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Ada  ve  Davut,  iki  farklı  dünyaların  insanları 
tesadüf eseri  bir apartmanda karşılaşırlar.

Askerlik sonrası işsiz kalan Davut, kısaca uğradığı 
bir  yere,  kendini  bir  anda  eski,  kırık  dökük  bir 
dairede güzel Ada'ya yardım ederken bulur.

Yeni  kaybetmiş  olduğu  babasından  kalma  bu 
dairede  yas  tutan  Ada  baygınlık  geçirir.  Davut 
başından  ayrılmaz,  ve  askerlikte  ona  öğretildiği 
gibi  adeta  nöbet  tutar.  Ada  kendine  geldiğinde 
tanışırlar. Birbirini tanımayan, iki farklı dünyanın 
gençleri diyalog kurarak birlikte bir gece geçirirler.

Sinopsis
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–İNAN CADDESİ

“Yorum yapmayacağız. Anlatacağız...
İçimizi dökeceğiz.” 
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- Sizi Hırsız Polisin Mavi'si olarak, son olarak da Yelda hanımla 
beraber oynadığınız Parmaklıklar Ardında dizisinden biliyoruz. 
Şimdi bu filmin yapımcısı olarak karşımıza çıkıyorsunuz. İNAN 
CADDESİ nasıl oluştu? 

Aslında şu anda ön hazırlıklarında bulunduğumuz ikinci sinema filmi ile 
başladı. Yelda'yla uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Büyük bütçeli 
bir proje, büyük bir prodüksiyon desteği gerektiriyor. İNAN CADDESİ ise 
tamamen bağımsız ve küçük bütçe ile çekilmiş bir film. 

- Büyük bütçeli bir projeden bu küçük bütçeli projeye geçiş nasıl 
oldu? 
Yelda yazdığı senaryoyu bir an önce çekmek istiyordu doğal olarak. Ben de, 
bütçeyi toparlamak ve para bulmak işinin biraz zaman alacağını ve sabırlı 
olması gerektiğini söyledim. Ama yönetmenimiz filmini çekmek istiyordu. 
Ben de o zaman bağımsız ve deneysel bir film çekelim, yani bütçesini 
karşılayabileceğimiz bir film olsun dedim. (gülerek) Doğal olarak karşı çıktı 
ve çıldırdığımı düşündü. Fakat Yelda’nın film çekme arzusu o kadar büyüktü 
ki, yazdığı hikayedeki karekterlerden esinlenerek, İNAN CADDESİ'ni 
yazmaya başladı. 6 hafta geçmemişti ki, provalara başladık. 

- Ayrıca, sadece 8 günde çekilmiş, doğru mudur? 

Evet. Daha doğrusu, oyuncular dahil 8 kişi ile 8 gecede çekildi. Tabii ki ön 
hazırlıklar ve provalar uzun tutuldu. Pelin ve Onur Yelda'dan oyunculuk 
dersi alma lüksüne sahip oldular. Sonrasında mekanda 3 hafta prova 
yapıldı. Yönetmenin istediği oyuncuların çekim için hazır olmalarıdı. Her 
sahne sadece tek bir kez çekilecekti; yani tek seferde, hedef buydu. 

–Özlem Düvencioğlu

“Farklı, bağımsız – deneysel ve sınırları 
zorlayan bir film çekmek için yola çıktık.” 

Prodüksiyon Notları
“... oyuncular dahil, 8 kişi ile 

8 gecede çekildi.” 
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- Hazır mıydınız peki? 

Hayır. (gülerek) Ama bir zaman sınırımız vardı. 

- Nasıl yaptınız peki? 

Çekime girdik. Oysa Yelda henüz hiç bir planını düşünmeden çekime 
başladık, yani doğaçlama oldu. Çılgınca birşeydi. Akşam 6'da başlayıp 
sabah 6'da paydos yapıldı, 8 gecede tamamladık yani. 

- Çok zor bir iş başardınız. Çekimleriniz Cumhuriyet öncesine ait 
tarihi bir handa gerçekleşti. Çekimler nasıl geçti? 

