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ERDAL M U RAT AKTAS 
L se~,tırcı tApvı göstermek yeri~r l)ILtı('ı~~,~ısak 

Mumya Firarda'y! proje olarak hazirlarken 

daha önceden örnek ald1ğmll bir film var m1? 

Vizontele ya da başka bir film? 

Turkıyt rle çok gUzel projeler yapıldı; l>t.anbul 

l<anatl<mmm Altmda'yla başlayan bir eğilim 

var Modern sınema tekniklerinin filmlerimizde 

dt! 1yrıerı uygularınıası diyebiliriz buna. Okan Ba 

yulgen'ın uçtugu fLizenin vinçle çekilmesi sonra o 

tellerın fkul/.1nılan vinçten dolayi filmde gözüken 

ıelferJ silinmesı ıçin filmierin yurtdışına gende

rilmesi ilk kez uygulanan ~ylerdi. Arkasından 

Eşkıya, Komser Şekspir ve Vizonıele gibi çok 

glizel projeler var, Gü/e Glile'yi de bunlara ekle· 

mek gerek bence hepsi çok başarılı yapımlar. 

Hep!:ıini f.akip ediyorum; Amerikan, Avrupa sine

masını da takip ediyorum, Hint, Uzakdoğu sine

masım da. Tabii ki etkilendiğim birçok film, yö

netmen ve yapımcı var, ama yönetmen olarak 

bana soruyorsanız, hiçbir fılmi örnek almadım, 

ama seyrettiğim her filmden etkilendi m. Core/li' 

nin Mando/ini benı inanılmaz etkiledi, Eşkıya'yı 

J ya da 4 defa izledim. Vizontefe çok eğlenceli 

Je ha~rılı bir filmdL Komser Şekspir'ı daha faz 

la begenmiştim; hem !<adir inanır'ın hem Okan 

Bayülgen'in performansı çok iyiydi. Bence, Si

nan Çetin 1in en ıyı filmlerınden birisiydi. 

Film çekerlıen daha önceki çalişmalarmll/n 

doijrudan etkisi oldu mu? Sahneler üzerinden 

giderseniz mesela. 

lahii ki. Belgesel çekiyor olmaktan dolayı çok 

genıj bır vizyona sahip oldum. Altımı ulkede 

belgesel çektim. Çok değişik uluslararası ekip

lerle Çdlı~tım/ gittiğim workshoplar, seminerle~ 

kLJrslar çok buyuk setlerdi. Bu gerçekten size 

ııin tekniğiyle ilgili çok ıey kazandırıyor. Belge 

SPI reklam, kısa film çekerken de bunları uygu· 

!adım aslında. Hepsinde 2-3 kamera, değişik ka

mera •nontaj açıları, değişik müzik varyasyonla

rı diiştindüm. Yani belgesel vizyonumu, uzun 

metraı fılm içm gPreken sinernatografik yapıyt 1 
.. ınat~l ve dramatık kurguyu, mekanın kullanı

mını oyuncuyla kamera ve mek.lnın buluşması

nı oykunUn mekdna uygulanmasını; bunların 

htpsini ge\ml~te uyguladım; ama 35 mm'nin uy

qu!amısı \Ok Lırklı; Sf"ti, oyunculuğu tekniği 

ok farklı 

Haluk Ôzenç'in yazd1ğ1, sizin de proje içeri

sinde yer aldlginiZ Fasulye' nin komedi an/ayi

IIYia Mumya Firarda' nm komedi anlaylŞI ne 

Komedi-aksiyon türündeki 

Mumya Firarda, popüler 
Türk sınemasında kendine 

yer arıyor Filmin yönet

meni Erdal Murat Aktas a 
göre, Mumya F1rarda 

Türkiye'de birçok ilke imza 

atacak. Çok kopyayla 

vizyona girecek olan tilmin 

seyircilerden nasıl bir ilgi 

göreceği merak konusu, 

SOYLL ı ÖVÜL DURMUŞOGLU 

FlRAT YÜCEL 

FOTOGRAF MUAMMER YANMAZ 

gibi farkliliklar içeriyor? 

