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Türkiye sinemasının taze ve yeni filmlerin-
den olan Şimdiki Zaman’ın vizyona girmesi 
vesilesiyle filmin yönetmeni Belmin Söyle-
mez, yapımcısı Haşmet Topaloğlu, başrol 
oyuncuları Sanem Öge ve Ozan Bilen’le 
muhabbet ettik. Hikayesi, meselesi ve anla-
tı diliyle son dönem filmler içinden kolayca 
sıyrılan Şimdiki Zaman beyaz yakalı işsizler-
den kentsel dönüşüme, büyük şehrin yal-
nızlığından göçmenliğe güncel meselelerle 
özgün bir sinema dili arasında dengeli bir 
bağ kuruyor. Filmin gündelik hayattan ve 
sözlü anlatı formlarından beslenen dili ise 
üzerine kafa yorulmayı hak ediyor.

f Filmi	ilk	seyrettiğimde	bana	Semih	
Kaplanoğlu’nun	Herkes	Kendi	Evin-
de’sini	çağrıştırdı,	bilhassa	gitme	ve	
kalma	hikayesiyle.	Biraz	Türkiye’nin	
son	10-15	yıllık	serencamının	da	etkisi	
var	sanki	arka	plânında.	Filmi	yazma	
sürecinizden	bahseder	misiniz	biraz?

Belmin Söylemez: Dönem dönem yazdı-
ğım bir hikayeydi. Önceleri ben de yurt-
dışına gitmeyi bir ara düşünüyordum işsiz 
kaldığım biraz umutsuzluğa kapıldığım bir 
dönemdi. Daha sonra çok yakın bir arka-
daşım Amerika’ya gitmek için bayağı bir 
mücadele etti. İşte bu sürecine birebir ta-
nıklık ettim, hatta o sırada da buradan bir 
film yapabilir miyiz diye konuşuyorduk. İlk 
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çıkış noktasını o zaman vize formu olarak 
düşünüyorduk; çünkü önümüzdeki en bü-
yük engel genellikle hem maddi, hem de o 
vize formu. Vize formu da biraz da Batı’nın 
bizden istediği çok klişe aslında bizimle 
hiçbir ilgisi olmayan birtakım yanıtlar ve 
o yanıtları verebildiğiniz ölçüde bir yere 
gidebilme, seyahat etme özgürlüğünüz 
olabiliyor. O formu önünüze koyduğunuz 
zaman içinizden atmak geliyor, ben buna 
nasıl cevap vereceğim vize formu ben 
değilim, cevapları ben değilim diye dü-
şünüyorsunuz. İlk düşüncem buydu. Bir 
taraftan da kahve falı hep olan bir şeydi 
benim hayatımda, hâlâ da var. Bir akrabam 
yurtdışına gitti. hep böyle işte deniz aşırı 

yollar işte gideceksin şuraya gideceksin 
işte sana şunu gördüm şöyle bir yer gör-
düm gibi umut veren fallar bakıyordu; fal 
da her zaman vardı ama bu kadar ana ek-
seninde değildi. Daha sonra da Haşmet’le 
beraber yazmaya başladık öyle de devam 
ettik. 

f Yapım	süreci	nasıldı?	

Haşmet Topaloğlu: Yapım hikayesinden 
önce yazmada şöyle bir şey de var örne-
ğin Belmin bu fikri söylediğinde bana da 
hiç yabancı gelmedi çünkü benim genç-
liğimde de Amerika’ya gitmek, sinema 
okumak düşüncesi vardı. Fakat evdekilere 
kabul ettiremeyeceğimi düşünerek hep 
etrafından dolanıyordum. Ondan sonra 
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baktım olacak gibi değil rehberlikte çok iyi 
para kazanılıyor gibi bir şey vardı 80’le-
rin ortasında, rehberlikte kazanacağım 
parayla gider Amerika’da sinema okurum 
diyordum. Derken Kuveyt’te savaş patladı 
bütün buraya gelecek turlar bir yıllığına 
neredeyse kayboldu. Ben o işi yapamayın-
ca her şey sarktı; sonra Amerika şöyle bir 
şey halini aldı, ben artık Amerika’ya daha 
farklı giderim, bir giderim herhalde der-
ken en son artık düzenli çalışma hayatını 
bıraktığımda iki aylık bir mola gibi görünü-
yordu bana. Aslında bir çok insan içinde 
hakikaten bu kaçışlar daha semboliktir, 
yani plânlanmış şekilde kaçışlar yoktur. 
Çünkü onları daha sembolik, daha gele-
cekte görür ve genelde yüzde doksanında 
da hiç böyle bir şey gerçekleşmez onlar 
hayallerde kalır. 

