
Sinema Vakfı 1 O yapımcı-yönetmen tarafından kuruldu 

'Bütün mesele konsept 
yaratma ki' 

~ eçen aylarda, "Ulusal kültürü· 
müzün oluşma v~ gelişmesinde 

ve ülkemizin ıanııılmasında çok önemli bir yeri 
olan Türk sinema sanatınının ıurt içinde w 
ıurı dışında güçlenmesi, gelişmesi için .;alışmak 
ve bu )'Oidaki çalışmalan destekleyip teşvik et· 
rnek" amacıyla bir vakıf kuruldu. Kurucu üyele· 
ri arasında Memdun Ün, Atıf Yılmaz, Zeki Ök· 
ten, Ömer Kavur, Ali Özgentürk, Yusuf Kur· 
çenli, Orhan Oğuz, lrfan Tôzüm, Erden Kıral 
ve Banş Pirhasan'ın bulunduğu \akfın haşkan· 
lığına ise Ömer Kavur seçildi. Basında ve sektiir 
içinde olumlu ve olumsuz görüşlere hedef olan 
vakfın kurucu üyelerinden Atıf Yılmaz ve lrfan 
Tözüm, bu görüşleri yanıtladı. 

Son yıllarda neredeyse film çekemez duru· 
ma geldiklerini o;öy]~yen lrfan Tözüm, vakıf 
kurma aşamasına nasıl geldiklerini şu şekilde 
anlatıyor. "Eğer gerçekten hir müdahale olma· 
saydı belki 2.000 yılında Antrakı, yeni projeler· 
den bahsedemeyecekıi. Bizler hdki yeni filmler 
çekemeyecektik. Devlet duyarsız, hükümetler 
duyarsız, 5 Nisan kararlan t3'arnıfu var. Belki 
kültür bakanlı~ının da üye olduğu Eurimages 
sayesinde hirkaç film yapılabilecek. Eğer üretim 
hiterse, kültür bakanlığının da Eurimages'a üye 
olmasının bir anlamı kalmryor. Böylc<.:c ne k 
kaynaklada ne de d., kaynaklada film çekilchi
lecekti. Bizler de ha~ka işlnle uğraşmak :orun· 
da kalacaktık. lklki tek-vizyona geçecekti!.., hd· 
ki de reklam filmi .;ek<tekıik. Bu bir 1amlan 
hir i~ ffit"'idl•si gihi gürünüyor, hir yandan da bi· 
:tim ya~ma hiçimimi: 'inl'ma ... Bir ülkenin si· 
nema')llltn yok olması o ülkenin yokolma'l\ la 
<-şanlamlıdır." 

Bu sorunlardan rahahl: olan 'adece hu 1\) 

ki~i mi, ~orusunu ist• Tô:.iim )Ö) lt" yanıt lıyor~ 
"tknC<' lwrke' rahatsız. Düne kadar bizler d,• bi
raraya gdeıniyorduk. Çünkü sorunlar bence hu 
kadar ciddi değildi. Çünkü varolan imkanlar 
dahilinde filmlcrimi:i yapıyorduk. Bireysel sı>· 
rtınlar daha ün planda "l'kttlrd 'nruııhır i..,L. ar· 

HÜLYA ARSLANBAY 

Atıf Yılmaz 

ka planda idi. Bugün he tam ter,i. Artık film 
çekikıniyor. Rirka<; tane film in çekilmc>i o ülke· 

nin sint:ma.,, olduğu anlarnma gdmi)or. Bütün 
tn~\de konwpl ıaratmaktı. Bunu da ro.ıarmak 
için surc gerekiyor. Sinemanın bugünkü t.luru· 
mundan, o;inemanın içindeki insaniann d ında 

kim"' farkında değil, bir kannıO)u olu rurula· 
maJı. Parıilt:r, kamuo)unu )fınlt"ndır(·n \o"a:llı \C 

giır'cl hasııı, hic;hir ~~in farkında dcgil. !>ı: hir 
anlamda c;ok ciddi adımlar aııık Bu arada ana 
teması ... c,gi olan n:· aramı:daki Ja\JOirnlJ)J 
gü,termek için lll k ha filme ha~ladık. Dııardan 

hakıldıgında hu 10 ınsanın hırara\a gtlm sı 

mümkün Jq~il gihi ~,Jrünihor Bu 10 ~i,inin bi 
raraya gdmt'i yü:lcn:e kiıinin helki de butun 
lıir ülkenin hirara a gclmc..,i anlamına ~clcı.:ck.,. 

