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Beyoglu Sinemasi Kurtuldu Mu?
Siz bu yaziyi okurken sinemayi ya§atma miicadelemizm bivinciyihm dolduruyor olacagiz.

Bir yilda nereden nereye geldik, neyi basardik, neyi basaramadik, ne durumdayiz, arz edcyim efendim

Beyoglu Sinemasiyonetimi, 12 Haziran
2017 tarihinde web sitesinden

sinemamn film piyasasma clan
birikmi§ bor^larim odeyemedigi ve
ticari faaliyetini siirdiirmek olanagi
kalmadigi gerekgesiyle ay sonunda

kesin olarak kapanacagi duyurusunu gegti.
Bendenlz 20 kiisur yildir tamdigim, sinemamn
kurucu ortagi ve miidiirii clan Temel

Kerimoglu'na ulagarak bilgi aligveriginde
bulundum. Bu dogrultuda Twitter'da bir zincir
yazdim. Sosyal medyada giderek daha sik
rastladigimiz tiirden, kimi hiiziin ve

kabullenig, kimi isyan ve reddedig igeren tekil
tepkiler, yiizlerce kez payla§ilan bu zincirin
alnnda gig gibi biiyiidii ve o kadar da garesiz
olmadigimizi anladik. "Sinemayi yagatmak
igin ben ne gerekiyorsa yapmaya hazirim"
diyen yiizlerce insanin varligindan aldigimiz
cesaretle ve kardegim gibi sevdigim sinema
yazan arkadafim Utku Ogetiirk'le birlikte
once sinema yonetimiyle, ardmdan
alacaklilarla kafa kafaya verdik ve etrafli
degerlendirmeler yapnk. Konu^tugumuz her
§eyin havada kaldigini, tek gergekgi gikig
yolunun sinemada acilen yonetim degigikligine
gitmek oldugunu gordiik. Ve "Sinemamn bizim
olmasi mi, ya§amasi mi? Ya§amasi!" diyen
kurucusu Baha Serter'in de etkisiyle, Utku ve
ben Beyoglu Sinemasi'ni sahiplendik. Film
^irketleri bu sayede i§letmeyle ticarete devam
etmeyi ve yeniden film vermeyi kabul ettiler.
Ve sinema kapanmadi. istanbullulann yillarca
kendilerini evlerinde hissettikleri bir ya§am
alanim farelerin cirit attigi, terk edilmif bir
mezbeleye d6nu§mekten, ondan fazla gali§ani
da i§siz kalmaktan kurtardik. Binlerce insanin
birlikte nefesini tutarak, birbirinin kalp ati§ini
duyarak, ayin yaparcasina ytizden fazla film

izleyebilmesini sagladik. Antalya'da engellenen
Ulusal Yangma'mn istanbul'da hayata
gegirilebilmesi igin salonumuzu bedelsiz
kiraladik. Film festivalleri, galalar, ozel
gosterimler yaptik. Hepsi iyi ho§. Peki
sinemayi ya§atabilecek miyiz? i§te bu soru
heniiz yanitim bulmug degil. Ama anyoruz
inamn.

Beyoglu Sinemasi yonetimini
devraldigimizda yillardir odenemeyen dev bir
borg yiikiiniin altina girdik. Soz konusu borg
sinemada gbsterilen filmlerin hak sahiplerine
yahut dagitimcilarma yillardir yapilamayan
odemelerden ibaret de degildi. DCP

cihazlanmn bakim ve onarimmi listlenen

miihendislik firmasmdan, aidat ddemeleri

aksatilmi^ i§ hanina, yillarca hizmet ettikleri
sinemadan tazminat alacaklanm bekleyen eski
personelden, vergi dairesine, onlarca kalem
borg ve sayisiz alacaklimiz vardi. Utku da ben
de hayatmi yazip gizerek kazanan ve kendileri
kirada oturan iki sinemaseverdik ve sinemaya

olan tutkumuzun giiniin birinde bizi bu kadar
biiyiik bir sorumlulugun altina girmeye
mecbur edeceginden habersizdik. Sinemamn
ba§ma paramizla degil, aklimiz ve yuregimizle
bir §eyler ba^armak hayaliyle geldik. "Vay
dertleri sinemayi ele gegirmekmi§"ten tutun
da, "pis gayrimenkulculer"e nice hakaret
i§ittik, karalamaya maruz kaldik. Ortada ele
gegirilecek bir §ey yoktu oysa. 1989 senesinde
bugiin iyisinden bir ev sinema sistemi almaya
bile yetmeyecek tutarda bir sermayeyle
kurulmu§, 30 yil boyunca sermaye artirimi
yapilmamig, kayda deger tek bir varligi
bulunmayan, sabit giderlerini dahi
kar^ilayamayan, personelinin maa§ini dahi
odeyemeyecek noktadaki batik bir i§letme
vardi. Bu sinema diyelim ki bir Atlas Sinemasi

Beyoglu Sinemasi yonetimini devraldigimizda
ytllardir odenemeyen dev bir bor^ yiildinun
altina girdik.

gibi iizerinde bulundugu mulkiin sahibi de
degildi iistelik. Ayda 20 bin liraya yakin bir
kira odemekle miikellefti.

