödetiliyor. Sizin için 
filminizi gösterme noktasında bu etkili midir? Klondi-
ke’yi Rusya’da göstermek ister misiniz?

Bence mutlaka Rusya’da insanların bu filmi izlemesi lazım. Ama 
biz Ukraynalı sinemacılar olarak 2014’te bir karar aldık. Kendi 
filmlerimizi Rusya’ya vermiyoruz. Bize göre dağıtımcıdan alınan 
filmler vergiyle oranın askeriyesini besliyor. Ukrayna yapımı film-
ler Mubi’de, Netflix’te, HBO’da bulunabilir. İnsan merak ediyorsa 
bulur. Beni daha çok etkileyen Berlin’de basın toplantısında Rus-
ya’dan gelmiş birçok akredite basın mensubu vardı. Ama bir tane 
yazı çıktı. Korkuyoruz diyenler var. Ama bu korkunun bize bedeli 

çok fazla geliyor. İnsan olarak korkmayı anlıyorum. Ama annemin 
kızı olarak bu korkuyu kabul etmem. 

Sonraki projeleriniz için neler düşünüyorsunuz?

Mümkünse çocuk filmi çekmek istiyorum. Şu an bu savaş son-
rasında kaç çocuk dijital savaş oyunlarını oynamayı bıraktı 
bırakacak diye merak ediyorum. Orada gerçek insan öldürmüyorlar 
ama o fikre hazırlanıyorlar. Olmaması lazım. Umarım Ukrayna’da 
o oyunlar yasak olur. Savaş dünyada bir eğlence haline gelmiş. 
Mesela Klondike’de bir yol çizdim. Savaş bir atmosferdir. Seyircinin 
savaştan zevk almaması lazım. Tat vermemesi bir eğlence aracı 
olmaması lazım. Anti savaş filminin sizi savaşa alıştırmaması 
gerekiyor. Savaştan ilham almamak lazım. 

Klondike içinde böyle ödüller varsa muhteşem. Çünkü filme bir sonraki adımlar 
için yardım ediyor. Ama insanlardan gelen tepkiler beni o kadar besliyor ki. 
Gerçekten boşuna yapılmadı bu film. Film süreçleri hem maddi hem duygusal 
olarak pahalı. Eğer insanların duygularına ulaşabiliyorsak bu çok önemli.

Maryna Gorbach Er ve Rabia Bulut
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Ensar Altay: “Meleklerin Koruyucusu ile sevginin 
insana can verebileceğini öğrendim. Kodokushi’de 
ise insanlığın varacağı noktaya dair gördüğüm 
birtakım işaretler tüylerimi ürpertti.”

ABD’de çektiği Guardian Of 
Angels (Meleklerin Koruyu-
cusu) adlı belgeseli ile dikkatleri 
çeken yönetmen Ensar Altay, 
yine TRT World yapımcılığında 
gerçekleştirdiği yeni belgeseli 
Kodokushi ile 9.Boğaziçi Film 
Festivali’nde seyirci karşısına 
çıktı. Yönettiği belgesellerle 
yurt içi ve yurt dışı festivallerde 
alkış alan Ensar Altay’la ölüm ve 
yaşam arasında gidip gelen film-
leri üzerine konuştuk. 

 Her seferinde ölüm çıkıyor karşıma

Her iki belgeselinizde de modern zamanlarda yaşa-
nan ölümler var. Ölümle derdiniz nedir?

İnsanların en çok meşgul oldukları konulardan birisidir, 
ölüm. Hele bir de metafizik duyarlılığı güçlü insanların en 
esaslı esin kaynağıdır. Hatta bu duyarlılığı besleyen yaşam 
belirtisidir diyebilirim. Aslında sanırım uğraştığım temel 
mesele ölüm değil, hayat. Hayatın en büyük parçası olarak 
her seferinde ölüm çıkıyor karşıma. Herkesin hayatında 
olduğu gibi. 

Dünyanın iki farklı coğrafyasında doğu ve batıda 
farklı kültür ve inanç kökenlerinden gelen insan-
ların ölüme yaklaşımı arasında ne tür farklar 
gördünüz?

Hiçbir şey. Her milletin kendine özgü karakteristik özellikleri 
var evet ama özünde insanlar korkunç derecede birbirine 
benziyor. Hatta sınırların gereksizliğini savunanların bu 
benzerliği göz önünde bulundurmadıkları kanaatindeyim. 
Öyle ki sınırlar arasındaki mesafelerin insanların ürkütücü 
düzeyde birbirine benzemesini bir ölçüde telafi ettiğini düşü-
nüyorum. Her şeyin tek tonda olduğu bir dünya insanlığa ait 
bir dünya olmayacaktır.

Kodokushi’nin yapım süreci nasıl gerçekleşti?

Kodokushi Japonca’da yalnız ölmeyi ve bir süre bulunama-
mayı ifade eden bir kavram. Kodokushi kavramını ilk olarak 
New York Times’ın bir makalesinde gördüm. ‘Japonya’da bir 
jenerasyon yalnız ölümle karşı karşıya’ diye. Bu makale bana 
Yasujiro Ozu’nun “Tokyo Hikâyesi” filmini hatırlattı. O filmde 
Ozu, modern yaşam biçiminin insanları yalnızlığa götürdü-

ğünü söylüyordu. 1953 yapımı bir film. Bundan yaklaşık 60 yıl 
önce yalnız kalma durumunun bir ileri aşamaya taşınması 
ve yalnız ölüme sebep olmaya başlaması beni çok etkiledi. 
Ozu’nun vizyonu ile ortak bir vizyona sahip olmak da beni 
heyecanlandırdı işin aslı.

Detaylarını inceleyip konunun üzerine biraz daha gidince 
daha çarpıcı detaylar çıktı ortaya. Örneğin sadece Tokyo’da 
40-45 civarında sadece “yalnız ölüm” temizliği yapan şir-
ket varmış. Bunun üzerine filmi yapmaya karar verdik. Bu 
fikri önce TRT World Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz 
Bey ile paylaştım. Onun da onayı ve samimi desteğiyle işe 
koyulduk. Kürşat Üresin’in bir önceki projede olduğu gibi 
hem kamerası hem de çabasıyla Kodokushi filmini hayata 
geçirmemizde çok büyük katkısı oldu. Küçük ama özverili 
bir ekiple çektik filmi. Uzun süre karakterlerimizi takip edip 
hikâyemizi çıkardık.

 Kimse rol yapmıyor herkes kendi olarak 
filmde

Doküdrama olması özel bir tercih miydi?

Sinema genel olarak bir ifade biçimi. Bunu belgesel veya 
kurmaca diye ayırmak pek anlamlı gelmiyor bana. İzleyicile-
rimiz filmimizin belgesel mi kurmaca mı olduğu konusunda 
kafaları karışmalarının sebebi, her şeyin gerçek olduğu bir 
hikâyeyi sabırla ve sinemasal bir bakış açısıyla takip ediyor 
olmamızdır diye düşünüyorum. Kimse rol yapmıyor herkes 
kendi hayatı, yaşadıklarıyla her şeyden öte kendi olarak var 
filmimizde. Bunun da son derece iyi bir sinema duygusu oluş-
turduğunu düşünüyorum. Sinema, sinemadır ve Kodokushi, 
kurmaca dışı bir sinema filmi. Kategoriye sokma çabalarıyla 
da çok ilgilenmiyorum, doğruyu söylemek gerekirse.

 Hikâye anlatı kurgusu var

Filmde kurgusal olarak yer verdiğiniz kısım-
lar var. Kurguyu ekleme tercihinizin sebebi 
neydi?

Kurgusal olaraktan kastınız olmayan bir şeyi senaryoya 
yazıp oraya yerleştirmekse hikâyede o yok.  Karakterle-
rin kendi hikâyelerinin takipçisi ve gözlemcisi olduk. Bu 
gözlemciliğimiz esnasında sadece daha iyi bir filme dönü-
şeceğine inandığımız kısımları filmin içerisine aldık. Onu 
bir hikâye anlatısında kurguladık. Kurgusal kısımlardan 
kasttettiğiniz olmayan şeylerse öyle bir durum yok. Fakat 
bir kurgu diyorsanız, evet bir hikâye anlatı kurgusu var. 
Bu hikâye anlatı kurgusuda çok uzun zaman karakterlerle 
vakit geçirip yaptığımız uzun çekimler sonrasında hikâ-
yeyi iyi anlatacak parçaları filme koyduk. Bu anlamda 
bir kurgu var.  

 İyiliği yaymış olmanın haklı gururu

“Kodokushi” ulusal ve uluslararası birçok fes-
tivale katıldı. Festivaller arasında seyircilerden 
gelen sizi şaşırtan, hala unutamadığınız yorum-
lar var mıdır? Varsa bizimle paylaşır mısınız?

Bir tane çok unutamadığım ve memnun kaldığım bir 
anım oldu. Camerimage Film Festivali’ndeydik. Sinema 
dünyasının birbirinden kıymetli isimleriyle filmimizi 
izliyorduk. Şimdi hatırlamıyorum ama siması çok tanı-
dık olan bir oyuncu hanımefendi ben sahnedeyken bana 
“Yalnız ölümler ve modern yalnızlıkların sizce çözümü 
ne?” sorusu sorulmuştu. Ben de “Bunun çözümünün ne 
olduğunu ben bilmiyorum. Fakat bunu bulmak da benim 
işim mi? Zannetmiyorum. Bir yönetmen olarak benim 
görevim insanın geleceğindeki muhtemel bir duruma 
dair soruyu sormaktı. Bu çözümünde bir sosyal politi-
kayla, devletle değil her bir insanın kendi hayatıyla bir 

çözüm bulabileceğini”  belirtmiştim. Yani izleyici sayısı 
kadar çözüm yolu vardır diye bağlamıştım. Hanımefendi 
“Bunun çözümü insanların bir araya gelmesinde değil. 
Bunun çözümü insanlara bu soruyu sordurmakta” şek-
linde bir yorumda bulunmuştu. Açıkçası Hollywood 
filmlerinde yer almış hanımefendiden bu yorumu bek-
lemiyordum. Parlak ışıklar altında olan bir oyuncu bana 
“Filmi izledikten sonra anne ve babamı ne kadar ihmal 
ettiğimi kendime sordum. Çözümün ne olduğunu da 
kendimce buldum. Dolayısıyla bunun çözümü dediğiniz 
gibi herkesin kendi içerisinde.” demişti. Bir Hollywood 
yıldızının böyle bir tepki vermesi işin aslı filmin amacına 
ulaştığı hissini uyandırdı bende. İyiliği yaymış olmanın 
haklı gururunu yaşadım diyebilirim. Bu benim için çok 
güzel bir andı. Nitekim Joe Wright’da oradan “Allright” 
diyerek alkışlamaya başlamıştı. Bu benim için çok güzel 
bir andı. Birbirinden ünlü sinemacıların bir arada olduğu 
bir yerde filmimin amacına hizmet ettiğini işin yıldızla-
rından duymak çok mutlu etmişti.

