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Gülseren Güçhan ile bu yıl 

beşincisi gerçekleştirilecek 

etkinlik üzerine konuştuk 

SÖYLEŞI ENİS KÖSTEPEN 

YAMAÇ OKUR 

Eskişehir Sinema Günleri'nin yola ÇiklŞ nok

tasi ve vizyonu nedir? 

F lıyı. ft ~t vallerınin h ısı ne yazık kı buyUk 

~entlerle sınırı ı ve pf'k çok ınsanın bu festival· 

lerı yakından ızle!T'e şansı yok. Farklı uıkelerın 

sinemalarını tanını.ak, sinema tarihil'\e geçınış 

klasık filmiP:-ı ızleyebilmek, sınerrıa uıerıne du 

ıur-ıek tartı~ak baıka kentlere ıitmeden, 

y~dıgımız kentte de qerçekleşernez mıydı? 

Bu duşunc•~ Anadolu UnıverSitesı rektbru Prof. 

Dr Engin Ataç ır ve dekanımız Prof. Dr. Sezen 

U olu'nun bizi hfoyecanla desttklerrıesı ile hayat 

buldu. lik yıl gordiığumuz büyük ilgi biz' <e'-"· 

retlendirdi Şimdi sayıları her yd art.:tn bir se

yın_ ı kıtlemız var bu beş yılda deneyımlerimiz 

arttı. Sınema GUnleıı'nin giderek: kurunısalla· 

ıan w ke-nt ı ıle bütlınl~n bir fe ,tıval olabilme

Sı içuı de çabalarımız urecek 

Smema Günleri nas1l organize ediliYor? Film 

seç;mlerini kimler yap1yor? Onur konuklafi 

hangi knterlere göre ve kimler taratmdan 

seçiliyor? Ogrencilerin organizasyondaki ro· 

lu nedir? 

F kuıtemı ııı dort bblumu var Sinema Televız 

bb o ı o ı ı k 

von, Reklamcılık ve Halkla ilişkiler, Basın Ya 

:-~ın ve Iletışim bölüımi. Sınema Gunlerı ekibini 

bu bolumlerın oğretim uyeler olu~turuyor. 

Filmlerın seçımi, spansorların aranması basın

la tlitkıler, tamtım kasetle-rı hazırlanması, afi~ 

ta~rımı kitabın yazılması, kısaca ':ırganizaS· 

yonur tumunu teorik olarak 'lğrettığımız dPrs

lerin L.lyqulaMa alanı olarak dl.ı~nur~k Sıne

r."a Gunleri'nın okulun egıtim amaçları le tJm 

olardk çakı~tığını .)()yleyebilir ı Sıneına Gunle 

rı için hepımız seferber olduk Hepımizin okul

da pek çok qOrevı var. onların arasında Sınema 

Günler 'ni hazırlamak oldukça yorucu. Buna. 

r:ığme-n hazırladıqımız programı izlemeye qe 

lenleri gordüğumuzdf' bütı.in yorgunluğumuz 

geçiyor. $ınema Gunlerı tamamen bize ':lit bir 

ıey olarak goruyor ve onu çok Onemsıyoruz 

Her yıl 'itrı.enıaya emek v rmlş :Xıygınlıkları 

bbu! qörmu~ sınema ins •. mlarına onur OdUIIer 

ver·yoruz Bu ~çını ekıp :trc.:s.ındak tartıjm.;! 

larla oruya ~ıkar. Geçmiş yıllard> lk.SV baş· 

kanı ~ak ır Eczacı~• Atıf Yılrraz Hulya Koç 

ytğit On~ııı-r K.1vur F:ıtma Gırik ?nur konuqo

m z oıdul;n. Bu :rılkı konuklarımı ı Turkarı Şo· 

n 

ray ve Atilla Oorsay olacak Oğrenciler Sınema 

Günlerı ekibine gösterimler ba~ladığında katı 

lırlar. Konuk ağırlama, salon görevlisi, gişe gö

revlisi, makine daires.ı görevlisi -en çok ıstedik 

lerı ı~ de budur· \le altyazı goreviisi oalrak ça 
lıtırlar. Bu qörevlere seçilmek için o kadar i~ 

teklıler kı, sinemJ gunler. suresince yaşanan 

koşturmacadan hıç şıkayet etmezler. Hatta ek• 

bf' katılamayanları da bazen nasıl teselli edece· 

ginıi. · bılemeyız. 

