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Kısa film, başlı başına bir alan 
olmasına rağmen Türkiye’de 
hâlen amatör bir saha şek-
linde algılanıyor. Ne zaman 

profesyonel bir iş olarak kabul göreceği-
ni kestirmekse zor. Alanın kendi içindeki 
imkânsızlıklarına karşın, bu işe daha baş-
tan ciddiyetle yaklaşan, özveri ve çabayla 
profesyonel yapımlara imza atan kısa film 
yönetmenlerine rastlamak da mümkün. Şu 
sıralar uzun metraj filminin çekim hazırlığı 
içindeki Faysal Soysal da bu isimlerden biri. 
Modern Türk Şiiri (Van Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi) ve minimalist sinema ekseninde Nuri 
Bilge Ceylan ve Abbas Kiyarüstemi karşı-
laştırmaları (Tahran Sanat Üniversitesi) gibi 
konulara eğildiği yüksek lisans tezleriyle 

Soysal, şiirsel sinema üslûbuna bağlı kala-
rak teorik ve pratik çalışmalarını bir arada 
yürütmekte. Faysal Soysal’la kısa filmin 
doğasına, Türkiye’deki kısa film algısına, 
kısa film yapımcılığının zorluklarına ve ala-
nın problemlerine dair pek çok şey konuş-
tuk. İyi bir kısa filmci örneği olarak Faysal 
Soysal’ın tecrübeleri, işin henüz başındaki-
ler için bir yol haritası niteliğinde…

Dijital kamera icat oldu, mertlik bo-
zuldu. Kimilerince daha demokratik 
tanımlanan bu ortamı ben tüketim 
kirliliği olarak adlandırıyorum. İşe ya-
ramaz, ne oldukları belli olmayan kısa 
filmlerle kısa filmin ruhu tüketiliyor. 

Söyleşi: BetÜl Demİrel
FotoğraF: Cemİl AKgÜl
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Sizce kısa film nedir? 

Kısa film! Türkçe’de güzel bir karşılık 
bulmuşlar. Zamanla doğrusal bir bağı var 
kısa filmin. Ama sadece bu kadar değil. 
Doğru karşılaştırmalar olmasa da kısa filmi 
öyküye, uzun metrajı romana benzeten-
ler var. Benim içinse tek atımlık kurşunu 
kalmış kahramanın, hedefi on ikiden vur-
mak için ya da hayatını kurtarmak için 
kullanacağı son şans. İyi bir kısa filmci, 
filminin sinema-TV pazarında yapacağı 
satışla, seyircilerin yani tribündekilerin 
sayısı ile ilgilenmez; hatta bazen bunları 
hiçe sayarak başlar serüvenine. Serüven 
diyorum çünkü bu yolda ona kendi hayal 
dünyasından ve rüyalarından başka hiçbir 
kılavuz, akademik formasyon, yönetmenin 
el kitabı hizmet etmez. O, kalbinin aklına 
ve zekâsına çelme çaktığı bir anda soluk 
bulur ve yaşama atılır. Bu ne kadar uzun 
soluklu ise ortaya çıkan film de o kadar 
gelenekleri ve tabuları sarsarak yeni bir 
biçim ortaya koyma iddiasına sahip olur.

Son dönemde ilk filmini çeken yönet-
menlerin çoğunun sıkı bir kısa film serü-

veni var. Kısa film, uzun metraj için doğ-
ru bir başlangıç noktası sayılabilir mi? 

Böyle sınıflandırmalara karşıyım. Godard, 
Angelopoulos, Wenders, Antonioni gibi 
daha birçok usta, bir süre sonra piyasanın, 
endüstrinin, popüler kültür ve sıradan se-
yircinin baskısından kurtulup sinemanın 
büyülü dünyasında yeniden soluk almak 
için zaman zaman kısa film yapar.

Kısa filmin kendine has bir dili var. Bu 
dilin oluşmasında sürenin dışında temel 
unsurlar nelerdir?

Bir kere çok büyük bir iddia ile yoldası-
nızdır. Tabi ülkemizde çok fazla parlak kısa 
film örneği olmadığı için bu söylediğimi 
çürütmeniz kolay. Dijital kamera icat oldu, 
mertlik bozuldu. Kimilerince daha demok-
ratik tanımlanan bu ortamı ben tüketim 
kirliliği olarak adlandırıyorum. İşe yaramaz, 
ne oldukları belli olmayan kısa filmlerle 
kısa filmin ruhu tüketiliyor. Nasıl ki halkın 
ve piyasanın rağbeti ile kötü şiirler aldı 
başını gitti, önüne gelen şair oldu bir za-
manlar, şimdi de herkes yönetmen. Kısa 
filmin onu talep edecek, belli bir sinema 
kültürüne, sanat anlayışına ve felsefe biri-
kimine sahip bir seyirci kitlesi yok. Hâliyle 
kısa film kimsenin ilgisini çekmiyor. Halkın 
ilgisini çekmeyen şey piyasanın ve kapita-
lizmin de ilgisini çekmez; çok sürmez, ya 
bu kıskaçta can verir ya da bir takım poli-
tik düşünce ve eylemlere angaje olur.

