
HAVADiS
@ "Her |eyin degerinin parayla 6li;ijldugu bu dunyada en degerli
^eyin sevmek, sevilmek, aile ve dostluk oldugunu aniatan bir film.
Miifit Can Sacinti

sayiliyor. Tabii bu konuda faturayi kapitalist
sisteme <;ikartiyorum. Bu sistemde en biiyiik
gu9 para. Bu gii^ kar|isinda kendimizi
bedava olan §eylerle koruyabiliriz; sevmek,
sevilmek, dostluk, dayam^ma ve aile olmak
gibi. Buna inamyor, bunu
anlatiyorum. Ama bunu

guldiirerek,

heyecanlandirarak,
duygulandirarak anlatmak
istiyorum

BABAMIN C

• •

Miifit Can Sacmti, dordiincii uzun metrajli sinema filmi yonetmenligini
gercekle§tirdigi '^^Babamin CeketCyle sonbaharda salonlara konuk olacak.
Sinemaci, filme dair fikirlerini Arka Pencere Mecmua okurlariyla paylasti.

OYUNCU TERCIHLERI

Bazi senaristler daha

senaryoyu yazarken bazi
oyunculari hayal eder. Ben
ise hayal kirikligina
ugramamak i^in hi^bir
oyuncuyu hayal etmem.
Bunun tek istisnasi benim,

9unku kendime
du§undugum rolii
reddetmeyecegimden
eminim! Bu senaryoda ise
Ay§en Gruda istisna oldu.
Ailenin anneannesi roliinii

yazarken o rol i^in Ay§en

Gruda'yi hayal etmi§tim,
hayalim ger<jek oldu. Bunun

EKETI

YONETMEN Mufit Can Saqinti

SENARYO Miifit Can Sa(;inti

YAPIM Mann Medya

GORUNTU YONETMENI

Hayk Kirakosyan MUZIk Ugur Ate^
KURGU Ahmet Can (^akirca

SANAT y6nETMEN|

Arzu Koi; Tajkent

YARDIMCI YONETMEN Gizem

Yaman YAPIM AMiRI Tan Ander

KOSTUM §EFi Ezgi Ayaz
if IK f EFI Feramuz Tuna

SES TEKnIsYEnI Ozgur Ozden
SET AMiRi SerdalAtei
MAKYOZ ilknur Saglam fair
QYUNCULAR Mert Turak, Miifit

Can Saginti, Ay|en Gruda, Suat

Sungur, Yalgin Mentef, Erkan Can,
Elif Nur Kerkiik, Banu Manioglu,

Ahmet Ariman, Tuncay Akga, Sami

Aksu, Una! Yeter, Ugur

Demirpehlivan

\lLit)l(:anS.lC7,\r/

Bu hikayeyi iki binliyillarm
ba^mda Levant Kirca ve Oya
Ba§ar igin tiyatro oyunu olarak
yazmiftim. Ozellikle OyaAbla'nm

oyunu gok sevdigini hatirliyorum. Ancak
ustalanmm bo§anmasi gibi ozel bir durum
giindeme gelince oyun rafa kalkti. Ozellikle
finalininin ozgiin bir fikir barindirdigini

duiiiniiyorum. Biraz da bu nedenle
hikayenin sadece bilgisayanmm belgeler
klasoriinde kalmasma gonliim razi olmadi.
Film senaryosu olarak yazmayi du§undum.
Du§unmeye de "Mandira Filozofu"ndan
sonra ba§ladim. Araya "Ya§amak Ouzel fey"
girdi ve nihayet Hann Medya sayesinde
gekme firsati buldum. Levent Kirca igin
yazdigim rolii benim oynamam bana
hayatm ilgingliklerinden birisi gibi
geliyor. Hayatm bazen bSyle ilging
finalleri var diye dii^iinuyorum.

i§sizlik yiiziinden evlenemeyen gencin
babasiyla gatifmasim anlattigim bu
bikayeyle kapitalizmin bozdugu,
yozlaftirdigi, yiprattigi deger

yargilanmizi vurgulamak istiyorum. §oyle
ki, eskiden dogruluk en biiyiik serv^
sayihrken, §imdi servet sahibi olma en
biiyiik dogruluk, dogruluk-diiriistliik ise
enayilik sayihyor. Eskiden okumayana aptal
goziiyle bakihrken §imdi okumak aptalUh