Bu y1lki Sinema Günleri'nin programmda 

neler ön plana ÇlkfYor? 

Bu yıl bütçe ·,orunları film .ayımııı kısıtlarna 

mızı qerektirdi. Dunya Sinemasının Genç Yıl

dızları bölümünde-n Avusturya yapımı Ulrich 

Seidl'in yonettıği Cehennem Sıcag1 insan ili~ki· 

lerındekı ;ogukluğu, cehennem sıcağının ya~n

clığı günlerelP c;eyırcıye adeta soguk ter dokture 

rek anlatıyor, azeilikle Avusturya sim~rnasını 

tanımak çın iyı bir fırs.;ıt. Sınenn Tarihinin 

UnutulrrJıları, kdçınlmama~ı qereken ikı ba, 

yapıt muyor. ıstvan Szabo'nun Meplıistdsu ve 

Rohert Bresson'un Bır Idam Mahkufl'u KJçl• 

filmler: Mephl5to, c;;;zabo'nun en ıyı filını denı v 



lebilir, mutlakd gorulrnelı. Bre• son'un filmi Ey yıllarda da ~ok .ınırlı ıdi. ·NT'nin yaptığı ta~· 

kişehir'clcıkı sinem.:aseverlerin bilŞka bir yerde ma .ponsorluğunun dışıncla butçemize Oneıni 

bulamayacak lan bır film. B resson'un benzersız katkıda bulunacak s(Jon~orluk yoktu. Bu yıl hi( 

üslııbunu bır tek filmde de olsa lanıma fır•.atı ::.porısorumuz yok Blıt~ımırı tamamı Universıtr 

bulacaklar. filrııin ardından Bresson'u ve sine mizin rektdrluğu tarafından kar'jılanıyor. S int" 

masını ,Jnlatnn bir söyleşiyi Paris Unlversitesi m.::ı Gunleri'nın yapılması tehlikeye duşunce, 
!:iinema Okulu'ndan konuğumuz Nachiketas 

Wiqrwsarı ile yapacağız Geçmiş1 Olmayan 

Adam bir Finlandiya fi l mı. Yönetmen Kauris· 

mdkı'yi ve Finlandiya Sinemasını keşfetmek 

çok ilgınç olacaktır. Dünya Festivallerinden bö· 

lümünde Claude Chabrol'un l(ötuluk Çiçegi ad

lı filminin ardından konuğumuz Wigne•3n'ın 

Chabrol 'i ineması hakkındakı söyleşısı de prog 

raınımııın öıı~ çıkarı gosterimlerinden. Türk Sı 

nema:.ı bollımünde seyircimiz çoktandır bekle· 

diği, nitelik'' Turk tilmlerıni görme fırsatını bu· 

lacak Özellikle Uzak, >ır Çocuklan ve Gon 

ltmıdek1 Koşk Olmasa filmleri. Sinema Günle

ri'nin dışında Eskişehir'de Türk Sinemasınırı 

böyle filmlerini görme sansımız pek yok. 

Birçolc yönetmeni, oyuncuyu, senarist ve si

nema yazarını Eskişehir 'de ağ~rllyorsunuz. 

Söyleşiiere ve panellere kal1llm nasil? Bu se· 

ne ki konuklarımı kimler olacak? 