201S yilinda bagimsiz sinema i§letmek
diinyamn higbir yerinde kolay degil.
Almanya'dan, Kanada'dan, Arjantin den de
bagimsiz sinemalarin kapandigi haberleri
geliyor. Neden, giinku kitleye degil belli bir
altkliltiire hitap eden ni§ bir iirun satarak
hayatta kalmaya gali§iyorsun. Ve sattigin §ey
big para vermeden de ula§ilabilen (internet,
korsan, vb.) bir §ey. Kaldi ki Beyoglu Sinemasi,
once kapisi sokaga agilan tiirn kent sinemalan
gibi Tlirkiye'ye ozgii bir garpiklik olan dagitim
ve i§letme tekelinden, sonra da dline kadar
ya§adigimiz §ehrin gozbebegi olan
Beyoglu'nun kultiir-sanat merkezi kimligim
yitirmesi ve neredeyse yok edilmesinden
nasibini ziyadesiyle almi§ bir yen Fakat ilk
gunden beri bizimle saf tutan, mucadele eden
oyuncularin, yonetmenlerin, yazarlann,
gazetecilerin, siyasilerin, goniillulenn,
cahsanlarin ve tabii ki en gok da sinemasina
sahip gikan seyircinin destegiyle bu sinemayi
ya§atabilecegimize ve ileriki kugaklara
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f unun f urasinda kapisi sokaga
a^ilan ka^ sinema kaldi kl?

Film sirketlerine olan borcii sjfniadik. Bunu
ilk kez burada ilan ediyorum ve bugiinii
gorebildiginiiz icin cok ama cok mutlu}aim. 99
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aktarabilecegimize kalben inandik. Ne

yaptiksa bu inangla yaptik. Musaadenizle biraz

daha agayim.
En ba§ta "Siz deli misiniz?", "Neden boyle

bir gilginlik yapiyorsunuz?", "Olacak i§ mi!",
"O borg kapanir mi!" diyenlere inat gali§tik,
gabaladik ve film §irketlerine olan borcu
sifirladik. Bunu ilk kez burada ilan ediyorum
ve bugiinii gorebildigimiz igin gok ama gok
mutluyum. Bunu biiyiik olgiide, bir hafta kadar
kisa bir siirede insaniistii bir gayretle ortaya
gikardigimiz sadakat kart projesiyle ba§ardik.
Hala hatiri sayilir seviyedeki sair borglari
kapatabilmek ve Beyoglu Sinemasi'ni tek kuru§
borcu olmayan bir
i§letmeye
doniigtiirebilmek igin
de gece giindiiz
galigmaya ve kafa
patlatmaya devam

ediyoruz. Bir yandan
borcu kapatmak kadar,
uzun yillardir higbir
yatirim yapilmami§.

tek bir givi gakilmami§, eskimi§, k6hnemi§ ve
tiim cazibesini yitirmi§ bir i§ yerini bugiiniin
ihtiyaglarma cevap veren modern bir tesis
haline getirebilmek igin de var giiciimiizle
gah^iyoruz. Sponsor destegiyle yepyeni bir
salonumuz, tertemiz bir kafe-fuaye alanimiz,
§ahane yeni tuvaletlerimiz oldu.

Havalandirma-iklimlendirme, ses sistemi, ses
yalitimi, aydmlatma gibi heniiz sira gelmemi§
ama bir noktada mutlaka iyile§tirmek/
yenilemek/diizenlemek istedigimiz onemli
konular var bekleyen. Fakat ne yazik ki seyirci
sorunumuz devam ediyor. Bagimsiz filmier
gosteren ba^ka salonlar da var muhakkak.

Sadece ve istisnasiz

; bagimsiz film gosteren tek
salon belki Beyoglu

' Sinemasi. Salonumuz 250
jkigi kapasiteli ve scans
ba§ina ortalama seyirci

: sayisi 20! Beyoglu
i Sinemasi'ni ya^atabilmek

I igin biz ne gerekirse
lyapiyoruz. Bajjka Sinema

sayesinde diinyamn dort bir yanindan en ozel
festival filmlerini, bagimsiz sinemamn en
heyecan verici orneklerini, kendi
sinemacilanmizin ilk filmlerini biiyiik bir
zevkle goruciiye gikariyoruz. Sinemamizi
ileriye tagidigina inandigimiz
ydnetmenlerimizi seyirciyle bulu§turup
s6yle§iler tertipliyoruz. Bagarabilirsek kisa bir
siire sonra kendi festivalimizi
gergeklegtirmeye hazirlaniyoruz.

Ancak i§ biraz da size dii§uyor, sevgili
okur. Seyircinin sinemasina sadece kapanirken
degil, her daim sahip gikmasi gerekiyor. Heniiz
ilkokula bile ba§lamami§ gocuklarm bir giin
gblip Beyoglu Sinemasi'nda film izlediklerini
hayal ediyoruz. Bu hayali bizimle payla§an
herkesi sinemada film izlemeye bekliyoruz. Biz
kendimiz higbir gey kazanmadan, binbir
fedakarlikla bir misyon yiiriitiiyoruz. Bugiin
biz, yarin bir bagkasi. Onemli olan gunun
bilinmesi; Beyoglu Sinemasi bu okyanus gibi
gehirde bir gipa ve Beyoglu halg bizim. Beyoglu
Sinemasi hepimizin. Bu sinemayi yagatacaksak
hep birlikte yagatacagiz. APM
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