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DOSYA: Alternatif Filmler Nerede İzlenir?

“Başka Sinema  
Esnek Bir Proje”
İmre Tezel

Ülkemizdeki dağıtım koşulları son dönem-
de özellikle bağımsız sinemacıların başını 
çokça ağrıtıyor. Emek ve para sarf edilen 
eserlerin yalnızca festivallerde görünür 
olması, vizyona girmeyi başarsa bile bir 
haftanın sonunda gösterimden kalkması 
hali hazırda çözüm bekliyor. Festivallerde 
ödül kazanarak takdir gören filmlerin dahi 
“salon bulmak” gibi bir mesele ile yüzleş-
tiği biliniyor. Üstelik her geçen gün ba-
ğımsız sinema salonlarının kapanması veya 
büyük salon zincirlerine eklemlenmesi 
çözümü zorlaştırıyor. Kasım ayı itibariyle 
hayata geçen Başka Sinema yerleşik da-
ğıtım sistemine bir alternatif oluşturmayı 
amaçlıyor. Proje direktörü İmre Tezel ile 
Başka Sinema’yı tüm yönleriyle konuştuk 
ve bundan sonrası için planlarını öğrendik. 

f Nasıl başladı bu proje, Başka Sinema 
nasıl doğdu?

Projenin başlama nedeni hem yurtdı-
şındaki uluslararası festivallerde hem de 
Türkiye’deki festivallerde ödül almış filmle-
rin ya da ses getirmiş filmlerin ya da daha 
ticari olmayan filmlerin vizyonda yeteri 
kadar yer bulamaması. Bazen vizyona gire-
memesi bazen de vizyona girip hemen çık-
ması, bunun sonucunda da izleyiciye ula-
şamaması. Duyurulamaması bir yandan… 
Bizim amacımız şuydu; bu tip filmleri 
izleyiciye ulaştırıp bunun tanıtımını yapa-
lım, bunun programı önceden belli olsun, 
sinemaseverler filme ulaşana kadar vizyon-
da kalsın bu filmler. M3 filmle Kariyo & 
Ababay Vakfı’nın iş birliğiyle Başka Sinema 
oluşumu hayata geçti. Bu da yaklaşık 8-9 
aylık bir süreç. Bunun içinde hem ilk fikir 
aşaması, sonra sinemalarla görüşmeler, 
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sonra çeşitli işbirliklerinin oluşturulması 
var. Mesela vakıf gibi... Daha sonrasında 
bizim destekçilerimizle görüşmemiz falan 
uzun bir süreç var.

f Proje çalışmalarının hayata geçirilme-
si 8 ay sürdü dediniz. Peki bu 8 ay süre 
içerisinde yaptığınız görüşmelerden nasıl 
tepkiler aldınız?

Başka Sinema esnek bir yapı. Sinemalarla 
görüşmelerimizde onların önüne bir şey 
koyduk ve onlar kabul etti diye birşey yok. 
Hep birlikte şekillendirdik. Biz önerileri-
mizi sunduk, onlar da önerilerini sundular. 
Zaten izleyiciler bu tip filmleri bu salon-
larda izlemeyi seviyorlar. İzleyicinin alışık 
olduğu salonlar, ayrıca bu sinemalarla 
hep işbirliği içindeydik. Sadece bu salon-
lara gitmedik. Hiçbir yeri dışarıda bırak-
madan birçok yerle görüştük. Başlangıç 
için bu sinemalarla yürüyoruz. Fakat hem 
İstanbul’da hem Ankara’da başka salonlar-
la görüşmeler sürüyor. Hem de başka şe-
hirlerde Başka Sinema salonlarının olması 
için çalışmalarımız sürüyor. Onların dahil 
olmaları için bazı yerlerin daha fazla şey 
görmeye ihtiyacı olabilir. Herkesle iletişim 
halindeyiz ve çok daha fazla şehre yayıl-
mak istiyoruz.

f Teknik olarak değişiklikler oldu mu 
sinema salonlarında ve filmler üzerinde? 
Bu sinemaların analog iken dijitale 
geçmesi ya da filmin dijital iken analog 
gösterilmesi gibi değişimler yaptınız mı?

