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Bilimsel öğelerle gerçeklik kurgusu yaratılan, geçmişe ve 
geleceğe farklı pencerelerden bakan bilim kurgu filmleri, 
dünyayı ve evreni sorgulatan yönleriyle hepimizi ekran 
başına kilitliyor. Bilimin ve ileri teknolojilerin yön verdiği bu 
tür filmler ütopik gerçekliğin de çıkış noktasını oluşturuyor. 
Bu tür filmlerdeki gizli soruların yanıtları, insanların yeryü-
züyle olan bağlarını aydınlatıyor. Gelin birlikte Christopher 
Nolan’ın efsane filmleri Inception ve Interstellar’dan Star 
Wars’a, seksenlere damga vuran Back to the Future’dan 
bu sene ikincisi vizyona girecek Avatar’a kadar en iyi bilim 
kurgu filmlerinin bilinmeyen detaylarını ele alalım. Filmlerin 
izleyiciyle buluştuğu ana kadar olan tüm aşamalarının 
arkasındaki bilinmeyenleri duyunca çok şaşıracağınızdan 
emin olabilirsiniz! 

SEVGİLİ
İNNOVALILAR,

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



INCEPTION
Usta yönetmen Christopher Nolan’ın en iyi eserlerinden biri olarak 8 dalda 
Oscar’a aday gösterilen Inception’ın seyircisini rüyalar alemine götürmesi hiç 
de kolay olmadı. Filmin tema müziğindeki yavaş, kasvetli ve tiz trombonlar, 
Édith Piaf’ın “Non, je ne Regrette Rien” şarkısının başlangıcındaki hızlı ve 
yüksek tempolu trampetlerin yavaşlatılmış versiyonu. Dahası rüyanın içinde 
olan birisi tarafından duyulduğunda ise müzik yavaşlatılmış olarak algılanıyor. 
Bu nedenle filmin tema müziği, rüyayı gören kişinin duyduğuyla hemen 
hemen aynı. Bu tematik kullanım, filmin bitip şarkının bitiş jeneriğinde 
çalmasıyla seyircinin artık filmden uyanması gerektiğinin sinyallerini veriyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Aynı zamanda filmin 2 saat 28 dakika olması da bir tesadüf değil. Piaf’ın bu 
eşsiz eserinin orijinal uzunluğu da 2 dakika 28 saniye. Filmin başkarakterleri 
olan Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal ve Saito’nun ilk harfleri de filmin ana 
unsuru olan Dreams (Rüyalar) kelimesi oluşturuyor. Peter, Ariadne ve 
Yusuf’un da baş harfleri de Dreams Pay’ı tamamlıyor. Hatırlatalım, filmde zihin 
hırsızı olarak adlandırılan ifade, bu sözcük dizisinin karşılığını oluşturuyor. 

Filmde 528491 sayısını pek çok yerde görüyoruz. Fischer’ın Cobb’a verdiği 
sayıda, 528 ve 491 olmak üzere otel odalarının numaralarında, Eames’ın 
Fischer’a 528-491 olarak verdiği sayıda, güç odasında 52 ile başlayan 
kombinasyonda ve 528-491 olarak belirlenen güvenlik kombinasyonunda 
gördüğümüz bu sayı, film boyunca bizi takip ediyor. 



