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2013 yılında ilk filmi Uvertür’ü çeken Alpgiray Muhammed 
Uğurlu ile ilk kısa film deneyiminin amatörlüklerini, tüm 
olumsuzluklara rağmen pes etmeyip nasıl devam ettiğini ve 

ilk uzun metraj filminin heyecanını konuştuk. 

   Alpgiray M. Uğurlu:

   “Sinemanın Şartları Zor”

KAMERA ARKASI

SÖYLEŞİ: ZEYNEP TURAN

fSinemaya ilginiz nasıl oluştu?

Çok ısmarlama olmadı. Normalde müzisyen 
olmak istiyordum. Ortaokulda yazı deneme-
lerim vardı. Yarışmalara katılıp, derece almış-
tım. Sonra üniversitede müziğe dönüştü bu 
ilgi. Müzik de çok olanaksız geldi. Üniversi-
tede bir grubumuz vardı. Sonra bir gün bir 
hikâye duydum arkadaşımdan; bayağı etkiledi 
beni. O hikâyeyi bir filme dönüştürebilir miyiz 

diye düşündüm. İnternetten nasıl senaryo 
yazılır diye baktım. Küçük çaplı bir kısa film 
çektim. Gösterildi birkaç yerde. Biraz daha 
denemeye karar verdim O zaman mühendislik 
okuyordum İTÜ’de. Sonra sinema okumak 
nasıl bir şeymiş diye merak ettim. Sosyal bi-
limci hiç arkadaşımız yok, sosyal bilim nasıl 
okunuyormuş diye merak ettim.
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   Alpgiray M. Uğurlu:

   “Sinemanın Şartları Zor”

Bilgi Üniversitesi’ne yüksek lisansa girdim. 
Bir yandan mühendislik yaptım bir yandan 
yüksek lisansa devam ettim. Sonra kısa 
filmler vs. derken iş çığ gibi büyüdü. Öyle 
çocukluğumdan beri ben film çekeceğim 
diye bir şey yoktu. Kubrick’in elinde fo-
toğraf makinesi varmış ya sürekli fotoğraf 
çekiyormuş. Bende öyle bir durum yoktu. 
Daha çok bir hikâye nasıl anlatılabilir so-
rusu vardı kafamda. Müzik grubunda da 
şarkı sözlerini ben yazıyordum. Orada da 
hep bir hikâye anlatma güdüm vardı. Başka 
bir şey denk gelseydi belki ona yönelirdim. 
Bir de bizim ergenlikten yetişkinliğe geçiş 
dönemimizde sinema revaçtaydı. Şimdi 
de hâlâ yükseliyor. Nehir akıyor, sen de 
onunla akıyorsun. Film yapmak başka bir 
dert, yaptıktan sonrası başka bir dert... 
Gösterim anındaki hissiyat çok farklı… 
Çok katmanlı bir iş.

fİlk kısa film tecrübeniz nasıldı? 

Çok garipti. İlk kısa filmimi tek başıma çektim. 
Diyalog yoktu. Sadece müzik vardı. Bir de 
nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok-
tu. Hakikaten bomboş bir düzlemdi benim 
için. Arkadaşımdan kamera buldum. O da 
fotoğrafçıydı. İTÜ’nün küçük bir salonu vardı. 
Bende ışık yoktu; bir masa lambası vardı, bir 
de sahne ışıkları. Bir tane oyuncu buldum; 
o da arkadaşımın arkadaşıydı. Kör topal uğ-
raştık işte. Tam o sırada evde montaj nasıl 
yapılır videoları dönüyordu. Kadir Köymen o 
zaman çok yardımcı olmuştu bizim gibi yeni 
filmcilere. Elimde bir sürü ham görüntü var, 
ama kâğıttakine hiç benzemiyor. Bir yandan 

