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Aylardir beklenen bu film siziere bayram iqinde bir bayram daha ya§acacaktir. Dikkat! Filmin ilk
gdsteriimesi ̂ erefine hazirlanan gala munasebetile ba§ta Neriman Koksal, Orhan Gunfiray
olmak Qzere filmde rol alan biitiin artistler ve filmi hazirlayanlar ̂ an Sinemasinda bulunacaklar-
dir. "Fosforlu Cevriye" uzun oldugundan her giin tenzilatli macine sabah saac n'dedir.

I

Mustafa Kenan Ajfoasfi'ninyonettigi ̂^EvKira SemtBizmf\ yakici bir sorunun
sinemaya komedi tiiriinde aktanlmasi icin herkesin meslcki bilgi ve becerisini
goniilliibir bicimde ortayakoydu^bir cah§ma. Sozun ozii, 'imece' iisulii hayata
gecirilmis ve 'baska tibiiC bir sinema olabilecegine dair umut tazeleyen bir proje.

SL-rtav C.ASBOLAT

'fei-tacxanbolat (Lgmail.cnmBir fiimin tanitimina atasoziiyle,
sokagin soziiyle ba§lik bulmak
ho§ oluyor ama filmin adi sokagin
ve giindelik dilin imzasmi bu

kadar a^ik ta§iyorsa a9ik9asi bir ba|liga da
ihtiya^ kalmiyor. "Ev kira semt bizim"
soziinun nereden nasil c^iktigi 90k tarti§ma
gocurebilir ama 9iktigi yerde, sosyolojideki
adiyla *mutenala§tirmanin've in§aat
sektoriindeki sevilen adiyla 'kentsei
donii^iimun' bir mahalleyi nasil dagittigi,
oranin sakinlerini ba§ka yerlere -ozellikle de
maddi geliri iyi olmayanlan §ehrin
VCperlerine- nasil surdiigii su goturmiiyor.

Kentsei donu§umun girdigi yerde mimari
degi§miyor sadece, hafriyat kamyonlari can
almakla kalmiyor sadece, mahalleli
kavramininyerini astronomik seviyeye
9ikmi§ daire fiyatlarmi alan 'yatirimcilar'
aliyor. Filmin konusu tam da bu. Bir a§k,
ddrt kafadar, bir aile olan bir mahalle.

A§agida artik ben biraz geri 9ekilecegim ve
filmin ekibi konu§acak.

KOL KOLA KOLEKTiviZM
§unu ozellikle belirtmek gerekiyor, bu film
kolektif bir i§. Elbette bir ybnetmeni, elbette
bir set ekibi, yani bir filmin 9ekilmcsi i9in
hangi profesyonel if bolumii gerekiyorsa var
ama buradaki kolektivizm, filmin 9ekim
surecinin sinema sektoriindeki gibi
iflememesi. Filmin bir prodiiksiyon but9esi
yok, but9esi yok dcrkcn sektore gore 90k
diifiik kaldigindan dolayi 'yok diyebiliriz'
turlinden bir varsayim degil, ger9ekten yok.
Herkesin mesleki bilgisini ve becerisini, bu

yakici sorunun sinemaya komedi tiiriinde
aktanlmasi i9in gonullii bir bi9imde ortaya
koydugu bir 9ali§ma. Ornegin oyuncu Aydai
Burhan filmin kolektif 9alifmasini §u
sozlerle aktariyor: "Bu filmin olufumunu
saglayan insanlar; imkansizliklarin i9inden
nasil 9ikilir, kalpler nasil ortaya konulur,
sanata ve sanat9iya nasil sahip 9ikilir
gbstermiftir. Sonsuza kadar 9ali§mak
isteyecegim bir ekip."

Filmin 'mahallesi' ile filmin

'kolektivizmi' (imece de diyebiliriz) bu
anlamda birbiriyle bir hayli ortiifiiyor. Ba§k{
bir mahalle miimkiin dcrken bafka bir

sinema uretimi de

mumkiin diyor.
Boylesi bir'bafka
liirlii' iiretimin

yayginla§masi 90k
ilgin9 sonu9lar
dogurabilir. Oyuncu

Nevzat Sus de benzer

bir noktaya, yani bafka
tiirlii bir sinemaya
dikkat 9ekiyor: "Kaba
bile denmeyecek diizeysizlikte komediler
her giin gbsterime giriyor ve binlerce
izleyici buluyor. Yafadigimiz duzeysizligi
sinemaya aktaran ve ak9e pefinde kofan
sinemacilarla aym filmleri yapmak bir
kenara, ayni masada oturmak bize aci verir.
Bu iilkcnin 9elifkilerden yarattigi bir mizah
anlayifi vardir, biriktirdigimiz
mizah9ilarimiz var, yapmamiz gereken tek
fey buraya bakmak."

Profesyonel
oyuncularin amatbr bir
ruhla neden bir araya gelip
ortak bir imzaya goniillu
olduklanm da sanirim

Orhan Aydin a9ikliyor:
"Kolektif uretim, dayatilan
piyasa kofullannm tiim
acimasizligma karfi
direnifin de adidir ve bu
film kolektif uretimin en

ifikli adlarindan biridir.
imece emegin ortakiigidir
ve efitligin ve gelecegi
birlikte kurmanin. Difinda
kalmam beklenemezdi."

evkIra semt
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NEYE GULECEGIZ

DERSINiZ?