Tamamen farki Mumya Flfarda'da bır koll'edi 

tksıyon filmi ılk defa uygulandı. FasuJye'defı et 

kılendığım yerler olmu~tur ama onun dı~ırıda 

.jOk farklı bir proıeydi bu Fasulye'yi yazan ~n 

rı~tle çalıştık Ama hunurı dışında farklı bırçok 

etmen var. Nıırseli ldız on kusur filmde oynadı 

Teoman, Romantik'ten sonra ikinci filmindP oy 

nadı, Nurgul Yeşrlçay•ın ilk başrolu, Tarık Pa 

buçcuoglu buyiık bir performans sergiledi, Sela 

mi Şahin'in keşfedilmemış bır yetenek olduğunu 

duşunuyorum; müthi~ bir performans sergile-di 

Filmde ilkler var· hiçbir filmle de karıılaştı ra 

mayız; aslında her filmle- de karşılaştmrız. In 

sanlar gelsinle-r bu fılmı ızlesınler, sonrasında 

web sayfamız herke"*" açık' oradan ele~tiriferinı 

yollayabilırler, bız hepsini okurı..ız 

Teaman 'ın daha önce oyunculuk tecrübe si ol

mamasi herhangi bir sorun yaratti m1? 

Teoman'ır RomanliJ t performansından ~ J 

çuk bir şey ızledık bız. Kliplerındekı ve konserm

dekı perforrrıansı beni çok etkiliyordu. Ahmet 

karakteri kendısıni çok kolay ifade edemeyen 

biraz içine kapalı, 1nnesiyle sorunlar• olan ve 

annesinin surekli adam olamadın diye suçladığı 

asimda çok iyi bir gizli ajan olan bir karakter· 

bu karakter Teaman'ın sahnedeki ve kliplerinde 

kı performansıyla benim kafamda zaten otur

muştu. Yeteneğı olmasa S inan Çetin'ın kı ıl

minde rol almazdı ve biz başrol olarak onunla 

çalışmazdıK Sonuçta çok batarılı bir AhrrPı 

karakteri çıktı ortaya. Genelde baktığımda da 

oyuncuların hepsı .:ok calıştı, dört ay boyunca 

Arapça dersler aldı ço~ yaruldular yanı 

Peki aksiyon sahnelerinin çekimine gelelim. 

Herhangi bir zorluk yaşad1mz m1 çekimler SI

rasında? 

Senaryodakı aksıyon sahnelerını ben biraz gelış

tirdim açıkçası. Senaryoyu okuduktan sonra ka

famda bazı senaryolar gelişti. aksiyon senaryo

ları. Bunun için lıç yer var: Amerika, Fransa, 

Rusya. Rustarla çalışmaya karar verdim ve aze! 

efekt koordinatörlerini lstanbul'a getirttim. Se 

naryoyu öncf'sinden Rus~a'ya çevirip yollamı~ 

tık okunmuştu. Hıçbir 70rluk çıkmadan hallet· 

tik bu sahneleri "ünkü aksiyon sahnelerinin hô 

yuk bır rıskı var, sadece bir defa çekme şansınız 

var. Her sahneyi de uç kamerayla çekerek hıçbır 

zorluk çıkmadan hazırladık :anı rı m bl Kadaı ,..... 

47 



27 Eylül'~e buyuk aksiyon sahnel erı TuriC sı 
vizyona gırecek 
olan Mumya nemasında ilk de>f.l uygulandı 

Firarda. Erdal Çok bUyük keyif ald ı ~ o Sdhne 
Murat Akta)'nı .. 
ilk yönetmenlık ler çekılı rken; hütun ekip. ııO 
denemesi nıntti yönetmeni, anat ekibı . 

bnıera ek i bı çok keyif ald ı k çok yorulduk Çok 

büyllk figl.ırasyon kadrosu vardı. GllÇ biı-ligi yap. 

lı k c;ok glızel ahnele r ortay.t çıktı 

Peki bu sahneterin oluşumunda dünya sine

masmm mesela Hollywood aksiyon sineması 

ya da Hong Kong aksiyon sinemasim model 

alma gibi bir estetik anlaylŞ gözettiniz mi? 

Örnek ald1ğm1Z bir sinema var m1? 

O ·ne~ im dım. Tabiı kı ı ı. ilenmi~imdir K ndi 

yonelmenlik bakt} 1çımı d,-, k ttım. Ekıbimıe 

payt,ı~tım bunu ama kareografilerin hepsı çık 

ozqun. Zat~ıı bunu Ruslar da öyledı. BE>IIı hJ 1 ıı 

~eyler getirdiler, ama ben onların dt§ında farklı 

~eyler ıstediın; o ytııden de daha önce uyqutama 

dıkları •?yleri uyguladı onlar da. 