 İnsanlığın gidişatı adına ürkütücü bir 
geleceğin habercisi

Modern birey için yalnızlık özgürlük gibi 
sunuluyor. Kodokushi bu denklemin neresinde 
duruyor?

Özgürlük herhangi bir koşulla sınırlanmama, zor-
lamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve 
davranma durumunu ifade ediyor. İnsanlığın birlikte 
yaşama tecrübesi işin içine girdiğinde bu kavramın 
sınırları daralıyor. Bu daralmayı belirlemek için de 
hukuk var. Bu haliyle insanoğlu toplumsal düzeni kur-
mayı fevkalade başardı. Bunun en gelişkin örneğidir 
bence Japon toplumu. Fakat bir de insanın iç dünya-
sında kendine çizmesi gereken sınırlar var. Bu sınırları 
oluşturan yasalar değil, insanların bizzat kendileri-

dir. Modern yaşam biçimini benimsemiş insanların 
bu bağlamda çok ciddi sorunları olduğunu düşünü-
yorum. Nitekim Kodokushi bunun acı bir sonucudur. 
Bu sadece Japon toplumu için değil insanlığın gidişatı 
adına ürkütücü bir geleceğin habercisi. Japonya’nın 
bununla daha erken yüzleşmesinin sebebi dünyadan 
20-30 yıl ilerde yaşıyor olmalarıdır.  

ABD’de çektiğiniz Guardian of Angels (Melek-
lerin Koruyucusu) size neler hissettirmişti ve 
izleyende nasıl bir karşılığı oldu? Aynı şekilde 
Kodokushi yönetmen olarak sizi nereden 
nereye taşıdı, seyircinin tepkisi ne oluyor film 
bittiğinde?

Nietzsche’nin dediği gibi ‘uzun süre uçuruma bakarsan 
uçurum da sana bakar.’ Her iki filme de ifade ettiği 

anlama da uzun süre baktığım için ister istemez dün-
yaya bakış açınızda bazı dönüşümler oluyor. Bunu 
tek bir cümlede toparlamak zor. En basit haliyle ifade 
etmem gerekirse sanırım Meleklerin Koruyucusu ile 
sevginin insana can verebileceğini öğrendim. “Kodo-
kushi”de ise insanlığın varacağı noktaya dair birtakım 
işaretler tüylerimi ürpertiyor diyebilirim.

Belgeselci olarak nasıl bir anlatım dilini tercih 
ediyorsunuz? Gerçekle ilişkinizi nasıl kuru-
yorsunuz ve koruyorsunuz?

Bu aslında hayatla kurduğum ilişki ve onun anla-
tıma dönüşmesi. Her şey o kadar gerçek ki kaçacak 
yer bulamıyorum. Bu yüzden kaçmamaya ve hayatın 
akışı içindeki küçük detayların derinliğini yakalamaya 
çalışıyorum. 

Hayatın en büyük 
parçası “ölüm”

g.tezcan@litrossanat.com 

GÜ L C A N  T E Z C A N

Ensar Altay
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Festivallerin yönetmenler, yapımcılar, sine-
maseverler için önemini ve etkisini nasıl 
görüyorsunuz?

Festivaller bir iş alanı değil, sanatçıların sanatlarını 
sergileme alanı olması gerekir. Fakat çok güçlü bir 
prestij alanına dönüştüğü için oranında kendine göre 
ilginç kodları oluştu. O kodlara göre hareket eden bir 
endüstri var. O alanda başarılı olmak istiyorsanız 
o kodları doğru takip etmeniz gerekiyor. Filmi-
nizi doğru bir şekilde gösterecek doğru kanallara 
ulaşmanız gerekiyor. Tabii her şeyden önce iyi film 
yapmanız gerekiyor. Fakat festivaller olmadan da 
nasıl bir sinema olur, emin değilim. Sinemanın çok 
iyi olacağını düşünmüyorum. Bunu festival alanla-
rının çok temiz olduğunu düşünerek söylemiyorum. 
Kendinizce bir şey deniyorsunuz ve bu belli bir kitleyi 
ilgilendirmeyen bir konu oluyor. Sizin bunu pazar-
layabilme şansınız çok sınırlı. Çünkü geliri yeterli 
olmayacak. Satayım deseniz nasıl yapacaksınız belli 
değil. Bu arada iyi bir filmciyseniz  iyi de satamazsı-
nız. Dolayısıyla insanların sanatlarını doğru alanda 
sergileyip ilgilileri tarafından karşılığının görülmesi 
çok kıymetli. Nitekim ben son 5-6 yılda çıkan iyi 
filmleri festivallerde izledim. Geri kalanlar daha 
çok para kazanmak için  yapılan filmlerdi. Sanatı-
nızı geliştirmek istiyorsanız iyi örneklerle de vakit 
geçirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi en iyi örnekleri 
festivallerde görüyoruz. Festivaller bu açıdan çok 
kıymetli.  

Netflix, Disney Plus, Mubi vb. birçok plat-
form sinema dünyasının merkezine doğru 
gidiyor. Siz dijital platformlarım hem üre-
tim hem de izleyici tarafına nasıl bir katkısı 
olduğunu düşünüyorsunuz?

Filmler, diziler ve sektör dijital platformların yüksel-
mesiyle başka bir noktaya evriliyor. Muhtemelen bu 
noktada herkesin tahmin ettiği gibi içeriklere daha 
kolay ulaşabileceğiniz, evinizde sinema konforunda 
film izleyebileceğiniz ve bunu daha ucuza yapabi-
leceğiniz bir yere doğru evriliyor. Dediğiniz doğru. 
Fakat değişmeyecek olan bir şey var. O da hikâye 
anlatıcılığı. Hikâye anlatma ve insanların hikâye 
dinleme ihtiyacı hiçbir zaman değişmeyecek. Dolayı-
sıyla bu platformunun zemininin değişiyor olması bu 
hikâye anlatıcılığı değişiyor anlamına gelmiyor. Kırk 
yıl önceki bir filmin dokusu, duygusu bugünde aynı 
muhtemelen yarında aynı olacak. Dijital platform-
ların yükselişi sinema salonları için bir dezavantaj. 
Sinema salonlarınında kendini değiştirmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Farklı deneyim tecrübeleri 
vermeniz gerekiyor izleyiciyi cezbedebilsin. İleride 
dijital platformlar her yeri kaplayacak. Sinema salon-
larına ne olacak kestiremiyorum. Muhtemelen başka 
bir noktaya doğru evrilir. Kapanma ihtimali de var 
ama ben kapanacağını düşünmüyorum. Kapanmasa 
bile izleyiciye farklı bir deneyim sunması gerekiyor 
ki yaşayabilsin.

 Belgesel kendimi bulduğum alan 

“Meleklerin Koruyucusu”, “Kodokushi” döküdrama 
üzerinden gidiyorsunuz. Bir sonraki projeniz yeni 
bir belgesel midir yoksa kurmaca mıdır? Konusu 
nedir?

Belgesel kendimi bulduğum bir alan. İyi bir sinemacının da 
iyi bir belgeselci olması gerektiğine inanıyorum. Belgesel 
yapmaya devam ederim ama şu anda bir belgesel gerçekçi-
liğini aratmayacak yine sosyal meselelere dair dram gerilim 
türünde bir film yapacağım. “Kanto”nun hikâyesini şöyle 
özetleyeyim: Karlı bir gece vakti kendisini izole eden yaşlı 
bir kadını ailesi dahil herkes aramaktan vazgeçiyor. Onu 
arayan ve ölmesini dileyen bir kişi var. O da gelini. Gelini 
ondan nefret ediyor. Koca şehirde nefret besleyen olsa dahi o 
kadına dair duygu besleyen tek kişi. Bu nefret duygusu yaşlı 
kadın için bir umuda dönüşüyor. Çünkü nefret edilmek yok 
sayılmaktan daha iyidir fikri üzerinden hareket ediyorum. 
Türkiye’deki adı konmamaış “izolasyona” dair bir film yapı-
yorum. Ebeveynlerin yalnız yaşaması üzerine kurulu filmin 
çekim takvimi henüz belli değil. Halen yapım aşamasındayız. 
Senaryosunu aşağı yukarı bitirdik. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’ndan desteğini aldık. TRT desteğini de aldık gibi. 
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En çetin yüzleşmenin kardeş hukuku üzerinden 
yapıldığı filmde, babanın vefatından sonra kalan 
tarlaların paylaşılmasında belli ki hakkaniyete 
riayet edilmemiş. Hasan’ın söze gelmeyen ama 
hissiyatı filmin içine ustaca sindirilmiş küçük 

oyunlarıyla, verimsiz alanların çoğu ağabeye gitmiş. Hukuka 
bir şekilde uydurulan paylaşımın helal olup olmadığını önem-
semeyen, ağabeyinin itirazlarını dikkate almayan Hasan, 
ömür boyu süren kırgınlığın müsebbibi olarak da görmemiş 
kendini. Vicdana sığmayan paylaşımı meşru görmenin bir 
yolunu bulmuş demek ki. Burada eşinin sessiz suç ortaklığını 
da unutmamak lazım. 

Aileye ait meseledeki muğlaklık, başka bir olayda haksızlığın 
işlem basamakları olarak tümüyle ifşa edilir. Devlet görevlileri 
Hasan’ınki de dahil ekili arazilerden bazılarını elektrik trafosu 
kurmak için seçmiştir. Hesap kitap edilerek tespit edilen alan-
ların değişmesinin mümkün olmadığı kat’i bir dille bildirilir. 
Hasan rüşvet vererek imkansız denilen değişikliği yaptırır 
ve trafonun komşudan geçmesini sağlar. Toplumda birçok 
insanın, gücü yetiyor ve elinden geliyorsa bu yollara saptığı 
gerçeği, izleyicinin yabancısı değildir. 

