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Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle 
sosyal izolasyonda olduğu şu günlerde 
ailenin, yuvanın kıymetini çok daha 
iyi anladık. Kendimizden önce 
sevdiklerimiz, ailemiz için çekildik 
evlerimize. Bir kişi bile bizden dolayı 
zarar görmesin dedik, fedakarlık 
ettik. Bu süreç elbette bitecek. Yeter ki 
elimizden geleni yapalım, evlerimizde 
kalalım. Biz de bu sürece destek olmak 
adına sanatı, sinemayı evlerinize 
taşımak için bir dergi çıkarma kararı 
aldık. “Görece; bize göre sinema" adıyla 
çıkardığımız dergimiz online olarak 
sizlerle. Keyifli okumalar diliyoruz. 
              

#sanathayattır 
#hayatevesıgar
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Editör’den 
Sevgili Sinemaseverler, 

Görece Dergisi’nin ilk sayısı ile biz de dergi dünyasına 
adım atmış bulunuyoruz. Bir grup kısafilmci olarak bir şey 

bildiğimiz iddiasıyla değil, çok şey öğrenme aşkıyla başladık 
bu işe.  

Herkesin sinemaya dair fikir belirttiği şu günlerde sinemaya 
bir de kendi kadrajımızdan bakalım istedik. İşte tam da 

bu nedenle ‘Görece; Bize Göre Sinema’ adıyla sizlerle 
buluşuyoruz. Bizler Görece ile sinemayı, sanatı, hayatı 

kendi bakış açımızla, kendi parmak izimizle kaleme alırken 
birçok farklı parmak izlerinden de besleneceğiz. Amacımız 
Görece’nin raflardan ziyade akıllarda yerini alması. Takdir 

ise elbette siz değerli okurlarımızındır.

 
Cemil Meriç’in 

“Kitaplar bizimle büyür, gazeteler sorumluluk kabul etmez 
nesneldir. Dergiler ise hür fikirlerin kalesi, bir gençliğin 

nasihatnamesidir.” 

dediği gibi, fikirlerimize bir kale olması niyetiyle adım attık 
bu işe. İlk sayımızın dosya konusuna ise ‘Ailecek’ karar 

verdik. Toplumsuz sanatın düşünülemeyeceğini göz önüne 
alarak toplumun yapı birimi olan ‘Aile’ konusunu seçtik.  

Görece Ailesi’ni önümüzdeki sayılarla yavaş yavaş 
tanıyacaksınız ama bir ipucu vermek gerekirse biz de her 

kafadan ayrı bir ses çıkar ve bu sesler tıpkı bir orkestra gibi 
ahenkli bir müzik meydana getirir. İlk zamanlarda bu müziği 
kendi içimizde sürdürüyorduk ama şimdilerde kafamızdaki 
sesleri dizginleyemiyoruz . Biz de nihayetinde heyecanımızı 

sizinle paylaşıp bu yolda beraber ilerlemek istedik. Bol 
sinemalı günlerimiz olsun...

-Elif Çelikhan



 

 M İ L E N Y U M D AM İ L E N Y U M D A
 A İ L E  A İ L E 

 Sinema, toplumdaki her kesimden bireyin 
ilgisini çekmektedir. Kimisi eğlence, kimisi 
de sanat anlamında ilgilense de sinema 
yediden yetmişe herkesin en çok tercih 
ettiği sanat dalı olmuştur. Böyle geniş bir 
kitleye hitap eden sinemanın yönlendirici 
etkisini ve gücünü görmezden gelmek de 
yalnızca kendimizi aldatmak olur diye 
düşünüyorum. Geçmişten günümüze de 
sanat dalları, içinde bulundukları dönemi 
tasvir etmiş ve geniş kitleleri yönlendirmiştir.

Aileyi ve sıcaklığını ise sayfalarca anlatsak 
yine de yetmez gibi. Sallanan bir baba koltuğu, 
kışın tüten sıcak bir baca, soba üzerinde 
sıra sıra dizilmiş kestane, eski fotoğrafların 
hatırası, eskiyeceklerin ise çekilme telaşı, 
kovboy filmleri ve askerlik anıları derken 
bir evde ilmek ilmek işlenen yapı her yeni 
emek ve emekleme ile daha da güzelleşiyor. 

Bu yazıdaki derdimizin de temeli “Türkiye’nin 
sahip olduğu köklü aile bağı” yapısından  
ileri geliyor. Yıllar geçtikçe, zaman zamanı 
masallardakinden bile hızlı kovaladıkça, her 
şeyin uğradığı tahribat gibi aile yapılarımız 
da zarar görmeye başladı. ‘‘Sinemanın etkisini 
küçümsememek gerekir’’ derken tam da burayı 
kastediyordum. Hem de öyle birkaç yıllık 
mevzu bahiste değil. “Ah nerede beş yıl önceki 
ailemiz, huzurumuz! Ah bu genç yeni nesil 
bizi bozdu” demeyin. Tespite uygun önerim 
şudur ki: 1990’lı yılların sonu, 2000’li yılların 
başlangıcından itibaren sinema filmlerine 
bir göz atıyoruz. Öncelikle soruyoruz : ‘Aile’ 
neydi? Aile emekti, sevgiydi. Aile bizim en 
sağlam temelimiz, en sıkı bağımız, kurulan 
sofrayı  ısıtanımızdı. Ninnileri söylettiren 
güç, ancak bizlerin aile yapısından geçerdi. 

Emine Yüksel Türkmen



Fakat bahsetiğimiz bu dönemde ‘aile’ kavramı 
sinemada sıcacık bir yuva, bir sığınak, huzur 
dolu, kalabalık bir çatı olmaktan çıkmıştı. 
Bu dönem artık aileyi; çekirdek aileler, kaos 
ortamları, zıtlaşmanın en sık yaşandığı ve 
aslında artık herkesin yük hissettiği, ayrıksadığı 
bir kavram olarak işlemeye başlamıştı. Kaos 
artık anne-baba ile evlat ve eşlerin arasına 
girmişti. Büyükler fazlalık sayılmış, küçükler 
baş belası olarak görülmeye başlanmıştı. 
Herkes kendi minvalinde yol almaya kararlıydı 
artık. Kimse bir yoldaş, kimse bir kardeş 
istemeyecekti. 1994 yılında Yavuz Özkan’ın 
‘‘Yengeç Sepeti’’ filmi ile başladı bu sarsıcı 
süreç. Aile içi bölünme, kaos, geçimsizlik, 
parçalanmalar derken Zeki Demirkubuz’un 
İtiraf (2001) filmi ile bünyesine şiddeti de 
ekleyerek derin, tesirli bir sarsıntıya uğrattı. 
Bu ve bundan sonra, bu kulvarda üretilen 
nice filmler, ailedeki iletişimi yok edecek ve 
ailedeki derin, temel çatlamaları gözler önüne 
serecekti. Reha Erdem’in Korkuyorum Anne’si 
(2004), Yeşim Ustaoğlu’nun Pandoranın 
Kutusu (2008), İlksen Başarır’ın Atlıkarınca’sı 
(2010) ise bu filmlerden sadece birkaçı. 

Sinema sanattır, sanat ise özgürdür. Yaşamın 
her alanında, kıyıda köşede var olan bu şeyleri 
işlemekten ve izlemekten kimse kimseyi 
alıkoyamaz. Ama izleyici kitlesi en uygun 
seçimini yaparak kendini ödüllendirebilir. Her 
ne kadar yanında patlamış mısır ile iki saate 
yakın bir kafa dağıtma, oyalanma, kendimizi 
eğlendirme alanı sansak dahi izleyeceğimiz 
her şeyin içeriğini kontrol etmeli, bilinçli 
bir tüketici olmalıyız. Göze sahnelenen her 
görüntü, kulaklarımıza intikal eden her 
ses, ahlaki ve hassas yapılanmalarımızda 
aşınmalara yol açacak ve yıpratacaktır. 
Bizler özgür bireyler olarak ve belki de 
ebeveyn veyahut geleceğin ebeveyn adayları 
olarak bu süreci en iyi şekilde yönetmeliyiz. 

Emine Yüksel’e Görece;
Sinema alanında fedailik ve fedakarlık 
gösteren bunca genç sinemacı bizler, 
işleyeceğimiz her film ile bir yapıya 
olumlu veya olumsuz etkide bulundu-
ğumuzun bilincinde olarak belki de 
yıpranmış bunca temeli yeniden onara-
biliriz. Sinema bazen de umuttur. İster 
kısa ister uzun olsun. 

Emine Yüksel’e 
Görece;

Sinema alanında 
fedailik ve fedakarlık 

gösteren bunca 
genç sinemacı 

bizler, işleyeceğimiz 
her film ile bir 

yapıya olumlu veya 
olumsuz etkide 

bulunduğumuzun 
bilincinde olarak 

belki de yıpranmış 
bunca temeli yeniden 
onarabiliriz. Sinema 
bazen de umuttur. 

İster kısa ister uzun 
olsun. 



