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A dı her ne kadar 2004 
yılında çektiği Karpuz Ka-
buğundan Gemiler Yapmak 
filmi ile daha fazla duyul-

sa da özgün sinema tecrübesi ile Ahmet 
Uluçay, sinema çevrelerinde daha önce-
sinde çektiği kısa filmleriyle tanınmaktadır. 
Çekeceği uzun metraj filmlerinin bir anlam-
da eskizlerini yapmış olmasının yanında, 
kısa film çekmesinin pratik bir nedeni de 
vardır: Uzun metrajı yapacak imkânlarının 
olmaması. Bu onun neden uzun süre kısa 
film ile ilgilendiğinin cevabıdır. Ancak için-
de bulunduğu şartlar, onu farklı ve özgün 
anlatımlar ortaya çıkarmaktan alıkoymaz. 
Uluçay, kısa filmin kendine özgü bir anla-
tımı ve dili olduğu gerçeğini daha ilk film-
lerinde yakalar. Teknik olarak sinemanın 

trüklerini çözen ve imkânsızlıklara rağmen 
bunları filmlerinde kullanan Uluçay’ın kısa 
filmleri boyunca sinema ile kurduğu derunî 
ilişkisine ve dünyasına tanıklık ederiz. 

Uluçay, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yap-
mak filminin kısa hâli de sayılabilecek ilk 
filmi Optik Düşler’i 1994 yılında çeker. 
Daha ilk filminde farklı bir sinema yaptı-

Ahmet Uluçay kısa filmin kendine 
özgü bir anlatımı ve dili olduğu ger-
çeğini daha ilk filmlerinde yakalar. 
Teknik olarak sinemanın trükleri-
ni çözdüğü ve imkânsızlıklara rağ-
men bunları kullandığı kısa filmleri 
boyunca onun sinema ile kurduğu 
derunî ilişkisine ve dünyasına ta-
nıklık ederiz. 

“Bir derdim vardı anlatmaya 
çalıştığım, sonuçta bunlar 

çıktı ortaya.”
Ahmet Uluçay

MÜCAHİD EKER
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ğının bilincindedir. Uluçay, Optik Düşler’i 
“yüreğinde düş ülkelerinden hemşehrilik 
bulunduğuna inandığı, sinemanın şövalye 
ruhlu çocuklarına yazılmış bir mektup” 
olarak niteler. Otobiyografik unsurlar ba-
rındıran film, onun sinema tecrübesini ve 
yaşama dair gözlemlerini yansıtır.  Sinema-
nın kendisine “Alaaddin’in sihirli lâmbası” 
gibi geldiğini söyleyen Uluçay, Optik 

Düşler’de bir köy ortamında, küçük yaşta-
ki çocukların sinema denen sihirli âlemle 
kurdukları ilişkiyi anlatır. Film, kendisini 
çok etkileyen Metin Erksan’ın Kuyu fil-
minden hareketle “kuyu” figürü ile başlar. 
Diğer kısa filmlerinin başında ve yer yer 
aralarında da görülen “kuyu”, Uluçay’ın 
aslında içinden hâlâ çıkamadığını söylediği 
çocukluğudur. Çünkü o “hâlâ çocukluğuna 
ağlayan bir adam”dır ve “insan çocuklu-
ğunda ne yaşamış, ne biriktirmişse onun-
la yaşar”. Bu tespit, filmlerindeki “kuyu” 
figürünü açımlamasının yanında bütün 
filmlerinde çocukların merkezde olması-
nı da anlamlandırır. Nitekim “aşığım ben 
onlara” dediği çocukların, onun hayatın-
da ve sinemasındaki önemi, Optik Düşler 
filminde, daktilo başında senaryo yazan 
adamın, tıkandığı sıra dışarı çıkıp saçıy-
la oynayan, oraya buraya koşuşturan bir 
çocuk görmesi ile gerginliğinin gitmesi ve 
dönüp yazmaya devam etmesi üzerinden 
de okunabilir. 

Optik Düşler’de çocuklar saat tamircisini 
izlerken yanan mumlardan dökülen dam-
laların saatin çarklarının arasına dolup 
saati durdurması, daha sonraki filmlerinde 
de sıkça görülecek olan, onun sineması-
nın karakteristik özelliklerinden “zaman” 
sorununa göndermede bulunur. Gerçek-
ten de Uluçay’ın zamanla kurduğu ilişki 
sorunludur. Oldukça merkezi bir yerde 
duran bu sorun, onu sinema yapmaya iten 
temel nedendir. Nineleri, gece lâmbaları, 
karanlık sokakları, karanlık odaları, sırları, 
korkularıyla bir yaşam biçimi kaybolmuştur 

Kısa filmlerinde sıkça rastladığı-
mız “kuyu” figürü, Uluçay’ın aslında 
içinden hâlâ çıkamadığını söylediği 
çocukluğudur. Çocukluğunun akıp 
gitmesi ve geri dönmeyecek olması 
karşısında, kendisini hâlâ hem za-
mansal hem de mekânsal gurbette 
hisseder. “Zaman” onu sinema yap-
maya iten temel nedendir. 