montaj öğrenmeye çalışıyorum. Karanlıkta 
yürümek gibi. Onu oradan kestim, bunu bu-
radan. Baktım, devamlılık yok. O kadar fikrim 
yok ne yaptığım hakkında. Sadece bir hikâye 
anlatma isteğim vardı. Motivasyonum oydu. 
Birkaç kişiye gösterdim, enteresan buldular. 
Sosyal medyada dalga geçilen düğün vide-
oları vardır ya, öyle değildi yani. Bayağı akan 
bir hikâye vardı. İzlettiğim insanlar öyle bir 
şey bekledikleri için galiba tepkileri bu şekilde 
oldu. Sonra gaza getirdiler beni. İkinci filmi 
de iki kişi çektik. Bodoslama girdik yani. 
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Ben hikâye anlatmak istiyorum sonuçta. Bir 
süre sonra değersiz gelebilir o hikâye size. 
Bugün okuduğun bir kitap, üç sene sonra 
başka bir anlam ifade ediyor. Bir hikâye an-
latmak istediğinde de böyle, o üç ay sonra 
başka bir şeyi anlatıyor olabilir. O yüzden 
kâğıda döktüğüm bir şeyi hemen görselleştir-
me eğilimim var. Onun da iyi bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Şu ana kadar beni pek ya-
nıltmadı. Yılda mak-
simum bir kısa film 
çekerek sürekli çek-
meye devam ettim. 
Yarım kalan çok kısa 
filmim var. Bir kor-
ku filmi denemiştim 
meselâ, gerçekten 
çok kötü olmuştu. Onu montajlamadım bile. 
Hep bir eksik yanı oluyordu; ya ses kötüydü 
ya oyunculuklar berbattı. 

fÇok ısrarcıymışsınız. Epeyde kısa filmi-
niz var. Pes etmeden devam etmişsiniz.

Evet. İşin kuralı bu galiba. Sinemanın çok 
zorlu, çetin şartları var. Fonlar sınırlı. Birçok 
oyuncu var; hepsi çok yetenekli. Sadece bu-
rada değil, bütün dünyada böyle olduğunu 
düşünüyorum. Bir işte çok para olunca re-
kabet de çok oluyor. 

fKendi kısa filmleriniz haricinde neler 
yaptınız?

O zamanlar bir topluluk vardı. Birinin bir şeye 
ihtiyacı oluyordu, hemen ona yardıma ko-
şuyorduk. Sesçi lâzım oluyordu, hiçbirimiz 
sesten anlamamamıza, boom’u nasıl tutaca-

ğımızı bilmememize rağmen hemen internet-
ten araştırıp ses nasıl alınır ona bakıyorduk. 
Arkadaşlarımın, tanıdıklarımın, hatta hiç ta-
nımadığım insanların setlerinde de çalıştım. 
Profesyonel setlerde çalışmadım ama. Bizim 
dönemde kısa filmciler bayağı dayanışma 
içerisindeydi. Herkes birbirinin filmine koş-
turuyordu. Başka türlü de olmaz zaten. Kısa 
filmde para yok. Ekibin yol parasını bile çı-

karamayabiliyorsun. 
Bizi geliştiren de bu 
motivasyon oldu. 

fİlk uzun met-
rajfilminiz Uver- 
tür’den bahsede-
lim. İlk olması ha-
sebiyle henüz sahip 

olduğunuz bir stiliniz yokken ortaya ne 
çıkacağını kestirmek zor oluyor mu?

Her yönetmenin kendi stili oluyor. Ama an-
lattığın hikâyeyle biçim bire bir orantılı. İçerik 
biçimi belirmeli bana kalırsa. Uvertür’ü yaptım 
ama Uvertür’e benzer filmler yapacağım an-
lamına gelmiyor bu. Uvertür’de prodüksiyon 
anlamında kısa filmle benzerlikler vardı. Bun-
dan önce yarım bıraktığım bir uzun metraj 
filmim vardı. Onda bayağı akıllandım. Çekmek 
için Manisa’ya gitmiştik. Oradaki tiyatrocu 
arkadaşlarla çalıştım. On gün boyunca yağ-
mur yağdı ve çekimleri ertelemek zorunda 
kaldık. Ben de çektiklerimi montajlayıp, nasıl 
oluyor diye bakmaya karar verdim o sırada 
ve tatmin olmadım yaptığım işten. Bu işin 
neden kafamdaki gibi olmadığını, başarısız 
olduğunu listelemeye çalıştım. Vardığım so-

Sinemanın çok zorlu, çetin şartları 
var. Fonlar sınırlı. Birçok oyuncu 
var; hepsi çok yetenekli. Sadece 

burada değil, bütün dünyada böyle 
olduğunu düşünüyorum. Bir işte çok 
para olunca rekabet de çok oluyor.
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nuç da içeriğin kendisinin biçimi oluşturmayı-
şıydı. Ben bir şekilde başkalarının biçimlerini 
yağmalamıştım. O da gerekli teçhizatın ve 
koşulların sağlanamamasıyla başarısız ol-
muştu. Uvertür’de içerik biçimi oluşturmak 
zorundaydı. O da doğrudan prodüksiyonu 
etkiliyor. 