 Sinsi iğvaları teşhir eden ince göndermeler 

Filmin açılış sahnesinden söz etmenin zamanı. Trafonun 
sinsice kaydırıldığı komşu tarlanın sapsarı rengi, duru can-
lılığı. Bir kenarında bütün yaşamı kucaklayıp içine alacak 
kadar gölge veren ağaç. Gölgenin nazara verilmesi doğrudan 
cennette vaat edilen serin, sade ve asude hayata gönderme 
sanki. Sanıldığının aksine mutluluk şatafattan, âlâyi valadan 
çok uzaklarda. Ağacın altında yemek yapan genç bir kadın, 
çinko çaydanlık, hamakta uyuyan çocuk, abdest alan baba ve 
kuyudan su çekip getiren kardeş. Bütün faniliğine rağmen sev-
diğimiz, bir vakit gölgelenip terk edeceğimiz dünya hayatının 
içinden yükselen huzurun temsili. Tamahkâr olmayınca kalbin 
anlamının daha çok ortaya çıkacağına işaret eden bir sahne. 

Vukuatları bitmiyor hac yoluna çıkan günahsız Hasan’ın. 
Aldığı kredi borçlarını ödeyemeyince tarlasını kayyuma dev-
retme noktasına gelen komşusundan, araziyi ölü fiyatına alma 
çabası var sırada. Bütün kötülükleri ve hak ihlallerini meşru-
laştıran, sinsi iğvaları teşhir eden ince göndermeler var filmde.  

  Kelimenin yetersiz kaldığı kuytulara ulaşmak

Gündelik ve evrensel birçok çoklu okumaya imkan veren 
“Bağlılık Hasan”, kelimelerin yetersiz kaldığı kuytulara, sine-
manın görüntü dilinin ulaşabilmesinin kıymetli bir örneği. 
Filme derinliğini veren sembolizme ve metaforlara kısaca 
değinmek lazım. 

SES. Rüzgar, yağmur, toprak, kediler, kaplumbağa ve ancak 
insanın uğultusu kesilince işitilen nice sesler. Seslerin doğal-
lıkları içinde seyirciye geçirilmesi için çok emek verdiklerini 
söylüyor Kaplanoğlu.   

RÜZGAR. Varolan canlıların sesini, tozunu, kokusunu, haberini, 
inilti ve hıçkırığını ötekine taşıyan bir elçi. Sessizliğin içinde 
kaynayan kalplerin sesi. Gizli saklı bütün duyguları çıkarıp 
savuran, uyaran, her şeyin duyulduğunu, görüldüğünü bildiren 
ses. Dünyayı mülkü sananların pervasızlığına karşı, mülkün 
sahibini ve başka canlıların varlığını hatırlatan esinti. Rüz-
garla birlikte birçok seyircinin içinden Niyazi Mısri, Yunus 
Emre, Harakani, Rûmi mısralarının akışı, geleneksel hikaye-
lerin özü hızla geçit yapabilir.    

ELMA. Sayısız seçenek içinde Hasan için elma bahçesinin 
uygun görülmesi tesadüf değil elbette. Her türlü nimetle çev-
relenmiş insanın cennetten düşüşüne yol açan yasaklar bu 
dünyada da geçerli. Sınırların ihlalini temsil eden elma ağaç-
ları, cennetten sonra burada da uyarıcı görevini sürdürüyor. 

KÂBE MAKETİ. İnsanların haccın rükünlerini öğrenmek 
üzere maketin etrafında döndüğü sahne tüyler ürpertici. Fil-
min hacla irtibatlanması hiçbir zorlama olmadan doğallıkla 
gerçekleşmiş. Kültürümüzde hacca gidip aklanma yenilenme 
günahlarından kurtulma arzusu çok yaygındır. İçi boşalan, 
gösteriye dönüşen karton dindarlıklar için olağanüstü güzel 
bir görsel temsil.  

Akıldan çıkmayacak sahnelerle dolu olan film, insana yavaş-
lamadan fark edilmeyen ağır “kayıplar”ı göstermek için 
çekilmiştir sanki. Kuşların, gölgelerin, helali öncelemenin, 
kardeşliğin, az ama bereketli olanın hatırlanmasına dair kıy-
metli bir uyarı.   

Hac yolculuğuna çıkacak olan kişinin, 

yakınlarıyla helalleşmesi, üzerindeki insan 

yükünü indirip hafiflemesi gerekir. Kul 

hakkı ile bu kutlu ibadete leke düşürmeme 

çabası yolun ilk rüknü. Bunun usulen ya da 

kalben yapılması arasındaki tercih yolcu-

nun kendisine kalmış. Semih Kaplanoğlu 

“Bağlılık Hasan (2021)” filminde, karısının 

arzusuyla hacca niyet eden, insanlarla 

helalleşme fikrine “Ne yaptım ki ben?” duy-

gusuyla sıcak bakmayan Hasan’ın sade ve 

sıradan hayatına ayna tutar. Birçok hak-

sızlık yapmış olan Hasan’ın, “Bu acımasız 

dünyada ayakta kalabilmenin başka bir 

yolu yoktu, şartlar bunu gerektiriyordu.” 

diyerek öne sürdüğü bütün bahaneler 

ruhun en karanlık yerinden çıkıp geliyor. 

Kötülüklerden şikayet etmekle onlara ayak 

uydurmanın derin bir uyum içinde olduğu 

ölü ruhlar dünyasını, el birliğiyle böyle 

kuruyoruz. Ingeborg Bachman’ın Malina’da, 

toplum savaştan bile daha kanlı bir arena 

dediği yer tam da burası. 

y.ramazanoglu@litrossanat.com 

YILDIZ RAMAZANOĞLU

Bağlılık Hasan’da
rüzgar başrolde
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2017 yapımı ilk uzun metraj filmi olan 
Sarı Sıcak’ta yönetmen kişisel tari-
hinden izler taşıyan, Mersin’de tarım 
toplumu mensuplarının sanayileşme 
kıskacınca değişen ekonomik denk-

lemde aile ve çevre ilişkilerine odaklanmıştı. 
Yönetmene Moskova Uluslararası Film Festi-
vali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıran 
yapım, 36. İstanbul Film Festivali’nde  En İyi 
Film dahil çok sayıda ödülün sahibi olmuştu. 
Farklı festivallerde karşılık bulan Sarı Sıcak, 
emeği sinemasının merkezine koyan yeni bir 
yönetmeni müjdeliyordu. İlk filminden 3 yıl 
sonra Güney’in kavurucu sıcağı altında bir 
kırsal hayat panoramasından bu kez şehir 
hayatının ekonomik ilişkilerine yönelen Fikret 
Reyhan, Çatlak filminde hem biçim hem de içe-
rik olarak ilk filmden daha farklı bir yapımla 
karşımıza çıkmıştı. 

Çatlak filminde İngiltere’ye göçmen işçi olarak 
giden Fatih’in İstanbul’a döndükten sonra aile-
siyle birlikte aynı binada yeni evlendiği eşiyle 
birlikte otururken izleriz. Fatih, İngiltere’ye 
dönerken oradaki çalışma arkadaşı Ayhan’dan 
yüklü bir borç almış ama geri ödeyememiştir. 
Ayhan gelip de borcunu istediğinde, ekonomik 
ilişkileri iç içe geçmiş olan aile bireylerinin 
birbirleriyle girdikleri muhasebe ve çıkar 
çatışması gün yüzüne çıkar.

Festival yolculuğuna 40. İstanbul Film Festiva-
li’nde başlayan Çatlak, bu festivalde aldığı en 
İyi Senaryo ve En İyi Yönetmenlik ödüllerin-
den sonra çok sayıda ulusal festivalde En İyi 
Yönetmenlik ödülüne adeta ipotek koymuştu. 

  Baskın baba figürünün sarsıcı 
etkileri

Ataerkil toplumların mutlak iktidarı olan aile-
nin baskın baba karakteri, Çatlak filminin de 
temel motivasyonunu oluşturuyor. Kimin 
ne iş yapacağını, kiminle evlenmesinin evla 
olduğunu, nerede oturacağını belirleme hak-
kını kendinde gören ailenin babası, ekonomik 
ilişkilerin de mutlak belirleyicisi olduğu için 
modern toplumun çekirdek aile kutsiyeti bu 
geniş aile denkleminin temel çatışmasını oluş-
turuyor. Yeğenler, gelinler, eniştelerle birlikte 
çoktan seçmeli bir soru ve sorun yumağına 
dönüşen aile ilişkileri tek elden düzenlenmek 
istediğinde prematüre iktidar alanlarının 
kendi içindeki çatışmaları da yeni dinamik-
ler oluşturacaktır. Hemen her Anadolu aile 
yapısının içinde büyümüş insanın yaşadığı 
bu çatışma ortamı, hem geniş aileden çekir-
dek aileye geçişin sancılarını hem de klan 
toplumlardan bireyselleşen bireye giden 
yolda yaşanan yol kazalarını resmediyor. Aynı 
binada oturan aile bireylerinin baskın bir baba 
karakteri altında ekonomik olarak birbirleriyle 

oldukça iç içe geçmiş yapılarının duygusal 
olarak birbirlerinden kopmuş halleriyle ortaya 
çıkan çelişkiye odaklanan yapım, tek mekâna 
yakın bir çekim planı içinde diyaloglarla ken-
dini var eden akıcı senaryo matematiğiyle ilgi 
çekiyor. 

Geniş ailenin modern şehir hayatında, kendini 
var etmesinin ne denli güç ve deforme olmuş 
insan hikâyeleri barındırdığını gözler önüne 
seren Çatlak; ikircikli davranışları, çıkar çatış-
malarını ve bencillikleri gün yüzüne çıkarıyor. 
Yönetmen, görünürde güçlü bağlarla ortak bir 
ekonomi üzerinden kendini inşa eden ailenin 
içten içe çıkarcı ve bencil bireyler toplamı 
olduğunu anlatırken, inandırıcı bir atmosfer 
kurmayı başarıyor.

Fikret Reyhan filmi üstüne bir söyleşisinde feo-
dal toplumdan kapitalist topluma geçişin aile 
üstünde yarattığı sarsıcı etkilerini hatırlatır: 
“Benim filmimde de olduğu gibi, Anadolu’dan 
İstanbul’a göç etmiş, tarım toplumu zihniyetiyle 
günümüzün kapitalist sistemine de kendini bir 
şekilde adapte etmeye çalışan bir ailenin gerek 
inanç gerekse gelenek anlamında deforme 
olmaması bir hayli zor.  Hele Çatlak’taki gibi içi 
içe yaşamanın getirdiği klostrofobik yapıyı ve 
bireyin varoluşsal bencilliğini de hesap ettiği-
nizde, aile içi büyük çatışmaların ve çatlakların 
oluşması kaçınılmaz oluyor.”

