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bahattin demirkol: 
~~dekor, yıldız savaşları kalitesinde olsun istedik" 

Daha önce yüzlerce reklam filminde ve 
birçok uzun metrajda çalı şmış olan Bahattin 
Demirkol , G.O.R.A. ile ilk kez bir tilmin altına 
sanat yönetmeni olarak ismini yazdırıyor. 
Kendisiyle yaptığı mız söyleş i , hem bu geç 
kalınmı ş imzanın arkasındaki nedenlere, hem 
de G.O.R.A.'nin çekim aşamasındaki çalı şma 

biçimlerine dair birçok şey aktarıyor. 

B wıu • ııylmıek tırtık b. ir k fişe. ye doııii lu . ""''.' lurkıyt"'dı• gerıeklım 
desiPJema bırenılü• tri dt"ğil. /lu bdki d"'"" ı ok 1 .. o .R. \ [t.ıhıfilm 

lerde sanal yihıttimıni etkıleyeu bir ~l'}'· ( ti"kii dttorılı• dtm•m 
yok , dekordu kullamlarak malzemeler kt>ıtlı . Aymu /m kmııula bır grle
"'k yok. BeslePJecegitıiz . ilitam alacagıııı: kayPJakltır oldukra aı .. 
Bu fılmde yaptığım işin dunyadaki adı 'productıon design', yani yapı m ta· 

sarımı. Sorun burada başlıyor. Evrensel normların yerleşmesi içın a;lında 

tüm nedenler var. Kadro, teknoloJi, bilgi birikım i; bunların hepsi var. l·a · 

kat bunları talep eden yok. Tüm meselc bu. Reklam ;ektörü, biraz altyapıyı 

besliyor, en azından kadrol arı ayakta tutuyor Eski yapı nitelik değışürdi. 

1976'dan bu yana değişen birçok şey var. O zamanlar sadece TRT vardı, 

televizyon siyah-beyazdı, ama reklam fılmleri çekiliyordu. Uzunca bır sü 

re, 86'ya kadar, Yeşilçam'dan kalan altyapıyla, kadrolarla devam ettık Bu 

süreç değişmeye başladı. Bilgisayar teknolojileri geldi. Hem ekonomı, hem 

sektörun yapısı nitelik değiştirdi. Ama ciddi bır birikim var. Çok şeyin ya

pılabileceğini kanıtlamak için biz bu işi büyük bir örveriyle yüklendık. Ve 

tüm bunların bi rikimli bır şeki lde geldiği noktada, (,.O. RA. ila önemli bır 

işe imza attığımıza inanıyorum. 

Fakat bilimkurgıt siPJeması bambaşka bir şey ı•e e" azında" o aPIIanıda bır 

gelePJek yok Türkiye'de ... 

G.O.R.A.'da bu hızda ve niıelikte set imkanlarının ortaya çıkmasının çok 

temel bir nedeni var. Ben ilk defa bir fılmin altına sanat yönetmenı olarak 

adımı yazdırıyorum. Halbuki en az sekiz uzun metraj yaptım daha önce. 

Kolayca söyleyebilirim, yüzlerce de reklam Iii mı yaptım. Bir fark var. Ben 

hep mutfakta kaldım. Bir sanat yönetmeni olarak hıçbir zaman bir işı ma· 

sada tasariayıp taşerona vermedim. Tasarladığım her şeyi aynı zamanda 

uygulamak durumunda kaldım. Çünkü eğer uygulamanın olanakları sı· 

nırlıysa, siz tasarlayamazsınız. Eğer uygulamanın tüm olanaklarını eliniz

de tutmazsanız, tasariadığın ız şeyi gerçekleştiremezsiniz. G.O.R.A.'ya gel

diğimizde de ortada şöyle orijinal bir durum vardı: Bu son derece iddialı 

bir fılmdi. Iddiası ise şuydu: Dekor, Yıldız Savaşları kalitesinde olacak; yani 

orada komik bir şey olmayacak, orada kolayına kaçnıayacağız hiçbir şeyin. 

Bunları yapabilmek için de biz, yıllardır biriken teknolojileri ve hep nıut

fakta olmanın avantajını kullandık. Ürettiğim dekorun neredeyse her bır 

parçasına değmiştir elim. t> 



• gozt> çarpanlar 

t •. o.R \ .. frılgmullıuıluu ımlııılığımı:kaılanv/,, clalıa ~·ok i'1l 

d1z 'ava .. ları ı-ı- l·Z·lr Yolu gihi A.mı.:rikım bilimkıırgıılarırla 
dalsa gcrı·n l1ir Jilru. ~i: st'f ta~anmlan lwuusmııla llt' ölrüıle 

bu filmlerıkil ıllııım atılım:. th' Mriidc ketıci i ii:,ı:iiır ılilnı•mıızı 
ı •ı,.atttııl\'ıl rıılı~tım:~ 

