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Yazısını okumaya oturmadan önce Menno 
ter Braak hakkında hiçbir şey bilmiyor-
dum. Bazı noktalarda bana temas ettiğini 
fark ettim. Özellikle imajın filmin ana gra-
meri, ana parçası olduğuna dair fikri. Ol-
dukça ilginç bulduğum bir nokta daha var. 
O da birlik fikri. Ben buna ahenk demek 

istiyorum. Bununla şunu kastediyorum; 
filmi meydana getiren parçalar imaj, ışık, 
oyunculuk, montaj, mekân vesaire hepsi 
bir arada çalışmalılar ve hiçbiri diğerinin 
önüne geçmemeli. Son olarak da ten Bra-
ak beyin saf sinema fikri dikkatimi çekti. 
Çünkü bu benim de başlıca endişemdir. 
Bugün yoğunlaşmak istediğim üç ana 
tema bunlar.

SEMİH KAPLANOĞLU

BİR YAPRAK DA 
OYUNCU KADAR 
ÖNEMLİDİR
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Nederlands Film Festival “Holland Film Meetings”in 2012 yılındaki konuk ülkesi Tür-
kiye. İstanbul Film Festivali “Köprüde Buluşmalar” ve Nederlands Film Festival “Hol-
land Film Meeting”, bu yıl Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı 
kutlamaları çerçevesinde ortak yapım toplantıları ve panellerden oluşan etkinliklerini 
bu iki ülkeye ithaf etmeye karar verdi. Bu kapsamda festivalde 1932’den bu yana film 
endüstrisinin bugününün ve geleceğinin tartışıldığı Cinema Militans Konuşması’nı bu 
sene Semih Kaplanoğlu yaptı. Konferansa yönetmenin filmlerinden yapılmış bir seçki-
nin gösterimi de eşlik etti. Daha önce bu konuşmayı yapan yönetmenler arasında Peter 
Greenway, Tom Tykwer, Istvan Szabo, Roland Joffe ve Mira Nair de bulunuyor. Semih 
Kaplanoğlu’nun konuşması aynı zamanda Londra menşeli prestijli sinema dergisi Sight 
& Sound ve Nederlands Film Festival tarafından yayımlanacak. 
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Sahte bir zamanda yaşıyoruz ve herkes 
olayı daha da sahteleştirme çabasında 
gibi görünüyor. 13-14 yaşındaki ergen ço-
cuklar bilgisayar oyunlarında sürekli birile-
rini öldürüyorlar. Dolayısıyla bir kişiyi veya 
şeyi öldürmek çok sıradan hale geliyor. 
Sadece yaşayan canlıları değil fikirleri de, 
başkalarının haklarını da vesaire. Sinemayı 
kullanarak emniyetsiz ve korkunç bir dün-
ya yaratılmasını mı desteklemeliyim yoksa 
insanların ruhunda yatan güzelliği mi gös-
termeliyim?
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Film yapmaya başlamadan önce şiir yazı-
yordum ki bu tamamen farklı bir eylem-
di. 1986’da üniversiteden mezun olmuş 
İstanbul’da yaşıyordum. Selim Cebeci 
adında ressam bir eski dostum var. Onun 
İngiltere’de yaşayan arkadaşlarından biri 
Tarkovski’nin Ayna (Zerkalo, 1975) filmi 
televizyonda gösterilirken Betamax ka-
sete çekmiş. İngilizce altyazılı ve reklâm 
doluydu ama üstümde büyük bir etki bı-
raktı. Bugün sinemada ne yapıyorsam bu-
nun fikirlerinin tohumları Ayna’yı seyret-

