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Hiç film izlemediğinizi ya da bundan sonra film izlemeyeceğinizi hayal edin. Düşüncesi bile insanı 
huzursuz ediyor. Fransız Lumière Kardeşlerin 46 saniyelik kısa filmiyle başlayan sinema yolculuğu, 
kültürel çeşitliliğin birer göstergesi olarak toplumların geçmişi, şimdisi ve geleceği olmaya devam 
ediyor. 

İngiliz Matematikçi William George Horner tarafından 1834 yılında yapılan zoetrope, cisimlerin 
hareketini eşit ve çok kısa aralıklarla fotoğraflar olarak saptayan bir optik alettir. Yunanca’da ya-
şam anlamına gelen “zoe” ve dönüş sözcüğünün karşıtı olan “trope” kelimesinden oluşan zoetrope 
döndürüldüğünde içine yerleştirilen resimlerin izleyene hareket ediyor görüntüsü vermesi sebebiy-
le, sinema makinesinin doğuşuna ışık tutuyor. Amacımız sinemanın gücünü ve zoe’ya kattığı değeri 
göstermektir.

Zoetrope’da, 4 yıl boyunca Fakültemizin değerli hocalarından öğrendiğimiz gazetecilik pratikleriyle 
sinemanın bizlere açtığı pencereden bakıyoruz ve sizlerin de bakmasını umut ediyoruz. Hazırladığı-
mız bu dergi, bizim mezuniyet projemizden çok, mezun olmadan önce gerçekleşmesini dilediğimiz 
yegâne hayalimizdi. Bu hayali gerçekleştirmiş olmanın ve arkamızda bir eser bırakmanın sevincini 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Her bir sayfa üzerinde günlerce çalıştığımız sinema dergimizi üzerimizde emeği olan bütün hocala-
rımız ve Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Onur Bekiroğlu’na ithaf ediyoruz.
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Türk sinemasında önemli işlere imza atmış görüntü yönetmenlerinden olan Aytekin 
Çakmakçı, küçüklüğünde mahallesine gelen sinemacılar olduğunda kameranın ar-
kasından hep onların ne yaptıklarını izlemiş. Ailesinin sıcak bakmamasına rağmen 
bir arkadaşı vesilesiyle 16 yaşında ikinci asistan olarak sinemaya giriş yapmış. Sine-
ma yolculuğunda hep görüntü ve ışığın izinden gitmiş. Yolculuğunda sinemaya ışık 
olmuş. Çakmakçı her cümlesi ders niteliğindeki sinema yolculuğuna bizleri de dahil 
etti.

‘Görüntü Yönetmeni’ sette ne yapar bize kısaca bah-
seder misiniz, onu yönetmen, kurgucu ya da sanat 
yönetmeninden ayıran özellikler nelerdir? 

“Görüntü yönetmeninin görevi güzel peyzajlar sergilemek değil, metnin 
görsel tasarımını yaratmaktır”

Görüntü yönetmenliğinin görevini anlatırsam bu sorunun ce-
vabı ortaya çıkmış olur. Görüntü yönetmenliğinin görevi kart-
postal çekmek, peyzajlar sergilemek değildir. Oyuncuyu güzel 
sergilemek hiç değildir. Görüntü yönetmeninin ilk ve ana amacı 
metnin peşinden koşmaktır. Metnin bütün görsel ihtisasını ve 
yeteneklerini onun üzerine inşa etmek, görsel tasarım yarat-
maktır. Ama görüntü yönetmeninin yarattığı bu tasarımın bir 
tek sonucu olmalı, hikâyeyi anlatabilmelidir. Sadece biçim ola-
rak estetize edilirse bu doğru bir seçim değildir. Estetize ede-
biliriz, göze hoş gelebilir ama çok başarılı bir görsel tasarım 
değildir. Eğer yarattığın görsel tasarım hikâyeyi anlatıyorsa en 
azından destekliyorsa o görüntü kayda değerdir.

Yeşilçam’da klasik sinemanın en değerli görüntü 
yönetmenlerinden biri olan Kriton İlyadis’in yanın-
da asistanlık yaparak sektöre giriş yaptınız. Görüntü 
yönetmeni olmayı nasıl tercih ettiniz, ne gibi çalış-
malar yaptınız?

“Film çekilirken herkes oyuncuları ben kameramanları izlerdim”

Bizim oturduğumuz mahalleye film çekmeye geliyorlardı. 
Bende her gelen film ekibinin arkasında dururdum. Sonradan 
öğrendim Gurbet Kuşları filmini çekiyorlarmış. Film çekenlere 

evlerden ev sahipliği yapılırdı. Onlara kek, pasta, limonata, çay 
hazırlanır ikram edilirdi. Annem de hazırlardı hızlı ev sahiple-
rindendi. Bende bütün hazırladıklarını alır oyunculara değil gö-
rüntü grubuna götürürdüm. Film çekilirken herkes oyuncuları 
izlerdi. Ama ben hep kameramanı izlerdim. Niye kamera gru-
bunu izlerdim bilmiyorum bunun cevabını veremem. Onların 
ağzından çıkacak olan bir talimat; şunu getir, bunu getir… 

Ben hep gönüllüydüm bu işleri yapmaya. Gurbet kuşlarında 
da daha bilinçli yaşlara gelmiştim. Prodüksiyon asistanı bir 
arkadaşım fotoğraf çekmeye de ilgim olduğunu biliyordu. Bir 
iş var, gelirsen hem fotoğraf çekmeyi öğrenirsin hem de para 
kazanırsın dedi. Bende kamera ikinci asistanı olarak başladım. 
Sonra da kendimizi rüzgâra bıraktık. Sonra o rüzgârın koşusu 
devam etti.

Güneşe Lamba Yakan Adam kitabınızdaki söyleşide 
“Türkiye’de görüntü yönetmenleri ile yönetmenlerle 
olan ilişkileri sektörel şartlardan da kaynaklı olarak 
kameraman gibi davranıyorlar oysaki üslup sahibi 
görüntü yönetmenlerin varlığı önemlidir” demişsi-
niz. Türk Sineması söz konusu olduğunda bunu na-
sıl analiz edersiniz? 

“Görüntü yönetmeni çürütülemeyecek öneriler getirmeli ama fikrini 
mutlaka dile getirmelidir”

Yönetmen kendisini her şeyin tek amiri gibi görüyor. Renk, 
metin, drama üzerine bütün sinemayı sinema yapan değerleri 
kendinden menkul olarak görüyor. O konuda, parça parça bu 
donanımların ihtisası sahibi kişiler etrafında olduğu halde onla-

Söyleşi
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ra çok itibar etmiyor. Mesela Ertem Eğilmez bunu devamlı dile 
getirirdi. “Ben yararlanacaksam bir set elemanına bile sahneyi 
sorarım” derdi, ben şahidim. Ertem Eğilmez asistanlık dâhil en 
uzun çalıştığım yönetmenlerdendi. Fikrimi sorardı, ışıklar iyi 
mi? Set amirine, “sahneyi nasıl buldun?”, “oyuncuyu nasıl bul-
dun?” diye fikir alırdı sonra yola devam ederdi. Derdi ki; “niye 
sormayayım ki neticede bu sahnenin alkışını ben alacak mıyım 
alacağım o zaman niye imtina edeyim sormamaktan”. Yönet-
menlerin etrafına gereken itibarın gösterilmemesini eleştirirdi. 
Orada sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni, senarist var her 
konuda 20-24 civarı ihtisas sahibi var. Çevresindeki uzman ki-
şilerden yararlanmıyorsa ki ego yararlanmayı men eder. 

Görüntü yönetmenlerinin çoğu yönetmenle iyi geçinmek adına 
fikirlerini dahi söylemezler. Ben biraz söyleyenlerdenim, biraz-
cık küstah bulunurum. Dekupaj işlerini yönetmenin kendisi ya-
par. Yönetmen yardım isterse görüntü yönetmeni yönetmene 
yardımcı olmalı ve kendi görüşünü saklamamalı. Ama görüntü 
yönetmeni dekupaj konusunda yönetmen tarafından bir antitez 
uygulamasıyla karşılaşırsa ve önerisi üç kere çürütülürse artık 
o yönetmen görüntü yönetmeninin düşüncelerine asla danış-
maz. Yani görüntü yönetmeni akılcı ve çürütülemeyecek öneri-
ler getirmeli ama mutlaka dile getirmelidir.

Yeşilçam ‘ın son döneminde oldukça önemli işlere 
imza attınız ve önemli yönetmenlerle çalıştınız, bu 
yönetmenlerden sizi en çok etkileyen hangileriydi ve 
ne şekilde etkilendiniz?

Her yönetmenin bir filme başlama hali vardır. Zaten biz yö-
netmenin üslubunu daha evvelden tanırız. Yönetmenin isteği 
doğrultusunda görüntümüzü kullanmaya başlarız. Senaryonun 
yazdıkları bizim için tabudur biz bunu takip ederiz. Bazı yönet-
menler senaryoyu da kendisi yazar. Bazı yönetmenler hiç se-
naryo yazmaz. Görüntü yönetmeni dadaizmden, sosyolojiden, 
semiyolojiden hep yararlanmalı ve yönetmenin ne istediğini 
çok daha iyi tanımlayabilmeli diye düşünüyorum. Çünkü görün-
tü yönetmeni, yönetmenin ne istediğini anlatamazsa o görüntü 
yönetmeni başarılı bir görüntü yönetmeni değildir. Bir görüntü 
yönetmeni her zaman başarılı olamayabilir ama en azından 

amacı hep hikâye anlatmak olmalıdır. Erden Kıral, Tunç Başa-
ran, Şerif Gören değerli yönetmenlerdir. Ertem Eğilmez’in tarzı 
biraz farklıydı, yaptığı buyruklar, istediği talepler çok akılcı, dolu 
bir insanın buyruklarıydı. Erdoğan Tokatlı, Yavuz Tugrul bun-
lardan faydalanmamak bir görüntü yönetmeninin ıskalayacağı 
önemli hatalar olurdu. Bende bu kişilerin yaptığı çalışmalardan 
azami şekilde yararlanmaya çalıştım. 

Siyah beyaz filmler gördünüz, yazlık sinemalarda 
çocukluk anılarınız geçti. Sonra işin bizzat içinde 
bulundunuz. Geçmiş yıllarla içinde bulunduğumuz 
dönemi kıyaslarsanız (sinema açısından) ne gibi de-
ğişiklikler, gelişmeler ya da negatif etkiler görüyor-
sunuz kısaca bahsedebilir misiniz?

“Eski siyah beyaz film izliyorsanız filmin sesini kapatın, izledikleriniz 
Yeditepe panoramasıdır”

Türk sineması en azından üslup olarak çok başka yerlerde. 
Hangisi daha samimi derseniz, galiba eski siyah beyaz dönem-
lerde çok daha sahici hikâyeler ve ifadelerle sette yansıtılıyor-
du. O dönem Türk insanının gerçek değerlerine dokunularak 
yol yürünürdü. Biliyorsunuz İstanbul yedi tepedir. Mesela filme 

Yılanların Öcü-1985-Şerif Gören-Nur Sürer-Kadir İnanır-Fatma Girik-İhsan Yüce-Aytekin Çakmakçı-Erdal Özyağcılar-Necati Şaşmaz



Zoetrope
6

başlanırken âşıkların yürüyüşü olacak yönetmen asistanına 
derki; bu sahne Çamlıca Tepesinde çekilecek ya da Rumelihi-
sarı’nda çekilecek. Bunlar romantikliği yansıtan görsel olarak 
güzel yerlerdir. Sonra yönetmen der ki bu halk için, avam, aile 
içi çekişmesi yaşanacak Kumkapı, Eminönü’nün arka sokak-
larını seçin derdi asistan bu şekilde not alırlardı. Neresi diye 
aranmazdı. Yola çıkılmadan neyin nerede çekileceği daha ön-
ceden tespit edilirdi. Bir ipucu vereyim, eski siyah beyaz film 
izliyorsanız filmin sesini kapatın, izledikleriniz Yeditepe panora-
masıdır. Şimdi ise böyle bir gerçek yok. Bunlar hayatın gerçek-
leriydi ve sahneler o gerçeklerle yürütülürdü. Bununla birlikte 
çekilecek noktalar tanzim edilirken sosyolojik gerçekler seyirci-
nin belleğine atılırdı. 

Görüntü yönetmeni olmak isteyen gençlere ne gibi 
önerilerde bulunursunuz?

Amaçları güzel ve estetik olanın peşinden koşmak değil metnin 
peşinden koşmak olmalıdır. Görüntüyle hikâyeyi anlatabilmeli-
dir. Bunu becerebiliyorsa o gerçekten görüntü yönetmenliğini 
hak etmiş kişidir. Oyuncuyu güzel çıkarmak esas olmamalıdır. 
Türkan Şoray dünya güzeli bir kadın. Türkan Şoray itilip kakılır-
ken yağmurlu bir havada çamur yüzüne geldi, makyajı bozuldu 
gibi basit hesapların peşine gider de highlight ışık yapmaya 
kalkarsan o görüntü dibe vurur ve başarısız bir görünü olur. Gö-
rüntü yönetmeni olmak isteyen kişi sosyoloji, psikoloji, felsefe 
okumalı ve semiyolojiyi okumalı. Bu okuduklarımdan ne zaman 
yararlanırım diye düşünmez. Bu bilgiler beyinde yer eder ve 
onun tarzını oluşturur. Aynı zamanda bu kazanımları birbirine 
karışır ve o yolda ona ait görüntü olur. Dünya sinemasında Ber-
nardo Bertolucci’nin görüntü yönetmeni Vittorio Storaro sonra 
God Father’ın görüntü yönetmeni Gordon Willis benim hayran 
olduğum görüntü yönetmenleridir.

Çektiğiniz filmlerden sizi etkileyen sahneler hangileri 
kısaca bahseder misiniz?

“Beni bu kadar etkilemeye hakkınız yoktu defolun gidin”

Arabesk filmini çekmeye başladığımızda senaryo ortada yok-
tu. Ertem Eğilmez o dönem hastaydı ve hastaneden sahneleri 
anlatıyordu. Ben sadece Ertem Eğilmez’in söylediklerini teknik 
olarak sette uyguluyordum. Biz de anlattığı sahneleri çekip vi-
deo kasetlere kaydedip ona izletiyorduk. Bu arada film 4,5 ay 
sürdü. Ertem Eğilmez sadece 15 gün sete gelebildi. Uğur Yü-

cel’in Müjde Ar’ı elde etmeye çalışması, Şener Şen’e karşı türlü 
kötülükler yapmaya çalışması fakat başarılı olamaması sonun-
da aşk mağlubiyeti yolunda avantaj olarak kullandığı güç kart-
larını atarken gözlerinin daldığı bir yürüme sahnesi var. Ertem 
Eğilmez “bu sahne gece yarısı etrafta kimsenin olmadığı çok 
dramatik sahne olsun” dedi. Bende öneride bulundum gündüz 
30 Ağustos kutlamaları yapılmış ve cadde boyunca ışıklı tak-
lar var. Ertem ağabey “bu görüntünün etkili olması için yerleri 
ıslatırsak yukarıdan gelen takların ışığı da yüzünde röfleler ya-
par” dedim. Çünkü röfle dramatik duyguları her zaman zirveye 
çıkaran bir etkileme aracıdır. Subliminal etkileşimin kullanıldığı 
bir dildir. “Ne kadar su yeter” dedi, dört tanker yeterli dedim. 
Ama hesap etmediğim bir şey Ağustos ayındaydık ve her yer 
gündüz güneşten kavrulmuştu. Çekime başladık, Uğur Yücel 
yürüyor daha yolu yarılamadan su yerde kuruyor ve tankerde 
su kalmıyor. Ben panik oldum. Sonunda sahneyi 8 tankerle 
zar zor çektik. Çektiğimiz sahneyi hastanede Ertem ağabeye 
gösterdik çok etkilendi ağlamaya başladı. Ağzı biraz bozuktur 
Ertem ağabeyin “beni bu adar etkilemeye hakkınız yoktu defo-
lun gidin” dedi. Biz de mutlu olduk. Benim hayatımda yer eden 
çalışmalardandır.

Bir görüntü yönetmeni olarak çektiğiniz filmlere ne 
gibi atmosferik etkiler yaptınız, bu seçimlerinizde 
özgür müydünüz? Aslında sormak istediğim zaman 
zaman senaryodan, yönetmenden bağımsız sahneler 
hazırladınız mı?

Yılanların Öcü filmi hikâye gereği elektrik olmayan bir köyde 
geçiyor. Serpil Çakmaklı ile Kadri İnanır’ın kaçamak yaptıkları 
bir sahne var. Fakat olmuyor köyün tam ortasında gece de olsa 
görünüyor ve inandırıcılığı yok oluyor. Bende Şerif Gören’e bir 
öneride bulunmuştum. “Filmde bir gün önceden bir sahnede sis 
gelmeye başlarsa izleyiciler arada sis çıkmasına alışır. Ertesi 
gün kullanacağımız kaçamak yapacakları sahnede gerçek sis 
yaparız. Sis onların yorganı olur kimse bir şey görmez, sansür 
de görmez öyle atlatırız” dedim. Sonra Şerif Gören bunu kabul 
etti. Ama bunları yaparken orijinal sis makinesi olmadığı için 
bir şeyler yakarak sis yapmaya kalktık. Bu sefer ortalığı zifir bir 
sis tabakası kapladı. Bu dumanlar bütün ekibin gözlerini yaktı. 
Sonuca ulaşmak için böyle azaplar çektiğimiz oldu. Çok doğru 
sonuçlar olmadı ama başarılı oldu. Koşulların elverişsizliği bize 
suni uygulamalar yaptırdı. Muhsin Bey filmindeki gerçek sis 
makinesi orada yoktu. 

İmdat ile Zarife-1990



Kurgucu ve görüntü yönetmeni arasındaki ilişkiyi na-
sıl tanımlarsınız?

“Yaptığımız iş yalan ama bu yalanı dürüst yapmak bizim görevimiz”

Kurgucu ile görüntü yönetmeni arasında çok fazla benzerlik 
yok. Her bir sonraki resmin yüzde 20 faktörüyle değişmesi ge-
rektiğini kurgucu zaten bilir bilmezse yönetmen, o da bilmezse 
görüntü yönetmeni bilmek zorundadır. Yani kimse kimseye pas 
edemez. Her bir resim bir sonraki resimden yüzde yirmi daha 
büyük, yüzde yirmi sağdan ya da yüzde yirmi soldan şekilde 
çekilebilmeli. Olmazsa ne olur tıklama dediğimiz hatalar kurgu-
da önümüze serilir buna izin vermemeliyiz. Herkes olabildiğin-
ce gerçeğe yakın uygulama yapmak zorundadır. Çünkü yaptı-
ğımız iş yalan ama bu yalanı dürüst yapmak bizim görevimiz. 
Bazı kritik değerler var onları ıskalamamalıyız. Bir uygulama 
yaparken bu kadarı da olmaz diye düşündüğünüz an yaptığınız 
iş şirazeden çıkmış demektir. Bu seyirciyi filmden uzaklaştırır. 
Kurgucunun da bu gerçeklikleri asla atlamaması gerekir. Dün-
yayı Kurtaran Adam filmindeki gibi kurguda havada 50 kişiye 
tekmeler attırabilirsin ama bu Cüneyt Arkını kurtarmayacağı 
gibi Türk sinemasını da kurtarmaz. Her şey olabildiğince ger-
çek olmalı. Gerçekliğin duygusunu izleyiciye geçmelidir.

En beğendiğiniz oyuncu, en beğendiğiniz kurgucu 
kimlerdir?

Türk sinemasında kurgucu olarak Mevlüt Koçak, İsmail Kalkan, 
Mustafa Preşeva, yenilerden Kemal Osman, oyuncu olarak ise 
benim beğendiklerim içinde Türk sinemasında bildiğimiz klasik 
jönler yok. Jön olarak Fikret Kuşkan’ı başarılı buluyorum. Ka-
rakter oyuncusu olarak Türk sineması çok zengin. Şener Şen, 
Uğur Yücel tartışmasız isimler. Zuhal Olcay, Bennu Yıldırımlar, 
Füsun Demirel en beğendiğim karakter noktasında olanlardır.

Biz gençlere hangi filmleri izlememizi, hangi yönet-
menleri takip etmemizi önerirsiniz?