Çok hızlı geçti, çünkü yönetmenimiz çok hızlı çalışıyor. Aynı anda zordu, 
çünkü birçok şeyi kendi yaptı. Yönetmen, aynı anda hem görüntü 
yönetmeni, ışık şefi, kameraman, şaryo...! Ben de kamera ayarlarını 
yapıyor, bazen de çekim tahtasını tutuyordum. Üstelik kullandığımız 
kamera Canon 5D Mark2 idi! Bilenler bilir, zor bir kamera - her harekete 
izin vermiyor. Ayrıca monitörsüz çalışıldı, bunu da belirtmek isterim, 
(gülerek) yani yönetmen koltuğunda oturan bir yönetmen değil de elinde 
kamera ile şaryo kullanan bir yönetmen vardı sette. Gönüllü olarak katılan 
arkadaşlarımızın kimi aslında senarist kimi oyuncuydu. Mekan çok gürültülü 
gece hayatının aktığı bir ortamdaydı. Sadece 8 gece vardı. Herşey 
karmakarışıktı! (gülerek) Ama çok şükür herşey iyi geçti. 

- Büyük bir cesaret... 

(gülerek) Evet biliyorum. Yelda'nın her daim söylediği bir laf var: Sorun 
yok, çözüm var. Hepimiz Yelda'ya güvendik. 

- Neden böyle bir tercih? 

Farklı, bağımsız – deneysel ve sınırları zorlayan bir film çekmek için yola 
çıktık. Farklı olsun istedik. Farklı da oldu. Zor ve cesaret gerektiren bir 
yolculuk anlayacağınız. Çok büyük bir tecrübeydi benim için. Çok şey 
öğrendim. 

- İnsanların tepkisi ne oluyor bunları anlatınca? 

İnsanlar şaşırıyor, inanamıyorlar, şaka yaptığımı zannediyorlar. Örneğin, 
Yelda kurguyu tamamladıktan sonra, post prodüksiyonumuzu üstlenen 
1000Volt'a gittik. 1000Volt'daki arkadaşlar da aynı tepkiyi verdiler, 
inanamadılar. Tepkiler hep aynı oluyor, şaşkınlıkla “8 günde mi? Nasıl yani?! 
Herşeyi kendiniz mi yaptınız?, vs.”, gibi sorular doğuyor, doğal olarak. 
Kısaca, filmimizin kadraj ve görüntüleri muhteşem. 

- Yelda hanımla çalışmak nasıldı? 

Yelda ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktır 
benim için. Zeki, gerçekten entelektüel, güzel yürekli bir sanatçı. Sinemaya 
ve insanlara olan bakışını seviyorum. Oyuncularına verdiği emeği ve 
paylaştığı bilgisini takdir ediyorum. Çok hızlı çalışıyor, çünkü ne istediğini 
çok iyi biliyor. Az olanaklarla üstelik mini bir prodüksiyonla kocaman şeyler 
yaratan bir yönetmendir kendisi. Bir yapımcı daha ne isteyebilir ki? Artık 
gerçek bir ekiple, yani 6 kişi değil de, normalinde olduğu gibi 30-40 kişilik 
bir teknik ekiple, sadece kendi iş ine odaklanırsa, daha neler 
yapabileceğinin bir göstergesidir filmimiz. İNAN CADDESİ bir başlangıç, 
daha çok güzel şeyler yapacağız. Yakında kamera arkasını yayınlamayı 
düşünüyorum, (gülerek) o da ayrı bir film zaten...

“Farklı olsun istedik. Farklı da oldu. -
Filmimizin kadraj ve görüntüleri 

muhteşem.” 
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Özlem Düvencioğlu Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdu. 
Üniversitede ekonomi hukuku okudu, yanı sıra Gayrimenkul 
sektöründe çalıştı. 2005 yılında Türkiye'deki TV sektörüne geçiş 
yaparak oyunculuk yapmaya başladı. Ard arda Hırsız Polis ve 
Parmaklıklar Ardında gibi popüler dizilerde başrol üstlendikten 
sonra, kamera arkasının daha enteresan olduğunu fark etti ve 
sinema projelerin heyecan verici yaratılış süreçlerine dahil olmak 
istedi. Bir ayağı Düsseldorf’da bir ayağı ile İstanbul’da 
bulunurken, Sinema Sektörü üzerine kendini her geçen gün 
eğitmektedir; yurtdışında çeşitli eğitimlere ve seminerle 
katılmaktadır. 
İNAN CADDESİ, Özlem Düvencioğlu'nun kurduğu Başıbozuk Film 
şirketinde yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmidir. Şu an ikinci 
sinema filmi için ön hazırlıklarında bulunmaktadır.



–Ada

“Ben senin gibi askerliğini yapmış birini tanımadım.” 
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“İnan ben de senin gibisini orada görmedim.” 