Zaman sinemanın ana maddesidir ve 

zamanı nasıl kullandığınız konusu 

ahlâki bir meseledir. Bana göre sinema 

dua gibi,  meditasyon gibi olmalı. Ha-

yatın ve görünenin iç yüzünü seyirciye 

hissettirebilecek kadar yavaş olmalı.
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tiğimde atılmıştır. Kısa bir süre sonra kısa 
filmler çekmeye başlayınca hikâyeden çok 
imaj ve sesin bir araya gelmesiyle oluşan 
duyguyla ilgilendiğimi keşfettim. Aynı za-
manda sinemanın edebiyattan beslendiği-
ni ve bunun sınırlayıcı bir etki yapabilece-
ğini de fark ettim. Tabii ki edebiyatın ana 
akım sinemaya faydası olabilir. Aslında, 
ana akım sinemanın bir tür sınırlamaya da 
ihtiyacı var hedefini gerçekleştirebilmek 
için. Zamanla ilgili bir şey bu. Sinemada 
zamanın genellikle her şeyin olabildiğin-
ce hızlı bir şekilde kesme’ler yapılarak 
kullanıldığı şekli hem sinemacıda hem 
seyircide bir tür uyuşma hali ve duyar-
sızlık yaratabiliyor. Zaman sinemanın ana 
maddesidir ve zamanı nasıl kullandığınız 
konusu ahlâki bir meseledir. Bana göre 
sinema dua gibi,  meditasyon gibi olmalı. 
Hayatın ve görünenin iç yüzünü seyirci-
ye hissettirebilecek kadar yavaş olmalı. 
Hakikati keşfetmek görünür kılmak için 
zamanın kullanımı çok önemlidir. Filmdeki 
zaman ile hayatlarımızdaki zaman arasın-
da bir paralellik kurmaya çalışıyorum ben. 
Bu yüzden filmlerimde hızlı sahnelerden 
kaçınıyorum. Aynı zamanda İbn Arabi’nin 
de dediği gibi Yaratılış’la başlayan sonsuz 
bir şimdiki zamanda yaşadığımızı da unut-
mamak gerekir.

Sinema kesinlikle duygular ve onların çağ-
rışımları ile alakalıdır. İnsanlar her yerde 
hatıralarını ve hayat tecrübelerini paylaş-
mışlardır ve hafızamızı harekete geçiren de 
budur. Bazen bir koku bize çocukluğumuzu 

hatırlatır; sinema da bizde aynı etkiyi bıra-
kabilir: hatıralarımızın ve tecrübelerimizin 
izini sürmemizi sağlar. Bu yüzden bir filme 
başladığımda hikâye yazarak başlamam. 
Öncelikle belli temel bir duyguyu konum-
landırmaya/bulmaya çalışırım, ardından 
bu duyguyu daha somut daha elle tutulur 
gözle görülür hale getirmeye çalışırım. Se-
naryo yazarak başlamam. İlk önce bu duy-
guyu saracak mekânı, ışığı, renkleri keşfet-
meye çalışırım. Hikâye bu keşfediş süreci 
içerisinde ortaya çıkar.

Mesela Alfred Hitchcock filmlerinde obje-
ler kullanır. Eğer filmini yaparken objeleri 
düşünmüyorsan hikâyeni onlarla güçlendi-
remezsin. Filmdeki her parça diğer parça-
larla ahenk içinde olmalıdır. Ne oyunculuk 
ne müzik ne senaryo diğerlerinden daha 
önemli hale getirilemez. Her öğe azami 
derece de kullanılmalı ve organize edil-
melidir. Bana göre bir yaprak da oyuncu 
kadar önemlidir. Bu bir obje de olabilir. 
Bir ağaç da olabilir. Bir ağaç kabuğunun 
rengi de olabilir veya o sırada belki de rol 
kesmeyen bir aktörün yüzü de olabilir. Her 
şey o duyguyu yakalamak için yapılır. Her 
şey bir duyguya hizmet etmek için vardır. 
Bu duygu, ta baştan itibaren mekânın, za-
manın ve nesnelerin kendi doğallıklarından 
ortaya çıkmıştır. 

Suni ışık kullanmıyorum çünkü filmde o 
mekânı kullanmaya karar vermişsem, karar 
verdiğim andaki hali, atmosferi yani ışığı, 
çıplak gözle gördüğüm gibi filme yansıt-
mak istiyorum duyguya hizmet etmesi için. 
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Bu sebeple bu atmosferi bozacak bir ya-
pay ışık kullanmaktan kaçınıyorum. Doğal 
ışık kullanmamın sebebi de budur. Eğer iç 
mekânda floresan lamba varsa onu kulla-
nırım. Eğer dış mekânda bir sokak lambası 
varsa belki voltajını birazcık artırırım ama 
o kadar: yine de bu öğeleri kullanırım.