“Senaryonun güzelliği her aşamaya; ışığa, müziğe, makyaja, dekora, 
kostüme yansır”

Türk sinemasında son 20 yılda izlemeye değer film yok de-
necek kadar. Eskiden çok önemli filmler yapıldı. Susuz Yaz, 
Maden, Demiryolu gibi filmler vardı. Son zamanlarda Türk 
sinemasındaki gerçekçilikten koptular. Eskiden, Şerif Gören 
“istikamet nemrut” derdi herkes asker gibi oraya giderdi. Ama 
şimdiki koşullarda, mesela grip olmuş birisi ben kendimi iyi his-
setmiyorum, diyor gelmiyor. Bizim zamanımızda sete gelme-
men için kolunun, bacağının kopması gerekirdi. Şimdi bu çok 
rahat o kişinin gelmediğini bildiren kişi de aynı rahatlık içinde. 
Bu yaklaşımları samimiyetsiz buluyorum. Çünkü sinema bizim 
için bir hayattır. Kimsenin, ben kendimi iyi hissetmiyorum di-
yerek umarsızlık içinde olmasına izin veremeyiz. En azından 
böyle düşünemeyiz. 

Yönetmen olarak Emin Alper, Onur Ünlü’yü beğeniyorum. Son 
dönemlerde yeteri kadar sarsıcı senaryo yok ortada. Senaryo 
iyi değilse, en iyi ekip bile bir araya gelse o film vasatın üstüne 
çıkamaz. Ama iyi bir senaryoyu en kötü elemanlar bile vasa-
tın altına düşüremez. Elementlerin içindeki en önemli kıstas 
senaryodur. Oyuncudan, yönetmenden, görüntü yönetmenli-
ğinden, müzisyenden en önemli kıstas, senaryonun varlığıdır. 
Senaryonun güzelliği her aşamaya; ışığa, müziğe, makyaja, 
dekora, kostüme yansır. 

Aytekin Çakmakçı Biyografi

1949 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Aytekin Çakmakçı on altı yaşındayken görüntü yönetmeni Kriton İlyadis’e asistanlık 
yaparak sinemaya adım attı. Sonrasında set ve afiş fotoğrafçılığı, reklam kameramanlığı, dizi ve filmlerde görüntü yönetmen-
liği gibi alanlarda çalıştı. Yılanların Öcü (1985), Kan (1985), Muhsin Bey (1987), Bir Avuç Gökyüzü(1987), Arabesk (1988), 
Işıklar Sönmesin (1996) ve Mum Kokulu Kadınlar (1996) görüntü yönetmenliği yaptığı sayısız filmlerden bazıları. Yılanların 
Öcü filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden, Işıklar Sönemesin ve Mum Kokulu Kadınlar filminden ile de Adana Altın 
Koza Film Festivali’nden En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı. 2013 yılında düzenlenen İstanbul Film Festivali tarafından 
Onur Ödülü’ne layık görülen usta görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı şimdilerde ise film festivallerinde jüri üyeliği yapıyor. 
Üniversitelerde atölye eğitimleri veriyor ve birçok sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor. Aynı zamanda “Güneşe Lamba 
Yakan Adam” adlı kitabı bulunuyor.

Şehnaz Tango-1.Sezon-Aytekin Çakmakcı-Erdal Özyağcılar-Muhip Arcıman-Semih Kaplanoğlu ve çekim ekibi
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Antagonist: Kurguda, ana karakteri engellemekle 
yükümlü kişidir. Karşı kişi ya da muhalif düşman olarak da 
bilinir. Asıl karakterin zıttıdır. 

Protagonist:  Birinci şahıs ya da eksen karakter 
olarak da bilinir. Genellikle, bir problemi çözmekle uğraşır, 
zıt güçlerle mücadele eder, çatışmayı yaratır ve olayı ileriye 
doğru hareket ettirir. Yunan tragedyasında ilk, ana rolü 
canlandıran kişiye verilen isimdir.

Diyafram: Objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine 
ne yoğunlukta düşeceğini belirleyen sisteme denir. Diyafram 
değerlerinin sayısal olarak yükselmesi, makineye girecek ışığın 
azalacağını, küçülmesi ise artacağını gösterir. 

Flash Back: Bir karakterin kendi düşüncesi içerisinde 
ya da başka bir kişinin olayına atıf yaparak geçmişte olan 
bir olayı hayal etmesi ya da sahne olarak direkt o zamana 
gitmesidir.

Anti Kahraman: Günümüzün popüler kültüründe 
idealleri, amaçları ve kişiliği alışılageldik kahramanların tam 
zıttı olan başkarakterleri tanımlamada kullanılır. Olumsuz ni-
telikleri olan başkahraman şeklinde de tarif edilebilir.

Ana Akım Sinema: Her ülkenin sinema endüstrisinin 
yatırım yaptığı, yüksek bütçeli ve her tür seyirciye hitap eden 
filmler. Bu filmler popüler konuları işler, fazla sayıda kopya ile 
çok geniş bir dağıtım ağında özellikle çoklu salonlu sinemalarda 
gösterime girerek, değişik medyalarda gösterilirler ve dağıtımın 
ardından yoğun pazarlama kampanyaları ile filme ait yan 
ürünlerden de kazanç sağlarlar. 

Altın Oran: Altın oran kuralını oluşturan temel prensip, 
fotoğraf karesini yatay ve dikey olarak 3’er eşit parçaya ayıran 4 
çizgi çekip fotoğrafı toplamda 9 küçük parçaya ayırmak ve objeyi 
ilgi merkezi olan 4 ana noktadan birisine yerleştirip fotoğrafı bu 
şekliyle çekmektir.(Görsel Kullanılabilir)

Sahne (Scene): Herhangi bir anlamsal veya 
mekânsal bütünlüğü olan çekimlerin bir araya gelmesine 
sahne adı verilir.

Olay Örgüsü: Sahnelerin birbirini izleme sırası; çünkü 
olay örgüsü kurma, sahnelerin sırası ve sahnelere bölmeyle 
de ilişkilidir.

Cinematography: Hareketli nesne ve insanları fo-
toğraflama sanatı. Genellikle sinema filmi için kullanılır. Işık, 
kompozisyon, kamera gibi unsurları içerir. Sayısal kameralarla 
çalışıldığında Digital Cinematography terimi kullanılıyor.

Enstantene: Fotoğraf çekmek için deklanşöre basıldı-
ğında ışığa duyarlı alanın ışığı aldığı süreye denir.

Sekans (Sequence): Birbiriyle bağı olan sahne-
lerin bir araya gelmesinden oluşan bütündür. Örneğin kaç-
ma kovalamaca sekansı gibi. Bu gibi sekanslar genelde farklı 
mekânlarda geçen bir kaç sahne içerirler.

Sinopsis: Film senaryosunun ilk aşaması olan, öykünün en 
kısa haliyle anlatıldığı metindir. Sinopsis bir filmin birkaç cüm-
le anlatımı biçiminde olduğu gibi, daha uzun da olabilir. Fakat 
prensip, en temel aşamalarının fazla ayrıntıya girilmeden anla-
tılmasıdır. 

VİKİ SİNEMA
Terimler Sözlüğü
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Devrimin İçinde Devrim “Majid Majidi”
Türk, Fars ve İslam geleneklerinin kültürünü duygu dünyasını düşünüş tarzını, köklü inanç-
larını ve yaşayış tarzını sinema dünyasına taşıyan Majid Majidi, dünya çapında değerlendiril-
mesi gereken önemli yönetmenlerden biri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Oktan Yeni İran Sineması ve yönetmen Majid Majidi’yi anlattı.

 ‘79 İran Devrimi’nin getirdiği kurallar sanat anlayışının sınırları-
nın çizilmesinde etkili oldu. İslam devrimi toplumsal yaşamı tü-
müyle dönüştürürken sinema ve anlatımı yeniden yapılandırdı. 
Yeni İran Sinemasının ortaya çıkış koşullarını anlatan Oktan 
“İran’da 1979 yılında gerçekleşen İslam devriminin ardından si-
nema açısından yeni bir dönem başladı. Her ne kadar Yeni İran 
Sinemasının Dariush Mehrjui’nin 1969 tarihli Gav (İnek) filmiyle 
başladığı söylense de bugün dünya çapında tanınan bu sine-
ma asıl gelişimini 1980’lerin ortasından itibaren gerçekleştirdi. 
1979 devrimi toplumsal yaşamı tümüyle değiştirirken, sinemayı 
da kökten dönüştürdü. İslami kurallar çerçevesinde sinema ye-
niden yapılandırılırken, devlet bu süreci doğrudan belirleyen, 
yönlendiren etkili bir güç oldu. Devrimden kısa bir süre sonra 
film ve video gösterimini düzenleyen ve İslami değerlerin sine-
mada uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu alan-
daki faaliyetlerden, politika belirlenmesi, denetimlerin gerçek-
leştirilmesi gibi işlerden de Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı 
sorumlu tutuldu. 1983 yılında Farabi Sinema Enstitüsü kuruldu 
ve yeni sinemanın oluşumunda hem olumlu hem de olumsuz 
anlamda belirleyici rol oynadı.” dedi.

Devletin bu tür girişimlerle bir yandan sinemanın hammadde, 
araç, uzman ihtiyacının karşılanması, teknik, ekonomik prob-
lemlerinin çözülmesine yönelik önlemleri alırken bir yandan da 
İslami bir sinema tarzını oluşturmaya çalıştığını belirten Oktan 
“Seyirciler açısından önceki dönemlerin popüler filmleri olan 
Farsi filmlerin çağrıştırdığı sinema kültürünü dönüştürmeyi 
amaçladı. Film üretim süreciyle ilgili ise yaklaşımı daha çok 
film içeriklerinin İslami kurallara uygunluğunu sağlamak üzere 
denetim biçiminde ortaya çıktı. Filmlerin dini ve devrim sonrası 
İran’ını tanıtan bir içeriğe sahip olmaları, dramatik açıdan ilgi 
çekici olmaları istendi. Hem sanat çevrelerince beğenilmeleri 
hem de halk tarafından anlaşılır olmaları hedeflendi.” şeklinde 
konuştu.

“Toplumsal sorunları işlemeyi tercih eden yönetmen-
ler, bu anlatım tarzıyla ağır sansürü büyük ölçüde aş-
mayı ve yenilikçi, heyecan verici bir sinema anlayışı 
ortaya koymayı başardılar”

Yönlendirme çabaları her dönemde olduğu gibi bu dönemde 
de karşımıza çıkıyor. Devletin sinemayı yönlendirme çabaları 
ağır bir sansürü beraberinde getirdi ve Yeni İran Sinemasının 
özelliklerini belirleyen temel unsurlardan birisi bu oldu. 
Yönetmenler sansürü aşabilmek için ele aldıkları konular, anla-
tım biçimi, sinema estetiği gibi bakımlardan farklı arayışlara ve 
yaratıcı çözümlere yöneldiğini ifade eden Oktan  “İran’ın kadim 
anlatı geleneğinden, edebiyatından ve şiirinden yararlanarak 
etkileyici metaforik anlatımlar, şiirsel bir estetik ve güçlü bir 
dolaylı anlatım geliştirdiler. Özellikle Firdevsi, Hafız, Mevlana, 
Sadi, Hayyam Ehavan-ı Salis, Sepehri, Şehriyar, Fürüğ Fer-
ruhzad gibi şairlerin eserleri, evrensel insani duyguları ön plana 
çıkaran, şiirsel bir sinemanın oluşturulmasında kaynaklık etti-
ler. Toplumsal sorunları işlemeyi tercih eden yönetmenler, bu 
anlatım tarzıyla ağır sansürü büyük ölçüde aşmayı ve yenilikçi, 
heyecan verici bir sinema anlayışı ortaya koymayı başardılar.” 
dedi.

Sıradan öykülerin sufizm ve islami değerlerle buluş-
ması

Yeni İran Sinemasının önde gelen çoğu yönetmeni gibi Majidi 
filmlerinde de Devrim sonrası sinema politikalarının önemli et-
kisi olduğunu ifade eden Oktan, Majidi’nin yaratıcı bir sinema 
tarzına yönelik arayışı, onu İran’ın sözlü anlatılarından ve Sufi 
şairlerinden esinlenen, alegorik, metaforik ve çok katmanlı bir 
anlatıma götürdüğünü, içerik olarak ise daha çok toplumun 
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dezavantajlı kesimlerinden insanların merkezde olduğu, sıra-
dan insanların öykülerini anlattığını belirtti ve ekledi “Bu öykü-
lerle birlikte İslami değerleri ve Sufizme özgü motifleri işleyen 
bir sinema anlayışı ortaya çıktı.”

Yeni İran Sineması, sade ama etkileyici temaları, gündelik 
yaşamın içerisindeki sıradan öyküleri gerçekçi ve şiirsel bir 
tarzla anlatışı, yan anlam yönünden zenginliği, gibi yönleriyle 
sanatsal açıdan da rahat izlenebilir filmler sundu diyor Oktan 
ve ekliyor: “Majid Majidi de güçlü bir sinema tarzının oluştu-
rulmasında yaptığı katkıların yanında, Yeni İran Sinemasının 
uluslararası alanda bol ödül kazanan ve İran’ın ve sinema-
sının tanıtılmasına ciddi katkı sağlayan yönetmenlerdendir. 
Filmleri, İran’da yapılan Uluslararası Fecr Film Festivali’nin 
yanında Montreal Film Festivali, Cinemanila Film Festivali 
gibi festivallerden ödüller aldı. İran Sineması içerisinde anılan 
diğer yönetmenler gibi Majidi de ait olduğu kültürel bağlamı 
filmlerine taşıdı. Bu bakımdan, filmleri bir anlamda İran kültü-
rünün de temsilcileri gibi işlev gördü.”

“Karakterler profesyonel oyuncular değil, gerçek 
insanlardır”

Yeni İran sinemasının kendine özgü özelliklerinin oluşmasın-
da 1945’lerden itibaren ortaya çıkan İtalyan Yeni Gerçekçi 
sinemasının ve Fransız Yeni Dalga akımının önemli etkileri 
oldu. Dünya Sinemasını ve İran Sinemasını göz önünde bu-
lundurarak Majidi’yi diğer yönetmenlerden ayıran özellikleri 
ifade eden Oktan “Majid Majidi daha çok Yeni Gerçekçilikten 
etkilenen, çektiği filmler özellikle Vittorio de Sica’nın filmlerine 
benzetilen bir yönetmen. Bu sinema anlayışında olduğu gibi 
Majidi de filmlerinde çocukların, engellilerin, azınlıkların, yok-
sullukla mücadele eden insanların dünyalarını, yaşamla ve bu 
dünyayı anlamakta zorlanan diğer insanların yol açtığı sorun-
larla baş etme çabalarını anlatır. Bu hikâyeleri oldukça ger-

çekçi bir tarzla işler. Karakterler profesyonel oyuncular değil, 
gerçek insanlardır. Majidi, karakterlerinin içinde bulundukları 
maduniyet durumlarını, insanların ekmeği kazanmak üzere 
verdikleri zorlu mücadeleyi melodrama kaçmadan, sade bir 
şekilde, yaşamın arasında gezinen dinamik bir kamerayla, 
çok kültürlülüğü, çok sesliği vurgulayarak yansıtır. Bu yönüyle 
İtalyan Yeni Gerçekçiliğiyle benzeşen sinema anlayışı, öykü-
lerine ikinci bir boyut olarak kattığı anlama ilişkin tartışmalar 
çerçevesinde bu sinema yaklaşımından ayrılır. Kamerasını sı-
radan insanların gündelik uğraşlarına yönelten yönetmen bu 
olağan öykülerin içerisinde çeşitli mucizeler bulup bu mucize-
ler ekseninde metafizik tartışmalar yürütür. Görünen öykünün 
arkasında yer alan katmanlar vasıtasıyla ya da karakterlerin 
karşılaştıkları durumlara gösterdikleri tepkiler vb. aracılığıyla, 
Şii düşüncesinin ve Sufizm’in insan varlığıyla ilgili yaklaşım-
larını tartışır. Özellikle de 13. Yüzyıl Sufî şairi Mevlana Ce-
laleddin Rumî’nin görüşleri filmlerine rehberlik yapar. İslami 
temalara yaptığı vurgular, insan fıtratıyla ilgili yaklaşımları ve 
karakterlerinin yaşadığı sorunlara ürettiği çözüm önerilerinde 
öne çıkan İslami temalarla diğer pek çok İranlı yönetmenden 
de ayrılır.” dedi.

Gerçekçi atmosferde hümanist yaklaşım

Majidi’nin filmlerindeki film seçimlerinin genellikle İran’ın mo-
dernleşmemiş bölgelerinde gerçekleştiğini belirten Oktan 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu mekânlar, kentlerin etrafına 
konumlanan ve yoksulların yaşadığı bölgeler olabileceği gibi, 
yaşamın halen tüm otantikliğiyle devam ettiği kırsal kesimler 
de olabilir. Ortam seslerinin yüksek bir şekilde duyulduğu, 
rengârenk doğanın sürekli olarak vurgulandığı, kuş, balık, su, 
ağaç gibi unsurların öykülere bir biçimde dâhil edildiği bu film-
ler insanı içinde bulunduğu bozulmamış doğanın bir parçası 
olarak tanıtır. Yaşamın bu çok sesli ve çok renkli görünümü 
filmlere gerçekçi bir atmosfer sağlarken, yönetmenin hem 
insana hem doğaya yönelik hümanist yaklaşımını da ortaya 
koyar.”

Oktan, Majidinin filmlerinde kadın ve çocuk temsillerini doğa-
ya ait güzelliklerle ilişkilendirir diyor ve ekliyor “ Majid Majidi 
insana ve doğaya yönelen bu müşfik bakışı onun filmlerinin 
çoğunlukla merkezinde olan çocukların ve kadınların temsili-
ne de yansır. Onun filmlerinde çocuklar ve kadınlar genellikle 
kuşlar, balıklar, çiçekler gibi doğaya ait güzelliklerle özdeşleş-
tirilerek yer alırlar. Bu karakterler de sözü edilen varlıklar gibi 
masum, iyi niyetli ve savunmasızdırlar. Yaşamlarındaki olum-
suzluklara vakur bir edayla yaklaşırlar, ailelerine kendilerini 
adarlar ve asla isyan etmezler. Bu adanmışlıkları çoğunlukla 
filmlerin sonunda çeşitli biçimlerde ödüllendirilir. Majidi bu ba-
kışının, sahip olduğu dünya görüşünün filmlerine bir yansıma-
sı olduğu kuşkusuz. Yönetmen bu yaklaşımıyla zaman zaman 
kaderci bir bakış ortaya koyduğu yönünde de eleştiriliyor.”
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“YILLARDIR SİNEMA ÜZERİNE YAZIYOR, AHKÂM KESİYORUM”

BİR
MÜHENDİSİN

SİNEMA 
NOTLARI

Söyleşi

Mühendislik okudunuz ve mesleğinizi 
sürdürüyorsunuz. Sinemaya olan ilginiz ne 
zaman başladı? 

Benim “Bir Mühendisin Sinema Eğitimi”adında bir 
kitabım var. Okuyucular orada bu sorunun cevabını 
detaylarıyla bulabilirler. Ama kısaca özetlemek ge-
rekirse, biz, 1970-1975 arası doğumluların çocuk-
luğu sokağa çıkamadığımız terör dönemine denk 
gelmiştir. En büyük eğlencemiz tek kanallı televiz-
yondu ve orada gösterilen filmler de hepimizin ilk 
sinema anılarını oluşturur. 80’ sonrası ortalık biraz 
durgunlaşınca sinemalara gitmeye başladık. Evde 
kalan kadınlara gördüğümüz filmleri anlatır, hatta 
oynardık. Ortaokul sıralarında iken Türkiye’ye vi-
deonun girmesiyle bambaşka bir derya(kapı) açıldı 
önümüze. Daha önce görme imkânı bulamadığımız 
pek çok kült film tek tek piyasaya çıktı önce; Be-
tamax, sonra VHS kasetlerle. Sanıyorum, babaan-
neme izlediğim filmleri anlatmam beni yıllar sonra 
sinema yazarlığına yöneltmiş olmalı. ‘90larda çeşitli 
sinema dergilerine yazılarımı gönderdim. Bunların 
çıktığı en önemli sinema dergileri “Geceyarısı Si-
neması”, “Popüler Sinema”, “Sinema Gazetesi” ve 
nihayet “Sekans”tı. Hala farklı dergi ve gazetelere 
yazmakla birlikte on beş yılı aşkın süredir sürekli 
yazdığım yer Sekans dergisidir. 