Evet, aslında sektörde böyle bir değişim 
var. Dünyada 35 mm kopya diye bir şey 

kalmıyor. Birçok ülke bugün tamamen di-
jitale geçmiş durumda. Türkiye de geçme 
aşamasında. 2000 salonun 300 civarı 
dijitaldi; fakat yıl sonu itibariyle çok daha 
fazla artacak. Bu salonlarda da 35 mm 
olarak göstermenin imkânı olmadığı için 
artık onlar dijitale geçmiş durumda.

f Peki, gösterime girecek filmleri neye 
göre belirliyorsunuz, belli bir konseptiniz 
var mı ya da filmin taşıması gereken belli 
özellikler?

Esnek bir yapıyız derken bu her şeyi kap-
sıyor, çok yazılı kurallarımız yok. Bizim için 
aslolan sinemaseverin hoşuna gideceğini 
düşündüğümüz filmleri göstermek. Şu ana 
kadar Kasım ayındaki filmlerden görece-
ğiniz gibi bu filmlerin genelde -hem yerli 
hem yabancı filmler için söylüyorum- ulus-
lararası festivallerde gösterilmiş olması ya 
da yarışmada olması durumu var. Mesela 
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Mavi En Sıcak Renktir filmi Altın Palmiye’yi 
aldı Cannes Film Festivali’nde. Yarışmalara 
girmiş, ses getirmiş filmler arasından seçi-
yoruz; fakat bu Kasım ayında böyle. Kasım 
ayının bir filmi de Byzantium, o filmin 
hiç böyle bir şeyi yok, hatta bir vampir 
hikâyesi. Sadece yönetmeni Neil Jordan 
nedeniyle orada. Yönetmeni ilgi çekici ola-
bilir, senaryosu ilgi çekici olabilir, konusu 
her şey olabilir, bir festival geçmişi olabilir 
ya da hiçbir şey olmayabilir. Böyle filmler 
de var programımızda. Yerli bir film, bir ilk 
film olabilir, mesela Mavi Dalga, önümüz-
deki aylarda programımızda göreceksi-
niz. Dediğim gibi çok köşeli bir yapı yok. 
Sadece sinemaseverlerin içindeki herhangi 
bir şeyden etkileneceği ya da onlara hitap 
edeceğini düşündüğümüz bizim de sevdi-
ğimiz, farklı kriteri olabilen, süprizlerle de 
çıkabileceğimiz bir seçki.

f Filmlerinizin belli bir gösterim sırası 
var mı? Avrupa filmleri, Türkiye yapımı 
filmler gibi. Bir günde belirlediğiniz belli 
bir sıralama var mı ya da hafta içinde bu 
kadar Avrupa filmi göstereceğiz bu kadar 
Türkiye’den?

Böyle bir sıralama koymamız doğru ol-
maz. Çünkü bu kadar sayıda Avrupa, yerli 
yapım demek yerine şunu yapmamız ge-
rekiyor. Her filmin kendine göre bir hayat 
çizgisi oluyor. Yurt dışı festivallerde gös-

terilmiş oluyor, yurt içindeki festivallerde 
gösterilmiş oluyor ve artık vizyon zamanı 
geliyor. Genel vizyon takvimine baktığınız-
da her filmin uygun bir zaman dilimi olur. 
Biz M3 film ve Başka Sinema olarak filmin 
en hayrına olan zamanda koyuyoruz her 
filmi. Dikkat ettiğimiz şöyle şeyler olabilir 
tabii; benzer filmleri ard arda koymamak, 
yerli filmleri ard arda koymamak, yani 
programın içinde birbirlerine zarar verme-
meliler. Filmlerin Başka Sinema salonu dı-
şındaki hayatları, festivaldeki gösterimleri, 
her şeyden gerekli faydayı sağlamış ol-
maları gerekiyor. Filmin yolunu en iyi nasıl 
açabiliriz ona göre bir program yapıyoruz.

f Peki, hafta boyunca kaç günde kaç film 
gösteriyorsunuz, nasıl belirlediniz onları?

