
vizyon ötesi 
f stivallerden/söyleşi 

bir kişi kazansak bile 
BiZiM iCiN VETERLi! 

50 

5. Sinema-Tarih Buluşması 

her yıl daha da 

olgunlaşarak yoluna 

devam eden tematik bir 

festival . Festival 

organizasyonunu 

gerçekleştiren TÜRSAK ' ın 
yönetim kurulu başkanı 

Engin Yiğitg i l ile bu yılki 

festival üzerine konuştuk . 

SOYLE ' YAMAÇ OKUR 

festı'iillin yola çıkışnoktiiSIYiabaşlayailm isterseniz? miz bir öneri getiriyoruz. Bu programın yapılma-

T w R!>AK olarak festival yapmaya '.rar verdiği- sına katkıda bulunan kişiler çok. Sevin Okyay, bı-

miz zamao duşundlik ne tip festiva ller yapalım di- zim i kı yıldır program danışmanımız. Benim Viya-

ye Dunydda ık tip festıval yapılıyor: sanat testi- na' da yaşayan bir kızım var, sinemayla çok yakın-

laLer ve •e~""atık festivaller. Sanat testıvallerin dan ılgili. Sinema zevki oldukça düzeyli, Esra 

~oK olduğunu gördük Dünyada şu an yeten kadar Eren. Bu seneki programın ana hatlarının çoğun-

mat fe~. valı, zaten çoğu da gelenekselleşmiş bir l uğunu o çizdi. Çünkü ben ona daha iki sene ewel-

ek lde devam edıyor, Biz de bu yüzden vakfın den fi lmleri takip etmesini salık veriyorum. O bi-

ao çızrına daha uygun olacağını düşündüğümüz raz da Avrupa'da yaşamış olmasından kaynakla-

tF-~• k •e·tival yolunu seçtik Aslında daha zor nan avantajları çok iyi kullanıyor. Fransa temsilci-

tır f • v;:, bıçomı He"' bırçok hedefi vuruyorsu- miz Sedef Ecel, o da bize bu konuda çok yardımcı 

ruz hem de bı sovıl toplum orgut, olarak tuzüğü- oluyor. Bizim yönetim kurulu zaten başlı başına 

ru:.e co .... yquıı ı~ler yaoıyorC'· .nuz c: ınerna ve te· 

zun <.lt r. 'U T·ırıc topıumunda yaymak, Ba· 

t toplurr. 1• cntegra,yona ;ırme ana hedeflerı

z c j~ u ç ı ıematı• D" test val yapmayı tercıh 

•tık 

Tematik festivalierin en büyük zorluklarmdan 

birr film seç;mi. Sinema-Tarih Buluşması 'nda 

gosterilen filmler nasıl ve kimler tarafından se

çıliyorl 

bir film seçme kurulu: Fehmi Yaşar, Tunca Yönder, 

Derviş Zaim ve Rekin Teksoy. . 

Sinema-Tarih Buluşması genç bir festival. 5 ya

şında. Yurtdışından ve yabancı konuklardan 

nasıl tepkiler alıyorsunuz? 

m yıl tabiiki çok tedirgindik Özellikle konuk ve 

jüri başkanı olarak çağıracağı m ız kişiler konusun

da. Fakat daha ben telefonda Roland Joffe ile ko· 

nuşurken. kı benim çok sevdiğim yönetmenlerden 

cak temanın sinema-tarih olduğunu söyleyince, ge

liyorum, dedi. Hatta dedi Gerard Depardieu'yu da 

getireceğim dedi. Depardieu yoğunluğundan dola

yı gelemedi. Hatta bir espri geçti aramızda: "e ben 

patronum. Ne de olsa ben tek baş1ma geldim ama 

o IDepardieu) patronundan izin alamadı yani yö

netmeninden". Bu olay benim için çok sevindirici 

ve biraz da uyarıcı oldu. Anladım o zaman ne ka

dar önemli bir şeye kalkıştığımızı. 

Bu festival aslında yurt dışında yurt içinden daha 

saygın bir yere geldi. Yani daha ewel orada ünlü 

oldu diyebilirim. Zaten bu senekı konuklarımiZdan 

da biraz anlaşılıyor. Costa Gavras, Alan Corneau, 

John Savage, yani bunlar sinema dünyasının sade

ce önemli yönetmenleri ve oyuncuları değil, aynı 

zamanda kendi sosyal yaşamları ve düşünce tarz

ları açısından sinema tarihi derınliğini anlayabilen 

ve hatta daha da derine götürmeye çalışan kişi ler. 

