
vizyon ötesi 
dijital sinema dosyası 

66 

..., 

AYDIN SARIOGLU 
«ne olursa olsun, bir filmi çekmiş olmak için 

çekmeme k lazım!» 
Ümit ÜnaL Ayd ın Sarıoğlu 

ve Haluk Bener' in 

yap ımcılığın ı o rtaklaşa 

üstlendiği, Ümit Ünal 'ın 

senaryosunu yazıp 

yönettiği 9, Türk 

Sinemasın ın dijital 

kamerayla çekilip fi lme 

aktarılan ilk uzun metrajlı 

filmi. 9'un yapım süreci ve 

dijital sinema üzerine tilmin 

görüntü yönetmeni Aydın 

Sarıoğlu ile söyl eştik. 

SÖYLEŞi NADiR ÖPERLi 

ENİS KÖSTEPEN 

9' un dijital çekilmesi sadece maddi neden
lere dayanmıyor bildiğimiz kadarıyla ... 

9't.m senaryosunu, Ümit Ünal1 dijital yapılması 

için, hatta handycam'le dahi çekilebileceğini 

düşünerek yazmış. Ama filmin çıkış nedenlerin

den biri 'En küçük bütçe ile nasıl bir film yapı

labilir?' sorusuydu. Her şeyi en ekonomik şekil

de kullanarak bu işi nasıl halledebileceğimizi 

düşündük; ama ucuzluğa da kaçmamaya çalış

tık; çünkü bir yandan da kullanılan materyalie

rin filmindiline oturması çok önemliydi. Bütün 

olanaklar kullanılarak her şeyin senaryoda ya

zılan mizansenlerde olması gerektiği gibi dü

zenlenmesine çalıştık ve bunu da başardı k. 

Filmin temel mantığı bir polis kamerasının 

kaydettiği sorgularnalara dayanıyordu. Ümit, 

mesela ışık olarak çıplak bir ampul sarlotmayı 

düşünüyordu. Sonra sorgu sahnesinin mekanını 

tartışırken bu ışıklandırmanın çok klasik oldu

ğuna karar verdik. Sarkıtılacak ampul filme sı

cak bir hava kalacaktı; daha kırmızı, sıcak bir 

ışık yayıyor sonuçta. Mekanı bulup, oraya çok 

soğuk bir hava katacak tek bir ışık yapmaya 

karar verdik; bunu ise tek bir florasan sağlaya-

(] l a v ı k 

bil irdi. Tabii ki birkaç sinema ışığ• ile de des

tekledik; ama temel ışık olarak kullanılan bil

diğimiz ev tipi florasandı. 

Video ortamında az ışıktandırma yapmanın 

çok zor olduğu söylenir hep, siz de bu zorlu

ğu yaşadınız mı? 

Zor, ama ne yapmak istediğinizi bilirseniz ve 

mekanı doğru seçerseniz işiniz çok kolaylaşı

yor. Ben şu an çalıştığım projeyi de dijitai \eki

yorum ve bazı sahnelerde çok zorlanıyorum. 

Videonun belli bir perspektifi, belirli alan de

rinliği var. Görüntüleri birbirine yapıştınyar ve 

onları birbirinden koparmak için çok daha 

farklı bir ışık sistemi kullanmak lazım. Video 

en küçük ışığa çok duyarlı olduğu için, ışığı ço

ğalttığınız zaman re'nk sapmaları çoğalıyor, 

azalttığınızda ise doymuyor. Arayı çok doğru 

tutturmanız lazım. Bu, sadece görüntü yönet

meniyle ilgili bir şey değil; yönetmenin verece

ği kadrajla, benim ışık tasarımımla ilgili, sanat 

yönetmenin duvara sürdüğü boyayla ilgili. Si

nema bir 'puzzle', herkeste bir parça var ve 

herkes doğru yere koyarsa doğru resim ortaya 

çıkıyor, koymaısa veya yanlış yere koyarsa saç-
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mtıunu al 