Bir filmin vizyonda kalma süresi çok 
önemli izleyiciye ulaşabilmek açısından. O 
yüzden her filmin en az 4 hafta vizyonda 
kalmasını istiyoruz. Bunu yapabilmek için 
seans mantığını değiştirdik. Onun da daha 
esnek bir yapıda olması gerekiyor. Başka 
Sinema salonuna gittiği zaman o gün se-
yirci en az üç film izleyebiliyor. Normal bir 
hafta boyunca sadece bir film gösterilmi-
yor. Bu sayede de her bir film en az 4 haf-
ta vizyonda kalıyor ve bütün bunlar ayın 
başından itibaren bir takvimle izleyicinin 
önünde oluyor. İstediği gibi kendi prog-
ramını yapabiliyor, bir filmi kaçırınca daha 
sonra nerede görebileceğini biliyor.

f Filmlerin vizyonda kalma süresini iz-
leyicinin izleyebilirliğini artırmak üzerin-
den planladığınızı söylediniz. Peki, filmler 
salonlarda eşzamanlı olarak mı gösteri-

Festivallerin güzelliğini ve heyecanını 
bütün yıla yaymak, hep beraber paylaş-
mak ve seyircilerin bu filmleri görebile-
ceklerini hep bilmeleri niyetindeyiz.
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lecek yoksa her salonda farklı filmler şek-
linde mi olacak?

Eşzamanlı olarak gösteriliyor. Aynı anda 
aynı filmler aynı yerlerde gösteriliyor. 
Sadece sinemaların kendi yapılarındaki 
birtakım farklılıklar nedeniyle seans ara-
larında on beş dakika falan oynama ola-
biliyor. İlk seansta dört salonda da aynı 
film, sadece ilk seans saatleri farklı olabilir. 
Bunun yanında etkinliğe yönelik geceler 
de olacak. Mesela kısa filmler gecesi, bel-
gesel gecesi, öngösterimler, bir süpriz film 
gecesi, hiç adını bilmediğimiz farklı film 
seansları da var. Bunlar da yine dört sine-
mada eşzamanlı olarak gösteriliyor.

f Bu etkinlikleriniz seyirciyle sinemayı 
etkileşimli hale getirecek.

Çok doğru hem sinemayla seyirciyi, hem 
de seyirciyle seyirciyi kendi içinde, hem 
bizimle seyirciyi. Bu şekilde bu heyecanı 
ayakta tutabiliriz diye düşünüyorum. Hem 
de bir şeyleri daha farklı bir yere götü-
rebiliriz, geliştirebiliriz ya da karşılıklı bir 
uzlaşı noktasına gelebiliriz, yeni fikirlere 
karşılıklı açılabiliriz. Bizim için önemli olan 
Başka Sinema’nın çevresinde bir topluluk 
oluşturmak ve o ne kadar geniş bir toplu-
luk olursa o kadar mutlu olacağız.

f İlk haftanızda gerçekleştirdiğiniz bir 
etkinlik oldu mu?

Hayat Boyu filminin özel gösterimi var-
dı film ekibinin katılımıyla. Daha son-
rasında da soru-cevap yaptık Beyoğlu 
Sineması’nda. Bu gerçekten insanların ilgi-
sini çeken bir şey; çünkü seyircinin hemen 

filmi izledikten sonra ekiple konuşabilme-
si, onları biraraya getirmemiz istediğimiz 
bir şeydi. Önümüzdeki günlerde belki 
Ankara’da da olabilir.

f Seyircilerden ve film ekibinden nasıl 
tepkiler aldınız bu etkinlik sonrasında, 
neler söylediler gösterimler hakkında?

Şu anda inanın hem seyirciler hem yö-
netmenler çok heyecanlı. Gerçekten de 
herkes böyle bir şey bekliyormuş. Herkes 
çok destek oluyor. Festivaller de aynı şe-
kilde. Biz bir şeyin alternatifi ya da rakibi 
değiliz. Tam aksine festivaller en büyük 
destekçilerimizden, onlar da bu salonlarda 
festivallerini sürdürmeye devam edecek. 
Herkes için en iyisi nasıl olacaksa olsun 
gibi bir planımız var. Herhangi bir şeyi bir 
salondan çekmek, öbürüne izin vermemek 
gibi şeyler söz konusu bile olmaz. Çok 
destek alıyoruz yapımcılardan, yönet-
menlerden, izleyicilerden, salonlardan, 
festivallerden ve birlikte çalıştığımız birçok 
kurumdan. Başta aksaklıklar olacaktır or-
ganizasyon açısından. Bir sonraki aşamaya 
taşınmadan önce bunları tespit edip gi-
dermemiz gerekiyor ki daha sağlıklı iler-
leyelim. Böyle şeyler olursa da şimdiden 
özür diliyoruz. Elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz aksaklıkları düzeltmek için. Ama 
kötü bir tepki almadık.

