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<si nemayı sadece bir tıcaret olarak görmeye ba larsam, 

BU iŞi BIRAKIRIM» 
"Gözden kaçmtş ticari 

açtdan riskli bulunan 

filmlerden seytrciyi 

mahrum btrakmamak ... " 

ola rak aç ı kl ıyo r Ersan 

Çongar amaçlarından 

birini. Bir Fi lm. 1.5 yıl 

ıcerisinda bu amaca 

uygun 8 filmin dagıtım ı nı 

yaparak. ülkemizde 

sinema kültürüne büyük 

katkılarda bulundu 

YAMAÇ OKUR 

FOTO GR MUAMMER YANMAZ 

b 
ağım~ız fi lm ıtha l at ı ve dağıtım ı , ül 

kemizde yaşanan bırçok faal ı yette ol 

duğu gibi bir !Urlü sürekl i lik sağ lana~ 

mayan bir alan. Bir grup sinefilın bır 

araya gelip kurduk l arı Bir Film bir inci yılını 

doldurmadan vizyona kazandırdı ğı sekız kalite

l ı fi lm le sü rek l i l iği, getirdiği fi lmieri n kali tesin

den de ödün vermeden sağ l anıayı başardı. Bir 

Film'in kurucusu Ersan Çongar ile Türkiye'de~ 

ki dağıtım pazarını, film seçım kriterlenni de 

içeren keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik 

Öncelikle dağıtımcı/ık fikriyle başlayalım? 

Bu fikir ne zaman oluştu? Bir Film'in kurul

ma süreci nasıl gerçekleşti? 

Aslında dağıtımcılık fikri, sinemasever olarak 

duyduğumuz bir eksiklikten, bir gereksinimden 

çıktı. Türkiye'de gösterime girmesini dilediği-

ğ ı ms ı z fi lm Kaset (T..ıpe, geld i. 

Onu Banka: Kelebek Etkisi izledi. Çok uzun yıl 

lardan sonra bır Japon f ilmi vızyona sokmak da 

çok heyecan verıcı b ır ıştı bı zım ı çı n . Bebekler 

<Do/ls! çok şiirsel, o lağanüstü bir fi lmdi ve de 

çoğu kişiye göre bu fi lmi vizyona sokmak ç ıl 

g ı n lıktı, ama biz bu f ilmi n Türkiye'de sinemase

veriere u laşm ı ş olması ndan çok memnunuz. 

Donnie Darkoda kesinl ik le s ı nemada izlenmesı 

gereken, son yıliann en önemli ba<jıms ı z fi lmle

rinden biriydi bizce. Fatih Akın'ın hiçbir fi lmi

nin Türkiye'de vizyon görmemiş o lması da bü

yuk bir tal ihsiz l ikti; Temmuz'd" ı l e F~tıh Akın 

sinemasını Türk sinemaseverlere ta nıtmayı he

defledik. Damıa L•lya !Lı/ya 4~ever! da Lukas 

Moodysson adındaki isveçli yönetmenin y ı ne 

Türkiye'de vizyona gi ren ilk fi lmi oldu. 

miz, sineınalarda görülmesı gereken bir tak ım Sonuçta hedefimiz, sinema seyirc isi ne süre klı 

önemlı filmlerı görememenın eksikliğıni hisse- kali tel ı , seçilm i ş, özel fi lmler sunabilmek Bi -

diyor ve de bu konuda aktif olarak bır şeyler raz da gözden kaçmış, ticari açıdan risk l i bul u-

yapmak istiyorduk. Avrupa ve dünya sinema· 

sı ndan ve de bağımsız Amerikan sinemasından 

pek çok filmi görmek iç ın tek şansımız festival

lerdi. Vizyonda daha fazla renk görmeye, daha 

fazla çeşide ihtiyaç olduğunu düşunuyorduk · bu 

alanda bir boşluğu daldurabilmek ana hedefi· 

mizdi. Bu yüzden de 2002'nin baş l arında Bir 

Film'in kuruluş çalışmalarına başladık ve 2002 

Haziran'ında da Bir Film'i fiilen kurduk. 

