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En uzun soluklu bagımsıL 

sınema dergılerınden bırı 

olan Antrakt Haziran da 

yayın hayatına yeniden 

başladı Antrakt'ın yeni 

vayın politikasını ve 

hedeflerini, derginin genel 

yayın yönetmeni Burçak 

Evren ile konuştuk 

SOYl E<; YAMAÇ OKUR, 

NADiR ÖPERLİ , 

İBRAHiM TÜRK 

Kapak seçimiyle başlayalım isterseniz. Sami 
Şekeroğlu portresi Antrakt 'ın yeni yayın po
litikasımn da bir özeti gibi. Şekeroğlu ilk 
/e ez bir dergiye kapale olmuştur herhalde! 
Bugüne kadar kapa~ olmamış, ama kapak ol 

mayı hak eden kişiler Antrakt'ın kapaklarında 

yer alacJk. Örneğın Samı Şekeroğlu, 50 yıldır 

sinemanın içinde Türk sinemasının bellegini 

topluyor. Şekeroğlu'nun da kapak olması ve 

kendisiyle uzun bir söyleşi yapılması kaçını! 

ınaz. Çünku ben sadece bir sinema yazan değı 

lim, aynı zamanda bir sinema tarihçisiyim ve 

nesnel davranmak zorundayım. Benim kapak 

konusunda tek tereddütüm, eğitimle ilgilı bir 

sayıya Sami'yi kapak olarak koymanın ne ka· 

dar doğru olduğuydu. Bu yüzden Sami Şeke 

roğlu rc)yle~isinı ve eğitimle ilgili dosyayı birbi

rinden ayırdı k. Sonuç olarak şunu demek ıstı 

yorum~ Sami'yi sevenz veya sevmeyız, ben de 

pek sevdiğimi söyleyemem, bunu her zaman da 

söyluyorum, kavgalıyım. Fakat kabul etmek 

gerek bir gerçek bu adam. U zülerek söyluyo· 

rum. ama Sami de kapak olmayı hak ediyordu 

Antrakt'm yeniden yayın hayatma başlama
smdaki çıkış notetasım anlatabilir misiniz? 
Bu df'rginin çıkmasında biraz da mevcut sine 

ma dergi lerinin, özellikle Altyazı'nın da, etkisi 

var. Niçin? Ben size her geldiğimde iki ~eyden 

dert yanıyordum: Birincisi, 'sinemamızın bir 

belleği yok, bu belleğı ne olur tespit edin' diyor 

dunı. Ikincisi, populer veya ticari dergilerde 

Türk sinemasına ayrılan yerin çok az olduğunu, 

inceleme ve 1raştırmanm hiç olmadığını söylü. 

yordum. Gerçı Türkiye'de sinema dergilerini 

eleıtıremeyecek tek adam benim; çünkü her ko· 

nuda dergi çıkardım. Ama bir yandan da TUrk 

sıneması tarihıyle. geçmi~iyle, gUnUyle es geçı

liyor. Bir Amerikan filminin güncelliğine takı

lıp, sinema ortaını bambaşka mecralara süruk 

leniyor. Örneğin ünllı bir yapımcı ölüyor, lUtfen 

yazı koyuyorlar. Türk sinema ortamında çok 

buyük, köklu ve radikal değişimler yaşanıyor: 

Yeşilçam gibi bir sinemanın üzerine, finansma 

nı, yapımc.ısı, oyuncusu farklı bir sinema yerle 

şiyor ki belki de açık şekilde görülebilecek en· 

der değişimlerden. Bunu kimse fark edemiyor; 