\,Jınd.l ı~in nrı_ıinJI ~·anlarından biri ~u: i~e göre küçük Jm.ı 
,·ok nıtel ikli hır ekıplik Çok hızlı bır çalı~ma yaptık. Srnar

y~..Hmn fızık~t.·l olarak el imize g~çnıe\ın i takip eden yedinci 
gun, bız J cknrun ılk çi v isı n İ çakmava ba~l ad ı k. Bu dahil, takip 

eden kırk bqıncı gun motor dedik. Toplam on iki haftada i~i 

bitırJik, ÇL'k i nı da hi l. \ 'e bunu elli kışılik bır kadroyla, Türkiye 

k<>şullarında bilyuk gibı görume de, a-lı nda bu kalıtede bir ış 

ıçin 1-,,k k üç lik bır bütçeyle gerçeklqtirdik. Bu süreçte herhan

gı bır seydrn etkilenmedik. Burada en temel nokta, ulkcmiz

Jeki 'anat yönetım i geleneğınden çok daha ucuz, ama farklı ve 

1cngin malıerne ,.e teknikler kullanabilıyor olmamız. Ömer 

f·aruk S<>rak ile bırbirimizden ne beklediğimiz> konuştuğu

muz sure toplam ıki -.ati geçmez. O iki saat içinde ben şöyle 

bır çerçeve çizdını: Başka bır gezegende olacağız. O gezegen

de, tekn ı k ,,J,ırak bizim dünyadaki göz a lgılama alışkan lı kla

rını ı zdan fark lı bi r a lgı yaratacak bir konsept bulmamız lazım 

ki t;ırkl ı bir gczegendr olduğumuzu hissedeli m. O zaman, ben 

bır te>pıt \'aptı m. Dedim ki, düşey ve yatay çizgiler olmas ı n bu 

dekarda. !\luınkün olduğu kadar küre>el ve silindirik form lar

la çalı,alıın. Hatta ı mkan olsaydı yürüme di.ızleminı bı le yatay 

yapınanıayı düşünüyordum, ama sinemaınız ıçın fazla uç bır 

uvgulama olurdu herhalde. 

u.O.R.A.'da bırebir geçmişte piyasara çıkmış uzay filmlerıyle 

kıraslanabilecek bir şey görmeyeceksiniz. Senaryoda bu film

lerden bazı esmlenmeler vardı; ama biz set tasarımında ön

ceden ,·apılmış bır şeri alıp bu filme adapte etmedik. Oraya 

ta ıdığımız ıeknolojilerle neredeyse ürelirken yaratıık. Birçok 

şey, iiretirkcn ortaya çıktı. Tüm teknolojik malzeme biçim

lcndırme tekniklerını sete taşı dık. Örneğin, bu çapta patlama 

efektı daha once ppılmamıştı. Bunlarıaten çok hakim oldu

ğumuz w uzun zamandır kullandığıml7 tekniklerdi. Antalya 

Film \ti.ıJroları'nı kullanmak büyük bir anntajdı. /l,lüthiş de 

bır ıevktı. Antalya'nın anntaiları olma;aydı. boyle bır film 

.:le vlamazdı; çünkü yaratıcı çalışma, imkanlarla "nırlı. Bu

gun. dunya sınemasında seyrettiğimiz til m lerde çok ciddi im

kıinlarla çalı'llıvor Hem stüdro şartları olarak, hem de kadro 

ol.rak Bız ı se kendi ımkanlarımızı w kadrolarımızı kendim ız 

urett k. 'iervı< vt hizmet kadrolarının çoğunu oradaki körden 

tenıır ettık. Elimizdek ı kısıtlı bütçeyle bu işi yapabilmek için 

ıeklam seldorunun beslediği kadrolardan çok bürük ölçüde 

\'ararlanmadıl . Çekirdek ekip sağlam olunca, el ı alet tutan 

herktse ne )'llpabılcceğını uygun bir dilde anlatır\an, onlar da 

bır sekılde yapabıliyor Serik köyünün yirmi tane a>gari teknik 

f.:ırma wn edinmış ınsanı, sızın l adronuwn llçte birını olu~

t:... <! u}' r. 

film m 'storyboard'larırıı da si: mi lıa:ır/adıııı:> 

l.tkımkrJen >ı V un~e l>a k.ı bır dup )tr ça!ı)ma )'lptı O 

1 n-...c ır• >m ııaketerw'storyboilrd larhanrlandı.Ö· 

1 \e·· -n ıaz ·lıkı.ınna başladığında bır \'ıl bovun.:a 

k ho >ı torybııarJ \a•dı. Ama şoyle bır Ş~) geldi 

o sll'ryboard'un başııı.ı: Dekorun ınıkanlarını biz yönetmenin bekir 

diklerinin bi rat üstünde gerçekleştırdik . ııöyle bir şey d.ıha önce hı 

ya! edilınediğı için o 'storyboard ' bir anı olarak kaldı. Kullanılın adı 

Çünkü '>ton·board'da rakın planlar tercih edilmişti V<' gerisı nu idi 

Set tasanınları istenen düzeyde olunca, arka planın net olmasının biı 

sakıncası kalmadı, ronctmcn l'tedıgi her objcktifi kullanabilir hal 

geldi, rahat rahat ça lı ~tı. a 

"G.O.R.A.'da birebir geçmişte piyasaya çıkmış uzay 
filmleriyle kryaslanabilecek bir şey görmeyeceksiniz. 
Senaryoda bu filmlerden bazı esinlenmeler vardı; ama 
biz set tasarımında önceden yapılmış bir şeyi alıp bu 
filme adapte etmedik." 
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