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"Sinema Val<fı'nı Türl< sinemasına 
destel< olaral< gördül<" 

HÜLYA ARSLANBAY ·HÜSEYIN KUZU 

~ c,cn ni, İrfan fö:üm'ün "h.ı: 
~ 1-:ubi .-\)ıkları", Ali Ö:gen· 

türk'ün ''(.ıplak" w )ıısuf Kurçl'nli'nin "Çii:ül
ım·lt-r" fllmlt-riıw 'erdiği dcstekle Jikkatleri çe
ktn Efe, Pil;en, hu rıl da )anı: Özkan'ın "Bir 
1\.adınm \na1omi,j" ve 10 yöm.·tmcn tarafın· 

Jan kurulan ~incma \akfı'nın c,ponsorluğuyla 
ıcniden gündcınt· gı·IJi. Türk 'ineın"'ında ilk 
kl': gcr,eklt·~tirilcn hu ö:d ,ektör destt·ğiylt• il· 
gili olarak. l:f<., Piht·n 'in Pazarlama Müdürü 
~rJar &ilükha~ı ik· gilrü)tük. 

• Bö~lc bir destek nasıl gündeme geldi? 
SinL·ma, hi:iın için )eni bir konudur. Yıllar· 

Jır E: k, PiJ,cn Ba,kethııl takımının büı ük başa
rıları Yar. l)ııun fı::crinL' bilardo O)unu ile ilgili 
dt.·,td,k·rımiz uldu. Siru-mtwla heraber tiYatro)a 

ıiinclik de de,tcgimi: gerçekleşti. Efl·s light 
ürün li\ ll' gt:çcn yıl tenis Jt:,teğimi:: oldu. Sine· 
ma \ akfı'ndaki giri~imi de,ıekliyonı:. On de
ğt•rli 1iinetınenin hiraraıa gelerek olu~turdukla
rı gü:cl hir girişim. Daha i\nceki )lllanla çok de
ğerli çalı~maları olmuş, bumlan sonra Ja olaca 
gına inanıyoru:. Dc,teklerinü:i hu~üne kadar 
belirli k"ta,lar içinde, genellikle hir filmi yıllık 

Serdar Biilükbası: "Ek s PiJ,en, >ınema 

himlerinin ara;ında reklam iılnılerıyle 

bulunabılececi ~ıbı, kültürel anlamd.ı 

da katkıda bulunabılirdı. Bi: ıkınmıni 

>l'Ctık. Bı:ıın _inema Vakti'na 

yaptı_ğınıı: desteğı av nı :amanda Türk 

sinemasına da kültürel anlamda 

\'apılacak bır destek olarak görüyor u:. 

, inemaya her :aman sKak bakıvoru:, 

çünkü kı delere ub~mak ıçın 

ivı bır brnak." 

ba:ıla Je,ıt-klemek wklinclc· sürdürdük. Sinema 
\'.ık(ı'nm kurulu:ıunda hu on yönetmenin yanı 
"ra dışarıdan haş1 uruda bulunacak, vakfın içe· 
rigind<· ı apılacak filınkrt· de Jc,.ek aynı ~ekildı· 
,;;: J,untı"ıll. Sinema \3kfı'nı Türk sincınaı.,ına 
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· Sürekli bir •ponsorluk söz konusu 
mu? 

Ri: de: bu bi yl·ni üğn:nhuruz ac,:ıkça'ı. Jik 
olarak 1 •NS 1ılı içinJ~ yapılacak i kı filmi n 
spon,orlugunu ü'tll'ndik, ama tahi ki "al..fı dı.:' 
rekliyoruz. Hundan sonra \apılal.ak filmknlc 
tck 'l""""r Ho Pil;cn olınaıacak. ha,k,ı hir ta 
kım firmalar da olacak. Bu amaçla Ha:ir.ın'ın 
19'unda Sim·ına \ 'a kfı tarafınJan knktc·ıl clü
:enlcndi. Buradaki amaç da !:fe, PiJ,cn gibi Ji
gl·r firmaların Ja Sinema \'akfı'na dohı~ ı-.ıyla 
da ü:ünJl· fürk 'incma ... ına dt·,tl'ktt" hulunın~l· 
larını ... agl.ıınaktır. 