B.S. Aynı Herkes Kendi Evinde’de oldu-
ğu gibi 90’ların başında bir arkadaşımla 
Green Card başvurusunda bulunduk. O 
zaman internet falan da yoktu, işte böy-
le yazarak başvuruyorsun falan. Ondan 
sonra da bayağı bekledik ama hiçbir yanıt 
gelmedi. Evet ya da hayır hiçbir yanıt gel-
medi. 

H.T. Yazmak işin en uzun süren kısmıydı 
iki nedenden ötürü. İlki biraz daha mü-
kemmeliyetçilikle alakalı. Örneğin bir şey 
yazıyorsunuz farklı düşünceler de var, ben 

örneğin biraz daha sivri noktalar kullanıp 
onların içinde -bildiğimiz aksiyon için-
de değilse de- insanların tartışması veya 
benzer şeyler vardı fakat bunların genel 
kurgu içerisinde fazla öne çıkabileceğini 
düşünüyordum. Ama şunun da etkisi var 
finansman açısından çok sıkıntı çektik. 
Kültür Bakanlığı’na başvurduk o sırada ol-
madı. Türkiye’de para aradık biraz olmadı, 
yurtdışında para aradık olmadı. Kolay bir 
şey değildir. Bu duyguyu birçok kişi yaşar. 
Öyle bir başvuru süreci vardır; bekleyiş, 
red gelir, oldu olmadı, herkes der ki çok 
iyiydi ama falan gibi...

B.S. Aynı vize gibi aslında. 

H.T. 2010’un ilk günleriydi. Ben o sırada 
TRT’de bir program yapıyordum. O da ba-
yağı vakit alıyordu. Bu kadar düşük bütçeli 
bir film para zaten kendimizden etraftan 
desteklerden olduğu için kimse yapımcı-
lığını yapmaya yanaşmadı. Biz de bir şey 
yapmalıyız bu noktada, yıllar sonra yap-
madık diye pişman olmayalım dedik. Ben 
de kendi kendime el yordamıyla yapımcı, 
yürütücü yapımcı oldum. Çok minimal bir 
bütçeyle, belki sıfır bütçeyle, 9-10 kişilik 
küçük bir ekiple oyuncuların çok idealist 
ve çok içten, en fazla sembolik bir ücret 
alarak katılmalarıyla bunu gerçekleştirdik. 
Görüntü yönetmenimiz Peter Rhoester 
çok sağ olsun kendisini işin içine bir ya-
pımcı gibi katarak geldi.

f Siz	daha	da	belgeselin	içinden	geli-
yorsunuz,	böyle	daha	kurmaca	bir	ya-
pıda	çalışmak	nasıldı?

İstanbul’un o kaybolmaya yönelik detay-
larına yer vermek istedim, çünkü onlar 
kaybolacak belki birkaç sene sonra gör-
meyeceğiz.
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B.S. Bence belgeselden gelmek ve biraz 
da risk alarak bir şeyi hadi yapalım dü-
şüncesi taşımak bize o itme gücünü verdi. 
Daha önceden yaptığımız birçok şeyi öyle 
yaptık. Bu konu bize heyecan veriyor bu 
konuyu yapmamız lazım diyerek çok fazla 
düşünmeden olayın içinde bulduk kendi-
mizi. Bir belgeselci arkadaşımız tavsiye etti 
bize Peter’i ve bağımsız sinemacılara çok 
sahip çıkan ve projeyi de çok sahiplenen 
bir görüntü yönetmenidir dedi. Gerçek-
ten de Peter’le yazıştık ve benzer düşün-
celerde olduğumuz gördük. Peter bana 
İstanbul’la ilgili çektiği fotoğrafları gön-
derdi. Daha önce İstanbul’da Sulukule’de 
bir belgesel yapmış ve bire bir benim 
düşündüğüm atmosferle örtüşüyordu. 
Sonra da işte kendi ekipmanını da getirdi, 
hatta kendi asistanıyla geldi. Minimal bir 
ışıkla çalışarak projeyi çok sahiplendi. Bu 
projede en büyük şansımız birçok insanın 
sahiplenerek içinde var olmasıydı.

