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meye devam ediyor. Örneğin yıllar için-
de “Köprüde Buluşmalar Platformu” dâhil 
oldu festivale. Yine aynı kapsamda bu yıl 
Almanya-Türkiye ortak yapımı filmler için 
bir fon desteği eklendi. Tüm bu gelişmeler, 
festivali sadece bir buluşma yeri olmaktan 
çıkartıp sinemanın üretimine sağladığı kat-
kı açısından da önemli bir yere koyuyor. 

f İstanbul Film Festivali’nin sinemacıların 
fikir alışverişinde bulunmaları açısından bir 
katkısı, özel bir çabası var mıdır? Bunun 
için ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz?

Öncelikle festival, sinemacıların seyircile-
riyle buluştuğu bir plâtform olmayı hedef-
liyor. Düzenlediği sinema dersleriyle her 
yıl dünyaca ünlü sinemacıları gençlerle bu-
luşturarak deneyim paylaşımına fırsat sağ-
lıyor. Örneğin “Köprüde Buluşmalar” et-
kinliği Türkiye sinemasındaki bir ihtiyaçtan 
ortaya çıktı ve bu ihtiyaçlar doğrultusun-
da şekillendi. Bu yıl altıncı kez yapılacak 
etkinlikte sinemacılar bir araya gelip pro-
jelerini konuşuyor, onları geliştirmek için 
nelerin yapılması gerektiğini tartışıyorlar. 
Böylelikle uluslararası ortak yapımlar için 
ilk adımlar atılıyor. Bu atölyeler sonucun-
da 2008’de ödül alan Belma Baş’ın projesi 
Zefir 2010’da 51. Selanik Film Festivali’nde 
Artistik Başarı Ödülü’nü, 15. Kerala Film 
Festivali’nde En İyi İlk Film dalında Rajata 
Chakoram (Gümüş Kukal) ödülünü kazan-
dı. 2009’da ödül alan Hüseyin Karabey’in 
projesi Sesime Gel de bu yaz çekilecek. 

f İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının 
gelişmesine, şekillenmesine nasıl bir kat-

kı sağlıyor? Festivallerin böyle bir misyonu 
olmalı mıdır?

İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının 
gelişimine özellikle ilk yıllarında çok ciddi 
katkılar sağlamıştır. Sinematek’in darbeyle 
kapanmasının ardından, İstanbul Film Fes-
tivali sayesinde bugünün önemli yönet-
menleri sinema sanatını keşfetmiş ve festi-
val, onların sinema anlayışlarının oluşma-
sında okul görevi görmüştür.

Bugün festivalin 30. yılını kutlarken “Film 
Gibi 30 Yıl” adında özel bir bölüm oluş-
turduk. Bu bölümde festivalde izledikleri, 
etkilendikleri filmlerle sineması şekillenen 
yönetmenlerin kendi seçtikleri birer filme 
yer veriliyor.

Daha önce yapılması mümkün olmayan 
filmlerin ortaya çıkmasında önemli bir rolü 
olan festival, bugün de değişen koşullarla 
birlikte farklı desteklerini sürdürüyor; Türk 
filmlerini uluslararası plâtformlarda görü-
nür kılmak için çalışıyor. Uluslararası yarış-
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manın dışında FIPRESCI, FACE gibi ulus-
lararası prestijli sinema kurumları, festival-
de kendi jürilerini oluşturarak içinde Türki-
ye yapımı filmlerin de yer aldığı bölümler-
de ödül veriyor.

İstanbul Film Festivali’nin özellikle 
Türkiye’de yapılan bir festival olarak böy-
le bir misyonu var. Bu yüzden son yıllar-
da Türkiye’den gösterilen filmlerin sayısı-
nı 50’lere kadar çıkarttık. Bu misyon doğ-
rultusunda çok çeşitli faaliyetler gerçek-
leştiriliyor. Örneğin geçtiğimiz yıl prog-
ramda yer alan Teslimiyet (Emre Yalgın, 
2010) filminin dünya hakları satışı festi-
val sayesinde oldu. Festival bu önemli rolü 
bugün de sürdürüyor. Zamanında bugü-
nün sinemacılarını yetiştiren İstanbul Film 
Festivali’nde, şimdi de yeni gelen yönet-
menler festivalin büyüttüklerini takip edi-
yorlar, onların izini sürüyorlar. 

f İstanbul Film Festivali’ne katılan filmler 
son dönemde nasıl bir eğilim gösteriyor? 
Bu yılki festivale özgü eğilimler var mı?