Ülkemizde, hemen hemen aını amadarla 
\ula ~ı kın hir ..,ürü "inema Jl'rnc-k 'e \'alfının 
i>ulumlugunu '" '"" \!llarda etkinliklerını ka, 
ht·ttiklcrini sö~·lcdiğimi:de Tü:iim'tin 'fanırı 
"Çok a: film .;ekilen bir ülke olma ına ragmen 
hu kadar c;ok örgürün ,ılma'l kaçınılmaz. 'onct 
mt·nlcrin, ~·apımcılann, u'un uların kışisd ~o
runları \ar, bunlar hi:i JoğruJan ih.;lc.:nJlrmi· 
ıor ama hunlarla ilgil~ncn derneklerin de Hrı.>l· 
m<l'ıt gerekiyor. Bir :ararı yok." olm.ur ma bir 
yararı da H>k dcdi*imi:de j,e •Hu Orgiülı..:rin '.ı 
rolma'ı \"{' kendilerini hi,,et m deri ht k· ,ok 
ünt·mli ben(c." di,or Tü=i'ım. Gü.dı:ri ,uı.. şek· 

lindc.·ki yonımumu: isı:, )30'ılma-...ını lrfan Ttı
:üm'ün "Turl "inema,ının Ja glh .. ii )tlk ::an·n 
Türk 'im:ma ... ının ı,rü..:ü oldu{:tı \C ,.ırau(lhğını 
kullandığı :aman, ün·riml.' geç rsc anuı.k ,ir üt· 

lt.·rin dt: gikü olur. Şu an uniJrı elı.: ıirmcl }an· 
lıi' çünkü Türk 'lİnema ... ının !;tkü ) ık . lenid~n 
bir gü\ en ra:dcmek. -...c\irdye de hu -,orumlulu · 
gu hi"ettirmek gerekiı,r." ~klind<ki slı:ltriıı 

d,· huluyor 
lrfan Tü:üm, hu dt:"rnek \l~ \akıfların i lt:'r· 

liklerini \..:a,bdme"ini j..,t." ...ö\lt.' \ ırumlu :or. 
·~imdi hen TÜR..,:\1-: "ın kurucu ü,e,iıim, film· 
Yön'Un dt: ytinetim kurulunda pllan·a -.,-alı-:tım. 
SE..~.\M 'ın Ü}e ... i H' ,üm:tiın kurultııllb\ ırrt. 
Film )apımdlan'mn Ja \llnt:tim J...urulunJJ ı;a-
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lışnm. Bu dernekler ve vakıflar, bizim de der· 
neklerimi:, bizim de vakıflanmız. Suniann yi~ 
netmeliklerindc varolan amaçlar neden gerçek· 
leşmi)'ır çünkü üyeleri çok ve her yıl seçim ya· 
pılıyor. Bu değişiklik \e kalabalık bir karmaşa 
yaratıyor. Ama kötü niyetleri yok. Bu işin ta· 
kipçisi olabilmek için bizim gibi yapmak gereki· 
yor. Bizim yaptığımız, 24 saatinizi hana bütün 
hayatını:ı buna ayırmak lazım. Diğer dernek 'e 
vakıflarda bunun yapılması çok zor. Hergün ta· 
kip edilmesi gereken bir sorumluluk duygusu 
çok önemli. Bugüne kadar, kimseyi suçlamak is· 
temiyurum ama bu sorumluluk duygusunda bir· 
leşemedi insanlar. Bu sorunlan biz tespit et me· 
dik, bunlar yıllardan beri var, biz sadece karar· 
lıyız. Biz dediğimiz de zaten sinemanın kendisi." 

Sadece bu 10 kişinin önünü açmak için böy· 
le bir girişimde bulunmadıklarını si'ıyleyen Tö· 
züm, "Ola ki bu ı O insan kendi önünü açmak 
için böyle bir işe girişti; bu bile konsept yaratır. 
Demek ki bu ı O insan, heın yaratıcı olarak, 
hem finans kaynakları yaratarak, sinema orta· 
mı yaratıyorsa o zaman herkesin önü açılır." di· 
yor. 