Adeta kendi yatağında akan bir nehri andı-
ran senaryosuyla hiç teklemeden devam eden 
Çatlak, bütün aksiyonu bireylerin çarpıcı 
diyalogları olan haliyle cesaret isteyen bir 
yapım. Başarılı kurgusuyla izleyicinin filmden 
kopmasını engelleyen yönetmen ulusal sine-
mamız için oldukça yenilikçi bir yaklaşımla 
mekân seçiminde olabildiğince mütevazı bir 
yaklaşım benimsiyor. 

Sinemanın  büyüsü

Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanındaki 
o kısa ömürlü yaratığın bahsinin açıldığı 
yerde biraz durup bekleyebilir miyiz; “Çağı-
mızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa 
ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan 
çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler 
yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. 
İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapa-
cağı umulur. Ama beş-on dakikada ölüyor. 
Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu; asık 
yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle 
onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar.” Sinema-
dan çıkmamış insanlar tarafından beş-on 
dakikada öldürülen o yaratığı, insanlarla 
barıştıran, ötekiyle uzlaştıran, başkala-
rıyla hemhal eden şey, Atılgan’ın imlediği 
üzere tam olarak neydi? İnsanın duygu 
dünyasını, ruh halini, düşünme biçimini, 
tesirli bir sarsıntıyla -kısa süreliğine de 
olsa- değiştirme büyüsüdür bu aslında, 
sinemanın büyüsü. Aynı kişi olması artık 
mümkün değildir. Gördüğü film ona bir şey-
ler yapmıştır çünkü. İyi bir filmin duyguları 
harekete geçirme gücü, yüksek potansiyelli 
bir gerilim taşır. Kamera ilgi çekici bir ayna 
yerine geçer bazen. Heidegger’in kamerayı, 
izleyiciye doğrultulmuş bir silah olarak 
betimlemesi gibi muazzam şeyler.

Bu hikâyenin başlangıcını, 1906 yılının 
Paris’ine, dünyanın ilk sinema salonu 
(sadece film gösterimleri için yapılan) ola-
rak kabul edilen Cinema Omnia Pathe’nin 
açılışına kadar götürebiliriz aslında. Büyük 
bir heyecan ve merakla bilet alarak Düşler 
Salonu’na akın eden o şanslı kalabalığın, 
sinemanın varlığının ilk şahitleri olarak, 
beyaz perdeye yansıyan renklere dokun-
mak ve karşılarında bir rüya gibi akan 
görüntülerin gerçekliğini el yordamıyla test 
etmeye çalışmak gibi eylemlerde bulunma-
sının -bugünden bakarak bile- garipsenecek 
bir tarafının olmadığı kanaatindeyim. 
Hareket eden resimlere duyulan hayreti, 
bu görüntülere elle dokunma isteğini, yani 
yeniden üretilmiş o gerçeklikle temas etme 
arzusunu, insanın fıtratıyla kurduğu bağı 
hatırlamasıyla birlikte, rüyanın gerçek bir 
mekâna (sinema salonu) taşınmasının tabi 
sonucu olarak anlıyorum.

Sinema tek kişilik karanlık koltuklarda, 
perdede vaaz edilen rüyayı birlikte tabir 
etme etkinliğidir. Büyüsü burdan başlar. 
Yalnız başına ve kitleseldir. Sinemaya hala 
inanıyoruz. Çünkü kaçışların en cazibelisi. 
Hikâye dinlemenin o keskin belirleyici etki-
sinden bağımsız değil elbette bu. Kaçmaya 
yeltenenleri terkisine atıveriyor hemen. 
Böylesi bir rüzgâra/teklife kapılmamak zor. 
Film seyretmek bir türlü dolmayan o boş-
luk duygusuna deva olmuyor, eksikliği tam 
etmiyor, içimizdeki fırtınayı dindirmiyor. 
Ama kurban ile avcı arasındaki mesafeyi 
anlamak için, taraf olmak için, uzaklaşmak 
için, uzlaşmamak için, korkmak, gülmek, 
doyasıya ağlamak, huzur bulmak, huzu-
rumuzu kaçırmak, yola revan olmak ve 
perdedeki bedenlerin yerine/içine kendi 
ruhlarımızı yerleştirerek bir süreliğine de 
olsa kendi gerçekliğimizden kurtulmak/
çıkmak için film seyrediyoruz. Ve bunların 
hepsini oldukça korunaklı bir alanda, yani 
karanlık bir salonda gömüldüğümüz o rahat 
koltuklarda tecrübe edebilmek gerçekten 
çok kışkırtıcı bir teklif olmalı ki, hemen 
kabul ediyoruz bunu. Son sahne bitti-
ğinde, ışıklar yandığında, jenerik akmaya 
başladığında da kendi hayatlarımıza geri 
dönüyoruz, gidiş-dönüş olarak kesilmiş 
epik biletiyle, film izlemek çok konforlu 
bir rüya. 

Filmleri tecrübe ettiğimiz mekânın kendisi, 
rüya-masal arasındaki o büyünün anahtarı. 
Bize ateş başında toplanıp hikâye dinledi-
ğimiz zamanları hatırlatan bir anahtar. 
Peki, hikâyenin sonuna mı geldik? Yani 
bildiğimiz dev perdeli karanlık salonlar 
ömrünü tamamladı mı? Evdeki çok seçe-
nekli ekranların karşısına mı geçeceğiz 
artık? Seyir zevki, buraya çağırıyor hepi-
mizi. Sinemanın büyüsü bozuldu evet. Ama 
varlık gerekçesini kaybetmedi elbette. 
Kamera, izleyiciye doğrultulmuş bir silah 
olmayı sürdürdükçe, sinemadan çıkmış 
insan mekânı da aşarak yaşamaya devam 
edecektir.

GÜ V E N  A D I GÜ Z E L
g.adiguzel@litrossanat.com 

Fikret Reyhan’ın ikinci uzun 

metraj filmi olan Çatlak, yönet-

menin aile ilişkilerini merkeze 

aldığı, sinema anlayışına biçim-

sel yenilikler getirdiği çarpıcı 

bir yapım.

r_oylum@hotmail.com 
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  Tek mekanın yaratıcı örnekleri

Çatlak’ın Macaristanlı görüntü yönetmeni Marton Miklauzic’in 
filme çok şey kattığını düşünüyorum. Bu zorlu atmosferin kurul-
masında, etkileyici takip kamera hareketlerinde ve kusursuz ışık 
kullanımında onun hakkını vermeliyiz. Yönetmen ilk filmi Sarı 
Sıcak’ta da aynı görüntü yönetmeniyle çalışmıştı. Bu uyumun 
filme yansıdığını görebiliyoruz. Çatlak, hem biçim denemesi hem 
de aileye odaklanmasıyla Romanyalı yönetmen Cristi Puiu’nun 
2016 yapımı “Sieranevada”yı da akıllara getiriyor. Kuşkusuz 
Çatlak senaryo olarak farklı bir yerden besleniyor. Ancak hem 
mekan yaklaşımları hem de geniş aile panoraması sunmalarıyla 
bu iki filmi aynı aileden sayabiliriz. Daha önce neredeyse tamamı 

tek mekânda geçen birkaç yerli film denemesi de olmuştu. İlk akla 
gelenlerden biri Ümit Ünal’ın 2002 yapımı ilk uzun metrajlı filmi 
“9”. İstanbul’un eski bir mahallesinde öldürülen kimsesiz bir kızın 
katilini bulmak için yapılan sorgulamalar toplamından oluşan 
yapım oldukça yaratıcı bir tek mekân sinema örneği sayılabilir. 
Michael Önder’in ilk uzun metrajı “Taksim Hold”em (2017) filmi 
de neredeyse hepsi bir evin içinde geçen yerli filmlerimizden 
biri. Süleyman Arda Eminçe’nin 2019 yapımı “Suç Unsuru”nu da 
bu listeye eklemeliyiz. Yanlışlıkla evleri polis tarafından bası-
lan iki gencin evin içinde yaşadıkları trajikomik hali resmeden 
yapım da neredeyse tamamı tek mekânda geçen başarılı bir 
denemeydi. Çatlak filmini bu listeye oldukça başarılı bir örnek 
olarak ekleyebiliriz. 

Çatlak: 
Modern dünyanın
çatırdattığı aile kurumu
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Çocuk 
Temalı 
Filmler
Seçkisiyle

YER: 1948 ATLAS SİNEMASI

Jim Sheridan

M
as

te
rc

la
ss

14 KASIM
PAZARTESİ

19.00esenlerfilmgunleri.com
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Üstelik perdeye taşıdıkları işlerdeki 
başarıları da temiz bir dille kadraja alı-
nan sahici hikayelerin çok daha zengin 
bir anlam dünyasının kapılarını araladı-
ğını gösteriyor. Buna en güzel ve anlamlı 
örneklerden biri olan Atalay Taşdiken’in 
senaryosunu yazıp yönettiği Kız Kardeşim 
Mommo’yu bugünlerde yeniden hatırla-
mak ve hatırlatmakta fayda var. 

 Köy gerçekliğini yansıttı

Çocuk dünyası ve gözünden yalnızlığı, terk 
edilmişliği, yoksulluk ve yoksunluğu, hep-
sinin ötesinde annenin eksik olduğu bir 
ailenin nasıl da tespih tanesi gibi dağıldı-
ğını ajitasyon tuzağına düşmeden anlatan 
film 2009 yılında vizyona girmişti. 

O yıl hem Türkiye’de hem de Berlin Film 
Festivali olmak üzere dünyanın pek çok 
festivalinden ödüllerle dönen Kız Karde-
şim Mommo, ülkemizde farklı çevrelerden 
eleştirmenlerin nadiren fikir birliği içeri-
sinde hayranlıkla söz ettiği bir film oldu. 

Sade anlatımı, az sayıda profesyonel oyun-
cunun yanı sıra çoğu hiçbir oyunculuk 
tecrübesi olmayan isimlerin rol aldığı Kız 
Kardeşim Mommo, bu anlamda da önemli 
örneklerden biri. 

Taşdiken o günlerde verdiği bir röportajda 
bu tecrübesini şöyle anlatıyor: “İki çocuk 
hayatlarında kamera görmemişti. İki 
çocukla da kurduğum ortak dil ve davra-
nış biçimi sonucu, olağanüstü başarılı bir 
oyunculuk ortaya çıktı. Buradaki asıl sır, 
çocuklara bunun bir rol olmadığı, köydeki 
bir gerçekliğin dile getirildiği fikrinin iyi 
anlatılması oldu. Ben, çıkan sonucu ‘sev-
ginin gücü’ olarak tanımlıyorum. Elif ve 
Mehmet kardeş olmamalarına rağmen, 
ikisinin de soyadının yanı sıra anne ve 
babalarının da adı aynıydı.”

