
Handan İpekçi ve Biket İlhan 
un1ut ve cesaret verici bir yolu deniyorlar ... 

seyirci Türl< filmine gelmiyorsa, 
film seyircinin ayağına gider ... 

"1 5 mi(ı·am t•aruıı bir borç l'l! h ir 
jllm/e l>aş/Ja~a kaldım " 

S 
.ınırırn bır yapınıcı-yönetmenın ya 
da ~ .ıpınıcının en korkulu rüya.'!dır 
hu \ t> bu ruvanın ıki kurbanından 

biri R.ıbarn Askerde'"nın yapııncı-yonet

nıc·nı Handan lpekçi n~ "Sokaktaki 
Adam"ın yapııncı-yöneımenı Bikeı ll
han 

Filmini rok zor ko~ullar altında ta
mamlayan lfandan lpekçi, çekim a'ama
"ndayken ıleti~inıe geçtı~i ıelevizyonlar
d.ın olumsuz pnıı alını , fılmin da!\ıtımı 
için gııtı!\i l 11P ,.e Özen de filmi geri çe
,·irince büyük bir umutsuzluğa dü~nıü~. 
1\·nıden tdt'' ızvonları denemi~ ve yine 
Hayır•· \·anıtını al mı~. 'Bır mal vardı (si
n.:ıııanın sanat yönünü bir yana bırakır
sak .sinema ,.e ticaret içiçedir) \·e bu ma
lı üretmek için girdi~im borçlar ,·ardı, 

filıııle bırbırimize bakar halde kaldık. Bu 
durumun bir ~-özümü olmalıdır diye dü
~ünmeye baöladım. Bir mal üreımi~tım ve 
bu m:ılı bır ,ekılde pazarlamarn gerekir 
diye dü~ündüın. Eger mevcut olan Ame
rikan sirketlerinin ıekdınde olan dağıtım 
.ı~ıyla bu olmuyorsa başka şeyler yap
mak gerekn·ordu 

Hantlan !pek~·ı. da~ıtım ~ırkeıJerının 

Babam Askerde-yı kabul eımemelerinı, 
filının tıc;ıri olmama'Ina baglıyor. "Giıti
ğıııı 'lrkeıler filmin ticarı olmadığını dırek 
obr.ık sııylemediler ama bir kere star 
yok lilınde, basralde üç tane ~·ocuk var. 
iık filmını t<:ken tanınmamıs bir yönet
mc n \E' politik bir film. Bunlar da~ıtımcı 
iı,ın tilmin dc·z,nantajları." 

lznıir Film fc·sti\ ali'nde kar~ıla~tı~ı 
fılnıının \"<>netnıenı Ahm~ faik Akın

c ı H.ındaıı !pek çi ip n bir yol gösteriu ol
ımı . • O d.ı fılnıini teledzvon!ara saı:ıına-
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nıış, benzer ko~ullarda kalmıs ve kt·ndi 
imkanları ,.e pbal:ırıy!a filmi gösterime 
sokmaya çalı;-mış. Bunun üzerine dü ün
nıeye ba~ladım." 

Boylece bir filmın senaristı, yapımu
sı \e yönetmeni olmanın verdigi agır so
rumluluk üzerine da~ıtım sorunu da ek
lenir "Politik oldugu içın, filmın hazır bir 
seyircisi 'ardı aslında. Bu en azından ik
nci, demokrat, avdın insanların ilgi gös
terebilecegi bir filmdi Çok uzun u~ra~br 
sonunda 21-27 Nban ı99S'de, Alkuar'da 
ı hafta aynatınayı ba~ardım filmi. Bir haf
tada 7 2 ki~ı geldi. Daha sonra 28 Nisan-6 
J\layıs tarihlerınde Onaköy Kültür .\1erke
zi'nde 99 kişi izledi filmimı Gereklı tanı

tımını da yapamadıgım için film 2 hafta-

kezı'ndt' böyle bir organizasyon gerçek
le~tırdim. 3 günde 5 st'ans düzenleyerek 
toplam .314 kisiye ula~tım Bu rakam üze
rine, do!\ru yolda olduguma karar ver
dim." 