INTERSTELLAR 
Christopher Nolan’ın son filmi olarak En İyi Görsel Efekt dalında Oscar sahibi 
olan Interstellar’ı izlemiş ya da filmle ilgili az biraz bilgisi olan herkes Kip 
Thorne ismine bir şekilde aşinadır. Zaman-uzay sürekliliği, solucan delikleri, 
yer çekimsel sapmalar, kuantum teorileri ve ileri derecede matematik ve fizik 
temeline dayanan filmin bilimsel doğruluğunun bilim camiası tarafından bu 
seviyede övülmesi ile ilgili krediyi en çok da Thorne’a vermek gerek. Zira Kip 
Thorne’un “Filmde temel fizik kurallarını ihlal edecek herhangi bir şey 
bulunmayacak. Filmde kullanılacak olan en çılgın teoriler ve spekülasyonların 
bile dayanağı senaristin yaratıcı zekâsı değil, bilim olacak” kriterleri filmin 
şekillenmesini sağladı. 
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Filmin sadece tek kamera ile çekildiğine inanmak ilk bakışta biraz zor 
gelebilir. Fakat, Nolan’ın bu konuya alışılmadık yaklaşımının filmin tamamının 
tek kamera ile çekilmesini olanaklı kıldığını söyleyebiliriz. Elde taşınabilir bir 
IMAX kamera ile 35 mm ve 65 mm çekilen filmde Nolan, filmin epik çevre 
görüntüleri ve aksiyon sahnelerinin yanı sıra, en duygusal sahnelerini de 
IMAX kamerası ile çekerek bu işin gayet de üstesinden gelebildi.

Filmde uzay gemisinin buzlarla kaplı gezegene iniş yaptığı sıradaki 
türbülansa neden olan fırtına, Louisiana’da kurulan dev bir fırtına sistemi 
sayesinde yaratıldı. Bu fırtına sırasında set ekibi burnuna bir IMAX kamerası 
bağlanan Learjet türünde bir uçakla fırtınanın ortasına girip ses kaydını da 
kotarmayı başardı. 

Filmle ilgili en ilginç detaylardan biri de Cooper ve ailesinin yaşadığı çiftlikte 
yetiştirilen mısırların çekimlerden sonra satılması olsa gerek. Mısır tarlası 
bölümlerinin çekimlerinin de film ekibini epey zorlayan bölümler olduğunu 
ekleyelim. Filmde, verimsizleşmekte olan topraklarda gerçekleşen kum 
fırtınaları da fanlarla sağlandı.



STAR WARS 
George Lucas tarafından yaratılan, çizgi roman, bilgisayar, konsol oyunları ve 
televizyon yapımlarında ününü artırarak kurgusal bir evren ve markaya 
dönüşen Star Wars serisinin tüm filmlerinde rol alan sadece 2 oyuncu var: 
Anthony Daniels (C3PO) ve Kenny Baker (R2D2). 
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Filmin final sahnesine gelindiğinde Luke Skywalker rolündeki Mark Hamill’in 
trafik kazası geçirerek yüzünün sağ tarafının ciddi darbe alması karşısında, 
yapılan estetik ameliyat da çözüm olmadı. Empire Strikes Back filminin 
başında buzlu gezegende bir canavardan pençe yemesinin nedeni de bu 
aslında. 

Filmdeki Ewokların anlamsız konuştuğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Star 
Wars'un ses tasarımcısı Ben Burtt’un izlediği Tibetçe ile ilgili bir belgesel 
Eworkların dilinin mucidi. Evet, doğru anladınız. Anlamsız gelen o dil 
Tibetçeydi. Boba Fett’in maskesiz yüzünün Empire Strikes Back filminde farklı 
bir rolde göründüğünü de buraya ekleyelim. Boba Fett’i oynayan aktör 
Jeremy Bulloch aynı zamanda Empire Strikes Back filminde İmparatorluk 
Subayı Sheckil’i canlandırdı. Film kurgu bir evren yaratsa da pek çok detay 
dünyanın özelliklerini yansıtıyor. Tatooine gezegeninin adı, çekimlerin 
yapıldığı Tunus'un Tataouine şehrinden geliyor.



Filmin bir seri olarak dünyayı kasıp kavurmasında George Lucas’ın 
Appocalypse Now filminin yönetmeni olmamasının büyük payı var. Çünkü 
Lucas, film için yönetmenlik koltuğuna otursaydı, Star Wars'u devam 
ettirmeyecekti. Star Wars evreninin hızlı delikanlısı Han Solo yeşil derili ve 
solungaçlı bir karakter olacakken sınırdan döndü. Bu da Lucas;’ın başarılı 
hamlelerinden biri olsa gerek. Orijinal üçlemede Jedi veya Sith olmayıp ışın 
kılıcı kullanan tek karakter de Han Solo.  