fark etse de bunu bir dergi, araştırma-inceleme 

tarzında sayfalarına aktaramıyor. Bunu yapa 

bilecek insan kaynağı sıkıntısı ve yazarın mad· 

di-manevi karşılığını alamaması durumu var· 

ama bunun ötesinde de yazdığı 20 sayfalık bir 

yazıyı herhangi bir yayın organına koyma gibi 

bır guçlliğü var. En fazla istenen yazı iki-üç 

sayfa. Artık öğrenciler Lütfi Akad, YılmJz Gü· 

ney ve Metin Erksan'ı bile tanımaz hale geldi· 

ler Suç bizde. Son çıkan 7. Sanat'tan ve Geli· 

~im Sinema'dan itibaren 15-20 sene geçtı. Dı.in 

5 yaşında olan bir çocuk bugün gerçek sinema 

seyircisı. Bu dergilerı gôrmedi ki! Sertalt 

Brecht'in deyimiyle 'ya~ lı bir yosmanın tüm hü

nerlerine ;.ıhip' Hollywood filmlerıyle karıııaş· 

tı. Sonuçta kültürel bir sapma oldu Söyledikle· 

rim yanlı~ anla~tlmasın, ulusalcı değilim, ama 

en azından içinde yaşadığım ülkenin sinemasr· 

nı tarihiyle ve gündemiyle takip etmek ve yan· 

sıtmak zorunluluğunu hissediyorum. Bugı.in 

Türk sinema arşivi üç-dört kişinin elinde. Bu h ..... 
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şi ler ölebilir, evlerı yanabilır, ne olacak sonra' 

Bunları dergilere ve kitaplara yansıtmıyorsa 

nız, o zaman sonuçta hiçbir nıalzeme, bilgi ve 
belge olmadJn hep masabaşında fikir jirnnasti· 

ği yaparsınız. BOyle bit· sıkıntım vardı beninı. 

Sizinle de Tlırk sinenı.:ısı Uzerine bir şeyler yap 

maya çalıştım. Ama daha fazlasını istiyordum. 

Sonunda da Antrakt'tn sahibi Saim Yavuz 

"Burçak, butün her şeyi Ustlenirsen ben dergiyi 

Çlkart.Jnm, yani finansmam sağlanm" dedi. 

Daha sonra Deniz Yavuz'un da katılımıyla çalış

malarımız<~ başladık 

Derginin Y ... 95'inin Turk sınenıasından oluşma 

sı ilkesiyle yola çıktık. Güneellikle ya da ışın ti 

cari yönUyle hiç ilgilennıiyoruz "Gerekirse 

gündemi biz yaratmz' dedik. 

Ticari olmayacag1z derken neyi kastediyor

sunuz? 

Ticari olabilecek hiçbir atraksiyonu yapmaya

cağız. Gündemin peşine asla takılmayacagız. 

Örne9ın Altyazı, Istanbul Fllnı Festivali'ne 30 

sayfa ayırdıysa ben niye o kulvara gireyim. Ben 

onun yapmadı9ını yapmak istiyorum. Bu yap

bozun eksik kısmını tamamlamak istiyorum. 

Biz 1.500 metre koşuyoruz; kimse bana 'niye 

400 metre koşmuyorsun'' diye sormaz. Zaten 

dünya sinemasına sırt çevirip de birsinema der· 

gisi çıkarmak mümkün mU? Asla de~il, ama bi· 

zim zaten dünya sinemasını gereği gibi yansıtan 

iki tane sinema dergımiz var. Onların yansıtma· 

dığı, eksik bıraktığı kulvarı tamamlamak isti· 

yoruz. Aslında mevcut üç dergi bir yapbozun 

parçaları olacak, birbirini tamamlayacak. Eğer 

siz Türk sinemasına ağırlık verseydiniz, sizin şu 

an yaptığınızı bu sefer biz yapacak tık. Siz iyisi

niz veya biz kötüyUz gibi bir ayrım yok. Bütün 

mesele yapbozdakı parçalar• tamamlamak. 

Bu modelde ticari olmadan Antrakt nas1l de· 

vam edecek? 