Ancak tüm bunlar işin ba~ıdır ç.o~u 

yönetmen ve yapımcımızın cesaret bile 
edeme}ece~i. Anadolu'nun ıyı ve lüks 
salorılarından, soguk ve pis porno salon
larına kadar uzanan bır macera ba?lar 
Handan lpekçi için. Koltuğunun .ıltına al
dıgı filmıyle, Türk filmi'ni neredeyse 
unutmu~ salonların ,.e seyircilerin kapısı
nı ç:.ılar ve parola>~ ·seyirci gelmiyorsa 
hen onun ayagına gıderim" olmu~ıur 

Anadolu 'daki salonlar \'e seyirciler Istan
bul'dan gelen bu inaıçı ve kararlı yöneı

-<> Filmi ı ya da 2 seans göstermek hem 
salon açısından hem de bızım açımızdan 

bir risk taşımıyor. Çünkü ı haftada 
toplayacağımız seyirciyi zaten bu bir-iki 

seansta topluyoruz. Sinema salonlarının 
hemeh hemen hepsi Amerikan şirketleriyle 

menın adımını geri ,·e
virrnez. "lstanbul"dan 
sonra lzmır, Adana 
Ankara. Eskı~ehır, Çor
lu , Bursa, Alanya. An
talya, Mersin, Zongul
dak, Çankırı, Mugla, 
Uşak, Manisa ve Ay
dın'da, tek kopyayla 
bir ya da iki seans fil
miını gösterdım. ı ya 
da 2 seans göstermek 
hem salon a,ısından 

hem de bizim açımız
dan bir risk ıa~ımıyor 

çalıştığı için, salonu zaten bir haftalığına 
kımse vermiyor. Tek seans için bile bazıları 
nazlanıyor. Artık 'sizin en az iş yaptığınız 

günü ve seansı verin yeter' e 
da [71 ki~iye ancak ula~ahildi. Bu dö
nemde film in hazrr seyircisinin a yagına 
gitme fikri oluşmaya başladı. Bunlar ne
relerdeydi, sendikalarda, odalarda hulu
nuyordu. Bu örgütlenmeleri arayarak, 
onları böyle bir filmin varlığından haber
dar ettim. Bir bakıma tiyatroların yapııgı
nı vaptım . Indirimli olarak toplu bılet sat
tım Haziran ayında Atatürk Kültür Mer-

Çünku I haftada topl:ı
yacagımız seyırciyi zaten bu bir-iki se
ansta topluyoruz. Sinema salonlarının he
meh hemen hepsi Amerikan şırketleriyle 
çalı~tıgı için, salonu zaten bir haftalıgına 
kimse vermiyor. Tek seans için bile hazı
ları nazlanıyor. Anık 'sizin en az is } cıptı
ğınız günü ve seansı verin yeter' diye ıs

rar etmeye ba~lıyoruz. 
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Sezon "mun•ı k.ıd.ır dt:vam cde..:t:gı 
bu zorlu )'okuluk sonunda Handan 
lpek~i'nin hedefi td; kopyayl:ı 20 bin kı
~i 

Bir m.iktar şanslıyım ... 
"Bır ınikur H.ından'cbn şan~lıyım. 

Çünkü 2 kopyanı vardı." diyor Biket 11-
lıan. Ama onun için de farklı bir sonuç 
Rer<;eklt:smcınıs. 'Filmi Wamer Bros. 'a 
gütürdıim, begcndiler :ınc.ık o dt:recc ti
cari bulmadıl.ır. l:lumı ~-ok açıkça söyle
mediler ama benim anbdıgım buydu. 6 
knpyayb pkahilseydik. 1-15 milv.ır pro
mosyona .ıyır.ıhibcydik belki bir ihtimal 
Zaten \Vamer, 'Hayır' da demedi <ıma. 

2-5 sınem.ıyla para kazanamazsınız' de
dı. Arn.ı benıın bu sartlarda bu kadar 
kopya bastırınam ve bu kadar parayı !a
nıtıma ayırınanı mümkün degil, filnıin 

gusteriıne ç'lktıgı gü n lerele ancak 2 gaze
teye 5 günlüi(üne ibn verebildim." 