O dönem çok senaryo yazdım. Yapımcılara 
gittiğimde her biri, hikâye güzel ama bütçe 
yetmez dedi. Sonra baktım bu böyle olmaya-
cak. Tamamen kısa filmci güdüsüyle çalıştık. 
Sette minimum üç, maksimum beş kişiydik ve 
bu kısa film refleksiyle uzun metraj çekme-
me sebep oldu. Dolayısıyla karakterin hikâye 
motivasyonu filme biçim olarak farklı yansıdı. 
Ben filmi başka bir prodüksiyon için prolog 
gibi çekmiştim. Ama beklentimizin üzerinde 
bir yol açtı. 

fKısa film refleksiyle uzun metraj çek-
tim dediniz. Bunu biraz daha açar mı-
sınız? Uvertür’ün prodüksiyon, post-
prodüksiyon süreci nasıldı?

Hikâyenin olmazsa olmazları, ana karakterle-
rin, yan karakterlerin ve onların kullanacağı 
spesifik alet edevatın gerekliliği vardı. Bir dö-
küm yaptığımda bu olmazsa olmazların bazı-
larından vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü 
onları yapsaydım filmin süresi uzayacaktı. O 
kadar da param yoktu açıkçası. Bazılarından 
vazgeçtim, ama bazılarından da kesinlikle vaz-
geçemem dedim. Ev sahnelerini altı günde 
çektik. O altı gün boyunca kullanabileceğimiz 
bir ev lâzımdı; o da benim evimdi. Çekim eki-
binin git gel yapmaması gerekiyordu, çünkü 
bütün sahneleri her an çekebilirdik. İkamet 

edeceğimiz yerin de eve yakın olması gere-
kiyordu. Öyle bir yer de olmadığı için evde 
kalmak zorundaydık. Bu yüzden de ekibin sı-
nırlı olması gerekiyordu. Biz altı gün evden hiç 
çıkmadan filmi çektik. Daha sonraki sahneleri 
çekeceğim ise belli değildi. Bir doktor, iki üç 
tane de ofis sahnesi var. Daha önceki filmden 
edindiğim tecrübeyle ben bunları bir yapıp 
bakayım dedim. Dijital makinelerin kolay satın 
alınabileceği ya da makineleri arkadaşından 
ödünç alabileceğin zamanlardı. 

KAMERA ARKASI



HAYAL PERDESİ 43 - Kasım - Aralık 201474

Hastane sahnesini çekmek için hastaneye 
verecek paramız yok. Bilgi Üniversitesi’nin 
reviri aklıma geldi. Bölüm başkanına mail at-
tım, bir günlüğüne kullanmak için izin istedik. 
Çok isterdim bir hastane koridorunda sahne 
çekmeyi. Bir figürasyon trafiği gerekiyordu 
çünkü. Ama onlar olmadığı için nasıl bir yola 
başvuracağımızı düşündük. Atıf ’ın dışarıda 
geçirdiği zaman daha fazla aslında; eve gel-
dikten sonraki kısmı daha küçük. Ama eve gel-
mediği sahneler daha hızlı akıyor. Ev sahnesi 
ise yavaş akıyor. Konuşmalar daha uzun, daha 
yayvan. Biz böyle bir yola başvurduk. Nor-
malde yüksek prodüksiyonlu filmlerin yaptığı 

şeyi kurguya adapte ettik biraz. Filmin hikâye 
kurgusunu biraz daha değiştirdik. 

İlk filmini yaparken tek kurşunun var ve o çok 
önemli; seni yansıtması lâzım. Filmin yapım-
cısı da ben olduğum için özgürüm. İstediğin 
gibi kesebilirsin, sahne ekleyebilirsin. Ben o 
özgürlüğü olumlu kullandığımı düşünüyo-
rum. İleride film yapmaya devam ettiğimde 
bir yapımcı sopası olacak. Onu görmesen 
bile hissedeceksin. Uvertür’ün sihri de biraz 
orada. Hem hikâye hem oyunculuk hem de 
post-prodüksiyon anlamında özgür bir film. 
Filmin başında ve sonunda yer alan animas-
yonlar, kâğıtta yazılandan çok farklı. Yazılanı 
yaptığımızda filme çok oturmadığını gör-
dük ve değiştirmeye karar verdik. Bunların 
hepsi kısa filmci güdüsü… Kısa filmde ne 
yaptığını çok fazla düşünmüyorsun. Benim 
ya da arkadaşlarımın kısa filmlerinde süreç 
çok emprovize gelişiyordu. Uvertür’de de 
prodüksiyon süreci bu şekilde gelişti. Prodük-
siyon süreci çok matematik olmasına rağmen 
post-prodüksiyondaki doğaçlama şeyler çok 
farklılık kattı. 