–Davut



–Yelda Reynaud

Konu Hakkında
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- Ödüllü bir oyuncusunuz. Son olarak da Parmaklıklar Ardında 
dizisinde ki sevilen Aliye karekterinde oyunculuğunuzla boy 
gösterdiniz. İNAN CADDESİ yazıp yönettiğiniz ilk filminiz. Bu farklı 
sınıflardan gelen iki gencin hikayesi nasıl oluştu? 

Bundan 5-6 yıl önce, bir arkadaşımın sevgilisiyle tanışmamla başladı. 2010 
yılıydı, nenemi yeni kaybetmiştim. Taziyeye gelmişlerdi. Özlem de vardı. 
Ölüm hakkında, sevdiklerimizi kaybetmekten konuşuyorduk ki, nişanlısı 
askerliğini anlatmaya başladı. Askerden döneli 2 yıl geçmiş olmasına 
rağmen, toparlayamayan bir gençti. Askerliği felaketle sonuçlanmış, bir çok 
şehit vermiş bir gençti. 

- İNAN CADDESİ'nin karekterleri öyle mi doğdu? 

Evet, biraz öyle sayılır... Askere gitmiş ve dönmüş birinin sesini duyurmak 
istedim. Daha doğrusu, sevdiklerini kaybeden, kahrolan, hayata olan 
inancını yitirmiş, travmatik genç insanı anlatmaktı derdim. 

- Tek mekanda film çekmek çok zor üstelik ilk filminiz... 

Tek mekan, başlı başına iddialı bir egzersiz stili olduğunun farkındayım; 
fakat, kişiler ancak mekanlara sınırlandıkları zaman duyguya olanak 
tanırlar. Tek mekan, mahremiyeti davet eder, açılmamızı sağlar, geçmişin 
derinlerine iniş kolaylaşır. Yazmış olduğum karekterlerin ancak sıra dışı bir 
tanışmayla inandırıcı olacağını varsaydım ve tek mekan hikaye gereği bir 
mecburiyetti. 

- Davut asker sonrası toparlayamayan, Bayrampaşalı bir genç. Ada 
ise babasını yeni kaybetmiş, varlıklı bir kız. Farklı sınıfların 
çocukları, ama her ikisi de travmatik kayıplarla boğuşmakta...

“... iki sınıfı bir araya getirip diyaloğa 
zorlamak istedim.” 

“Asker sonrası toparlayamayan bir genç-
Babasını yeni kaybetmiş varlıklı bir kız.” 

“Tek mekan.” 



Bir araya gelmeyen, gelemeyen veya bir araya gelmek istemeyen; 
birbirinden kopuk, ayrılmış ve bundan dolayı birbirine yabancılaşmış iki 
sınıfı bir araya getirip diyaloğa zorlamak istedim. Son yıllarda iyice 
derinleşen sosyal sınıf ayrımına değinmek istedim. Çünkü iletişim ve sosyal 
etkileşim olmazsa şiddet doğar. Herkes birbirinden korkar hale gelir... 
birbirini tanımadığı halde. Ada ve Davut ise çocukluk maceralarını 
mektuplara yazarak birbirlerini tanımaya koyulurlar. 

- Pelin Batu'yu ilk defa böyle fiziksel olarak ağır bir rolde 
görüyoruz; ilk defa da amatör birini bu denli diyaloglu bir filmde. 
Oyuncularınızı nasıl seçtiniz? 

Ülkemizdeki toplumsal klişeler üzerine gittiğim için, oyuncularda buna 
inandırıcılık katacak basit doğal şeyler gerekliydi. Pelin'i de Onur'u da uzun 
yıllardır tanırım, ve çok severim. Ama, onları asıl seçme nedenim, ikisinin 
de hem görsel olarak, hem de doğal tarz ve duruşlarından dolayı geldikleri 
sosyal sınıflarının gururlu temsilcileri olmalarıdır. 

- Burjuva kız ve proleter erkek. Mor ve mavi rengi... 

Gibi. Filmde Ada, Davut'a der ki: "Senin gibi askerliğini yapmış birini daha 
önce hiç tanımadım." Davut da, "İnan, ben de senin gibisini orda 
görmedim!". 

- Filmin başında Davut kızın başında nöbet tutar. Filmin sessiz 
olacağı tahminim yanlış çıktı... 