Sinema okumak istediniz mi? Mühen-
dislik ve sinemanın yolları nasıl kesiş-
ti? 

Mühendislikle sinemanın yolları tam olarak kesiş-
ti sayılmaz. Üniversitede okurken sinema yazıları 
yazmaktaydım. Yani mühendis olmadan önce sine-
ma yazarı ve öykücüydüm. İkisi farklı prensipler gibi 
gelebilir ama kırk sekiz yıllık hayatımın son otuz yı-
lında birbirlerine çok yardımcı oldular. Mühendislik 
eğitimi size analitik düşünmeyi ve disiplini getiriyor. 
Kaldı ki bu durum yazarlıkta, hele sinema yazarlı-
ğında çok gerekli bir şey. Örneğin bir film hakkın-
da yazarken o filmin çekildiği dönem, o dönemde 
sinemanın ne gibi aşamalar geçirmekte olduğu, 
yönetmeninin bakış açısı gibi detayları da yazıya 
yedirmek zorunda kalıyorsunuz. Analitik düşünce, 
bu bilgileri kolayca bir araya getirmenizi sağlıyor. 
Disiplinli olmak da gününüzü yazmaya da zaman 
kalacak şekilde ayarlamanıza yarıyor.

“İnsanların mesleklerinin yanında bir de tutkuları olacak. Mesleğine de tutkun 
olabilir insan elbette. Ama günümüz çalışma hayatı bireyleri robota çeviriyor. 
İşte tutkular bundan kaçmanın bir yolu. Benimki de SİNEMA!” Bu sözlerin 
sahibi İnşaat Mühendisi İlker Mutlu. Sinema koleksiyonunda 17 binden fazla 
film, 2 binden fazla sinema yayını olan İlker Mutlu, bunların yanında sinemaya 
dair pek çok çalışmada da yer alıyor. Mutlu’yla gerçekleştirdiğimiz sohbeti-
mizde sinemanın dününü bugününü ve çekmeyi planladığı filmleri konuştuk.
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Konuşmamızın başında şuan arşivinizde 17 binden fazla film, 2 binden fazla sinema yayını bu-
lunduğunuzu ifade etmiştiniz. Bir film seçerken neye dikkat edersiniz? Hangi tür filmleri izlemeyi 
tercih ediyorsunuz? Filmlerde işlenen temalardan hangisi sizi etkiliyor?

Bir filmi izlemeden önce filme dair eleştiri, haber, vs. okur musunuz? Sizce iyi bir sinema anali-
zi yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?

“Bir sinema yazarı olarak tüm akımlardan, iyi yapımlardan 
da kötü yapımlardan da haberdar olmak zorundayım.Kimile-
ri bunu vakit kaybı olarak görüyor, ama ben zenginlik olarak 
bakıyorum olaya.”

Doğrudur. Arşivcilik bir hastalık. Yukarıda bahsettiğim 
video döneminden kalma, iyiliği kötülüğü tartışılır bir 
rahatsızlık! Biriktirdiğiniz, her türlü dış etkenden kolay-
ca etkilenen, nankör bir materyal. Şimdi dijital çağda 
çoğunu yeniden elde edebiliyorsunuz, ama bazıları da 
gitti mi gidiyor. Sıkı bir takip gerekli. İlk başlarda film 
seçerken ilgi alanımı temel alan listelere göre hareket 
ediyordum. O listeleri tamamlamak için gittiğim her şeh-
rin video (sonradan VCD) dükkânını arar, bulur, talan 
ederdim. Sonra belli merkezler türedi (siz bunlara “kor-
sanlar” diyebilirsiniz). İşte Ankara’da Arwen DVD, İstan-
bul’da THE END gibi. Bunlar gönderdiğiniz listeleri bir 

şekilde eksiksiz bulup size ulaşmasını sağlarlardı. Şim-
diyse film seçimimde bir kıstas yok. Önüme gelen filmi 
izlemek durumundayım. Bir sinema yazarı olarak tüm 
akımlardan, iyi ya da kötü yapımlardan da haberdar ol-
mak zorundayım. Kimileri bunu vakit kaybı olarak görü-
yor, ama ben zenginlik olarak bakıyorum olaya. Üstelik 
iyi ve kötü, sonradan yaratılan, dizayn edilmiş kavram-
lardır ve kişiden kişiye değişim gösterebilir. Tercih söz 
konusu olduğunda korku ve bilimkurgu türlerini yaratıcı 
bulduğumu söyleyebilirim. Ama ben aslen Türk Sinema-
sı araştırıcısıyım. Dolayısıyla sinemamızın ulaşılabilen 
bütün filmlerini görmeye çalışıyorum. Yerli Western’lere 
bayılırım bir de. İlkel, ama coşkuludurlar. Ayrıca her an 
hiç ummayacağınız oyuncularla karşılaşırsınız.

“Oldum! demek yok. İnsan her an yeni bir şey öğreniyor”

Eğer o film üzerine yazmayacak, sadece izleyeceksem, 
okurum. Ama yazacaksam etki altında kalmak istemem. 
Son günlerde eleştiri yerine sinema kitapları okumayı 
tercih ediyorum. İyi bir sinema analizi yapmak fazlaca 
okumaktan, izlemekten ve pratik yapmaktan geçiyor. 
Başlarda birkaç izlemede bile gözden kaçırdığınız de-
tayları, bir süre sonra ilk izlemede yakaladığınızı fark 
ediyorsunuz. İşte sinema yazarının doruğu orası. Ama 
buna fazla güvenmemek lazım. Önce film hakkında ge-
nel bir okuma yapmak, sonra bir kere keyif için ve ikinci 

kere detayları not alarak analiz için seyretmek lazım. 
Fırsatınız olursa üçüncü bir izleme daha tavsiye ede-
rim, ama bunu hızlıca, geçerek de yapabilirsiniz. Bu, gö-
zünüzden kaçan bir şey olup olmadığını bir kere daha 
anlamak için yapılması gereken elzem bir şey. Ve işte 
hazırsınız! Ama film analizine girişten önce kuramsal 
pek çok kitabı tüketmek, yığınla film izlemek durumun-
dasınız. Bir de ‘Oldum!’ demek yok. İnsan her an yeni 
bir şey öğreniyor.
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Türk sineması geçtiğimiz yıllarda 100. yılını geride bıraktı. Türk sinemasını ele aldığımızda dün-
ya sinemasına göre nereye konumlandırıyorsunuz?

Türk sinemasının dönüm noktası nedir? Türk sinemasında eksik gördüğünüz ve hala olama-
dığını düşündüğünüz bir nokta var mı? Türk Sinemasında geçmiş ve bugünü kıyasladığınızda 
olumlu/olumsuz neler gözlemliyorsunuz?

Son yıllarda gösterime giren gişe filmleri (Ayla, gibi) farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Bu durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk sineması, 60’larda yakaladığı bir fırsatı 70’ler-
de televizyonun gelişiyle elinden kaçırmıştır. Neydi bu 
fırsat? Artık kendi sinemasını, kendi karakteristiğini 
yaratmış olma şansı. Bugün bir filmi izlerken ucundan 
kıyısından o filmin hangi ülkeye ait olduğunu ayırt ede-
bilirsiniz. Bizde öyle bir yapı oluşamadı. Sinemamız 
sanayileşemediğinden belki de. 60’larda sinemamız 
çeşitlenmişti oysa. Sadece aşk filmleri ve güldürüler de-
ğil, toplumsal sorunlara eğilen yapımlar, hatta deneysel 
işler üretilmeye başlanmıştı. 70’lerle seyirciyi sinemaya 
çekmek için avantür ve erotik filmlere ağırlık verildi ve 
erotik filmlerin galip gelmesiyle pek çok eski sinemacı 

ve oyuncu perdeden uzaklaştı. Erotik filmlerin dönemi 
bitince de geriye bir tek arabeskçiler kalmıştı. 90’lardaki 
yeniden uyanış döneminde ortak bir dil oluşturmak ye-
rine herkes kendi anlatısını yaratma yoluna gitti. Bugün 
özellikle sanat sinemamız belli bir yerdedir, her sene 
dünyanın çeşitli festivallerinde ödüllendirilmektedir. 
Ama bu daha çok, o filmler kendilerininkine benzemeye 
başladığı içindir ne yazık ki. Bununla ödüllü filmlerimizi 
kötülediğim anlamı çıkmasın. İçlerinde iyi niyetli, ger-
çekten başarılı örnekler de var.

Bu kaçınılmaz bir durumdu. Ama sinemamız için yeni 
bir şey değil. Filmlerimiz yıllardır Erimages’dan ve Avru-
pa’daki başka çeşitli fonlardan yardım almak amacıyla 
benzeri ortaklıklar kuruyordu. Ayla’nın yapımcısı Mus-
tafa Uslu, sektöre iddialı girdi. Bu iddia üstün-yapımlar 
üretmesini gerektiriyordu. Bunun için sadece kendi ser-

mayesini riske etmesinin yeri değildi. O da yabancı or-
taklar bulacağı konular seçti ve görkemli yapımlar üret-
ti. Bu sayede gişe başarısını da garantiledi, çünkü artık 
reklama da yatıracak parası vardı. Hem de fazla fazla.

“Sinemamız geçmişte seyircisiyle samimi bir ilişki kurmuş-
tu, bir aile gibiydi onunla. Bugün ise seyirciye müşteri gö-
züyle bakılıyor”

Üç dönüm noktası var sinemamız için; birincisi 50’lerin 
başında sinemacıların gelip tiyatrocuların saltanatına 
son verişi, ikincisi 60’lardaki darbe ortamının getirdiği 
görece özgürlükle artık “derdi olan” filmler yapılmaya 
başlanması ve son olarak 90’larda “Eşkıya” ile seyir-
cinin yeniden sinemaya dönmesi. Eksik gördüğüm şey 
özde hala dilini bulamamış olduğuna inanmamdır. Ama 
80’lerde liberalleşen siyasetle birlikte, para kazanmak 

ön plana geçtiğinden beri, sinemamız çoğunlukla ne 
tutmuşsa onun üzerine gidiyor. Bugün “Recep İvedik” 
taklidi bütün sulu komediler, cinlerle dolu birbirinin takli-
di ucuz korku filmleri istisnasız seyirci buluyor.  Sinema-
mız geçmişte seyircisiyle samimi bir ilişki kurmuştu, bir 
aile gibiydi onunla. Bugün ise seyirciye müşteri gözüyle 
bakılıyor açıkça. Bu da sinemamızın gidişatını olumsuz 
yönde etkiliyor, filmlerdeki kalitenin gittikçe düşmesi 
açısından.
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İlk olarak VCD koleksiyonu oluşturarak başladığınızdan bahsettiniz. Günümüzde artık dijital plat-
formlar var. Dönüşen dijital sinema kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Bir Mühendisin Sinema Eğitimi” adlı kitabınız bulunuyor? Kitap yazma fikir nasıl gelişti? Kita-
bınızda neler anlattınız?

“Bir Mühendisin Sinema Eğitimi” (BMSE), aslında ilk 
yazdığım kitap değil, ama ilk basılan kitabım. Önce 
“Gölgeni Ardına Al” adında bir roman yazmıştım. BMSE 
içinse yıllardır not tutuyor ve yazımını sürekli erteli-
yordum. Sonra bir dürtü beni onu kâğıda dökmeye 
itti ve notlarımı toparlayıp BMSE’ni tamamladım. Ki-
tap, 2015’te, Gece Kitaplığı’ndan çıktı. Şu anda bildi-
ğim kadarıyla sadece internetten edinilebiliyor, çünkü 
dağıttıklarımız tükendi. Zaten hepi topu beş yüz adet 
bastırmıştım. 25 yılı aşkın bir süredir yazmakta olan bir 
sinema yazarı olarak tecrübelerimi bir kitapta toplamayı 
düşündüğümden notlar tutuyordum. Fikir oradan gelişti. 

Kimi dostlar, çoğu sinema yazarının yaptığı gibi sadece 
sinema yazılarımdan, eleştirilerimden oluşan bir kitap 
yapmamı önerseler de yaşadıklarımı, sinema hakkın-
daki düşüncelerimi aktarmak bana daha cazip geldi. 
Kitabımda çocukluğumdan başlayarak sinemaya olan 
ilgimin nasıl doğduğunu, yıllar geçtikçe olumlu olumsuz 
değişimler geçiren Türk ve Dünya sinemasının başına 
neler geldiğini kendi hayatıma paralel bir şekilde anlat-
tım. Açıkçası kitabın tükenebileceğini tahmin etmiyor-
dum, ama bugün BMSE’nin genişletilmiş baskısı üzeri-
ne çalışıyorum.

“Akşam eve gelip televizyondaki sinema platformunu aç-
mak için kumandayı ele alanlar artık sadece o anlarını ke-
yifle geçirebilecekleri, günün yorgunluğunu atmalarına yar-
dımcı olacak filmleri tercih ediyorlar. Çoğunlukla da “Beni 
seç, beni seç!” diye haykırır gibi özenle seçilip boyanmış 
afişlere tıklayarak!”

Bugün artık insanlar evlerinin konforunda film izleme-
ye alıştılar. Televizyon üzerinden yayın yapan pek çok 
sinema platformu var ve bunlar çoğu zaman salonlarla 
eşzamanlı sunuyorlar yeni yapımları. Hem de çok daha 
ucuza. İki kişinin sinemaya gitmesi bugün çok pahalı bir 
eğlence. Artık sinema salonları da yok, alış veriş mer-
kezlerine tıkılmış saloncuklar var. Oraya gitmek demek 
yemeği de orada yemek demek, gezerken gördüğün bir 
şeyi de (alışveriş çılgınlığı kapsamında!) alman demek, 
filmi fahiş fiyatla izlemenin yanında yine fahiş fiyatla 
meşrubat, patlamış mısır, çikolata alman demek. Oysa 
evde bu eylemi neredeyse bedava gerçekleştiriyorsun. 

Üstelik küçülen salonlar belki yeni nesil için bir şey ifade 
edebilir, ama bizim gibi sinemanın sinema olduğu, bal-
konlu localı müstakil bir bina olduğu ve bazen bir önceki 
sezonun filmini de katarak iki film birden sunan ‘Konak’, 
‘Yıldız’ Sinemalarına gitmiş, oralara ait binlerce anısı 
olanlar için hiçbir şey ifade etmiyorlar. Bizim Samsun’da 
yürütmekte olduğumuz Samsun Sinema Topluluğu gibi 
topluluklar yurdun pek çok yerine yayılmakta ve hepi-
mizin hayali bir gün o eski sinemayı sinemada izleme 
keyfinin geri gelmesi. Bir de şunu ekleyeyim, sinema-
nın kolay ulaşılır hale gelişinin aynı zamanda bu sanatı 
ucuzlaştırdığını da düşünüyorum. Sinema bugün daha 
eğlencelik bir olgu. Akşam eve gelip televizyondaki si-
nema platformunu açmak için kumandayı ele alanlar 
artık sadece o anlarını keyifle geçirebilecekleri, günün 
yorgunluğunu atmalarına yardımcı olacak filmleri tercih 
ediyorlar. Çoğunlukla da “Beni seç, beni seç!” diye hay-
kırır gibi özenle seçilip boyanmış afişlere tıklayarak!



Sizde iz bırakan film ve replik hangisi? Anısı varsa, paylaşırsanız sevinirim.

2016 yılında “Kuşlar da Gitti” adlı belgeselin yönetmenliğini yaptığınız. 2017 yılında “Gölgeler” 
adlı kısa filmini yazıp yönettiniz ve yine 2017 yılında ise Onur Erdoğan yönetmenliğinde “Kimlik-
siz” adlı kısa filmde oyuncu olarak yer aldınız. Sinemanın her alanında yer almışsınız. Sinemanın 
her aşamasını ayrı ayrı deneyimlemek size neler kattı. Şimdi ne gibi çalışmalarda yer alıyorsunuz 
ve bundan sonra ne gibi çalışmalarda sizleri göreceğiz? 

Yıllardır sinema üzerine yazıyor, ahkâm kesiyorum. 
Mühendislikten gelen bir şey; mühendislik, aslında teo-
riyi pratiğe dökme üzerine kurulu bir prensiptir. Yıllarca 
yazdıktan sonra hiç deneyimlemediğin bir şeyi eleştir-
menin aslında pek de ahlaklı bir şey olmadığını düşün-
meye başladım. Gerçi ikisi ayrı şey, ayrı meslekler; yani 
yönetmenlik ya da oyunculuk ya da sinemaya ait başka 
bir dal, mesela görüntü yönetmenliği, kısaca piyasada-
kiler ve biz, onlar ve eserleri üzerine yazanlar. İki taraf 
da kendi bölgesinde kalmalı, en iyisi budur belki, ama 
ben “karanlık tarafa geçmeye” karar verdim! Aslında 
2000’lerin başından beri senaryolar yazıyordum ve lise 
yıllarından bu yana öykücü yanımı da geliştirmektey-
dim. “Kuşlar da Gitti” ile ürkekliğimi yendim ve arka bal-
konuma yuva yapan kuşlar üzerine keyifli bir belgesel 
yaptım. Bir yıl sonra bu defa kurmacayı denemek üzere 
“Gölgeler”i yazdım. Gölgeler filminde yaşadığımız zor-
lukları sitemde detaylarıyla anlattım da. Aynı yıl benim 
kısa filmimin görüntü yönetmenliğini yapan Onur Erdo-
ğan’ın teklifiyle onun kısa filmi “Kimliksiz”de oynayarak 
oyunculuğu da tecrübe etmiş oldum. Üniversite yılların-
da o günlerde Eskişehir Tiyatro Kumpanyası’nın geç 
oyuncularından olan Süleyman Atanısev, Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerine bir yıl tiyatro oyunculuğu dersi 

vermişti sabırla. Zamanında Cevat Fehmi Başkut’un 
Harput’ta “Bir Amerikalı”sıyla sahneye çıkmıştım. Yaz-
dığım ve şu anda piyasada olan “Gölgeni Ardına Al” 
adlı romanım aslında uzun metraj senaryosu olarak 
tasarlanmıştı. Ama süresi iki buçuk saati bulacaktı ve 
götürdüğüm yapımcılar bu karmaşık hikâyeyi riskli bul-
dular. Onu ve hazırladığım başka uzun metraj senaryo-
larını hayata geçirmek gibi bir hayalim var. Bunun yanı 
sıra Samsun Sinema Topluluğu olarak yönetmenli film 
gösterimlerine başladık. Bunu geleneksel hale getire-
rek misafir ettiğimiz sanatçıları Samsun’un avantajları 
hakkında ikna ederek sektörü buraya çekmek gibi bir 
projem var ki bu hiç de uzak bir hedef değil. Tabi, Koro-
navirüs tehdidi geçtikten sonra! Bu sene beş kısa film 
yapıp türleri denemek istiyoruz. İlki olan “Görsem Seni”-
yi Salih Temiz çekti, ben senaryosunu yazdım ve küçük 
bir rol aldım. O bir romantik film denemesiydi. Sırada 
korku ve komedi var. O ikisinin senaryolarını ben ta-
mamladım. Yine ben çekeceğim yıl içinde. Bilimkurgu 
ve maceraya da bakacağız.

Yılmaz Güney’in oynayıp yönettiği “Bir Çirkin Adam”da 
aktörün hayat verdiği Bino karakteri, âşık olduğu ve ken-
disini vuran kıza “Kalırsam barışırız, ölürsem ödeşiriz,” 
der. Bu, 125’nci yılını devirmiş olan sinema sanatında 
yapılmış milyonlarca filmde edilen trilyonlarca lafla karşı-
laştırıldığında pek de çarpıcı gelmeyebilir. Oysa Yılmaz 
Güney’in bizim kuşağımızda farklı bir yeri vardır. Biz, 
neredeyse liseye varana değin bu aktörü babalarımız-
dan dinledik. Ortada ne bir resmi, ne bir röportajı, afi-

şi, ne de bir kitabı vardı. Efsane, masal gibi dinlerdik o 
yüzden. Derken Almancılar geldi ve yanlarında yüzlerce 
videokaset getirdiler. Henüz Güney’in filmlerinin serbest 
bırakılmasına birkaç yıl vardı ve biz o filmleri görünce 
bir rüyadan uyandık. “Baba”, “Umut”, “Umutsuzlar”, “Bir 
Çirkin Adam”, “Seyyit Han” gerçektiler! O etkiyle seyret-
tiğim o sahne bana çok vurucu gelmişti. On altı, on yedi 
yaşlarında olmalıyım. Aklımdan çıkmaz…

Salgın nedeniyle evlerimizden 
çıkamadığımız bu dönemde 
teknolojiyi verimli bir şekilde 

kullanmaya çalıştık. İlker Mutlu 
ile gerçekleştirdiğimiz bu söy-
leşi dergimiz için yaptığımız ilk 
online görüşme olma özelliği 

taşımaktadır.