F İ L M L E R D E  K O N U Ş A N  A Ğ A Ç L A R

Bir film anlatısında, açıkça gözüken ya 
da birkaç kat altında ikamet eden manayı 
çözümlemek için psikolojiye, teolojiye, 
mitolojiye ve birçok kuramlara başvururuz. 
Üstelik bu öğeleri sadece sanat filmlerinde 
değil, ana akım filmlerde ve çizgi filmlerde de 
görmek gayet mümkün. Örneğin; Sarmaşık 
(2015) filminde var olan salyangozlar, güzel 
gözüktüğü için mi kullanıldı yoksa sanat tarihi 
veya hayvan bilimi hakkında senaryoya bir 
katkısı mı var? Bunu düşünmek, sorgulamak 
film okumasına elbette ki dahildir. 

 İngilizce telsiz konuşmalarında 
duyduğumuz “Do you read me?” cümlesi 
hayata dair birçok şey söylüyor. ‘Read’ 
okumak anlamına geliyor. Peki bu askeri telsiz 
konuşmalarında neden “Beni okuyor musun?’’ 
gibi bir cümle kullanılıyor? Yazı olmayan 
bir şey nasıl okunur? İşte burada ‘okumak’ 
kelimesinin manalar deryasındaki yerine vurgu 
yapmak gerekiyor. Aslında telsiz konuşmasında 
“Beni okuyor musun?” derken “Beni anlıyor 
musun?” kastediliyor. Okumak, hayata 
dair her şeyde mümkündür zira anlamaya 
giden yol, okumaktan geçer. Bu yüzden bir 
filmin analizi yapılırken ‘’FİLM OKUMASI’’ 
ismi kullanılır. Peki bir filmi anlamanın,     
yani      okumanın yolu nereden geçer?

Ya da başka bir örnek ile Parasite (2019) filminin 
başından sonuna kadar ana karakterin, bir 
kaya parçasını elinde taşımasının sebebi nedir? 
İşte tüm bunları düşünüp sorguladığımız 
zaman filmleri okumamız daha kolaylaşacaktır.

Ben bu yazıda ‘Aile’ temalı filmlerde kullanılan 
bir imgeyi sizler ile paylaşacağım: AĞAÇ! Aile, 
köken işlenen filmlerin vazgeçilmez imgesidir 
ağaç. Yılmaz Güney’den Tarkovsky’e kadar 
birçok yönetmenin filminde ağacı kullandığını 
görüyoruz. Peki sadece burada önemli olan 
ağacın görselliği mi yoksa bu ağaçlar bir 
şekilde izleyici ile konuşuyor mu? Kesinlikle 
konuşuyor. Bazı izleyiciler bu göstergeyi anlıyor 
ama bazı izleyiciler ağacın sorduğu “Do you 
read me?” sorusuna ‘Hayır’ diye cevap veriyor. 
Peki bize filmlerde ağaçlar ne söylüyor? 

Ağaç, kutsal metinlerden gelen, hayat ağacını 
simgeler. Yani kökleri, yani hayatımızın 
kökenini. Bunu Hz. Adem ve Havva’nın 
imtihanı olan ağaca, yani  daha sonra insanların 
soylarını devam ettirecekleri uzuvlarının 
oluşmasına, yasak meyve olayına bağlayabiliriz. 
Zira sadece İslam dini için değil birçok din için 
bu kadim bir hikayedir... Yeşil bir ağaç, devam 
eden kökeni; kurumuş bir ağaç ise son bulmuş 
bir soyu temsil eder. Tarkovsky’nin Kurban 
(1986) filminde, hemen giriş sahnesinde 
karakterin kuru bir ağaç diktiğini görüyoruz. 
Filmin sonlarında ise karakterin yaşadığı 
olaylar ile bu ağacın yeşerdiğine şahit oluyoruz.

Çamran Azizoğlu



The Tree (2010) filmi, 
babasını kaybeden 
küçük bir kızın, bir ağacı 
babası yerine koymasını 
anlatıyor. Küçük 
kız için başka nesne 
olmadığından mı ağaç 
seçilmiş yoksa burada 
da ağaç imgesel olarak 
bize bir şey mi anlatıyor? 

Ya da The Tree of Life (2011) filminde yetişkinliğe geçiş evresinde olan Jack’in ve problemler 
yaşadığı babasının hikayesi anlatılmaktadır. Benzer bir konu Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı 
(2018) filminde de işlenmektedir. Problemli, herkes tarafından dışlanan bir babanın hikayesi, yamuk 
yumuk dalları olan Ahlat Ağacı seçilerek anlatılmış. Başka bir örnekle Avatar (2009) filminde de 
karakterler yine ağacı, yaşamın kaynağı olarak görüyorlardı. Polonya’daki dünyaca ünlü film okulu 
Lodz Film School’da çekilen kısa deneysel bir film, bir kişinin bir ağacı kesmesi ile başlıyor ve 
devamında onlarca evin içine giren kamera, modernizm ile bozulmuş aile yapılarını bizlere gösteriyor. 

Tüm bu ‘Aile’ teması üzerinden ilerleyen filmlerde kullanılan ağaç imgesi sayesinde görüyoruz ki, 
filmlerde kullanılan nesneler aslında bizler ile konuşuyor. Bizlere anlatmak istedikleri bir şeyler var. 
Bunlar sadece görselliği ile seçilmiş nesneler değil, yönetmen tercihi ile filmde yer bulmuş imgelerdir.

Çamran’a Görece;
Bana göre bu imgesel anlatı ve film okumasının 
da elbette ki bir sınırı var. Fakat genel olarak bu 
arketiplerin üzerinde durmak, filmi anlamamız 
açısından çok önemlidir. Bu yüzden izlediğimiz 

filmlerde, bunlara dikkat ederek bizlere film 
meyveleri sunan ağaçların kesilip sinemanın 

kökünün kurumasına engel olmalıyız...



YÜKSEL AKSU:

SINEMANIN ESTETIK VEYA GÖRSELLIK 
KAYGISI OLDUĞU KADAR ETIK 
DEĞERLERLE ILGILI DE KAYGISI 
OLMALIDIR

Sinemaya merakınız  ne  zaman 
başladı?  Siz i  bu a lana sevk eden 
bir  yönetmen veya  f i lm var  mıdır?

 Çocukluğumdan beri sinemaya hep merakım 
oldu, yazlık sinemalarla tabi başladı bu merak. 
Sonrasında Üniversite de Coğrafya bölümünde 
okurken İzmir Devlet Tiyatrolarında asistanlık 
yaptığım bir  dönem oldu. Orda tam anlamıyla 
oyunculuk, senaryo ve bir dünya yaratmaya olan 
ilgimi keşfetmiş olabilirim. 

Çok film var. Kustrika ‘çingeneler Zamanı’ ,Yavuz 
Turgul ‘Muhsin Bey’ , Yılmaz Güney  filmleri 
, Fellini filmleri , Solanas ın ‘Tangolar’ filmi 
ilk aklıma gelenler Metin Erksan , Kusturica, 
Tornatore, Angelapaulos, Bertolucci filmleri 
Eserlerindeki sanat - hayat  ilişkisi  etkileyici... 
Hayatı, toplumu, sistemi çok iyi yoğurup 
resmediyorlar. Hepsinden etkilendiğimi 
söyleyebilirim.

Sizce  s inemanın estet ik 
kaygıs ı  ne  kadar  önemlidir?

  Önemlidir. Sinemanın estetik veya görsellik 
kaygısı olduğu kadar etik değerlerle ilgili 
de kaygısı olmalıdır. Sinemayı salt bir sanat 
eseri olarak değerlendirmemek lazım ,bir 
ülkenin sineması o ülkenin içinde bulunduğu 
sosyoekonomik durumu, resmettiği devrin 
siyasi oluşumu ve bunun toplum üzerindeki 
etkisini de anlatmaktadır. Yerellik gibi 
toplulukları oluşturan unsurları da hesaba 
katarak bir bütün olarak değerlendirmek 
gerekir.

İz leyic i  iç in  iy i  b ir  f i lm empati 
kurabi ldiği ,  özdeşleşebi ldiği 
f i lm olarak tanımlanırken 
yönetmen iç in  iy i -kötü 
f i lm ayrımı  nası l  o lur?  Siz 
f i lmler inizden hangi  kr i ter lere 
göre  doyum al ıyorsunuz? 