John Savage ıle, ben tabiiki tanıyordum yılların 

aktörü, ama şahsi tanışıklığımız yoktu, son derece 

kültürlü bir insan olduğunu gördüm, özellikle dün-

biridır özel bir ılgı duyarım, biraz çekinerek ko- ya meselelerine bakışının bizim bakışiarımızia ve 

okıe ba,• llerde tem~ c ı rımız 

yoyo nluliuma r3<lmen. bırçok 

nuşturn. Çok da zor bır durumdaydı, Vaıel filminin 

se•aryo ~llışma"nı yapıyordu, çok yoğundu, yani 

eve kapanıp gunlerce kalıyordu bır-ıkı kı~iyle An-

n e m o 

gör\Jşlerımızle nerdeyse yüzde yüz ortüştüğu gibi 

bir sonuca vardım, Çünkü tüm siyasi olayların bır 

Amerikalı olmasına rağmen aynen buradakı aydın 
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bir kl~iniıı bdkı~ıyla IMkıyor w• b11ı• dı vı~nılı ıunu 

vurguladı: 1/)ir Amerika'r/,ı otumyorut dwıyanm 

ciiJiır t.lrdfl, /t'ngimz, gllçlü bir t.Hin•yu, nm.ı lmra 

ya gridlginiz t.ıtndfl ba~ka b1r yaşam lilrLIIltn d.ı 

dünyad,ı olduğunu/ çok giaPI VP önemli ofdW.J/.JIIIJ, 

dünyJIII!l bu koşesinlll ,ıs/mda be•/ ki d~ dalı,, dtwm 

ll olduğunu; onlarla gidip gimişmek ve Wntşnı.ık 

gerekligini ve banşt ancak bOyle yakalayabi/Pceği 

miıe diğer Anıerikah kardeşleri inandtrnıak gere

kir." Tabilki böyle bir aktörun bu tip konulara eğil

nıesi de bende büyük bir sevinç yarattı. 

Bu sene kaç yabanCI konuk ağtr/adtk? Festiva

lin genel bütçesi ne kadar? 

Bu sene 23 yabancı konuk agırladık. Ve tabiiki 

işin büyük bir esprisi var: Bu sene en az yüklu ol 

dugumuz sene maddi bakımdan ama en değerli en 

fazla konuk sayısını da bu yıl gerçekleştirmeyi ba

şardı k buna rağmen. 

Bu festivalin bütçesini birçok insan merak ediyor 

Ben de sanki ekonomik bir mucize yaratmış gibi 

yanıt veriyorum. Ama gerçek şu, böyle bır festiva

li sıcak parayla yapmaya kalktığınız zaman 300 

400 bin dolar civarında. Tabiiki biz bu parayı ha 

yatımızda hiçbir zaman görmeyeceğiz. B ız ne ya

pıyoruz, bir miktar son saniyede yakaladıgımız bir 

sponsordan, bir miktar Kültür Bakanlığı'ndan alı

yoruz, tabiiki çok teşekkür ederiz her ikisine de. 

Onlar sadece bizim günlük, acil gıderlerimizi kar

şı lıyor. Diğer önemli miktarların çoğu da aynı 

sponsorluklardan karşılanıyor. tabiiki daha sonra 

filmlerle ilgili çok sıkı bir pazarlığını ız oluyor. Va

kıf almamızın verdiği avantajı zaman zaman çok 

iyi kullanıyoruz. Çünkü artık dünyada festivaliere 

de filmler parayla veriliyor ve giderek bu rakam

lar pahalılaşıyor. Bu festivali n önemli filmleri, ll 

EylUl, Magdalene Rahipler/, Canıdan Kanat/ar, 

Söz ve Ütopya gibi bizim için çok büyük paralara 

alındı. Ama bu bir vazife. Biliyorsunuz, festivalı 

dört senedir ücretsiz yapıyorduk. Bu sene düşük 

bir ücret koyduk, ı milyon öğrenci, 2 milyon tam. 

