KEŞİF ÇANAK

KALE

Birbirinden tam
amen farklı haya
tları ve farklı
sorunları olan üç
Ayrı ayrı oyun oy
genç.. Esma, B
nayan üç gence
erk ve Ha- ‘te
san… Keşif isim
de Keşif
n mesajlar gelm
li mistik bir oyun
eye başlar. Keşif
aracılığıyla ki
kendilerini önce
karşıdani
n hayatıyla ilgili
zaman çarkların
de bilgiye sahip
ın içinde,
ardından Çanak
yapay zekadır ya
bir çeşit
kale’de bulurlar.
da mistik bir uy
Keşfetmeleri gereken bir
gulama…
şeyler vardır am
Keşif’ten gelen
a ne?
mesajları cevapl
Esma, bir sene
adıkça Keşif onları daha da
önce kanserde
içine almaya ba
n babasını
kaybetmiş ve an
şlar ve
en sonunda üç
nesinin işi nede
ü de kendilerini
niyle Yalova’ya taşınmıştır.
devasa zaman çarklarının
Vaktinde babası
ortasında bulurla
nı ve insanları kurtarm
r. Burası bir çeşit evre
a arzusuyla hep
nin zaman mak
doktor olmak istemiş am
inasıdır. Her
kapı farklı bir se
a babasını kayb
çime, her seçim
edince tüm
ideallerinden va
ba
sonuca çıkmak
zgeçmiştir.
tadır. Kapılarla ve şka bir
çark
la
dolu bu uçsuz
Berk, dışarıdan
bucaksız alan on larharika bir hayata
lara az
so
nr
sa
a
zengin ve popu
hip,
yaşayacakları de
lar bi
neyimin bir nevi
bercisidir.
haşık bir evde yaşa r çocuktur. İstanbul’da
r, okula şoförle
gidip gelir ama sevgi ve
Zaman çarkların
ilgiden o kadar
daki kapıdan 19
uzak büyümüştür ki içinde
15 yıl
nakkale’sine çıka
ki öfke dinmek
n gençler ne birb ı Çabilmez.
irlerinden
ne de ne yapaca
Hasan ise, Bitlis
klarından habers
-Tatvan’da yaşa
izd
ta
ya
irler. Bir
ra
n
ftan durumu an
düşük gelirli bir
oldukça
lamlandırmaya
ailenin tek oğludu
diğer taraftan hayatta ka
r. Kardeşlerine bakmak iç
lmaya çalışacak
in babasının tam
ları bir yolirhanesinde culuğa başlarlar. Şi
çalışmak zorund
freleri takip eder
adır. En büyük ha
dukları cihaza gö
ek bulyali uzay
mühendisi olmak
re bu oyunda72
olsa da yaşadığı
sa
ve
atleri
ul
koşullaraşmaları gereke
da bunun sadece
n bir hedefleri va
bir hayal olduğu
Ancak yolculuk
rdır.
nun farkındadır…
bir noktadan so
nra oyun olmaktan çıkar ve
gençler kendile
Bu üç gencin te
rini hem fiziksel hem de ru
k ortak özelliği,
hsal olarak bir sa
üçünün de
hayattaki sorunl
vaşın ortasında bulurlar. Ke
ardan kaçmak
şif yolculuğunda
için bilgisayar oyunu oyna
karşılarına
çı
ka
n
ka
rakterler ve
masıdır.
onların hayata ba başlarında gelen olaylar,
şka açıdan bakm
as
layacak ve yaşa
mlarını anlamland ını sağırmalarına
olanak sağlayac
aktır.
“Başkasını yene
n kişi güçlüdür,
kendini yenen ki
şi kahramandır”