fUvertür’ün hikâyesi de kısa bir za-
manda mı çıktı ortaya? 

Annemden duyduğum bir hikâyeydi. Hikâyeyi 
duydum, akşam Burak ile buluştum. İki hafta-
da da yazdık. Tabii üzerinden çok sular aktı; 
sette de değiştirdik. İki haftanın ardından 
prodüksiyon süreci başladı. Kurgusu uzun 
sürdü. Tam bitmeden Altın Portakal’a gön-
derdik.Seçilemedik. Murat Saraçoğlu birçok 
tavsiye verdi. Ön jürideydi. Onun çok fayda-

KAMERA ARKASI
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sını gördüm. Bir de benim hiç bire bir bana 
tavsiye veren bir mentor’um olmadı. O yüz-
den Murat Saraçoğlu’nun şurayı at, şurası 
anlaşılmıyor vs. uyarıları çok işe yaradı. 

fFilmde“İyi adamların canını ara sıra 
sıkarlar.” diye bir cümle geçiyor. O iyi 
adamı, Atıf ’ı anlatır mısınız? 

Atıf ’a iyi ya da 
kötü demem çok 
yanlış olur. Biz 
sette de çok ko-
nuştuk bunu Burak 
Türker ile. Bütün 
meselem buydu. 
Bu adam iyi mi, 
kötü mü? Hayatta 
da bu insan iyi bir 
insan mı, kötü bir insan mı diye düşünürüm. 
Burada bize çay getiren kızın iyi mi kötü mü 
olduğunu, hayatta neler yaptığını merak ede-
rim. Film de öyle bir temel üzerine kuruluyor. 
Bunu daha küçük bir dönüşümle vermek onun 
daha büyük olmasını sağlıyor. Atıf ’ın kariyer 
hayatındaki her insanın söylediği şey onun 
iyi bir insan olduğu yönünde. Çünkü kafasını 
önüne eğiyor ve her söyleneni yapıyor. Ama 
diğer taraftan iyi bir adam olmak istemiyor. 
O kısır döngünün içinde kalmasını istedim. 
Bu hayat bizi ne kadar özgür, ne kadar sınırlı 
bırakıyor, bence bütün tartışma o. Annesiyle 
yaşayan bir adam var ve o adamın kendi dün-
yası o kadar. O dünyadan sıyrılma aşamasında 
yaptığı eylemler iyi mi kötü mü? İşte bu büyük 
bir tartışma. İzleyenler de farklı yorumladı. 
Kimisi artık kendi ayakları üzerinde durması 

gerektiğini söyledi. Ama çoğunluk ve daha 
gelenekçi taraf ise annesine bakması gerek-
tiğini söyledi. Bütün bu soruların da düğüm 
noktası filmdeki o mektup. O mektupta ne 
yazdığı hakkında hiçbirimizin fikri yok. O yüz-
den onun boş kalması daha doğru. Çünkü 
oraya ne koyarsan koy o adamın filmin so-
nundaki eylemi yapmasını haklı ya da haksız 

olarak nitelendirecektir 
o mektup. 

fHayal ettiğiniz 
gibi oldu mu peki 
film?