Açık söylemem gerekirse, filmin başında çok tereddüt yaşadım. Ama Davut 
karekterini gösterecek bir zaman şarttı. Karşısında, baygın, çok güzel, 
üstelik çıplak bir kız... ve bir şey yapmaması. Kısaca, delikanlılığın altını 
çizecek bir zaman şarttı. 

- Davut rolü için amatör biriyle çalışmak nasıldı? 

Fransa'da ufak çocuklarla çok çalıştığım için amatör biriyle çalışmak zor 
gelmedi. Tek fark, yaş ilerledikçe insanın bükülmesi zorlaşıyor, esneklik 
kayboluyor. (gülerek) Ama inatçı olduğum için, Pelin'in yakasını 
bırakmadığım gibi Onur'un yakasını hele hiç bırakmadım.

“Pelin & Onur-
... hem görsel olarak, hem doğal tarz ve 

duruşlarından, geldikleri sosyal sınıflarının 
gururlu temsilcileri.” 
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“Ada & Davut- ... hayata olan inancını 
yitirmiş, travmatik genç...” 



- İNAN CADDESİ oldukça nostaljik, biraz da tiyatral bir atmosfere 
sahip... 

Filmde, maksat karşı tarafı dinlemekti. Formdan/şekilden çok, içerik 
önemliydi. Nasıl konuştuklarını değil, neyi konuştuklarını vurgulamak 
istedim. İzleyicinin her daim nötral bir şekilde olayları izlemesini ve 
herşeyden önce duygusal bakmamasını istedim. Tiyatral bir mizansen 
aradığım mesafeyi destekledi, daha nötr ve demokratik bir bakış açısı 
sundu. 

- Film ilerledikçe Ada ve Davut'un geldikleri sınıf farkını unutmuş 
oluyoruz. 

Ada ve Davut asıl ihtiyaçları olanı yaparlar. Diyalog kurarak tanışırlar, 
ardından birbirlerine açılırlar. Dünyamız büyük değişimler yaşıyor. Duygular 
emojilerle iletiliyor. Fiziki duygular ise sanki sadece sokaklara akan şiddet 
formunda sergileniyor. İnsanların kim olduklarını hatırlamaları, yaşıyor 
olduğumuzu, ölü bir nesne olmadığımızı hatırlamaları gerekiyor. Sevgi 
gösterebildiğimizi, duyguların olduğunu, bu duyguların dile dökülmesi, 
paylaşılması, bunların bize çok yardım edeceğini anlamaları gerekiyor. 
Çünkü diyalog, her ne formu alırsa alsın, sadece diyalog yaşanan tüm 
ayrımların ortadan kaybolmalarını sağlayacak. Ada ve Davut bunu 
anlıyorlar. 

- Bir gece İNAN CADDESİ'nde... 

Evet. Bir şeye inanmak, ne olduğu önemi olmaksızın, inandığın şeyin 
varoluşu demektir.

“... diyalog, her ne formu alırsa alsın-
yaşanan tüm ayrımların ortadan 

kaybolmalarını sağlayacak.” 
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Yelda Reynaud (Yelda Kaymakçı Reynaud) Avusturya’da doğdu. 
Çocukluğun ilk yıllarını İstanbul'da geçirdikten sonra, Almanya'da 
ilkokul ve Liseyi okudu. Paris'in ünlü drama okulu L'École 
Florent'dan mezun olduktan sonra yıllarca Fransa ve İtalya'da 
çeşitli tiyatrolarda oynadı. 1998 yılında ilk sinema filmi “Yara – 
The Wound” için kamera karşısına geçti. Yıllar içinde bir çok 
sinema filminde ve dizilerde oynamıştır; ulusal ve uluslararası 
film festivallerde en iyi kadın oyuncu ödülleri kazanmıştır. Ayrıca 
İstanbul ve Antalya film festivallerinde jüri üyesi olarak görev 
almıştır. 
İNAN CADDESİ, Yelda Reynaud'un yazdığı ve yönettiği ilk sinema 
filmidir. Şu an yazmış olduğu ikinci sinema filmi için ön 
hazırlıklarında bulunmaktadır.



–Ada

“Hani beni asla bırakmayacaktın... Ben şimdi 
sensiz nasıl yaşayacağım... Bana sensiz yaşamayı 

hiç öğretmedinki...”
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- Sizi son yıllarda filmlerden çok yazar çizer ve gazeteci olarak 
gördük. Ada rolünde çok yoğun duygular aktarıyorsunuz. İNAN 
CADDESİ'nde oynamaya tetikleyen neydi? 