Bizim amacımız şuydu; filmleri izleyiciye 
ulaştırıp bunun tanıtımını yapalım, bunun 
programı önceden belli olsun, sinemase-
verler filme ulaşana kadar vizyonda kal-
sın filmler.

DOSYA: Alternatif Filmler Nerede İzlenir?
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f Bir festivalin sürekli devam etmesi gibi 
bir durum. Devam eden bir festival var, 
bağımsız filmler sürekli izleyenebiliyor. Bu 
projeyle festival havası sürekli devam ede-
cek diyebilir miyiz?

Bizim kullandığımız slogan “Bize her gün 
festival”. Gene de herkesin bilmesi gere-
ken bir nokta var. Festivallerde bu filmler 
nasıl en iyi olacaksa, ilk gösterimleri fes-
tivalde olacaksa gene o şekilde ilerleye-
cektir. Festivaller açısından biz bir şey 
değiştirmek peşinde değiliz. Biz sadece o 
festivallerin güzelliğini ve heyecanını bü-
tün yıla yaymak, hep beraber paylaşmak 
ve seyircilerin bu filmleri görebileceklerini 
hep bilmeleri niyetindeyiz. 

f Yapım tarihi eski olan, çok gösterim 
imkânı bulamamış filmlere de yer verecek 
misiniz yoksa sadece güncel filmlere mi 
yer vermeyi düşünüyorsunuz?

Şu anda sadece sizin de dediğiniz gibi 
güncel filmlere yer vermeyi planlıyoruz. 
Bunun yanında şöyle şeyler düşünüyoruz; 
belki bir kült filmler ya da kaçırdığınız film-
ler gecesi gibi. Etkinlik kapsamına alarak 
bu tip şeyleri planlayabiliriz. Bunların hep-
si konuşuluyor; ama proje aşamasında di-
yelim. Önümüzü görmeye ihtiyacımız var. 

Kurmaya çalıştığımız düzenin düzgün git-
tiğinden emin olmaya çalışıyoruz. Baştan 
belirlenmiş ve duracak bir proje değil. 
Sürekli gelişecek, sürekli değişecek. Hep 
beraber yapacağımız bir şey. Hatta en gü-
zel kısmı bu. Her şeye açığız o yüzden, bu 
tip geceleri istiyoruz.

f Aynı yıl içinde bir filmi farklı aylarda 
göstermeyi planlıyor musunuz? Mesela 
vizyonda kaldı, bir dönem talep oldu, bir 
daha gösterim yapılacak mı?

Şöyle diyelim 4 hafta vizyonda kaldı ve 
çok iyi gidiyor, bir sonraki programda 
tekrar o filmin seanslarını araya koymak 
gibi bir planlama yapabiliriz. Öte yandan 
koyabileceğimiz seans ve film sayısı sınırlı 
tabii ki o yüzden yine dediğim gibi kendi 
içinde filmlerin dengesini bozmadan, her 
filme hakkını vererek bu tip değişimler 
yapılabilir. Bir az önce de belittiğim gibi 
kaçırdığınız filmler gibi paketler yapmayı 
istiyoruz. Bizde çünkü o tip şeylere hep 
bir talep oluyor sinemaseverlerden. Ama 
ikinci vizyon konusunda şu anda net bir 
şey söyleyemeyeceğim.

f Bütün şehirler için de geçerli olacak 
mı filmlerin 4 hafta vizyonda kalması?

Şu an dört tane sinemada eş zamanlı gös-
teriliyor. Diğer şehirler için de aynı şekilde 
olmasını umuyoruz. Düşündüğümüz başka 
şeyler var. Daha çok filme  ve daha çok 
salona yer açabilmek için.

f Kısa filmleri gösterime sokmak plan-
larınız arasında mı? En azından ödül almış 
belli başlı yapımları göstermek gibi?