Bir Film'in dağıtıma giren ilk filmi Danimar

Ica yapımı bir dogma filmi olan Yeni Başla

yanlar İçin İtalyanca idi. Şimdi geriye dö

nüp baktığımızda 1,5 yıl içinde 8 filmi sine

maseverler/e buluşturduğunuzu görüyoruz. 

Bağımsız bir dağıtım şirketi için önemli bir 

rakam! 

E ot ıl~ f ım ımi z Yeni Başlayanlar Için /talyan~ 

ca idi. Bu !ilmin ~ok dnl~orılı bir ilk f ilm oldu· 

qunu dlı şun(ıyorunı. Pek çok aç ıd.:ııı ilkti ger 

çekten; T(Jrkıye 'de QÖ\terime giren ilk dogma 

filnııydi ve de çok severek çalıştık bu film için. 

Seyircilerden de çok olumlu tepkiler aldık, kı 

bu biıiın için inanılma;: bır keyıitı. 

Soıırd Alejandro Arnenalıar'ın ilk filrnı Tez' 

. The>~S!, 7 yıllıl bır gecikııeyle ,ineınaseverlr 

rı_ '~)Undu~· .ır-dındJn yit'". \ o ı< sevdiqırntz bir bc1 

nan film lerden seyırcıyı mahrum bı rakma ~ 

mak .. 

Getirdiğiniz filmiere baktığımızda asimda 

kuruluş amacmızı gerçek/eştirdiğinizi görü

yoruz. Sonuçta Avrupa sineması, bağımsız 

l<endini bildi bileli 'sinemasever' olarak ta 

nımlıyor. üzel Amerikan Robert Lı sesi ve Mi

mar Sinan Universilesi Mimarlık Fakultesi 

mezunu Sırıem,yla ılgılı lik ııı 1'19~ yılında 

çevırmen oldrak ç.~ııış·ııaya taşlad11jı Antrakt 

S nema Derqısı ve H,ıftiılık C' inemcı Gcızete~;,ı . 

l'l9& ya '·adrr Anua~t'ta çeşitli gorevierde 

bUlunuyor. Bır .:ıure ';,lY AD uy~l ğı ydpıyoı 

n 49') ı qqcıı ı kin( ı ı 1 ol ,ır u: qorrlw)u fllj 

·ı -arlı k nıeslf'ğını ın d eıtiğı 4 yıldan >onr,1 

WIJW,turkıyeonline.cr.nı ~ıtesıne .inerna edito 

rü oluyor; bu görevı bırili tıklan onra ise Bir 

Fılm'ı kurma~ ıçın çalıınıalctrcJ başlıyor. 

BİR FiLM 
Bir Fılrıı hır gr1ıp irı(lfn,l ,-ıv•rrn 200/'tlr kur 

.Ju•.cı bır da<iıtım ~ırveı· f ı ıp (alfabeH ;ıray 

ll 8ur u Ka lu, kaan [ge, l<emJILJral. Toıq, . 

A, ır:•_ı ""' T•ınç <;ahin':ic.n olustıyDr 



Amerikan sineması, Uzakdoğu sinemasi ve 

hatta do/ay/1 olarak Tıirk sinemas1. 

EvE·t Boığım• ız T vrk ın~:nasından k:thtel 

f•lnı l er• daiııtnıak da ıeleceğe )onelık ı,teklerı 

m ız el i ıo;ında yer alıyor. 

Filmleri neye göre ve nas1/ seçiyorsunuı? 

li> k ·.ta:.ımız cuv " . . ;el: onı !ılını .•• nıenıız 

qe•ek Ikincı kısta' ise filmır Turkıye'de vızyo 

na bir ~ey katabılme<i, yanı fil ı nın ,ıradan bır 

fi l ın olmamaSI. kendince bir • Zeiligı, bır ayrık 

sıl ğı olrrJ't. lıcar• yanını ıse pek dü~unmuyo· 

ruz qaıiba, •anırım bu da e~ zayı', en amatar 

yanımız. arr'l bır gun qeli·· de sınemayı ~clecr 

bır ticaret olank gorıııeye başlarsJm, <anırım 

bu ışı bırakı rım; çünkü Bir Film hern benim, 

hem de Bır Fil ın'deki tüm arkadaşlarım ıçin ış 

ten çok bir keyif, en büyıj k manevi tatmin ve de 

hen bunu hıçbır maddi tatminle değişmem. 