Bu da sadece ve sadece salonlardaki disiplini sağ

layabilmek açısından önemliydi. Ayrıca geçtiğırniz 

senelerdeki haklı ve yapıcı eleştirileri de düşündük 

bu kararı alırken. 

Festival/n genel değerlendirmesini yapabilir 

misiniz? 

Başta size teşekkürle başlayayım. Basın çok 

önemlı, hele sanat basını. Basının desteği olmadan 

bu tip bir festival ne kadar büyük ne kadar güzel 

ne kadar anlamlı olursa olsun kitlelere ulaşmadı

ğı, iletişim olmadığı müddetçe, hiçbir işe yaramaz. 

Dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ederiz. 

Basında ılgi çok, tabiiki hoş. Yazılı basında birin

ci sayfalara ve görsel basında da haberlere alındı k. 

Tabiikı bunların daha da fazla olması lazım. 

Bu yıl müthiş bir ilgınin, gerçek düşünceyle gelen 

bır ilginin varlığından söz edebiliriz. Mesela ll 

y o o y k 

~ız Aydınlınma nedır gibı Bu ıwldr ~Y"' ara 

$ırıdar bız ç 1<1~1 katan.->ıjsak, Ubıı~ı nç ..ç ~ı 

~ı olaC<Jk, bız ıorovımızı yaç:-ı1ız1 . kt r H 

b1r" ı /P 01 biZI Tl 'jf. .trli 

En çok tlgt gortn filmler hangtlert oldu? 

ll E y/ul dı nd Atni' ~ ıgdaterw RJMı:Jerl, 

Saklı Gerçek ve yarııma fılnlerl Salon sahıpltrı 

bu yıl bize biraz sıttm etı ler Çunku kımı se<ınllar 

o kadar kalabalık oldu k• sınemaseverler 1erıerde 

oturup veya ayakta kalrrayı goze alarak fılrnler 

seyretmek istediler. Festıvali ortalama yırmı bın 

ki~inin ostıınde bır sınemasever topluluğu t.ıkıp tt 

tı. Salon sayısını bırazda korkarak sınırlı tut k. 

Ama salon sayısını ılçle çarp,;aymı~,z dahı bu 

olacakmı~. 

Zorluk/artniZ olmuyor mu? 

Bu testıvali yapmak aslında çok zor. Kulturel bır 

toplum olnadığımız içın, yöneticı kardeşlerıının o 

andakı bakış açıları da hep yanlış bir ~ki lde tıca

ri oluyor. Salon bulmakta tabiiki zorlanıyoruz. 

Ama ufak da olsa bir kendi salonumuz var. Kültur 

merkezleri her zaman yanımızda. Klasik salonları· 

mız var: Beyoğlu Sineması her zaman yanımızda. 

Sinema Türsak zaten bizim kendı sinemamız. As

lında salon sahipleri ile konuştuğumuıda genelde 

hepsi bizim yanımızda ama bazı zorluklar var, 

ama o temel eksikliklerden kaynaklanıyor. 

Gelecek ytlki festivaller/e ilgili bilgi verebilir 

misiniz? 

Teması belli. Anadolu ve Avrupa Medeniyetleri 

Buluşması. Bu tema, geçtiğimiz temadan daha da 

zor, bu sefer burada muhakkak o paneli yapacağız, 

bu sene ne yazık ki finansman zorluklarından, pa

rasızlıktan yapamadık. Gelecek yıl da çok zengin 

bir film programı olacağına inanıyorum. Şimdiden 

SOO film seyretmeye hazırlanacağız herhalde .. 

TÜRSAK olarak aktif projeleriniz neler? 

TURSAK şu anda çok önemli bir belgesel yapıyor. 

Dünya Kültür Mirasının Anadolu'dakı izlerı. Yak· 

!aşık bir senedir yapılıyor. Her zamanki gibi yıllı

ğımız çıkacak. Bunun haricinde sinema seminerle 

ri devam ediyor. Bu sene diğer festivallerimizi bir 

şemsiye altında toplamayı düşünüyoruz. Bir de 

Avrupa Birliği ile tüm Türkiye'yi kapsayan önem

li bir projemiz daha var. Projelerimizi 2003'ten 

itibaren tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz Tabi

iki Istanbul, bence dünya kültür başkenti olması 

gereken bır metropol. a 

sı 