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Filmlerde asteroit olarak 
gördüğünüz şeyler patates 
ve ayakkabıdan ibaret.

Filmin en ikonik karakteri 
olan Darth Vader ilk filmde 
sadece 12 dakika 
görünüyor. 

Filmin ilk çekiminin çöller 
diyarı Tunus’ta yaşanan 50 
yılın en büyük fırtınasına 
rastlamasına ne demeli?

Çok İlginç:



2001: A SPACE
ODYSSEY

Dünya sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan Stanley 
Kubrick’in başyapıtı 2001: A Space Odyssey, gelmiş geçmiş en iyi filmlerden 
biri olsa gerek. İnsanlığın doğuşundan başlayarak yapay zekanın yükselişine 
kadar geçen kocaman bir zaman aralığını anlatan, filmin içine insanlığa dair 
onlarca soru sığdıran ve eşsiz bir sinema hazzı sunan bir film olarak sinema 
tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Sorulara yanıt vermek yerine 
seyircinin zihninde yanıt bekleyen sorular yaratması filmi amacına ulaştırdı. 
Filmin gala gösteriminde 241 kişinin salonu terk etmesinin nedeni de bu. 
Yazar Arthur C. Clarke “Film tamamen anlaşılırsa bu, filmin başarısız olduğunu 
anlamına gelecektir” diyerek son noktayı koydu.

Filmdeki hummalı çalışmanın rakamsal karşılıklarına bakalım. Filmdeki 
çekimlerin toplam süresi, filmin son hâlinden 200 kat fazla. Film süresinin 2 
saat 29 dakika olduğunu düşünürsek, çekimlerin toplamı yaklaşık 500 saate 
denk geliyor. Filmin ilk 25 ve son 23 dakikasında herhangi bir diyalog 
bulunmuyor. Bu iki bloğa, filmin içindeki diğer diyalogsuz sekansları da 
eklersek filmin tamamında 88 dakikalık bir diyalogsuz kısmın yer aldığını 
söyleyebiliriz.  Filmin 18 ay süren özel efektlerin toplam maliyeti 5,5 milyon 
dolar. Filmin toplam bütçesinin 10,5 milyon olduğunu düşünürsek, bu epey 
yüksek bir tutar. 

NASA’nın filmi ve kitabı onurlandırmak amacıyla Mars’ın bir yörüngesine 2001 
Mars Odyssey adını vermesi ise oldukça nadir görülen bir durum. Apollo 
13’ün zorlu görevindeki kumanda modülünün çağrı şifresi de Odyssey’di. 
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THE MATRIX
Dördüncü filmi de yakın bir zamanda vizyona girmiş olan Andy ve Lana 
Wachowski’nin efsanevi The Matrix serisi, distopik bir gelecek örneği olarak 
yeni bir akımın öncülerinden. Serinin ardındaki Wachowski Kardeşler’in The 
Matrix’i en başta sevdikleri Kung Fu, anime, bilim kurgu ve aksiyon ögelerini 
birleştirdikleri bir çizgi roman olarak hayata geçirdiklerini biliyor muydunuz? 
Daha önce Marvel için de pek çok çizgi romana imza atan Wachowski 
Kardeşlerin seriyi yazmaları neredeyse beş yıl sürdü. Serinin ilk 3 filmi 14 
farklı senaryo taslağı ve 500’ün üzerinde storyboard ile çekime hazır hale 
getirildi.

The Matrix evreni yeşil tonlarında, gerçek dünya ise mavi tonlarda tasvir 
ediliyor. Dış mekanlarda ise ya tek renkli ya da renkten tamamen yoksun bir 
hava yaratılıyor. Morpheus ve Neo arasındaki kavga sahnesinin sarı tonlarına 
hâkim olması da bunu destekliyor. Çünkü orası ne gerçek dünya ne de The 
Matrix olarak kabul görüyor. Üçleme boyunca sadece The Matrix 
Revolutions’ın parkta geçen son sahnesinde yeşil ve mavi bir gökyüzünü 
görebiliyoruz. 