Bu tip filmierin Türkiye 'de nas1/ bir seyirci 

profili var? Seyircinin ilgisinden memnun 

musunuz? 
İ>tanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın duzenledigi 

Istanbul Film Festıvali ve diğer festivaller ( f 

istanbul, Ankara Film Festivali vs) sayesinde 

bu tıp filmierin kemikleşmiş bir izleyicisi oluş· 

tu. Bunların sayısı çok değil, ama genç seyirci 

yeniliklere çok açık ve de sadece Hollywood sı 

nemasının kalıplarıyla sınır iandınimak istemi· 

yor. Farklı tatlar, fark l ı renkler görmek istiyor. 

Bu anlamda seyircinin ilgisinden ve tepkisinden 

memnunuz. Ancak elbette ki bu filmierin ulaş· 

ttgı seyirci rakamları, Türkiye'nin nüfusu duşu· 

nüldüğünde çok çok az. Ama önümüzdeki yıl· 

larda 'sanat sineması'na ilginin artacağına ina 

nıyorum ben. 

Bağımsiz bir film dağitımclSI olarak filmleri

nize salon bulmakta güçlük çekiyor musu

nuz? 

Salon bulmak elbette ki sorunların en önemlile 

bir 1lm hangi 11lmlerl 

"ltaliensk For Begyndere Yeni Başlayanlar 

İçin İtalyanca " 
Y: L1 <lf · ~c. h .·ı fıg V.T.: 15 ,, ~~~ 2'> ., 

"Tesis ,Tez" 
V: :,ıeıandro Amenabar V.T.: 03 Cwk lOL ı 

" Tape Kaset " 
V: Rıchard Lınkl"•.er V.T: •)7 Şuh t 7003 

" The Bank-Banka: Kelebek Etkisi " 
V: Robeıı. r G ınolly V.T. : lu 'AJr+ 200~ 

"Dol/s Bebekler" 
V: , ıl· 'ıı Kıtoıı< V.T.: 30 Mayı; 2~03 

"Oonnie Darko" 
V: •'ic'- a ~· : .. V.T. : J ı Hazırar l003 

" Im JuliTemmuz'da" 
V: F1tıh M ın V.T.: ll Temmuz 2003 

"Ulja 4-Ever Daima Li/ya" 
V: Luka> Moody,. Jn V.T.: ıs Ağustos 2003 

bence şart. Bu yüzden, bagımsız fırmaların sı 

nema salonu bulabilmesi gerçekten buyuk on~m 

taşıyor· tüm şirketlerin de bol film\ i, bol çeş.tli 

bır vızyon için çalışmaları gerek bence. 

Aslında olması gereken, bu tip filmierin sürekli 

olarak belli salonlarda gösteri\ebilınesı, yanı bır 

'sanat sinemaları' zincirinin oluşabilmesi An· 

cak mevcut koşullar altında, turn şirketler aynı 

salonlarla çalışmak zorunda ve de bu da karşı· 

Bağ1ms1z film şırket/erınm omurler1 k/Sil su
re/i oluyor ya da daha farkir alanlara yonell

yorlar. Bu durum nede rı kayrı;ıldamyor? Bu 

a/andakı diğer dağıt1mc1 fmnalar/a aramzda 

nasil bir ile tişim var. Bu alanda blf ortak 

platform yaratmak mumkun mu! 

" Şu Sl'yı·ci rakamlar; n er a, 4 'i 

I<Jbılıyor oıması g rek a• .ında. Ortak p tfonn 

y, a~ıı;ık el tte kı KOlay bır ı~ değ' ·an-a bel 

k de sektöre' ani r"'da bag m ı cı.: ğ.lı 1 

1( ıl Prt clogru vP apı,. çozu 

Son y11/arda majör dağıtımcl/ar da sanat fil

mi pazanna el atmaya başladiiar. Bu bağim

sız dağıtımCl/an tehdit eden bir gelişme mi? 

Asi rıda hayır B•ı <<ili ır ırurtdı~ırda raşl dı w. 