f Film	aynı	zamanda	İstanbul’un	deva-
sa	dönüşümünü	de	belgeleyen	bir	yapı-
da.	Filmin	görüntü	diliyle	bu	dönüşüm	
çok	iç	içe	örtüşüyor	sanki?

B.S. Atmosferi birebir yaratan şeylerden 
biri olduğunu düşünüyorum. Biraz da kent 
sakinlerini işleyen devasa bir değişim ol-
duğu için, gitme dürtüsünü ve dileğini de 
güçlendirdiğini düşünüyorum. İstanbul’un 
o kaybolmaya yönelik detaylarına da yer 
vermek istedim, çünkü onlar kaybolacak 
belki birkaç sene sonra görmeyeceğiz. O 
yüzden mutlaka olmalıydı. Sürekli geçici 
olan ve artık her şey geçici gibi o yüzden 

belki de şimdiki zaman. Şehirdeki her şey 
de geçici gibi ve insanlar bunu kanıksı-
yorlar artık. Bugün burada yarın yok yarın 
başka bir şey oldu uyandım bir gökdelen 
gördüm. Bunu çok normal karşılamaya 
başladık. İşte bu geçicilik durumunun da 
altını çizdiğini düşünüyorum. 

f Belgesel	arka	plânınızın	oyuncu-
larla	çalışırken	ve	gerçek	bir	senaryo	
üzerinde	bir	şeyler	kurmaya	çalışırken	
avantajlarının	ve	dezavantajlarının	ol-
duğunu	oyuncular	açısından	da	sormak	
istiyorum.

B.S. Avantajı çok, yani mutlaka hani daha 
ikna edici daha sahici daha doğal bir şey 
arıyoruz. Dezavantajı şu olabilir; daha 
önce oyuncularla çalışmamış olmak. Daha 
önce çektiğim kısa film Dalgalar’da bir tek 
amatör oyuncularla çalıştım o yüzden de 
profesyonel oyuncularla hiç çalışmadığım 
için benim için bir soru işaretiydi. İlk başta 
biraz da çekiniyordum açıkçası.

Sanem Öge: Benim için de zor bir işti. 
Çünkü ilk defa... Ve iyi bir sınav oldu dola-
yısıyla. Uzun süre kamera karşısında dene-
yim yapma fırsatı oldu bu film sayesinde. 
Belmin’in belgesel geçmişini de bildiğim 
için doğallık, doğal oyunculuk beklentisi-
ne hazırdım. Zaten sinemada da başka bir 
şey düşünemiyorsun doğal oynamak dı-

Sahici ile metafizik ve düşsel olanın, 
gece ve gündüz gibi birbirini tamamladı-
ğını ve birbirinden ayrılamaz olduğunu 
düşünüyorum.



HAYAL PERDESİ 36 - Eylül - Ekim 201350

SÖYLEŞİ

şında ve benim için de güzel bir deneyim 
oldu neticede.

B.S. Bayağı bir ön çalışma yaptık, yani ön 
çalışmanın da çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum. 

Ozan Bilen: Oyunculuk açısından ben de 
şunu düşündüm, tiyatro formasyonunun 
getirdiği oyun biçimiyle bu formasyon 
arasında geçişler olur mu? 