ma sapan bir şey çıkıyor orta· 

ya. Bu bir ekip işi. Herkes ışini 

'dın Sarıoqlu. iyi yaparsa sorun olmaz. 

~~~~6k~ı~:kt.ôrun Kullandtğtmz malzemenin 

ku•agın~an dijital ya da film olmasının 

önemi yok mu peki bu 'puzzle 'da? 

Filmi oluşturmada o kadar yok; ama filmin di· 

li açısından çok fark var. Dijital dijıtalde kalsın. 

Film çekmek çok farklı bir şey. O emisyonu kul· 

!anmak, onun için üretilmiş lensleri kullanmak, 

lenslerdeki alan derinliğini ve onun diyafram 

aralıklarını kullanmak ... Teknik olarak üreli· 

len her şey sinema için üretilmiş. Nasıl sinema

nın sinema perdesinde izlenmesi gerekirse, si

nema da film kamerasıyla çekilmek zorunda 

bana kalırsa. Bu hala böyle, ama belki çok us· 

tün bir teknoloji gelebilir ve 35'in yerini alabi 

lir. Şu anki koşullarda bana dijital filmın kali 

tesine yetişmiş gibi gelmiyor. Ben dijital olarak 

çekilmiş S tar Wars'u her ortamda olmak uze· 

re on defa filan izledim. Farkı anlayabilmek 

için. Sinemada seyrettiğinıde ne oluyor, 

DVD'de seyrettiğimde ne oluyor. Ilk Star 

Wars1arı seyredin, daha eski teknoloji olması 



naraCımen ~'ll ı te açısından daha o .. tün; uc:.telık 

filmi yapan da ayrıı ek ıp Aları derınligindı:> fırıt 

var nngın duy-lrlılığında far~ ..ıar. 

Dijital tekniğin film yapımmı çok ucuılattı

ğı gibi yay gm bir kanı var. Bağımsız bir film 

yapmanın Türkiye kofu/larmda çok zor ol· 

duğu düjünülürse, siz böyle bir rahatlama 

hissettiniz mi? 

J5'1e dijitali karştlaştırır;anız, harcanan para 

açısından o kadar da fark olmadığını görürsu 

miz İ~i kolaylaştırıyor gibi gorünen, aslında 

zorlastır.ın tek bir şey var· Birinde 50 kw ışık 

kullanıyorsanız, digennde 100 kw ışık kullanı 

yorsunuz ve birindP bir kutu film SOO dolara 

mal oluyorsa, digerinde 50 dolara mal oluyor. 

Çok bUyük fark burada çıkıyor ortaya. Ama çe- kı halinden yuzde 4(' 50 oranında hizim it>:(h· 

kimden sonrakı post produksiyon aşamasında 

masraflar aynı, hatta dijital çektiğinizde' lnfer· 

no'y.ı girip 35'e aktarmanız gerektiğinden bir 

miktar fazla para veriyorsunuz. Videoda çalış· 

ma fikri başlangıçta herkese çok ucuz geliyor, 

çekim sırasında hiç ne kadar film harcadık 

kaygınız yok; ama post prodüksiyon aşaması 

çok pahalı. Seri montajdan sonra bunu çeşitli 

teknik aletlerle destekleyıp 35 mm film haline 

getırmek zorundasınız. Renk tonlannı, kont· 

rastını hep tilmin baskıya aktarım a~masını 

duşUrıerek yapmak zorundasınız. Bizim orada 

biraz problemimiz oldu. 

9'un filme aklarımı nerede oldu? 

Taksim Vipsaş Stüdyoları'nda. Oranın sahibi 

kendi geliştırdiği bır teknik le halletti o işi. 

Yurtdışında yapılanlar genelde 'scanner' siste

miyle çalişan tekniklerdir. Her bir kare tarana

rak filme aktarılır. Fakat Vipsaş, daha fark l ı 

bir pozlama ve ak tarım tekniğiyle, kendi yaptı 

ğı bir aletle 9'un filme aktarımtnt sağladı. Bu 

teknik, bizim için ekonomik olabi lecek bir du· 

rumdaydı ve Vipsaş da bu tekniği denemek is

tiyordu. Yine de çok ucuza mal olmuyor tabii. 

Vipsaj'tn filme ak tarım tekniği çok mükemmel 

olmasa da Türkiye şartianna göre gerçekten 

ıyı. üzeilikle ilk deneme olduğu düşünülürse ol· 

dukça iyi ama ben çok memnun değilim. Ben 

yapmak istediğimin tamamını video mantığıy· 