Bilmiyorum bu şekilde devam edebilecek 
miyim ama ben hâlâ 35 mm kullanıyorum. 
İsterim ki devam edebileyim çünkü dijital 
çekmek tamamen farklı bir zihni süreç ge-
rektiriyor. Aslında dijital kullandığınızda 
her şeyin radikal bir değişime uğradığını 
düşünüyorum. Geçtiğimiz yüzyılda 35 
mm’de olduğu gibi saf sinemanın kendini 
gösterebileceği bir alan bulma fikri dijital 
film çağında henüz ortaya çıkmadı. Dijital 
teknoloji ile yapılan film zamanla başka bir 
şeye evirilecek. Bunun ne olacağını bilmi-
yorum. Ona artık film denip denmeyece-
ğini de bilmiyorum ama kesinlikle başka 
bir şeye evirilecek. Ama henüz o noktaya 
gelmedik.

Filmlerimde mekânlar çok önemli. Yusuf 
Üçlemesi’nin ilk iki filmi İzmir dolayların-
da özellikle İzmir’de bir kasabada çekildi. 
Üçüncüsü ise Türkiye’nin Doğu Karadeniz 
bölgesinde çekildi. Aradığım şey doğanın 
ortasında küçük bir köydü. Diger filmer 
kasabada ve bır kısmıyla şehirde geci-
yordu. Üçleme köy bile denilemeyecek 
bir yerde doğmuş, kasabada büyümüş ve 
şimdi şehirde yaşayan bir şairin hikâyesini 
anlatır. Son iki yüz yıldaki modernleşme 
süreci sırasında Batı ile Doğu, yerel ile 

evrensel arasında bir geçiş noktası olmak 
kadar köyden kasabaya ve kasabadan 
şehre geçiş de çok önemli olmuştur. Mo-
dernleşen Türkiye’de doğuyla batı, evren-
selle yerel, köyle şehir arasında bir gerilim 
ortaya çıkmıştır. Özellikle Türkiye’de son 
elli yılda halkın köyden şehre göç etmesi 
insanların hayatlarındaki değerler arasın-
da, eski ile yeni arasında çatışma ve uyuş-
mazlıklara sebebiyet vermiştir.  Dolayısıyla 
bütün sanat formlarını besleyen arada 
kalmışlık durumunu ortaya çıkarmıştır. 
Taşra ile merkez, doğu ile batı, Osmanlıca 
harfler (Arap harfleri) ile modern Türkçe 
(Latin harfleri) ve bunun gibi pek çok du-
rumla/arada kalmışlıkla karşılaşan birey 
“ben kimim?”, “ben aslında neyim?”, “köylü 
müyüm, şehirli miyim?”, “dindar mıyım, 
seküler miyim?” ikilemlerini bütün hüc-
releriyle yaşar. Ve buna makul bir cevap 
bulamaz. Çağdaş Türk edebiyatı kesinlikle 
bunun üzerine kuruludur. Özellikle Orhan 
Pamuk romanları bu doğu-batı karşıtlı-
ğı fikriyle, bütün bir memleketin ortada 
kalmışlık ve ne yöne gideceğini bilememe 
durumu ile ilgilenir.

Manevi Gelenekle İlişki Kurmalı

Ben kendi adıma bu ikilikten, arada kal-
mışlıktan sıyrılmanın yolunun manevi ge-
lenekle (islam ve tasavvuf düşüncesiyle) 
kurulacak ilişkide yattığına inanıyorum. 
Çünkü gelenekle modern arasında sü-
rekliliği sağlamalı ve ilişkileri tesis edip 
köprüleri kurmalıyız. Bunun için önceki 
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kuşakların (bunu 1000 yıl öncesine kadar 
götürebiliriz) birikimini tekrar tedavüle 
sokabiliriz. Çünkü insanlığın o tecrübeleri 
insanın doğasıyla, fıtratıyla, maneviyatıyla 
daha barışık.