Seride Morpheus’u kurtarmak için girilen binanın lobi sahnesinin çekimleri 
neredeyse 10 gün sürdü. 3 dakikalık bu silahlı çatışma sahnesinde 
düşünülenin aksine CGI kullanılmadı. Ofis binası için bir set kuruldu, yalnızca 
oyuncuların yer aldığı bölümlerde özel efektlere yer verildi. 

Üçlemenin oyuncu kadrosunda çok sayıda tek yumurta ikizi oyuncuya yer 
verildi. Bu oyunculara bilgisayar programlarının yineleme illüzyonunu 
göstermek adına çekilen ve kırmızı giyen kadınların yer aldığı sahnelerde 
rastlıyoruz. Ayrıca ajanları eğittikleri “Agent Training Program” kapsamında 
kullanılan oyuncular da tek yumurta ikizi ve bu sahneler süresince defalarca 
kopyalandı.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



THE MARTIAN
Ridley Scott'ın yönettiği, 2015 yapımı bilim kurgu filmi The Martian’ın 
çekimleri Budapeşte’nin 26 km batısında kurulu, dünyanın sayılı kapalı film 
platolarına ev sahipliği yapan Korda Studios’da yapıldı.  Platoda toplam 20 
farklı set kuruldu. Ürdün’deki Ram Vadisi’nde de 8 gün boyunca gerek çöl 
panoramasının gerekse Matt Damon’ın olduğu kimi sahnelerin dış mekân 
çekimleri yapıldı. Daha sonra bu görüntüler, dijital teknoloji kullanılarak fona 
monte edildi. Matt Damon’ın tek göründüğü sahneler çekilirken sette diğer 
oyunculara ihtiyaç duyulmaması da Damon’un çok sayıda oyuncuyla filmin 
galasında tanışmasını beraberinde getirdi.

Set çekimlerindeki yer örtüsünün, Ram Vadisi çekimlerindeki kum rengiyle 
uyumunu yakalayabilmek için Macaristan’ın üç farklı noktasından toprak ve 
kum alınarak harmanlandı. Çekimler için Mars yüzeyine benzeyen manzara 
ve karasal görüntü yaratmak amacıyla yaklaşık dört bin ton toprak, kum, taş 
gibi doğal materyaller kullanıldı. Çekimlerin yapıldığı platoya komşu diğer bir 
platoda bir tarla oluşturuldu ve patatesler gerçekten de bu tarlada yetiştirildi. 
Patateslerin gelişim evreleri farklı açılardan çekildi ve Mark Watney’in hayatta 
kalabilmek için kurduğu sera sahnelerinde kullanıldı. 

Çekimleri 72 günde tamamlanan filmin senaryo aşamasında NASA’dan 
destek alındı. NASA, senaryo ekibine arşivlerini açarak teknik ekip desteği 
sağladı. Üstelik bunun için de hiçbir ücret talep etmedi. Çekimler, planlandığı 
tarihten önce bittiği için bütçeden yaklaşık iki milyon dolar tasarruf sağlandı. 
Bu pek rastlanılan bir şey olmasa gerek. 

Matt Damon’ın kullandığı Mars taşıtı Rover, filmde güneş enerjisiyle çalışıyor 
gibi gözükse de 2.0 dizel motora sahip. Araç, çekimler öncesinde 
Macaristan’da bir taş ocağında kullanılarak test edildi. Çekimlerin ardından 
da Ürdün yönetimine hediye edildi. Şu an Ürdün Kraliyet Otomobil 
Müzesi’nde sergileniyor. Aklınızda bulunsun!
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ARRIVAL
2016’nın en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Arrival’ın yönetmenlik 
koltuğunda Nic Mathieu oturacakken işi Denis Villeneuve devraldı. Ünlü bilim 
insanı Stephen Wolfram ve oğlu Christopher Wolfram'ın danışmanlığında 
çekilen filmde, bilimin doğru işlenmesi ve doğruluğunu koruması için çok 
büyük bir özen gösterildi. Kurgusal boyutunun olabildiğince az olduğu 
filmdeki bilimsel teknikler dikkatli bir şekilde kullanıldı.