la kendime göre çok iyi yapmıştım ama akla· 

nnısürecinde bu yeni teknik nedeniyle film be· 

nım düşündüğümden 2 veya 3 derece daha 

kontrast çıktı. Filmin zaten bir kontrastı vardı 

ve onu bozmadan JS'e aktarmak istiyorduk, o 
olmadı. Filmin parçalarını Macaristan. Belçi· 

ka ve Hollanda'ya gönderıp test aldırdık. Gö 

runtü açısından buradakı laboratuvarla çok 

buyük bir fark yoktu. Sadece kontrast ve renk 

ayrımında farklılıklar ·Jardt. Gerçekten labora· 

tuvatın kalltesi çok önemli Bu açıdan filmin 

aktarımınd;ı problem yaşandı. Elimizde para 

9imiz kaliteye, duşunduğt..imüz renklere daha 

yakın olacak 

Dijital Video haber mantığı ile stüdyoda televn 

yona yonelik işler için t..iretilmış bır teknolojı. Ta

mam bu geliştiri l dı, Amerıkct'da buyük studyo

lar da kullanılıyor artık; hatta Sı1r Wars gibi 

bir filmi bile bu kameralarla çekiyorlar. Ama 

şunu unutmamalıyız: Bu sektorde orası sanayı, 

Türkiye atölye. Acbnı orada uç tane objektıf 

kullanıyor, biz bir tane objektıfle idare etme~ 

zorunda kalıyoruz. O bile T·Jrkiye için luk ç_Ur 

kü herre vıdeo objek .ili kullanıyor. 

Dijital projeksiyon/u sinemalar olsa, A vru

pa'daki gibi, bu, üretimi arttırabilecek bir 

jey olabilir mi? 

ve bu ço tart şılıyor 8ı..ıı-adi:. :ıa m~fa vrr 

1/ips.ış HO kamer qPhdi· •1 1€-ıeden b._ 

kars.Jnız bu bi( tıc;ı.ret "e çok bu yuk bır ti•a~r 

Bu sekt!Jrde ınanılmaz tatmmlar utar kvdak 

gıbı Agfd gibı film U reten de-.~ şırketler var k 

~era L.ireterılel'• yarı 4lr.tunerı, laboratuvarla 

rı fılan da he 1h:- kata,-.;arız r r1 y ;r/arc ı n :,ar'l 

ı~al' bt şte Ounyaı 1 ın fılmın 1(3JI ""'lası mııyon 

lar• .• .ı in aı ın .. -ız :ılması dı.n ek eıu rı-saniJ· 

•ın YLık >lmasına bovle bır "'ktr run e- az ndan 

ıs..~ donemde ızin v~receğını nf'lıyor .m. 

Ama tabi ı kı el ek tronık ı~e ~ilgisayar tekroloJ 

,, de çok hızlı qelışıyor. Bunda çok da tehlike 

li bır şey va ı· ucuz prodüksiyonlara yardımı..:ı 

olabiliyor ama :ıynı zamanda bır yanılgı oluj 

masına da. yol açıyor, sadece çekım s.urecinı 

düşünerek film çekmeye kalkıyor iesanlar. Şu

nu unutmamak lazım: ne olursa olsun, bi fıl 

mi çekmıj olmak: çin çeknıeınek lazım. Doğru 

zamanda doğru yerde doöru ışı yapmak la.ıım. 

O zaman kım. enın emeği nı parasını zamanı

nı bop hart ımamış oluyorsunuz Sonuçta, ı 

nemalarda oynatmal ıçın 35' aktarMaııız qııı

rekıyorı...\, bir film para.;ı harcamc.nız ~t:rt'ke· 

biliyor. Nitekım hız 9 için nerrdeys€' bir film 

parası kad.ar harcama yaptık, tabıı kı bu • ar

cama milyon dolan.ır filan değil, ama bağım

sız bir proje için Türkıye ~rtlarına gore ıyı p -

ra haıcadı k. Hiçbır yapımcırıın dönüp bakma 

dığı bir proıeye, bir yapınıcının yatıraCJ.ğı k~l 

dar par.3 koyduk Kendi emeklerimizi bunun 

dı?ında tutuyortım k O. r ayınıtzı aldı ;e olduk 

ça ı~tıraplı bir c;Ureçti 6ir o;ünı insan yardımc 

olduğu halde kim:;ey ucretslz bırakmamaya 

~lıştık Herke.,, ozellıkle de oyuncular sıtf bu 

filmde yer 3.1abılrıek adına ucrecız çalı1-ııay 

kdbul ett' kı hal~ bir t.ıleplerı olmadı. Arkada

ki teknık ekıp de ınanılmaz ozverıyle ı;~1l }tı 

Biz bu projeye ınandık bizim ·çin çok dcğru 

bir projeydı t... 
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