Daha önce Yeşilçam'da da benzer filmler var

di. Sadri Al1ş1k filmleri gibi. Yapt1klanmzm 

bunlarm bir uzantlSI olduğunu dü~ünüyor 

musunuz? 

<' adr Alışık tilınierinin hepsı ben ı çok etk lerrııı· 

tir. Çok ba~r•lı filmlerdir. Bııim ıçın mların 

hepsı birer okul niteliğindedir. Bu ulkede yaşıyo. 

ruz ve bu fılmlerı ızleyerek bUyUdUk Etkilenmı· 

stzdir dma bence bir dev<ımı değil tarnanıen dt 

n ~onsepttt çol<: f,ırklı bir proje. 

Ahmet'i, bir Türk James Bond'u ya da ındı

ana Jones'u olarak nitelendirebıliriz belki de. 
Peki filmi bunlardan ayıran, bunların kopyası 

olmaktan çıkaran nedir? 
. :::.lmdJ Ahmet bunların hiçbırı degil. Bunlardan 

dytran özelliği de bence \U; James Bond .,ok bU· 

yuk teonoloıık gereçler kullanarak her jeyı böy

e sihırtı degnek gibi dokunur çözer. ı ıçakt.an ıt 

dr, onu yapar bur..ı yapar, kalemden borrba ç · 

Karır ~ıze,ıl atmo~ıerlerde, mekanıarda aoyip 

.,..yıer olur. Filrnde çok güzel aksiyon sahnelerı 

ve .ıik ;:ı;tıneler vaı Oegi~ık atmos.erlerde J' 

tamlarda JE"Çıyor :ıma Indiana Jone 'takı :i'b 

pırar i tl erin kapısı açılmıyor. Bır mumyanın çeıv· 

re-'Sinde dOnduyu için ve herkes belli amaçlar!J 

on ula~mak ıstediği için ismi Mum,ya FmlrdJ 

Al'"l"lL bi MumyJ Ger Dorıuyor ya da Mummy ı. 

Muot-ny 2 nin devamı ya da onun ver;iyonu de 

gıt ıdece yarılı~lıkla Türkiye-ye qelen bı ı mum 

1 herke-s,ır ba}ına beiJ otdu<ju v-e olaylar bı nun 

ı.evı ınde geH~tıgi ıçın ı.minı Mumy Fırama 

ıyduı 

Pek1 Mumya Firarda' y1 bir Türk filmi yapan 

nedir? 
Fılm ı TUı )'apan hik..lyenın ve kdhrar ınlmn 

Turk olna.ı. Ahm t'ırı F~tm..~'nın Eı<ren (l 

C ıhi ır rilrk olm sı Ttırk orf ve ane'lelerın 

yo 
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gOre davraniyor olnıala.ı·ı ve hikdyen.in Mısır'da 

çOzülüyor gıbi görunse de a~!ında ana kı'5mrnın 

TOrkiye'de geçiyor olması Etkilenmek, sentezle

mek1 başka şeylerle karı~tırıp uygulamak iyidir. 

oııenıli olan bunlarrı sizin ne katacağınız. Biz 

bunlaril mek,i.n olar;:ı,k, çekim mantığı olarak1 

yönetmen gözu olaı·ak pek çok şey katmaya ç.:ı

lt?ltk. Bunu da Türkleştiren bıı zaten. 

Peki bunun bir tal<lit olarak yorumlanmasm

dan çekindiğiniz olmuyor mu? 

ÇPkınnıiyorum; çunkü fihnim bir modern kome

di-aksiyon filnıidir_ Etkilenmi~imdir bu konud" 

ııaddinıi bilirim. Çocukluğumuzdan beri Super 

menlerı, Ja1nes Bono1arı 1 kovboy fi lnı lerini izle

yerek büyüdük. Bu arada tabii ki Sadri Alışıklari 

Ayhan l~tklar1 Cüneyt Arkınlar itledik Bunların 

hepsi birer idoldür benım ıçin kesinlikle böyle 

du~ünüyorum. Tabii ki Giile Giile'den, istanbul 

muzikl~ri hem de fılm mı.iziğlnin ana tema~ınrn 

olduğu bir kaset çıkarıyoruz. Ama ondan önce 

single çıkanyoruz. Bu single'ı Selami Şahin 

yaptı. Bunu bir hafta içinde müzık marketiere 

çıkaracağız, klibıııi de müzık aralarmda dön

dünneye başlayacağız . 