• e. Maıor Amenkan studyolarırın her-en~ 

sinin bir ~rt·house ıırketı ~:: art• F,x C::e

;ırchlıg~t, Sony Classıcs, Jnı.e..YI Fe 

Hollywood son yıllarda cıddi bı senaryo sık n· 

tısı yaşıyor ve kendire yenı K.ıyrıaKiar arıvc • 

bunun <onucunda da sanat fılmı pazar• dege 
kazanıyor Bence onemli olan sınell"a nı- k.ı 

zanması; ama sonuçta şırketi •ın .ndı çızgı le 

rinden biri Asl ında Türkiye'deki salon sayısı \ıki ı anlayış gerektiriyor; sonuçta tüm şirketler; rini belirlemeleri de, bır marka yaralına anla 

hızla artıyor, sanırım şu anda l OOO'in uzerinde 

sa lon var Turkıye'de. Bu sayı 1990 öncesinde 

300' Iere kadar düşmüştu. Bu sayınlll ve de se· 

yirci sayısının artmasında en büyük etken Ame· 

ri kan majörlerinin Türkiyr pazarına girmesidir 

Sinema sektörundeki krizin zirveye çıktığı 

1980' Ierden sonra seyirciyi yeniden salonlara 

çeken de Hollywood sinemasıdır ve de bunun 

hakkını da vermek gerek. Bugün Hollywood 

filmlerinın ve de tıcarı Turk fi lmlerinin pazar 

payı nı n % 95-97 arasında olması bence ne kö 

tu, ne de yanl ış ... Ancak Turk ı ye'deki sinema 

sektöründe şöy l e bir tehlike var o da tekelle~me 

tehlikesi .. Tekelleşme, sinema sektönıne zara• 

veri r. Sinemaseverlere bol film sunmak, lıenı 

seyircinin sinemaya daha sık gitmesi açısından. 

tıern de sağl ı klı bır vızyon oluşması açısından 

ister majör olsun, isterse bağımsız, aynı pazarın 

büyumesı ıçin çalışıyoruz. Salonların da her tip 

seyircinin taleplerine karşılık verebilmesi ge· 

rek. Bu alanda salonların üzerinde bazen gere 

ği nden çok baskı olabılıyor kı bu da sinema se~ 

törü açısından tehlikelı bir durum. 

'Sanat sinemala rı' kavramına dönersek .. Bu 

yepyeni bir zinc r olarak da ortaya çıkabilir, 

mevcut salonların bir zincir oluşturması şeklin· 

de de yapılanabil ir, arna sonuçta, seyircinin bu 

tip filmlerı nerede bulabileceğini bilrnesı açısın· 

dan bu bence şart ve de önümüzdeki yıllarda bu 

konuda gelişmeler olacaktır 

Sinema işletmecileri bu tip filmiere nasıl ba

/uyorlar? 'Bu tip filmler iş yapmaz ' diye bir 

önyargı var m1? 
.ırıemıyı çok iy ıJilen, filmden anlayan ıııenıa 

m ında göz ardı edilmeını 11 g•~reken bır koru. 

Eylül aymda çok önemli bir filmi daha sine

maseverler/e buluşturuyorsunuz: 11'09"01. 

Nasil bir beklentiniz var bu filmden? 
ll 09 •nı. b ·bıı <~den önemlı ll yo-e-~enı 

bir araya getiren çok oremlı •,e çok ses getır 

ı"11Ş bır proJe. Her yönetmer ll Ey'ul layları 

na çok tarklı perspektıfıerden bakmı:; ve kır>"ı 

kişisel-kurgusal, kı mi ise belgese• ~ı te' ık' I(!Sd 

filmler çıkarmış ortaya. B ız bu r· mi özell le 

ll Eylül'ün 2 yıldönuıııune denK geti me ı~· 

tedik, seyircinin de kay•tsız kalr>ıayacagıPı du· 

şümiyoruz bu filme. Bu filmden sonra ı:k ırıı e 

kendi çizgimizde ıe-leyerek Fatır Akır"ın ilk 

ı Imi Kısa ve Actstz'ı ve çok t.ırtı~rraı• Japo 

t ımı B,ıttıe !?oya/e ı zıey ~i erıe buluştumı<.ır 

plaıılıy-ruz. a 
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