Böylelikle, sanatım yukarıda bahsi geçen 
1000 seneyi aşan geleneğin, Anadolu’da 
neşvü nema bulan mirasından beslenmek-
tedir. Tasavvufta hal dediğimiz bir mefhum 
vardır ki bu bir bilinç halidir. Yerel ve otan-
tik olmakla beraber evrensel bir özelliğe 
sahip Sufi müzikte olduğu gibi sinemada 
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Hangi sanat formundan bahsedersek bah-

sedelim her zaman yerel, otantik ve ma-

nevi-geleneksel olanı devreye sokarak 

formun kendisinin sınırlarını bir şekilde 

zorlayabilirsiniz.
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da insan fıtratı için evrensel olarak da ge-
çerli yerel ve otantik bir boyut, bir duygu 
durumu  olarak bahsedebileceğimiz “hal”i 
sinemada yakalamaya çalışıyorum. Hangi 
sanat formundan bahsedersek bahsede-
lim her zaman yerel, otantik ve manevi-
geleneksel olanı devreye sokarak formun 
kendisinin sınırlarını bir şekilde zorlayabi-
lirsiniz.

Geçtiğimiz yaklaşık 10 yıldır “hal”in si-
nemacasıyla yoğun bir şekilde ilgileni-
yorum, özellikle de tasavvufun sanata 
ve kendi kültürümüze nasıl yansıdığıy-
la. Görüyorum ki bizim Türkiye’de çok 
zengin bir geleneğimiz var ve bu sanata 
yeterince yansıtılmıyor. Bu geleneğin 
sahip olduğu potansiyelin kullanılması 
konusunda büyük bir boşluk görüyorum. 
Ve inanıyorum ki eğer hakikaten  kendi 
hayatımıza has bir şey üreteceksek bes-
lenilecek damar budur. Beni saf sinema 
fikrine iten de budur.

Saf sinema sinemaya has şeylerin kulla-
nımı ve diğer sanat formlarının örneğin 
edebiyatın minimum düzeyde kullanımıyla 
varlık gösterebilen bir sinema türüdür. 
Edebiyat formlarından uzaklaşmak saf 
sinemaya yaklaşmanın bir yoludur. Ana 
akım bir filmde 1.5 saat içerisinde genel-
likle bir hikâye izleriz ama oradaki duy-
gunun üstü örtülüdür. Ama saf sinema 
kendi maddi imkânlarını kullanarak filme 
temel teşkil eden duyguyu hissettirme-
ye çalışır. Ve seyircinin sahip olduğu, iyi 
bildiği duyguyla filmde ortaya çıkan duy-

guyu, aradaki hikâyeyi kaldırarak birbirine 
kavuşturur.

Selçuklular dönemine ya da klâsik Os-
manlı dönemine ait mimari eserlere baktı-
ğımızda taş işçiliği ve ustalığın minimalist 
bir mantıkla hareket ettiğini görürüz. Bu 
bize günümüz mimarisi anlamında çok 
şey öğretebilir. Aynı şekilde sinemacıların 
kültürümüzde çok derinlere işlemiş olan 
bu gelenekten öğrenecek çok şeyleri ol-
duğuna inanıyorum. Geleneğin bu soru-
ları başka türlü bir cevaplama şekli, başka 
türlü bir yaklaşımı olduğunu fark ettim. 
Bu konuda oldukça geç öğrenmeye başla-
dığımı söylemem gerek aslında. Ama ola-
bildiğince çok öğrenmeye ve bu geleneğe 
gark olmaya çalışıyorum. Bunu kullanarak 
sinematik sanatıma nasıl yaklaşabileceği-
mi bu fikirleri nasıl yansıtabileceğimi gör-
meye çalışıyorum.

Bir filmde çalışmaya başladığımda seçti-
ğim mekâna defalarca giderim. Orada bir 
sürü vakit geçiririm. Bir sürü ses seçerim 
ve senaryoyu yazmadan önce bir sürü ayrı 
ses kaydı yaparım. Ve senaryoyu yazmaya 
oturduğumda bütün o sesleri hatırlamaya 
ve senaryoya işlenmiş olan sesleri duy-
maya çalışırım. Projenin başında kendime 
sınır koymayı severim, mesela Üçleme’de 
olduğu gibi. Baştan karar verdim. Müzik 
kullanmayacaktım. Arka plândaki sesleri 
ve gerçek mekândaki sesleri kullanmaya 
çalışacak ve onları bir çeşit müzik görevi 
görecek bir ses evrenine dönüştürmeye 
çalışacaktım. Sesçimi kayda gönderdiğim-
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de ona özellikle neleri istediğimi ve neleri 
kaydetmelerini istediğimi liste halinde ve-
ririm. Post prodüksiyon sürecinde de muh-
temelen en fazla zaman harcadığım yer ses 
bölümüdür. 

