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Geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen İstan-
bul Uluslararası Kısa Film Festivali’nde En 
Yaratıcı Kısa Film Ödülü alan Terlik filminin 
yönetmeni Barış Sarhan ile bir söyleşi ger-
çekleştirdik. Grafik Tasarım mezunu olan 
Sarhan, şu sıralar reklâm sektöründe sanat 
yönetmenliği yapıyor. Reklâm filmleri dolayı-
sıyla setlerde çokça bulunan Sarhan, bir dö-
nem Altyazı Sinema Dergisi için tasarımcı ve 
illüstratör olarak çalışmış, bu zaman zarfında 
da sinemayla ilişkisini geliştirmiş bir isim.

Çizgi romanlarda, kitap tasarımlarında, klip-
lerde, sık sık öykü anlatımlarına yer veren 
yönetmen, bu kez kısa bir film çekerek bir 
öykü anlatmayı doğrudan gerçekleştirmiş. 
Titiz bir çalışmanın ürünü olan Terlik, Barış 
Sarhan’ın ilk kısa filmi ve kısalardan uzunla-
ra doğru diye ifade ettiği yolculuğunun ilk 
adımı. 

M Terlik’le birçok yarışmada ödül aldınız. 
Hâlen yurt dışındaki festival ve yarış-
malara katılmaya devam ediyorsunuz. 
Bunların içinde en çok dikkatimizi çeken 
Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde 
aldığınız En Yaratıcı Kısa Film Ödülü. 
Zamanın kısalığı her kısa film yönetme-
ninin yaratıcılığını zorlar. Siz, filminizdeki 
hangi unsurların bu ödülü almanızı sağ-
ladığını düşünüyorsunuz?

Terlik’te, küçük yaşlardan itibaren bizlere 
empoze edilen bazı yaptırımlara, kurallara 
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yakından bakmaya çalıştık. Bunu yaparken 
çocuk, okul ve aile üçgenine odaklandık. 
Hayatımızın çeşitli dönemlerinde ailede ve 
çevremizde “pekiyi” almanın yolları bazen 
çatışabiliyor. O zaman bir seçim yapmak 
gerekiyor. Terlik de bu seçimleri bir çocuk 
gözüyle yapıyor; ne uğruna nelerden vazge-
çebileceğinizle ilgili biraz.

Yaratıcılık her kurmaca ürünü tetikleyen bir 
şey. Ancak biz teknik anlamda daha önce de-
nenmemiş bir dil kullanmadık. Aksine Terlik, 
doğru sinematografik kuralları uygulamaya ça-

lışarak, sinemayı yaparken öğrenme filmimizdi. 
Böyle bir ödül almamızın, daha çok filmin ba-
kış açısıyla ve rafine olmasına çalıştığım anla-
tım diliyle ilgili olduğunu düşünüyorum. 

M Ödülden hareketle sorarsak kısa film 
için yaratıcılık nerdedir? Bir kısa filmin 
başarısı yaratıcılıktan mı geçer?

Kısa filmde, çok kısa sürede seyirciyi bağ-
lamak ve etkilemek durumundasınız. Kısıtlı 
zamanda mesajınızı verebilmek için doğru 
bir dramatik yapı kurmak gerek. Merakın 
yüksek olması, tekrarlar, takip edilecek bir 
izlek, sürpriz ve çarpıcı bir son gibi genel-
leşmiş senaryo kuralları var. Ama kısa met-
rajın kısıtlı zamanında, karakterleri ince ince 
işleme, hikâyeyi pişirme, atmosfer yaratma 
şansınız çok olmadığından yaratıcılık daha 
önde olabilir. Biraz gerilla tarzı; vur kaç gibi. 
Elbette bir uzun metrajın bir sekansı gibi 
kısa filmler de var; daha ağır ve dingin.  
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Onlar da düzenli ordu. Çok çelişkili oldu 
ama genelleme yapmak çok zor. 

M Filminiz Türkiye’de amatör alan kabul 
edilen kısa film için biçimsel açıdan pro-
fesyonel duruyor. Bunda reklâm sektö-
ründen geliyor olmanızın etkisi var mı?