Antrakt'ın çıHığı yerde altyapı hazır. ilk defa 

yazı kadrosunda da bir değışiklik yaptık ve 

profesyonellerden daha çok akademisyenlere 

yöneldik. Akademisyenler de gönüllu bir şekıl 

de bunu kabul ettiler. Benim çekindiğim bir iki 

husus var· Bırincisi, Antrakt'ın tespit ettiği, 

hedeflediği içeriğı yansıtacak yazı kadroların· 

dan yoksunuz Al<ademisyenler yapınca çok 

akademik oluyor, profesyoneller yapınca çok 

alışılmış oluyor. O yüzden bu işi iyi bilen ama 

törler lazım bana. İkincisi, bu içeriği üretebi 

lecek insanlara pek fazla ula~amıyoruz. Dergi, 

bir yan ışlerı kadrosu olmasına karşın dışarı

ya kapalı değil, yani en azından profesyonelle· 

rın dışındaki ler• kapalı değil. Açıkçası baıtan 

ne söyledigi belli olan adarnlardan yazı istemi· 

yorum. Bu tavır, yola çıkarken Altyazı'da da 

vardı ve güzel bir t.Jvırdı Bu, profesyonellerin 
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na ... a baiınının dı~ına t...:ı~..ın. ir\.ele -ıpye arı• 

tırm"'y.:ı dayalı olan yazılerı vaı Ylllf" olı r 

ama onun dışındakıler stenıerr Akaderr i 

yenlerle nereye ıc:adar gider. onu da bılmıyo 

rum. Antrakt, bu bakımdan her an değişebilir, 

kinı ayak uydıırur• :~ onunl. çalışını 

Dosyaları nas1l belirliyorsunuz? 

Bunu, dergi konseptinin kendisi belirler .:::atım; 

ama bu konsepte uygun dosyaları yapabitecek 

kadro var mı der~eniz, benim tererldi.ıtıım de 

orada. Yoksa da bunu olu~turacağtz. Lo~ :mt<ı 

yJ gidinc~ fiks menüyü değil, kendi ıstediğimı 

zi yiyeceğiz. Başlıca amacımız TOrk )ınerıas. 

nın belleğıni oluşturmak olacak. Mesela bu 

~yımızdaki dosya konumuz olan 1 Ye~ii~Jm'da 

Yol Ayrımı'nda .ınıacım eski defterleri karı~· 

tırmak değil. Bu konuyı.. gençlere son ı ez bi· 

rinci 3.ğızdarı verme amacıyla yola çıktık Baş

ka hir dosya konumuz ıse Ye~ilçam'dan .. onr~ 

gelen sınerna uzerine Yeşilçam bitti, ama ye

rine gelen yeni sinema neyın Uzerine oturuyor, 

nereye kadar gidebilir? Dijital kamerayla çe· 

k ilen ıkı filmle ne kadar gelişecektir Tür~ sine 

nıası' Yine ha~ka bir dosya konusu da dernpl· 

ve vakıfların nf" iş yaptığı olacak. Bugüne ka

dar yapınıcılar derneğine bağlı kaç tane ya

pımcı film uretmiş ya da yOnetmenler derneği 

uyesi kaç tane yönetmen son nmanlarda film 

çekmiş? Kurumların bırçoğu amaçlarını unu

tup para kazanmayı hedeflerneye başlıyor. 

Üniversite öğrencileriyle iletişiminiz nasıl? 
Tezleri kanştırıyorum, ama çoğu baştan c;av

ma ve düzeysiz. Ôyle bir pırtltı yok. Benim 

inandığım ekip 'Geceyarısı Sineması' dergisi 

gibi bir ekiptir. Buna sahip olmak ısterdim. 

Oyle bir ekibin alternatifini yaratmak ısterim. 

Onları kıskanıyorunı. Çok sınırlı olanaklarla 

çok önemli işler yapıyorlar. Bır de benını elim· 

dekı malzemeyi onlara sagladığımı dUşunUn. 

kım bilir daha neler çıkacaktır. Benim dergic 

lik deneyimimden öğrendiğim en önemlı ~ey 

lerden biri ?U: Insana darınılır ama yazıya da

rınılmaz. Bana düşrnanım da ıyı bir yazı get 

se dergide yer veri ri m. 