Optik Düşler, Ahmet Uluçay, 1994
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artık. Geçmişe dönmenin imkânsızlığının 
bilincinde olsa da fani olmak, yani bir şeyin 
akıp gitmesi ve bir daha geriye döndürü-
lememesi ona inanılmaz acı verir. Uluçay’a 
göre sinema, geçip gidecek ve bir daha 
geri döndürülemeyecek “şu ân”ın kaybı, 
sevdiklerinin ölmesi, insanların ve dünyanın 
akıp gitmesi karşısındaki acziyete bir çare 
ve o ânın bir şekilde “öyle kalma”sını müm-
kün kılacak bir araçtır. Çocukluğunun akıp 
gitmesi ve geri dönmeyecek olması karşı-
sında, kendisini hâlâ hem zamansal hem 
de mekânsal gurbette hissettiğini söyler 
Uluçay ve Optik Düşler filmindeki karaktere 
bırakır sözü: “Uzun kışlar, o köyler, geceler 
boyu mistik ve fantastik bir sinema olun. 
Duvarlarında gölgelerin oynaştığı o köyler 
yok. Her akşam pencerenin önünden geçip 
esrarlı yolculuklara çıkan nine, yüreğimin 

derinliklerindeki stüdyolarda kaldı. Mum-
lar söndü, kandiller söndü, projeksiyonlar 
söndü. Yabancı ışıkların aydınlattığı dünya-
da eşyanın katı yüzüyle yaşamak zor.”

Çocukluğunu kuşatan, köyünün karanlık 
sokaklarında dolaştığına inanılan cinler 
ve şeytanlarla dolu ürkütücü hikâyeler, 
bütün kısa filmlerinde ve de uzun filmin-
de bir şekilde görülen “korku” unsurunu 
oluşturur. İnsanların görünmeyen bir şeye 
inandıkları bir dünya da artık o “kayıp 
zaman”da kalmıştır. Görünmeyenin görü-
nenden daha ilgi çekici geldiğini söyleyen 
Uluçay, bu yönüyle dünya ile sinemanın 
benzerliğine dikkat çeker. Her ne kadar 
film makinesi yapmış birisi olarak o maki-
nenin nasıl çalıştığını, filmin yapısını, nasıl 
pozlandığını, objektif ve ışığa dair birçok 

Uluçay’ın daha ilk kısa filminde öz-
gün bir anlatıyı ve biçimi ortaya çı-
karmasına imkân veren sebepler 
şüphesiz onun yaşadığı hayatta giz-
lidir. Sinema macerası tam anlamıyla 
mucizevî bir çaba olan Ahmet Uluçay, 
bizzat tecrübe ettiklerini “kımıldayan 
resimler” üzerinden, âdeta sinemayı 
yeniden kurarak anlatır. 

İnci Deniz Dibinde, Ahmet Uluçay, 1996
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trüğü iyi bilse de sinema makinesi onun 
gözünde ilk zamanki bakışıyla “Alaaddin’in 
sihirli lâmbası” olarak kalır. O, görünen 
somut gerçekliğin ötesinde bir şeyler arar. 
Optik Düşler’de, karlı kış gecesinde çocu-
ğun pencereden gözlediği nine, yalnızca 
oradan geçip giden bir nine değil masal-
lardan çıkıp gelen ve Uluçay’ın düşlerinde 
uzun yolculuklara çıkan bir ninedir.

Filmlerinde görülen efektler de sahip ol-
duğu imkânlar göz önünde bulunduruldu-
ğunda oldukça dikkat çekicidir. Bilgisayar 
ya da stüdyo kullanılmadan el yordamı ile 

üretilen efektlerle sinemasına âdeta “orga-
nik sinema” görünümü verir. Işıkla, göl-
geyle, görüntüyle kurduğu ilişki, tüm bu 
üretimleri yaptıkları küçük odayı düşün-
dükleri her şeyi gerçekleştirebildikleri bir 
Disneyland’a çevirir. Bu konuda en büyük 
destekçileri arkadaşları İsmail Mutlu ve H. 
Şerif Akarsu’dur. Şartları ile kıyaslandığın-
da filmlerinde gerçekleştirdikleri efektler, 
yapımı oldukça güç çalışmalardır. Hayranlık 
uyandıran bu işler onun sinemasının bir 
başka yanını gösterir: “Kendilik”. Filmlerin-
de kullandığı imgelere dair her ne kadar 
mistik, fantastik ve metaforik çıkarımlar-
da bulunulsa da Ahmet Uluçay, bunların 
hiçbirini belli anlamlara taşıyıcılık yapsın 

Her ne kadar film makinesi yapmış bi-
risi olarak o makinenin nasıl çalıştığı-
nı, filmin yapısını, nasıl pozlandığını, 
objektif ve ışığa dair birçok trüğü iyi 
bilse de sinema makinesi onun gözün-
de ilk zamanki bakışıyla “Alaaddin’in 
sihirli lâmbası” olarak kalır. 

İnci Deniz Dibinde, Ahmet Uluçay, 1996

Exorcise, Ahmet Uluçay, 2000
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diye kullanmaz. O, bildiği her şeyi unutarak, 
sezgisi ve içgüdüsü ile sinema yapmaktadır. 
Onun sinemasının ayrıcalıklı ve naif tarafını 
da işte bu “kendilik” hâli sağlar.

Uluçay’ın daha ilk kısa filminde özgün bir 
anlatıyı ve biçimi ortaya çıkarmasına imkân 
veren sebepler, şüphesiz onun yaşadı-
ğı hayatta gizlidir. Sinema macerası tam 
anlamıyla mucizevî bir çaba olan Ahmet 
Uluçay, bizzat tecrübe ettiklerini “kımılda-
yan resimler” üzerinden, âdeta sinemayı 
yeniden kurarak anlatır. Düş ülkelerinden 
hemşehri olduğu sinemanın şövalye ruhlu 
çocuklarına yazdığı mektuplar ise keşfedil-
meyi bekleyen birer hazine olarak peliküller 
arasında durmaktadır. 
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