Zoetrope
15



The Godfather 

Francis Ford Coppola(1990)

Müslüm 

Can Ulkay (2019)

Zübük  

Kartal Tibet (1980)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 

Peter Jackson (2001)

İyi, Kötü ve Çirkin 

Sergio Leone (1966)

Uzun HikayeOsman Sınav (2012)Bir Otostopçunun Galaksi 

RehberiGarth Jennings (2005)

American History X 

Tony Kaye (1998)

Ulis’in Bakışı

Theodoros Angelopulos (1995)

“just when i thought i 

was out they pull me 

back in.”

“Senle geberirim de.”

“Seni mebus karısı yapa-

cağım Dürdane.”

“İçinizde en az yarısını, arzula-

dığım yarısı kadar bile tanımı-

yorum. Ve yarınızdan azını hak 

ettiğinizin ancak yarısı kadar 

sevebiliyorum.”“Tanrı bizim tarafımızda 

değil çünkü o aptalları 

sevmez.”

“Ayakkabılar eskir be Ali’m, herşey eskir. Bak sen hala sevdiğim adamsın, sen eskime.”

“Büyük bir sorunu yal-

nızca patatesle çöze-

ceğinizi düşünüyorsan 

yanılıyorsunuzdur.”

“Nefret yüktür.”

“Yok olup giden bütün 

umutlara. Kurduğumuz 

tüm hayallere rağmen 

hiç değişmeyen dünya-

ya...” 

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Öğr. Gör. Tülin Al Sahli

Doç. Dr. Nursel Bolat

Dr. Öğr. Üyesi. Mevlüde Nur Erdem

Arş. Gör. Ufuk İnal

Dr. Öğr. Üys. Sinan KayaDr. Öğr. Üys. Filiz Erdoğan  

Tuğran

Doç. Dr. Ahmet Oktan

Hangi Film ?
Dr. Öğr. Üyesi. Beste Nigar Erdem

Hangi Replik ?
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Hangi Film ?

Aşk Tutulması  Murat Şeker (2008)

Sahte Kabadayı 

Natuk Baytan (1976)

Stay 

Marc Forster (2005)

3 İdiots

Rajkumar Hirani (2009)

Değirmen
Atıf Yılmaz(1986)

JokerTodd Phillips (2019)

The Man Who Wasn’t There 

Ethan Coen, Joel Coen (2001)

Parazit

Bong Joon-ho(2019)

Pulp Fiction 

Quentin Tarantino (1994)

“Seni Fenerbahce gibi sevdim, karşılıksız ve çıkarsız.”

“Burası karışacak vazi-

yet alın.”

“Biliyorsun. Sen gerçeksin 

ve beni kurtarmaya çalışı-

yorsun ama çok geç kaldın 

çünkü uyanmam gerekiyor.”

“All is well”

-Zelzeleden mi göçmüş burası ?
+Yok kaymakamım; fukara ma-
halleleri. Buraları sarsan zelzele 
başka zelzele.

“Ha Ha Ha!“

“The more you look, the 

less you really know. 

It’s a fact, a true fact. In 

a way, ıt’s the only fact 

there is.”

 “Plan olmadığı sürece 

hiçbir şey ters gitmez” 

“Karakterli olmak karakter 

olmak için yeterli değildir.”

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Dr. Öğr. Üyesi. Hasan Turgut

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Çeçen

Arş. Gör. Okan Karakoca

Arş. Gör. Uğur Kılınç

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Arslantürk

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Hangi Replik ?

Dr. Öğr. Üyesi Enes Abanoz

Arş. Gör. Ceren Başal Yıldız
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Serçelerin Şarkısı 

Mecid Mecidi (2008)

Harry Potter Felsefe Taşı  

J. K. Rowling (2001)

The Skin I Live In 

Pedro Almodóvar (2011)Piyanist 

Roman Polanski (2002)

Ölümlü Dünya Ali Atay (2018)

The Great Beauty 

Paolo Sorrentino  (2013)

It  
Andy Muschietti  (2017)

Çiçek Abbas  

Yavuz Turgul(1982)

Cinema Paradiso  

Giuseppe Tornatore (1988)

“Bu hiç adil değil.”

“Asa büyücüyü seçer 

Bay Potter.”

“İnsanın sığınabileceği tek bir 

yer vardır. Kendi içimizde bir 

yer. Kendimizden başka kim-

senin ulaşamayacağı ve tahrip 

edemeyeceği bir yer.

O yerde huzur, sükûnet ve öz-

gürlük bulursunuz.”

“Sanki çok ömrümüz 

varmış gibi beklemeyi 

öğretiyor hayat bize.”

+Hayatımda bir kadın var.
-Hangi hayatında?

“Seyahat etmek yararlı-

dır, hayal gücü geliştirir. 

Geriye kalan her şey 

hüsran ve angaryadır.”

“Merhaba Georgie balon 

ister misin? “

+ Ne demek Şakir?

-Adını mı değiştirdin 

Şakir?
+Sen bana nasıl Şakir 

dersin kelek!

-Ne diyem Mahmut mu 

diyem? Şakirrrr!

“Bu hikâyenin ne anlama 

geldiğini sorma. Çünkü 

ben de bilmiyorum. Eğer 

bir gün anlarsan sen bana 

söylersin.”

Abdullah Alkaç 

Sercan Temel

Nur Demir

Zeliha Nur Akın

Senanur Karadeniz

Mustafa Uğural

Furkan Duman

Yiğit Ayberk Çakır

Hangi Film ?Yunus Tüzen

Hangi Replik ?
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Hangi Film ?

Karpuz Kabuğundan  Gemiler Yapmak Ahmet Uluçay (2004)

Amelie 
Jean-Pierre Jeunet(2001)

Tabutta Rövaşata

Derviş Zaim (1996)

Joker- The Dark Knight 
Christopher Nolan  (2008)

Eyes wide shut

Stanley Kubrick (1999)

Portrait of a Lady on Fire 
Céline Sciamma (2019)

Aynı Yıldızın Altında
Josh Boone(2014)

Pardon

Mert Baykal (2005)

Yeşil Yol 

Frank Darabont (19
99)

“Karpuz kabuğundan gemiye binersen çabuk inersin.”

“Hayat hiç sahnelenme-

yecek bir oyunun prova-

sıdır.”

“Çıkma ekmek var mı?” “Planı olan bir adam gibi 
mi duruyorum. Benim ne 
olduğumu biliyor musun? 
Ben arabaları kovalayan 
köpek gibiyim. Eğer yaka-
lasam bile ne yapacağımı 
bilemem. Anlarsın ya… Ben 
sadece yaparım. ” 

 “Hiç bir düş sadece bir 

düş değildir.”

“Aynı Yerdeyiz, tam olarak aynı 
yerde. Gel buraya, gel, yaklaş. 
Oraya bak. Eğer sen bana bakar-
san, Ben kime bakacağım ?”

“Eğer gökkuşağı isti-

yorsan, yağmurla başa 

çıkman gerekir.”

“Kerttirtmeyin bana be-

şiğinizi. Komşuda bi herif 

doğdu diye senin onla 

evlenmen gerekmez. Sa-

pıklığın âlemi yok.”

“Onları sevgileriyle 

öldürdü patron, insanlar 

çok kötü.”

Hakan Polat

Eda Koç

Açelya Kaynar Arda Ersel

Berna Gökkaya

Vural Tekcan

Yasemin Yeten

Hangi Replik ?

Kader ibici

Elif İrem Yıldırım
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Makaralı Filmlerden, 
Dijitalleşen Sinema 
Tekellerine Bakış

Haber
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Türkiye’de küçük sinema salonu işletmeleri sektörde tekelleşmiş sinema şirketleri karşısında 
direnmekte güçlük çekiyor. Bu tekel ağının içine giremeyen salonlar, filmlerini seyirciyle bu-
luşturmakta sorun yaşıyor. Şahıs sineması olan Tuzla Via Entertainment Sinemasında sine-
ma müdürlüğü yapan Hasan Gümüşoluk ve Yeşilyurt Cinemaximum Sinemasında yöneticilik 
yapan İshak Topal paylaştıkları bilgilerle, sektördeki çarkların işleyişine her iki perspektiften 
bakmamızı sağlıyor.

 Dijitalleşmenin sinemaya da yansıması film şeritlerini sinema 
tarihinden silmeye başladığı dönemlerde İshak Topal sinema 
sektöründe çalışmaya makinist olarak başlamış. İşi mutfağın-
da öğrendikten sonra terfi alarak sinema müdürlüğü görevine 
başlaya İshak Topal gösterimde elle müdahale edilerek kurulan 
500 metre uzunluğundaki film şeritleri döneminden, dijitale ev-
rilen dönemde sinema sektöründe yaşadığı tecrübelerini biz-
lerle paylaştı.

Kendini tanıtarak sözlerine başlayan Topal “Sinemaya 2007 
yılında Denizli EGS Park’ta bulunan AFM sinemalarında ma-
kinist (film gösterici) olarak göreve başladım. Denizli’de 3 ay 
görev yaptıktan sonra yine aynı yıl Samsun Yeşilyurt Alışveriş 
merkezinde o dönem AFM sinemalarına makinist olarak göre-
vime devam ettim. Çalışmalarımın karşılığı olarak 2008 yılında 
müdür yardımcısı, 2013 tarihi itibari ile sinema müdürlüğüne 
terfi ederek çalışmaya devam ettim. 13 yıldır sinema sektörün-
de çalışıyorum.” dedi.

“Teknolojinin en fazla değiştirdiği yerler sinemalardır”

Makinist olduğu dönemde sinemadaki her görev alanını göz-
lemleme şansı bulduğunu belirten Topal “ Makinist olarak işe 
başlamam benim için avantaj oldu. Filmlerin gösterime hazır-
lanması ve gösterim yapım aşamalarının bulunduğu yer teknik 
kısım olarak adlandırılıyor. Teknik kısımlar sinemanın asıl mut-
fağı bu sayede her alan hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Tek-
nolojinin en fazla değiştirdiği yerler sinemalardır. Sinemanın 
gösterime hazırlandığı alan manüel çalışma alanıyken deği-
şimle birlikte her şey bilgisayara bağlı dijital işlemlere dönüştü. 
Teknoloji ve dijitalleşme bence sinemanın her alanında olumlu 
etkileri oldu. Sadece makinist odasında değil bilet satışından, 
ofis kısmına kadar her görev tanımında dönüşüm yaşandı.”

İşin mutfağındaki dönüşümleri anlatan Topal, makine dairesi-
ne efsane film şeritleri olurdu. Bir film yaklaşık 500-600 metre 
uzunluğunda film şeridinden oluşurdu ve ortalama 20-25 kilo 
ağırlığında çuval içerisinde gelirdi diyor ve ekliyor: “Şimdi o ef-
sane film şeritlerinin yerini HD dediğimiz yüksek çözünürlük-
teki görüntüler aldı. Elle kurulup gösterimi yapılan makinaların 
yerine bilgisayar üzerinden müdahale edilen dijital makinalar 
geldi. Dijitalleşme ile sinemaların mutfağında iş yükü azaldı 
bununla birlikte görüntüler HD olarak perdeye yansıyor. Sam-
sun Cinemaximum ilk başta 2007 yılında AFM sineması olarak 
hizmete açıldı. Zamanla daha yeni teknolojiler sinemaya dâhil 
oldu. Örneğin Dolby Dijital ses sitemi dediğimiz daha gerçekçi 
film izleme deneyimi yaşıyorsunuz. Sonuçta insanlar sinema 
salonlarında evdekinden daha farklı bir ekranda görüntü ve 
sesleri tecrübe etmek istiyorlar bu açıdan dijitalleşmeyi olumlu 
sayabiliriz. Ama bunun yanında dijitalleşmeyle birlikte Sam-
sun’daki köklü sinemaların tarihte kaybolmasına sebep oldu.”
Sinema salonlarının sahiplik yapısına bağlı olarak Cinemaxi-
mum Türkiye pazarında büyük bir paya sahip. Rekabet orta-
mında Cinemaximumun konumlanmasını şu sözlerle ifade 

etti: “Sinema salonlarındaki rekabet ortamında AFM –MARS 
şirketlerinin birleşmesiyle Türkiye genelinde %55’lik bir pay sa-
hiplerdi. Daha sonra Mars Sinema Group, AFM Sinemalarının 
hisselerini alarak tek çatı altında birleşti ve İş Bankasının spon-
sor olmasıyla Cinemaximum Sinemaları Türkiye’de lider konu-
ma getirdi. Bu firmalar kurumsal firmalar olduğu için çalışanın 
tüm hakları ve çalışma saatleri standartlara göre uygun şekilde 
düzenleniyorlar. Ayrıca ekip üyesi, ekip şefi, müdür yardımcısı, 
sinema müdürü, bölge müdürü, operasyon direktörü, yönetim 
kurulu şeklinde bir hiyerarşik sistemle müşteri memnuniyeti 
odaklı işletiliyor.”

2019 yılı başlarında sinema salonu sahipleriyle film yapımcıları 
arasında mısır polemiği* olarak adlandırılan bir sorun yaşan-
mıştı, bu konu hakkında açıklama yapan Topal “Bu propagan-
dadan her zaman olduğu gibi yine sinemaseverler olumsuz 
etkilendi. Çünkü yapımcılar ile yapılan anlaşmalar bilet geliri 
yüzde 50 şeklinde yapılmış ve mısır kampanyaları da misafirler 
için cezp edici bir kampanya olarak sürülmüştür. Örneğin mısır 
polemiği çıkmadan önce bir izleyiciler bilet, mısır ve içeceğe 20 
Türk Lirası öderken, polemik ve restleşmeler sonucunda sade-
ce 1 adet bilete 20 Türk Lirası ödemek zorunda kaldı.” şeklinde 
konuştu.

Yeşilyurt Cinemaximum bazında izleyici oranının yüzde 55’nin 
öğrenci grubu olduğunu ifade eden Topal “Türkiye’de yabancı 
filmlerin izlenme oranı yüzde 60, yerli filmlerin izlenme oranı 
ise yüzde 40, Samsun’daki filmlerin izlenme oranları da bu 
genellemeye dâhil. Yabancı filmlerdeki izlenme oranlarında dil 
tercihi yüzde 90 orijinal ses –altyazılı- yüzde 10 dublaj tercihi 
bulunmaktadır. Bu oranlar Piazza Cinemaximumda tam tersi 
bir durumdadır.” dedi.

Çoğumuzun sinemaya ilk gittiğimizde salonun en arkadaki küçük pencereden yansıyan ışığa doğru merakla bakmışlığı var-
dır. Acaba film nasıl perdeye yansıyor? Orada filme ve sese müdahale eden var mı? Çoğumuza küçük bir projektörün film 
rulosunu ışık olarak yansıtması adeta bir sihir gibi gelmiştir. Ama artık o büyü sihir bozuldu, film rulolarının yerini “tek tuşla” 
teknolojileri aldı.
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Kocaeli Üniversitesi elektrik-elektronik öğretmenliği son sınıfta 
okurken hem harçlığını hem de teknik becerisini geliştirmek için 
yeni açılacak olan alışveriş merkezindeki mağazaların elektrik 
işlerini yapan Hasan Gümüşoluk tesadüfen tanıştığı Dolphin 
Sineması’nın sahibinden iş teklifi alıyor. Yarı zamanlı sinema-
da çalışmaya başlayan Gümüşoluk gişede, fuayede, teşrifatta 
olmak üzere sinemanın her bölümünde görev alıyor. Üniversite 
bitince sinema sahibi Gümüşoluk’tan çalışmaya devam etme-
sini istiyor ve devamında Gümüşoluk sinemanın müdürü olu-
yor. Gümüşoluk “Elektrik öğretmenliği okudum ama üniversite 
bitmeden sinemacı oldum.” diyor. 

Sinema sektöründe 15 yıllık çalışma geçmişi bulunan Hasan 
Gümüşoluk, İzmit’te, İstanbul’da ve Samsun’da mali yapısı 
farklı birçok sinema salonunda yöneticilik yapmış. En son Tuz-
la Via Entertainment Sineması, mali yapısı şahsa ait bir şirkette 
yöneticilik yapan Gümüşoluk’tan Sektörün büyük bir bölümünü 
elinde tutan diğer zincir sinemalarla şahıs sinemalarının orga-
nizasyon yapısını kıyaslamasını istedik.

“Zincir sinemalarının eli daha güçlü”

Şahıs sinemalarının film şirketlerine karşı yönlendirme nok-
tasında yetersiz kaldığını ifade eden Gümüşoluk “Şahıs si-
nemaları ya da küçük sinema salonu işletmelerinin karşında 
Cinememaximum, Cinemarine, Avşar, Cinema Pink gibi zincir 
sinemalar var. Onların eli her konuda güçlü oluyor. Mesela bir 
tane film vizyona girecek sen şahıs sineması olarak filmi talep 
ediyorsun, film şirketi sana bu filmi salonda minimum 5 hafta 
gösterirsen veririm yoksa vermem diyebiliyor. Ama bunu Cine-
maximum’a yapamıyor. Cinemaximum film programlamacısı 
100’ün üzerinde Cinemaximum’un programını yapıyor. Film 
şirketiyle görüşürken eli şahıs sinemasına göre daha güçlü. 
Filmi iki hafta da oynatabiliyor, üç haftada ve ya diyor ki filmini 
alırım iş yapmazsa ikinci hafta seansını azaltırım. Cinemaxi-
mum bunun avantajını özellikle film programlama kısmında iyi 
değerlendiriyor.” dedi.

Sinema salonunda gösterilecek filmleri belirleme noktasında 
da şahıs şirketlerinin dezavantajlı olduğunu söyleyen Gümüşo-
luk, kurumsal sinemalarda film programlama sorumluları salon-
larda gösterime girecek olan filmleri belirliyor diyor ve ekliyor: 
“Film şirketlerinden sinema müdürlerine ve yöneticilerine salon 

sayılarına göre hangi filmin hangi salonda olacağını pazartesi 
günleri gönderiyor. Sinema yöneticisi de filmlerin seanslarını 
hazırlıyor. Şahıs sinemalarında, sinemadan sinemaya göre de-
ğişiyor. İlk çalıştığım sinemada patron belirlerdi. AFM Sinema-
sında film programlama direktörü belirlerdi. En son çalıştığım 
Via Entertainment Sinemasında ben yapıyordum. Bunun hari-
cinde bağımsız sinema programcıları da var. Mesela başka bir 
sektörde çalışan, sinema sektöründe geçmişi olan ya da hali 
hazırda bir tane sinema işletmesi olan birisi belli bir ücret kar-
şılığında diğer şahıs sinemalarının programlarını yapıyor. Si-
nemadan film programlarından tek bir sorumlu yok, tamamen 
sinemadaki operasyon yapısına göre değişiyor.”

Şahıs sinemalarında kararları patron verir ama kurumsal sine-
malarında organizasyon şemasına bağlı olarak çalışma düzeni 
kuruludur diyen Gümüşoluk sözlerine şu şekilde devam ediyor: 
“Kurumsal sinemalarda adı üstünde kurumsallık var. Kurumsal 
sinema işletmelerinde CEO, genel müdür, operasyon direktör-
lüğü, operasyon müdürleri, bölge müdürleri, insan kaynakları, 
pazarlama gibi hiyerarşik düzene sahip. Ama şahıs sinema-
larında patron var. Mesai anlamında kurumsallık yok patrona 
ben gidiyorum dediğinizde, iş var nereye gidiyorsun, müdürün 
mesaisi mi olur gibi söylemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Özel si-
nemalarda bu kurumsallık biraz da geri planda kalıyor. Biraz da 
esnaf mantığıyla çalışıyorsunuz. Mesela bir kampanya yapma-
yı öneriyorsunuz, patron o anda yap ya da yapma diyor. Ama 
Cinemaximumlarda bölge müdürüne teklifini sunuyorsunuz, 
bölge müdürü bir üst yöneticisine gidiyor, toplantı yapılıyor. Ka-
rar alma kısmında teferruat çok oluyor. Şahıs sinemalarında 
karar alma hızı açısından aynı gün içinde cevap alabiliyorsu-
nuz ama kurumsal firmalarda yani bir haftayı buluyor.”