Oldu. Ben çok mutlu-
yum filmden. Bir sıkıntı 
yok. Filmde çalışanların 
çoğu da mutlu… İlk za-

manlar beklentimizin çok üzerinde karşılık 
aldığımız için mi böyle hissediyorum diye 
çok düşündüm. İstanbul Film Festivali’nde 
gösterildi. İstanbul Film Festivali’ne hayatım 
boyunca gittim. Perdenin önünde duran yö-
netmenleri, büyük ağabeyleri gördüm. Yurt-
dışına bir filmle gittim. Hindistan’a gittim. Hiç 
tanımadığın, bilmediğin insanlar geliyor ve 
senin filmin hakkında soru soruyorlar. Tuhaf 
bir durum… Kendini mi kandırıyorsun acaba 
diye soruyordum. Bu kadar ilgi olması senin 
iyi bir şey yaptığın anlamına gelmeyebilir 
dedim, ama sonra olmuş bu dedim; şimdi 
müsterihim. Daha iyisi olur muydu? Daha iyi 
prodüksiyonla, daha iyi görüntülerle çekil-
seydi hissiyatı daha farklı olurdu. 
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İlk filmini yaparken tek kurşunun 
var ve o çok önemli; seni 

yansıtması lâzım. Filmin yapımcısı 
da ben olduğum için özgürüm. 

İstediğin gibi kesebilirsin, sahne 
ekleyebilirsin. Ben o özgürlüğü 

olumlu kullandığımı düşünüyorum.
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fFilm tamamen bittikten sonra nasıl bir 
hissiyata bürünmüştünüz?

Film başta 110 dakikaydı. Kesmeye kıyama-
dık. Bir de tepkileri ölçelim istedik. 110 da-
kikadan kısaltmak daha büyük bir kâbustu. 
Bir yandan da çok zevkli bir şey… Uğraşı-
yorsun, kafa patlatıyorsun. Matematik gibi 
biraz. Oh, bitti dediğim zamanlar olmuştur. 
Çünkü keyifli bir süreç değil. Bu işi yapan-
larla haşır neşir olunca, bir ses stüdyosuna 
girince, oturduğun koltuk üç kişilik filân… 
Benim evimde öyle rahat koltuk yok. Kos-
koca perdede senin yaptığın film oluyor. 
Senin için çalışan birileri var. Ama meselâ 
Uvertür için kendi kendime konuşuyordum 
diyebilirim. Şu sahneyi öne mi alsam geriye 
mi alsam, bu plân güzel olmadı mı vs… Kur-
tuldum dediğim olmadı hiç, ama her sahne 
bitişinde bir tane daha bitti dedim. Ama 
negatif anlamda değil. Bir de heyecanlısın, 
ilk filmin bitiyor. 

f“Benim şöyle bir derdim var ve ağırlıklı 
olarak onu anlatmak istiyorum” gibi bir 
düşünceniz var mı?

Bu ülkede beni rahatsız eden, kafama takı-
lan şey Doğu-Batı arasında kalmışlık fikri… 
Bunu da filme yansıtabilir miyim, yansıta-
maz mıyım bilmiyorum. Bir de öyle büyük 
lâflar söyleyecek birisi değilim ben. Öyle 
çok sistematik, prensipli bir sinemacı olmam 
herhâlde. Şu an değilim en azından, ileride 
de olmam diye düşünüyorum. 

Son çektiğimiz film Enkaz, depremde göçük 
altında kalan bir kızla deprem sonrasında 

travma yaşayan bir adamı anlatıyor. Şimdi 
bunun bir önceki filmle ne alâkası var? Bir 
diğeri de görücü usulü aşkların farklı var-
yasyonlarının anlatıldığı bir film. Hiç alâkası 
yok yani. Bir sonraki filmin senaryosu biraz 
daha fantastik… Başka insanlara yazdığım 
hikâyeler de çok farklı. Benim şu meseleye 
kafamı taktım ve bunu anlatacağım gibi bir 
kaygım yok. 

fBundan sonra film yapmaya devam 
edecek misiniz?

Bu ülkede film yapmayı devam ettirmenin zor 
olduğunu düşünüyorum. Filmcilerin geçim 
sıkıntısı da olduğu için başka işler yapmak 
zorunda kalıyorlar. Film oluşturmak için de 
bir konsantrasyon gerekiyor. İkinci filmi yap-
tım, üçüncü filmi de yazdım. O da inşallah 
yapılır. Setlerde çok fazla çalışmadım. Orada 
koşturacağıma evde oturup senaryo yazmak 
daha mantıklı geldi. Bir de ben genelde iki 
kişi yazıyorum. Karakterin eylemleri benim 
için çok daha önemli. Onlara karar vermek 
çok zor çünkü. Binlerce seçenek var. Kendi 
filminin önermesine doğru olan eylemleri 
seçmek, bence filmin senaryosundaki en 
önemli mevzu. Nasıl olacak bilmiyorum ama 
film yapmaya devam etmek istiyorum.