D28 M M U Z 2 0 18 -> k k I. t P nu E # E M E (E2 U A

ES@SzB3!nZi2r^

difinda, oyuncu segiminde
diiiiindiigiimuz isimlerin iyi oyuncu olmasi
kadar iyi insan olmasina da onem veriyorum
ben. Role uygunluk en onemli kriter ama
oyuncunun tiyatro etigine ve disiplinine
sahip olmasi, kotii magazine bulu§mamasi,
sette uyumlu ve kaprissiz olmasi gibi
kriterler de benim goziimde e§itler arasmda,
tercih sebebi olan etkenler.

SET HEYECANI

Film gekimi, planh programh yapilmak
zorunda olan bir if. Ve planlarimiz arasmda
§af irmak yok! Planh olan bir §ey f af irtici
olamaz zaten. Ancak heyecanlandiran §eyler

var. Ozellikle harici

gekimlerde her giiniimiiz
bulutlar ile bizim ekip
arasmda heyecanh bir
mag gibi gegiyor. §u ana
kadar genelde biz
bulutlari yendik.
Bulutlardan iki gol yedik.
iki kere bulutlar
yiiziinden yetiftiremeyip
gekemedigimiz iki sahne
oldu. Ancak sonraki

giinlerde gekerek
bulutlardan rovanfi aldik.
Bunlar difinda, bazi
sahnelerimizde

oyunculanmizm

performansi ve Hayk
Kirakosyan'm
goriintuleri beni

heyecanlandiriyor.
Sabah hareket saati

07.20, set saati 08.00...

Erken yatip erken
kalkmam lazim, bu

nedenle lafi uzatamiyorum. Ama §unu da
eklemeden bitirmeyeyim; Arka Pencere
Mecmua severek okudugum bir dergi,
yayin hayatinm uzun omiirlii hatta
oliimsiiz olmasim diliyorum! APM

"BABAMIN CEKETI", SONBAHARDA

SiNEMALARDA

^EKIMLERDEN NOTLAR
* "Babamin Ceketi"nin qekimleri ddrt
hafta siirdii.

* istanbul'un farkli semtlerinin yam sira
Agva ve Dalyan'da se<;iien
mekanlar, senaryonun geg-
tigi doneme uygun bl(;imde
ozel olarak dekore edildi.

* Mert Turak, "Babamin

Ceketi"nde oynadigi Ferhat
karakteri igin ozel olarak iig
ay siireyle karate ve silah
tutma egltimlerl aldi.
* Fllmin adi, Mufit Can
Saginti'nin yaptigi bir anket sonucunda
sinemaseverler tarafindan belirlendi.

FiLMIN KONUSU
Ferhat ve Aslihan bir siiredir sevgilidir.

Ferhat ifsiz oldugu igin birturlu evlene-
memiflerdir. Aslihan'in babasi kalp krizi
gegirmif ve olmeden once kizimin miiriiv-
vetini gormek istiyorum diye
psikolojik baski yapmaya baf-
lamiftir. Ancak Ferhat'in bir
an once hem if hem de
diigiin iqin para bulmasi
lazimdir. (focugunu en iyi
okullarda okutarak en iyi

babahgi yaptigmi du|unen
Ibrahim, ogluna qaresizce if
aramaya, i§ kurmaya qalif-
maktadir. Ferhat'in mahalleden arkadafi
Penguen Ersin'in de yardimlariyla i| bulma
maceralarina taniklik edecegimiz filmde,
qaresizliklerin insanlari nasil yanliflara
siiriikledigine, sevginin ve aile olmanin
giiciinun tiim zorluklari afmak igin en
biiyiik gug olduguna taniklik edecegiz.

MUFIT CAN SA^INTI'NIN _
YONETMEN FiLMOGRAFiSi
Mandira Filozofu (2013)
Mandira Filozofu Istanbul (2015)
Yafamak Giizel fey (2017)
Babamin Ceketl (2018)

^ Ailenin anneannesi roliinii
yazarken a rol igin Ay§en
Gruda'yi hayal etmi^tim. 99
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