Birçok usta yönetmen piyasanın baskı-
sından kurtulup sinemanın büyülü dün-
yasında yeniden soluk almak için zaman 
zaman kısa film yapar. Çünkü bu serü-
vende yönetmene kendi hayal dünya-
sından ve rüyalarından kılavuz yoktur. 
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Sizce çözüm ne olabilir?

Sinema sanatına, şiir sanatına, resim sa-
natına hâsılı para ile karşılığını en az bu-
labildiğiniz sanatlara, inanıyorsanız tabii, 
çok ciddi şekilde devlet desteğini sağla-
mak. Ha deyince olacak işler değil elbette 
bunlar...

Kısa filmlerinizde özellikle 35 mm. çekti-
ğiniz Kayıp Zaman Düşleri’nde sinema ve 
şiiri mezceden bir yaklaşım sözkonusu. 
Bu özellikle kısa filmin kendine has nite-
liklerinin imkân tanıdığı bir durum mu? 

Tabii ki kısa film, diğer sinema türlerine 
göre buna daha fazla imkân tanır. Ama 
imkân ve iyi niyet varsa uzun metraj filmler 

için de bunun olmaması için bir engel yok. 
O zaman da bu filmi kime göstereceğiz 
sorusu ortaya çıkar. Ciddi bir soru; sinema 
halka inmeli mi sorusu ile bağdaşık... 

Kısa filmler genelde bütçesiz üretiliyor. 
Bu niteliği etkileyen bir şey mi yoksa 
yaratıcılığı tetikleyen bir unsur mu? 

İnsanların algılamadığı bir şey var. Kısa 
filmde para ile ölçülemeyen değerler har-
canıyor: Sevgi, özveri, ahlâk, inanç, aşk… 
Cepte kalan harçlık, sigara parası, arkada-
şınızın fedakârlığı sonucu verdiği kamerası, 
komşunuzun yardım etme isteğiyle oyun-
culuk yapması, bakkalın, büfecinin destek 
olarak verdiği çay, tost... Bunlar büyük 

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. 

Kayıp Zaman Düşleri filminin setinden, 2007
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bütçeler... Benim nazarımda para ile satın 
alınamayacak hizmetler bunlar... Bu anlam-
da kısa filmi halka inmiş sayıyorum.

Peki sizce kısa film amatör olarak icra 
edildiği sürece özgür bir alan mı?

Profesyonel olduğu vakit bence daha 
özgür… Sonuçta vizyona girmeyecek, 
çekimleri bir ya da iki ayı bulmayacak, kırk 
eleman çalışmayacak. Düşünmek ve yap-
mak istediklerini gerçekleştirmek için daha 
fazla imkân var. Ama ortaya çıkan ürünün 
özelliklerine bakıldığında da buna para 
yatıracak ya da destek verecek kurumların 
sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Türkiye’de iyi kısa filmler yapılıyor mu?

Ben İran’da yüksek lisans yaptım; oku-
lumdaki filmlerle karşılaştırdığımda bu-
radaki filmler zayıf. Yine de bazı festival-
lerde iyi filmlere denk gelmedim dersem 
yalan olur.

Türkiye’de yapılan filmlerin çoğu diji-
tal, oysa Avrupa’da ve diğer ülkelerde 

Kısa filmlerin bir şekilde seyircisine, 
taliplisine ulaşması gerekiyor. Yine 
de hâlen biletlerin satışa sunulduğu 
bir kısa film festivalinin olmaması bu 
işe ne kadar ehemmiyet verdiğimizin 
göstergesi.

Faysal Soysal, İstanbul, 2010
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16 mm. ve 35 mm. kısa filmlerin çekil-
diğini, bir şekilde destek bulduklarını 
biliyoruz. Türkiye’de nitelikli kısa filmle-
rin üretilmiyor olmasının başlıca sebebi 
imkânsızlıklar mıdır? Bunun altında ya-
tan başka sebepler var mı?

Tabii ki o ülkelerin imkânları daha iyi... Bu 
onların verdikleri ehemmiyet ve anlayışla 
doğrudan orantılı. İnsanlar ne zaman ki 
160 metrekare ev yerine 100 metrekare 
evde oturmayı; üç öğün yemek yerine iki 
öğün sade yemeği; az kıyafet giymeyi vs. 
tercih eder ve bu fazlalıkları ile sanata, kül-
türe, düşünceye, hâsılı insana vakit ayırır-
larsa imkân tabii ki büyür ve gelişir. 