   İyi senaryo, doğru kast, alanında uzman 
işinin ehli bir ekip. Bunlar bir araya geldiğinde 
bir filmin kötü olma ihtimali nerdeyse sıfıra 
yakındır. İşin bütçe kısmı da önemli elbette. 
Türkiye de popüler film kötüdür, festival 
filmleri iyidir gibi bir algı var . Öncelikle 
bundan vazgeçmek gerek. Popüler algı ya da 
ortalama seyirci beğenisiyle kanaat önderi 
insanların beğenisi ve bir de sinefillerin 
beğenisi, bunlar farklı kategoriler. Meslek 
erbabı ve sinefillerin beğenmesi spesifik ve 
uzmanlıkla ilgili şeyler. Popüler bir film de 
iyi oılabilir. Ben filmlerimin ulaştığı kitlenin 
sosyolojik durumundan , yaş aralığına kadar 
kimlere ulaşabildiğiyle ilgileniyorum. Ve 
bugüne kadar yaptığım filmler o anlamda beni 
tatmin ediyor.
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YÜKSEL AKSU:



KISA FİLMCİLERİN İŞİ 
ZOR. HEM BİR DERDİNİZİ 

ANLATACAKSINIZ, SÜRENİZ 
KISITLI, BÜTÇENİZ YOK...
VAZGEÇMEMEK LAZIM. 

TAKİP EDİP BİR YERİNDEN 
YAKALAMAK LAZIM 

FIRSATLARI.

Fi lmler inizde,  daha çok 
eskiden dem vurmanızın,  tabir i 
ca izse  geçmişe  kaçmanızın 
sebebi  nedir?

Geçmişe kaçmak demiyorum ben. Eski dediğiniz 
bugünü şekillendiren gerçekler. Ne kadar iyi 
anlatılabilirse o derece unutulmayacak değerler. 
Benim jenerasyonumdan insanlar özledikleri 
değerleri hatırlattığımı söyledi genç kesim ise 
okuduklarımız duyduklarımız gözümüzde 
canlandı dedi. Her kesime ulaşabilmek  ve ortak 
noktada buluşturabilmek böyle bir dönemde çok 
zor. Ancak sanat yoluyla yapabilirsiniz bunu. 
Ben de bu yüzden tercih ediyorum.  Zaman çok 
şeyi evirdi çevirdi dönüştürdü ama 
özünden bir şey kaybettirmedi. 
Biraz kazımak hatıraları canlı 
tutmak gerekli sanırım.  
Unutuyoruz, unutturuluyor. 
Çocuklar gazoz kapaklarıyla 
oyunlar üretirdi şimdi 
çocuk büyük herkesin 
elinde akıllı telefonlar. 
Karne hediyeleri kitaptan 
elektronik aletlere dönüştü. 
Bizler bile esiri olduk. Tabi 
bu o duyguların yok olduğu 
anlamına gelmiyor, evriliyor, 
dönüşüyor . Bana sorarsanız çok 
can sıkıcı bir hal aldı. Ama biz 
hatırladıkladıklarımızı filmlerimizle 
kitaplarımızla anlatacağız ki bizden sonrakiler 
tamamen bu kültürden kopmasın. Biz ne dersek diyelim 
mahalli olan kendi kültürünü kaybetti , metropol 
kültüründe kendine yer bulmaya çalışıyor. 

İ ler ide  s izden daha güncel , 
modern dönemde geçen bir 
f i lm görecek miyiz? 

Çekmeyi planladığım bir çok iş 
var . Her film kendi zamanını 
     bekliyor . Bekleyip görücez.

                 S inema,  iç inde 
                  bulunduğu 
                   toplumu 
                   yansı tmal ı  mıdır? 
                   Bu toplumun en 
                   önemli 
                  yapı lar ından 
                 b ir i  o lan a i le 
               kavramının 
            s inemaya yansımasını
        nası l  değer lendir iyorsunuz?

              Toplumun en küçük birimi olarak ailenin, 
simgelediği anaç ve ataerkil temsiller , yaşadıkları 
toplumun sosyal ve politik koşullarıyla birleşince, 
aynı dünya sinemasında olduğu gibi , Türk 
sinemasında da hikayeyi kuşatan koşulların yani 
çatışmanın tam ortasına oturur. Dolayısıyla aile 
kavramı sinemada vazgeçilemez temel öykü 
öğesidir. Aile , toplumu, kuşaklar arası ilişkiyi, 
kuşaklar arası çatışmayı, geçmişten günümüze 
değişimi, aidiyet kavramını, kültürel belleği 
oluşturan en saf ve basit topluluktur. 



NE KADAR 
GERÇEK HAYATA 

DAYANDIRIRSANIZ 
KARAKTERLERİNİZ 

VE HİKAYENİZİ 
O KADAR 

KABULLENDİRİRSİNİZ.

Siz i  hem popüler  diz i  yönetmenl iğ iy le 
tanıyor  hem de üzerine  düşünmeye 
sevk eden s inema f i lmler iy le 
tanıyoruz.  Şu anda da  yeni  bir 
diz i  projes i  hazır l ığ ındasınız . 
Bu ik is i  arasındaki  i l i şkiy i  nası l 
değer lendir irs iniz?
Sinema filmi çekmekle , dizi çekmek arasındaki 
fark , yönetmene yaşattığı haz anlamında 
tartışılamaz. Dizi bir arz talep üzerine 
kurulu sistemin tam ortasında duran 
ticari kaygıyla yapılan , her hafta 
bir telaş ve tempo gerektiren, 
yeri geldiğinde çok keyifli bir
sektör. Ben dizi çekme 
hazırlığındayken yaşadığım
süreci çok seviyorum. Yaratım
 sürecini. Sonrası biraz ‘iş’
 oluyor. Sinema sizin, size ait, 
bir yaşam görüşü, hayatınızın 
bir dönemini adadığınız ve 
ölümsüz olan bir eser. 

Bir  röportaj ınızda Cem 
Yı lmaz iç in  “Karakter imi 
çal ıp  bana gol  at t ı” 
d iyorsunuz. 

Kesinlikle vermeli. Senaryo kağıt üzerinde bir metin. 
Onu canlandıran. ayağa kaldıran, karakteri güzümüzle 
görmemizi, sesini duymamızı sağlayan ise  oyuncular. 
Oyuncuyu özgür bırakmalısın ki o da bir hayalle gelsin, 
oyuncudan gelenle yönetmenin kafasındaki birleşince 
tadından yenmez. Cem’le tam anlamıyla bunu yaşadık 
aslında.  Rolü konuştuk, tartıştık, ben hayalimdekini 
anlattım teslim ettim, o bana bambaşka bir şekilde iade 
etti. Ben de o noktadan sonra çok karışmadım açıkçası. 
Oyunculuğun yanı sıra bir yönetmen ve senarist 
Cem Yılmaz, tüm birikimiyle, setten montaj kurgu 
aşamasına kadar filmin her alanına müdahil de oldu ayrıca. 

Sizce  yönetmenin oyuncu 
yönet iminde tutumu ne olmal ı , 
doğaçlamaya iz in  vermel i  mi  ?

 İ f tar l ık  Gazoz  i le  hem ana akım 
s inema seyirc is ini  hem de s inemayı 
dert  edinen,  üzer ine  düşünen 
seyirc iy i  yakaladınız .  Bu is tediğiniz 
bir  şey  miydi?  Hedef  k i t leyi 
bel ir lerken nası l  b ir  yol  iz lediniz?
Bu hedeflemesem de kendiliğinden oluyor 
aslında, çünkü gerçeklik peşindeyim ben. Benim 
oyuncum da gerçek olmalı, giydiği kostüm de 
yaşanmışlık izleri taşımalı, dekorum aksesuarım 
filmimde kullanduğım herşeyin bir anlamı olmalı. 
Estetikte olmalı tabi ki. Ne kadar gerçek hayata 
dayandırırsanız karakterleriniz ve hikayenizi o 
kadar kabullendirirsiniz.

Sinemada çok a l ış ık  o lmadığımız 
bir  konu i le  karş ımıza  ç ıkt ınız . 
      F i lminizde  Ramazan ayını 
             unuttuğumuz değerlere 
                   yer  vermeniz in  özel 
                     b ir  sebebi  var  mıdır?
                                        Dinle çatışık değil barışık 
                                          olduğumuz bir dönemin 
                                             bizim için birlik ve 
                                              beraberliği simgeleyen 
                                               ritüelidir bayramlar. 
                                               Filmde gördüklerinizin 
                                               birebir aynısını hatırlıyorum 
                                              ben. Leblebi tozları, açık 
                                            hava sinemalarında bitmek 
                                          bilmeyen çekirdek sesleri, 
                                       gazoz kokusu, sabah ezanının 
                                   amele teriyle bütünleşen uhrevi 
                               havası, camilerde hocadan 
                      öğrendiğimiz Adem olma meselesi, 
            kalabalık ama fakir iftar sofraları, tekne 
orucunu bırakıp yetişkin olduğunuzu ispatlamak için 
büyük orucu tutma sevdası.. Bunların hepsi o yıllarda 
çocukluk geçirmiş herkesin yaşadığı ortak duygular. 
Benim için de tam anlamıyla bu.  



Uzun metraj  ve  diz i  proje ler iniz in 
yanıs ıra  birçok ödül lü  kısa  f i lminiz 
o lduğunu bi l iyoruz.  Kısa  f i lm 
sektörünü iy i  tanıyan bir i  o larak 
Türkiye  özel inde bu sektör le  i lg i l i  
neler  söylemek isters iniz?  Sizce 
yeter ince  i lg i  ve  destek  sağlanıyor 
mu?