Bu filmlerin yayımı yapılsa, izleyiciye ne 
zaman nerede izleyeceği sunulsa, seans 
yapısı değiştirilirse, seyirciyle iletişim 
haline gelinebilirse izleyicinin artacağını 
ve bu filmlerin hak ettiği yeri bulacağını 
düşünüyorduk.

DOSYA: Alternatif Filmler Nerede İzlenir?



Kasım - Aralık 2013 - HAYAL PERDESİ 37 53

İlla ödüllü olması gerekmiyor şu anda bir 
kısa film gecemiz var ayın 13’ünde ilkini 
gerçekleştireceğiz. Bunu Film Hafızası’nın 
iş birliğiyle yapıyoruz. Seçkiyi daha çok 
onlar yaptı. İlki o olacak ondan sonra da 
bu devam edecek. Çünkü bu da hem yerli 
yönetmenlere bir nefes yeni bir açılım olur 
hem de yurtdışından yeni şeyler görme 
imkânımız olur. İyi bir kısa film görmek çok 
zor bir şey, o yüzden onları bir araya ge-
tirmeyi çok isteriz.

f Sinema salonlarını neye göre belirledi-
niz? Görüşmeler sonrasında mı belirlendi?

Hem İstanbul’da hem Ankara’da onun dı-
şında birçok şehirde herkesle görüştük. 
Bu sinemalar M3 filmin daha önce yakın-
dan çalıştığı sinemalardı. Dağıttığı filmle-
rin tarzı açısından onlar bu işe daha sıcak 
baktılar diyelim, daha cesur davrandılar. 
Yeni salonların da bu projeyi gördükten 
sonra daha güvende hissedeceklerini dü-
şünüyoruz.

f Salon işletmecileri nasıl tepki verdi bu 
filmleri gösterme amacınıza?

Şu anda bizim çalıştığımız salonlar özellik-
le bağımsız sinema seyircisinin rağbet et-
tiği salonlar. Onlar zaten bu projenin ger-
çekten bir parçası. Bir sürü konuşma oldu 
karşılıklı ama bir fikir alışverişi sonunda da 
bu projenin gayet iyi olacağına onlar da 
ikna oldu.

f Bu proje düşünme aşamasındayken 
yönetmenlere ve seyirciye hangi fay-
dalar olacağını düşündünüz, neleri 

öngördünüz? Bu ilk haftada bir cevabını 
aldınız mı?

Biz hep bu filmlerin gerçekten yayımı ya-
pılırsa, izleyiciye ne zaman nerede izleye-
ceği sunulursa, seans yapısı değiştirilirse, 
bunu gerçekten yan etkenlerle beslenirse 
seyirciyle iletişim haline gelinebilirse iz-
leyicinin artacağını düşünüyorduk. Bu 
filmlerin de gerçekten hak ettiği yeri bu-
lacağını düşünüyorduk ve yerli yapımlara 
da yeni bir yol açacağını düşünüyorduk. 
Şimdi bunlar için büyük laflar etmemek la-
zım daha çok yeni. Yolun başındayız, bizim 
niyetimiz buydu.

f Proje yapımcılarınız destekçileriniz 
kimler?

Aslında M3 filmle birlikte Kariyo & 
Ababay Vakfı en büyük destekçimiz. Onun 
dışında Altyazı dergisi, Sinema dergisi, 
Radikal, Hürriyet Keyif Pazar TV2, Radyo 
ODTÜ gibi destekçilerimiz var.

f Gelecek programınızda nelere yer ver-
diniz?

Mavi Dalga, Inside Llewyn Davis, The Past, 
Only Lovers Left Alive, Young and Beautiful 
gibi arkadan çok güçlü filmler geliyor bun-
lar sadece bazıları. Buna daha birçok şey 
eklenecek, yakında Aralık programı açık-
landığında onları da bir ay içinde Aralık’ın 
başında göreceksiniz.

İzleyiciler bu tip filmleri bu salonlarda 
izlemeyi seviyorlar. Sadece bu salonlara 
gitmedik. Hiçbir yeri dışarıda bırakma-
dan birçok yerle görüştük.

DOSYA: Alternatif Filmler Nerede İzlenir?


