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buralarda da 
bir sinematek var art1k • • • 

BOGAZiÇi ÜNiVERSiTESi MiTHATALAM FiLM MERKEZi 
Akira Kurosawa'nın Rasha
mon'u, Da rio Argento'nun Sus
piria1sı, Atıf Yılmaz'ın Ahh. 

Belinda! sı, Ridley Scott'ın 

B/ade Rumıer ı, Gasper 

Noe'nin Seul Cantre Tous'u, 

Sergei Paradjanov'un Aslıik 

Keribl, Turkay Şoray'ın yöne! 

men koliuğunda oturduğu film 

leri, Dziga Vertav'un Film: Ka

meral! Adam ı, Clait·e De
nis'nin Beau Travail'ı, Banş 

Pirhasan'ın kısa filmleri .. On

lar, bu satırlardan önce başka 

bir yerde dahil buluşmuşlar mı

dır acaba? 
!kı yıl once sorulmuş olsa esk, za bazılarının kuçuk ekrandd bulul

muş olabileceğini söylerdim. Yıllardır ızlemek için yanıp tutuştu

ğum bir !ilmin, ıçeı-diklerı haftalık programlarırancak üçte birin

de isabetli olabilen TV dergılerinde adını görür ve tiJm haftaını Iii

min başlayaı.ağı o mukaddes <aaıe göre ı_varlardım. Gün gelir ça

lar ve TRT 2 hariç çoğu kanal filmı ya olduğundan 2 saat sonra 

gösterir ya da hiç gostermezdi. Ho' >aatinde başlayanlarda da ara

ya giren reklamlar sayesinde film uzar da uzardı. Bu ne tür bir iş

kenceydi hatırlamak ıstemıyorunı doğrusu <D VD sisteminin çıkışıy

la az biraz rahatlayan çoğu sinemasever de benim gibi düşunuyor

dur herhalde). Isıarcı olanlar teseliiyi videocuların popüler filmle

rın istilasına uğrayan <porno filmleri sayınazsa k genelde Van Danı

me afişlerinin camlarını ;üslediğil dukkilnlarında ya da sokakta sa 

\ılan başı sonu olmayan VCD'Ierde aradılar. Böyle dükkaniara gi

rıp de bir sanat filmi sorulmazdı hiç Hatta hatta bu tür yerlerde 

Glıost World adlı filmde geçen bir sahnedeki gibi olayların da te

zahür etmesi gayet mümkündü (Kaset kiralamak için içeri giren 

adam sorar· 8,5 var mı? Dükkan sahibi de: Hayır ama 9,5 Hafta 

var, der). Eski bir sinema klasiğini arayanlann, hayran olduklan 

bir filmi tekrar izleme~ için yanıp tutuşanların, Türkiye'ye hiç uğ

ramamış bır filmi bulmak için çırpınanların çekmedikleri kalma

mıştır herhalde .. 

15 Kasını 2000'de, 10.000'e yakın öğrencı ıse böyle bır sorunla 

baş etmek zorunda değildi artık. Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan 

Mithat Alam Film Merkezi, kapılarını unıversite öğrencilerine ve 

görüntülerını izlerken ıçınde 

bulundu()uM mPk...ının lıav'""tı 

nıın üçte ikısini işgJI edece9ını 
tahnıırı edemezdım. Oi<jer ııı 

sanlar da tahmin edenıezdı pek 

çok ıeyı merkeze daır. Mr,el, 

beyaz perdede Akir.1 Kııros.ı 

wa, Fedorıco Fellini, Pedro Al 

modavar'ın filmlerini izleme 

keyf ne varJc.akl,urını, Turk ~~ 

Şor ay, ~err~ Yılmaz gibı oyun 

cular ve Atıf Y lmaz, Barış Pir 
ha!.an SerdJr Akar, Yeşım U• 

taoğlu gibi yönetmenierir taı ı

~abileceklerini ve onların film

lerinı izleyerek, ihmal edilegelmiş Türk ı;inemasını bir yerlerinden 
yakalayıbileceklerini, Poternk in Zu·/11ısl1 Film: Kamer,ı/1 Adam gı 