YÖNETMEN G
ÖRÜŞÜ

Türkiye’nin üç fa
rklı şehrinde, birb
irle
di zamanlarının
ötesinde, tarih kit rinde tamamen farklı yaşamlar
dan gelen üç ço
aplarının sayfa ar
likte mücadele ed
cuğun, kenalarından sıyrılıp,
erek çıktıkları ke
bilinmeyen bir dö
şif dolu yolculukt
tamını tecrübe et
nemde, bira, 1915 yılı Çana
melerini, bu süre
kkale’sinin fırtınalı
çte gerçek düny
kişiliklerinden ta
sa
alarındaki sosyal
mamıyla sıyrılara
çevrelerinin onlar vaş ork, kendilerini ke
rendikleri, dostlu
şfettiklerini, birlik
a bahşettiği
k ve kardeşlik bi
ve mücadele du
lincinin farkına va
be ettikleri bir ge
ygusunu öğrdıkları, dayanışm
lişim sürecini an
a ve yardımlaşm
latan “Keşif Çana
görsel bir pencer
ayı tecrükkale” dönemse
e açan bir keşif
l farklılıklara deği
hikayesidir.
nerek, tarihe
Savaşın karanlık
yüzünü gösterdi
ği bir dönem, va
geride bırakarak
tan uğruna ihtiya
mücadele veren
çlarını, özlemler
bir millet ve böyle
maya çalışan üç
ini, korkularını
sine fırtınalı bir or
çocuğun keşif yo
tamın içinde bir
lculuğu…
arada kalÇanakkale Dest
anı’nın alışılagelm
iş hikayelerinin ve
lerinden çok fark
anlatımının dışın
lı işl
a çıkarak, benz
tik yapısının içind enen konusuyla beklenmedik bi
er savaş filmr zaman yolculu
e savaşın gerçek
ğunu esas alan
liğini barındırmas
rih kokan arka pl
film, fantasıyla hem mistik
anıyla şaşırtıcı bi
bir alt yapıya sa
r hikaye örgüsü
tutmuş sosyoloj
hip hem de tane sahip. Bir tara
ik yapısını sembo
fta geleceğin fa
lize eden üç çocu
nışma ve yardım
rklılaşmaya yüz
k bi
laşmayı, birlik ile
mücadele ruhunu r yanda geçmişin insani değerle
geçmiş-gelecek
rini, dayatemsil eden yaşç
arasındaki deği
şim
a büyük üç kara
rilmesini sağlıyo
kter olması
r. Filmin büyük bi ve dönüşüm sürecinin başarılı
bir şekilde gözle
r çoğu
çekçi yaparak, bu
r önüne senoktada rolün ya nluğu savaş ortamında geçtiği
için karakterleri
nsıttığı duyguyu
daha geryakalamak son
“Keşif Çanakkale
derece önemli.
”, dünya tarihinde
ki savaşlardan fa
sebep olmuş te
k savaş olan Ça
rklı olarak yüzyıllık
nakkale Savaşı’
dostlukların oluş
günümüz gençler
nı üç çocuk üzer
masına
i arasında unutul
inden ele aldığı
maya başlanan
de değinerek te
için bir anlamda
bazı kültürel değe
hlikelere göğüs
verm
rlere ve birlik olm
leyi anlatan gerç
a bilincine
ek bir hikaye oldu e olgusunu, vatana sahip çıkm
ak amacıyla girile
ğunu söyleyebiliri
n mücadem.
Sıradan bir sava
ş film anlayışının
dışına çıkıp, kara
için gerçekten va
kterlerin özüne
r olan bir dünya
inerek anlatmay
yaratmayı, seyir
kurmayı tercih ed
ı yeğlediğim
ciy
le daha ge
erim. Bu yönden
bakıldığında “Keş rçekçi ve hissiyatı güçlü bir köpr
ü
if
Çanakkale”nin fa
mistik altyapısın
rklı olay örgüsü
dan arınan kara
ve
kterlerin daha ge
ortamda vücut
rçekçi bir
bulmasını ve ka
nlı canlı birer bire
y olmasını
isterim. Bu saye
de, günümüze ve
geleceğe örnek olac
ak, tarihe farklı ka
pılar
açan, kardeşlik,
birlik, yardımlaş
ma ve
dayanışma gibi
değerle
bir gençliğin anlat ri öğrenmiş
ıldığ
olacağı kanısında ı bir film
yım.
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