S.Ö. İkisinin çok başka iki saha olduğunu 
anladım ben. Oyuncunun er meydanı ti-
yatro sahnesi denir. Bence sinemanın da 
er meydanı işlevi var. Kamera da çok utan-
maz bir şey her hatanı kocamanlaştıran, 
vurgulayan bir şey sonuçta. Dolayısıyla 
çok başka şeylere dikkat ediyorsun sah-
nedeyken. Kamera karşısındayken daha 
çok yeniyim, Ozan’ın benden daha çok 
söyleyecek şeyi vardır kamerayla ilgili ama 
daha kadrajı düşünüyorsun, daha matema-
tik geldi sinema, mesela daha otomatik ve 
daha mekanik aslında. 

B.S. Çok daha zor aslında bence. Bir de 
tiyatro akışkan bir şey ya, yani hep parça 
parça sunuyorsun. 

S.Ö. Her gece kendini tekrar edip hata-
larını düzeltme imkânın oluyor tiyatroda. 
Sinema öyle değil.  

O.B. Sinema daha kalıcı, kalıyor yani...

S.Ö. O gün ne oynadıysan o yani. 

O.B. Bir de daha hayattaki kadar olmalı. 
Hayatta ne kadarsa şiddeti boyutu o ka-
dar olmalı. Tiyatroda belki biraz daha yük-
sek. Şimdi gerçi oda tiyatrolarında, küçük 
yirmi kişilik tiyatrolarda o tat yakalanır.

f Filmin	merkezinde,	fal	algısı	etra-
fında	zaman	ve	kader	duygusu	çok	ön	
plâna	çıkıyor.	Filmin	inanılmaz	gerçek-
çi,	hayata	bakan	güçlü	bir	tarafı	olma-
sına	rağmen	gündelik	hayatın	içinden	
beslenen	güçlü	bir	metafizik	yanı	da	
var,	biraz	hayal	ve	hakikat	arasında.	

Rüyaların da ötesinde falı bir dolaylı 
anlatım biçimi olarak çok değerli bulu-
yorum. Altı çizilmiş metinlerden ziyade 
duyguların diline hitap ediyor.
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Filmin	bu	doğasına	dair	ne	söylemek	
istersiniz?

B.S. Ben onu çok önemsiyorum yani ha-
yata bakışım da öyle bir şekilde. Sahici ile 
metafizik ve düşsel olanın, gece ve gündüz 
gibi birbirini tamamladığını ve birbirin-
den ayrılamaz olduğunu düşünüyorum. 
O yüzden de yaptığımız kısa filmlerde de 
var. Uyku Hali adında bilinç haliyle ilgili bir 
filmim de var. Kendim de çok fazla bunun 
üzerine kafa yoran birisiyim. Rüyaların 
da ötesinde falı bir dolaylı anlatım biçimi 
olarak da çok değerli buluyorum. Bir de 
altı çizilmiş metinlerden ziyade duyguların 

diline hitap ediyor. Düşsel anlatı benim 
sevdiğim, başvurmak istediğim bir şey.  
Her yerde, günlük detaylarda bulundu-
ğunu düşündüğüm bir şey ve direk anlat-
maktansa onu detaylarla düşsellikle belki 
biraz hafif sırlı bir şeyden bakıyormuş gibi 
anlatmayı tercih ederim. 

f Fala	içkin	olan	çok	kadınsı	bir	dünya	
var.	Filmdeki	hem	fal	baktıran	karak-
terlerin	tamamı	kadın	hem	fal	bakan	
karakterler	kadın	ve	fal	bu	kadınlar	
arasında	bir	tür	dayanışmanın,	anlata-
rak	birbiriyle	konuşarak,	başka	türlü	
bir	sosyal	dayanışma	pratiğinin	de	te-
melini	oluşturuyor.	Bu	fikir	başından	
beri	var	mıydı	filmde?