Reklâmcılık yaparken detaylara karşı obsesif 
bir tavır geliştirdim. Ortaya detaylarıyla çok 
fazla uğraşılmış bir film çıktı. Ön hazırlığı altı 
ay sürdü. Mekân seçimleri, kast, ekibin top-
lanması, storyboard, ışık ve renk seçimi, mü-
zik... Her biri, uzun metraj mantığı ve öze-
niyle yapıldı. Öte yandan reklâm sektörüne 
olan yakınlığım, prodüksiyonu da olumlu 
yönde etkiledi. İlk filmini çeken bir yönet-
menin 35 mm kamerayı, ekibi, sonrasındaki 
kurgu setini, hele kısa film için bulması çok 
zor. Ben reklâmcı olmamın faydalarını gör-

düm, kullandım. Ama bunun içerik noktasın-
da zararlarını da gördüm. Çünkü reklâmdaki 
tüm figürler en ideal olanı hedefler: En öğ-
renci gibi görünen öğrenci, en okul gibi gö-
rünen okul, en terlik gibi görünen terlik gibi. 
Bu da doğallıktan uzaklaşmamıza neden ola-
bilir. Bunun olmaması için çok uğraştım, ama 
bu düşünce biçimini zihnimizden silip atmak 
kolay değil. Bazı yerlerde reklâmcı alışkanlık-
ları ağır basmış olabilir. 

M Yaratıcılık açısından reklâmcılıktan gel-
menizin de olumlu katkısı oluyordur diye 
düşünmüştüm aslında. Yanılıyor muyum? 

Biraz fazla kötüledim reklâmcılığı, değil mi? 
Tabii reklâmcılığın bana çok şey kazandır-
dığı da oldu. Hızlı düşünme ve çözüm üret-
me, rafine anlatım gibi. Reklâm tamamen 
yaratıcılık üzerine kurulu. Fazlasıyla içinde 
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olduğum bir zorunluluk yaratıcı olmak. Ama 
reklâmda bunu başkası için yaparken, bura-
da kendim için yapmak ayrıca güzelmiş.

M Görüntü, ses ve kurgu dışında kısa 
filmlerin temel sorunlarından biri de 
senaryo. Kısa bir süre için bile seyir-
cinin ilgisini çekemeyen, filmi sonuna 
taşıyamayan birçok kısa film senaryosu 
var. Terlik, seyircide merak duygusu 
uyandıran senaryosuyla bu açıdan 
başarılı. Fakat yoğun merak duygusu, 
çarpıcı ama basit bir sonla giderilmeye 
çalışılıyor. Bizi bu sona taşıyacak, me-
rak unsurunu besleyecek yan unsurlar 
da eksik kalmış. Film içerik bakımından 
biraz zayıf duruyor. Bu doğrultuda fil-
minizin biçimsel yönünü öne çıkardığı-
nızı söyleyebilir miyiz?

Biz rafine ve akıcı bir film çekmek istedik. 
Hikâyemizi, çok kısa bir sürede, doğru bir 
dramatik yapıyla anlatmayı hedefledik. Gö-
rüntü, ses, müzik sizin de dediğiniz gibi belirli 
bir düzeyde. Ama jenerik hariç, ilk denemede 
derin bir içerik sağlamak pek kolay olmadı. 
Bir dahaki filmimiz her anlamda daha derin 
ve sağlam olur, umarım. Biz ilk filmimizde bu 
kadarını bile yakalayabileceğimizi düşünmü-
yorduk. Film çekerek film yapmayı öğrenme-
ye çabalıyoruz. Terlik’te yapamadıklarımızı 
tespit etmiş olduk. Bu da çok eğitici oldu. 

M Ağırlıklı olarak biz ifadesini kullanıyor-
sunuz. Bu bir alışkanlık mı yoksa filmi-
nizin ya da kısa filmin kolektif bir çalış-

manın ürünü olduğunun altını çizen bir 
ifade tercihi mi?

Kolektif üretime verdiğim önemden kaynak-
lanıyor. Fakat özel olarak da başından beri 
eşim Işıl Sönmez Sarhan’la birlikte bu filmi 
yapmamızın da etkisi var. Ben yönetmen, o 
senarist gözükse de her süreçte birlikte ka-
rar verdik. 

M Anlattıklarınızdan şanslı bir kısa film-
ci olduğunuz anlaşılıyor. Yine de kısa 
filmcilerin yaşadığı standart zorlukları 
yaşadınız mı?