bi dünya sinema tarihmin köşetaıı filmlerini TV ekranı yerine hal 

ettiklerı bir yerde izieyecek lerini, ne de c;inemanın Uretinı aşaması

na geçmek içın burada çeşıtli adımlar atabileceklerını 

Şu anda Filnı Merkezi'nde dört kişilik bir idan personel ve gönül 

lü öğrenciler çalışmakta. Ancak Merkez'ın en önemli ozelliklerin

den bi rı oğrencilerden aldığı destek. Bu sayede merkez bünyesınde 

duzenli olarak merkezin film programı ile ilgili bir kitapçık ve ben

zeri bir çok yan etkinlik yapılabiliyor. Ustelik bütün bu etkinlikler 

ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetıne sunulmuş durumda. Merke· 
zin arşivinde ı se 2000'e yakın film ve orta vadede araştırmacıknn 

çok işine yarayacak bir kütiJphane de nıevcut. Işin uretim kısmına 

meraklı olanlar içinse; analog ve dıjital olmak üzere ik kurgu seti 

dijital kamera, ışık ve çeşitli mikrofonlardan oluşan ayrı bir oda 

bulunuyor. 

Bugüne kadar Bahman Ghobadi, Yeşim Ustaoğlu, Barış Pırhasan, 

Serdar Akar gibi isimlerle filmleri üzerine, Giovanni Scognamillo, 

Rekin Teksoy, Kaya Özkaracalar, Sevin Okyay gibi isimlerle de ül 

ke sineması ve tür sineması uzerine söyleşiler yerçekleştirılirken, 

Atıf Yılmaz sineması üzerine de bir panel düzenlendi, 2001 yılı 

iç ı nde yapılan ~ı söyleşi ve panellerle beraber merkezde düzenle 

nen diğer etkinlıkler yazıya geçirilip bir kitap halinde basıldı. Gös 

terım programları için çıkarılan kıtapçıklar da bu toplubasımada 

hil edildi. Kilapiaştırma uygulamasının daha da geniş kapsamlı 

olarak sonraki yıllarda da devam ettirilmesi planlanıyor. 

mezunlarına açarak faaliyete geçmişti. Merkezin Ekim ve Kasım aylarını içeren programında ise Yenı Dal 

Kendisı dr aynı mektepte sinema dersleri vermekte olan Mithat ga akımından 15 önemli film gösterilıp 3 Ekim Perşembe gtinc 

Alam'ın bağışıyla kurulan, Film Merkezi, üniversitenin meşhur gü Mehmet Açar ve Prof. Dr. Deniz Derman'ın katılımıyla Yeni Dalga 

ney meydanına inen yolda, kocaınan ağaçlar arasında ufacık göru üzerine konuşulacak, sonrak ı günlerde de Erden Kıral sineması bü-

nen bir binadan oluşuyor. Dışardan b~kınca kımse, içinde tam do tün filmleriyle tanıtılıp 23 Ekim'de yönetmenın kendisi ve Atilla 

nanımi ı 60 kişilik bir gösteriı11 salonu ve 2000 filmlik bir arşiv ol 

duğunu kestiremezdi. ı<ampüs hayatına sessizce girivermişti; öğ 

renciler huyeri merak ediyor ve çekinerek de oha bir bir geliyor 

du. Bense ilk olarak dışarıdaki panoda gösterilecr~ f;ımler hak~ın 

daki tanıtıcı yazıları okumuş ve aynı günün akşamı Kiraz'm Tad1'nı 

izleyerk tdnışnııştını Merk•zle Tabi Kiarııstanıi'ııin çorak arazi 

o 

Oorsay ile bir söyleşı düzenlenecek 

Her ne kadar bu kısa yazıya sığdıramasam da, di'li zamandan 

ecek' liye uzanan bır ömurluk sınenıa yaşandı ve halen yaşanıyor bu 

fılm merkezinde. Paris'e gitmek bir ütopyaydı, dma artık buralar

da da bir sınema!E'k var, hem de Parisiıleri bile bekleyen .. 
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