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Yurdumuzda yer alan film festivalleri 
artık çok geniş bir yelpazede kimi 
zaman tematik olarak gerçekleş-
mektedir. Bunlardan bazıları Ada-

na ve Antalya gibi Türkiye sinemasına ağır-
lık verirken, İstanbul ve Gezici Festival gibi-
leri Batı sinemaları eksenlidir. Bazı festivaller 
de tarihi, çevre ve komedi gibi tür sinemala-
rı ekseninde düzenlenmektedir. Çoğu otur-
muş ve gelenekselleşmiş bu festival organi-
zasyonları, değişik bölümlerle, büyük destek 
ve sponsorluklarla ayakta durabilmekte, si-
nema adına bir plâtform oluşturma yönse-
mesiyle varlıklarını sürdürmektedir. 
Festival düzenlenmesinde bazı ayrıntıla-
ra bakıldığında birkaç sorun göze çarpmak-

tadır. Bunlardan biri, belirlenmiş bir süre 
içinde bir insanın seyredebileceğinden çok 
daha fazla filmin festivallerde yer almasıdır. 
Oysa festivaller seyirci için sinemanın çeşit-
li yansımaları bakımından bir tartışma or-
tamı olmalı, seyirciler eleştirel yaklaşımları-
nı geliştirerek, bir organizasyondan en faz-
la verimi almak üzere ortak bir dil tuttura-
bilmelidir. Ancak çok fazla yapımın yer aldı-
ğı bir festivalde seyirci ilgisi dağılabilmekte, 
seçilen filmlerin sinemasal niteliği ister is-
temez düşmekte, festival kan kaybetmekte, 
seyirci daha nitelikli kimi yapımları kaçırabil-
mektedir. Diğer bir sorun, seçilen yapımlar-
da açıklığın rahat bir serbestiyle yer alma-
sı, kimi zaman bunlara özel bölümler ayrılır-
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ken, çoğunlukla diğer bölümlere serpiştiril-
miş bir hâlde yer verilmesidir. Oysa sinema, 
yaş gruplarını ve meşreplerini kestiremedi-
ğimiz seyirci gruplarına açık, görsel ve işit-
sel bir sanat dalıdır. Bir sorumluluk çerçeve-
sinde yaklaşılması gereken, göstermeciliği 
yüksek seyirlik bir performanstır.
Bir başka sorun, sinema formasyonundan 
gelmeyip, yüksek marjlarda artı değer alabil-
mek uğruna, sponsorluklar ayarlamak adına 
festival düzenleme işine girişilmesidir. Bura-
da da genel olarak etik, özelde varoluşsal ve 
iş etiği gibi sorunsallar karşımıza çıkmakta-
dır. Böylece ortaya konabilecek iyi projelerin 
de önü kesilmekte, kaynaklar sonuçsuz mec-
ralara tahsis edilmektedir.
Festivallerin içyapısına bu şekilde baktıktan 
sonra, neler yapılabileceği üzerine bazı nok-
taları aydınlatmak gerekiyor. Uluslararası bir 
film festivalinde, öncelikle dünya kültürünün 
seçme renklerinin yer almasına çalışılmalıdır. 
Sadece belli bir coğrafya ağırlıklı bir festival 
oluşturmaya yöneldiğinizde, diğer toplumla-
rın veya farklı yönetmenlerin hayata dair ya-
kalayabilecekleri değişik bakışları, sinema di-
line getirebilecekleri farklı yönelimleri gör-
mekten mahrum kalma ihtimali vardır. Sine-
ma, varoluşumuza bir şey katma iddiasınday-
sa ya da ruhumuzu aşkın bir düzleme taşıma 
potansiyelini içinde barındırıyorsa, o zaman 
daha ilkesel bir biçimde bu özelliklerimizi iyi 
tanıyarak, onu incitmeyecek, zedelemeyecek 
bir görselliğin peşinde olmamız gerekir. Bu 
da belli bir sorumluluk ve vicdan duygusuy-
la hareket etmemizi beraberinde getirmek-
tedir. Bugün bize çok değişik seçenekler su-
nan dünya sineması örnekleri içinden seçme-

ci bir tavırla öne ve yükseğe çıkan çalışma-
ları bir festival için seçip, insan teki için se-
yir tecrübesini en yapıcı biçimde doldurabi-
lecek yapımlara yönelmelidir. Ucu son dere-
ce açık ve her şeyin mubah sayıldığı tasvir, 
temsil ve yorumlamaların özgürlük ve çoğul-
culuk uğruna yer aldığı bir toplam, her şe-
yin kabullenildiği bir ortamın hiçleşmeyle eş-
değer sayılabileceği bir örtüşmeye tekabül 
eder. Bu bakımdan Avrupa ve Kore merkez-
li ya da Amerika ağırlıklı bir festivalin yanın-
da, bu coğrafyalardan seçme eserler de dâhil 
olmak üzere, Asya, Afrika, Latin Amerika, Ya-
kındoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu’dan, insanı 
merkeze alan, gerçekliği gerçek ötesiyle bir-
likte düşünen ve aşkın bir boyuta uzanan ya-
pımların aynı potada buluştuğu bir organi-
zasyon herhâlde ideale yakın olacaktır. 
Kendini hâlâ arayan ve bir kimlik bunalımın-
da olan Türk -veya Türkiye- sineması için 
festivallerin yarışmalı bölümlerinin seçmele-
ri problemli görülmektedir. Genelde bu bö-
lümlere sinema yazarlarının beğendiği ya-
pımları kabul eden festival idareleri, sanat 
sinemasıyla gişe filmleri arasında tercihlerini 
dünyada kabul gören festival kıstasları doğ-
rultusunda yapmakta ve daha çok “festival 
filmleri” denilen bir kategorideki yapımla-
rı ödüle lâyık görmektedir. Öncelikle sinema 
dilini gözeten bu bölümler, konu bağlamında 
da kendi perspektifleri doğrultusunda hare-
ket etmektedir. Gişe filmlerine karşı yapılan 
eleştiriler bir yere kadar yerindedir, çünkü 
burada sanatsal kaygılar öncelikli olarak gö-
zetilmemektedir. Herhâlde özlenen, sanatsal 
yaklaşımla ortalama beğenilerin dengelen-
mesi, sanat sinemasıyla ticari sinema dozu-
nun yeterli ayarda tutturulmasıdır.
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