Sinemaya başladığımdan beri hep bir hayalim vardı. Hayran olduğum kimi 
yönetmenler, oyuncuları ve ekipleriyle adeta bir komün kurmuş, birlikte 
yaratmış, birbirine ilham vermişti. İşte ben de böyle bir "aileye" mensup 
olmak, sadece sevdiğim insanlarla çalışmak ve birlikte hayal kurmak 
istiyordum. Yelda ile yıllar önce tanıştığımızda şimşekler çaktı. Onunla 
hayat boyu birlikte bir şeyler yaratacağımızı biliyordum. Kendimi çok şanslı 
hissediyorum çünkü daha önce filmin oyunculuk kısmıyla bu kadar ilgilenen 
bir yönetmenle hiç çalışmamıştım. Prova süreçleri benim için bir üniversite 
gibiydi. Beni tetikleyen, Başıbozuk ailesiyle çalışmak oldu. 

- Sizi  nadiren böyle bir fiziki rolde gördük. Hazırlıklarınız nasıl 
geçti? 
Çok doğru. Ada karakterini inşa etmek için uzun bir süre çalıştık. Ada, 
benim aksime duygularını çok radikal bir şekilde dışa vuran, fiziksel bir 
karakter. Dolayısıyla Ada için hazırlanırken, çeşitli hayvan egzersizlerden 
tutun, nefes tekniklerine kadar pek çok şey denedik. Şunu söyleyebilirim 
ki, Ada sayesinde vücudumu daha iyi tanıdım! 

- Ada çok değişken, gelgitli bir karekter. Benzeyen yönleriniz var 
mı? 

Yok. Ben Akdenizli, histrionik bir karakterden çok dikkafalı bir Balkan 
kadınıyım! Ada ile benzer yönümüz duygusallığımız, ama ben duygularımı 
onun gibi abartılı bir şekilde yaşamam. En büyük patlamalarım kağıt 
üzerindedir. 

- Oyun arkadaşınız ile ilk tanışmanız nasıl geçti? 

Onur ile ilk tanıştığımda, onun filmdeki partnerim olacağını bilmiyordum. 
Sonra, onun nasıl bir azimle role hazırlandığını gördüm ve saygı duydum. 
Ben, bin bir ayrı işe koştururken, o filmimizi hayatının merkezine 
yerleştirdi. İlk başta bana çok utangaç, efendi, içine kapanık biri gibi 
gelmişti. Sonradan gördüm ki aslında o uyuyan bir yanardağ gibiymiş. Ve 
bu yönü, karakteri için çok iyi oldu diye düşünüyorum.

–Pelin Batu

Oyuncular
“Eşsiz bir tecrübeydi. -

Bir gün filmin kamera arkası yayımlanırsa, 
ne çektiğimi görürsünüz!” 

“... Ada sayesinde vücudumu daha iyi 
tanıdım!” 
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- İNAN CADDESİ hafif görüntüsü altında, aldırmadan dramatik ve 
evrensel konulara değiniyor... 

Bence aşk konusunda Hollywood zehirlenmesi yaşıyoruz. Masallardaki 
arketipler -(beyaz atlı prens, kötü cadı vs.) farklı formlarında bize ısıtılıp 
sunuluyor. Biz bu denklemi çok iyi biliyoruz: bir kadın ve bir erkek yan 
yana gelince pembe köpükler fışkırıyor, tüm zorluklar aşılıp, "yat, kat, ata" 
ya da havuzlu, bahçeli, mutlu köpekli bir eve kavuşuluyor. Belki de tanıdık 
olanı arıyoruz, ama bir süre sonra, 'Bugün Aslında Dündü' gibi, hep aynı 
filmi tekrar tekrar izliyormuşuz gibi geliyor. Oysa, bir kadın ve erkek 
arasındaki dinamikle, faşizmin de tarihi anlatabilirsiniz, bahsettiğiniz 
evrensel meselelere de değinebilirsiniz. Bu dinamiği nasıl işlediğinize bağlı. 
Bence filmimiz, iki kişilik mikrodan milletler ve toplumlar üstü bir makroyu 
anlatıyor. İki kişinin arasındaki savaş & barış, tutku & nefret, ülkeler 
arasındaki çalkantıları aynalıyor. 

- Bir oyuncu tarafından yönetilmek nasıldı? 