 Annesiz çocukların hüznü

Köyü, kasabayı bir kabus atmosferi ola-
rak göstermek yerine hayatın olağan akışı 
içinde bir toplumsal gerçekliği, annesiz 
büyümek zorunda kalan iki çocuğun hika-
yesini kimseyi suçlamadan, yargılamadan 
anlatıyor Atalay Taşdiken. 

Bozkırın hüznünü etkileyici görüntüler 
eşliğinde beyazperdeye yansıtan Taşdi-
ken, iki kardeşin teselli niyetine dolaştığı 
yerlerde seyirciye de nefes aldırıyor. Zira 
Ahmet ve Ayşe’nin yükü izlerken bile 
yüreğe ağır gelecek türden. Ahmet anne-
sini tanıdığı, onunla daha uzun zaman 
geçirdiği için yokluğunu daha derinden 
hissediyor. Ama Ayşe belli ki annesi 
öldüğünde onu hatırlayamayacak kadar 
küçük. Fotoğrafını istiyor ağabeyinden. 
Ahmet, kardeşine annesizliğini hisset-
tirmek için saçlarını tarıyor, yemeklerini 
yapıyor, gece uyuyana kadar avutuyor. 
Babaları onları yüzüstü bırakıp başka-
sıyla evlendiğinden beri felçli dedeleriyle 
birlikte yaşamaya çalışan çocukların tek 
umudu Almanya’daki teyzelerinin onları 
yanına alması. Dedeleri kızının emaneti 
olan torunlarına çok düşkün. Kimselere 
bırakmak istemese de ölüp gitmeden 
dünya gözüyle geleceklerini kurtarması 
gerektiğini de biliyor. 

İçgüveysi olarak aileye giren baba, çocuk-
larına yüz çevirdiği yetmezmiş gibi her 
fırsatta yeni evlendiği karısının çocuk-
larını kayırıyor. Kalbi ne kadar kırılsa 
da Ayşe babasından hiç vazgeçmezken 
Ahmet hiç affedemiyor. Ayşe’nin saflığı, 
kırılganlığı Erkan Oğur müzikleriyle hafı-
zalara kazınıyor. 

 Samimiyetin başarısı

Küçücük bedeniyle kardeşine hem anne 
hem de baba olan Ahmet’in yalnızlığı 

filmi en hüzünlü kılan unsurlardan biri. 
Bir başına kaldığında tek söz söyleme-
den annesinin fotoğrafına bakıp gözyaşı 
döken, kardeşinin yanında cesur görünüp 
tek başınayken aynı korkuları paylaşan 
çocuk finalde Ayşe’nin de gidişiyle daha 
büyük bir yalnızlığa mahkum ediliyor. 
Ama tüm bu duygu durumları ölçülü 
bir anlatı diliyle perdeye yansıyor. Bu 
da filmin en büyük artılarından biri 
olarak hafızalara kazınıyor. Diğer ve en 
güçlü artılarından biri de samimiyeti. 
Bu samimiyet ilginç tevafukların da film 
hikayesine eklenmesini sağlamış. Sözge-
limi dedeyi canlandıran usta oyuncu Mete 
Dönmezer filmin çekildiği yıllarda gerçek-
ten felç geçirmiş. Yönetmen Taşdiken, 
doktorlardan aldığı öneriler doğrultu-
sunda Dönmezer’in büyük fedakarlıklarla 
filmle oynamayı kabul ettiğini anlatır bir 
röportajında.

Çocukluğu taşrada geçenlerin çok aşina 
olduğu bu türden hikayeleri sinema-
mızda Anadolu kökenli yönetmenlerin 
sayısı arttıkça daha sık görmeye başla-
dık. Bu anlamda Kız Kardeşim Mommo 
en anlamlı örneklerden biri ve başucu 
eseri olarak ayrıcalıklı yerini koruyor. 
Yeni sinemacıların kasaba ve köy hika-
yeleri anlatacakları zaman kuracakları 
atmosfere dair, coğrafyaya dost yapımlar 
ortaya çıkarmaları için önemli ipuçları 
barındırıyor. 

Yeni Türk sinemasında ‘taşra’ konulu 
filmlerde bilhassa ‘festival’ yapımlarında 
gözle görülür biçimde Anadolu insanına 
ve kültürüne karşı bir nefret dikkat çeki-
yor. Yeşilçam’da dönem dönem rastlanan 

Anadolu insanını küçümser, hor gören yaklaşımın çok 
ötesinde bir bakış sözünü ettiğim. Zaten Yeşilçam 
geleneğinden bile tümüyle bağını koparan sinema-
cılardan ülkesiyle, toprağıyla gerçek bir bağ kurma 
çabası beklemek de nafile. 

Son yıllarda birbiri ardına karşımıza çıkan karanlık 
ve kasvetli ‘kasaba’ ve ‘taşra’ hikayelerinde insan iliş-
kilerinin çürümüşlüğü, karakterlerin kötücüllüğü, eh 
biraz da ödüle uzanmak için metaforlar marifetiyle 
yapılan siyasi göndermeler denklemi tamamlıyor 
çoğu kez. Neyse ki içinden çıktığı hayatın gerçekliği 
ile barışık yönetmenler de yok değil. 

“Kız Kardeşim 
Mommo”

Sinemada taşra nefretine panzehir

Köyü, kasabayı bir 
kabus atmosferi olarak 
gösteren yapımların 
hızla arttığı bir 
dönemde Anadolu’nun 
hikayelerini daha 
gerçekçi bir düzlemde 
ve temiz bir dille 
anlatabilen yapımlara 
her zamankinden 
çok ihtiyaç var. 
Bu bağlamda 
Atalay Taşdiken’in 
2009’da vizyona 
giren Kızkardeşim 
Mommo filmi anlamlı 
örneklerden biri 
olarak akıllarda. 

g.tezcan@litrossanat.com 
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Festival kavramının söz-
lük anlamının ne olduğu 
çok mühim değil. Sinema 
söz konusu olduğu için 
filmle dolu, sektör temsil-

cilerinin bir araya geldiği, söyleşi ve 
panellerle sorun ve çözüm önerileri-
nin masaya yatırıldığı, ödüllendirme 
ile marifetin iltifata tabi tutulduğu, 
özellikle ticari olmayan yapımlara 
yaşam alanı sunulan organizasyon 
bütününden bahsetmiş oluyoruz.

Uzun metraj filmlerin festival dışında 
vizyon görmesi ve dijital mecra ya da 
televizyon yayın imkanı olması bir 
avantaj. Kısa filmlerin ise böyle bir 
şansı yok. Yani kısa filmlerin soluk 
aldığı yegane alanın festivaller 
olduğunu söylemek gerek. Sinema 
yolculuğunun başında olan, film 
çekme tecrübesini hemen her 
yönüyle tecrübe ederek gelişmeye 
çalışan sinemacıların üretimleri boy 
gösterir festivallerde. Böylece yönet-
menler ve elbette ekinin geri kalanı 
ortaya koydukları eserin artılarını ve 
eksilerini görme imkanı bulur.

Jüri oluşumu festivaller için hayati 
derecede önem arz eder. Zira her 
festivalin genel karakteri olmakla 
beraber bu yapıyı şekillendiren 
jüri üyelerinin yaklaşımı 
ve kararlarıdır. Dolayısı 
ile kısa film festivalleri-
nin jüri üyelerinin bazı 
hususlarda farkında-
lığının yüksek 
olması gerekir. 

En başta kısa 
film olgusuna 
nasıl bakıldığı 
ö n e m l i .  Uz u n 
metraj ile kısa metraj 
arasındaki tek farkın süre olmadığını 
kabul etmek lazım. Çünkü kısa film, 
hikaye ya da romandan farklı olan 
şiir gibidir. Süre ya da miktar değil, 
farkı oluşturan yöntemdir. Şiirde 
nasıl ki birkaç kelime ile çok şey 
anlatma ihtimaliniz vardır, nasıl ki 
bu imkan yöntemi çeşitlendirip fark-
lılandırır, kısa metraj film de uzun 
olandan yöntem olarak tamamen 
ayrışır. Senaryodan sinematogra-
fiye, oyunculuktan kurguya 
kadar film dilini oluştu-
ran her başlıkta kısa 
f i lm uzun olandan 
ayrışır. 

Kısa metraj, yönetmen için uzuna 
geçiş gibi görülür. Şeklen doğru olsa 
da edasında kısa film ayrı bir türdür 
ve özgün yaklaşım, üslup ister. Her 
kısa film yönetmenin üslubunun 
olgunlaşması noktasında arayışının 
ürünüdür. Başlı başına eser olmasına 
rağmen birbirini tamamlayıcı man-
zarası da söz konusudur. 

Kısa film yönetmeni ürettikçe 
kendini arar. Bulur mu, bilemeyiz. 
Bulmak zorunda değil. Ancak yön-
temine dair denemeler ve sonuçlarla 
özgünlüğüne doğru yol alır. Özellikle 
set tecrübesi ve zihnindekini hayata 
geçirme noktasında netlik oluşturur. 
Uzuna geçtiğinde ise bu tecrübeler 
ışığında yeni bir evreye geçer. Kısa 
filmlerindeki yöntemi olduğu gibi 
uzuna aktarması mümkün değil-
dir. Çünkü -dediğimiz gibi- kısa ile 
uzun farklı türlerdir. Kısadan uzuna 
geçerken tek açarak çok yönlü tecrü-
bedir. Belki bu sebeptendir ki kısada 
çok başarılı olan birçok yönetme-
nin uzuna geçtiğinde tökezlediğini 
görürüz. Çünkü farklı türle karşı 
karşıya olduğunun farkında değil, 
kısayı basamak olarak görmüştür. 
Yani uzun metraj senaryo ve sete 
geldiğinde yabancı bir ortamdadır. 
Haliyle de çok yönlü bir tökezleme 
ve yabancılık kendini gösterir.

Kısa filmciler kadar jüri üyelerinin 
de bunun bilincinde olması gerekir. 
Olmadığı takdirde yöntem arayışında 
olan kısa yapımların hakkı yenmiş 
olabilir.

Kısa filmciler ve jüriler kadar festival 
organizatörlerinin de bunun farkında 
olması lazım. Çok yönlü bir yapıdan 
bahsediyoruz. Çünkü organizas-
yonu şekillendiren, jüriyi oluşturan 
festival yönetimi kısa filmlerin tal-
tif çerçevesini de böylece çizmiş ve 
sonucu belirlemiş olur. 

“Festivaller ne işe yarar?” sorusunun 
cevabı altını çizmeye çalıştığımız 
nüansa göre farklılık gösterir. Doğru 
çizilmiş bir rota ve başarılı organi-
zasyon söz konusu olduğunda film 
festivali kısa filmcilere, sektöre, sine-
maya çok şey katar. 