Programı oluştururken zaman zaman bazı 
ülke sinemaları, o ülkede yaşanan ge-
lişmeler doğrultusunda, verdikleri eser-
lerle öne çıkabiliyor. Bu yıl Romanya ve 
Yunanistan’dan birçok yapıma rastlıyoruz. 
Takip ettiğimiz yönetmenlerin son filmleri-
ne yer vermeye çalışıyoruz. Dünyada olup 
bitenlerle ilgili, insan hakları temalı, top-
lumsal sorunları anlatan çok fazla sayıda 
film oluyor. Türkiye yapımı filmler de konu 
bakımından zengin. Bu yıl İstanbul’un bir 
megakent olarak dönüşümünde yarattığı 

sancılara yer veren iki belgesel var: Eküme-
nopolis (İmre Azem, 2011) ve Son Sürat İs-
tanbul (Aslıhan Ünaldı, 2011). 

f Bir nevi festival enflasyonu yaşadığımızı 
söyleyebiliriz. Bu festivaller misyonunu ye-
rine getirebiliyor mu?

Belki de öncelikle “Her festivalin gerçek-
ten bir misyonu var mı?” diye sormak ge-
rek. Festivallerin sayısının artmasının, si-
neması olmayan kentlerin festivalle buluş-
masının olumsuz bir yanı yok. Ancak fes-
tival sayısının artması, daha çok filmin se-
yirciyle buluştuğu ya da festival seyircisi-
nin arttığı anlamına gelmiyor. Yeni festi-
vallerin, nerede ve ne amaçla yapıldığına 
bakmak gerek. Bu yüzden bu soruya bura-
dan cevap vermek çok doğru olmayabilir. 
Son yıllarda artan sayıda festivalin yapıl-
dığı şehirlerdeki insanlarla görüşmek ge-
rek. Bir festivalin kalıcı olabilmesinin ve se-
yircide gelenek duygusunu oluşturmasının 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Festivalle-
rin mutlaka yapıldığı yerde filizlenip şekil 
alması gerek.

İstanbul’dan ya da başka bir büyükşehir-
den filmleri, konukları, etkinlikleriyle a’dan 
z’ye taşınan bir festival, eğlence misyo-
nunu sürdürmekten öteye gidemez. Yerel 
halk festivale katkı sağlamadığı ve ilgilen-
mediği sürece festivalin misyonunu yerine 
getirdiği söylenemez.

f Festivallerin sinemanın biçimi, içeriği 
üzerinde belirleyici olduğu söylenebilir mi?

Söylenebilir tabii. Türkiye’ye baktığımızda 



58

DOSYA-SÖYLEŞİ

HAYAL PERDESİ 21 - Mart-Nisan 2011

Angelopoulos, Tarkovski gibi yönetmenle-
rin filmleri o dönemde, buradaki sinema-
cıları da etkilemiştir. Ancak bu etkilenme 
filmleri birebir kopyalama şeklinde gerçek-
leşmemiştir. O filmler, buradaki yönetmen-
lerin kendi seslerini bulmalarına yardımcı 
olmuştur. Örneğin dünyada “dogma” akı-
mının bu kadar yaygın konuşulması, yö-
netmenlerin bu akımdan etkilenmesinin 
nedeni festivallerin bu filmlere ve yönet-
menlere yer vermesi olabilir.

Yönetmenler içinde bulundukları sosyo-
ekonomik koşullardan ve birbirlerinden de 
etkileniyor. Özellikle son dönemde ileti-
şim biçimleri ve yolları değişti, herkes yo-
ğun bir bilgi akışıyla birbirinden haberdar. 
Bu etkileşim bir yandan tektipleşme tehli-
kesi barındırsa da, bir yandan da üretilen 
işlerin çeşitliliği bakımından bu durumun 
sinema dilini zenginleştireceğine inanıyo-
rum. Bu yüzden festivallerin daha cesur 
olup daha keşfe yönelik programlar yap-
maları iyi olabilir.

f Festival filmlerini belirleyen öğeler var 
mıdır? 

Festival filmi diye ayrı bir tür yok tabii ki. 
Ancak bazı filmlerin gişede başarı elde et-
memesi, sadece festivalde belli sayıda se-
yirci ile buluşması “festival filmleri” gibi bir 
tür yanılsamasına yol açtı.

Her festival kendi kimliğine göre prog-
ramını yapar. Sonuçta bir film, festival-
de gösterilsin diye yapılmaz, ancak yapım 
sonrası süreçte seyirciyle buluşma yolun-
da öncelikle festivali tercih eden filmler 

(yapımcılar, yönetmenler) var; bu yüzden 
festival ekibinin de bir filmle ilk buluşma-
sı yine başka bir festivalde oluyor. Bu film-
ler estetik kaygıları yüksek, içerik ve bi-
çim olarak dünya standartlarında, belli bir 
seviyenin üstünde oluyor elbette. Hiçbi-
ri anaakım sinemada çokça örneğine rast-
ladığımız, bir amacı olmadan, insanlar sa-
dece ortalama iki saat ağlasınlar, gülsünler 
ya da korksunlar diye yapılmış filmler de-
ğil. Ancak yine de festival filmlerinin özel-
likleri diye de bir liste yapmak mümkün 
değil. Festivalde diyalogsuz, durağan bir 
filme de, baştan sona hareketli bir komedi 
filmine de yer verebilirsiniz.