• Sinemaya dcstekte bulunmak ı.laha 

önceden de aklınızda var mıydı? 
Sinema hep aklımı:daydı. (.ünkü 'incına ge· 

ni) kııldca· ııla,abilcn çok güzd hir araç. Bili 
yorsunu: ,im·ma '"n yıllarda Jaha popüler ol
du. Efl . .., PiJ..,cn, sinema filmJl'rinin ara"ıında rck· 
lam filnılcriı Ic huluııahileceği gibi, kültürel an 
larnda Ja katkıda hulunahilirJi. Ri: ikinci,ini 
;c«;tik. 13i:im Sinema Vakfı'na ıaptıgımıt Je,te· 

ği aynı zamanda Türk Sinemasına da kültürel 
anlamda yapılacak bir destek olarak görüyoruz. 
Sim:ma}a hl'r zaman sıcak bakıyoruz, çünkü 
kiılelcrc ula,ınak için iyi bir kaynak. 

• Destck verdiğiniz filmler çuk az sayı
da ha"lat ~aptı. bu •izi rahatsız etti mi? 

Bi~ hu glhtcriınlrtlkn bir gdir dde t:tıni)ı)> 
ru:. "'im:ma\-a k.ttkıJa hulunmak i, in Je'ltek \C 

ri\orn=. Bir filrnin nt: kadar ~ı.:\rcdildiği H')a 

'"l rcdilmt·Jigi hi:im i<;in hir k"tas değiL Bu 
kültürd hir bak ı~ değiL .\1 ma ben sinema ,e 
) iRi"ıinin ılldukça fa: la olduğuna inanı)tırum. 
Ri:iın gö:k-mimiz Jc ii} le oldu. f h.·p ... i 'ıim:ma 
cnnı;hının idnJl' oiJuk~,:a ..,c.., gı.:tirt·n )apıılar 
oldu. 

1980 sonra,ında, ABD n- birkaç Batı 
ülkesinin dışında arttk. ,inema "devlet, 
sponsor, özel TV kanallan"nın katkıları ya 
da özel ..,ermayelcr sayc,indc var. Sinema 
filminin dağıtımının dijitalle~me•inden 
>onra en çuL daralan özel sektör oldu. ABI) 
filmlerinin işgali, .,incma ~alonların1n crn::· 
yonundan sonra o döngü sağlanamıyor, 
kendi )'ağıyla kavrulamıyor sinema. Bu bi
ıe ihgü bir problem değil, yani dünya bütün 
sinemacılar bunu tartışıyor. Ama biıdc kül
türün önemi devlet tarafından anla-ıılama
dığı i~in ve 5 Nhan kararlarıyla film ~apı
mı durdu. Burda Efe, Pilsen önemli. Fil
min yapımını da harekete geçirmi~ oluyor 
bu katkılar. 

Zaten hu }ü:J~n a::: Üll(C .,inl'ına~ı ;:ıyırmal 

i;tccliın. Sadeec reklam filmi \ercrck Jc ıı kitle· 
krc ulaşabilirdik ama bu, sinenıaıa dc>tck ol
ına:dı. 

• Bir film, sinema salonuna, kabiolu 
TV'Iere sonra da TV ~ebekesinc girecek. 
Artık dünyada sinema salonla rının, ihellik
lc büyiik kentlerde seyirci,; belli. Spor ya 
da başka erkinliklerde sponsorun reklam 
yapma imkanı vardır ama, sinema filmi 
bambaşka bir şeydir. Neredeyw sinemacı gi
bi düşünme!< ıorunı.la"nıı. Buradaki dire
ni~iniz nereye kadar süret:ektir? 

Bi: ... i nemacı değiliz. ~int.:ma \ akfı >aptığı 

bir-iki film ile hunu üstleıııni~ oluyor. Şe,iLilik 
burda onlara bırakılııor 

· Tek taraflı bir güven ü~tünt mi? 
Bizim ama(lmı: S<):gelinıi th\Hro\-'3 dc ... tt.·k 