Yukarıda da belirttiğim gibi, eşsiz bir tecrübeydi. Şimdiye kadar çalıştığım 
yönetmenlere haksızlık etmek istemem, ama oyunculuk yapmış bir 
yönetmenle çalışmak bambaşkaymış. Bir kere hazırlık sürecine bu kadar 
ehemmiyet verilmesi, karakteri bir oya gibi işlemesi çok önemliydi. Daha 
önceki filmlerde okuma provaları yaptık, sahneleri konuştuk vs. ama İNAN 
CADDESİ'nde biz, okuma provasının çok ötesine geçtik. Karakterleri 
resmen yaşadık. İkinci farkı sette yaşadık çünkü Yelda, oyunculuktan 
gelme bir yönetmen olarak hilelerimizi çok iyi biliyordu; onu kandırıp 
kolaya kaçmanın, kopya çekmenin yolu yoktu! Şaka bir yana, Yelda'nın ne 
istediğini çok iyi bilmesi harikaydı. Bir oyuncu daha ne isteyebilir? 

- Yelda hanım nasıl bir yönetmen? Belli bir türden esinlenmiş mi? 
Biraz onun dünyasından bahsedin... 

Yelda gibisini görmedim! Bunu benim çok sevdiğim bir insan ve en yakın 
arkadaşlarımdan biri olduğu için söylemiyorum. Onun gibisini görmedim 
çünkü o, bu filme ruhunu akıttı, ve o ruh peri gibi bir ruh olmakla birlikte, 
deli bir ruh! Esinlerini soruyorsunuz, Yelda'nın bir tarafından Brando fışkırır, 
diğer tarafından Joyce çıkar. Kısacası, o, İngilizce'de kullanılan "melting 
pot" deyiminin insan karşılığıdır; yani, bin bir rengin kaynadığı bir pota. 

- Çok mu direktif? 

Bir gün filmin kamera arkası yayımlanırsa, ne çektiğimi görürsünüz!!! 
İkimiz de keçi gibi olduğumuz için, sette kimi zaman tansiyon yükselmişti. 
Ama işin gerçeği, bütün zorluklara ve yorgunluklara rağmen hepimiz de bu 
filme inandık. Hepimiz de çok çalıştık. 

- Onunla hemfikir olmadığınız sahneler oldu mu? 

Prova aşamasında, belli sahnelerdeki öne çıkan duyguları farklı okuduğum 
için Yelda'nın düşünmediği şekilde oynadığım oldu. Ama filmin çekimine 
geldiğimizde, zaten karakter ve sahneler pişmişti.

“İki kişinin arasındaki
savaş & barış, tutku & nefret,

ülkeler arasındaki çalkantıları aynalıyor.” 

“... filmimiz, iki kişilik mikrodan milletler ve 
toplumlar üstü bir makroyu anlatıyor.” 

- 12 -



- Sizce, filmin sonu ütopik mi yoksa gerçekçi mi? 

Bir şey hem ütopik, hem gerçekçi olabilir mi? Teoride olamaz belki ama 
bence filmin sonu, bize hem ütopyanın kapılarını aralıyor, hem de gerçekçi 
bir resim sunuyor. Roland Barthes, yazarı öldürürken okuyucuya daha etkin 
bir rol veriyordu. Bence bizim filmimiz aynı şeyi izleyiciye yaptırıyor. 
Gerçekçiliği içeren bir ütopya, idealar ve idealleri barındıran bir gerçeği 
sunuyor; siz de, inceliğinize göre sadece pasif bir okuyucu olmaktan çıkıp, 
yazıyorsunuz. 

- İNAN CADDESİ'nde baştan sona kadar varsınız. Kendinizi nasıl 
buldunuz? 

Benim için çok ilginç bir tecrübe oldu çünkü kendimi yabancı bir insanı 
izlermiş gibi izledim. Normalde, kendi filmlerimi izlemeyi sevmem, 
yabancılaşma duygusu hüküm sürer. Ama İNAN CADDESİ'ni izlerken, 
rahatsız olmadım çünkü kendimden o kadar uzaklaşmıştım ki, başka bir 
oyuncuyu izlediğimi hissettim. Film boyunca karakterin iniş çıkışları 
dinamizmi ayakta tutuyor; bu da Yelda'nın montaj masasındaki hünerini 
gösteriyor zira, bütün film bir mekanda geçiyor ama iç dinamik o kadar 
güçlü ve dengesiz ki, sıkılmaya fırsat kalmıyor! 

- Bu çekimlerin macera ve tecrübesi, beklentilerinizi karşıladı mı? 