IVakıf t e r m 
2Q May" ıQQS günü, Yeni Yüzvıl Gazet<·· 

si'nde, Doç. Dr. Mustafa Erdoğan'ın "Sinemaya 
devlet destt"ği doğru mu'" başlıklı bir ya:"ı ya· 
yımlandı. Sinema \'akfı <;er~c,esinde yazılan ya· 
:ıda. •, akıf" teriminin tanımı u şekilde yapılı· 
\mdu: "Medeni hukuka göre kurulan bir özel 
hukuk tüzd kişisidir. \'akıf kurmaktan maksat, 
belirli bir miktar a\ni \'C ·,eya nakdi \arltğı bd· 
li bir amaca (bir haıır i~ine) tahsis etmektir. 
Coerçi, kuruculardan haşka kimseler de daha 
sonra vakfa bağışta bulunabilirler ama, hir 'akıf 
bu tür beklentilcr<· dayanarak kurulamaz. Hdc 
dn letin dt·sıckıeyeceği umuduyla kurulatı şeye 
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'vakıf hiç den· 

İrfan Tözüm: "Düne 
kadar bizler de biraraya 
gelemiyorduk. 
Çünkü sorunlar 

bence bu kadar ciddi 
de~ldi. Çünkü varolan 
imkanlar dahilinde film· 
lerimizi yapıyorduk. 
Bireysel sorunlar daha 
ön planda sektörel 
sorunlar ise arka planda 
idi. Bugün ise tam tersi. 
Arnk film çekilemiyor. 
Birkaç tane filmin 
çekilmesi o ülkenin 
sineması olduğu 

anlamına gelmiyor." 

me. Bu bakımdan, bir vakıf kurmak ve omı yü· 
rütmek, özünde sivil toplumun alanı içinde ye· 
ralan ve özel hukuk kurallanna tabi olan gönül· 
lü bir etkinliktir.• Bu tanımdan sonra Erdoğan, 

inema Vakfı kuruculannın amaçlannı gerçek
leştirmesi için bir vakıf kurması gerekmediğini 
söylüyordu. Bunun üzerine Vakfın kuruculann· 
dan Atıf Yılmaz'a niçin bir dernek ya da birey· 
sd girişimler değil de bir vakıf dedik? "Vakıf 
öncelikle seçilmiş kişilerin oluşturabileceği bir 
kurum. Dernek kurduğunuıda bu herkesi kap
sayabilir. Vakfı ise bir kişi bile kurabilir. Dernek· 
lcrin bir bütünlüğü yoktur. Bir sürü fikir orta· 
ya çıkar ve tartışmalar sırasında zaman geçer. 
Bir de derneklerin ne politik açıdan ne de diğer 
açılardan fonksiyonlan )"k. Bu arada sinema 
derneklerinin saı ısı çok 'e karmaşık olduklan 
için fazla saygınlıkları yok. Bizler vakıf olarak, 
devlete ya da sponsor bulmak için bir holdinge 
bir işadamına gittiğimizde farklı bir saygınlıkla 
karşılaşııoru:. Bir de bakanlar kurulu kararıyla, 
2 yıl sonra, vakıflann vergiden muaf turulma 
durumları var. Bu yüzden, Türk sinemasının sc· 
çilmiş, bdki de biraz idealistçe davranan yaptın· 
cı·yönetmenlcriyle bu vakfı kurduk. 

Vakıf kuruculanndan lrfan Tôzürn iSt•, vak· 
fın işlerliğini sağlayacak olan anayasası hakkın· 
da şunları siiylüyor: "Vakfa katılan kişilerin sa· 
yısı arttığında diğer kuruluşlann karşılaştıklan 
sorunlar olmaz. Çünkü, bu vakfın bir anayasası 
var. Derneklerde yönetimler geçicidir ve kuru· 
cu lar kurulu diye bir kurul yoktur. Vakfın ana· 
ıasa" da, dünyadaki değişikliklere göre kuru· 
wlar kurulunun karanyla değişiklikler yapılabi· 
lir. Bu bir konsept kurulu. Bir gün biz hepimiz 
kaza geçirip ölsek, bu vakıf o komept anayasa 
<;crçcvoinde devam edecektir. Yani yeni arka· 
daşlar da gdse, hu yasaya uymak zorundalar. 
Büyk· bir ~y ancak vakıfta yapılabiliyor. Bu ara· 

da araımıdan hiç kilille bu vııkıfıan lad{a • 
mez. Boyle bir lıaAiayıaJıAı 4ıı VB't ~ı. 
labillnin ama lılltiın o ııorumlululılıın a.dlft. 
rnek zorundamı. Dilı:r vıılııflaıd• cWı.!t Mlllk 
mııdclele.lıoyulablliyor aoıırolıiııinı lııı~ 
lıonseptll! bunlar var. ~ bir ~ wr 
ama valcıf ııonauz. Bir de hiç kimae ~ 
kalamt}'Of. Yani her yıl bir ~nin dfttQp ,..._ 
yeni bir kurucular kurulu dyeainlo aııJıııat &e
rekiyor. Yllnecim kurulu .efa tllrekU ~ ldıder
den olıqaımyor. Örnelin Atif \'dmu wr ara 
mızda. Oldukça bUııili tc!Crillıeli bir )'IJIIIIIC:l')'6o 
netmen. Onun önerisiyle daha ııenç bit !IIHII 
olan Ömer Kavur'u iıııflıanlıta seçdlı • 