Kısa filmcilerin işi zor. Hem bir derdinizi 
anlatacaksınız , süreniz kısıtlı, bütçeniz yok, sizi 
destekleyen kurum ya da sponsorlar bulmak mesele. 
Kendi emeğiniz ve çabanızla bir şeyler başarmaya 
çalışıyorsunuz. Ben kendi adıma bir çok kısa film 
festivalinde kurucu ve jüri olarak görev yapıyorum, 
mümkün olduğunca destek almaları için çabalıyorum. 
Yıllar önce kamerası olmayan , mekan 
bulamayan kısa film çekmek isteyen 
bir çok eski öğrencimi görüyorum, 
bugünün ödüllü yönetmenleri 
oldular. Vazgeçmemek lazım. 
Günümüzde yurt dışı ve 
içinde faaliyet gösteren bir 
takım festival ve kurum 
var artık. Takip edip bir 
yerinden yakalamak 
lazım fırsatları. 

“Yüksel  Aksu’ya 
‘Görece ’  s inema” 
diye  bir  cümle 
kurmak istersek 
devamını  nası l 
get irmel iy iz ,  s ize  görece 
s inema nedir  ?

Sinemada bir imge sadece bakarak algılanmaz. Sadece 
gördüklerimizden ibaret değildir bir film. Her insanın 
bilgi birikimi, hayat görüşü, yaşam deneyimi gözüyle 
görmektir. Yüksel Aksu’ya görece sahiciliktir sanırım. 

Son olarak bu sektöre  yeni 
adım atmış  s inemacı lara  ne 
tavsiyeler iniz  o lur? 

Belli başlı kitaplar filmler var zaten ezbere 
bilmeleri gereken.Onları benim söylememe 
gerek yok. Evrensel’e ulaşmak için önce kendi 
toplumunu tanımak bilmek gerek. Yaratmak 
bir kabiliyet işi olsa da çaba ve emek ister. 
Taklit peşinde koşmayıp özgün fikirleriyle 
varolmaya çalışsınlar. Onlar teknoloji 
bilgileriyle bizden çok daha ilerde olacaklar 
         zaten. Ona şüphe yok. Bunu yaparken 
                özdekini kavramayı unutmasınlar 
                        yeter. Biz de keyifle seyredelim.



T O P L U M S A L  G E R Ç E K L E R L ET O P L U M S A L  G E R Ç E K L E R L E
S İ N E M A D A  A İ L E  Y O L C U L U Ğ US İ N E M A D A  A İ L E  Y O L C U L U Ğ U
Rabia Özmen

 Nasıl başladı sinema? Bir gün ‘Lumiere 
kardeşler’in “Haydi bir şeyler yapalım!” deyip  görüntü 
içeren filmlerin kenarlarına delikler açmak suretiyle 
hareket ettirerek ‘sinematografı’yi bulmaları ve sinemayı, 
tüm dünyaca “yedinci sanat dalı” olarak kabul ettirmesiyle 
mi? Yoksa teknolojinin sağladığı olanaklar ile sanat 
kaygısının birleşmesiyle mi?  Kim bilebilirdi ki bundan 
asırlar önce keşfedilen Camera Obscura (karanlık oda) 
nın içine açılan deliklerin saçtığı ışığın, milyonların 
hayatına yansıyacağını. ‘Bir Trenin İstasyona Girişi’yle 
bizim de hayatlarımızdan kesitlerin olabileceğini kim 
kestirebilirdi?  Biz kimdik, kim olduk? Tüm bunların 
kimlere görece düşünceler olduğunu bilemeyiz ama 
bize göre olanı anlatabilmek için  birkaç söz edebiliriz.

 Sinema, diğer sanat dallarını da bünyesinde 
barındırma özelliğiyle tarih boyunca içinde bulunduğu 
toplumda ‘ayna’ görevi gördü ve görmeye de devam 
ediyor. Gerek kültür gerek ideoloji, din  gibi birçok 
unsurdan beslenerek kimileri için kuşaklararası geçiş, 
kimileri için bir manifesto, kimileri içinse bir anı defteri 
niteliğinde oldu. Sahne, mekan, oyuncular değişti fakat 
hep bir yansıma görevi gördü. Bazen direkt karşımıza 
dikilip bir boy aynası oldu, bazen de emin olmak için 
arada göz ucuyla kontrol ettiğimiz dikiz aynası. Hatta 
bazen bu yansımanın da ötesine geçti ve ‘biz’ oldu 
sinema. O perdede kendimizi  gördük, evimizdeki bir 
koltuğu belki de hissettiğimiz bir duygu dillendirilirken 
gördük ve özdeştik. Hani derler ya “Sinema anlatma 
değil gösterme sanatıdır.” diye... Belki de bu saatten 
sonra “Sinema acaba özdeşme sanatı mıdır?” diye bir 
fikri de biz atacağız ortaya. İşte böylelikle özdeşe özdeşe 
üreten ve tüketen arasında bir bağ oluştu ve isteyerek ya 
da istemeyerek bir toplum bir dünya böyle şekillendi. 
Yaşadığı dönemin sorunlarına bu kadar bağlı kalan 
bir sanat dalı olan sinemadan en çok kim etkilenir 
peki? En çoğunu bilemeyiz belki ama biz şimdi fazlaca 
etkilenenlerden birini ele alalım: Aile... Ne söylenir 
hep? Toplumun en küçük yapı taşı aile... Toplumun 
temelini oluşturan aile... Peki toplum dediğimiz şey bu 
kadar büyük ve çeşitli kurumlara sahipken neden hep 
hedef kitlemiz aile? Aileyi diğer toplumsal kurumlardan 
ayıran en büyük özelliği kollektif yaşama şuuru.



 

 Dünyanın neresine gidersek gidelim, 
istisnai durumlar olmadığı sürece birlikte yaşayan 
en az üç kişinin aynı çatı altında, kenetlendiği ‘aile’ 
kutsalını görürüz. Bir çocuk, babasının gözlüğünü 
taktığında kendisini, baba gibi hisseder; annesinin 
kıyafetlerini giydiğinde “Anne oldum der.” ve 
bundan bir haz alır. Bu kadar örneklik teşkil eden 
ve evrensel kutsal değere sahip olan bir kurum 
elbette ki birileri tarafından ya hedef alınacak ya 
da kendisinden beslenilmek istenecek. İşte sinema 
tam da bu yüzden aileden beslenmek ister. Türk 
sinema yapısı da buna örnektir. Kemal Sunal’ ın 
komedi  diye izlediğimiz filmlerinin arka yüzlerinde 
saklıdır gerçeklik. 100 Numaralı Adam (1978)’ 
da, babası tarafından işe yaramaz olarak bilinen 
Şaban’ın aile yapısından, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Ah 
Belinda (1986) filmindeki Serap’ın moderniteyle 
tanışıp uzaklaştığı ‘aile’ kavramına kadar bildiğimiz 
çoğu filmin içerisine gizlenmiştir ailelerimiz. 
Bir aile düşünelim ki bu aile sinemada bir dönem 
yolculuğuna çıkmış olsun. Yeşilçam ile birlikte 
taşradaki bu aileyi şehre indirelim fakat şehre inerken 
elbette ki eli boş gelmesin. Peşinden kimliğini, 
değerlerini de getirsin. Onu, kendi halinde, tek tip 
kimliklerin olduğu durağan hayatından, kendisinden 
oldukça farklı birçok kimliğin savaş verdiği bir havuza 
atalım.Temellerinde, bu kadar büyük değerler taşıyan 
ailemize, yeri gelsin soğuk savaşın sert rüzgarlarına 
başkaldırmayı öğretelim, rekabeti, makine 
üretmeyi değil makine olmayı öğretelim. Bunlarla 
beraber ağır darbeler yaşayan ailemiz, yasakları  
gördü; saklanmayı, gizlenmeyi, susmayı  gördü.

 Ne yaşadıysa bu yolculukta, beyaz perdede 
de bunu gördü. Bunlar da  yetmedi, şehirlileşen 
bireyin dertlerini tırmalandırırken minimal 
hikayelerle birlikte batıyla merhabalaştık. Bu 
tanışıklık, merhabalaşmaktan da öteye gitti elbette. 
Bu kadar zor yollardan gelen ailemizi konforla 
tanıştırdık, modernizmi verdik. İşte bütün bu 
gerçekler, aile yapımızı derinden sarstı. Duygu 
odaklı geniş aileden, maddiyat odaklı çekirdek 
aileye ve hatta şimdilerde hayatta kalma mücadelesi 
veren bireylere dönüştük. Geleceğin tek kişilik 
ailelerini görür gibiyim. Tek başına yaşayan, 
robotlarla evli aileler. Bu kadar etkili bir unsur 
varken elimizde bunu silah olarak mı kullanmalıyız 
yoksa... Ya da sinema bir şeyler için kullanılmalı 
mı? Tüm bu soruların yanıtlarını beraber 
bulabileceğimiz, bol sinemalı günler diliyorum.