B.S. Bir şekilde bir çoğalma olmasını isti-
yordum. Bir dayanışma olsun istiyordum. 
Karakter ilk ortaya çıktığında aslında biraz 
daha kendi dünyasına kapalı, bu anlamda 
da biraz daha Batılı düşünen bir karak-
terken, çoğaldığı zaman benzer dertleri 
ve benzer özlemleri olan diğer kadınlarla 
tanıştığı, bağ kurduğu zaman biraz farklı-
laştığını ve dayanışmaya başladığını düşü-
nüyordum. O yüzden de evet, yani filmin 
böyle okunması çok hoşuma gidiyor. 

f Tam	da	bu	açıdan	filmdeki	zaman	
duygusu	da	parçalı,	lineer	olmayan	bir	
kurguya	oturuyor.	Bir	yanda	karakte-

Fincanın içindeki döngüsellik gibi çok 
birebir, bugüne uygun bir zaman değil 
daha ziyade fal bakıyor gibi bir zaman 
olsun istedim, döngüsel bir zaman.
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rin	kendi	geçmişiyle	olan	meselesi,	bir	
yanda	belirsiz	geleceği	ve	bunların	or-
tasında	şimdiki	zamanın	donuk	atmos-
feri.	Filmin	zaman	duygusunu	ortaya	
koyarken	kafanızda	nasıl	şeyler	vardı	
biraz,	bunu	merak	ediyorum?

B.S. Biraz fincan okur gibi olsun istedim. 
Yani fincanda gördüğümüz sahneleri okur 
gibi. Fincanın içindeki döngüsellik gibi 
çok birebir, bugüne uygun bir zaman değil 
daha ziyade aynı fal bakıyor gibi bir za-
man olsun istedim, döngüsel bir zaman. 

f Karakterlerle	ilgili	şöyle	bir	durum	
var	filmde.	Hepsi	bir	türlü	ergenlikle-
rini	tamamlayamamış,	geç	gelmiş	ye-
tişkinlikleriyle	de	yüzleşememiş	ve	do-
layısıyla	hayata	dair	birtakım	kararları	
almakta	bocalayan,	ya	bırakıp	gitmek	
isteyen	ya	da	kendisine	biçilen	rolü	
çok	kabullenmek	istemeyen	bireyler.	
Mesela	Ozan’ın	canlandırdığı	Tayfun	
karakterinde	böyle	bir	hal	var.	Belki	
de	bu	biraz	yeni	Türkiye’nin	sosyal	ve	
ahlâki	yapısına	dair	de	birtakım	kodlar	
sunuyor,	ne	dersin?	

O.B. Özellikle Tayfun’da bunu çok net 
görüyoruz. Aslında Mina’nın hayattaki du-
ruşunu da biraz öne çıkaran bir unsur gibi. 
İki zıt karakteri görüyoruz ve yapıları daha 
net ortaya çıkıyor birbiriyle kıyaslandı-
ğında. Tayfun ailesinin çizdiği sorumluluk 
sınırları içinde, onların sunduğu imkânlarla 
yaşayan, ama tatminsiz, sürekli bir arayışta 
olan bir karakter. Aslında çoğunluk da öyle 
değil mi? Yani çoğunluktan biri gibi onları 

temsil ediyor. Mina’nın yaptığıysa müca-
dele etmek. Elindeki imkânlarla, çok imkân 
olmasa da, belki de olmadığı için mücade-
le etmek zorunda. 

f Biraz	da	bu	erkeklik	rolüne	de	bir	
vurgu	var	sanki,	ataerkil	ideolojiyi	sür-
dürmek	ve	dolayısıyla	onun	kendisine	
sağladığı	bütün	imkânları	kullanmak;	
ama	bir	yandan	dayattığı	hayatta	da	
çok	tatmin	olamamak	gibi...

O.B. Evet, ataerkil yapıyla da alakası olabi-
lir ama insan doğası da böyledir. Tehlike-
den kaçıyoruz, ihtiyaçlarımızı gideriyoruz, 
sonra bir can sıkıntısı oluyor kendimizi 
oyalamak için, eğlence arayışı oluyor. 

H.T. Aslında Mina örneğin ben burada ol-
mak istemiyorum, Tayfun ise ben buraya 
ait değilim gibi, Fazilet’e bakarsanız ben 
buradan daha iyisine layığım gibi bir şey 
var. Ama üçünün de ortak noktası burada 
olmak istemiyoruz, hatta olmayalım gibi.

