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HiÇBiR YERDE 
Önümüzdeki aylarda izleyeceğimiz yerli yapımiardan biri Hiçbir Yerde. Tayfun Pirseli

moğlu'nun senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı tilmin çekimlerine 3 Eylül'de baş

lanmış ve çekimler 7 Ekim'de tamamlanmış. Film, CO Production, Mine Film ve mer

kezi Almanya'da bulunan LU NA Film ortak yapımı; ay nca Eurimages'dan da destek 

alınarak gerçekleştirilmiş. 

Hiçbir Yerde'nin senaryo yazan ve yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Viyana Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim ve 

gravür bölümlerinde okudu. Ardından İstanbul, Viyana, New York, Budapeşte ve Ta

linn gibi birçok yerde kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Aynı zamanda ya

zar olan Pirselimoğlu'nun ilk romanı Çöl Masallan l996'da yayımlandı. l985'ten iti

baren sinema çalışmalanna başlayan Pirselimoğlu'nun yazılan pek çok dergide yer al

dı. 1995 yılından itibaren çeşitli filmierin senaryoianna imzasını attı. Senaryosunu 

yazdığı filmler arasında Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği kısa metraj lı Otel ve uzun met

rajlı İz filmlerinin yanı sıra, Sibel Vaskay'ın yönettiği uzun metraj lı Bir Zamanlar Do

ğuda filmi de bulunuyor. Pirselimoğlu, l999'da ilk kısa metrajlı filmi Day1m'ı çekti ve 

bu filmle Venedik, Bilbao, Montpellier, Angers ve D rama gibi pek çok uluslararası fes

tivale katılıp birçok ödül kazandı. Hiçbir Yerde ise Tayfun Pirselimoğlu'nun ilk uzun 

metrajlı filmi. 

Hiçbir Yerde, kaybolan oğlunu arayan bir annenin hikayesini anlatıyor. Oğlu sebepsiz 

yere ortadan kaybolduktan sonra umutsuzca oğlunu aramaya başlayan anne, herkesin 

onu vazgeçirmeye çalışmasına rağmen oğlunu aramakta kararlıdır. Film, İstanbul'dan 

Mardin'e uzanan bu arayışın acılı öyküsünü yansıtıyor. Aslında tüm annelerin öyküsü 

olan Hiçbir Yerde'nin başrolünde Zuhal Olcay yer alıyor. Filmindiğer oyunculan ara

sında, Devi n Çı nar, Ruhi San, Parkan Özturan, Cezmi Baskın, Selçuk U luergüven, Er

dinç Dınçer, Uğurtan Sayıner, Mustafa Turan ve Meral Okay gibi isimler var. Filmde 

ayrıca Alman sinemasının en önemli oyuncularından biri olan Michael Mendl da bir 

Alman gazeteciyi canlandınyor. 

Hiçbir Yerde'nin önemli bir özelliği de, Avrupa Birliği Sinema Fonu Eurimages'ın ilk 

kez, bir Turk yönetmenin ilk filmine destek veriyor olması. Film halen montaj aşama

sında. Tayfun Pirselimoğlu'nun uzun metraılı ilk filmi Hiçbir Yerde'nin şubat ayında 

vızyona gırmesi planlanıyor. 