\l'rirkt:n tiyatro m<.:tnini ho:mak dl'ğildir "ine· 
ma için Jc aynı )C} 'ıô: komı ... u. ~narist \t'}a 
yilnetmen :aten si:e hdirli hir yt"rt.· kad~ır ürü 
nüzle vc}a görüntünü:lc t:'ıt:rimJı.· yer alınarmza 



nıti"tatk t:dı:r, yt)ksa :aren i~i ~unll~tirmi~ olur· 
'unu:. Iş amacından farklola}ır. O zaman gidip 
nllam filmi '""ilir. Hioim Efe, Pilsen olarak 
yakla)ımımı! kcnJi "int·mamızı Jestt~1l'ınt~. 
(;ü:d hir projı:\di, gı:rirdilt·r \t' bi:im h:"lylt• hir 
niyctimi: 'ar dt·dilt_.r. Il) tanl' yt-ınt·rmı:n. ht·p!i.i 

i ... iınltri Ju~ulmu'? dt-gt"rli yündmenkr, "hiz. bi· 
rarava gdiyuruz '" ilk olarak da ht·p birlikte 2 
film (cvircceği:; diğer ytııwt mt·nlt·rdt·n dt..· hu 

vakıftan faydalanmak i>ll')cn olursa unlara da 
aı;ıgo:" dediler. 

• Kısa film konusunda yardıma hazır 
ffiiSIQt%? 

!\ısa film dt· olabilir, bugüne kadar bir·iki 
<U1Mtürt• dt· dt:stcğimi: oldu :att·n. Sinema \'ak
fı h;indc h-ıyle hir urgani:asvon olur'a kısa fiJ. 
me de dc,ıck wrilir. Şu kadar mctn· uzuıılu· 
ğunda ya da 'itıyle konulu filmiere •pomorluk 
yaparıo gibi hir ta,nifimi: yıık. Sinema \akfo'nı 
karşımı:da organize hir kurum olarak giirdük, 
olayı sürükle)'t:cek ,.e hizim at,:nnı:dan da !'.int·· 
maya bakışımı::ı dü:cnleyecek bir kurum olarak 
algıladık onları. Sinema Vakfı içinde ~cr alan ll' 
\Ünetmcnc değil sadı.:et·, nnların kanalı\ la gclc
n·k diğer )tlnetml'nll'rt' dt dt:,tck n:rl'ct.'ği::.. 

• Bireysel olarak değil de organize bir 
kurum olarak size gelmeleri daha mı etkili 
oluyor? 

(}aha lin<e hirq,cl olarak ha~' uran hir~aç 
\ÜIWtnll'nc J(-'":-ott·k H'rıni~tik. Efe~ PiL,t·n olanık. 
hizc gdl·n hireywl ha~' urularda :-.enaquları in· 
ı.:dcrnd, n: uygun olup tılınaJıkları konu,unJa 
karar \ ermerniz gerekir. Halhuki ,i: hdirli ki'· 
tasları tespit eder ,-c onları açıklar\atH: o ı,.t·r~.;e· 

'"içinde .;alı~mak u aha kola, olur. Sinema \'ak· 
fo belirli anlayışta çalışan hir kurum. Bi:im kin 
u ~ü:dcn onlarla çalışmak daha kolay. Ama bu 
dcmt1 Ucğil ki hircv'd dirt·k haŞYUruları değer· 
ltndirmqTceği:. Bizim "H.ıyır onları dt•,tt.·klt·· 

mt'Vl't:<:ğl:" gihi hir t:n runı: yok. 

• Büyük sermayenin televizyon kanal· 
larıyla da bir ilişkisi var. Bu anlamda bir· 
liktc oturup sinema üu·rinc de konu~may• 
dü~flinüyor mu..,unuz ? 

1\onu~U)Urtt: .ınlJ, daha proje a)ama'\ırıc.la 

olan çalışmalanmı: 'ar. Spc'ıihk olarak gddiği
miz nulı.ta ,i;:in dl· hdirttiğini:c gibi. Sinı.:nıa 

\ ·akfına dt:~regimi:i süniüret:cgi:. Ama Sinl·ma 
Vakfı }Jinı:ca Efe.., Pilwn ilc )Uiunu sürdün·~.:d .. 

Efes ril~~:n'in 

~pon,vrlu(ruıuı 

üstkndiQi iilmler 

,ıwında "Kı: 

Kubi A~1kbrı" 
(solda), "Çırbk'' 

ha.Qda), \l' 

"Çii:ülnıdcr" 

(yanda) bulunuyur. 

Jiıc hi"><') ıok. 

• Türkiye'de belgesel unutuldu. Bu ko· 
nuda çalışmalar olabilir mi' 

Btn ~i:in kadar 'linr:manın içindr: dt'ğilim. 

Bice gelen pnıjl'ln ar;ı-ında hdgc,ellt·r J,. \'ar. 
Geçmlş yıllar;.ı gılre daha hir olgunla';ıt1 Bi::im 
hu kunuJa )aptıgıını: hir a) ırım ,nk 

• Gelen senaryolan inf.::eleyip ona göre 
mi destek ,·criyorsunuz ? 