Şunu itiraf etmem lazım. Biz, bu film için uzun bir süre çalıştık ve 
konuştuk. Ama çekimlerden kısa bir süre önce babamı kaybettim, o yüzden 
benim için çok garipti. Duygularım çok hamdı ve korktum. Hazır olup 
olmadığıma emin değildim. Ve ne yalan söyleyeyim, duygusal anlamda çok 
zorlandığım zamanlar da oldu. Ama retrospektifte bakınca, bu o dönemde 
yaptığım en iyi şeydi. Hem kendimden uzaklaşmak, hem de aslında 
duygularımı akıtmak anlamında. Filmi izledikten sonra şunu düşündüm: ilk 
defa gerçekten oyunculuk yapabildiğim bir film oldu. En sonunda, bir filme 
nasıl hazırlanır, karakter yaratılınır, karakterde kalınırı İNAN CADDESİ'nde 
öğrendim. Beklentilerimi karşılamanın ötesinde, cesur yeni bir dünya açıldı 
benim için. 

“... Bir filme nasıl hazırlanır, karekter yaratılınır, 
karekterde kalınırı İNAN CADDESİ'nde 

öğrendim.” 

“... film bir mekanda geçiyor ama iç dinamik o 
kadar güçlü ve dengesiz ki, sıkılmaya fırsat 

kalmıyor!” 
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Pelin Batu Ankara'da doğdu. Marymount Lisesinden mezun 
olduktan sonra New York Üniversitesinde edebiyat ve drama 
okudu. Boğaziçi Üniversitesi tarih lisansını bitirdikten sonra yine 
aynı okulda Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde yüksek 
öğrenimini tamamladı. Sinema kariyerine Ferzan Özpetek ile 
başladıktan sonra pek çok filmde oynadı ve çeşitli televizyon 
programları yaptı. Milliyet Gazetesinde köşe yazmıştır, ayrıca üç 
tane şiir kitabı bulunmaktadır. Bilgi Üniversitesinin bünyesindeki 
"School of Life" da öğretim görevlisidir, ayrıca pek çok sivil 
toplum örgütüyle çalışıp Anadolu'da projeler yapmaktadır.



–Davut

“Aylardır avutuyorum kendimi, ne şanslıyım... 
ölmedim diye. Ne şansı ya? Sen bir şanssın.” 
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- İNAN CADDESİ ilk oyunculuk deneyiminiz. Hiç oyunculuk 
okumadınız, daha önce ne yapıyordunuz? 

Çeşitli marketlerde çalıştım. Şimdi de özel bir şirkette şoför olarak 
çalışıyorum. 

- Bu projeye nasıl dahil edildiniz? 

Başlarda benim oynayacağıma dair birşey yoktu. Yelda abla bir gün beni 
arayıp askere ne zaman gidiliyor diye sordu. Ben de celp dönemlerin şubat, 
mayıs, vs. olduğunu söyledim. Var mı çevrende gidecek olanlar diye sordu, 
ben de var dedim. Öyle işte. Ondan sonra Özlem ablayla Bayrampaşa'ya 
sıksık gelip gitmeye başladılar. 

- Olayı yerinde görmek istedi, doğru mu anladık? 

Aynen. Asker uğurlamarına katıldı, hatta şehit aileleriyle bile tanıştı. 
Ardından da arkadaş çevremi tanıdı. (gülerek) Ondan sonra iş çığırından 
çıktı! Birden bire kendimizi Başıbozuk şirketinde Yelda abladan oyunculuk 
dersleri alırken bulduk. Halbuki kimsenin oyuncu olma gibi bir niyeti yoktu. 
Ama ne bileyim, süperdi. Çok eğleniyorduk. Çok şey öğreniyorduk. 
Başıbozuk aile gibi bir şeydi bizim için. Ve tabiki de hayatımız için dersler 
aldık. 

- Yelda Reynaud'dan oyunculuk dersi almak bir çok gencin hayali. 
Size talih kuşu konmuş! Nasıl geçti? Neler yaptınız? 

Evet, kesinlikle talih kuşu kondu! (gülerek) Nerden başlasam... Süperdi. 
Çok şey yaptık. Örneğin, konsantrasyon egzersizleri yaptık, hayvan 
taklitleri yaptık... Biz de tabi ilk zamanlar baya kasılıyorduk, hayatta 
yapmadığımız şeyleri yapıyorduk. Kendini  bırakmak falan... utanmamak, 
yani bize çok uzak olan şeyler bunlar normalde. Hayatımda hissetmediğim 
şeyleri hissettim mesela. Yani baya uğraştı bizimle Yelda abla. O kadar çok 
şey var ki anlatılamaz. 