Dünyanın her yerinde durum aşağı 
yukarı böyledir. Sinema geleceği-
nin derin olduğu ülkelerde tecrübe 
avantajı kendini gösterir. Özellikle 
ülkemizde kısa film festivallerinin 
belediye, üniversite, ve vakıf gibi 
kurumların himayesinde yapılması 
büyük avantaj barındırmasının 
yanında tehlikeleri de beraberinde 
getirir.

Öncelikle sinema organizasyonla-
rının mümkün olduğu kadar özerk 
olması gerekir. Tam bağımsızlık 
zaten mümkün değil. En azından 
özerklik sağlanmalı. Kurumsal aidi-
yet ve bunun getireceği katı sınırlar 
film festivali avantajlarını törpüle-
memelidir.

Kısa film festivallerinin sayılarının 
artmasının sorun teşkil ettiği de 
iddia edilir. Katılmıyorum. Nasıl ki 
kısa film yöntem farklılığı ise bütün 
bu yöntemlerin yaşam alanı bulacağı 
farklı festivallerin olması avantajdır. 
İyi olanla olmayan zaten zamanla 
ayrışır. Kaldı ki göreceli bir durum. 
Binlerce filmden ve sinemacıdan 
söz ettiğimiz yerde tekdüze bakışa 
mahkum olunmamalı. Hayatın her 
alanında olduğundan daha fazla 

sinemada çeşitlilik önemlidir. Zen-
ginliktir. Sanatı ölümsüz kılan da 
bu çeşitliliktir. Festival yapılanma-
ları bu çeşitliliği tırpanlayan değil 
çoğaltan şekilde organize edilmeli. 
Tam da bu yüzden festival yönetimi 

gibi profesyonel yanı ağır basan bir 
iş tanımı ortaya çıkar. Organizasyon 

yapan herkes film festivali yapa-
mayabilir. Ekibin başında mutlaka 

ama mutlaka bu zeminin farkında 
biri bulunmalı ve ekibini 

de buna göre kurmalı. 
Böyle olduğu takdirde 
film festivalleri işlevini 
doğru şekilde yerine 
getirecektir. 

Edebiyatın
‘film şeridi’

Başlangıcı neredeyse yazının bulun-
masına tarihlenebilecek edebiyat ile 
1800’lerden itibaren  “boy gösteren” 
sinema arasındaki ilişki sanattaki en 
eski, en güçlü diyaloglardan biri. Sine-
manın bir sanat dalı olarak varlığını 
hissettirmesinden itibaren de yavaş 
yavaş roman uyarlamalarının tercih 
edildiğini göz önüne aldığımız bu iliş-
kinin meşruluğunu da kabul etmiş 
oluyoruz. 

Heyecanı bir an düşmeyen, hikâyesiyle 
sizi sarıp sarmalayan romanları okudu-
ğunuzda “Bu kitaptan ne güzel bir film 
olur” demiyor musunuz? Sinema bunun 
örnekleriyle dolu. Öyle ki bazı filmler, 
kaynağı olan kitapları bile -etkileyici-
liği açısından- gölgede bırakıyor.  Türk 
edebiyatının macera dolu romanları, 
hayattan kesitler sunan hikâyeleri, 
dramları Türk sinemasının inşasına 
katkı sunmadı mı dersiniz? 

Bu uyarlamalara “kısa bir film şeridi” 
yapıp göz atalım. Memduh Ün’ün 
yönetmenliğini yaptığı, Güzin Özipek, 
Semiramis Pekkan, Cüneyt Gökçer, 
Fatma Girik ve Ediz Hun’un başrolünde 
olduğu 1967 yapımı “Yaprak Dökümü” 
öyle zannediyorum ki hikâyesiyle, 
karakterleri ve olay örgüsüyle, gör-
sel olarak anlatılmaya en iştah açan 
eserlerden. Orhan Kemal’in buram 
buram Çukurova kokan, para kazan-
mak, daha iyi şartlarda yaşamak için 
köyden göçen üç arkadaşın serüvenini 
anlattığı romanı “Bereketli Topraklar 
Üzerinde” 1979 yılında Tuncel Kurtiz 
tarafından filme uyarlanmıştı. Senaryo 
ise Tuncel Kurtiz’e aitti. Film amacına 
ulaşmıştı ki bu toprakların öyküsünü 
sinemanın diliyle dünyaya duyurdu 
ve 1981 yılında Strazburg Avrupa Film 
Festivali’nde büyük ödülün sahibi oldu. 
Sayfalar dolusu yazsak, yerini, önemini 
anlatamayız; Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı 
“Hababam Sınıfı” edebiyat-sinema ilişki-
sinin Türkiye’deki zirvesi. 

Ilgaz’ın 1957’de yayımlanan romanı 
Yeşilçam’ın da dönüm noktalarından 
biri oldu. 1975’te Ertem Eğilmez’in yoru-
muyla, oyuncuların performansıyla bir 
efsane olan film, hem Türk edebiyatının 
hem Türk sinemasının mihenk taşların-
dan. 

Başarılı uyarlamaları sayfalara sığdır-
mak elbette imkânsız. “Vurun Kahpeye”, 
“Bir Dağ Masalı”, “Hıçkırık”, “Minyeli 
Abdullah”, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 
“, “Kuyucaklı Yusuf” akla ilk gelen diğer 
filmler arasında. Son olarak; günümüz 
şartları ve sinema anlayışıyla edebi 
uyarlamalar bugün aynı çıtaya yakala-
yabilir mi, tartışılır. Özellikle edebiyat 
severler iyi bir uyarlamaya yıllardır 
hasret. 

Sadece Türk edebiyatı değil, elbette 
dünya edebiyatından uyarlanan roman-
ların sayısı da sınırsız. Son yıllarda 
polisiye romanlar daha sık tercih edilir 
olsa da, başyapıtlar tekrar tekrar beyaz 
perdede izleyiciyle buluşuyor. Bunun lez-
zeti ise her coğrafyanın, her kültürün, 
her yönetmenin klasiği kendi gözüyle, 
kendi değerleriyle yorumlaması. Kısa-
cası “Herkesin klasiği kendine.” Fakat 
bununla beraber bazı eserler var ki, 
yönetmene istediği kadar alan açsa da 
dramaturjik açıdan kendi koyduğu sınır-
ların dışına çıkmasına izin vermiyor. Bu 
da sanatın sonsuz döngüsüne karşın, 
klasiklerin ve köklerin ne kadar güçlü 
olduğunun bir tezahürü. 

S E R AY  Ş A H I N L E R
s.sahinler@litrossanat.com 

Festival gibi 
değilsen 
nasıl
katılayım?

a.guler@litrossanat.com 
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Bir
kalbiniz 
vardır 
onu
tanıyınız*

muhammeduyar@sinefesto.com 

MUHAMMED UYAR

Ali ve arkadaşlar ı bunun 
üzerine okula kayıt olur. 
Bilmeden de olsa hem kendi 
hayatlarını hem de okulun 
müdür yardımcısı Rafie’nin 

hayatını değiştirir. Filmin görünürdeki 
hikâyesi her ne kadar klasik ögelerle dolu 
olsa da filmin derinlerindeki duygu sizi her 
karesinde yakalıyor. Mecidi’nin kahramanı 
Ruhollah Zamani gerçek hayatta sokak 
çocuğu aslında. Filmdeki diğer oyuncu-
lar da hayatlarını çalışarak geçindirmek 
zorunda olan çocuklardan seçilmiş.

Film ilerledikçe Ali ve arkadaşlarının oku-
lun altında kazmaya başladıkları tünelin 
sonu sanki kalbimize çıkacak gibi hisse-
deriz. Bu bizi hem biraz tedirgin eden hem 
de sevindiren bir histir aslında. 

 Çocukların yüreğinde umut var 

Güneş Okulu’ndaki bütün çocukların 
yüreğinde bir umut var. İnsanları öğüten, 
onları karanlık bir sistemin kölesi haline 
getiren çarkın içinde kaybolmamak için 
kimisi matematiğe sarılıyor kimisi ise 
futbola. Ali’nin umudu ise önce hazineyi 
daha sonra annesini kurtarmak üzerine. 
Bir de arkadaşı Abolfazl’ın ablası, kaçak 
Afganistan göçmeni Zahra’ya beslediği 
masum sevgisi var tabii. Bu sevginin nişa-
nesi ise bir saç tokası. Zahra’yı yakalayan 
polislerden kurtardıklarında Zahra’nın 
elinde Ali’nin verdiği o tokayı sıkı sıkıya 
tuttuğunu görünce sevgisinin karşılıklı 
olduğunu anlıyoruz.

Filmin merkezinde Ali yer alsa da okuldaki 
müdür yardımcısı Rafie’den bahsetmemek 
olmaz. Mecidi’nin merhametli bir öğret-
men olarak resmettiği Rafie çocukların 
hâlinden anlayan ve dünyaya çocukların 
gözünden bakmayı başaran birisidir. Daha 
önce çektiği filmleri de düşününce, Mecidi 
kendisine bir rol yazsa ve bu filme koymak 
istese, muhakkak Rafie öğretmen olurdu 
diye düşünüyorum. Sadece öğreten değil 
aynı zamanda çocuklardan öğrenen bir 
karaktere sahiptir çünkü.

Herkes gittiğinde bile vazgeçmeyen Ali 
sonunda hazineyi bulmayı başarıyor. Her 
ne kadar hüsran gibi gözükse de Ali aslında 
özündeki temiz cevheri keşfediyor. Artık 
başına ne gelirse gelsin, kim ona hangi 
yalanları söylerse söylesin Ali içindeki 
doğruluğun peşinden gidecektir.

Ali’nin hikayesi Cahit Zarifoğlu gibi;

*“Bir kalbiniz vardır onu tanıyınız.
Bir şehir kadar kalabalıktır bazıları
Bir dehliz kadar karanlıktır bazıları
Konuşurlar
İsterler
Susarlar” 
diyor bize. Etrafınıza bir bakın, fark edin, 
onları tanıyın ve en önemlisi dokunun 
hayatlarına.