Hem de çok yaşadım. Yaşadığımız saç-
malıklar, zorluklar Aziz Nesin hikâyesine 
konu olabilirdi. Terlik’i en başta Digital Film 
Academy’nin “okul” konulu kısa film senar-
yo yarışması için düşündük. Senaryomuz 
onlarca senaryo arasından finale kaldı. Asıl 
yarışma bundan sonra başlıyordu. Finale 
kalan senaryolar çekilecek ve en iyi film 
için yarışacaktı. Bunun için de çok kısıtlı bir 
zaman vardı. Bizim filmimiz de bir ilkokulda 
geçtiği için izin almak gerekiyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı bir günlük çekim için 2000 TL is-
tedi. Kısa film bu, öğrenci filmi sayılır, böyle 
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bir bütçemiz yok dedim ama sonuç alama-
dım. Bir gün Okan Bayülgen’in programına 
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın katıldığını 
gördüm. Sanatçıların engelleri, telif hakları 
gibi sorunları konuşuyorlar. Bir şansımı 
deneyeyim diyerek mail yazıp her şeyi 
anlattım. Hiç umudum yok tabii. Baktım 
Okan Bayülgen’in önüne bir kağıt uzatıldı, 
o da ciddileşti. Benim maili okudu. Bakan 
kâğıdı aldı, cebine koydu. Öbür gün beni 
Kültür Bakanı danışmanı, sonra da İstan-
bul Vali Yardımcısı aradı. Böyle aldım izni. 
Ben biraz şanslıydım sanırım. 

M Film çekerek yapmayı öğrenme çaba-
sındaki bir yönetmen için 35 mm’yle 
çekim yapmak zor olmadı mı?

Aslında 35 mm çekmeyi plânlamıyordum. 
Ajanstaki yapımcı arkadaşıma filmden 
bahsedince “Bunu 35 mm çekelim.” dedi. 
Çektik ama çekmekle bitmiyor. Ham film-
lerle ortada kalakaldım. Sonrasında kurgu 
için, ses için en iyi yerlerle görüştüm. İn-
sanlar samimiyetinize inanıyor ve fikrinize 
güveniyorsa destek oluyor. Ama gördüm ki 
35 mm çekmek şart değil. Çünkü set çok 

kalabalık, benim ilk yönetmenlik dene-
mem. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranaca-
ğımı bilmiyordum. Allah’tan ön hazırlıkta 
çok çalışmıştım, istediklerimi aldım, çıktım.

M Sinema dışında da pek çok alanda 
çalışıyorsunuz. Sinemayla ilgili yol-
culuğunuzu nasıl devam ettirmeyi 
plânlıyorsunuz?

Yaratıcılığın olduğu her alanda iş üretmek 
istiyorum. Şu an sinema benim için birinci 
plânda. İlk filmimizi çektik, ikincisinin se-
naryo geliştirme aşamasındayız. Terlik’ten 
öğrendiğimiz her şeyi bu filmde uygulama-
ya çalışacağız. Yeni filmimizde daha kat-
manlı bir hikâye, daha sağlam karakterler, 
kısaca daha sıkı bir senaryo yazmayı he-
defliyoruz. Bu sefer oyuncu yönetmenin 
ve karakter oluşturmanın üzerine eğilece-
ğiz. Umarım bu kısalar, uzun metraja giden 
adımlar olur. 

Biz teknik anlamda daha önce denen-

memiş bir dil kullanmadık. Aksine 

Terlik, doğru sinematografik kural-

ları uygulamaya çalışarak, sinemayı 

yaparken öğrenme filmimizdi.
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YORUMLARINIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Filmin Künyesi

Yönetmen: Barış Sarhan

Senaryo: Işıl Sönmez Sarhan

Yapımcı: Arda Erkman 

Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir

Kurgu: Kıvanç İlgüner

Ses ve Müzik: Kerem Aksoy

Oyuncular: Berkant Keskin, Civan Çalış-
kan, Ahmet Berber, Nilgün Sarhan

Ödülleri:

Digital Film Academy İstanbul 2009, 
En İyi Kısa Film

İzmir Kısa Film Festivali 2009,  
En İyi Kurmaca Film

Akbank Kısa Film Festivali 2009,  
Finalist 

Rotaract Kısa Film Festivali 2010,  
Üçüncülük

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Kısa Film Festivali 2010, En İyi Senaryo, 
En İyi Görüntü

İstanbul Kısa Film Festivali 2010,  
En Yaratıcı Kısa Film