Siz kendi kısa filmlerinizi nasıl finanse 
ettiniz? Bütçelendirmeyi nasıl yapıyor-
sunuz, yapım sürecini nasıl yürütüyorsu-
nuz?

Öncelikle malzemeyi okuldan sağladım. 
Ekip de arkadaşlardan oluşuyordu. Başta 
ciddi bir bütçe yoktu. Laboratuvar ve ne-
gatif asıl mesele. Bu ikisi için çözüm bulu-
nursa set masrafları için bir destekçi bul-
mak biraz daha kolaylaşıyor. Olmadı, borç 
ediniyorsunuz. Çok şükür bugüne kadar 
işlerim yolunda gitti. Bulduğum paranın 
arttığı dahi oldu; ekibe dağıttım en sonun-
da. Ya da laboratuvarla anlaştığımız gibi 
ekiple de ödül alma şartıyla anlaşıyor ve 
film ödül aldığında ekibe paylaştırıyorum.

Kayıp Zaman Düşleri, Faysal Soysal, 2007
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Dünyadaki anlamıyla kısa filmin ger-
çek anlamıyla yapılıyor olması için sizce 
hangi şartların oluşması gerekiyor?

Öncelikle bir okulun olması gerekir. Ama 
bunun adı asla iletişim fakültesi olmamalı. 
Sanat, iletişim imkânlarının işe yaramadı-
ğı yerde doğar. İnsanlar başka insanlara 
kendi sesleri ile ulaşmak için yeni yollar, 
biçimler, özler yaratma, bulma, geliştirme 
mecburiyetinde ve çaresizliğinde kalır. Sa-
nat o zaman gelişir. Tabii ki çok ciddi bir 
sermaye desteğine de ihtiyaç var. Bu da 
işin tarih boyunca çözülemeyen handikapı. 
Ama sıkıntısız, acısız, aşksız yerden sanat 
doğmaz zaten.

Kısa film yaparak hayat kazanılabilir mi? 
Profesyonel bir kısa filmci olabilir mi, 
yoksa kısa film hep amatör bir alan ola-
rak kalmaya mahkûm mu Türkiye’de? 
Kısa film Türkiye’de ne zaman bir sek-
tör hâline gelir? 

İşte bu tamamıyla iktisat kurallarına bağlı. 
Talep olursa bu söyledikleriniz mümkün 
olur. Festivaller, yer yer bazı medya kuru-
luşları, bazı fakülteler bu alanı destekliyor 
gözüküyor. Ama esas itibariyle Türk si-
nemasının gelişmesini isteyen bir Kültür 
Bakanlığı varsa bu alanı özellikle destekle-
meli. Bunun bir iş alanı gibi yayılması için 
sektörde çalışan kalifiye insanların sayısı 

Annem Olduğum Gün filminin setinden, 2006
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artmalı; bu da iş olanağının artmasıyla 
doğru orantılı. Maalesef bizim ülkemizde 
bu boşluğu diziler dolduruyor. Bunun şart-
ları sinema ile karşılaştırıldığında her şey 
birbirine giriyor.

Kısa film festivalleri ile ilgili ne düşünü-
yorsunuz? Her yerden bir festival, yarış-
ma haberi geliyor? Kısa filmciler ödüller 
alıp duruyor? Bu, bir başarı kıstası mıdır?

Başarı kıstası değil elbette. Ancak kısa 
filmlerin sonuçta bir şekilde seyircisine, 
taliplisine ulaşması gerekiyor. Yine de hâlen 
biletlerin satışa sunulduğu bir kısa film fes-
tivalinin olmaması bu işe ne kadar ehemmi-
yet verdiğimizin göstergesi bence.

Kısa filmcilere önerileriniz var mı?  
Nerden, nasıl başlamalılar?

Geçici meşhurluklar, çok sayıda film yapma 
seanslarından kurtulup hayatı bir film gibi 
okuyabilir, anlamaya çalışabiliriz. Herkes 
kendini iyi tanır, yolunu kendi çizer; bunun 
bedelini de kendisi öder.

FAYSAL SOYSAL FİLMOGRAFİ
İthaca (2008, Türkiye-US, Kurmaca, 
16mm., 7’)

Mizansen (2008, Türkiye-US, Kurmaca,  
16 mm., 3’)

Saat Kaç? (2008, Türkiye-US, Kurmaca, 
DV, 15’)

İstanbul (2008, Türkiye-US, Kurmaca, 
16 mm., 5’)

Kayıp Zaman Düşleri (2007, Türkiye-İran, 
Kurmaca, 35 mm., 15’)

Annem Olduğum Gün (2006, Türkiye, 
Kurmaca, DV, 11’)

Ihtaki (2005, Türkiye, Kurmaca, 16 mm., 7’)

Yasak Rüya (2005, Türkiye, Kurmaca, 
DV, 5’)

Faysal Soysal, İstanbul, 2010
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