 Her hikâyesi bizde iz bırakıyor

Mecid Mecidi’nin yoksulluk ve yoksunluk 
üzerine anlattığı her hikâye yüreğimizde 
mutlaka bir iz bırakıyor. Kimi zaman göz-
lerinden yoksun bir adam veya çocuk, kimi 
zaman bir ayakkabı alamayacak kadar 
yoksul bir aile… Dikkatli bakan gönül-
ler Mecidi’nin anlattığı bu hikâyelerde 
suçluyu da masumu da kesin çizgilerle 
ayırmadığını fark ederler. Herkesin içinde 
iyiliğe, güzele, doğruya açılan bir kapı 
vardır. İnsana düşen görev karşısındaki 
gönülde yer alan bu kapıyı aralayacak 
anahtarı keşfetmektir. Mecidi’nin fıtrat 
sineması bu anahtarı nerede bulacağımıza 
ya da nerelerde aramamız gerektiğine dair 
ipuçlarıyla doludur.

Mecid Mecidi bir söyleşisinde şöyle 
diyor: “Merhamet olayı, benim hayata ve 
sinemaya bakış açımla ilgidir. Benim anla-
yışıma göre bütün insanlar, fıtri olarak çok 
temiz ve pak doğarlar. Ancak yaşadıkları 
ortamlar ve yürüdükleri yolda maalesef 
kirlenme, tozlanma söz konusu olur. Bence 
peygamberler de insanların kirlenmiş-
liğini temizlemek ve aklamak için gelir. 
Ben de filmlerimde özellikle bu konuya 
yoğunlaşarak, insanların kalplerindeki o 

temiz ve fıtri olan gerçek merhamet tara-
fını yakalamalarını istiyorum.”

Çocukluğunda yoksul birisi olarak büyü-
yen Mecidi’nin filmlerini bu kadar başarılı 
yapan şey yazdığını ve çektiğini çok yakın-
dan tanıyor oluşudur. Hindistan’da çektiği 
“Bulutların Ötesinde” filmini izlerken his-
settiğiniz fakirlik duygusuyla “Cennetin 
Çocukları” ya da “Güneşin Çocukları” 
filmlerindeki fakirliğin duygusu aynıdır. 
Çünkü insan böyledir, hakiki olanı tanı-
masa da yaşamasa da hisseder. Bu konuda 
beni en çok şaşırtan şey ise ‘Batı’nın da 
Mecidi filmlerine çok fazla teveccüh gös-
termesidir. Filmlerinde İslami referanslar 
olan bir yönetmen olarak Akademi Ödülle-
ri’nde kısa listelere kalan, birçok filminin 
prömiyerini yurtdışında yapan ve sevilen 
bir yönetmen olmak elbette kolay değil. 
Bunu başarmasındaki en önemli etkenin 
duyguları, bütün insanların kendilerini 
görebilecekleri bir ayna gibi işlemesi oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz. 

Savaşların toprağından, evinden, vata-
nından ettiği mültecilere hafiften bile 
olsa burun kıvırırken, onlar hakkında atıp 
tutarken Mecidi’nin filmlerindeki Baranlar, 
Zahralar da gelsin aklımıza. Mecidi kuş-
kusuz yaşayan en önemli yönetmenlerden 
biri. Onun muhakkak merhamet üzerine 
söyleyeceği çok şey vardır. Ama onun ve 
sanatının bize söylediklerine doğru yerden 
bakabilmek ve en önemlisi hissedebilmek 
için bizim de merhametimizi diri tutmamız 
gerekiyor.

Mecidi’nin 2020 yılında viz-

yona giren son filmi Güneşin 

Çocukları (Khorshid) Türkiye 

prömiyerini Boğaziçi Film 

Festivali’nde yapmıştı. Filmin 

ana karakteri Ali (Ruhollah 

Zamani) annesini hastane-

den çıkartmak ve ona bir 

odacık bile olsa ev bulabil-

mek için çırpınır. Kendisi 

gibi yoksul arkadaşlarıyla 

za m a n za m a n h ı rs ı z l ı k 

yaparak, arada sanayide 

çalışarak para kazanmaya 

çalışır. Güvercinini çaldığı 

Haşim’in ona verdiği bir söz 

ve bir görev Ali’nin yaşama 

gayesine dönüşür. Ali eğer 

“Güneş Okulu”nun altından 

bir tünel kazarak mezarlığın 

altındaki hazineyi bulursa 

Haşim annesini hastaneden 

kurtaracaktır.
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  Geçmişe salıncak kurmak

“Gördüm baba görmem mi? Bir çocuğun büyüdüğünü görememek 
ne demek peki sen onu bildin mi? Hiç bilir misin bu duyguyu? 
Hayat sürecek, birileri yeni kitaplar yazacak sen okuyamayacak-
sın; yeni filmler çekilecek izleyemeyeceksin... Sevdiğin bir şarkıyı 
bir daha dinlemek isterken dinleyemeyeceksin... Bu kolay bunlara 
alışırsın; ama onu büyürken izleyememek, yanında olamamak, 
ilk kız arkadaşını göremeyecek olmak...”

Yukarıdaki repliği duyduğunuzda hemen 2005 yapımı olan Çağan 
Irmak’ın Babam ve Oğlum filmine gitmişsinizdir. Filmin final 
sahnesi tüm ülkenin kalbine işlemişti. Film o yıllarda’ halk 
reklamı’ yoluyla izleyicisini sürekli katlamıştı. Halk reklamını 
bilmeyenler için kendim tanımlayarak açıklayayım. Halk rek-
lamı, dilden dile önerilerek ve kitleleri salonlara sürükleyen en 
doğal reklam biçimi.

Biraz Babam ve Oğlum’un afişinin hissettirdikleri üzerine konu-
şalım. Afişte ilk dikkatimi çeken başrol oyuncularının (Hümeyra, 
Çetin Tekindor ve Fikret Kuşkan) ayrık bakışları. Hem yönlerini 
başka bir yere dönmüşler hem de konum olarak farklı bir alana 
konuşlanmışlar. Tasarımda yapılan mesafe algısı birbirlerinden 
dünya olarak da farklı dünyalarda oldukları duygusunu geçiriyor. 
Bakışlar ve Babam ve Oğlum başlığı en belirgin kısım. Babam 
ve Oğlum başlığının kırmızı oluşunun protestliği ve geleneksel 
el yazı tarzı filmdeki 80’li yıllara bir gönderme olabileceği gibi 
yalnızca kırmızı rengin vurucu tavrı da seçilmiş olabilir. Afişteki 
en sevdiğim metafor salıncak. Çocuk kahramanımızın baba ve 
oğlun (Çetin Tekindor ve Fikret Kuşkan) arasından sallanıyor 
ve O harfinin içerisine düşecek biçimde oluşunu tesadüf olarak 
görmem mümkün değil. Çocuğun bakışlarının da size yani izle-
yiciye doğrultuldupunu düşünüyorum. Dedesinin ve babasının 
yapamadıklarının ortasına salıncak kurmuş ve sallanan saf bir 
çocuk. Dedesinin altında da filmin içerisinden bir replik sunul-
muş. Bize bu repliğin verdiği his filmin duygusuna dair başka bir 
ipucuna daha yer verilip insanlara duygusal bir atmosfer vade-
dildiğine dair olabilir. 

Son olarak filmin alt kısmında baba ve oğlunun uzaklardan eski 
bir bavulla gelişini görüyoruz. Yolculuk ve eski bavul yeni bir baş-
langıcın ve eskinin yeniden konuşulması gibi bir takım ipuçlarını 
da beraberinde getiriyor. Filmin afişini ipuçlarıyla dolu ve ısrarla 
seyirciyi salona davet eden biçimde olarak gördüm. Fragmanı 
afişte izliyoruz dersek abartmış olur muyuz?

 Gözler yalan söylemez

Yapmış olduğum tahlilleri biraz göstergebilimin biraz da kalbimin 
götürdüğü yere sürüklemesiyle gerçekleştiriyorum. Hiç kalpsiz 
olur mu? Ya da bilim kalpsiz olur mu diye de sormaya lüzum 
yok. Kalbimizle bakmadığımız sürece nefes alamayız. Kalbimizle 
bakmayı kılcal damarlarımıza kadar hissettiren bir filmin afişine 
bakalım birlikte. 

Yönetmen Semih Kaplanoğlu sinemamızda kült bir etki oluş-
turan; Yumurta, Süt ve Bal üçlemesini ortaya koydu. Bal filmi 
60. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü aldı. 

Dünyanın en prestijli ödülünü almasının yanı sıra gönlümüzde 
başka bir taht kurdu da diyebilirim. Çocuğun çıplak ve saf halle-
rini doğanın bakirliğiyle birlikte seyre daldık. Yusuf kıssasının 
günümüz yorumu diye anlatılan filmin sade ve güzel oluşu da 
çok iyi hissettiriyor.

Filmin afişine kısaca bakacak olursak; çocuğun doğanın ihti-
şamını kapladığını görebiliriz. Afişin en dikkat çekici noktası 
da Yusuf’un gözleri ve bakışları diyebiliriz. Yusuf’un gördükleri; 
hayal ettikleri, bekledikleri ve çığlıklarının kanat çırpışını göz-
lerinin verdiği hissiyattan anlayabiliyoruz. Afişin olabildiğince 
yeşilliği içermesi mekan algısı anlamında ciddi de bir ipucu 
veriyor. Serginin içerisinde Yusuf’un bakışlarını daha derinden 
hissettiğimiz fotoğraf da bize başka bir kapı aralıyor.

 Okut, öğret ve insan et!

Türk sinemasında derin izler bırakan bir isim de Kemal Sunal. 
Kemal Sunal, Kartal Tibet’in yönettiği Öğretmen filminde başrol 
oynuyor. Çocuğun ön plana çıktığı en önemli kurum zannediyo-
rum okuldur. Aileden sonra okul çocuğu başka bir boyuta taşıyor. 
Kemal Sunal’ın oynadığı idealist öğretmen de bildiğimiz öğretmen 
marşındaki gibi insan etmek için okutan bir öğretmen. Peki filmin 
afişi ne anlatıyor bana?

Okul sıralarında oturan bir öğretmen ve bir öğrenciyi görmekteyiz. 
Öğrencinin sinirli ya da içine kapalı bir duruşunun olduğunu çıka-
rabiliriz. En dikkat çekici ve can alıcı kısmının ise öğretmenin 
vücut biçimiyle bakışlarının ayrı yerlerde oluşu olduğunu düşünü-
yorum. Yönü nereye dönük olursa olsun gözlerini öğrencisinden 
ayıramayan idealist bir öğretmeni izleyeceğimizin fragmanıdır 
belki de bu fotoğraf!

Sergide birbirinden özel fotoğraflar ve film afişleri de yer alıyor. 
Şu filmlerin künyesine de göz atalım dilerseniz: Canım Karde-
şim, Garip, İbo İle Güllüşah, Mommo Kız Kardeşim, Yılanların 
Öcü, Ayşecik.