Teoman film müziğine katktda bulundu mu? 

Teaman film için bir şarkı yapacak onu da so

undtrack albüme koyacagız. !lhan Şeşen iki par

ça yapıyor. Mısırlı Amur Diap bir parça veriyor 

bizim için. Bir de tilmin müzikleri, orijinal film 

skorlan olacak. 

Müzik, tamttm, promosyon gibi şeylere bir 

hayli bir önem vermişsiniz. 

Tabii ki sinema için çok önemli promosyonada 

önem veriyoruz. Sinemanın elementleri var yani 

ön hazırlığında ne yapmak lazım, bir senaryo 

oluşturmak lazım, senaryonun doğru olarak uy-

Kanatlantnm Altmda'daıı, Komiser Şekspir'den gulanması nelere bağlıdır, bir pre-production 

de etkilendim. Bizden sonra O Şimdi Asker gele- bütçesi çıkarmak lazım1 bir oyuncu castingi be-

cek andarı da etkileneceğim. Bunun sonu yak lirlemek lazım. Ondan sonra filmi ne zaman
1 

ne-

çüni<U. Benim kendime ait modern sinema ele- rede1 nasıl çekebiliriz bütçesi çrkıyor, ekip me-

mentlerini kullanmak gibi bir tarzım var Ben kanıarı tespit ediyor1 görüntü yönetmeni yönet-

sadece komedi-aksiyon filmi çeknıeyeceğim. Aşk menle birlikte karar veriyor, story board artisti 

filmi, sava~ f11mi1 suikast filmi de çekeceğim. storyboardlarını çiziyor. Bütün bunlar devam 

Jklııci projem ne olur bilmiyorum. ederken bir taraftan da bu işin pazarlanması var 

Türk sineması komedi-alesiyon filmlerine pek afişi, medyası 1 halkla ilişkileri, b.illboard'ı ve 

altşkın değil. Tür/< seyircisinin filmi izlerken 

bu komedi-aksiyon sahnelerini yadtrgayaca

ğma dair bir kaygıntz oldu mu? 

Hayır olmadı. Türk izleyleisı gerçekten neyin ne 

olduğunu iyi biliyor. Türk izleyicisi kalite! ı film

ler izliyor. Mumya Firdrda hem Türk yapımı1 
hem Avrupa yapımı hem de Amerikan yapımı. 

Sinema izleyicisi bu filmi n hakkını verecektir di

ye duşünüyorum. Biz farklı bir dalda farklı bır 

proje yaptık. Seyirci tepki göstermek yerine ai

Kı~layacak ve yeterli desteği verecektir. Bu tarz 

projeler on yıl önce yapılıyor olsaydı, biz bugün 

başka şeyler yapardık. Ark.,mızdan on tane 

adam çtksın daha iyisini yapmaya çalışsın, bizi 

motive etsin ki biz daha iyi işler yapalım. 

Filmin müzik çaltşmasmdan bahseder misi

niz? Basm bültenlerinden gördüğümüz kada

rty/a bir hayli önem veriyorsunuz soundtrac/1 

çaltşmasma. 