Peki boylesi yakici bir
toplumsal sorundan komedi 9ikar mi? Antik
Yunan'daki o keskin tragedya-komedya
ayrimim korumuyorsak, neden olmasin?
Nedir komedi? Dert iistii murat ustu

oldugumuz i9in mi guluyoruz giindelik
hayatimizda? Hi9 sikmtimiz olmadigi
zamanlarda mi guluyoruz sadece? O halde
nedir ki komedi? Bir bafka oyuncu, Barif
Kiralioglu §6yle tammhyor: "Evet 90k ciddi

 bIzIm

YAPIM Bagimsiz Sinema Merkezi

yOnetmen

Mustafa Kenan Aybasti
GdRUNXO YdNETMENi

Umut 9elik
OYUNCULAR Ape Yunus Guleryiizlu,

Ahmet Bilgin, Ahmet Karsh, Arda
Kavaklioglu. Aydan Burhan, Barif
Kiralioglu, Bertan Dirikclu, Berna
Uqkaleler, Billur Botu, Can Bajak, Cansu
Firinci, Ceylan Dizdar, Qnar Altuntaj,
Dilara Tor, Diljah Demir, Ender Yigit,
Erhan Alpay, Eren Demlrbaf. Erkan
Akbulut, Ezgi Yentiirk, Ferhat Kara^ak,
Gbrkem Oge, Harun Guzeloglu, Metin
Cojkun, Merii; Ozkaya, Mahir All
Canbolat, Nevzat Sus, Okan Selvl,

Orhan Aydin, Sadik Gurbuz, Suna
Selen, Semir Arslanyurek, Soner Ada,
f evki bzcan, Tayfun Yilmaz, Teoman
Gelmez, Tongu^ Seferihisar, Ulvi An

bir if komedi. Komedi yaparken kolaya
ka9mamak gerekiyor. Sadece argo
kullanarak, yerlerde yuvarlanarak komiklik
yapmaya 9alifanlar da oluyor. Rol kifisinin
komik olmasindansa iflenen konu ve durum
biitiin dinamigi belirliyor. izlerken seyirci
bncelikle karakterlcrin diiftiigu durumlara
gtilecek." Konunun, filmde komedinin temel
ekseni oldugunun altini 9izen bu
degerlendirmeye Cansu Firinci da katiliyor:

"Bizim filmimizde 'komik'

yalnizca oyuncununjest,
mimik veya konuf masmdan
dogan bir 'tiir' degil.
Yafanan giincel ve yakici bir
soruna Aziz NesinVari bir

pencereden bakan bir
senaryoda, mahalleliyi
temsil eden tipler ince
ayrmtilariyla belirlendiginde
oyuncunun bu tipi en i9te bir
karaktcr olarak giyinmesi
miimkiin olabiliyor."

Herkes 119 afagi be§
yukan ayni degerlendirmeyi
yapacaksa ifin sirn
senaryoda olabilir. Oyuncu
Eren Dcmirba§: "Senary©
geldiginde hemen heyecanla
okumaya bafladim 9unku ilk

sinema filmim benim. Okurken i9imden ben

bu adami taniyorum dedim. Bu bizim fey,
ifte ya fey... Aslinda aklima isim olarak
kimse gelmedi fakat biliyorum kl
etrafimizda boyle insanlar var. Etiler'e de
tafinsaniz Moda'ya da boyle insanlar hep
olacak. Benim de galiba i9imde varmif.
Settekiler oyle demifti. (Jiinkii kafamda bir

imaj yaratmak i9in 90k fazla diifiinmedim."
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if Profesyonel oyunculan amator
bir ruhla bir araya gelip ortakbir
imzaya goniillu oldular.

HER FILM POLITiKTIR
Bir ulkcnin politik d6neme9lerine
odaklanan filmlere ozel olarak 'politik
sinema' demek dogru bir ifade olsa da
turlerin bafina sifat olarak getirmeyi 90k
dogru bulmuyorum, ornegin politik komedi
(politik korku denebilecek ornekler bulmak
da zor degil)... Bir filmin hayata bakif a9isi
varsa -ki bir bykii bafka tiirlii nasil anlatihr-,
en genel tammiyla o film politiktir ve
klasiklerden tutun da deneysel 9alifmalara
kadar aslinda politik olmayan bir film
bulmak zor. O halde bu filmin 'politigini'
nereye yerleftirmeli? Yonetmen Mustafa
Kenan Aybasti fdyle diyor: "Yafadigimiz
gei'9ekleri gormemek/gostermemek aslmda
gostermekten daha politik bir tutumdur. Biz
'Kadi politika yapahm' diye yola 9ikmiyoruz.
Bizim tek yaptigimiz halkimizm yafadigi
ger9cklige gozlerimizi kapatmamak.
insanlann hikayelerini anlatiyoruz, bu
hikayelerin kalici ve izlenmeye deger
olabilmesi i9in bncelikle ger9ek olmalan
gerekir." O halde biz seyircileri, yani tam da
o salonda oturanlar olarak aslmda her giin
i9inden yurudiigumuzu hatirlatan bir film
mi bekliyor? Dilfah Demir byle diyor:
"Seyirciyi sadece seyirci olmaktan 9ikaran
bir film. Karfilaftigimiz sorunlari fikayet
ederek degil 9bzum iireterek giderme yolunu
gbrmeye sevk eden, tanimadigimiz
komfulanmizla bizi tanifmaya iten

bir film. Sevgili seyirciler seyirci
kalmaym liitfen!" APM
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