Rabia’ya Görece; 
Sinema, ne anlatmaya 
dayalı bir sanattır ne 
de sadece göstermeye 
dayalı. Bence sinema, 
özdeşmeye dayalı bir 

sanattır.



A R A K Ç I L A R  V E  PA R A Z İ TA R A K Ç I L A R  V E  PA R A Z İ T

F İ L M  O K U M A

Aile olmanın dayanılmaz ağırlığı.

 Cannes  Film  Festivali’nde,  son  iki  yılda  Altın  Palmiye   ödülü   kazanan   Arakçılar  
(Shoplifters, 2018)   ve   Parazit (Parasite, 2019)  filmleri ortak bir temaya sahip: Aile. İki  film de 
Asya  kıtasından  çıkmış,  aile  kavramı  üzerinde sorgulamalar  yaşatan  filmlerdir.   Arakçılar  
filminde  Shibata ailesi,  Parazit   filminde   ise   Kim  ailesi, içinde bulunduğumuz  dünya düzeni 
içerisinde yaşayabilmek için kendilerine klasik yollardan uzak bir yol belirleyen ailelerdir.

 Arakçılar, isminden de yola çıkabileceğimiz 
üzere hırsızlık yaparak geçinen bir ailenin hikayesidir. 
Ailenin babası Osamu, havanın soğuk olduğu bir gün, 
oğluyla beraber  ‘işinden’ dönerken sokakta kalan küçük 
bir kız çocuğu görürler. Onu orada bırakamayınca 
yanlarına alıp evlerine götürürler. Esas hikaye burada 
başlar. Bizler, aileyi ve yaşadıkları yeri tanımaya başlarız.  
İzbe, küçük bir evde yaşayan Shibata ailesi, ilk başta 
küçük kızı doyurulacak bir boğaz olarak görürler. 
Ama kızımız gerçek ailesinin yanında eziyet görmüştür. 
Shibatalar onu dışarıda bırakamaz.  Buradan sonra 
hikaye eğlenceli, doğal ve nahif bir şekilde aksa da 
gerçekler ortaya çıkınca seyirci üzerinde sessiz bir yıkım 
gerçekleşir.  Aile üyelerinin birbirleriyle bir kan bağı 
yoktur.  Aile,  sadece kan bağı ile oluşan bir kurum mudur?  

Parazit, yoksul bir aile olan Kim ailesinin evini görmemiz 
ile açılır. Kim ailesi iş olarak pizza kutuları katlamaktadırlar. 
Ama tabii ki bu geçim sağlanabilecek bir iş değildir. Ailenin 
oğlu Ki- Woo’ya bir gün arkadaşı tarafından bir öğretmenlik 
işi teklifi gelir. Zengin bir ailenin yanında işe başlayan 
Ki-Woo yavaşça ailesini de işe aldırır. Ama bu kolay ve 
etik bir yolla olmaz. Hali hazırda orada çalışanların işten 
çıkarılmasına sebep olarak ailesini sahte öz geçmişler ve 
isimlerle işe aldırır. Olaylar başta bizi güldürse de sonrasında 
deyim yerindeyse yaşananlar bizi dehşete uğratır. 

Nur Sultan Bulut

(Arakçılar, 2018, Hirokazu Koreeda)

(Arakçılar, 2018, Hirokazu Koreeda)

(Parazit, 2019, Bong Joon-ho)



Her iki filmde de aile içerisindeki sevgi bağını 
görebiliriz. Ailelerin varlıklarını sürdürebilmek 
için verdikleri yaşam mücadelesi bir noktada 
anlaşılabilirdir. Aileler kötülüğü hedeflemezler, sadece 
yaşamayı hedeflerler. Esasen burada düzene karşı bir 
eleştiri görürüz. Arakçılar’da marketlerden çalınanlar 
herhangi birisinin malı mıdır? Temel ihtiyaçları 
bile para ile almak ne kadar mantıklıdır? Ve yahut 
Parazit filminde, işten çıkarılan birinin yerine zaten 
insanlar alınmaz mı? Bu soruları doğru veya yanlış, 
etik veya değil diye cevaplayabiliriz. Ama işin içine 
aile girdiğinde, kaç kişi bunları net olarak ayırabilir? 

Arakçılar, kan bağı olmayan bir ailenin ne kadar 
mutlu bir şekilde yaşadığını bize gösterir.  Biyolojik 
aileleri tarafından sevgi göremeyen çocuklar ve hatta 
yetişkinlerden oluşan Shibata ailesi, ‘aile’ kavramı 
üzerine bize bir sorgulama yaşatır. Öz ailesinin 
sokağa attığı ve yaraladığı Yuri, arabanın içinde 
ailesi tarafından bırakılmış Shota, ailesinden sevgi 
göremeyen Aki, kendilerine güzel bir aile kurmak 
isteyen Osamu ve Nabayu. Hepsi bir araya gelerek 
bir aile kurarlar. Belki kötü şeyler yapıyor olabilirler 
ama ailenin özünde ‘çıkarsız ve içten sevgi’ yatar. 
Shibata ailesi bunu fazlasıyla yerine getirmemiş midir? 

Parazit filminde Kim ailesi, yaptıkları kötülüklerin 
bilincinde olan ama bunu yapmasalardı hayatta 
kalamayacaklarına inanan bir ailedir. Her işlerini 
beraber yaparlar,  birbirlerini korurlar.  Film, Kim ailesi 
ile karşılaştırabileceğimiz bir başka aile olan zengin 
Park ailesini de bize gösterir.  Zengin Park ailesi, baba 
tarafından katı kuralları olan; annenin, çocukları sadece 
öğretmenlerle eğitmeye çalıştığı; çocukların anne baba 
ve kardeşleriyle pek alakasının olmadığı bir ailedir. Bir 
bakıma, bu ailede sevgi bağı eksiktir. Hatta evin kızı, 
annesine yapılan yemeği ona ayırmadığı için kızar. Kim 
ailesi ise her şeylerini paylaşırlar. Filmde yoksul ve fakir 
arasında kurulan bariz farklardan biri de ‘aile bağı’dır.

Ayrıca iki filmde ortak olan bir diğer yön ise baba-oğul 
ilişkisidir. Arakçılar’da Osamu ve Shota arasında derin 
bir bağ vardır. Shota, babasını taklit eder ama küçük kız 
kardeşinin kendisini taklit etmesini istemez. Babasını 
hem sever hem de ona benzemek onu rahatsız eder. 
En sonunda her şeye rağmen ona baba demeye devam 
ederken babası, ona layık olmadığını düşünerek 
kendisine baba demesini istemez. Aynı durum Parazit’ 
te de vardır. Ki- Taek, ailesini tehlikeye atmamak 
için parazit olarak yaşamaya devam eder. Ama 
oğlu Ki-Woo babasına ulaşmak için çaba sarf eder.

Son ortak nokta ise Arakçılar ve Parazit filmlerinde 
aslında seyirci kendisini görür. İki filmin sonunda da 
gerçekler, basın tarafından halka açıklanır. Ama iki 
aile de kınanır, daha doğrusu hem ‘gerçek’ aile hem 
‘yapay’ aile yargılanır. Bu olayları sadece televizyon 
karşısında izleyecek olsak birçoğumuz “Bu nasıl 
iş!’’ diye tepki veririz çünkü yapılanlar toplum 
normlarının dışında ve etik olmayan davranışladır. 
Ailenin insana yaptırabileceklerini unuturuz. Özellikle, 
Arakçılar filminin sonunda birçok seyirci “Bırakın 
yaşasınlar.” demiştir. Parazit ise bize her zaman ve 
şartta birbirleri için çabalayan bir aile tablosu çizmiştir. 

Sonuç olarak, ‘Aile’ teması etrafında incelenen Arakçılar 
ve Parazit filmleri, aile kavramını farklı şekillerde ele 
alsalar da, bazı ortak sorgulamaları doğurmuşlardır. Aile, 
tanımlanması basit gibi durmasına rağmen karmaşık 
yapıya sahip bir kavramdır.  Bu iki film de iyi bir filmde 
olduğu gibi bizi düşündürmüş ve duyguyu hissettirmiştir.