Sinema Gunleri'nın dmaçlarından biri de sine· 

ma alanındakı dlışuncelerin tartışılabilece9i, 

deneyımierin aktarı l abi l ecegı ortamlar hazırla 

mak 5Pyredilenler üzerine filmi n yaratıcılan ile 

c.oyleşiler yapmak paneller ve ;eminerlerle bil 

gilerl dennleştirmek. Geçtiğimiz yıllarda Ko· 

rıuk Sınema Okulurnuz, Florida State Üniversi· 

tesı Sırıema Okulunun bğretım liye ve öğrenci· 

leri idi ve onl.ırla çok bcıjarılı geçen atölye ça· 

lışmaları yapmıştık Başka ülkelerden sınema 

okullan davet edip bunu tekrar sürdürmek isti· 

yoruz. Seyırci kitlemizin çogunluğunu öğrenci 

ler oluşturdui;ıu için katılım oldukça yüksek. Bu 

senekı konuklarımız Nachiketas Wignesarı, 

Handan lpekçı, Nuri Bilge Ceylan, Fusun De· 

mirel, Aydın )ayrnan, U mit Cin Güven, Tayfun 

Pirc:elimoğlu, Nur Sürer. Türkan Şoray ile SeJ. 

vı Boy/um Al Y.ızmalm, filminden sonra bir 

soyleşi yapılacak Atilla Dorsay sinema eleıtır

nıenliği konusunda seyirciterimizin sorularını 

yanıtlayaca~ 

Sinema Günleri kapsammda k1sa filme yöne· 

lik olarak etkinlikleriniz var m1? 

FJkultemiJ.df Sinema Günlerı'nden ônce öğren· 

ci filmlerı yenfuji yapılıyor, TOrkiye'den \'e yurt· 

dışından pek çok kısa film gösteriliyor. lleriki 

yıllarda ~ınertıa Gunlen'ııin orqanizasyonu 

ıçınde}' alm·l' ını duşünı.yoru7 

Sinema Günleri 'nm bütçesini nas1/ karşill

yorsunuz? Film gösterim ücretleri nedir? 

Spansor desteğiniz var m1? 

Ciınem C tınlen·ı n <ıpon Of dbteQi qeçtiijimiı 

rel<törümüz Engin Ataç, bu işin sürdürülme#ı 

gerekliliğine inanarak her türhı desteği ı;ağladı. 

Film gösterim i..ıcretleri öğrenci 1 500.000; 

t.:ım 2.000.000 TL. Fiyatları yıikse1L"11eyı du

$Unmedik ÇünkU öğrencilerin mümkün olduğu 

na çal<' filmi ızleınelerinı 'stiyoruz 

Yerel ve ulusal basmm Sinema Günlw 'ne 

bak1ş aps1 nas1/? Yeterli desteği görüyor 
musunuz? 

Eskr?ehir'dek yen•l basını böyle bir etkinliğe 

yeterınce yer verebilecek cJUzeyde görml.ıyorum. 

U lus.:ı.l basının kı.Jittlr-sanat ~ıaytalarında haber 

konusu olabiliyoruz. Şimdiirk bu da sınırlr ölçü· 

lerde biz ne kadar gelişkin bir program sunsak 

da Anadolu'daki etkinilkierin lstanbul'dakile

rin yanında seslerini ne kadar az duyurabildik

leri de bilinen bir ~ey. 

Bir üniversite /centi olan Eskişehir'de bir de 

İletişim Fakültesi ve Sinema-TV bölümü bu· 

lundugu düşünü/ünce, Eskişehir'de bu kitleyi 

tatmin edecek bir film gösterim ag1 var m1? 

Vizyon filmleri hPr yerdı olduğu gibi çoğunluk 

la Amerikarı fılmlerine ait. Avrupa sinemasının 

örneklerini ise çok az sayıda izleme olanağı var, 

bir Asya, bır Uzakdoğu filmini ya da Iran filmi

ni görme şansı ise hiç yok U niversitedeki Sıne

m.:ı Anadolu, kendi çapında alternatif bir sine· 

ma salonudur, kentteki sinemalarm yer verme

diği nitelikli filmiere yer verebiliyor Sinema 

Günfen kentimiıde sinema adına yapılan telr 

etkinlik Bu nedenle de onemli bir bojluğu dal 

duruyor kanısındayım. Otekı Ulkelerin sinema

larını merak eden, :)inema tarihinin klasiklerini 

ızlemek, dolaşım agına gırmeye nitelikli Türk 

filmlerini gOrebilmek ısteyenler için ~inema 

Günler :ok önemlı bir eksiklıği gıderıyor. 