Bazen ses tasarımını tamamlamak üç ay 
alabilir. Bu benim işimde en çok önem 
verdiğim kısmıdır. Örneğin Bal’da çocuğun 
ormandan yürüdüğü sahne üzerinde çalı-
şıyorduk. Foleyci ses kaydı için stüdyoda 
bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. 
2 metre boyunca 100 kilodan fazla bir 
adamdı. Gözlerimi kapadığımda bir çocuk 
değil de bir dev yürüyormuş gibi. Adım-
larının hiçbir ritmi yoktu. Ve bir çocuk 
ormanda yürürken hep aynı sesi çıkarmaz. 
Bunu adama söyledim. “Çimin üstünde, 
toprağın üstünde, kumun üstünde ve son-
ra taşların üstünde yürüyeceksin.” Dört 
farklı sesi çekmek için onu dört defa ayrı 
ayrı yürüttüm ve bu kanalları birleştirerek 
bir tek ses elde ettim. Adam işimin uzun 
süreceğini söyledi. Tabii ki bitirmesi uzun 
sürecekti. Seyirci bu gibi detayları fark et-
mese bile kesinlikle hisseder.

Aynı şekilde belli bir sahneyi çekmek için 
karın yağmasını bekleyebilirim ya da bir 
sahneyi istediğim şekilde çekebilmek için 
dışarda bulutlu bir atmosferin oluşması 
için oturup saatlerce bekleyebilirim. İnsan-
lar bunun aptalca olduğunu söyleyebilirler. 
Çünkü dijital teknolojiyle istediğin her şeyi 
sonradan ekleyebiliyorsun. Ama sahnenin 
duygusunu ekleyemezsin: o gerçekliğine 
bağlıdır.

Amacım filmlerimde bir tefekkür hali gibi 
etki yaratmak olduğu için bu etkiyi bo-
zacak herhangi bir şey kullanmak istemi-
yorum. Bir gün dijital kamera kullansam 
bile filmin gerçeklik duygusunu öldüren 
renk ayarları yapmayacağım ve kar veya 
yağmur efekti eklemeyeceğim. Eğer o sah-
ne yağmurlu bir sahneyse ya da karlı bir 
sahneyse karda çekeceğim veya yağmurda 
çekeceğim. Yağmuru beklemeyi seviyorum. 
Bunun aptalca, iptidai bir şey olduğunu, 
zaman israfı olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ama benim için doğru olan bu. 

Kendi filmlerimin yapımcısı olmak bana 
burada bir avantaj sağlıyor veya şöyle di-
yelim yönettiğiniz filmin izleyicisini düşün-
meme özgürlüğüne sahip olduğunuz ikir-
cikli bir durum yaratıyor. Ama size onlara 
dair bir sorumluluk da yüklüyor. Yönetmen 
olarak ne kadar çok izleyiciye ulaşırsam o 
kadar iyi. Ama önemli olan film.

Yumurta için bir Türk film festivalinde aldı-
ğım bütün parayı Süt’ün prodüksiyonuna 
koydum. Bir filmden kazandığım parayı 
diğer filme harcıyorum. Herhangi bir film 
bütçesinde yönetmen ücreti, yapımcı üc-
reti vardır her zaman. Ama ben bunları 
asla almam. Hep bir dahaki filmime kul-
lanırım. Dolayısıyla yaşam standardımda 
bir değişiklik olmadı. Mütevazi yaşıyorum. 
Çalışanlarımız ve ben şirketten maaş alıyo-
ruz. Harcamalarımızı şirket kredi kartından 
ödüyoruz. Neticede hayatta kalacak kadar 
kazanıyoruz. Ve filmler yapabiliyoruz. Bun-
dan daha fazlasına niye ihtiyacım olsun? 
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