Nur Sultan’a Görece; 
Sinema hissettirmeli ve 
düşündürmelidir. Film 
bitince göğsünüzde bir 

ağırlık oluştuysa film size 
verebileceği en büyük şeyi 

vermiştir.(Parazit, 2019, Bong Joon-ho)



SÜPER KAHRAMANLAR YETİM Mİ?
Sıddıka Özbek

Hayatımız ne kadar aksiyonlu 
geçiyor diye düşündüğümüzde, bir 
fantastik film karakterininki kadar 
olmadığını biliriz. Fakat bazen 
insanların başlarına bir olay geliyor, 
çıkmaza düşüyorlar ve bu işi kendi 
kendilerine halletmeleri gerekebiliyor. 
Tam da bu durumdayken her insan 
kendisini bir süper kahraman, bir 
ajan, üstün yeteneklere sahip bir film 
karakterinin yerinde hissediyor. Hatta 
büyük bir işin altından tek başımıza 
kalktığımız için kendimizi daha özel, 
motive olmuş veya gizli güçleri olan 
biri gibi hissedebiliyoruz. Aldous 
Huxley’in, Cesur Yeni Dünya adlı 
kitabında geçen “Eğer farklıysan, 
yalnızlığa mahkum olursun.” 
çıkarımındaki ‘farklılık’ ve ‘yalnızlık’
arasındaki bağın oluşturduğu 
histen bahsediyorum/bahsetmek
istiyorum. Bu tek başınalığın 
üzerinde biraz daha duralım. 
Eğer başa gelen olaylar silsilesi, 
bizleri direkt ilgilendiriyorsa, daha 
çok önemseriz ve çok daha fazla 
enerji sarf ederiz. Fakat topluluk 
içerisindeysek ve bu sorumluluğu 
paylaşıyorsak, durum aynı şekilde 
olmayabilir. Böyle bir durumda 
enerjimizi daha az harcamamızın 
sebebi belki de daha az dönütle 
karşılaşacak olmamızdır. Hem böyle 
bir görev paylaşımında kimin ne 
kadar çaba sarf ettiğini kim, ne kadar 
bilebilir ki? Sonuçta elde edilen veriler, 
ortaklaşa yapılan bir işin sonucudur. 
Ama kendi kendimize yaptığımız işin 
sonucunu elde ettiğimizde, ne kadar 
uğraş verdiğimizi yalnızca kendimiz 
biliyoruzdur ve bazen bu bile bizi 
tatmin edebilir. Peki. Bu sefer de 
onları, yani özel güçleri olan fantastik 
karakterleri kendi yerimize koyalım.

Başlangıçta bulundukları 
konumdakinden daha farklı bir şeye 
sahip olacaklardır: Ailelerimize. 
Her ne kadar olağan dışı durumları 
çözmeye çalışırken, içerisinde 
bulunduğumuz taklit hâli, kendimizi 
yalnız hissetmemize neden olsa da 
yanımızda olacak olan yine ailemizdir. 
O hâlde bu farkı da göz önüne alarak 
şunu sormak istiyorum: Süper 
kahramanların, fantastik karakterlerin 
veya bizim dünyamızdan olan baş 
karakterlerin aileleri nerede? Ya 
ölmüş oluyorlar ya ayrı yaşıyorlar ya 
da hiçbir şekilde karakterin ailesine 
değinilmiyor. 

Haklarını yemeyelim, aileleriyle 
birlikte yaşayan birkaç karakter var: 
Aileleriyle birlikte süper kahraman 
olanlar. Örnek verilebilir, aklınıza 
gelen isimler de vardır. Fakat ele 
almak istediğim nokta üzerinden 
örneklerle ilerlemek istiyorum. 
Genel olarak karakterlerin ailelerini 
görmediğimiz birçok film var. Fakat 
asıl merak ettiğim şey bu fantastik, 
özel güçler ile piyasaya çıkmış, 
karakterlerin aileleri. Batman, Joker, 
Harry Potter veya genel olarak Marvel 
ve DC karakterleri söz ettiklerim ki bu 
isimlerin sayısı arttırılabilir. Az buçuk 
hayatları gözlerinizin önüne gelmeye 

başlamıştır. Batman’ in 
ebeveynleri, o küçükken 
gözlerinin önünde bir sokak 
serserisi tarafından haince 
öldürülmüştür. Biz orada 
yalnızca ailesini görürüz fakat 
son dönemlerde, isminden 
sıkça bahsedilen film Joker’de, 
bu hikaye tamamlanır. 
Yine de Batman bir başına 
büyümüştür. Joker’in ise ne 
annesi annesidir -ki sağlıklı 
bir birey olmadığı da anlaşılır- 
ne de sonradan öğrendiği, 
‘‘Benim babam işte bu kişidir.’’ 
dediği adam babasıdır. E tabi 
bunun da onda, nelere sebep 
oduğunu görmüş olduk. 
Canım karakterimiz Harry 
Potter’ı bu kadar üstünkörü 
geçemeyeceğim. Harry, daha 
küçük yaştayken ailesini 
kaybeder ve teyzesinin yanında 
yaşamaya başlar. Tabii yaşamak 
mı orası tartışılır. Bir ezik gibi 
hayatını sürdürmektedir. Bir 
mektupla aniden hayatı değişir, 
sihirli bir dünyanın içinde bulur 
kendini. Üstelik bu dünyada 
oldukça popülerdir. Gelgelelim 
her bölümde Harry’nin 
başına bir musibet gelir. Bazen 
arkadaşlarıyla, bazen kendi 
başına allem eder kallem eder 
bir şekilde altından kalkar 
problemin. Fakat her seferinde 
ailesinin desteğine ihtiyaç 
duyduğunu görürüz. Onlardan 
küçüçük bir yardım gördüğü 
anda şahlanır. Zaten düşmanı 
Voldemort ile arasındaki sıkıntı 
da ailesine yaptıklarıdır. Her 
bölümde onun vesilesiyle farklı 
şekillerde sınanır.



Yalnız şunu da es geçemeyiz 
ki kahramanımız Harry’nin 
yolculuğunda, bilge veya ak 
sakallı dede rolüne sahip birçok 
kişi vardır. Eyvallah, cesurdur, 
azimlidir; onu diğerlerinden 
farklı kılan özellikleri, 
sorurumlulukları vardır. Fakat 
bu bilge kişiler olmadan da 
bir şeyleri başarabileceğini 
biliyoruz. Bu kişi bazen 
Dumbledore olmuştur, bazen 
Profesör Mcgonagall, bazen 
ise Sirius Black… Belki de 
yaşayamadığı aile kavramının 
tadına bu kişilerle birlikte 
varıyordur. Ama yine de başı 
her sıkıştığında ailesini arar. İşte 
kendimizi yalnız hissettiğimiz 
fakat bir yandan da cesur ve 
gayet bilinçli bir şekilde, kendi 
kendimize yeterek o zorluğu 
başardığımız anlarda, Harry 
Potter karakteri ile aramızda 
olumlu bir bağ kurarız. O, 
yalnızlığına ve ailesinin 
olmayışına üzülürken, biz de 
sanki kendimiz üzülmüşüz 
gibi hissederiz.Yine bir süper 
kahraman taklidi içerisinde 
buluruz kendimizi. Harry 
Potter karakterine dair böyle bir 
izlenim içerisindeyken, Marvel 
karakterleri ile böyle bir bağ, ya 
söz konusu bile olmuyor ya da 
daha çok ‘Homo Deus’ etkisi 
olarak sirayet ediyor.

Peki nedir aradaki bu fark? 
Marvel, DC ve fantastik 
karakterleri, genel olarak 
kendilerine has yeteneklere 
sahip, insanlığı kurtarma 
gibi büyük hedefleri veyahut 
başarıları olan kişiler, bir de 
aileleri ile mi yaşayacaklar? Ah, 
tabii ki de bu beklenilemez! 
Çünkü onlar ‘yenilmezler’. 
Onlar tektir ve hikayelerinde, 
mükemmelikleri anlatılır. 
“Teklik bizi özgür kılar.” 
mantalitesi vardır biraz. 
‘Yalnızlık’ kavramını, bizim bu 
şekilde hissetmemizi sağlarlar.
Ne olursa olsun, biz kendimizle 
var olduğumuz müddetçe ne 
bir taklide bürünmeye ihtiyaç 
duyarız ne de kimsesizliğe 
takılırız.

Sıddıka Özbek’ e 
Görece:

Fanstastik 
alemlerdeki 

yaşantıları ve özel 
güçleri her ne 

kadar bize uymasa 
da yalnızlıklarında 

ve bazen 
tekliklerinde 

kendimizi 
buluruz. Aman 
diyeyim! Homa 
Deus kısmına 

uyanlardan 
olmayın. Ayrıca 

filmsiz de hiç 
kalmayın.



BEŞ VAKİT AİLE

TAŞRADA ÇOCUK VE 
EBEVEYN: BEŞ VAKİT

 Bir çocuğun taşrada 
rol model olarak alabileceği, 
idol olarak görebileceği kişi 
kimdir? Öğretmeni mi? 
Arkadaşı mı?  Abisi mi? 
Bunlar tabii ki olabilir ancak 
taşrada bir çocuğun örnek 
alacağı ilk kişi ebeveynidir. Bir 
metropolde çocuğun ebeveyni 
dışında daha birçok kişiyi 
örnek alabilme şansı vardır. 
Bu okulundaki öğretmeni, 
mahalledeki abisi, sokağındaki 
satıcısı, apartmanındaki 
komşusu ve daha birçok kişi 
olabilir. Ancak taşrada çocuk 
gözünü açtığında karşısında 
annesi ve babası vardır ve bu 
taşrada olduğu süre boyunca 
devam eder. Okula gitse de 
yüz metre ilerisinde evi vardır, 
arkadaşıyla dolaşmaya çıksa 
da annesiyle veya babasıyla 
karşılaşma ihtimali yüksektir. 
Çocuk taşrada ebeveynine 
fiziki olarak her zaman 
yakındır. Ancak ‘’Beş Vakit’’ 
filminde bu fiziki yakınlık 
genellikle ruhsal uzaklığı 
doğurmuştur. Öyle bir ruhsal 
uzaklık ki bu, çocuğun 
babasını öldürmeyi isteyeceği 
kadar büyük bir uzaklık bile 

olabilmektedir.