1 Yapımcı-yönetmen 
sınırlaması 

Vakfa üye olmak için yapımcı-y&ıetnıen 
va fınm taşınması gerektilini be H rten Atıf Y d· 
maz, bunu ~ şekilde yanıtlı )'Of' "Bu ı O kişi, be
ceremeseler bile, kaHteli i yapmak adına sine
maya yıllardır katkıda bulunmuş insanlar. .. Bun· 
lann i im olarak kamuoyunda belli aygınlıkla· 
n var. Bu arada prodülıtöriOk müe e esi, 
Amerika hariç dünyanın birçok yerinde ve Tllr· 
kiye'de yolrolmaya iıııfladı. Arnk filmierin ya· 
pımcılan yönetmen ler. Bu yii:den vakıf kurucu· 
lannın yapırncı·yönetmen olma ını şart lcoyduk. 
Yapımcı-yönetmenlerin beraber olmuı, linema
da üretimin artması, ileriye dı+-u ejirim verile
bilmesi, yayın yapılabilmesi gibi imkanlan alla· 
yabileceğini dü~ünüyoruz.• 

lrfan Tözüm ise, yapımcı·yônetmen sınırla· 
ması yüzünden baıı yapıtncı ve yönetmenlerin 
vakfa alınamaclığını belirtiyor ve bunun neden· 
lerini açıklıyor: "Bu yapımcı·yönetmenlerin ara· 
sında 1 O kişinin dışında Yavuı T urgul, adece 
yönetmen olduğu iı;in uygun değildi. Omın dı· 
şındaki tüm yapımcı·yônetmenlere resmi bir ya· 
zıyla düşünederimizi bildirdik. Şerif Gören, Ya· 
vu: Özkan, Nesli Çölgeçen ve Tunç Bqaran ce
vap vermediler. ı O kişi kaldık. Şu anda sinema 
yapımcı·yönetmeıılerin derdi olduğu iı;in bunu 
kriter olarak koycluk. Bugün yapımcı olarak 
kendisini ifade etmeye çalışan 2 kişi kaldı. Biri 
Kadri Yurdatap diğeri Sabahattin Çetin, bellıl 
üçüncü kişi Cengiz Ergun. Ama onlann da bu 
vakıfta olması mümkün değildi. Onlara bu va
kıftan ı;ağn çıkarsaydık, onlann lıaAb olduklan 
derneklerde yaptıncı 80 kişi falan var, onlan da 
davet etmemiz gerekirdi. Yavuz Turgul'a b6yle 
bir çağrı çıkarsak, Film-Yön'e bqlı 90 kiti var." 

IAdalet sorunu 
ve sansür 

Yaklaşık ı 7 yapımcı·yônetınene çağrıda bu· 
lunduklannı söyleyen lrfan Tözüm, "Bunlann 
arasında ilk filmlerini çeken genç imanlar da 
vardı. Fehmi Yaşar ve Yeşim Ustqlu'na da 
çaıtrıda bulunduk. Onlardan da cevap alama· 
dık. Bir tek Nesli Çölgeçen'den, 'Bu kadar çok 
vakıf varken yeni bir vakfın gereklilijine inan· 
ınıyorum ama size de başanlar diliyorum' şek· 
linde resmi bir cevap geldi." diyor. 

Vakfa üye olmayan yapımcı·yônetmenlerden 
Şerif Gören i e Negatif Dergi i'nin Haziran IR 

yısında yapılan bir söyleşide, vakfa neden Gyt 
olmadığını şu cümlelerle anlanyordu. "Bu (llllıli 



ay-.,.,. illlıid'etfııiıııt' Wil: 
sadece kuruculann flbn ya~ ıfelillıi. Şerif 
de projealyle plılillamaa- da cı.4 vere
ceiiı. Yma'adaw...,Bııııraı4AII0.n
türk ve Ömer Kavar, bftyle-liir haldan el-'an· 
na raAJnen, benim panuıı var valıı&an para m. 
temiyorum dedi. • 

