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Yapımcı Birol Güven, 2023’teki gündelik 
hayat için “yeni fikirler” bekliyor
Televizyonlarda yayınlanan “80’ler” ve “90’lar” dizilerinin 
yapımcısı Güven, 2023’teki gündelik hayatı anlatacağı sinema 
filmi için bilişimcilerden yardım istedi. 

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan, 
bugünlerde ATV’de 90’lar, TRT’de 80’ler 
dizilerinin yapımcısı olan Birol Güven, 

TBD’nin 30. Ulusal Bilişim Kurultay’ının 
açılışına davetli konuşmacı olarak katıldı. 
Kurultayın ana teması olan “Sayısal 
Gündem 2020”ye benzer bir konu seçen 
Güven, konuşmasına “İlginç bir konuşma 
olacak çünkü ilk defa konuşulacak konuyu, 
dinleyiciler, konuşmacıdan daha iyi biliyor” 
diyerek başladı. 

Güven konuşmasında “2023 dekoru kurulu bir 
hikâyenin anlatıldığı sinemada, hayatın rutini, 
önemsiz şeyleri ve günlük konuşmalar nasıl 
olabilir, 2023’de Gündelik hayatımız ne olur?” 
sorusuna yanıt arayacağını kaydetti.  

Yarattığı diziler nedeniyle kendisini “gündelik 
hayat uzmanı” olarak tanımladığını söyleyen 
Güven, TRT’deki 80’ler dizisi ile 1980’lerin, 
ATV’deki 90’lar ile 1990’ların ve Çocuklar 
Duymasın ile de günümüzün hayatını 
resmettiğini belirtip “Gündelik hayat dizileri 
yapıyor, gündelik hayatın önemsiz konuları 
üzerinden hayatlarımızı anlatıyorum” dedi.

Türk halkının aynen kendisi gibi yaşayan 
insanları seyretmeyi sevdiğine değinen Güven, 
o nedenle kahramanların ağ kurmadığı, 
uçmadığı, dünyayı kurtarmadığına dikkat çekti. 
Güven konuşmasında aslında yeni projesi için 
fikir almaya geldiğini belirtip sözlerine şöyle 

devam etti:
“Projede geleceğin bir mahallesinde 2023’ün 
gündelik yaşamları anlatılacak.  Teknolojinin 
şimdiden dönüştürdüğü hayatlarımıza bakıp 
aklına pek çok sual geliyor. Örneğin, ‘Hayatım 
yemek hazır mı?’gibi bir soru olacak mı? 
Yani insanlar bu soruyu sorabilecek kadar 
birlikte yaşayacak mı? Ve bu rituel kalacak 
mı? ABD’de yemeğe ayrılan süre 6 dakikaya 
düşmüş. İnsanlar bunu yakıt almak gibi 
görüyorlarmış. O zaman 2023’de bizde ne 
olacak? Daha şimdiden İstanbul’da ‘Benzin’ 
adını taşıyan bir restoran var. Aynı anda mı 
yiyeceğiz mi yoksa farklı saatlerde yemek 
yenilecek? Bu söz şimdi akşam 7-8 arasını 
çağrıştırıyor ama insanlar hâlâ bu saatte eve 
gelecekler mi, ya da tersine çalışmak için 
sabah evden gidecekler mi? 
Akıllı evler içinde yollarımız karşılaşacak mı? 
Yoksa herkes kendi odasında kendi başına bir 
yaşam mı sürecek?”   

Bu proje için fikri olanlardan destek 
beklediğini söyleyen Güven, kendisine 2023@
mint.com.tr
adresinden ulaşılabileceğini belirtti. 
Riskli bir proje olduğunu ama kamu 
yararı bulunduğunu, çocuklarımızı 2023’e 
hazırlayabileceğini hatırlatan Güven,  
konuşmasını yeni nesil için “Allah çocukları 
yeni sürüm gönderiyor, onların yazılımları yeni 
ama bizim güncellenmemiz lazım” esprisi ile 
tamamladı.
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