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Bursting onto the screen with Mar, his 
first feature film, scriptwriter and director 
Caner Erzincan is back on the front burner 
with his new film Yeni Dünya (“New 
World”) starring Erkan Petekkaya, Şükran 
Ovalı and Soner Erzincan. We talked 
about his journey in cinema.

İlk uzun metrajlı filmi Mar ile dikkatleri 
üzerine çeken senarist ve yönetmen 
Caner Erzincan, başrollerinde Erkan 
Petekkaya, Şükran Ovalı ve Soner 
Erzincan’ın yer aldığı ikinci filmi Yeni 
Dünya ile tekrar gündemde. Kendisiyle 
sinema macerasını konuştuk. 

ZEYNEP İYİGÜN CEVAHİR BUĞU

GETTING TO KNOW NEW WORLDS

YENİ DÜNYALAR

TANIMAK
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Sinemaya nasıl adım 
attınız? Mar filmi nasıl 
gelişti? 
Öğrencilik zamanında 
küçük hikâyeler yazıyor; 
gördüğümüz, yaşadığımız 
dünyaya dair notlar alıyorduk. 
Mar, salyangoz toplayarak 
ve yılan avlayarak hayata 
tutunmaya çalışan bir aileyi 
konu aldı. Bu aslında kendi 
çocukluğuma dair aklımda yer 
etmiş hikâyelerden biriydi. 
Üçü en iyi film olmak üzere 10 
ödül kazandı. Onlarca ülkede 
gösterim ve yarışma hakkı elde 
etti.

Yeni Dünya’nın 
hikâyesinden bahsedebilir 
misiniz?
Film bir ailenin köyden 
kente göçünü konu alıyor. 
Bunun esas sebebi Soner’in 
okuma yazma öğrenecek 
olması ve ailenin hayatlarını 
idame ettirebilmek için 
devlet tarafından Soner’e 

How did you enter the world 
of cinema? How did Mar 
come about?
When I was at school, we 
wrote short stories and took 
notes about the world we 
saw and lived in. Mar was 
about a family trying to hold 
on to life by collecting snails 
and hunting snakes. This 
was actually a story from my 
childhood that carved a place 
in my memory. It received 10 
awards, 3 of them being for 
“Best Picture”. It was screened 
and nominated in dozens of 
countries.

Can you talk about the story 
of Yeni Dünya?
The movie is about a 
family’s migration from the 
countryside to the city. The 
real reason for this is so that 
[the protagonist] Soner will 
learn how to read and write, 
and thereby the family will 
receive the payment the 
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Bir tırtılın kelebek olma hikayesini keşfedeceğiniz, tek bir gün içerisinde tropikal ormanlara, Buz Denizi 
kıyılarına ait kelebekleri görme şansı yakalayacağınız bir deneyim için dünyanın en heyecan verici 

ormanlarından yola çıkan on bin kelebek Konya’da buluşacak. Aşkın Kanatları Kelebek Müzesi ve Kelebekler 
Vadisi ile Konya yaratılış mucizelerini keşfedeceğiniz bir serüvene hazırlanıyor.

B İR UÇAK ORTALAMA 8-10 SAAT
HAVADA KALAB İL İRKEN,

KÜÇÜK B İR KELEBEK,  24 SAAT
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verilecek maaşı alması. Kente 
geldiklerindeyse, yine bir 
göçle karşı karşıya kalıyorlar. 
Ancak buradaki göçün şekli 
değişik; kentin merkezindeki 
insanlar kentin dışına atılmaya 
çalışılıyor. Buradaki tezat 
da hikâyenin merkezini 
oluşturuyor. 

Filmin senaryosunu 
yazarken etkilendiğiniz 
olaylar var mı?
Senaryonun bir kısmı gerçek 
hayat aslında. Oyunculardan 
biri benim Down sendromlu 
kardeşim Soner; o bizim 
hayatımızın merkezini 
oluşturuyor. Yeni Dünya’yı 
yazarken en büyük kaynağım 
Soner’di. Down sendromlu 
çocukların hepsi temiz kalpli, 
sürekli sevgi aşılamak isteyen 
çocuklar. Ne yaparsanız yapın 
içlerinde kin ve öfke yok. 
Soner’le beraber yüzbinlerce 
Down sendromlu çocuğun sesi 
olmak, onların psikolojilerini 
biraz olsun insanlara anlatmak 
istedim. 

Senaryoyu yazarken 
karakterler aklınızda 
canlanıyor mu?
Hikâyeleri yazarken 
karakterleri kafamda 
çiziyorum. Yaptığım analiz 
üzerine zihnimde bazı 

government gives Soner in 
order to sustain their life. 
When they arrive at the city, 
they have to migrate again. 
However, this migration is of 
a different kind; the people 
at the city center are forced 
to move to the outskirts. The 
contrast here is the center of 
the city.

Were there any incidents 
affecting you while writing 
the script?
Some part of the story is 
actually true. One of the cast 
is my brother Soner who has 
Down syndrome; he’s the 
center of our lives. He was 
my biggest source when I was 
writing Yeni Dünya. All the 
kids with Down syndrome 
are kindhearted kids who are 
always willing to spread love. 
No matter what you do, they 
don’t harbor any resentment 
or bitterness. I wanted to be 
the voice of hundreds of kids 
with Down syndrome together 
with Soner and to tell a little 
bit about their psychology.