“Zincir ve şahıs sinemalarının film gösterme maki-
neleri, perdeleri ve koltukları aynı bilet fiyatları farklı! 
Ama mekânın etiketi için gidenler hariç bilinçli sine-
maseverler bunun farkında”

Sektördeki tekelleşmeye bağlı olarak küçük sinema şirketle-
ri sadece bilet fiyatları noktasında rekabete dâhil olabiliyorlar 
diyor Gümüşoluk “Şöyle ifade edeyim, şahıs ya da kurumsal 
fark etmez, bunların hemen hemen makinaları aynı, perdeleri 
aynı koltukları, 3-5 tane firma var çoğu aynı konforda. Değişen 
faktörler bilet fiyatı ve ulaşılabilirlik. Mesela Pendik’te Cinema 
Neomarin var şahıs sineması. Tam E5’in kenarında her yerden 
ulaşım var, makinalara zaten dediğim gibi. Bilet fiyatını 10 Türk 
Lirası yapmış, şu anda Türkiye birincisi. İzleyiciye güler yüzlü 
hizmet verirsen, fiyatın ve erişilebilirliğin uygunsa müşteri seni 
tercih ediyor. Bunları tabi gerçek sinema izleyicileri için söylü-
yorum. Sosyal medyada kendini şu sinemadayım diye etiket-
leyenler hariç. Son çalıştığım Via Entertainment Sinemasın-
dan örnek vermek gerekirse bilet fiyatı 20-24 Türk Lirasıydı ve 
izleyici gelmiyordu. Sonra sınırsız kart kampanyası başlatıldı. 
150 Türk Lirası olan o kartla bir yıl boyunca alışveriş merkezi 
içerisindeki akvaryumu, sinemayı, luna parkı, tema parkı vs. sı-
nırsız kullanım hakkı verildi. Biz bir anda izleyici sayısında Tür-
kiye’de ilk 10’a girdik. Müşteri için bu saydığım üç önemli unsur 
var. Fiyat, konfor, ulaşılabilirlik noktasında rekabet ortamında 
kendilerini var edebiliyorlar. Ama rekabet edemediği taraf daha 
önce bahsettiğim küçük sinemaların film alma işleri. İşin bu 
boyutunda misal şimdi sektörde adını duyurmuş X şirketi film 
çıkarıyor, Sinema salonu işleten biri olarak 3 bin 5 bin izleyiciye 
ulaşacağını ön görüyorsun. Ama dağıtım şirketi X film şirketi çı-
kardı diyor ve etiketi öne sürüyor. Film şirketi 6 hafta oynarsan 
veririm yoksa vermem diyor. Rest çeksen, almasan müşteri so-
ruyor, bu film niye yok diye, alayım desen 6 hafta alıyorsun film 
ikinci, üçüncü haftadan sonra iş yapmamaya başlıyor. Başka 

“Elektrik öğretmenliği okudum ama üniversite bitmeden sinemacı oldum.”
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film alacaksın belki daha çok iş yaptıracaksın ama bunu yapa-
mıyorsun bu konuda eşit şartlarda rekabet edemiyorsun.”

“Gerçek sinema izleyicisi filmi sinemada izliyor”

Yeni dijital platformlarının (Netfilx, Blutv) sinema sektöründeki 
etkileri üzerine düşüncelerini ifade eden Gümüşoluk “Netflix’e 
bir filmin düşmesi 6 ayı buluyor bildiğim kadarıyla. Gerçek si-
nema izleyicisi filme bakıyor film iyiyse zaten önce sinemada 
izliyor. Gerçek sinema izleyicisinin izleme alışkanlığı var zaten. 
Filmi orijinal istiyor –altyazılı- sinema konforunda izlemek isti-
yor. Teknoloji nesli dediğimiz yeni nesil belki zaten 6 ay sonra 

Netflix’e düşecek sinemaya gitmesem de olur diyebilir. Bir tek 
“Organize İşler” farklı oldu. Biz filmi aldık. Gösterimde ikinci ve 
ya üçüncü haftası film Netflix’e düştü. Hem sinema hem Netf-
lix’te eş zamanlı oynayınca sinemadaki izleyici sayısı hemen 
etkiledi. Aslında gözlemlediğim şöyle bir şey var, izleyicinin 
önüne iyi film koyarsan gelir sinemada izler. Örneğin “7. Koğuş-
taki Mucize” gerçekten güzel bir filmdi karşılığını 5-6 milyon iz-
leyiciye ulaşarak aldı. Aynı şekilde Müslüm, Naim, Ayla filmleri 
izlenme oranları da çok yüksekti. Seyirci iyi filmleri bakıyorsun 
izlenme oranları yüksek filmlerdi. Artık seyirci kendini tekrar 
eden filmlerden sıkıldı. Bilinçli izleyici iyi filmi zaten anlıyor bu 
da sayılarda karşılığını buluyor.” dedi.

Şehirlerin kendine ait kültürel hafızaları olan müzeleri, kütüp-
haneleri tiyatro ve sinema salonları vardır. Hayat telaşlarımız 
devam ederken fark etmeden önünden geçip gittiğimiz kültü-
rel miraslarımıza sahip çıkamadığımız bir çağda yaşıyoruz. 
Sahip çıkamadığımız miraslardan biri de Mecidiye çarşısının 
girişindeki “Konak Sineması”. Aynı zamanda birçoğumuzun 
ilk sinema filmini nerede izlediniz sorusunun cevabı…

Samsun İlkadım ilçesinde Uğur Cevahir tarafından işletilen 
Konak Sineması ilk film gösterimini 1974 yılında yaptı. Sade-
ce bir balkonlu salonda sinemaseverleri filmlerle buluşturan 
Konak Sineması zamanla ekonomik kaygılara yenik düştü ve 
salon sayısını 5’e çıkardı. Alışveriş merkezlerinin açılmasıyla 
birlikte salon sayısı az olan şahıs sinemarı tekelleşen piya-
saya birer birer yenik düşmeye başladı. Bunun beraberinde 
sinema salonlarının alışveriş merkezlerine hapsolmasıyla iz-
leyicilerin tüketim alışkanlıkları da değişim gösterdi. Dağıtım 
şirketlerinin salon ve izleyici sayısına göre dağıtım yapması, 
film öncesi gösterilen reklamlar, bilet fiyatlarının artması, mı-
sır savaşları derken Konak Sineması gibi nice küçük sinema-
ların kapısına zincir vuruldu.

Mimari açıdan hiçbir özelliği ve albenisi olmayan Konak Sine-
masının bulunduğu bina, ses sitemleri, elektrik malzemeleri 
satıldığı dükkânların bulunduğu bir iş hanıydı. 2014 yılında 
İşkur Han ihaleyle Evkur Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş'ye 

satıldı. Yolu mecidiyeye düşen herkesin gözleri, suntadan 
panoya yapıştırılmış afişlere takılırdı. Haziran 2016’da ise o 
panoda film afişleri yerine “sinemamız açılmamak üzere ka-
panmıştır” yazısı asıldı. Sonrasında Konak Sinemasının da 
bulunduğu o han yıkıldı. Evkur’un hukuka aykırı ve ruhsatsız 
inşaat çalışması nedeniyle inşaatı durduruldu. Bu geçmişe ait 
ilk yıkım değil Samsun’daki birçok köklü işletmenin başına ge-
len bir durumdu aslında. Bu yazıyı okuduktan sonra yolunuz 
düşerse  İstiklal caddesine, 56’lara, mecidiye çarşısına bakın. 
Birçoğumuzun çocukluk ve gençliğinin geçtiği o sokaklardaki 
kaybolan binalara ve kaybolmaya yüz tutmuş anılılarınıza ba-
kın aynı kalan çok az yapı göreceksiniz. Peki, buluşma nok-
tası olarak o anıları unutup yıkılan konak sinemasının önün-
deyim mi diyeceğiz?

‘Yıkılmış’ Konak Sinemasının Önündeyim…
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Pandemi Günlerinde 
Sinema

Berlin’de Pencereden Sinema Günleri Başladı

Almanya'nın Berlin kenti, başlatılan Windowflicks projesi ile corona virüs salgını nedeniyle sinema-
lar kapalıyken bina duvarlarında film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. Organizatörler bağımsız 
sinema için dayanışma ve destek sembolü olarak bu gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Almanya'da yeni ve yaratıcı bir proje, toplumu karantinadayken sinemanın gücü ile bir araya getirerek 'ev sineması' 
kavramını yeniden tanımlıyor. Berlin'de başlatılan Windowflicks projesi ile filmlerin bina cephelerinde yayınlanmasıyla 
tüm mahalle bir arada sinema keyfi yaşıyor. Facadekinos (cephe sineması) olarak adlandırılan etkinlikte, yerel bir iş-
letme tarafından filmlerden önce mahalle sakinlerine ücretsiz patlamış mısır dağıtılıyor. Windowflicks ekibinin bir üyesi, 
küçük bir banyoda küvetin kenarında oturup ekipmanı film projeksiyonu için hazırlıyor. Bir başka ekip üyesi de evin 
pencerelerine büyük hoparlörleri kurarak sesi tüm komşuların duymasını sağlıyor.

Pandemi sürecinde dünyada ve Türkiye’de sinemaya gidemeyen insanlar bu süreçte bir 
arada film izlemenin farklı yollarını keşfetti. 
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İtalya’da Balkonda 
Sinema

Çin'den sonra corona virüsün etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü 
İtalya'da sokağa çıkamayan halk, hayata pencere ve balkonlardan 
tutunuyor. Romalıların son formülü açık hava sineması oldu.

İtalyan’da ise palazzo tarzı apartmanlar, bugünlerde film klasikleri için mü-
kemmel bir tuval görevi görüyor. Karantina altındaki İtalyanlar, birlikte si-
nema izlemenin tadını çıkarmanın yeni bir yolunu buldu. Cinema at Home 
etkinliği sayesinde filmleri projektörlerle bina cephelerine ve balkonlara 
yansıtıp tüm mahallece izleyebiliyorlar. Üstelik evden çıkmak zorunda kal-
madan.Çok beğenilen fikir Filipinler, Vietnam, Fransa, ve ABD’de uygulan-
maya başlandı.

Arabalı Sinema Günleri

Nevşehir Belediyesi tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında 
sinemaseverleri buluşturmak için Arabalı Sinema Günleri etkinliği 
düzenlendi.  Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araç içeri-
sindeki sinemaseverler hafta sonları ücretsiz olarak düzenlenen 
etkinlikte “Türk İşi Dondurma, Müslüm filmleriyle salgın günlerinde 
sinemanın tadını çıkardı...

Nevşehir Bektik Mahallesi’nde bulunan kamyon ve tır garajında gerçekleş-
tirilen etkinliğe araçları ile gelen Nevşehirliler kurulan dev ekranın önüne 
araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izledi. Filmlerin 
seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçların-
dan inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafın-
dan gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

İzmir’de Açık Hava Sineması Kayıtları 
19 Saniyede Tükendi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin corona virüsü önlemleri nedeniyle 
sinemaya gidemeyen İzmirliler için düzenlediği nostaljik arabalı 
sinema etkinliği düzenlendi.

İzmir’in farklı 6 noktasında eş zamanlı Açıkhava gösterimi düzenlendi. 
Online başvuran ilk 750 kişinin katılım hakkı kazanacağı etkinlikte kayıtlar 
19 saniye içinde doldu. Etkinliğin resmi internet sitesine göre, film göste-
rimine kayıt formunu dolduran ilk 750 araç sahibi katılabildi.Bostanlı, İn-
ciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon 
Alanı, Buca ve Çiğli’de kurulan dev perdede Bayi Toplantısı filmi ücretsiz 
gösterildi. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde 
sinema keyfi yaşadı. Filmin sesi fm radyo frekansı üzerinden arabalardan 
dinlenebilecek. 2 saat süren film gösterimi sırasında izleyicilere maske, 
patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi.Seyircilerin arabaları içinde otu-
rarak film seyrettikleri arabalı açık hava sineması konseptinin tarihi, İkinci 
Dünya Savaşı öncesine uzanıyor.



Zoetrope
26

“Ayla,  
Gösterildiği  
Her Ülkede  
Gönülleri  
Fethetti”

Dünyada ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yönet-
meni Can Ulkay, önde gelen markalara çektiği binin üzerinde reklam filmiyle sektörde 
başarılı işlerde adından sıkça söz ettiriyor. Ulkay’la yönetmenlik serüveni ve biraz da 
Oscar’dan bahsettiğimiz samimi röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. Okurken bizim 
kadar heyecan duymanız dileğimizle!

Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeyi 
anlatan Ayla filmiyle adını dünyaya duyuran, Türki-
ye’nin önemli sanatçıları arasında yer alan Müslüm 
Gürses’in hayatını konu alan Müslüm filmiyle bunu 
perçinleyen yönetmen Can Ulkay kimdir?

Merhabalar, İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema 
- Televizyon bölümünü bitirdikten sonra önce TRT İstanbul 
televizyonu ve ardında yaklaşık 30 sene boyunca Türkiye ve 
dünyanın birçok önde gelen markaları için reklam yönetmen-
liği yaptım. Bu süre içerisinde yüzlerce markanın binin üze-
rinde reklam filmini yönettim. Yönettiğim reklam filmleri Kristal 
Elma, Effie, Epica ve Cannes gibi yarışmalarda pek çok ödül 
aldı. 2001 yılında çektiğim Coca-cola “sokakta hayat var” 
reklam filmi, yaklaşık 30 ülkeye 20 farklı dilde hazırlanarak 
satılma başarısı gösterdi. Sezen Aksu ve Sertab Erener’in 
bazı single’larının müzik videolarının yönetmenliğini yaptım. 
Sertap Erener için hazırladığım “Öyle de güzel” müzik vide-
osu ile 2013 yılının en iyi müzik klibi ödülünün sahibi oldu. 
2015 yılından itibaren 30 yıllık reklam ve müzik video yönet-
menliği ile montaj tecrübemi sinema filmi yönetmenliğinde 
denemeye karar verdim. “Sarıkamış Çocukları - 2015”, “Ayla: 
The Daughter of War - 2017”, “Müslüm - 2018”, “Türk İşi Don-
durma - 2019” sinema filmlerinin yönetmenliğini gerçekleş-
tirdim. Özellikle 2017 yılında yönetmenliğini yaptığım dram 
filmi “Ayla: The Daughter of War”, 90. Oscar Akademi ödül-
leri Yabancı Dilde En İyi Film dalında Türkiye’nin Oscar aday 
adayı oldu. Ayla filmi toplamda tüm dünyada 30 a yakın ödül 
ve seçki başarısı yakaladı. Diğer filmlerim Müslüm, Türk İşi 
Dondurma ve Sarıkamış Çocukları ile pek çok ödülün sahibi 
oldu. Şu anda yeni sinema filmi projelerimin çalışmalarını sür-
dürmekteyim. Aynı zamanda reklam sektörü ile de çalışarak 
çeşitli markalara yönetmenlik hizmeti vermeye devam etmek-
teyim. Bir çok üniversitenin workshop ve seminerlerine eğit-

men ve konuşmacı olarak katılarak öğrencilere kariyerlerine 
yön verme, mesleki liderlik ve sinema endüstrisi konularında 
tecrübelerimi, bilgi ve birikimlerimi aktarıp onların gelecekteki 
kariyer seçimlerine yardımcı olmaya çalışmaktayım.

Önde gelen birçok firmanın reklam filmlerinin yö-
netmenliğini yaptınız ve  binin üzerinde reklam filmi 
çektiniz. Sinema filmi çekmeye nasıl karar verdiniz? 
Bu karar zor oldu mu? Reklam filmi ile sinema filmi-
ni karşılaştırırsak eğer hangisinin çekimi daha zor?

“Film yapmanın dili tektir” 

Ben sinema akademisi mezunuyum biliyorsunuz. Sinema 
hep vardı hayatımda. Yani bunu 30 yıllık reklam yönetmen-
liği sürecinde çekmiş olduğum reklam filmlerinin birçoğunda 
renk, ışık ve kadraj olarak görebilirsiniz. Reklam dünyasının 
kaotikliği, hızı ve hep yenilenen süreci beni uzun yıllar reklam 
dünyasında tuttu. Tutmaya da devam ediyor. Diğer yandan 
sinema filmi konusunda doğru projeyi beklemek yerine doğru 
projeyi aramak ve bulmayı başardım diyebiliriz. Bu geçiş bir 
gün mutlaka olacaktı ve sonunda oldu. Doğru proje benim 
için sadece güzel ve doğru bir hikâye değildi hiç bir zaman. 
Doğru proje; iyi bir hikâyenin, yaratıcı bir yapım, iyi bir oyuncu 
desteğiyle gerekli finans sağlanarak bir filme dönüştürülme-
siydi. Yıllarca sinema yapmak isteyen bunun için “başlayalım 
da devamı gelir” diyen birçok yönetmen yapımcı arkadaşım 
oldu. Pek çoğu bitirebilmek için büyük çabalar sarfettiler, çok 
uğraştılar ve ne yazık ki istedikleri gibi film yapamadılar. Ben 
istediğim filmi yapmak için uygun şartların oluşmasını bek-
ledim. Sonunda Ayla filmiyle beraber doğru sinema kuralları 
içinde bir sinema filmi yapma olanağına kavuşunca tereddüt-
süz sinemaya geçiş yaptım...

Söyleşi
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Bu arada reklamı ve müzik kliplerini bırakmadım. Onlara da 
devam ediyorum...
Reklam, müzik klibi ya da sinemayı birbirlerinden ayırmıyo-
rum zorluk olarak. Hepsinin yöntemi farklı, çalışma sistemi 
farklı ama dili aynı.

Dediğim gibi; ister reklam, ister klip, belgesel ya da sinema fil-
mi.., hepsinin dili birdir... Film yapmanın dili tektir. Farklı olan, 
her birinin anlatım şekildir.

Ben hepsini profesyonel anlamda yapmış bir yönetmen ola-
rak aralarında bir fark göremiyorum. Aksine hepsini denemiş 
olmak fark yerine çok daha fazla avantajlar getirebiliyor size.

Yönetmenlerin kendilerine özgü çekim teknikleri 
olduğunu biliyoruz. Bir sinema filminde Can Ulkay 
denildiğinde sizin filminiz olduğunu anlayacağı-
mız teknikler nelerdir? Bir yönetmenin kendine has 
özellikleri nasıl oluşuyor?

Yukarıda bahsettiğim gibi her ne kadar sinema okumuş ol-
sam da, 30 yıllık reklam yönetmenliği süresince edindiğim 
tecrübeler, alışkanlıklar ve reklam reflekslerim var.
Reklamda bir hikâyeyi 30 ila 60 saniye de anlatma zorun-
luluğunuz var. Bu da anlatım, kurgu ve müzik kullanımı 
alanında bana bir takım avantajlar kazandırmış durumda.
Bir yönetmenin kendine has özellikleri yani tarzı iş yaptık-
ça oluşur, kendine yakın bulduğu hikâyeler ve kullandığı 
teknikler, Kreatif çözümlerle oluşur. Okuduklarıyla, dinle-
dikleriyle, gördükleriyle ve tüm bunları biriktirip yorumla-
dıklarıyla oluşur...

Ben henüz 4 sinema filmi çekmiş bir yönetmen olarak tar-
zımın net bir şekilde ortaya çıktığını düşünmüyorum. Ama 
bu güne kadar yaptığım işlerde olduğu gibi ve bundan son-
ra yapacağım işlerde de kesin olarak temiz, kalitesi yük-
sek, duygusu iyi verilmiş, özenli, uluslararası film standart-
larına uygun işler göreceğinizi söylemek isterim.
 

Ortak yapım filmlerin daha fazla gösterim şansı olu-
yor ve festivallerde daha fazla yer veriliyor. Başarılı 
ortak yapımlardan biri olan “Ayla” filminin batıda 
yer etmesinin amaçladığınız çekim tercihleriniz oldu 
mu? (çekimlerde bilinçli tercihleriniz oldu mu?)