Kadıköy yakasında girdigi iki sinema 
salonuncia bekleJigi sonucu alanıayan 

Biket llhan·ın "Sokaktaki Adam"ı bu yüz
den Beyoglu'nd.ı gösterime giremeui. 
Filmin Anadolu'da gösterime girebitmesi 
ıse bır bakıma Istanbul'dan alınan so
nu~·lara baglı. "Anadolu yakasında tesa
dlıfen iki tane yüreklı sinema sahibı cık
lı. Bunbr 'Tanum deneyelını. Canınız 

sagobun, bir de Türk filmi obun· Jedi
ler. Film. ayrıca Bakırköy'de Avşar si
nemasında vizyona girdı. O sinema sahi
bi de aynı ~ekilde davrandı. Sonuç; ola
rak ·bir salonumuzu feda edelim' halin
deler. Tabii bu da acı birsey aslında. 

Ama yine de bunu yapmalan önemli." 

Bikeı llhan, sinema salonlarının. da
!);ıtını agları dışında gösterime girmeye 
plı~an Türk filmlerine yer vemıemeleri
nı. dagıtını ap;larının baskısına baglıyor. 

Ancak Euriınages katkısını alan sinema 
salonbrının dJ. Türk filmlerini tercıh eı
memeleri onu oldukça şaşırtmı~. "Ameri
kan egemenliği -kendi adıma değil Türk 
sineması adına- kanıma dokunuyor. Öy
le bir listeleri var ki. Bize yer yok salon
larda. Çünkü biLi kabul etse, \XIarner 
Bros. va da UlP, ·film vermiyorum' diye
cek. Ama bir~eye şaşınyorum. bir sine
macının '; sJ.Ionu. 7 salonu var Bir tane
sinde de Türk filmı gösteremiyorlar mı~ 
Amerikan filmlerınin de hazıl.ırı dolup 
taşınıyor. 2 salonda 10 hafta oyn.ırsa, ta· 
bii bir sonuca varırlar. Türk filmleri için
ele hangisı on hafta \'izynnda kaldı? Ama 
A\rupa'da dedet önlem almış. Par.ı de
gil önemli olan. Llevlet diyecek ki 'her 
semtte bir salon Türk filmi gösterecek' 
Yani Eurimages gihi. Diyecek ki 'Al ~u 3 
milyarı. i~ yapsın yapmasın Türk filnıı 

göstereceksin. ·. :;ıu anda aklıma gelen 
bir çare bu. Bu arada Eurim;ıges sinema
sı Alkazar'a da gittik \'e sonuç alamadık. 
Çünkü para ~azanmak ıstiyor!Jr. Çok şa-

"Babam Askerde"nırı go~t~rım rwcera~' 
----ı 

1 

Gösterim yeri Tarih Seans Seyirci 
imınbul ALKAZAR 21-27 Niaan 35 seans 72 ki,ı 
!stanbul OKM 28 Nison-6 Mayıs 99 ki~i 
!stanbul AKM 2,J..t Haziran 5 seans 314 kiJI 
!stanbul Odeon 24 Haziran ı seans ı9 k.i~i 
lzmit Altınnal 8 Temmuz 2 seans ıoo kişi 
Adana Arı ı9 Temmuz 2 seans 350 kişı 
Ankara AKM ı9-22 Temmuz 8 seans 2ı8 kişi 
Eski~ehir Arı 27 Temmuz 3 seans ı66 kişi 
Çorlu Çiçek 15 Ağustos 2 seans ı5o kişi 
~ursa Sönmez 
lzmir Türk-Amerikan 

ı7 Ağustos 3 seans 250 kişi 

Derneği 
Alanya Grand Otel 

24 Ağustos 3 seans 250 kişi 

Açıkhava Sineması ı-3 Eylül 3 seans 74 kişi 
Antalya Belediye Solonu 9 Eylül 2 seans 330 kişi 
Mersin Gediz ı B Eylül 2 seans 293 kişi 
Zonguldak Belediye Ekim 2 seans 29ı kişi 
Ankara Kızılırmak 13-ı5 Ekim 2 seons 850 kişi 
Istanbul 20-26 Kasım ı8 seans 460 kişi 
Çankırı (Porno) 30 Kosım 
Mu~a Zeybek 7 Aralık 
Uşa Park 9 Aralık 
Maniso Beyaz Saray 14 Aralık 
Aydın Yeni Sinema ı7 Aralık 