BOŞUNA SEVİNME, NASIL OLSA İYİLEŞİR

 Reha Erdem’in yazıp yönettiği ‘’Beş Vakit’’ filmi taşradaki 
çocuk ve ebeveyn ilişkisini bize doğrudan göstermektedir. 
Öyle ki film hasta babasının yattığı odanın camının önünde 
bekleyen 10-12 yaşlarındaki Ali ile başlamaktadır. Camının 
önünde beklemesinin sebebi babasına olan sevgisi ve 
düşkünlüğü değildi maalesef ki. Bu onun için bir zorunluluktu. 
Hiçbir zaman yapmak istemeyeceği bir zorunluluk. Bunun 
zorunlu bir bekleyiş olduğunu babası uyanıp cama tıkladığı 
andan itibaren anlıyoruz. Ali’ye yaptığı tek bir el hareketiyle Ali 
başka bir evin kapısının önüne koşar. Kapıyı tıklatır ve evden 
çıkan Zekeriya’ya ‘’Babam rahatsız ezanı sen okur musun?’’ 
der. Zekeriya ezan okumaya gider ve Ali Zekariya’nın oğlu olan 
en yakın arkadaşı Yakupla o evin önünde baş başa kalır. İkisi 
de uzaklara bakmaktadır. En yakın arkadaşı Ali’nin babasıyla 
olan derdini biliyor olacak ki ona şu cümleyi sarf eder: 
‘’Boşuna sevinme, nasıl olsa iyileşir.’’ Evet, film boyunca Ali’nin 
en büyük derdi babasının yaşıyor olmasıydı. Ali babasının 
ölümü için elinden ne geliyorsa yaptı. Babası hastayken gece 
kalkıp onun odasının camını sonuna kadar açtı. İyileşmek 
için kullandığı kapsüllerin içini boşalttı.   Babasını sokması 
için akrep bulmaya çalıştı. Bir çocuk bir köy yerinde hem de 
babasına karşı böyle bir nefrete gerçekten sahip olabilir miydi?
Ali ve babası arasındaki bu sorunlu ilişkinin sebebini düşünürken 
karşımıza Ali’nin küçük kardeşi Ömer çıkıyor. Başta babasının 
karakterinin böyle olduğunu düşünürken Ömer’e ne kadar iyi 
davrandığını görünce birden bire ayrımcılık yapan baba figürüne 
dönüşüyor. Ali’nin babasının karakteri bu değildi. O, Ali’den 
umudunu kesmişti. Ali’yi yetiştirirken yaptığı hataları ise Ömer’de 
yapmamalıydı. Bu yüzden Ali’ye göstermediği sevgiyi, ilgiyi, 
övgüyü Ömer’e gösteriyordu. Ama Ali artık kıskanmıyordu bile. O, 
babasının sevgisini kıskanmayacak kadar ondan nefret ediyordu. 
Eğer Ali kardeşini kıskansaydı, gece onun üstünü örtmezdi. Sebebi 
kardeşinde görseydi kötülüğü kardeşine yapardı. Ama hayır, sorun 
Ömer’de değildi, babadaydı. Ve eğer baba giderse, her şey düzelebilirdi.

Yasir Gençalp



 YILDIZ: BİR TEK 
BABAM OLSUN, 

BANA YETER

 Babasının biricik kızı 
Yıldız. Yusuf kızı Yıldız’ı 
bir başka sevmektedir. Bu 
sevgiye karşılık Yıldız da 
babasına çok düşkün bir 
kızdır. Yıldız bu sevgiyi 
o kadar benimser ki 
babasından başka ailesi 
yok gibidir. Arkadaşıyla 
konuşurken arkadaşı 
‘’Anneni mi daha çok 
seviyorsun babanı mı?’’ 
dediğinde hiç düşünmeden 
‘’babamı’’ cevabını 
verebilecek kadar babasının 
sevgisini tekelleştirmiştir. 
Filmdeki en mutlu ebeveyn-
çocuk Yusuf ve Yıldız 
olabilir. Ancak taşradaki 
nefretin abartılı olması 
gibi sevgi de abartılıdır 
ve bu sevgi Yıldız’ın 
babasından başka kimseyi 
görmemesine sebeptir.

ZEKERİYA VE 
YUSUF EŞİT MİDİR 

ALİ VE ÖMER’E?

 Filmi izlerken 
Zekeriya ve Yusuf ’un 
çocukluklarını düşündüm. 
Karşıma çıkan ikili ise direkt 
olarak Ali ve Ömer idi. Babası 
tarafından ilgi görmemiş, 
ondan nefret etmiş ve bu 
sebeple de başarısız olmuş 
Zekeriya çocukluğunda Ali 
miydi? Hayatında başarılı 
olan, kızı Yıldız’a sevgisini 
gösterebilen ve bu sayede 
daha iyi bir hayat yaşayan 
Yusuf çocukluğunda Ömer 
miydi? Zekeriya ve Yusuf; 
Ali ve Ömer’in yıllar sonraki 
halleri mi? Babasından 
ne aldıysa o karaktere 
sahip olmuş iki kardeş. 
Babasından aldıklarıyla 
karakterleri yavaş yavaş 
oluşmaya başlayan iki 
çocuk.  Baba ne verirse 
çocuk onu alır.  Aslında 
bunu filmdeki teyzemizden 
de duymuştuk: ‘’Erkekler 
böyle, oğlancıkken iyi 
olurlar. Baba olunca 
babalarına çekiverirler.’’

 YAKUP: BEN KİMİ İDOL 
ALACAĞIM?

 Ali’nin en yakın arkadaşı 
Yakup. Yedikleri içtikleri ayrı 
gitmez. Babası konusunda Ali 
kadar dertli olmasa da onun da 
kendi çapında sorunları vardı. 
Çünkü Yakup’un babası Zekeriya 
başarısızdı. Onun başarısızlığının 
ölçüsünü ise Yakup’un dedesi, 
Zekeriya’nın babası belirliyordu. 
Zekeriya ve kardeşi Yusuf ’u 
birbirleriyle karşılaştırıyordu. 
Yusuf babasının verdiği arsayla 
ilgilenmişti, o arsayı adam etmişti. 
Zekeriya ise bu konuda başarısız 
olmuştu. Babasının gözünde 
bir hiçti. Babası Zekeriya’dan ve 
Yusuf ’tan duvar yapmalarını ister. 
Duvarın yarısını Zekeriya yarısını 
da Yusuf yapar. Yusuf ’un yaptığı 
duvar düzgün iken Zekeriya’nın 
yaptığı duvar başarısız biri 
işçiliktedir. Duvarı kontrol eden 
babaları Zekeriya’nın duvarını 
görünce sinirlenir ve onu azarlar. 
Bu duruma Yusuf ’un kızı Yıldız 
ve Zekeriya’nın oğlu Yakup 
şahit olur. İşte o an babasının 
başarısızlığını en net gördüğü 
andır. İki kardeşin karşılaştırıldığı 
ve Yakup’un babasının kaybettiği 
andır. Yakup’un ise tek yaptığı 
oradan koşarak uzaklaşmaktır. 
Yakup babasından uzaklaşır. Hem 
fiziki olarak hem ruhsal olarak.

Yasir’e Görece;
 Bir film izleyiciye karakterle empati kurdurabilmelidir. 

Bunu sağlamak doğallıkla, doğallık ise hissetmekle 
mümkündür. Karakteri yazan kişi onu hissetmelidir.



İĞNE DELİĞİ KAMERA 
YAPIMI

 Elektronik hiçbir malzeme olmadan fotoğraf çekilebilir mi? Teknolojiyle iç içe geçmiş olan 
yaşamlarımızda bu çok uzak görünse bile cevabımız  ‘Evet’tir.  İngilizce adıyla Pinhole Camera,  
kamera denilince şuan aklımıza gelenden çok farklı bir araçtır. Fotoğraf çekmek için uygulanan en eski 
tekniklerden biridir ve bugün lenssiz makineler olarak bir yer edinmişlerdir. İğne deliği kamera aslında 
karanlık oda ya da karanlık kutu ( Camera Obscura) olarak da değerlendirilir.  İğne deliği kamera 
yapımı birkaç saat sürer ama verdiği keyif çok başkadır.  Pinhole, birçok şekilde yapılabilir ama biz kibrit 
kutusundan, genelde herkesin tercih ettiği gibi,  yapmayı tercih ettik. 