“Biz Ayla filmimizi ortak yapımcı avantajlarından çok; evrensel bir 
hikâye, dil çeşitliliği ve ana akım sinema anlatımıyla dünyada yer 
almasını amaçladık”

Öncelikle, basılı ve görsel basında söylendiği gibi Ayla filmi-
miz ortak bir yapım değil. Filmin ortak yapım olabilmesi için 2 
(ya da daha çok) ortak tarafından maliyetinin karşılanması ve 
ortaklık anlaşmalarının yapılmış olması lazım. Ayla filmimizin 
bir bölümünün Güney Kore’de çekilmiş olması ve filmde çok 
sayıda Koreli oyuncu kullanılması sebebiyle hep “Türk-Güney 
Kore ortak yapımı” algısı oluştu. 

Evet, farklı ülkelerle ortak yapımların kendine göre avan-
tajları oluyor. Mesela gösterimleri koşulsuz olarak ortak ol-
duğunuz ülkelerde sorunsuz gerçekleşebiliyor.
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Ortak ülkeler filminizi hem yapım (üretim), hem dağıtım (gös-
terim), hem de pazarlama konularında daha çok sahipleniyor-
lar. Bu elbette çok büyük bir avantaj. Biz Ayla filmimizi ortak 
yapımcı avantajlarından çok; evrensel bir hikâye, dil çeşitliliği 
ve ana akım sinema anlatımıyla dünyada yer almasını amaçla-
dık... Ayla, evrensel bir konusu, farklı dillerde diyalogları ve ana 
akım sinema anlatımı ile tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. 
Bilinçli tercihlerimiz başından beri bu konulardı...
 
Ayla filmi Akademi Ödülleri nam-ı değer Oscar’da En 
İyi Yabancı Film kategorisinde Türkiye’nin aday ada-
yı filmi olacağı belirtildi ve yanılmıyorsam son 9 ada-
yın kalacağı liste açıklanmadan kısa bir süre önce 
Oscar’dan çekildiği haberlere yansıdı. Yaptığınız bir 
röportajda “ o heykelcik buraya gelecek” ifadelerine 
yer vermiştiniz. O süreçte nelere yaşandı?

 “Oscar için sadece iyi film yapmış olmanız gerekmiyor”

Öncelikle Oscar sürecinden biraz bahsedeyim...
Ayla ile birlikte bu Oscar duygusunu çok derinden yaşadık. 
Klasik bir deyim vardır “kazanmak değil, yarışmak önemli”... 
Bu deyim Oscar adaylığı için yazılmış sanki... Kazanmayı her 
aday gibi ben de istedim elbette. Fakat o yarışın içinde olmak, 
o süreçte Hollywood’da bulunmak, gösterimler yapmak, si-
nema endüstrisinden insanlarla filmini paylaşmak, tartışmak, 
konuşmak, alkışlanmak, eleştirilmek.., Bunların hepsini oscar 
adaylık süresince dolu dolu yaşıyor olmak çok değerliydi.

Bir film yapıyorsanız ve hedefiniz en üst ise bu Oscar’dır... 
Kabul edersiniz ya da etmezsiniz bu da bir tartışma konusu-
dur... Türkiye tarafından aday adayı gösterilmek bizim için çok 
önemliydi. Oscar yolculuğumuz 24 Ağustos günü adaylığımız 
açıklanınca büyük bir heyecanla başladı... Her zaman iddialı 
olmak lazım ve bunun için çalışmak, çaba göstermek ve emek 
harcamak lazım... Bu yüzden elbette ki iddialı konuştuk hep. 
Türkiye’de de böyleydik, Amerika’da da... Kaybedeceksek de 
bir şey yapmadan, çaba göstermeden kaybetmek istemedik. 
Oscar başka bir basamak. Planlamasını, çalışmasını başka 
türlü yapmanız gerekiyor. Çekim, yapım, gösterim dışında çok 
farklı bir konu... Ve Oscar için sadece iyi film yapmış olmanız 
gerekmiyor. Uzun ve çok planlı bir çalışma dönemi geçirmeniz, 
lobi ve tanıtım faaliyetlerini çok iyi yönetmeniz gerekiyor... Sizin 
filminiz ile birlikte yaklaşık 90 ülkeden farklı filmler ve önemli 

yönetmenler yarışıyor... Ayla evrensel diliyle, duygusuyla, pro-
düksiyon kalitesi, hikayesi ve sinematografiğiyle iddialı bir aday 
olarak yarıştı... Yönetilmesi gereken “Oscar yolculuğu süreci” 
çok önemliydi. Ben bu süreçte yaşadıklarımı “Yönetmenin Os-
car günlüğü” adı altında bir kitapta yayınlamayı planlıyorum.
Ayla’nın Oscar süreci hakkında pek çok haber yapıldı. Belirt-
tiğiniz gibi “son 9 adayın kalacağı liste açıklanmadan kısa bir 
süre önce Oscar’dan çekildiği” haberleri gibi pek çok farklı ha-
ber yayınlandı. Eğer o 9 da olsaydık zaten şu anda bambaşka 
konular konuşuyor olurduk... Sadece şunu söylemek isterim ki 
Ayla, Oscar’a çok ama çok yaklaştı. Bunun böyle bilinmesini 
isterim...

Kazanmak tabi ki çok önemli ama hem Türkiye de hem de 
yurtdışında yaşadığımız deneyimler, övgüler, inanılmaz pozi-
tif eleştiriler Ayla’yı zaten gönlümüzün en özel köşesine koydu 
şimdiden... Ayla bu süreçte gösterildiği her salonda, her şehir-
de ve her ülkede gönülleri fethetti ve fethetmeye devam ede-
cek... Bizim için en büyük ödül ve gurur bu...

Türkiye’nin birçok ilinde önemli festivaller ve ulus-
lararası film yarışmaları gerçekleştiriliyor ancak yine 
de bir Oscar kadar haberlerde yer edinilmiyor. Sizce 
Türkiye’de sinema hak ettiği değeri görüyor mu?

“Türkiye’de hem ana akım hem de ulusal/bağımsız sinemaya gere-
ken önemin verilmesi lazım”

Türkiyemiz hem ulusal hem de uluslararası festivaller açısın-
dan oldukça zengin... Bu festivallerin daha kaliteli hale gele-
bilmesi için başta devletimiz, yerel yönetimler ve sponsorların 
ciddi bir şekilde devreye girmesi ve aktif kullanılması gerekiyor. 
Festivallerin büyümesi, çeşitliliklerinin artması Türkiye’de sine-
manın hak ettiği değeri görmesine ve uluslararası anlamda da 
değer görmesine sebep olacaktır... Türkiye’de hem ana akım 
hem de ulusal/bağımsız sinemanın hak ettiği değeri görebil-
mesi için her iki akımın da sinemaya ve sinema endüstrisine 
hizmet ettiği unutulmamalı ve her ikisine de gereken önemin 
verilmesi lazım. Her iki akımın da ayırt edilmeksizin maddi ve 
manevi olarak desteklenmesi ve ödüllendirilmesi gerekiyor. 
Dünyanın Türk sinemasını hem bağımsız hem de ana akım 
anlamında tanıması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Böyle-
likle Türk sinemasının değerinin zamanla ve iyi bir planlamay-
la ortaya çıkacağına inanıyorum. Dünyada popüler/Ana akım 
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sinemanın salonlara hâkimiyeti ve tabi ki sinemanın endüstri 
olarak büyük pazarlama değeri kazanması, Ulusal/bağımsız 
filmlerin yaratılma, gösterilme ve dağıtım aşamasında büyük 
sorunlar yaşanmasına neden oluyor... Festivaller, Ulusal/ba-
ğımsız sinemamızın seyirciyle buluşabilmesi için tek seçenek 
olarak kalıyor... Bu sadece bizim için değil bütün dünyadaki ül-
kelerin Ulusal/bağımsız sinemaları için çözülmesi gereken en 
önemli sorun olarak gözüküyor. Oscar ve benzeri oluşumların 
bu kadar etkili ve popüler olmasının sebebi genelde Ana akım 
sinemaya hizmet ediyor oluşu. Bu sebeple Oscar bu kadar çok 
konuşuluyor ve haber oluyor. Sinemanın sanat tarafıyla birlikte 
“Entertainment” yani eğlence tarafını oldukça iyi kullanmayı bi-
liyor... Oscar, 1929 yılından beri yaklaşık 92 yıldır bu güçlü ve 
popüler oluşumunu sürdürüyor...

Biyografi filmi çekmenin zorlukları nelerdir? Müslüm 
filminde ne gibi sorunlar yaşadınız? Müslüm Gür-
ses’in bir dönemin sosyo-kültürel faktörlerini de göz 
önünde bulundurduğunuzda izleyicide nasıl bir etki 
uyandırmayı amaçladınız ve bu etki için nasıl bir yol 
izlediniz?

“Filmde karakteri anlatırken hata yapma şansınız yoktur”

Biyografi çekmenin hem zor hem de avantajlı tarafları mutlaka 
var... Zor olan kısmı; bilinen, topluma mal olmuş kişi ya da kişi-
leri doğru ve net bir şekilde anlatabilmek. Çünkü bu kişi ya da 
kişiler topluma mal olmuş insanlardır ve toplumun belli kesimi 
tarafından çok iyi bilinirler. Dolayısıyla filmde bu karakteri anla-
tırken hata yapma şansınız yoktur, olamaz. Avantajlı tarafı ise; 
biyografik anlatımda güçlü bir ön çalışma İle iyi ve doğru bilgi-
lere ulaştığınız takdirde elinizde çok fazla malzeme toplanmış 
olur. Hem hikaye, hem prodüksiyon için her türlü bilgi ve belge 
elinizin altında kullanıma hazırdır. Biyografi sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada etkin bir tür değil. Toplumlar tarafından 
benimsenmiş, sevilmiş, topluma mal olmuş insanları sinema 
üzerinden anlatmak elbette kolay bir iş değil. Çünkü bu tarz 
insanlar bulundukları toplumların kahramanları, efsaneleri... Bi-
yografik anlatımdan bahsedersek, bu anlatımı hangi taraftan, 
hangi açıdan anlatacaksınız? İşte en önemli konu bu. Müslüm 
baba filmi bu açıdan bakıldığında çok zordu. Müslüm Gürses’i 
bir çemberin tam ortasına koyun ve etrafını 360 derece dol-
durmaya başlayın... Hayatı var, çocukluğu, kardeşleri, annesi 
babası var... Fakirlik, göç, sosyal hayatları var. Müziği var, etra-

fındaki birçok değerli, ona yol gösteren insan var. Limoncu Ali 
var, Burhan Bayar var. Pavyon hayatları, gazino hayatları var. 
Adana var, İstanbul var. Filmleri var, şarkıları var. Trafik kazası 
var, onunla bozulan bir sağlığı var. Büyük aşkı Muhterem Nur 
hanımefendi var. En önemlisi ona tapan, onu farklı seven bir 
can kitlesi var... Müslüm Gürses gibi bir efsanenin çemberin-
de, her yönünde dolu dolu hayatlar, hikâyeler, karakterler var... 
İşte bahsettiğim zorluk buydu. 2 saat içinde nasıl bir Müslüm 
Gürses biyografisi anlatmamız lazım, insanlara Müslüm babayı 
nasıl anlatmamız lazım. Sanırım seveni sevmeyeni, tanıyanı 
tanımayanı için en doğru biyografiyi yaptığımızı düşünüyorum. 
İnsanların yoğun ilgisi bu yüzden oldu Müslüm filmimize.
 
Yapım ve dağıtım ağlarının Amerikan şahıs holding-
leri tarafından tekelleştirilmesi ve dünya kültürleri-
nin önemsizleştirilerek değerinin düşürülmesine yol 
açtı. Küreselleşme Türk sinemasını ve Türk sinema-
sındaki yönetmenlerin çalışmalarını nasıl etkiledi?

Bahsettiğim gibi sinema artık çok popüler bir “entertainment” 
(eğlence) aracı ve politik/siyasi anlamdaki gücü yanında para 
kazanılan çok büyük bir endüstri... Amerika yani Hollywood si-
nemanın bir “entertainment” olduğuna inanıyor ama kusursuz 
yapılması şartıyla. Yani sinema bir eğlence aracıdır ve ama en 
iyi şekilde yapılmalıdır... Bu hedef doğrultusunda Hollywood 
teknolojinin de büyümesini çok iyi kullanarak sinemayı adeta 
tüm dünyada tekelleştirdi... Ülkeler kendi öz kültürlerini sana-
tın her dalını dolu dolu kullanarak dünyaya yayarken sinemayı 
da elbette etkili bir şekilde kullanıyorlar. Biliyoruz ki sinemanın 
gösterim 
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yeri salonlar... Bu salonlar ne yazık ki tekelleşmenin etkisi 
ve endüstrinin gücü sebebiyle dünya kültürlerini izleyebile-
ceğimiz filmleri seyirciyle buluşturamıyorlar. Bu Türk sine-
masını ve Türk sinemasındaki yönetmenlerin çalışmalarını 
elbette çok etkiliyor.

Ulusal/bağımsız sinema filmleri ve yönetmenleri filmle-
rini ne yazık ki sadece festivallere ait salonlarda göster-
me şansı buluyor. Diğer taraftan ana akım Türk sinema 
filmleri ve yönetmenleri, yüzlerce salonda gösterime giren 
Hollywood filmleri arasında filmlerine yer bulabilmek adına 
kendilerinin çekmek istemeyecekleri (özellikle komedi ve 
aksiyon tarzında) “sabun köpüğü” işleri yapmak zorunda 
kalıyorlar. Bu popüler, ucuz ama risksiz işler ana akım si-
nema yönetmenlerinin yeteneklerini sergilemesini de bü-
yük ölçüde engelliyor.

Türk izleyici profilini nasıl yorumlarsınız? Seyirci 
nelerden hoşlanıyor? Perdede neleri görmek isti-
yor?

Türk seyirci profili kısa sürede çok büyük değişkenlik göste-
ren bir yapı... Bu değişkenlik her sene bizim işleri çekerken 
çok dikkatli düşünüp doğru filmler yapmayı planlamamı-
za beden oluyor. Televizyon, internet ve dijital platformlar 
Türk izleyicisini kendine çekmeyi başardı. Türk izleyicisi 
tüm bu alternatifleri yoğun bir şekilde kullanıyor. Türk izle-
yicisi sinemada gülmeyi seviyor, ağlamayı da seviyor do-
layısıyla komedi ve dram filmlerinin sinemada öncelikle iş 
yapmasının ve beğenilmesinin sebebi bu. Perdede sevdiği 
konuları, beğendiği oyuncularla görmek, seyretmek istiyor. 
Sevdiği filmleri, işleri gerek sosyal medyada gerek karşı-
lıklı konuşarak paylaşmayı yorumlamayı seviyor. Sinema 
izleyicisi olarak baktığımızda sinemayı seven ve iyi filmi 
ödüllendiren bir seyircidir Türk seyircisi... Biz bunu Ayla ve 
Müslüm filmlerimizde ödüllendirilerek gördük.
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Augustus ve Louis Lumière Kardeşler’in icadıyla birlikte sinema serüveni 
1895’de Paris’te başladı. Ücretli olarak gösterime giren ilk sinema filmini 
25 kişi izledi.
Türkiye’de ise Cumhuriyetin ilanıyla birlikte her alanda yaşanan dönüşüm sinemada da yaşanmıştır. Fuat Uzkınay’ın 
Ayestefanos anıtının Kasım 1914’te yıkılmasına ilişkin filmi, “Ayestefanos Abidesi” çekilen ilk Türk filmi, Fuat Uzkınay 
da ilk Türk sinemacısıdır.Sinema salonlarının ve sinema filmlerindeki çeşitliliğin artmasıyla birlikte sinema izleyicisi her 
geçen gün artış göstermektedir. Mc Luhan’ın deyimiyle artık dünyanın küresel köy olması uluslararası film dolaşımını 
arttırmış, sinema sektörü de pazarda büyük bir paya sahip olmuştur.

Türkiye’de Sinema Salonu Sayısı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 verilerine göre, Türkiye’de sinema salonu sayısı yüzde 2001 yılında 580 iken 
2018 yılında bu sayı 2 bin 858’e yükseldi. Teknolojinin ve Dijital sektörün gelişmesiyle birlikte sinema salonları sayıları 
giderek artış gösterdi.  2017 yılında 2 bin 692 olan sinema salonu sayısı, 2018 yılına göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 
oldu. Türkiye’de en fazla sinema salonuna sahip şehir olarak İstanbul yer aldı. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan 
ve Şırnak oldu.

Yabancı Filmler için Türkiye önemli bir pazar

Gösterilen film sayısı 2017 yılında toplam 58 bin 214 iken 2018 yılında bu oran yüzde 12,5’lik artışla 65 bin 501’e 
ulaştı. Yabancı filmler Türkiye pazarında daha fazla yer buldu. 2018 yılında gösterilen yabancı film sayısı 35 bin 356, 
yerli filmlerde ise bu sayı 30 bin 145 olarak yer alıyor. 80’li yılların sonlarında yürürlüğe giren Yabancı Sermaye Yasa-
sından sonra yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket kurup dağıtım ve gösterim haklarını elde etmesi hala günümüzde bu 
sistemin işlediğini göstermektedir.
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2019 yılında zirvedeki film “7. Koğuştaki Mucize”
Box Office Türkiye 2019 yılındaki seyirci verilerine göre 5 milyon 316 bin 933 toplam seyirci sayı-
sıyla “7. Koğuştaki Mucize” filmi  89 milyon 557 bin 347 Türk Lirası hasılatıyla zirveye sahip film 
oldu.
“Sevda Karşısında Ne Önemi Var Hayatın”
Başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel’in paylaştığı, Yavuz Turgul’un yönettiği ve senaryosunu 
yazdığı Türk film tarihinde kırılma noktası olan “Eşkıya”, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 
339 kişi tarafından izlenmişti. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989’dan sonraki dönemde, 
gösterime girdiği 1996’dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden 
filmdi.
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Sinemaseverlerin Tercihi 
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Sinema seyirci sayısı 2018 yılın-
da, 2017 yılına göre %5,4 aza-
larak 64 milyon 772 bin 380 kişi 
oldu. Yerli film seyirci sayısı %3,4 
artarak 39 milyon 195 bin 881 
kişi olurken, yabancı film seyirci 
sayısı %16,4 azalarak 25 milyon 
576 bin 499 kişiye ulaştı.

Gösterilen Yerli Film Sayısı 
%19,3 arttı

Gösterilen film sayısı 2018 yılında, 
2017 yılına göre %12,5 artarak 65 
bin 501 oldu. Aynı dönemde göste-
rilen yerli film sayısı %19,3 arta-
rak 30 bin 145 olurken, gösterilen 
yabancı film sayısı %7,3 artarak 35 
bin 356 oldu.
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Burcu Akbaş 
Doğum Yeri : Ankara 
Doğum Tarihi : 18 Nisan 1982 
Eğitim : Ankara Dikmen lisesi   
İstanbul Bilgi üniversitesi Televizyon ve Gazetecilik Bölümü 
Görev aldığı bazı işler.
• Hanımın Çiftliği / Yönetmen Yardımcısı 
• Gökten Üç Elma Düştü 
• Kara Sevda 2. Yönetmen 
• Zalim İstanbul / 2. Yönetmen 
• Küçük Gelin / 2. Yönetmen 

Kenan Arda Öztürk 
2 Aralık 1992 yılında Bolu’da doğdu. İlk orta lise 
eğitimini Bolu’da tamamladı. 2011 yılında İstanbul 
Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümüne 
girdi. Halen birçok dizi ve sinema filminde yönetmen 
yardımcılığı görevini sürdürüyor. 
Görev aldığı bazı işler. 
2016: 46: Yok Olan (Star, tv dizisi) 
2017-2018: Dip (PuhuTv, internet dizisi) 
2019: Halka (Trt, tv dizisi) 
2019: 7.Koğuştaki Mucize (sinema filmi) 2019: Kardeş 
Çocukları (Star, tv dizisi)

Söyleşi
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Yönetmenlik 
O Koltuğa  
Sahip Olmak  
Mıdır?
Film ve dizi setleri, çoğumuzun yakından bilmediği, fakat hep 
merak edilen bir alan olmuştur. Sette neler yapılır, saat kaçta 
kalkıp sete gidilir, kaç saat çalışılır hep merak konusu olmuştur. 
Yönetmen, yönetmen yardımcıları, görüntü yönetmenleri, sa-
nat yönetmenleri, ses ve ışık görevlileri, prodüksiyon amiri, mü-
zik editörü ve sette görev alan onlarca çalışan… 

İşte emeğin yoğun olarak ortaya koyulduğu bu alanı verdiği ta-
limatlarla adeta çekip çeviren ve ortaya çıkan yapımın aslında 
baş aktörü/aktristi olan yönetmenleri; mesleğin parlayan yıldız-
ları Burcu Akbaş ve Kenan Arda Öztürk ile konuştuk. 

