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FESTİVAL GÜNLÜĞÜ

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 6-11 Eylül 
2011 tarihleri arasında düzenlenen 7. Ka-
zan Uluslararası Müslüman Sinemalar Film 
Festivali, bu yıl da tüm dünyadan sinefil-
leri ağırladı. Festivalin yarışma bölümünde 
14 uzun ve 9 kısa metraj film; 8’i uzun 
olmak üzere 16 belgesel ve 9 animasyon 

yarıştı. Festivalde her kategoride yarışan 
bir Türk filmi oldu. Adını Poyraz adlı kısa 
filmiyle duyduğumuz Belma Baş’ın ilk uzun 
metraj filmi Zefir ile dizi ve film yönetmeni 
Murat Saraçoğlu’nun 72. Koğuş adlı filmi, 
Türkiye’den yarışmaya katılan uzun met-
rajlı yapımlardı. Kısa film kategorisinde 
Muhammed Abdulgafur Şahin’in Güvercin, 
Kutay Denizler’in Beklerken, Selim Akgül’ün 
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Başarı adlı filmleri yarışırken belgesel 
kategorisinde Haydar Demirtaş’ın Babam 
Tarih Yapıyor; animasyon kategorisinde ise 
Murat Pay’ın Kavuş-ma adlı filmi festivalde 
yarışan diğer Türk filmleri oldu.

7. Kazan Uluslararası Müslüman Sinemalar 
Film Festivali, dünyadaki muadillerine göre 
çok yeni olmasına rağmen organizasyon-
daki başarısıyla tüm katılımcıların beğeni-
sini kazandı. 28 farklı ülkeden katılımcıyı 
ağırlayan festivalde, aynı dili konuşan her 
grup için bir tercüman görevlendirilmişti. 
Yanımızdan ayrılmayan bu tercümanlar 
sayesinde hiç yabancılık çekmeden ve 
herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan tüm 
festivali takip edebildik. Ayrıca tercüman-
larımız sayesinde Tataristan’ı daha yakın-
dan tanıma fırsatımız oldu. 

Festivalin sloganı “Kültürlerin diyalogun-
dan, diyalog kültürüne” idi. Bu iddialı slo-
ganın festival için anlamını, Kazan kentini 
tanımaya başladıkça anladık. Geçmişte üç 
kez soykırımdan geçirilmiş ve en büyük 
darbeyi kilise dışında tüm ibadethanelerin 
yıkıldığı Korkunç İvan zamanında almış 
olan Tatar halkı, bu dönemde ne dinlerinin 
gereğini yerine getirebilmiş ne de kendi 
dillerini konuşabilmiş. Fakat bu acıların 
yaşandığı bu topraklarda, Tatar halkının 
hoşgörüsü galip gelmiş ve diyaloga dayalı 
bir medeniyet yeniden inşa edilmiş. Şimdi 
Kazan kentinde kilise ile cami yan yana 
bulunurken sokaklarda da hem Tatarca 
hem de Rusça konuşuluyor. Dünya üzerin-
de Müslümanlığı kabul eden ilk Türk dev-

leti İdil-Ural Bulgar Hanlığı’nın1 bu top-
raklarda var olmuş olması tesadüf değil. 

İsminden dolayı, festivalin içeriği Kazan’a 
gitmeden önce de hep merak ettiğimiz bir 
konuydu. Organizasyon boyunca da hara-
retle tartışılan konuların başında festivalin 
adı geldi. Kazan Kenti’nin en büyük kültür 
organizasyonu olan festival, Müslüman 
filmler ya da Müslüman sinema şeklinde 
tanımlanıp gerçekleştirilen, uluslararası 
bilinirliliğe sahip ilk ve tek festival. Müs-
lüman dünyayı temsil konusu düşünül-
düğünde hayli iddialı bir isme sahip olan 
festivalin, ismen tam olarak neye karşılık 
geldiği konusunda tam bir kafa karışıklığı 
hâkim. Müslüman coğrafya filmleri dene-
miyor çünkü birinci olan uzun metraj film 
bir Çin filmi. Müslüman yönetmenlerin 
filmleri de denemiyor çünkü festivalde 
kendini Müslüman olarak tanımlamayan 
yönetmenler bulunuyor. Filmlerin içeriğin-
de yer alan İslami öğeler olarak düşünül-
düğünde ise yine herhangi bir İslami içerik 
barındırmayan filmlerin festivalde yer 
aldığı görülüyor. Yapılan tartışmalar ne-
ticesinde festival filmlerinin kapsayıcı bir 

1 www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avru-www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avru-
pa/2011/mart.pdf

Festivalde kısa film kategorisinde Mu-
hammed Abdulgafur Şahin’in Güver-
cin, animasyon kategorisinde ise Murat 
Pay’ın Kavuş-ma adlı filmleri de yarıştı.
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çerçevede olduğu sonucuna varıldı. Adı 
Müslüman olan bir festivalin uyandırdığı 
izlenimin kapsayıcı olması ise her açıdan 
dikkate değer bir sonuçtu.