Bence asıl sorun, sinemayı bu kadar cid-
di kalıpların içine sokma kaygısından kay-
naklanıyor. Başarıyı sadece seyirci sayısıy-
la ölçen bir anlayış hâkim. Festivaller bu 
anlayışı kırmak için de önemli bir misyon 
üstleniyor. Bizim festivali yapma amaç-
larımızdan biri de bağımsız filmlere daha 
çok destek vermek. Zaman zaman tica-
ri filmler-bağımsız filmler arasında tartış-
malar yaşanıyor. Biz seçkiyi yaparken ön-
celiği bağımsız sinema örneklerine veriyo-
ruz. Ticari sinemanın zaten kendi kanalla-
rı mevcut. Oysa çekilen bağımsız filmlerin 
bir kısmı, reklâm desteği olmadan kendile-
rini tanıtma şansına sahip değil.

Bence burada asıl tehlikeli olan tektipleş-
meye doğru gitmek; klişeye saplanıp kal-
mak, seyirciye alternatif sunmamak, sırf 
gişede başarı elde etti diye benzeri filmle-
ri ardı ardına yapmak. Bu yüzden festival-
lerin görevlerinden biri de budur: Seyirci-
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ye farklı dilleri, sinema anlayışlarını sun-
mak, böylece sinema zevkini geliştirmesi 
için ona fırsat vermek.

f Festivallerde gösterilen ya da ödüllen-
dirilen filmlerle ilgili tercihler sinemacıları 
olumlu/olumsuz nasıl etkiliyor?

Birebir etkilediğini düşünmüyorum. Bir 
yönetmen festivale göre film yapıyorsa za-
ten ortada samimiyetsiz bir durum vardır. 
Aynı şekilde tamamen gişe kaygısıyla ya-
pılmış bir filmin festivallerden ödülle dön-
mesini beklemek de samimiyetsiz. Festi-
valden ödül alınsın alınmasın, sinema yap-
manızın amacı bir derdinizin olmasıdır. Bir 
derdi, sözü olan film, festivalin yardımı ol-
sun olmasın seyirciyle buluşacaktır, ama 
bu süreçte festivallerin de bir katkısının 
olduğunu inkâr edemeyiz. 

f Festivaller mevcut küresel ideolojiye 
paralel mi gider yoksa bu yapıdan bağım-
sız mıdır? Bu bağlamda festivalleri küresel 
ideolojiye alternatif olarak görebilir miyiz?

Bir festival bu amaçla yapılıyorsa ve festi-
val etkinlikleri de buna paralel ilerliyorsa 
elbette görebiliriz, ancak tümünü genelle-
yerek “festivaller küresel ideolojiye alter-
natif oluşumlardır” demek mümkün değil.

Festivallerin çıkışı hep mevcut iktidar söy-
lemlerine karşı duruş niteliği taşımıştır, an-
cak günümüzde bir festivali “eğlence” ol-
gusundan bağımsız düşünmek de mümkün 
değil. Küresel ideolojiyi eleştiren, tartışan, 
ona alternatifler üreten bir festival de ola-
bilir, bu ideolojiyi destekleyen, olan bite-

nin iyi ve güzel olduğunu söyleyen festi-
valler de olabilir; en kötüsü sözüyle yap-
tığı çelişen festivaller de olabilir. Bugün 
hâkim küresel ideolojiden tam bağımsız 
bir festivalden söz etmek çok mümkün de-
ğil. Festivaller kendi kurumsal kimliklerine 
göre tavır alırlar; bu bağlamda onları küre-
sel ideolojiye alternatif olarak görebilmek 
iddialı bir söylem olur.

f Yerel yönetimlerin festivaller üzerindeki 
belirleyiciliği, organizasyonları tektipleştir-
mesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Zaman içinde Türkiye’de çok sayıda fes-
tival düzenlenmeye başlandı. Yüksek büt-
çeli, belediyelerin desteklediği bu festival-
ler, seyirciyi önemsemeden sadece parlak 
isimlere yer vererek iş yaptı. Oysa festival 
organizasyonları bir duruş ve tavır gerek-
tiriyor, festivallerin ileride bir gelenek, se-
yirci kitlesi oluşturabilecek güçte olmala-
rı çok önemli. Mutlaka festivalin yapıldı-
ğı yerde yaşayanların da içinde olduğu bir 
oluşum olmalı bu.

Yerel yönetimler, festivallerin sürdürülebi-
lirliği için önemli bir kaynak olsa da aynı 
zamanda devamının gelmesini de engel-
leyebilecek güçtedir. Bu sene yapılama-
yan Bursa İpekyolu Film Festivali’yle Gezi-
ci Festival’in Kars’ta devam edememesinin 
sebebi belediye desteklerinin kesilmesi. 
Ancak bu şehirlerde festival yapılabilmesi 
yine belediyenin sayesinde oldu. Yerel yö-
netimlerin festivalleri desteklemesi önemli, 
ancak yönetimler kendilerinde içeriğe mü-
dahale hakkını görmemeli.