Dw. Dr. Mustafa Brdotan'm •scız lımıuau 
valıfın kurucuianna bakı,onım da, bunlann ço. 
ğu, batka zaman ve ıenılnlerde, sanııllrden ve 
ifade ôzgürldlil lcısıtlamalanııdatı çokça yakı
nan klmselerdir. Ne var ki, hem devlet tarafın· 
dan silbvansiye edilip hem de devlet baskısın· 
dan yakınamazsıruz. • şeklindeki eleştirisi ise 
Atıf Yılmaz yanıtladL "Devletin net bir kOirllr 
politikası oldulu .azıeUIIcle sosyalist- llllrelerde, 
sanııllr uygulama ya da lclllrllr ve sanatm devJe. 
tin g(ldilmO altına girmesi sözkmıusudur ger· 
çelıten. Ama bizim gibi herşeyin laçka oldulu 
üllrelerde, böyle bir ~ bahis lııınusu olamu. 
ÖzeDilde son yıllarda, eskisi gibi bir sanııllr )Ok. 
Sansdr kurulunda, daha çok basından olmalı 
Ozere, sektörden birileri ve bir tane de, ölıorle· 
rinin dediftini kabul eden kolrllr bakanlığından 
bir adamdan batka kimse kalmadı, Bunlar da 
zaten d.n danyanın koşnilanna göre dav· 
ranmak zorundalar ve öyle de davranıyorlar. 
Devletin yardımlannda da kurulan lwmis'jOnla· 
nn çoğu sektörden. Örnekler de ortada aslında 
hen "Düş Gezginleri" diye bir film yaptım, Yu· 
suf Kurçenli "Çözülmeler" diye politik bir film 
yaptı. Suniann hiçbirine kimse kantmadL Dev· 
letin artık böyle bir lıa kıııı 'jOk sinema ilzerin· 
de ve mümkün olduğu kadar da demokratik ol· 
maya çalıtıyorlar. Dıtardan birtakun aykın ses· 
ler geliyor ama, onlar da etkili olmuyor. Devlet 
bizim ilzerimizde dütünsel bir baskı kurmadı." 

IDevlet desteği 
Mustafa Erdo~&n'ın yine aynı yazısında 

"Şimdi bu Sinema Vakfı ne yapıyor? Türk sine· 
masını geliştirmek için özel girişimlerde bulun· 
mak, bu hususta çeşitli ivil toplum kurul!Jflan· 
nın deateğini saQiamaya çalıtmak yerine, en Jw. 
lay ve en yanlıt )Ohı aeçerek devlet yardımı ta· 
lep edi'jOr." şeklindeki elettiriler ise Atıf Yılmaz 
wafırıdan ymıtlanıyor. "Devlet desteği sadete 
T~'de iatı:ııen bir teY delil ki. Amerika da· 
hil birçok Gllııe4e lineıııa devletten destek gl!ril· 
)* OıeıııJıJ. ~~a bu dea- oldukça faz· 
la, .,..ı. Alınıı~~Y&'cl4 devlet ainetnay& yılda 
~l$~4olftlll!~ Bunun dıtmda kili· 

lıoltOr politikuıyla lfaili ..,ter.• 
o.vJetin net bir lıoltGı ~,.., ... 

lik dqanya lıot gl!rünmelı: içirl • ~ 

cıJııwNa~. & ı.rlllllltli --:...
Vakfı'nın edıiai, maddi ve scitlllhıiırlaıt • 
olabilir cfediAimiale iVıf Yı&ıuıs ~ aı
ralıyor. "Bunlar A}'elere luı.lmıt bir " Bir m 
t11r polıtika111 olmayınca sana bir M aııııı-et 
nıeyiııcc, 1en keııdl ve diltıya ldtlcihtiml; ııfne. 
mayı ne Udar biliyorsan ona-~~~~-
teceksin. Bizler 60-70 yılhlı; 1ılr ~m 
rllrüyle iş }'llpmak zenmda olm $!&yk. Dıtar
da ise adam, arada hiçbir laıpuktuk olinadan 
Eski Yunan ve Rönesans'tan lıcıri plıın kottOrü· 
nO bilindi ya da biHnçsiz kullanıılıiliyor Bizim 'jOf. 

öyle bir şansımız 'jOk, 6(). 70 yıUık yapay bir kol 
türle sanat }'llpmaya çalıetynnız. Önflımbdeki 

AnfYılmaz: "Bu 10 
kişi, beceremeseler hi· 

le, kaliteli iş yapmak 
adına sinemaya yıllar· 
dır katkıda bulunmuş 

insanlar ... Bunlann 
isim olarak kamuoyun· 

da belli saygınlıklan 
var. Bu arada prodük· 

törlük müessesesi, 
Amerika hariç dün· 
yanın birçok yerinde 
ve Türkiye' de yokol· 
maya başladı. Arnk 

filmierin yapımcılan 
yönetmenler. Bu 

yüzden vakıf 
kuruculannın yapımcı· 

yönetmen olmasını 
şart koydu k." 
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