Bi:im \aptığımı: \İncmaya deslck H:rmd..:. 
Sicin >iiylcdigini: rürdc hir,ey 'an,ür ıapmak 
olur. Öyle birşey yapmııoru:. 

• \'ergi muafiyeti? 
Bu <•lumlu hir'iC\ bi:im açımı:daıı. Ete, Pil

'l'n vergi rmıafiH·ti yokken Jc J\ nı Jcsrcği veri· 
yoruu. Biiyle bir '"'" çok faydalı. (.'ünkü diğer 
firmaların da Efe-. Pil-;t·n'in hu~fınc kadar ver· 
Jigi dt· . ..,tt·ğt• ht•n=t·r dntckk-r \trmc,ini ..,a~la)a· 
cak. /O'Ierdc n~ HO'Icrin nrta ... ına dd~ ... int·mada 
hir uurgıınluk \·'1''""'· t\O'Icrin ikınci ıamın· 
Jan "onr.ı hin;~tgunun \Urttlı-:ında iklullı:r aiJı
gı, hi:im dt• iftihar ettiğimi: yapıtlar gcr,cklt-1ti· 
rildi. Bi:im ilgimi: 'adece 95 1 ı lma ait olarak 
kalmayacak. htındaıı üncc de 1aptıgmı: gibi bun· 
Jan sonra tla dt· ... u:-k vermc\'t:. dı.:\ am edcccgi:. 

· İleriye yönelik olarak, özellikle bu ,.,.. 
sa bağlamında, ·şu an Efe, Pilsen'in içinde 
büyük bir departman olarak görünüyor 
ama· örneğin Yapı !\redi gibi daha kültüre 
yönelik, kitabıyla vs. bu depaTtınanın daha 
gcliştirilme~i gibi bir proje ''ar nu ? 

":>ıınJi hi:im hali hazırı!J hu birimlerde çalı· 
şan, ~onlt:nJirt-n kı~ilt·r \ar. Konunun onemır.r 
~or~ daha çok '5d) ıJa t'lemanları o ~üne lı)dın
\oruz. llangı bunu u \ıl agırlıkLl\ a ona göre 
~ünlt·nJiri)oru=. Tahi ... ınema kı.Hm"unu J.ı li:J· 

kir rd~n ark.d.Ja-:-lanmı: \ar &Iki im:m.ı konu 
~unda ~irh·rlt·rln ~i nemacılarla beraber Yol}Jm.ı 
... ı la:ım. \jinemannın iste;.:i film ın~ en İ\ i *kil
dt· çt·kehilmd,, t·n i) ı kill~ insanlara ula~ra· 
hilmek hi: de ra hi ki bunun Jıö., k olmasını ıst> 
ı oru: Belki ).ltd om euchilmt" i,in beraber , •. 
şaırıa,llll ı)ğrt"nmt·k ,.ıni sirkt·flt·rin int·macılar· 

la hı:raht"r }a.}ama.;.ını öe;renmc ı gcrd .. hor 

• Peki hir ~irket bihle kültürel faliwıle
re neden destek \Crmiyordur, belli bir mi•· 
yonu olmadığı için mi ı·oksa ha~' uru ıapıl 
madığı için mi? Eğer si: de,tck \ermi)or ol· 
savdını: bunun sebebi ne ol ahilirdi ~ 

Tahi hem firmalada hu iliıkiyi kurmak la· 
:ım. humın iitc<inde tirmalann hdli hir l>ü\Uk· 
lüğc eri~mi} nlması la:ım. (ln\.~ firmalann ku
rum,alla~ma...,ı ~creki)or. Efe~ Pil en kurums.ıl

la)mıı hir firma. B<"• ı le i<'' leri iı ılend,ili,or bu· 
nu hir gurt'\ uiJrak k.thul t.•Jt·hili\ lr. 

• Yıllardan beri ~irkeılerle l..ültür->anat 
arasında bir kopukluk •·ar. 

\,londa hen büvük 'irkcrlerd,·n \<J!tunun bu 
tur J,.,tcklcrdc bulundu.,ınu dü iınÜHırum. 
\lü:il.. l,f..,un tiyatnl ol .. un çesitli konulard.ı d 
tck n·ri\orlar. Bi: ti)atn kPnu ... und:ı hira: dah.t 
~mdq·i:, 
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