B.S. Aslında onları birleştiren nokta da 
bugün buradayım ama yarın yokum, ama 
farklı şekillerde.

O.B. Tayfun’un durumu bambaşka, 
Mina’nın durumu bambaşka ama hiçbiri 
halinden memnun değil ortak noktaları 
bu.

H.T. İlk baş başa kaldıkları o gece sohbet 
ettikleri yerdeki diyaloglarda da ortaya 
çıkıyor. Aslında Tayfun geçmişteki tak-
siciliğinden oradaki durumundan o da 
memnun değil. Mina o anda gerçekten mi 
diye şaşırınca ne var ki bunda diyor, yani 
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baba mesleği diyor bizim arabaydı falan. 
İşte hep o değer, o ailenin oğlu olarak 
çıkamamış olmak onun derdi. Sonrasında 
bir noktada zaten onu tamamlıyor ve bir 
yerde sen bana bakma aslında diyor.

O.B. Sen git, ne istiyorsan onu yap gibi 
kendi sorumluluğunu almanın özlemini du-
yuyor sanki. 

f Aslında	insanların	kendi	hayatları-
na	dair	daha	ciddi	karar	verdikleri	bir	
geçiş	döneminin	sancılarını	görüyoruz	
sanki	burada?

B.S. Evet, orada babadan oğula geçen bir 
rol var. Bu onun belki de o anda geçici 
gördüğü ve farklı bir şey yapabileceğine 
inandığı için kendisi kabullenmiş durumu, 
onun çelişkisini yaşıyor. Diğerleri ise ken-
disine biçilen rollerin bir şekilde dışına 
çıkmış karakterler ama onlar da bulunduk-
ları yeri geçici görüyorlar. Hiçbiri aslında 
o şimdiki zamanda olmak istemiyor. Hepsi 
birbirinden çelişkili, zıt karakterler ama 
düşünce biçimleri aslında o açıdan çok 
benziyor. Büyümemekle ilgili de o konuda 
çok hak veriyorum bir tür büyüyemeyen 
karakterlerde…

f Mina’nın	sürekli	kendi	geçmişine	
referansları	var	mesela	önce	öğrenci,	
sonra	reklamcı	olan	sevgilisi?	

B.S. Ben bunun çağımızda gitgide daha 
çok yaşandığını düşünüyorum. Yaşı otuza 
da gelse, daha da artsa o büyüyememe 
kabuğunu kıramama durumu var, bunun da 
beklentilerin çok büyük olmasından kay-
naklandığını düşünüyorum.

f Şimdiki	Zaman’ın	vizyona	girebil-
mesi	sevindiriciydi,	ama	her	film	bu	ka-
dar	şanslı	olmayabiliyor.	Son	olarak	ne	
olacak	bu	dağıtım	meselesinin	hali	diye	
sormak	istiyorum.

H.T. Bunu aşmak gerçekten çok zor. Film 
yapımına dair geliştirmesine dair bir sürü 
aşama varsa bunların en zoru şu noktada 
dağıtım.

B.S. Herkesin elini taşın altına koyması ge-
rek diye düşünüyorum. Bunu yerel yöne-
timler yapmalı, Kültür Bakanlığı yapmalı. 
Belki televizyon firmaları önceden bir ön 
satışla desteklemeli, sonra gösterim sıra-
sında bir sponsor olmalı. Ama en önemlisi 
şehir kültürünün bir parçası olan sinema 
salonlarının korunması. Şu anda sinema 
deyince herkesin aklına sadece AVM’ler 
geliyor. Bu zihniyetin bence değişme-
si lazım. Sinema salonları aynı zamanda 
insanların bir araya gelebileceği, oturup 
film konuşabileceği, söyleşilerin yapılacağı 
yerler olması lazım. Bunu bir bütün olarak 
düşünmek lazım.

Yaşı otuza da gelse, daha da artsa büyü-
yememe, kabuğunu kıramama durumu 
var. Ben bunun çağımızda gitgide daha 
çok yaşandığını düşünüyorum.  Bunun da 
beklentilerin çok büyük olmasından kay-
naklandığını düşünüyorum.