Malzemeler
- 1 kibrit kutusu
- 35 mm'lik yeni bir film rulosu.  (Herhangi bir tür olur ancak normal renkli baskı filmi 100 veya 200 
hız çok iyi çalışıyor)
- En az 1 cm'lik bir film tabakası çıkmış boş 35 mm film rulosu.  ( Fotoğraf stüdyosuna sorabilirsiniz, 
normalde bunları atar / geri dönüştürürler. )
- İnce karton 
- Boş bir alüminyum içecek kutusu
- Siyah PVC elektrikçi bantı
- Spiral bağlayıcıdan gelen plastik veya herhangi bir küçük ince, kavisli plastik parçası
- İnce bir dikiş iğnesi 
- Makas
- Maket bıçağı 
- Siyah marker kalem 1 KUTU 

Kibrit kutusunun iç kısmını çıkarın ve tam ortasına 
24 mm’lik bir kare çizin. Çerçeve şeklini keskin 
bir bıçakla dikkatlice kesin, kenarları mümkün 

olduğunca temiz tutun veya tercih ederseniz dağınık 
hale getirebilirsiniz. Her fotoğrafın kenarlarında 

pürüzlü kenarlar ve kart lifleri görünecektir. 

Fotoğraf makinesindeki iç yansımaları azaltmak için, 
tepsinin iç kısmındaki rengi siyah keçeli uçlu bir 

kalemle renklendirin.

Kibrit kutusunun iç ön kısmını da siyah 
renklendirmeye çalışın.

Tam olarak kibrit kutusunun  ortasında, 6 mm’lik bir 
kare işaretleyin. Görüntüyü gizleyen kabarık liflerden 
kaçınmak için kenarları olabildiğince düzgün tutarak 

bu kareyi dikkatlice kesin.

Nur Sultan Bulut
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İĞNE DELİĞİ YAPMAK

İçecek kutusundan bir parça alüminyum kesin, 
yaklaşık 15mm kare. Alüminyumu kalın karton 

üzerine yerleştirin. İnce dikiş iğnesini kullanarak, 
alüminyumun ortasına yavaşça bastırın. Bunu 
yaparken pimi parmaklarınız arasında çevirin, 
böylece metalde yavaşça bir delik açar. Düz bir 
şekilde geçmesi için pim ile sertçe bastırmayın, 

İğne deliğinin ideal çapı yaklaşık 0,2 mm veya 
daha küçük olmalıdır. Eğer daha büyük olursa 
üretilen görüntüler daha az keskin olacaktır.

İğne deliğinin arkasını siyah renklendirin, yine 
bu fotoğraf makinesindeki iç ışık yansımalarını 

azaltmaya yardımcı olacaktır.

Alüminyum kutuyu, iğne deliği kutunun 
üstündeki kare deliğin tam ortasına gelecek 

şekilde yerleştirin.

Alüminyumun dört tarafını da sabitleyerek 
kutu üzerine bantlayın.

3ENSTANTANE (SHUTTER) EKLEMEK

Bir iğne gibi hareket etmek için iğne deliği boyunca 
sadece bir parça bant kullanmak mümkündür, 

ancak kayan bir deklanşör kullanımı daha kolay 
olabilir. İki parça ince kart, yaklaşık 32 mm kare ve 
yaklaşık 25 mm x 40 mm'lik bir dikdörtgen kesin. 
Kare parçada, merkezde 6 mm'lik bir kare kesin.

Işık sızıntılarını önlemek için dikdörtgen parçanın 
bir tarafına biraz siyah bant yerleştirin.

Kare parçayı iğne deliğinin üzerine yerleştirin 
ve üç kenardan aşağı bantlayın, üstte dikdörtgen 

deklanşör kartının kayabileceği bir boşluk bırakın.

İğne deliğini tamamen kapatmak için deklanşörün 
aşağı doğru itilip itilemeyeceğini kontrol edin.
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4
SES TUŞU

Filmi her fotoğraf arasında ne kadar 
saracağınıza karar vermek biraz zor olabilir. 

Çok uzun sararsanız film boşa gider. Çok 
az sararsanız çift pozlama olur. Her fotoğraf 

arasında doğru bir şekilde film sarmayı 
ayarlamak için bir yol var.  

İnce, yaylı ve kavisli oldukça sert bir 
plastiğe ihtiyacınız var. Spiral halkaları 

kullanabilirsiniz.  Döngülerden birini kesin.

Yeni film kutusunu al. Plastiğin sivri ucunu 
filmin zincir dişlisi deliklerinden birine 

girecek şekilde yerleştirin.

Plastiği film kabına sıkıca bantlayın. Bazı filmi 
hafifçe çekerek tıklayıcıyı test edin. Tıkırtı 

filmin arkasına düzgün bir şekilde binmeli ve 
zincir dişlisi deliklerine düşerken bir tıklama 

yapmalıdır. Öyle mi? İyi! Öyle değil mi? Bandı 
çıkarın, filmi tekrar teneke kutuya sarın,  

tıkırtıyı yeniden konumlandırmayı deneyin.

5

KAMERA OLUŞUYOR

İlk olarak, ilk kısmı filmden kesin ve kenarı 
olabildiğince kare olarak kesin. 

Biraz daha film çekin ve filmi kibrit kutusundan 
geçirin. Emülsiyon tarafının (parlak olmayan 
taraf) iğne deliğine baktığından emin olun.

Bir miktar yapışkan bant kullanarak, filmin 
uçlarını mümkün olduğunca düzgün bir şekilde 

birleştirin. Filmin boş kutuya kolayca geçebilmesi 
için kenarların bir araya getirildiğinden emin 

olun. Her iki tarafı bantlayın ve eklemin sağlam 
olduğundan emin olun.



Kibrit tablasını tekrar kutuya kaydırın.

Boş film kabının milini, gevşek filmin içine 
sarılması için çevirin. Her bir film kutusunun 

kenarlarının kibrit kutusuna sıkıca itildiğinden ve 
hiçbir filmin görülmediğinden emin olun.

Film şimdi yüklendi, ancak hafif sıkı olması 
gerekiyor.

6IŞIKGEÇİRMEZLİK

Resimlerinizin hafif ışıklardan arındırılmasını 
istiyorsanız, iğne deliğinden başka hiçbir ışığın 

kameraya girmemesi çok önemlidir! Siyah PVC bant, 
ışık tutmada çok etkilidir.

Kapatılması gereken en önemli yerler film kutuları 
ve kibrit kutusu arasındadır. Bant şeritlerini her iki 

taraftan önden aşağıya yerleştirin. İki kat kullanın ve 
her yere sıkıca yapıştığından emin olun.

Her bir makaranın uçlarına dikkat edin. Buraya daha 
fazla bant ekleyin, bant yapıştırıcısının yapışmaması 

ve filmin sarılmasını önlemek için iğlerin etrafını 
kesin. Yine, birkaç katman kullanın ve tamamen 
sızdırmaz olduklarından emin olmak için her iki 

eklemi de kontrol edin.

Kibrit kutusunun kartonu, özellikle parlak koşullarda 
az miktarda ışık sızdırır. Bu, fotoğraflarınıza kırmızı 

benekli bir efekt verecektir. Bunu istemiyorsanız, 
kutunun arkasına ve yanlarına bantlayın, böylece 

karton etki etmez. 7SARICI
Filmi sarmayı kolaylaştırmak için boş makaranın 

üstüne bir şey yapıştırın. Burada boş kutunun halkasını 
kullandık. Filmi sardığınızda, sarma makarasındaki 
film geri dönmeye devam edecektir. Sarma makarası 

üzerinde biraz gerginlik sağlamak için, sarma 
makarasının tabanına biraz kağıt mendil yerleştirin ve 
üzerine bantlayın. Bunu çok sıkı yapmayın yoksa filmi 

sarmak zor olacaktır.

Bu kadar! Tamamlanan kamera artık kullanıma hazırdır. 
Enstantane için kullanılan kartonun kapalı olduğundan 
emin olun. Filmi sarmak için, boş sarma makarasındaki 
sarıcıyı saat yönünün tersine çevirin. Tıklamaları din-
leyin. 24 mm kare kare kullanılınca her fotoğraf için 6 

tıklama gerekir.  Klipsör yerindeyken filmi diğer teneke 
kutuya geri sarmaya ÇALIŞMAYIN - klişe muhtemelen 

filmi yırtacaktır.

KAMERAYI KULLANIRKEN

Bilmeniz gereken birkaç ipucu var.  Pozlama 
sürelerini ayarlamak için aşağıdaki ayarları 

kullanabilirsiniz. 

-Dışarıda, güneş ışığı: 1 veya 2 saniye
-Dış, bulutlu koşullar: 5 saniye
-İç mekan, normal oda aydınlatması: 5-10 
dakika
-Filmlerinizi bir fotoğraf stüdyosunda develop 
ettirebilir ve dijital baskılarını da alabilirsiniz.



Sinema İçin 
Bunca Acıya 
Değer Mi?
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