- Davut rolü size teklif edildiğinde, tepkiniz ne oldu? 

Açıkçası şaşırdım ve yapabilecek miyim diye her defasında kendime 
sorduğum olmuştur. Ve tabiki tırstığım da oldu. Ama bir taraftan da 
yaparım diye kendime güvendim. 

- Sizin için Davut kimdir? 

Davut benim için bizleri, yani erkeklerin çoğunluğunu temsil ediyor. Benim 
çevremdeki herkes askere gitmiştir, yani gitmeyen yoktur. Ama Davut 
askerde arkadaşlarını şehit vermiş biri, ve doğal olarak psikolojik sorunlara 
sahip. 

- Sizin askerlik tecrübeniz nasıldı? 

Doğuda piyade olarak yaptım. Askerde binbaşımızın kendisi Kurmay ve 
Özel harekat müdürüydü. Usta birliğim boyunca arkadaşlarım ve 
komutanımla birçok operasyona ve tatbikata katıldığım olmuştur. Yani, pek 
kolay değildi.

“Çeşitli marketlerde çalıştım - şimdi de özel 
bir şirkette şoför olarak çalışıyorum.” 

–Onur Senan

“Davut askerde arkadaşlarını şehit vermiş 
- doğal olarak psikolojik sorunlara sahip.”
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- Ada karekteri Davut için ne ifade ediyor? 

Ada Davut için bir umut. (gülerek) Normal şartlarda hiçbir zaman 
tanışamayacağı bir kız. 

- Ada demişken, oyun arkadaşınız Pelin Batu ile çalışmak nasıldı? 

Ben Pelin'i tanımıyordum. Oyunculuk dersinde tanıştık. Tatlı bir insan. 

- Peki, ön hazırlıklarınız nasıl geçti? 

Yelda abla bana kitaplar verdi okuyayım diye ve filmler izlettirdi. 

- Hangi filmleri izlemenizi istedi? 

Daha çok eski filmler. Hiç izlemediğim filmlerdi, mesela 'Arzu Tramvayı', 
'Bana Onun Kellesini Getirin'... (gülerek) Farklı filmler! 

- Provalar oldukça yorucu ve zor geçmiş... 

Evet, biraz öyle oldu. Provalarda ezber ile birlikte hareketlere geçince, 
birden bire çok farklı ve zor oldu herşey. Yani bu kadarını beklememiştim! 
Aynı anda heyecanlı ve eğlenceliydi. Çok şey öğrendim. Çekimler 
yaklaştıkça da heyecan çok artıyordu. 

- Çekimlerde rahat mıydınız peki? 

Vallaha ne yaptığımı bile anlamıyordum. Sadece Yelda ablama 
güveniyordum. Sahne ortasında bana oraya bak şuraya bak diyordu, ben 
de yapıyordum. 

- Filmi izledikten sonra, izlenimleriniz ne oldu? Kendinizi nasıl 
buldunuz? 

Çok heyecanlıydım. İzlediğimde bir çok yerde olmayan oyunlar yarattığını 
gördüm ve çok şaşırdım. Pelin'in sahnelerinde de öyle, yani birçok şey 
kurguda yapıldı. 

- İNAN CADDESİ'nde oynamak size ne getirdi? 

Vallahi ilk defa set ortamında bulunmak, hatta filmde oynamak benim için 
çok büyük bir şeydi. Bunun için Yelda ve Özlem ablaya teşekkür ederim. 
Ablama güvendim, güveniyorum. Getirisi, benim hayatımda çok büyük bir 
tecrübeydi. Ve tabiki herşeyin uzaktan göründüğü gibi olmadığını da 
öğrendim. Zor işler bunlar. 

- Bugün sizin gibi oyunculuk eğitimi almamış ve bu işe atılmak 
isteyenlere bir şey söylemek ister misiniz? 

(gülerek) Bence eğitim almaları şart. Yelda abla yanımda olmasaydı, bu 
kadar emek vermeseydi, hayatta bu işin altından kalkamazdım. (gülerek) 
Oyunculuk yapmış olmazdım bir kere!

“... filmde oynamak benim için çok büyük 
bir şeydi.” 

“Ada - normal şartlarda hiçbir zaman 
tanışamayacağı bir kız.” 
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