Rusça bilmeyen katılımcıların ortak 
şikâyeti olan “Rusça dublaj” konusu, bizim 
de bazı sıkıntılar yaşamamıza sebep oldu. 
Filmlerde Rusça altyazı yoktu fakat bunun 
yerine filmlere mikrofonla Rusça dublaj 
yapan bir bayan vardı. Rusça dublajın 
duyulması için filmlerin sesleri kısılmıştı ve 
bu yüzden filmleri İngilizce altyazılarından 
takip etmek durumunda kaldık. İngilizce 
altyazısı olmayan filmleri ise anlamamız 
mümkün olmadı. Festivalin tek negatif 

unsuru olan Rusça dublaj meselesi umarız 
dünyadaki diğer örnekleri gibi ilerleyen 
yıllarda çözülür.

Festivalin ödüllendirdikleri

İçinde Bab’Aziz (2005) filminin yönetme-
ni Nacer Kemir’in de olduğu jüri, “En İyi 
Film” ödülünü My Spectacular Theatre ile 
Çin’li yönetmen Lu Yang’e verdi. Korsan 
bir DVD satıcısının hikâyesini anlatan film, 
nahif hikâyesi ile seyircinin ilgisini çekmeyi 
başardı. “En İyi Yönetmen” ödülünü alan 
Strange Mother filmi ise Rus asıllı Müslü-
man bir annenin, kızını arama hikâyesiydi.  
Festivalin güçlü filmlerinden biri olan ve 
“En İyi Senaryo” ile “En İyi Erkek Oyuncu” 
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ödülünü alan Belvedere filmi, Srebrenitsa 
katliamından geriye kalanları konu alıyor-
du. Bosna-Hersek’ten gelen bu yapım için 
festivalin en politik filmiydi demek yan-
lış olmaz. “En İyi Görüntü” ve “Türksoy” 
özel ödülünü alan Belma Baş’ın filmi Zefir 
festivalin tartışmasız en ilgi çeken yapım-
larından biriydi. Gerek sinema dilinin gücü 
gerekse anlattığı hikâyenin sertliği dolayı-
sıyla insanların ilgisini çeken Zefir’in gös-
terimine ilgi çok yoğundu. Bol ödüllü film 
Ayrılık (Die Fremde) ise Sibel Kekilli’ye “En 
İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. Türk 
aile yapısı ve Müslüman yaşam tarzına 
Batılı ve taraflı bir bakış açısına sahip film, 
hüzünlü hikâyesi ve acı sonu ile izleyicileri 
ağlattı. Filmin dilindeki didaktizm ve tek 
taraflı bakış açısı her ne kadar filmin ger-
çekliğini zedelese de sürükleyici anlatımı 
ile yönetmene “Sinemacılar ve Eleştirmen-
ler Derneği Özel Ödülü”nü getirdi.

Kırgızistan’dan gelen ve yönetmenliğini 
Nergiz Mamatkulova’nın yaptığı kısa film 
Küpeler ödül alamasa da sahip olduğu 
sinema dili ve güçlü hikâyesi ile festivalin 
favorileri arasında yer aldı. “En İyi Kısa 
Film” ödülünü ise Ainour Askarov’un, 
küçük bir çocuğun köylerine gelen gezici 
sinemaya gitme hikâyesini konu alan Rus 
yapımı filmi Ambitious aldı.

Festivalin en iyi seçkilerinden olan belge-
sel ve animasyon kategorisinde, seyirciye 
bir gazetecinin gözünden savaşta yaşa-
nanları etkileyici şekilde anlatan Yunan 
yapımı belgesel Shooting vs Shooting, 

“En İyi Uzun Metraj Belgesel” ödülünü 
alırken göç sırasında yerli halkın zor ko-
şullarda hayatta kalma çabasını etkili bir 
dille anlatan Kırgız yapımı Nomadic “En 
İyi Kısa Belgesel” ödülünün sahibi oldu. 
Ödül almasa da seans sonrası tartışma-
larda en dikkat çeken kısa belgesel film 
Kızlar (Girls) oldu. İranlı yönetmen Mu-
hammed Rıza Abbasian’ın çektiği belgesel, 
Türkiye’de başörtüsü sorunu sebebiyle 
istediği üniversiteye gidemeyen kızları 
konu ediniyor. Film, Bosna-Hersek’te rahat 
bir şekilde üniversitede okuyabilen kız 
öğrencilerin, bir bayram sabahı yaşadıkları 
üzerinden derinlikli bir panaroma sunuyor. 
Festivalde “En İyi Animasyon” ödülünü 
Rus yapımı stop-motion film Köprü ile 
Dean Velikovsky alırken İranlı yönetmen 
Maşallah Muhammed’in İnsanoğlu (Hu-
man Beings) ve Murat Pay’ın Kavuş-ma adlı 
filmleri de festivalin diğer çarpıcı animas-
yonları oldu.

Görkemli bir törenle kapanan festival, 
herkeste güzel anılar bıraktı. Gelecek yıl 
Zefir’in yönetmeni Belma Baş’ın jüri üye-
leri arasında yer alacağı festival, şimdiden 
merak uyandırıyor.

Müslüman dünyayı temsil konusu dü-
şünüldüğünde hayli iddialı bir isme 
sahip olan festivalin, ismen tam olarak 
neye karşılık geldiği konusunda tam 
bir kafa karışıklığı hâkim.
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