Film gösterimi yapmak d1şmda Sinema Gım

leri geçen y1llar içinde Eskişehir'deki ya da 

daha genel olarale Türkiye 'deki sinema kül· 

türünün biri/cimine sizce nasil kalk1da bu· 

lu11du? 

l.itanbul VE Ankara Film Festivallerı'nin Turki

ye'de c;inenıa ortamına çok olumiLı katkıları ol

nıu~tur; )inema salonlarında Odı.il kazanmış a

nat filmlerinin qöster lebilnıo ~ansını bu festi 

valler yaratlı ııtır_ A~ııı ~l?kılde bu testıvaller 

~ndi )('vırcilr• ını de yaratrrıı~laniır Si nemada 

populer sınenıanın dışında far~lı anlatımlan 

anlay,ıbilmek. belli bir sinem .. ı kültUrünlı gerek 

tırır. Bunun ıçın de çok :ıyıda nitelikli film iz 

lernek Pn iyısıdir. !~te festivaller bu olanağı sağ 

s. 
Anldalo On ıv•rs l tlll 
Uluıl•rt~lsı Enı,ahir 

Sinema Günleri Jı 
7-13Hou.21103 

lar seyirciye. Eskişehir Sinema GUnlerı mUte

vaıı bir şekilde bunları gerçekleştirnıeye çalışı

yor. Henüz büyi.ık bir iddiası yok ama beş yılda 

varılan nokta, çok degişik ortamlardan gelmı$ 

insaniann ilk yıllarda, alı~kın olmadıkları anla

tırnlara karşı gösterdiklerı tepkinin bugün lıiç 

olmayışıdır. Okulumuzdaki sinema öğrencileri 

nin dışındak. !;eyırc.ılerirniz ı~,-ın bunu gı ılemıe 

diğimı soyleyPbilirim. Biz Türh;e'dek lletişım 

Fakülteleri'nın ıığretim uyelefl ve oğrenı ilerini 

de konaklann konusundJ )'ardım saglayarak 

Sinema Gunlerı'ııe davet ediyoruz Sanırım i' 

anda bOyle geni~ bir organizasyonu yapan baş· 

ka bir devlet Universitesı ve lletışım F'akultesi 

yok. Bunl.:ırr sinema kültürünün birikimine 

olumlu katkılar• olarak deqerlendirebilinz el· 

be tt e 

Öğrenciler d1şmda, Eskişehir kenti de Sine· 

ma Günleri'ne ilgi gösteriyor mu? 

Ogrencilerın dı~ıııda kentıılerirı ~ ıneır a Gunl~· 

rr'nf' ilgisı :.Jnıtımı kenttE." ne denli başanlı bir 

~ek lde }'apars..ık o kadar çoqalıyor, kJtılırn ar

tıyor. kPnt içinde bır sinemada filmiPrimizin 

qos.terllmemesı bellı sey•rtiyı zoıfuyor. Ama 

gerçek ::ıinemz:severler için bu da hıç onemli t:1e· 

~il. artık tanıdıqınıız kimı sinema gunler• mu· 

d?vimlerı h •r yıl gdrnıP~ten memnunuz 

Sinema Günleri ile ilgili ileriye yönelik plan

larmiZ neler? 

Uluslararası Eskı ,ehir Sinema Günlerı ilerıde

ki yıllarda özellikle genç sinemJcıi.Jr•n filmlerı 

ne ağırlık vı:rerı, smenH. tarihınin ustalarının 

toplu qosterımlerini yapabilen, dünyanın çe)it/i 

ulkralermdr>ki sınenıa okullarını ağır la :yan tJiu: 

lar ansı st.mdartlan yak.ılayabiimi} tıir fesf 

val olmalı. l.yle bır festıval ı.Jrtversıteınızın 

kımli9i ıle de ortı .. e:ek E ıkı~hir Sinern.= ·lur 

ler sınenıtı sanatına tutkun ınsanları Anade

lu'd, buluşturacakt•r. a 

67 