Antrakt 'ın yeni yayın politikasi Türk sine

mas/ ağırlikii . Daha önce de giderek popü

lerden alternatife doğru kayan bir yap1s1 

vard1. Yeni Antrakt bu çizginin devami mı? 

Antrakt'ın ılk Uç cildi neredeyse tamamen ya 

bancı sinenıayla ilgiliydi. Daha sonra ticaı 

kaygıya gınnce herkesın verdiğı yazılarrlJn 

derleme yapma olayına döndü. Antrakt köklü 

bir gelem•ge ı:ahip: arıJ. biz onuı mi .asını '!e 

miyoruz Su andaki dergi :kişunce olarak 1 

::.ınat dergisının devanı diyebilirim. Uncu 

de(ıilız, ama birkaç halkayı bir araya getiri

yoruz 

ıinerııay1 gere ekten .e·,~n ·1~ sorurtla, 1na 'ıo uadan sonn 
yayımıanan yeni 

züm bulma~ ·~teyPnler, akademısyenıer Oğren yyıs.ında Sarrıı 

ciler. Bunun dışı bizim sirniz değil Bızim ~· $tlıwo~lu 'lU 

mıı popUler dergi alan Kitleye dokorıma~ de<J.ıl. ı.: pata Utıdı 

Zaterı bu Le ı tm dPrgiyı al~ :ı do anlama.z 

Sizce böyle bir okur profili Türkiye'de mev

cut mu? 

3' yıll1 oergıı iliğirrıden .lı<: r profılnı v~ ne 

nasıl satıbıiPcegımızı H çok bil1yorum flbeL 

teki yo~ ve >lnı"sı da ""'lumkun değıl. Ar. l bu 

durun be ıim bunu .:~aprnama engel de<jil ıen 

depoya c ttığım rJergllerırı bir gun Jefıp ort..ay 

çıkJ.caıjını ve rak faydal )lacağını dlis.unUyo 

rum. Bunu derqiyi r.karrnak için yeteJ bı!' h~ 

det olarak görüyoı urn 

Okurlar Antrakt'ı nerelerde bulabilir? Dergi 

nas1l dağ1t1lacak' 

Bu iraja ahip bıı ciP.rQinın buyul dagıtn 

ketleri ile lnla~ma::ıı tıPm -or nerr. de ger ı7 

Belırlı kitapevı ve smemalar gibı odak ıolt"ta 

larda özellilde ıinıver ıtelerde t;Jğıtım yapr. 1 

yı rluşUnUy<ır z 

Derginin çogu söyleşilerden oluşmuş, bu bir 

tav1rm1? 

Hayır, bir t: ""değil. Arı "'~ erı azından buZI ~~ 

lere cevap veren bir yazı tı..ıru. Mesela bu aykı 

"HJziran ayısıl SaPli Şı ı<eroğlu ıle ilgili sbyle· 

şide bırçok yenı şey vardı. Gerçi bazı sor•Jiarda 

d,l k:~çamak yanıtlar verdi kendisi, ama yine de 

cok Onemli )eyler var bu söyleşide. 

Dergide Türk filmlerinin eleştirisine hiç yer 

ayrılmamış. Bu bir eksiklik değil mi? 

H 1Kiısın1 Tı..ir iine: 1a· ır yı ~de dQk iat ağır 

ı~ verıyor k mutlaka <>leştirıler•n olması lere

t.:ir. Birfiımınen u ıkı uç -vfaele~tir lm...ı 

sı gereklı Vız 1ondakı bu tür filrrıle1·; 3-4 uy a· 

lı ı ele}t rıler halindE> vet mek lf'rel. ~lty,:ı 7 r t ı; 

den daha u~~ır nerr3. ele;~tırı'lı ~enyor-.::ı bP to 

kadı yemıı oluruz Jlkıntır-ıı. bl.ırada. a 
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