Türkiye’de sinema sektöründe kadın olmak, yönetmenlik kimli-
ği ve varoluş süreciyle ilgili deneyimlerini paylaştığı dinamik bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

Biz sorduk, onlar içtenlikle cevapladı. Röportajdan aldığımız 
keyfi, sizin de okurken alacağınıza inanıyor ve sizi bu keyifli 
sohbete davet ediyoruz.
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Yönetmenlik ciddi bir organizasyon becerisi gerektiriyor. Aynı zamanda hayal gücü ve yaratıcılık gerek-
tiren özel bir meslek olduğunu düşünüyoruz. Yönetmen koltuğuna ilk oturduğunuzda neler hissettiniz? 
Kaç yıldır sektördesiniz? 

“İlk yönetmen koltuğuna oturduğumda hayalim gerçekleşti demedim. Yönetmen koltuğuna oturmakla, kendini yönetmen olarak hissetmek 
arasında ciddi fark varmış bunu bugün söyleyebiliyorum.”

Burcu Akbaş: Yönetmenliğe 2010 yılında oturdum. İlk yönet-
men koltuğuna oturduğumda hayalim gerçekleşti demedim. 
Henüz kendimi yönetmen gibi hissetmiyordum. Yönetmen 
koltuğuna oturmakla, kendini yönetmen olarak hissetmek ara-
sında ciddi fark varmış bunu bugün söyleyebiliyorum. Oturdu-
ğumda sadece heyecan, kaygı ve bazen de umutsuzluk vardı. 
Nasıl baş edeceğimi bilmiyordum ve bunu öğrenmeye çalışı-
yordum. Ama büyük bir heves vardı. Hep ne yapabilirim, nasıl 
anlatabilirim, özellikle çalıştığım yönetmenlerin yaptıklarını 
hatırlamak ve onları taklit etmek vardı. Ya da tecrübe ettiğim 
yönetmenlerin yaptığını yapmamam lazımlar vardı. Bazı eleş-
tirdiğim şeyleri de durumları birebir yaşadığımda kullanmam 
gerektiğini de gördüm, hak da verdim. Yani orada olan olay 
tesadüfen olmuyor onu gördüm. Çok büyük sorumluluk aldım. 
Dizinin yüzde 70’ini ben çekiyordum. İlk deneyimimdi ve Allah 
ne verdiyse diye girdiğim bir şeydi. Ama kendimi yönetmen 
oldum ve ben bundan sonra da yönetmenlik yapacağım diye 
düşünmüyordum. Çünkü orada bir şey tecrübe ettiğimi biliyor-
dum. İyi de olsa kötü de olsa onun bir tecrübe olduğunun far-
kındaydım. Koltuğa oturmak demek yönetmen olmak demek 
değil. Oturmamak da aynı şekilde yöneten olmamak demek 
değil, onu da gördüm. Bir yerde de beni o koltuğa oturtma-
dılar ama yönetmen ben değildim. Yönetmek ne demek onu 
bu sektörde yaşaya yaşaya gördüm. O koltukla ilgili olan bir 
şey değil sadece. Hem koltuğa oturanı yönetebiliyor hem de 
yönetebiliyor olanın koltuğa oturtturulması gerekiyor. Ama bu 
bazen olmayabiliyor. Bunu da olması için sen gayret göste-
riyorsun. Çok beğenmediğim insanlara asistanlık yaparken 
şunu soruyordum içimden, ‘Onu oraya oturtan ne?’ Sonra be-
nim bilmediğim, onun bildiği bir şey var ki o oraya oturabiliyor 
diye düşünüyordum. Beğensem de beğenmesem de hiçbir 
yönetmenime saygısızlık etmedim. Benim yapamadığım, be-
nim keşfedemediğim onun keşfettiği, hak ettiğini düşündüğü 

bir yer vardı. Ben oralarla ilgilendim. Çok kolay olmadı evet, 
2010 yılında o koltuğa oturdum. Ama yönetmenlik kimliğini 
çok daha geç aldım.  Şunu biliyorum; ben, o zamanlar da yö-
netmendim. Birçok projeye benim katkım çok büyüktü. Aslın-
da oyunculukta da görüntü yönetmenliğinde de herkes yaptığı 
işte yetkin olmak istiyor. Bunun sancısını yaşıyor. Bir işi iki, 
üç kişi yönetemez. Devleti de yönetemez, kendini de yönete-
mez. Bir duygudan çıkması gerekiyor yönetimin. Yönetmen-
lik zaten masada, görüşmelerde, senaryo okurken başlıyor. 
Koltukla ilgili bir şey değil. Yönetmenlik, kendini yönetmekle 
başlıyor. Aslında ben hiçbir zaman asistanlık yapmadım. Ben 
yönetmen olmadım, bence ben hep yönetmendim. Asiste 
ettiğim kişiyi yönetmeye çalıştım, yönetilebilir olmadım. Ben 
oyunculuk meşrepli de biriydim. Konservatuarda da kazan-
dım mesela ama gitmedim. Yönetilmek istemedim çünkü içsel 
olarak onu fark ettim. Ben çocukken de yönetiyordum. Ailemi 
de yönetiyordum. Sende olan yapıyı keşfetmek aslında yö-
netmenlik. 

“Yönetmenlik böyle bir şövalyelik gibi ‘hadi seni şövalye ilan ediyo-
rum, kalk yönet’ gibi bir durum zannediliyor ama o değil. Yönetmenlik, 
gerçekten o sete hâkim olabilme durumu”

Kenan Arda Öztürk: Bende asistanlığa başladığımda yönet-
menliği sanki bir koltukla çözülebilecek olduğunu düşünüyor-
dum. Yönetmenlik böyle bir şövalyelik gibi ‘hadi seni şövalye 
ilan ediyorum kalk yönet’ gibi bir durum zannediliyor ama o 
değil. Yönetmenlik, gerçekten o sete hâkim olabilme durumu. 
Burcu’nun yaptığı şey de o koltuğa oturmadan o sete hâkim 
olmayı hissedebilme hali. Yani aslında o yetkinliği kazandığı-
nı kendi fark ettiği an. O zaman aslında yönetmenlik yapma-
ya başladığını hissediyor insan galiba. Ondan sonra koltuğa 
oturması sembolik bir karşılık.
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“Kadın yönetmen” tabirinin kullanılmasına karşıyız. Bu tabirin kullanılmasının nedenini kadınların birçok 
sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık olarak görüyoruz. Yönet-
menlik yapan kadın sayısı sinema tarihi boyunca az değil ama erkeklerle karşılaştırdığımız zaman fark 
ortaya çıkıyor. Bizler de bu konu üzerinde dikkat çekmek ve yeter artık demek istiyoruz! Türkiye’deki 
yönetmenler “kadın” kimliğiyle kendilerini sette nasıl var ediyor?

“Kadın olarak sıkıntı yaşamadım. Ama sette kadın kimliğimi bir ke-
nara bıraktığım için yaşamadım”

Burcu Akbaş: Sette kendimi ifade etmekle ilgili şu an zorlan-
dığımı hiç düşünmüyorum. Kadın oyunculara da erkek oyun-
culara da yapımcıya da yönetmenlere de, ekibe de kendimi iyi 
ifade ettiğimi düşünüyorum. Ama çok zorlandım. Kendimi na-
sıl ifade edeceğimi bulana kadar çok zorlandım. Kendimi ifa-
de edemiyordum. Sadece cinsiyet üzerinden ben mobbinge 
uğradım dersem hem yalan hem doğru olur. Kadın olduğum 
için kadınlar tarafından desteklenmediğimi de gördüm. Kadın-
ların kadınlığa karşı bir sıkıntısı olduğunu hissettiğim çok dö-

nem de oldu. Kadınlar kendi kadınlıklarıyla ve diğer kadınlar-
la barışık değil dediğim çok yer oldu. Erkeklerin uğraşmadığı 
şeylerle uğraşan kadınlar var sektörde. Mobbing uygulayan 
kadın yönetmenler, kadın yapımcılar, kadın oyuncular var. 
Erkeklerden görmediğim tacizi zaman zaman kadınlardan 
gördüm. Yolumu kapatmaya çalıştıklarını da gördüm kimse 
kapatamasa da bunu gördüm. Ama onlara paye vermemek 
lazım bence. Çünkü bu bir sorunsa bu sorunu halletmek la-
zım. Çünkü bunu yaşayan da kadın, bunu söyleyen de kadın. 
Bunu çözecek olan da bir kadındır. Kendimi ifade etmekte ar-
tık zorlanmıyorum. Ama kadınlığımı kullanıyor muyum acaba 
ben sette? 
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Deneyimleriniz size neler gösterdi?
 
“Bir süre birilerine tamam oldu demek durumunda kaldım. Ama keş-
ke daha önce ayılsaydım. Aslında bir taraftan ne dişilik ne erkeklik 
önemli. Önemli olan kişilik”

Burcu Akbaş: Sözünü sette dinletmek için daha tehditkâr ol-
man gerekiyor. Eril tarafını güçlendirmeye başlıyorsun. Yapı 
olarak baktığında ben evde bile her şeyi tek başıma hallet-
meye çalışan oldum. Bir baktım kocaman tabloyu 9. kata ben 
çıkartıyorum. Ne yapıyorsun sen dediğim zamanlar oldu. Yö-
netmenlik benim mesleğim, profesyonel yerim diyebildiğim, 
böyle davranayım dediğim gibi bir şey değil bu yapı meselesi. 
Dışarda sessiz mülayim olup sette sözünü dinleten biri değil, 
dışarıda da içeride de sözünü dinleten bir yapıya dönüşüyor-
sun artık. Kadın olarak sıkıntı yaşamadım. Ama kadınlığımı 
bıraktığım için ben kadın olarak sıkıntı yaşamadım. Kadınsı 
kıyafetler giymekten geri planda çok durdum. Kadınsı giyin-
diğimde eleştirildim. Makyaj yapmaz, böyle giyinmemen ge-
rekiyor, çok süslü olunmayacak, dikkat çekilmeyecek denildi. 
Böyle şeyler de oldu. Bunun dengesini sonra ben kurmak is-
tedim ama onun için de bir yetkinliğe ihtiyacım vardı. Bir süre 
birilerine tamam oldu demek durumunda kaldım. Ama keş-
ke daha önce ayılsaydım. Aslında bir taraftan ne dişilik ne 
erkeklik önemli. Önemli olan kişilik. Bunlardan da sıyrılmak 
gerekiyor. 

Ben çok nadir erkek yönetmenler biliyorum, duyuyorum duy-
guya önem veren. Daha çok erkek, o makinanın, açının, 
çekimin hareketin etkisi altında çalışıyor. Çok nadir kadın 
biliyorum ki kameradan, ışıktan, lensten anlasın ve kendini 
doğru ifade edebilsin. Doğuştan gelen yeteneklerimiz var. Ka-
dın daha çok duyguya hâkim daha girift düşünebilen bir yapı. 
Erkekse daha düz ve mekanik düşünmeyi becerebilen bir 
yapı. O yüzden daha çok kadın yönetmenlerin yanında erkek 
asistanlar, erkek yönetmenlerin yanında ise kadın asistanlar 
vardır. Bence bu doğrudur. Çünkü dengelenmeye ihtiyaçları 
vardır. Kadın ve erkek eşittir diyemem, eşit değerdedir diyebi-
lirim. Biz kadınlar olarak ekstra bir çaba saffettik. Biz dönüştük 
kimse bize bir şey yapmadı. Bir kadına bir kadın dışında biri 
bir şey yapamaz. Kadın kendi kadınlığını bıraktı ve eril oldu. 
Birçok sektörde böyle oldu. Ben hayatımda hiç maruz kalan 
ve kurban olan olmak istemedim. Hayatımda niye ben bir 
şeye maruz kalayım? Anlatırım, yolunu bulurum. Kendimi bir 
dişi olarak tarif ederim, mücadele ederim kadınım ben çünkü 
yaratıcıyım, doğuranım, besleyenim, ben kendi gücümü alıp 
da erkek yönetmene veremem. Benim artık onu durdurmaya 
yetkim ve gücüm var, onu biliyorum. O yüzden tabi ki şimdi 
hiçbir zorluk yaşamıyorum. 

“Asistanlık dönemimde şefim kadın olmasın isterdim”

Kenan Arda Öztürk: Asistanlık dönemimde şefim kadın ol-
masın isterdim. Çünkü kadınlarda o kadar büyük kibirlerle 
karşılaştım ki, bunu kadınlık olgusuyla karşılaştırmıyorum. 
Ben hatamdan bahsediyorum. Ben küçük asistanken bana 
mobbing uygulayan şefler bence şöyle bir yanlışa düştü; İk-
tidarı dışarıdan almaya çalıştı. Yani benim bunların üstünde 
şuna benzemem lazım. Bir rol model alındı o örnek rol model 
erkekti ve günün sonunda rol model olarak alınan erkek, ka-
dında bir dengesizliğe yol açıyordu. O zaman rol model aldı-
ğı erkekten çok daha saldırgan, çok daha düşüncesiz, çok 
daha dengesizleşiyordu. Bunu idare edebileni de gördüm. 
Ama ben o asistanlık dönemlerimde erkekleşmeye çalışıp 
artık bambaşka bir yere giden kadınlarla çalıştım. Ondan 
sonrada galiba böyle bir savunma mekanizması gibi kendi 
ekibime baktığım zaman ya da başka ekibin işlerine gittiğim 
zaman bakardım kaç kadın var diye. Şimdi ise istiyorum ki 
benim yanımda çalışan asistanların en az ikisi kadın olsun. 
Ama erkekleşmeye çalışmayan kadın olsun. Kadın ne demek 
onu bilen bir kadın olsun. Onu illa ki tarif etmesine gerek yok. 
Ben gerçekten mesleğimde iyiyim kendime güvenirim. Ama 
benim yanımda kadın gözüne çok ihtiyacım var. Yanımda ka-
dın olmadan ben çok eksik kalıyorum. En az iki kadın asistan 
benim yanımda olsun ki böyle yapıyorsun ama bir de şu yönü 
var desin. Çünkü erkek de kadın da bazen kendi doğrultusun-
da çok yobaz bir şekilde devam edebiliyor. Sektörde olmak 
istediği şeyi dışarıda arayan kadınlar ve yine dışarıda ara-
yan erkekler de bunun içinde aslında. Kendini keşfetmeyip, 
onun gibi seti idare edeceğim dediği zaman erkeğin de bunun 
ayarını kaçırması çok kolay. Bana onu yapan kadınlar denk 
geldiği için öyle söylüyorum. Kadınlığının bilincinde olan ve 
kadınlığını gerçekten ifade eden insanları sektörde arıyoruz. 
Ben çok fazla denk gelmedi ama en azından bir ekip kura-
cağım zaman ona dikkat ederek seçebiliyorum. Benim er-
kekleşmeye veya başka bir yerde rol model aramaya karşı 
bakış açım bu olduğu için aslında küçük asistanken yanımda 
kadın olduğu zaman memnun olmamışım. Çünkü o denge-
yi kuramamışlar hep erkekleşmeye çalışmışlar. O zaman da 
kendi yetkinliklerinin dışında kendi yeteneklerinin dışında hiç 
olmayacak şekillerde tahakküm kurmaya çalışmışlar. O şekil-
de davranmasalardı belki çok başarılı olacaklardı. O zaman 
benim şefim olan kadın zamanı geldi benim asistanım oldu 
mesela ve gerçekten dünyanın en zeki kadınlarından biridir. 
Ama bana sorsan daha hızlı ilerleyebilirdi.
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Kenan Arda Öztürk: Bence tek kıstas seti nasıl idare ettiğidir. 
Yönetmenlik yüzde 80 idare işidir. Eğer ortaya iyi bir şey çı-
kıyorsa bir takım oluşturabilmenin sayesinde olur.  Kimi bunu 
bağıra çağıra yapar kimisi de herkese tek tek dokunur, her-
kesle tek tek iletişim kurar. 

“İyi bir yönetmen olmak isteyen Atatürk’ün ne yaptığına baksın!”

Burcu Akbaş: Her koşulda kendini yeniden yenilemen yeni-
den bir yöntem ve çözüm bulman gerekir, yönetmenlik budur. 
Yönetmenlik dediğin şey karşındakine derdini anlatabilmektir. 
Saygınlık kazanabilmektir, bağırıp çağırmak değildir. Yetkin 
olduğunu karşındakine göstermek demektir. Bir sorun varsa 
öyle bir halledeceksin ki daha iyi bir çözüm gelmeyecek. Ya 
da geldiğinde o çözümü de içselleştirebileceksin. İstediğin 

kadar oyuncudan bir şey iste. Oyuncunun onu yapamaya-
cak durumunda olduğunu da görmek zorundasın. Ne zaman 
neyin isteneceğini biliyor olman lazım. Duruma ve koşullara 
göre yeniden, hızlı ve herkesi düşünerek hareket etmelisin. 
Şahsi ihtiyaçlarından çıktığında yönetebilirsin ancak o zaman 
memnun edip memnun olabilirsin. Egosal savaşlarının, mü-
cadelelerinin, isteklerinin setten çıkması gerekir. Çünkü aslın-
da sen bir şeyi yönetmiyorsundur. Sadece o andaki ihtiyaçları 
anlayıp onu dile getiriyorsundur. O ihtiyaçları anlayabilmek bir 
yetkinlik bir de ifade gücü ister. Atatürk şimdi iyi bir yönetmen 
miydi? Evet, dünyanın en iyi yönetmeni ve en iyi yazarıydı. 
‘Ben hiçbir zaman ferdi ihtiyaçlarımın peşinden koşmadım ve 
hiçbir zaman karamsarlığa uğramadım’ diyor. İyi bir yönetmen 
olmak isteyen Atatürk’ün ne yaptığına baksın! 

Hikâye anlatıcısı olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? İyi yönetmen tanımını yapar mısınız?

Neyi ölçüt alacağız kim karar verecek iyiye?

Burcu Akbaş: Hikâye anlatıcısı dediğin şey deneyimi 
aktarmaktır. Bu deneyim de kendinden bir şeydir. Tüm 
sanat dallarında böyledir aslında, sadece yönetmene has 
bir şey değildir hikâye anlatıcılığı. Ressam da, müzisyen de 
hikâye anlatır. Biz bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu 
sanatçıların varoluşsal bir süreci aslında. Meddahlar orta 
oyununda bastonla çıkar ve hikâye anlatır o bastondan güç 
alır, hikâyeyi anlatmak için. Oradaki baston yönetmendir diye 

düşünüyorum. İyi bir yönetmen olmak diye bir kavramı kabul 
etmiyorum.
Kenan Arda Öztürk: İyi bir film çekmiş olmak iyi bir yönet-
men olmak anlamına geliyor mu peki?

Burcu Akbaş: Evet, iyi film çektiyse iyi yönetmiştir. Birinin iyi 
olabilmesi için aynı zamanda kötü de olması gerekmez mi?
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Altın Portakal Film Festivali
Birincisi 1964 tarihinde yapılmış festivalin bu yıl 56.sı düzen-
lendi. 1964 yılında Dr. Avni Tolunay öncülüğünde ilki yapılan 
Festival, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Bilge Olgaç, Atıf Yıl-

maz, Yavuz Turgul, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Reha 
Erdem, Nuri Bilge Ceylan gibi birçok ustaya yolculuklarında 

önemli bir yardımcı olmuştur.

Ankara Uluslararası film festivali
İlk kez 1988 yılında yapıldı. İlk başladığında adı Ankara Film 

Şenliği’ydi. İlk şenlikte 10 yabancı ülkeden 40 farklı film, 30 yerli 
film izleyicilerle buluştu. Mahmut Tali Öngören ve Aziz Nesin’in 
önderliğinde yapılan bu sinema şenliği Türkiye’de o güne değin 
yapılmış en büyük sinema etkinliğiydi. Bu sinema etkinliği sa-
yesinde birçok genç sinemacımız keşfedildi. Mustafa Altıoklar, 

Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Fatih Akın, Nuri Bilge Ceylan 
ve daha birçok değerli sinemacı ilk yıllarında Ankara festivalin-

den cesaret verici ödüller almıştır.