Türk
sinemasında
masum gözler

3. Esenler Film Günleri’nde 
nefis bir sergiyle karşı 
karşıya kalacaksınız. 
Sinema Yazarı Burçak 
Evren’in arşivinden 
derlenen fotoğraflardan 
oluşan serginin konu 
başlığı: Türk Sineması’nda 
Çocuk Temsili. Birçok 
film afişi ve filmlerden 
sahnelerle baş başa 
bırakırken bu görsellerin 
hissettirdiklerini konuştuk. 
Görsellerdeki çocuk saflığı 
ve masum gözler bizleri 
tefekküre zorluyor.

m.yaprakli@litrossanat.com 

M .  E M R E  YA P R A K L I

Çocuk kelimesini duyduğumuzda hepi-
mizin zihninde ve gönlünde farklı 
biçimler tezahür eder. Herkesin hissettiği 
farklıdır. Mutlaka duyumsadıklarımız 
arasında benzeşimler bulunur. En önemli 
ortak duygumuz saf ve temiz sıfatları 
olabilir. Çocuklar hep özlediklerimiz ve 
en sevdiklerimizdir. En temiz yanımız 
olarak görürüz onları. 

Çocukları görünce; yeni başlangıçlar, 
umutlar, hayaller ve merak etmeler 
gelir aklıma. İnsanın en yalın duygu-
larını çocuklarda buluruz. Bu yalın ve 
temiz duyguların peşinden emin adım-
larla gitmek için 3. Esenler Film Günleri 
olarak bu yıl çocuk temalı filmler tema 
olarak belirlendi. Bu temayla bağlantılı 
önemli bir de sergi açıldı. Sinema Yazarı 
Burçak Evren’in arşivinden 3. Esenler 
Film Günleri için seçilen fotoğraflar Türk 
Sineması’nda Çocuk Temsili başlığıyla 
derlenmiş oldu. Sizlerle sergideki bazı 
fotoğraflar ve afişler üzerine konuşmak 
daha sonra ilgili filmler hakkında bilgiler 
sunmak isterim. Haddim olmadan bazı 
afişler üzerinden göstergebilimsel yak-
laşımlarla da konuşmak istiyorum. Türk 
Sineması’nda çocuk temsilini daha çok 
hangi duyguların ön plana çıktığı süreç-
lerde görüyoruz? Çocuğun hakikatli yüzü 
bizi nasıl etkiliyor? Hem sergiyi gezin 
hem de sizlerle birlikte görsel ve düşsel 
bir gezinti yapalım.
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Garip, Memduh Ün’ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı Türk filmi. Film 
normal bir şekilde Amerikan filmi The Kind 1921 ve Mısır filmi Yas-
min filmine dayanıyordu. Yeşilçam’ın futbol kökenli sinemacılarından 

Memduh Ün’ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol 
meraklısı, Beşiktaş’a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir 
gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait 
olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta 
bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, 
yanına alır, sevgiyle büyütür.

İki çocuk; bir ağabey, bir küçük kız 
kardeş... Anneleri ölmüş... Babaları 
başka bir kadınla evlenmiş... Kadın 
onları istemiyor... Büyük babalarıyla 
birlikte yaşıyorlar... Ve onun yanında 
kalma istekleri de çok görülüyor... 
 
Atalay Taşdiken’in yazıp yönettiği “Mommo”, sapına kadar gerçek bir hikâ-
yenin ardına takılıp iki küçük çocuğun yazgısına ağıtlar yaktığımız bir filme 
dönüşüyor sonuç olarak. Kelimelerin kalabalıklığına sıkıştırılmamış bir hüznü 
bünyesinde barındıran bu hikâye, bir yandan bizleri gözyaşlarımızı gizlemeye 
gerek görmediğimiz bir duygusallığa iterken, öte yandan da sosyolojik sapta-
malarıyla yoksulluğun (ve yoksunluğun) anatomisini çıkarıyor.

Yılanların Öcü, Fakir Baykurt’un aynı 
isimli romanından uyarlanan 1962 
yapımı filmdir. Filmin gösterime gir-

diği 23 Nisan 1962›de Ankara›da bir sinemada, 
bazı gruplarca protesto edildi.[1] Filmin gös-
terimine ilk olarak sadece Türkiye›de izin 
verildi. Prodüktör Nusret İkbal’in başvurusu 
sonucu 1965 yılında Sansür Kurulu’nun aldığı 
sonraki bir kararla Türkiye dışında da gös-
terimine izin verildi. Yaşlı annesi Irazca, 
karısı Hatçe ve üç çocuğu ile yaşayan yok-
sul bir köylü olan Bayram’ın evinin önüne 
Köy Kurulu üyelerinden Haceli, Muhtar’ın 
da desteği ile ev inşa etmek ister. Evlerinin 
önüne ev yapılmasını istemeyen aile Haceli 
ve muhtarla mücadele eder. Aile muhtar ve 
Haceli’nin tüm oyunlarına rağmen uzlaşmaz 
bir mücadele verir.

  Garip 

  Mommo Kız Kardeşim

İbo ile Güllüşah, yönetmenliğini  Atıf Yıl-
maz’ın üstlendiği, 1977 yapımı Türk filmidir. 
Komedi türündeki filmin başrollerini Kemal 

Sunal ve Gülşah Soydan paylaşmıştır. Başlık 
parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen 
fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul’a gelir. 
Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının 
karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanış-
tığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri 
karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, 
gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söy-
ler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini 
ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde 
sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. 
Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

  İbo İle Güllüşah

Memduh Ün’ün yapıtları arasında önemli 
bir yere sahip olan Ayşecik, suçsuz yere 
hapse atılan bir baba ile cinayetin ger-

çek suçlusunu bulan küçük bir kızın öyküsünü 
anlatıyor… Senaryosu, Kemalettin Tuğcu’nun 
eserinden yola çıkılarak yazılan filmde bireyin 
sıkışmışlığı ve çaresizliği hem bir yetişkinin, 
hem de bir küçük çocuğun gözünden yansıtılı-
yor. Filmde, sosyal bir konu ele alınırken aynı 
zamanda bir aile dramı sergileniyor.

  Ayşecik

  Yılanların Öcü

Canım Kardeşim, yönetmenliğini Ertem 
Eğilmez’in üstlendiği, 1973 yapımı bir 
Türk dram filmidir. Türk Filmlerinin 

başyapıtları arasında gösterilmektedir. Fil-
min müzikleri ve senaryosu yayınlandığı 
döneme damga vurmuştur. Dram türün-
deki sinema filminin başrollerini  Tarık 
Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral pay-
laşmıştır. Vizyona girdiğinde büyük başarı 
elde edememesine rağmen Türk sinemasının 
en iyi dram filmlerinden birisi olarak kabul 
edilir.

  Canım Kardeşim
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Çocuk 
Temalı 
Filmler
Seçkisiyle

11 KASIM CUMA / 20.00

SUZAN
KARDEŞ

AÇILIŞ KONSERİ

ONUR ÖDÜLLERİ:

KONSER:

JIM SHERIDAN
MEVLÜT KOÇAK

SUZAN KARDEŞ
AÇILIŞ / 11 KASIM CUMA / 20.00
SEDAT ANAR
KAPANIŞ / 15 KASIM SALI / 20.00

DR. KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR SANAT MERKEZİYER:

ÖZEL OTURUM:
TÜRK SİNEMASINDA ÇOCUK TEMSİLİ
OTURUM YÖNETİCİSİ: RIZA OYLUM
TUNCAY AKÇA
ALP AKAR

SERGİ:
TÜRK SİNEMASINDA 
ÇOCUK

EMEK ÖDÜLÜ:

SUZAN KARDEŞ

Yapım Atölyesi
Mahmut Fazıl Coşkun
14.00-AKM Yeşilçam Sineması

 Yapım Atölyesi
Faruk Güven
15.30-AKM Yeşilçam Sineması 

Film Gösterimi
Mommo Kız Kardeşim (Çocuk S.) 
15.00-Dr. Kadir Topbaş KSM

Sergi Açılışı
Türk Sinemasında Çocuk  
19.00-Dr. Kadir Topbaş KSM 

3. EFG Açılış Programı 
20.00-Dr. Kadir Topbaş KSM

Onur Ödülleri

Konser (Suzan Kardeş)

YER: DR. KADİR TOPBAŞ 
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

Mahmut Fazıl Coşkun

Faruk Güven

Mommo Kız Kardeşim

Suzan Kardeş

11 KASIM CUMA (1.GÜN)

Çocuk Filmi
İstanbul Muhafızları
Tay
13.00

Film Gösterimi
Any Day Now 
(Çocuk Seçkisi)
15.00

Onuruna Film
In America
Jim Sheridan 
17.00

Film Gösterimi
Bağlılık Hasan 
(Yakın Plan Türkiye)  
19.30

YER: DR. KADİR TOPBAŞ 
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

12 KASIM CUMARTESİ 
(2.GÜN)

Tay

In America

Any Day Now Filmi

Bağlılık Hasan

Kısa Film Seçkisi 1
12.00

Çocuk Filmi
Tay
13.00

Film Gösterimi
Klondike 
(Yakın Plan Türkiye)
15.00

Film Gösterimi
Kodokushi 
(Yakın Plan Türkiye)
17.30

Film Gösterimi
Güneşin Çocukları 
(Çocuk Seçkisi)
19.30

YER: DR. KADİR TOPBAŞ 
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

13 KASIM PAZAR 
(3.GÜN)

Tay

Klondike

Kodokushi

Güneşin Çocukları

Film Gösterimi
The Sleeping Beast
(Çocuk Seçkisi)
13.00

Kısa Film Seçkisi 2
14.00

Film Gösterimi
How I Learned to Fly
(Çocuk Seçkisi) 
15.00

Film Gösterimi
Çatlak
(Yakın Plan Türkiye)
17.00-Atlas

Film Gösterimi
Masterclass
Jim Sheridan
19.00-Atlas

YER: DR. KADİR TOPBAŞ 
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

14 KASIM PAZARTESİ 
(4.GÜN)

The Sleeping Beast

How I Learned to Fly

Çatlak

Jim Sheridan

15 KASIM SALI / 20.00SEDAT ANAR
KAPANIŞ KONSERİ

Borç

Tuncay Akça

Alp Akar

Yakın Plan Türkiye
Borç
14.00

Panel
Türk Sinemasında Çocuk temsili
(Çocuk Oyuncular)
Alp Akar, Tuncay Akça, 
Rıza Oylum
16.00

Kapanış Gecesi

Konser
Sedat Anar
20.00

YER: DR. KADİR TOPBAŞ 
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

15 KASIM SALI 
(5.GÜN)


