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uluslArArAsı fesTivAllere bizim gibi ülKelerDen bAşvu-

rAn filmler, hâlâ oryAnTAlisT bAKış Açısının egemen ol-

Duğu seçme ve DeğerlenDirme süreçleri sonuCunDA 

seçilme eğilimi AlTınDADır.
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Önce festivallerin olumlu katkı-
larından bahsedelim. Dünyada 
anaakım, dominant sinemanın 

ağırlığını yumuşatmak bakımından ulusal 
ve uluslararası festivallerin olumlu bir rolü 
olduğu hâlâ ileri sürülebilir. Meselâ ana-
akım sinema tarafından belirlenen ve ço-
ğunlukla üretim, finansman, dağıtım, gös-
terim ağları ve plâtformlarında yer bulma-
sı zor olan bazı filmlerin yaşamlarının fes-
tivaller tarafından kolaylaştırıldığı, dağıtım 
ve gösterimlerinin sağlandığı olumlu bir 
husus olarak zikredilebilir. Ticari sinemanın 
hegemonyası o kadar büyük ki, aşağıda 
saydığım festivallere ilişkin itirazlar, festi-
vallerin olumlu rolü düşünüldüğünde hâlâ 
görmezden gelinebilecek düzeyde seyre-
diyor. Dolayısıyla muhtemel olumsuzluk-
larına rağmen ben festivallerin desteklen-
mesi taraftarıyım.
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Kültürel zenginleşmenin 
gerçekleşmesi için çoğulculuk, 
eşitlik ve şeffaflık, beraber 
gelişme gibi kriterler önemli ise 
uluslararası festivallerin 
sergilediği seçme, değerlendirme, 
filtreleme sürecinin bütün 
olumlu taraflarına rağmen soru 
işaretleri de barındıran bir 
süreç olduğu açıktır.
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Festivallere ilişkin olumlu gerçeği tes-
lim ettikten sonra festivaller ve onlar-
la bağlantılı kurum ve plâtformların kimi 
durumlarda o kadar da masum olmaya-
bileceklerini de belirtmek gerekmekte-
dir. Uluslararası festivallere, özellikle bi-
zim gibi Kuzey ve Batı Avrupa ile Kuzey 
Amerika dışındaki ülkelerden başvuran 
filmler, eskisi kadar olmasa da, hâlâ or-
yantalist (özellikle politik bakımdan or-
yantalist) bakış açısının egemen olduğu 
seçme ve değerlendirme süreçleri sonu-
cunda seçilme eğilimi altındadır. Bu seç-
me sürecine festival seçicileri kadar, alı-
cılar, satıcılar (sales agent) da dâhil ol-
makta, ortaya neredeyse sonu aşağı yu-
karı belli olan, yarı resmi bir danışıklı dö-
vüş havası çıkmaktadır. Büyük festival-
ler, büyük festivallerin düzenlendiği ülke-
lerin yapım şirketleri, büyük festivallerin 
düzenlendiği ülkelerin satış şirketleri ara-
sındaki ilişkiler, bu ilişki ağlarının festival-
lerde, satış ve dağıtım süreçlerindeki film 
ve ülke kayırma güçleri ve potansiyelleri-
ni aydınlatma konusu üzerinde hâlâ bü-
yük bir perde vardır. Bu perdenin de ara-
lanması, şeffaflaşması çok da kolay ola-
cağa benzememektedir. Oryantalist ba-
kış ve değerlerle Batı Avrupa dışındaki 
ülkelerden film seçme eğiliminin sözko-
nusu olmadığı veya eskiye göre daha yu-
muşak olduğu durumlarda ise uluslara-
rası festivalin ancak minimalist tavra sa-
hip Türk filmlerini seçtiği, bunun dışında-
ki Türk filmlerini bünyesine almadığı, gör-
mezden geldiği durumlar geçmişle kıyas-

landığı zaman son zamanlarda daha bü-
yük bir oranla ortaya çıkmaktadır. Etkisi-
ni özellikle son yıllarda sık sık gördüğü-
müz bu uluslararası festival tavrı, belli bir 
sinema dilinin (burada minimalism) Batı 
Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki ül-
keler ve belli toplumlar için “daha uygun 
görüldüğü” biçiminde yukarıdan bakan 
bir tavrın da göstergesi olmaktadır. 

Kültürel zenginleşmenin gerçekleşme-
si için çoğulculuk, eşitlik ve şeffaflık, bera-
ber gelişme gibi kriterler önemli ise ulus-
lararası festivallerin sergilediği bu tip bir 
Türk filmi seçme, değerlendirme, filtre-
leme sürecinin bütün olumlu tarafları-
na rağmen soru işaretleri de barındıran 
bir süreç olduğu açıktır. Bu festival tav-
rının değişip değişmeyeceği, değişmez-
se gelecekte nelerin yapılması gerekti-
ği meselesi, sanırım Türk sinemasının tar-
tışması gereken önemli meseleler arasın-
dadır. Çünkü ileride Türk sinemasının ala-
cağı yapıyı ortaya çıkaracak değişkenle-
rin arasında uluslararası festival ve sales 
agent’larının Türk sinemasına bakışlarının, 
onu inşa etme, filtreleme, seçme ve yo-
rumlama girişimlerinin son derece önem-
li bir değişken olarak yer alacağını düşü-
nüyorum. Öyle ki anaakım Türk sineması 
dışında kalan Türk sinemasının gelecekte 
nasıl bir yörüngede seyredeceğini belir-
leyecek daha önemli bir etken (TC Kültür 
Bakanlığı destek programı dışında) sanı-
rım yok. Bu nedenle sorun, önemli ve tar-
tışılması gereken bir mesele olarak ağırlı-
ğını koruyacağa benziyor.
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