Uluslararası İstanbul Film Festivali
İstanbul Film Festivali ilk kez 1982 yazında, İstanbul Festivali 
kapsamında, “Sanatlar ve Sinema” temalı 6 adet filmin göste-
rimiyle “film haftası” adıyla yapılmaya başlandı. Türkiye’nin en 
köklü ve en etkili uluslararası sinema etkinliklerinden biri olan 

festival 1984den bu yana her yıl nisan ayında yapıldı. 

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
13 Kasım 1996’da kar amacı gütmeyen bir şirket olarak ku-
ruldu. 2009 yılında dernek statüsü kazandı. 2017 yılında ise 
Uçan Süpürge Vakıf kuruldu. 90’lı yıllarda kadın örgütlerinin 

kurumsallaşmasının hız kazandığı zamanlardı. Uçan Süpürge 
de kadınlar arasındaki dayanışma ve işbirliğinin sağlanması 
için kuruldu. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festi-
vali kadın yönetmenlerin filmlerinin gösterildiği, sinema sektö-
ründeki kadınlar arası iletişim kurmaya, iletişimlerini artırmaya 

yarayan bir festivaldir.

Malatya Uluslararası Film Festivali
Malatya Valiliği ve Malatya Kayısı Araştırma Geliştirme ve 

Tanıtma Vakfı tarafından ilki 26 Kasım-2 Aralık 2010 yılında 
düzenlendi. Malatya film Platformu ulusal ve uluslararası uzun 

metraj projeleri geliştiren bir ekiple de çalışıyor.

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri
Bu yıl 18.si düzenlenecek festival kadın filmlerini, kadın 

sinemacılarını kapsayan bir festival. Kadınların yarışma değil 
dayanışmada buluştuğu mottosuyla yola çıkıyor. Bu festivale 
katılımcı olmak için yönetmeni kadın ya da yönetmenlerinden 

en az biri kadın olan filmler olması gerekiyor.

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali
Bu yıl 8.si yapılacak olan festival Uluslararası Boğaziçi Sine-
ma Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ve Dün-

ya’da etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerinin 
üretilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca genç sinemacı-

lara maddi manevi destek veriyorlar.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Bilindiği üzere 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 
23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Adana’da yapılacak. Festi-
val Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılmaktadır. 

Festivalin amaçları yönetmeliği gereği şöyle sıralanmıştır;
Türk ve dünya sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici 

katkılar sağlamak. Adana’nın tanıtımına katkı koymak.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali
Geçen yıl 20.si düzenlenen festivalde 136 ülkeden 10 bin 

filmin katıldığı festival Kültür Bakanlığı,  İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok 
İzmir Belediyesi ve özel şirket tarafından desteklenmektedir.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali
2006 yılından bu yan çeşitli sendikalar tarafından düzenlenen 
festival farklı şehirlerde çok çeşitli etkinliklerle devam ediyor. 
Festivalin amacı işçilerin hem ülke içinde hem de ülke dışın-

daki kendi sınıfından insanlarla iletişim kurmalarını sağlamak. 
Diğer bir amacı ise sinema dünyasında sosyal gerçekçilik 

akımının yeniden değer bulmasına katkı sağlamak.

Uluslararası Eskişehir Film Festivali
1998 yılından bu yana düzenlenen festivalin ilk yıllarda adı 
“Sinema Günleriydi. Anadolu Üniversitesi öğretim eleman-
larının ve öğrencilerinin çabalarıyla başladı ve çok kısa bir 

zamanda uluslararası bir festivale dönüşmüştür.

!F İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali
2002’den bu yana dünyanın her yanından yeni bakış açılarını 
bir araya getirmeyi hedefleyen. !f İstanbul Bağımsız Filmler 
Festivali, Türkiye’deki sinemaseverler için oldukça önemli bir 
yere sahip. Her daim alternatif seslere yer veren festival, yıllar 
içinde kendi takipçi kitlesini oluştururken, sinemaseverler ola-
rak bizlere başka yerde görme şansı yakalayamayacağımız 
birçok filmi beyazperdede izleme şansı sunuyor. 

Türkiye’de Gerçekleşen Uluslararası 
Film Festivalleri

1964 1982

1988 1996

1996 1998

2000 2002

2002 2006

2010 2012
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Sette çalışmaya başlamasının tesadüfen olduğunu anlatan 
Dönmez sektöre girmenin dışarıdan göründüğü kadar zor 
olmadığını anlattı. Dönmez “2017 yazıydı, Zonguldak Çay-
çuma ilçesindeydim. Dışarıda dış çekim yapıyorlardı. Merak 
ettim hatta ayağımda terliklerim vardı saçım başım gayet 
doğal bir halde bakmaya gittim. Kendimi tanıttım ‘bende 
radyo televizyon sinema bölümünde okuyorum, ileride kendi 
filmlerimi çekmek istiyorum’ dedim. Beni sete davet ettiler. 
Hiç beklemiyordum sadece tanışıp, ne yaptıklarını izlerim 
diye düşünmüştüm. Bende fırsatı değerlendirdim ertesi gün 
sete gittim. ‘Koy Ver Gitsin’ adında köyde gerçekleşen bir 
komedi filmiydi. Ben çekimin son iki haftasına yetişmişim. İki 
hafta boyunca ücret alarak çalışmaya başladım. İlk deneyi-
mim bu şekilde oldu. Sonra orada tanıştığım kişiler İstan-
bul’da ‘Sokağın Çocukları’ adlı kısa film tadında bir belgesel 
çekeceklerdi oraya çağırdılar kabul ettim. Orada ikinci kame-
ra asistanlığı yaptım. Bu işi bulmam sette ilk tanıştığım ve 
arkadaşlık kurduğum kişiler vesilesiyle oldu. Sette kurduğum 
arkadaşlarımla bağlantı halinde kaldım. Sonra oluşturduğum 
bu çevre sayesinde başka film setlerine çağırılmaya başla-
dım. 2018 yılında polisiye- gerilim filmi olan ‘Cinnet Ağacı’ 
adlı bir filmde reji asistanı olarak çalıştım. Pandemi süreci 
bitince gösterime girecek. Ardından ‘Cinnet Ağacı’ filminde 
tanıştığım bir oyuncu ‘Cann’ adlı bir film çekileceğini söy-
ledi yönetmenin reji asistanına ihtiyacı varmış, beni oraya 
yönlendirdi. Geçen sene ‘Cann’ adlı korku filminde yine reji 
asistanı olarak çalıştım. Genelde sinema sektörüne yeni giriş 
yapmış yönetmenlerle çalıştım. Sette, set şefi olsun, görüntü 
yönetmenleri, sanat yönetmenleri, kamera operatörleri olsun 
çok başarılı, televizyonda ve sinemada izlediğimiz projele-
rinde yer alan kişilerle çalışma fırsatım oldu. Bana çok ilginç 
gelmişti bu kadar iyi bir ekip kurmaları. ” dedi. 

Acemilere sette ilk gittiğinde kablo tuttururlar derlerdi. Evet, 
gerçekten sete ilk gittiğimde kablo tuttum, çay taşıdım diyor 
Dönmez “İlk gittiğimde çok tedirgindim. Yanlışlıkla kayıt baş-

ladığında ses çıkarır mıyım, dikkatlerini dağıtır mıyım diye 
çok endişelenmiştim. İlk gün  kenarda oturup izledim. Sonra 
ufak ufak görev vermeye başladılar. Aşırı disiplinli bir ortam 
vardı. Mesela telefon kesinlikle uçak modunda olacak gibi 
kurallar vardı. Kamera ekibinin disiplini çok ayrıydı. İlk sete 
onlar girer, en sonda onlar çıkardı. Kameranın başında -ye-
mek molalarında bile- birisi kesin dururdu. Yeni başlayanların 
hiyerarşi gereği vizörden bakması yasaktı. Plan değiştikçe 
lensleri değiştiriyorlardı. Lens kutularını bile düzgün açman 
gerekiyordu. Hatta bir üst asistanım lens kutusunu açık 
bıraktı. Kapağıyla birlikte lensi düşürdü, sakın bunu başka 
bir set yapma seni direkt kovarlar deyip uyarmışlardı. Onun 
haricinde reji asistanlarının sürekli yönetmenin peşinde 
gezmesi gerekiyor, çok iyi takip etmesi gerekiyor. Ben set 
ortamından önce; kamera asistanıyla görüntü yönetmenin 
ilişkisini, reji asistanıyla yardımcı yönetmen ilişkisini bilmi-
yordum. Genelde şöyle, bir şey duyurulacaksa yönetmen, 
yardımcı yönetmene söylüyor. Mesela herkes sessiz olsun 
diyor. Reji bir asistanı yani yardımcı yönetmenin ilk asis-
tandan herkesi susturmasını istiyor.  Hazırlık aşaması ise 
tamamen sanat yönetmeni ve asistanın görev alanıdır. Sanat 
kısmı çok eğlenceli, yaratıcılık isteyen bir bölüm ama bir o 
kadar da yorucu. Sette üstlerinize ve altlarınızla nasıl iletişim 
kuracağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Hiyerarşi, kurallar ve 
disiplinin olduğu bir ortam, her sette böyle değil tabi. Bence 
bunların olması gerekiyor çünkü gerçekten çok fazla para 
harcanıyor ve çok fazla emek veriliyor. İzlediğimiz bir saat, 
bir buçuk saatlik dizilerin arkasında çok büyük bir ekip ve en 
iyisi olması için tekrar tekrar çekilen sahneler var.” şeklinde 
konuştu.

Görüntü yönetmenliğini hedeflediğini söyleyen Dönmez, 
OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünün ilk 
mezunlarından olacak. Sinema ya da dizi sektöründe çalış-
mayı düşünen kişilere neler yapmaları gerektiği konusunda 
düşüncelerini paylaşan Dönmez “Fakültede derslerde bazı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon (RTS) bölümü öğrencisi 
Çiğdem Dönmez, staj sürecini film setinde geçirmiş. Kamera arkasında neler yaşanıyor, 
sette nasıl bir çalışma ortamı var? Sektörde yer almayı düşünen kişiler için merak edilenleri 
bizlerle paylaştı.

Sette  
Öğrenci  
Olmak  
“Çiğdem  
Dönmez”

Genç Bakış



Zoetrope
41

kamera hareketlerini öğrendik tabi. Ama bilmediğim POV çe-
kimi (kameranın insanmış gibi yürüdüğü çekim) bilmiyordum. 
Fakültede öğrendiklerim elbette değerli ama uygulamadan, 
kamerayı eline almadan, görüntü yönetmenin asistanı 
olmadan mezun olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz 
okulda görüntü yönetmeni nedir, asistan nedir bunların görev 
tanımlarını öğrendik. Ama birbirleriyle nasıl iletişim kurdukla-
rını sette gördüm. Okulda kısa filmler çekiyoruz ama kimse 
ışıkçı ya da görüntü yönetmeni gibi davranmıyor-
du. Bunun ciddiyetini ben sette görüp diğer 
setlerde de uygulamaya başladım. 
Ben yönetmenliğini hiçbir zaman 
düşünmemiştim. Yönetmenlik 
beni hep korkutuyordu. Set-
teki yönetmenlerin davra-
nışlarını, iletişim tarzla-
rını, sahnelere bakış 
açılarını gözlemledim. 
Sonra korkmamın 
yersiz olduğunu 
fark ettim ben de 
yönetmen olabilirim 
diye düşünmeye 
başladım. Ben 
kamerayı zaten 
hep seviyordum. 
Okulda kısa filmler 
çekiyorduk ama 
nereden başlayaca-
ğıma bir türlü karar 
veremiyordum. Sette 
çalışırken görüntü 
ekibine sürekli kamera 
çalışma sistemini sordum 
kendime yön vermeye 
çalıştım. Görüntü yönetme-
ni olmayı hedefledim. Bende 
gerçekten kameradan ilerleye karar 
verdim. Okuldan mezun olduktan sonra 
bir kamera derneğine üye olmayı ve daha 
düzenli olduğu için dizi setinde yer almayı planlıyo-
rum.”dedi.

Fakültenin Çarşamba’da oluşu ve Samsun’da sektörün 
durağan oluşu Çiğdem’in çalışmasına engel olmamış. 
Samsun’da reklam ve kısa film çeken yönetmenlerle tanış-
tığını ve çeşitli projelerde yer aldığını ifade eden Dönmez 
sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Samsun’da piyasanın içinde 
çekim tecrübesi olan yönetmen olan Emre Çevik’le tanıştım 
Hatta Tekkeköy Belediyesinin tanıtım filminde ve orta metraj 
sanat filmi çekiminde yer aldım. Mezun olmadan önce çekim 

tecrübesi edinmek benim için çok önemli. Çünkü 
öğrenme aşamasındayım ve ücretli ya 

da ücretsiz ayırt etmeden çoğu işte 
bulunmaya çalışıyorum. Kendimi 

yetiştirmem gerektiğini düşünü-
yorum. Bireysel olarak farklı 

çekim teknikleri deniyorum. 
Fotoğraf çekiyorum böy-

lelikle görsel gücümü 
arttırmaya çalışıyo-
rum. Ben sinema ya 
da dizi sektörünün 
sadece tanıdıkla iş 
yaparak ilerlediğini 
düşünmüyorum. 
Bu işi yapmak 
isteyenler sektörde 
kendilerini göster-
meliler. Çekinme-
den yönetmenlerle, 
film şirketleriyle ile-

tişime geçmeliler ve 
peşini bırakmamalılar 

diye düşünüyorum. 
Bazıları bunun yanlış 

olduğunu düşünüyor. 
Ama kesinlikle böyle değil. 

Kendilerine sormalılar, ben en 
iyi neyi yapabiliyorum, fotoğraf 

mı çekiyorum, ışıkta mı en iyiyim…
en iyi yaptığı şeyi bulmalılar. Ardından 

en iyi neyi yapabilirim diye sorup kendilerine 
hedef belirlemeliler. Ben okulda ve sette kendime bu 

soruları sordum ve neler yapabileceğimin farkına vardım.



DOĞA’NIN KORKUSU
Sinopsis

Ormanda mutlu bir yaşantı süren Do-
ğa’nın, bir ağaca dokunmasıyla dün-
yanın başına gelen tüm felaketleri 
görmesi ve derin kederini konu alır.

KAÇINILMAZ BİR HÜKÜM
Sinopsis

Üniversite hayatında yanlış insan-
larla tanışan iradesi zayıf bir in-
sanın iradesine hakim olamadığı için 
zor olanı seçerek para kazanabilmek 
adına travestilik yapmasını ve mutlu 
bir sonla bitmeyişini ele aldım. 

TUTULMA
Sinopsis

Evden çıkmakla ilgili problem yaşayan 
Hale’nin dış dünya ile ilişkisi sadece 
evindeki penceredir. Fakat pencereden 
görünen alanda ters giden bir şeyler 
vardır. Zaman evin içindekinden farklı 
akmaktadır. Yalnızlığın pençesine dü-
şen Hale, iç dünyasıyla boğuşmaktadır.

Yönetmen: Burak Anılan

Yönetmen: Arda Ersel

Yönetmen: Esin Şeker

“Kısa Film Çekelim Mi?
Öğrencilerin Kadrajı
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EFSUNKAR
Sinopsis

Çiçeklerle yaşayan kadın olan Açelya 
isimli kadının Peter Pan sendromuna 
yakalanma süreci ve zamanla birçok 
psikolojik sıkıntılar yaşayarak ken-
dine yabancılaşma evresi.

HÜLYA BU YA!
Sinopsis

Sevdiği kadına 14 Şubatta evlenme 
teklifi eden Hamdi, aynı gün araba-
sıyla kaza yapar. Hamdi ayağının Sa-
kat kalmasıyla kurtulsa da sevgilisi 
ölür. Hamdi özel bir okulda edebiyat 
öğretmenidir ve aynı zamanda da bir 
yazardır. Kazada kaybettiği sevgili-
sini bir kitabında yazarken kadın bir 
sabah karşısına çıkar.

CENNETTEN KOVULANLAR
Sinopsis

Muhammed, 11 yaşlarındadır. Suriye’deki 
savaşın mahvettiği hayatlardan, çocuk-
lardan sadece bir tanesidir. Annesini ve 
kardeşlerini, evlerine düşen bir bomba 
yüzünden kaybetmiştir. Babasını ise as-
kerler götürmüştür. Askerler tarafından 
götürülen babası, Türkiye’deki amcasını 
bulması için İstanbul’a gitmesi gerek-
tiğini Muhammed’e söyler. Bunun üzerine 
Muhammed Suriye’deki ailelere karışarak 
Türkiye’ye kadar gelir. Ama İstanbul’a 
değil,Samsun’a…Muhammed ve Mustafaların 
hikayesi…

“Kısa Film Çekelim Mi?

Yönetmen: Çiğdem Dönmez

Yönetmen: Yiğiter Ayberk Çakır

Yönetmen: Yunus Tüzen
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ŞEYTAN
Sinopsis

Protagonistin her zamanki sıradan bir 
gününde, bir şeytan görmesiyle işler 
iyice karışır. Korkuyla ondan kaçmaya 
çalışırken çok daha yakınında hisse-
der. Şeytan içinde midir yoksa karşı-
sında mı? Şizofreninin verdiği hisler 
ilk değildir ve belki de tüm bunlar hiç 
yaşanmamıştır.  

YILKI
Sinopsis

Yakın bir gelecekte, tek başına doğada 
yaşayan genç adam doğadan bir şey ala-
bilmek için sandığın içindeki gizemli 
nesneyi doğaya vermesi gerekmektedir. 

DERİN
Sinopsis

Yokluguna da inanmıştım ama var gi-
biydin yanımdaydın. Her an nefesini 
nefesimde hissettiğimi kanıtlamam mı 
gerekir insanlara

Yönetmen: Bilge Yavaş

Yönetmen: Sefa Güney

Yönetmen: Utku Can Eroglu

Öğrencilerin Kadrajı
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TESADÜF
Sinopsis

Sevgi; hemşire olan 20’lerinde bir 
kadındır. Ruhsal problemlerinin do-
ğurduğu sonuçlar doğrultusunda çok 
sevdiği işinden kovulur. Tesadüf 
eseri kaderleri birleşen 7 kişinin 
hayatı başka bir tesadüf üzerine 
Sevgi ile kesişir. Bu tesadüfler bazı 
sonuçlara sebep olur.

KIRMIZI
Sinopsis

Üç hafta önce trafik kazası sonucu hastaneye ya-
tırılan bir Adam, tedavi sürecinin üçüncü günün-
de sabah odasında bulunamaz. Çok vakit geçmeden 
kazazede adamın cesedi hastanenin çamaşır bölü-
münde oradaki çalışanlar tarafından fark edilir. 
Dava ile ilgilenmesi için Asayiş Şube Müdürlü-
ğü Cinayet Büro Amirliğinden komser Vedat Akçalı 
görevlendirilir. Araştırmalar sonucunda yine ça-
maşırhanede bir kan torbası bulunur ve üzerinde 
bulunan parmak izleri, kazazede adamın görüldüğü 
son gece nöbetçi olan Hemşireyle uyuştuğu tespit 
edilir. Polis olayların daha da karmaşık hale 
gelmesi sonucunda, o gece hastaya bakan nöbetçi 
hemşireyi sorguya çekmeye karar verir ve beklen-
medik bir sürpriz ile karşı karşıya kalır.

KAYBOLMUŞ KENTİN ESKİCİSİ 
Sinopsis

Gelişen teknolojiyle birlikte kaybolan kentin 
eskici, evlerine çekilmiş insanlara umut dağı-
tır. Hayatından memnun olmayan elindeki tekno-
lojik aletten sıkılmış ve zarar görmüş insanlar, 
eskicinin vermiş olduğu yeni eşyalarla, sanatla 
ve sporla uğraşan birileri olmaya başlarlar. Ço-
cukların kitap okumasını sağlayan eskici, beton 
hayattan sıkılmış ve torununun daha güzel bir 
dünyada yaşamasını isteyen dedenin, torununun bir 
ağaç fidanına sahip olmasını sağlıyor. Torbasın-
daki eşyalarla, teknoloji sayesinde hayatların-
da renk kalmayan insanlara spor, sağlık, müzik, 
kültür dağıtırken adeta hayatlarına ışık oluyor. 
Kaybolan kentin eskicisi, teknolojik ve hızlı ge-
çen hayatta kaybolan insanların kendini bulmasını 
sağlıyor.

Yönetmen: Sercan Temel

Yönetmen: Aysima Balcıoğlu

Yönetmen: Ahmet Köse
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