İlk olarak "Story of Your Life" olarak belirlenen filmin ismi, hedef kitlenin ısrarı 
üzerine "Arrival" olarak değiştirildi. 

Ted Chiang tarafından 2000 yılında yazılan "Story of Your Life" öyküsüne 
dayanan filmin tüm bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi milenyum çağına ve 
geleceğe ilişkin çarpıcı söylemleri mevcut. İletişim konusunu odağına alan 
yönüyle oldukça gerçekçi bakış açıları sunuyor. Filmin bestecisi Jóhann 
Jóhannsson daha filmin çekimleri başlamadan bestelere başladı ve 
yönetmen Villeneuve da besteleme aşamasına aktif olarak katıldı. 

Filmde uzaylıların iniş yaptığı 3 lokasyon bulunuyor. Birleşik Krallık, Amerikan 
eyaleti Montana ve Rusya. Bu lokasyonlar aynı zamanda John Christopher'ın 
1988 imzalı romanı "When the Tripods Came"de uzaylıların iniş yaptığı 
noktalardı. 
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THE LORD OF
THE RINGS

Sinema tarihinde akıllara ilk gelen üçlemelerden biri olan J.R.R. Tolkien’in 
engin Orta Dünya’sını beyazperdede tecrübe etmemizi sağlayan Peter 
Jackson’ın The Lord of the Rings Üçlemesi’nin ikinci filmi The Two Towers, 
bundan 20 yıl önce New York Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. 2015 
tarihinde kaybettiğimiz usta oyuncu Christopher Lee, ünlü üçlemede 
oynamadan önce de Lotr kitaplarının büyük bir hayranıydı. Öyle ki Lee, 
ölümüne kadar Yüzüklerin Efendisi kitaplarını her sene bir kere okurmuş. 

Peter Jackson çekimlerin tamamında kamera arkasında değildi. Daha çok 
Hitchcock’tan alışkın olduğumuz anlık cameolar için kameranın karşısına da 
geçen Jackson’ın üç filmde de cameosu bulunuyor. Yönetmenin daha sonra 
The Hobbit serisinde de aynı alışkanlığı sürdürdüğünü belirtelim. Hatta 
Jackson’ın iki çocuğunun da her üç filmde çok ufak da olsa rolü olduğunu 
söyleyelim.

Üçlemedeki tüm filmlerin çekimleri aralıksız yapıldı. Çekimler 16 ay sürdü. 
Film bu yönüyle aralıksız bir şekilde sürdürülen en uzun film çekimi rekoruna 
sahip.  Seride kendine yer bulan en ünlü kazalardan biri Gandalf’ın Bilbo’nun 
evinde kafasını tavana vurduğu sahne, aslında senaryoda olan bir sahne 
değildi.  Kafasını gerçekten tavana vuran Ian McKellen kazanın devamında 
oldukça başarılı bir reaksiyon verdiği için sahne Peter Jackson tarafından 
filme dahil edildi. 

Seride Ian McKellen’ın uzun büyücü Gandalf’ı nasıl canlandırdığı konusunda 
bilinmeyen kalmadı. Türlü illüzyonlar, gerektiğinde görsel efektler ile 
bildiğimiz Gandalf’ı beyazperdede görme şansına eriştik. Fakat tüm bunlara 
rağmen, Ian McKellen ile Frodo’yu canlandıran Elijah Wood’un birlikte olan 
sahnelerinin hiçbirinde oyuncuların karşılıklı oynamadığını öğrenmek hâlâ 
şaşırtıyor insanı. McKellen, Frodo ile hiçbir sahneyi paylaşmadığını, hatta aynı 
durumun Hobbit serisinde Bilbo Baggins’i canlandıran Martin Freeman için 
de geçerli olduğunu açıklamıştı. 
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BACK TO THE
FUTURE

Tüm zamanların en iyi bilim kurgu film serilerinden biri olan Back to the 
Future üçlemesinin ilk filmi henüz sadece senaryo halindeyken bütün büyük 
stüdyolardan en az 40 kez geri çevrildi. Tüm bu zorlukları aştıktan sonra 1985 
yılında Universal Pictures yapımcılığında vizyona giren ve 1985’in en çok gişe 
yapan filmi olan Back to the Future seksenlere damga vurmayı başardı. 

