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“Seyircimizin 
Taleplerine Cevap 
Vermek İstedik”
Alp Arslan (Capitol Spectrum Sinema Müdürü)

Türkiye’deki seyirci profilini biliyorsunuz, 
daha çok popüler filmlere ilgi gösteren 
kış döneminde yoğunlukla bu filmleri 
takip eden bir seyirci profili var. Festivali 
takip edip de sezonda bu filmleri göre-
meyen kitlelerimiz var. Zaman zaman sız-
lanmalar geliyordu niye şu filmi almadınız, 
neden bu filme yer vermediniz gibi. Bizim 
bu filmleri alamamamızın çeşitli nedenleri 
var. Salonlarımızın yeterli gelmeyişi gibi. 
Projeyi ilk duyduğumuzda heyecanlan-
dık. Altının ne şekilde doldurulduğu da 
çok önemliydi. Değişik tekliflerle geldiler 
karşımıza. Bizim zaten kafamızda olan, bir 
şekilde yaratalım dediğimiz bir düşünceyi 
M3 ile birlikte hayata geçirmiş olduk.

Bu projenin, destekleyenlerin imece usulü 
yapılan adımlarıyla, tanıtımlarla, bütün 
çalışmalarla hedef kitleye ulaşacağını dü-
şünüyoruz. İlk hafta rakamları gayet gü-
zel, yaz döneminde muhtemel düşebilir. 
İnsanların film seyretme alışkanlıklarının 
daha üst seviyelere geldiği dönemlerde-
yiz. Yaz döneminde göreceğiz bakalım 
nasıl olacak. Aynı performansın devam 
edeceğini ümid ediyoruz.

Seyircimiz bu tarz bir projeyi istiyordu. 
Onların taleplerine cevap verebilmek için 
biz bu projeyi desteklemek istedik. Ayrıca 
kültür olarak da sinema kültürünün biraz 
değişmesi gerektiğine inanıyorum. Her 
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ne kadar sinemalar baktığımızda ticari 
işletme de olsa bir yandan sanata hiz-
met etmeli. Dolayısıyla bir tarafımızın bu 
yönde ilerlemesini istedik. Şu an küçük 
bir salonla başladık ama belki ilerleyen 
dönemlerde o kültürün daha da arttığını 
görünce, iki-üç salon artacaktır. 

Popüler filmler büyük salonları tutuyorlar 
ve seyircinin de yekününü alıyorlar. Bu 
filmleri kapasite olarak büyük salonlara 
yerleştirme şansımız yok ama bulunduğu 
salonda da ilk hafta verisine baktığımızda 
%36 dolulukla dördüncü sırada yer aldı. 
Yani verdiğimiz kapasiteyi bizi memnun 
edebilecek seviyede dolduruyor. Daha 
yükseklerde de olabilir ilerleyen zaman-
larda. Seyirci sayısı içerisinde 12 salon 
içinde 7. salon olması ilerde daha güzel 
rakamlar verebileceğini düşündürüyor. 

Gerçek sinemanın aslında bağımsız filmler 
olduğunu düşünüyorum. Film seyretmek 
demek, popüler filmlere gideyim de iki 
kahkaha atayım, stresimi atayım olmamalı. 
Filmi seyrettiğinizde size bir şey vermeli. 
Keyifli bir sinema olmayabilir ama o film-
den çıktığınız zaman hayat görüşünüze 
bir şey katıyorsa bence o film seyredil-
meli, her zaman da insanların gündemin-
de olmalı.

Filmin kaç milyon dolarlık bir bütçeyle 
yapıldığı bilinirse orada sanki sanatın 
biraz daha geri planda olduğu sonucu 
çıkarılıyor. Sanatsal içeriği olan filmler 
genelde az bütçeyle yapılır mantığı var. 
Bu tarz filmlerin salonlarda yer verilmesi, 

M3’ün kendi dağıtımını yaptığı filmler 
dahi olsa eğer projenin ruhuna uyan film-
lerse zaten amaçla örtüşüyor. İsterse çok 
yüksek bütçeli bir film olsun ama bu pro-
je içerisinde olsun, sonuçta amaçla aynıy-
sa sıkıntı yok. Diğer taraftan konuşuyoruz 
ilgili kişilerle, sadece sizin dağıtımını 
yaptığınız filmler olmasın, sadece sizler 
getirmiyorsunuz bu tarz filmleri, başka 
distribütörlerin dağıttıkları filmler de var. 
Ben onların filmlerini de sezonda bu se-
beplerden dolayı alamıyor iken sizin film-
lerinize yer veriyorum. Tamam güzel bir 
proje seyircimin taleplerini karşılıyorum; 
ama diğer filmi alamıyor olmak benim için 
üzücü. Sonuçta bu telkini vermeye çalı-
şıyorum onlara. Sadece sizin filmleriniz 
olmasın. Çalışma imkânı olursa başka da-
ğıtımcıların filmlerini de görmüş olacağız.
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