Ş~nıdi Mumya Firardc1'rla birçok ilk var_ On ha

zırlığında ilkler var, çekinı mantığında ilkler 

var, senaryosunda ilkler var. Bunlar bizim ol

ması gerektigini düşündliğümüz şeyler. Mesela 

uç tane büyük ses sanatçısıyla çalıştık. l!han 

~eşen, Selarni Şahin, Teoman. Hepsi film mü

Lılderine katkıda bulundu1.:u. Filmin ana nıU.ıi 

9ını ise ?U anda Hollywood'da dünyanın ilk on 

muzı veni arasına giren RJ.hman Altın diye bir 

bı...:ıtecı yapac.oık. Tabii ki soundtrack albuın çı· 

kac:ıi..: Yani hem bestecilrrin yaptıkları film 

müziği var, biz bunları da iyi bir noktaya kadar 

getirdik. Genç bir ekibiz çok araştırdık, çokça

lıştık, çok emek harcadık1 büyük bir prodüksiyon 

yaptık. Bu proje üç kıtada çekildi beş bin figüran 

görev aldı; çok büyük bir oyuncu kadrosu var. Bu 

proje önce Türkiye1de daha sonra Almanya, 

Fransa, Mısır'la birlikte Arap ülkelerinde göste· 

rime girecek. Buralarda da başanya ulaşırsa ki 

ulaşacaktır/ toplamda bir rakam çıkacak. Bu 

yolda bizden sonra başka uluslararası projeler 

gelecektir; çünkü sadece iç pazara iş yapıyor ol

mak sinema yapımedarını tatmin etmiyor; o 

yüzden yapımcılar dikkat ederseniz geri çekil

meye başladı. Her yıl yakla~ık sekiz-on proje ya~ 

pılırken geçen yıl, Viıonte/e'nin o rekorundan 

sonra, üç-dört. proje yapıldı. Yapımcıları küstü· 

ren iç piyasada harcadığı parayı çıkaramaması. 

Biz de uluslararası pazarlara girmemiz gerekti

gini düşündük; projemizi çekmeden büyük bir 

pazadama projesiyle filmimiz i yirmi ülkeye pa

zarladık. 

Filminize geri dönersek, Mumya firarda' yt 

sadece eğlence lıü/türü üzerine kurulu bir 

film olarak m1 görüyorsunuz yoksa daha faz. 

lası var mı? 
Daha fa.zlaşı var. Çok. başanlı bır senaryosu var. 

Çok Unlü, başanlı1 değerli oyuncuran var. Deği

şik atmosferlerde geçiyor. Ben türevleri sevmi

yorum. Yani Eşl<tyil çok başarılı bir filmdi ama 

Eşkıya'nm türevlerini sevmıyorum. izleyici ola-

rak sevmiyorum, yönetmen olarak yorum yapa

mam, yanit~ olur. Bu filmin dramatik yapısı, sa 

natsal yapısı, oyunculuğu1 senaryosu, uygulama 

tekniği, yönetmenin bu konudaki etkisi her anla

mıyla birçok şeyi içeriyor. Bu bir eğlencelik' pop

com filmi değil, bu filmin içinde çok güzel bir 

dramatik kurgu var çok guzel bir aşk var. Çok 

komik olaylar1 güzel aksiyon sahneleri var. Fil

min içinde sinemaya dair her anlamda her ~ey 

bulunabilir. 

Peki Türkiye'de komedi, fantastik, macera 

gibi türlerde yaptmlann artacağmt düşunu

yor musunuz? 
Hep başka insaniann yaptığın iyi projelerle mo

tive olan bir insanım. Biz bir yol açtık. Bu yolda 

yapılanları, sinema izleyicisi her anlamda des

teklerse bu yol daha da açılır. Her yıl sektörde on 

tane daha fazla proje gelir. Biz o projeleri otu- Filmde Türk 

rur izleriz ve ne güzel işler çıkmış deYı daha çok :!:~~:~/arına 
çalıştrız. Sektör gelişir, sektör geliştikçe Türk si 

neması gelişir. Neden Türk sineması uluslarara

sı anlamda hiç tanınmıyor da Hint, Uzakdoğu, 

iran sineması tanrnıyor. Amerikan sinemasını 

hiç söylemiyorum zaten. Çünkü biz uluslararası 

projeler yapmak için zaman ayırmadık. Ama za

man ayrılabil.seydi Türk sinemasının da bir ismi 

olurdu. Sadece iç piyasada yapmak yerine ulus

lararası piyasada yapalım1 daha çok ülkede iz

lensin dedik. Filmi şu anda 20 ülkede vizyona gi

riyoruz. Hindistan'dan bir yapımcı filmi Hindis

tan/da da vizyona sokmayı teklif etti. Belki on 

kopya gireriz ama deneyeceğiz. 

Mumya firarda hangi ülkelerde vizyona gire

cek? 

Türkiyeden sonra Almanya, Fransa gösterimi 

var. Avusturya ve Hollanda ile görüşüyoruz. Ar

kasından Ocak'ta Mısır'la birlikte Körfez ülkele

ri ve bütün Arap ülkeleri toplam 17 ülkeye giri

yoruz. Arkasından Avusturya ve Hollanda'ya gi

~rsek 22, Hindistan1a girersek 23 oluyor. 

Film Türkiye 'de kaç kopya giriyor? 

lik baita 100 kopya girmeyi düşünüyorduk ama 

85'te karar verdik. Arkasından Almanya ve 

Fransa'da 40. Mısır'da SO kopya girecek. Top

lamda 250 kopya filan olur. 

Başarılar diliyoruz size. a 

göre iddialı 
aksiyon 
sahneleri yer 
alıyor 
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