Billy Zane, serinin ilk filminde Bi�’in arkadaşlarından birini, Elijah Wood ise 
serinin ikinci filminde 80’s Cafe’deki oyun oynayan çocuklardan birini 
canlandırarak sinema kariyerlerine hızlı başlangıç yaptı. John Delorean, Bob 
Gale‘e zaman makinesi olarak Delorean‘i kullandığı için “Hayalimi canlı 
tuttuğun için teşekkür ederim. Şimdi insanların yarısı Back to the Future 
sayesinde benim arabalarımı biliyor” diye yazdığı bir mektup gönderdi.

Hill Valley’in Preservation Society üyesinin saat kulesini kurtarmak için imza 
topladığı sahnede elinde tuttuğu tableti hatırlıyor musunuz? Günümüzdeki 
tabletlerden daha kullanışsız olmasına rağmen temelde mantık aynı: 
İnsanların havalı şeyler yapabildiği küçük ve kablosuz cihazlar. Chatroulette 
benzeri bir teknoloji de filmde toplantılar için kullanıldı. Henüz 
gerçekleşmeyen teknolojiler başlığına aldığımız üç boyutlu reklamlarda 
filmdeki olağanüsü detaylar arasında yer alıyor. 

Serideki meşhur Saat Kulesi’nin yer aldığı bina, Courthouse Meydanı’ndaki 
Universal Studios binası. Marty’nin müzik grubu yarışmalarının seçmelerine 
katıldığı spor salonu ise yine Burbank’te yer alan McCambridge Recreation 
Center. Asıl can alıcı nokta ise aslında Robert Zemeckis ve Bob Gale’in 
devam filmi yapmaya niyetleri yoktu ancak filmin gişe rekorları kırmasıyla 
yapım şirketi devam kararı aldı. Ne isabetli bir karar değil mi? 
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AVATAR

Usta yönetmen James Cameron‘ın imzasını taşıyan Avatar, 9 dalda Oscar’a 
aday gösterildi. 2009 yapımı film; En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Görsel 
Efekt ve En İyi Yapım Tasarımı dallarında ödüle layık görüldü. Oyuncu 
kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen 
Lang, Giovanni Ribisi gibi isimlerin olduğu film, içerdiği zamanının ötesinde 
görsel efektlerin de etkisiyle oldukça beğenildi. 

Kullanılan motion-capture ve 3D teknolojilerinin de etkisiyle altından 
kalkılması zor bir prodüksiyona sahip olan filmin yapımı 4 yıl sürdü. Na’vi dili 
Dr. Paul R. Frommer adındaki bir dil bilimci tarafından sıfırdan yaratıldı. 
Cameron, oyuncular için kolay tela�uz edilen fakat insan dillerine 
benzemeyen bir dil yaratması için Frommer’ı tuttu. Frommer, 1000’e yakın 
kelime yarattı. Bir röportajda Avustralyalı Sam Worthington, Na’vi dilini 
öğrenmenin Amerikan aksanını öğrenmekten daha kolay olduğunu söyledi.

Filmde duyulan hayvan seslerinin çoğu 1993 yapımı Jurrasic Park filmdeki 
T-Rex ve Raptorların seslerinin değiştirilmesiyle oluşturuldu. Avatar, tüm 
zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmi ve gişede 2 milyar dolar barajını 
geçen ilk film oldu. Filmin yüzde 40’ı live-action, yüzde 60’ı ise photo-realistic 
CGI ile çekildi. Birçok CGI sahnesinde motion-capture teknolojisi kullanıldı. 
Bu çekimleri bilgisayara kaydedip Neytiri’ye yaratmak bir sene sürdü. 

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