TOPLAM 

'* Bir sinemacının 5 salonu, 
7 salonu var. Bir tanesinde 

de Türk filmi gösteremiyorlar 
mı? Amerikan filmlerinin de 
bazıları dolup taşmıyor. 2 
salonda ı O hafta oynarsa, 

tabii bir sonuca varırlar. Türk 
filmleri içinde hangisi on 

hafta vizyonda kaldı? Devlet 
diyecek ki 'her semtte bir 

salon Türk filmi gösterecek'. 
Yani Eurimages gıbi. Diyecek 

ki 'Al şu 3 milyarı, iş yapsın 

yapmasın Türk filmi 
göstereceksin e 

şırdım. madem bir destek alıyorlar bunu 
göstermek zorundalar. Ancak Eurima
ges'ın yaptınını yok." 

Film-Yön'ün, "Sokaktaki Adam" ile 
lulk galalarına basladıgını söyleyen Bi
ket !lhan. bunu diger filmler için Je uy
gulayacaklarını belirtiyor "Filmımin halk 
galası için Kadıköy As Sineması da öz\·e
riJe bulundu. 'Bilet kesmeyelim, herkes 
gelsin' dedi. Bu da önemli bir,ıey Biz 
parJsız yapın diyemedik, o kendiligın

den söyledi. Çocukluğumda ve gençli
gıtnde sınemaya giderdik; Muzaffer Te
ma, Leyla Sa)'Jr gelireli Çıkarlardı. çiçek 
\'erilirdi. Alkışlardık, ellerini sıkarclık . 

\!alum dokunma duygusu seyircinin O 
gün herkes doluşurdu. Merak ederlerdi. 

ı seans 250 kişi 
1 seans ı60 kişi 
6 seans 302 kişi 
2 seans 355 kişi 
ı seans 255 kişi 

104 seans 5.608 kişi 

Gerçı şimdi eski;,i kad:ır merak rok, 
medyadan dolayı her gün herkes tele\ iz

yonlarda. Ama yıne de ben bır h.ırekeı 
olaca~ı düşüncesınde)inı . Hatta seyiru 
gelıp istedı~ı soruyu sorsun, du~un

celerini söylt:>ın.' 

Çözüm arayvşlarının parçabnmıs al
ması ve herkesın sadece kendısını kur
tarmaya çalışması ikı kadın yönet 
menimizı de rahat-.ız edivor. hirlc~me 

yönünde atılacak her .ıdımda ver .ıl.ıcak
larını söylüyorlar, Türk filmkrinin ortak 
bir dagıtım ;ıgı Inırması \·onunde çalış
malar yapacaklarını belirııyrırlar, hatt.ı 

bu dagııım agında yer cılan filmlerın gos
terilecegi salonların olu~ıurulmasını L'

tiyorl.ır Bir filmin sinemalarda gösıeril
meden, televizyonlarda göstt:rilme>ınin 

sinemamız ıçin ne kadar zararlı ol
duğunun farkındalar hatta bir filmin en 
azından 2 yıl tele,·izyonlara satıl

mamasını söylüyorlir \ -e her ikisı de. 
zorlu bır yolda. yalnız adımlarla 

yürüdüklerinı. sorumluluklannın agır· 

lıgını biliyorlar. Çabaları bu yüzden 
cesaret ve umut \'erici ... Oe\~ımı gelir mi 
bilinmez. Çünkü atılan .ıJıml:ır bilino;ten 
çok zorunluluklardan meyd;ın.ı geliyor 
tele\·izyonlar filmlerı "uın almayınca 

tele\·izyonl:ıra bır süre .satmam,ı k.ırarı 

alınıyor. büyük dagıtım agların.ı 

girerneyince bireysel çözılınler ar.ınıyor 
\'e sinemacılarımız, birbiriertnden haher· 
siz. farklı yerlerde f;ırklı çözümlerle bı.r 

çıkış yolu arıyor , ancak yollar bır turlu 
kesışmiyor 
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