While writing the script, do 
the characters come alive in 
your head?
When I’m writing the stories, I 
always draw the characters in 
my mind. Upon my analysis, 

“Bir romanı okurken 
kafanızda dilediğiniz gibi 
kurgulayabilirsiniz. Ama 
sinemada hem yazmak 

hem de oluşturduğunuz 
karakterleri kamera 

önünde gerçekçi kılmak 
zorundasınız. Bu yüzden 

sinema çok meşakkatli 
bir sanat dalı.”

“When you read a novel, you 
can fictionalize as you wish. 
However, you have to write 

and make the characters that 
you formed realistic in front 
of the cameras. That’s why 

cinema is a very difficult 
field of art.”
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isimler beliriyor. Sonraki 
süreç oyuncuyla masaya 
oturarak aynı dili konuşup 
konuşmadığınızı öğrenmek. 
Karakteri hayata geçiren kişi 
olduğu için oyuncu seçimi çok 
önemli. 

Örnek aldığınız 
yönetmenler var mı?
Sinemamın temelini oluşturan 
adam Yılmaz Güney’dir. 
Onun sinemasına bu ülkede 
her yönetmen imrenerek 
bakar. Birden fazla hikâyenin 
aynı film içinde zekice nasıl 
kurgulandığını ilk onda 
gördüm. Son dönemden de 
Nuri Bilge Ceylan ve Zeki 
Demirkubuz’u çok severim. Bir 
dert anlatan yönetmenlerin 
filmlerini izlemeyi tercih 
ediyorum.

Kendi filmlerinizi Türk 
sinemasının neresinde 
konumlandırıyorsunuz?
Türk sineması bazı dönemler 
çok parlayıp bazı zamanlarda 
kendi izleyicisine ve 
sinemasına küsmüş. Hâlâ 
gelişmekte olmasının yanı sıra 
Türkiye’de artık her yıl 100’ün 
üzerinde film çekiliyor. Bizler, 
popüler kültürün dışında, 
bağımsız filmler yapmaya 
çalışıyoruz. Bir derdi anlatan, 

some names come up. The next 
step is to sit with the actor/
actress and see if we speak the 
same language. Since it’s the 
actor/actress that brings the 
character into life, the choice 
of casting is really crucial.

Are there any directors you 
see as a role model?
The man at the foundation of 
my love for cinema is Yılmaz 
Güney. Every director in this 
country looks at his cinema in 
awe. I first saw how multiple 
stories are beautifully 
intertwined in his movies. 
Recently I enjoy Nuri Bilge 
Ceylan and Zeki Demirkubuz 
a lot. I prefer watching the 
films of directors who touch 
upon a troublesome issue.

Where do you place your 
movies in Turkish cinema?
Turkish cinema industry 
shines brightly at some points 
while turning its back on its 
audience and films in other 
instances. In addition to 
being in development, Turkey 
produces more than 100 
movies each year. We try to 
produce independent films 
outside the popular culture. 
We expose problems and put 
on the silver screen the 
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insanların görmesi gereken 
sorunları beyaz perdeye 
aktarıyoruz.

Yeni Dünya’yı yurt 
dışındaki festivallere 
yollayacak mısınız?
Şu anda dört beş festivalle 
görüşme halindeyiz.

Filmleri çekerken 
ne gibi zorluklarla 
karşılaşıyorsunuz?
Bağımsız sinema yaptığımız 
için emek tarafı çok yüksek. 
Diğer sinema alanlarına göre 
maddiyat kısmı daha kısıtlı. 
Popüler bir film yapıyorsanız 
filmi üç ayda çekip üç ay sonra 
da vizyona sokabiliyorsunuz. 
Televizyon satışlarınızı 
yaptıktan hemen sonra da geri 
dönüşünü alabiliyorsunuz. 

troubles that people need to 
see.
Will you send Yeni Dünya to 
the festivals abroad?
We’re currently in contact 
with four or five festivals.

What kind of struggles 
do you encounter while 
shooting?
Since we’re doing independent 
cinema, the labor quotient 
is really high. Compared to 
other fields of cinema, the 
financial resources are more 
limited. If you’re making a 
popular movie, you shoot it 
in three months, and it’s in 
theaters three months later. 
Right after you finish, you 
make TV deals, you instantly 
receive feedback. However, 
this process doesn’t move so 

Ama bağımsız filmlerde süreç 
bu kadar hızlı ilerlemiyor. 
Çekimler daha uzun sürüyor. 
Bu işin sermayesiyle ilgili 
sıkıntı yaşanabiliyor. Mar’ı 
çekerken bunu derinden 
yaşadık ama Yeni Dünya’da 
daha rahat ilerledik. 

Filmin vizyon tarihi nedir? 
Gişe kaygınız var mı?
6 Mart’ta sinemalardayız. 
Bizim için önemli olan 
hikâyemizi izleyiciye 
ulaştırmak ve beğeni almak. 
Maddi anlamda tek bir 
kaygımız var; gelirin bir 
kısmını İstanbul Down 
Sendromlular Derneği’ne 
vermeyi hedefliyoruz. Onlara 
ne kadar destek olabilirsek o 
kadar mutlu oluruz.  

quickly for independent movies. 
The shooting takes longer. There 
may be some problems funding 
the production. We experienced 
this directly during the shooting 
of Mar, but Yeni Dünya was 
much easier.

When will the film be 
screened? Do you have 
concerns regarding the box 
office?
It opens on March 6. What’s 
important for us is to convey 
our story to the audience and 
receive good feedback. We have 
only one financial concern – we 
aim to donate some part of the 
revenue to the Down Syndrome 
Foundation in Istanbul. The 
more we support them, the 
happier we’ll be. 




