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f Türk Dünyasının buluştuğu sinema 
etkinliklerine uzun yıllardır emek veri-
yorsunuz. Konunun evveliyatından bah-
seder misiniz?

İlk faaliyetimiz İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür İşleri programları kapsamın-
da oldu. 1998 yılıydı ve Profesör Tevfik 
İsmailov’un koordinatörlüğünde ilk defa 
Türk Dünyası Sinema Günleri düzenlenmesi 
gündeme geldi. Burada bu coğrafyayı oluş-
turan ülkelerden filmler, konuklar ve sergiler 
oluşacak şekilde bir program planladık ve 
böylece hayata geçmiş oldu proje. Daha 
sonra iki tane daha yapıldı 2002 yılı başına 
kadar.

f Bu konuya gösterdiğiniz ilginin sebe-
bi nedir? Türk Dünyası sinema faaliyet-
leri neden önemli?

Bu geniş coğrafyada dil olarak, kültür ola-
rak, inanç birliği olarak aynı hissiyatı ve 
unsurları paylaştığımız toplulukların sine-
mada da ortak verileri olduğu bir vakıa. 
Dolayısıyla bunlardan seçme eserleri bu 
sinema günlerine taşımak istedik. Çünkü 
bu filmlere baktığımızda, Türkiye’de yaşa-
yan insanlarla ortak bir hissiyatın, ortak 
bir algının, benzer hâl ve tavırların, oturuş 
kalkışın dramatize edildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla bizden bazı şeyler var bu si-
nema örneklerinde ve o bakımdan bunları 
Türkiye’deki sinema seyircisi ile buluştur-
mak istedik. 

f Peki, Turkuaz Sinema Günleri nasıl 
ortaya çıktı? Hazırlık sürecinden bahse-
der misiniz?
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 Aslında bütün olgu Eskişehir’in 2013 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti seçilmesine bağlı 
olarak gelişti. Şimdi o kültür başkenti prog-
ramları çerçevesinde çok değişik kültürel 
etkinlikler yapılageliyor Eskişehir’de. Sem-
pozyumlardan sergilere, kitap basımlarına, 
hatta konserlere kadar kültürün birçok ala-
nında faaliyetler sergilendi ve bunun sine-
ma ayağını biz doldurmak istedik açıkçası, 
ona talip olduk ve bunun iyi bir fırsat oldu-
ğunu düşündük. Tekrar bu geniş coğrafyayı 
oluşturan toplulukların sinemadaki ürünle-
rini bir arada görmek, üstelik o yörelerden 
konukları bir araya getirmek istedik, atölye 
ve paneller düzenlemeyi planladık. Bir ara-
ya gelip bu sinemanın mevcut konumunu 
ve sorunlarını, yakın geçmişini ve ileriye 
dönük potansiyellerini, işbirliği imkânlarını 
görmek istedik. Aynı zamanda bir sergi de 
oluşturuldu “Türk Dünyası Sinemasından 
Kareler ve Portreler” başlığı altında ve Prof. 
Tevfik İsmailov’un yazdığı üç ciltlik Türk 
Cumhuriyetleri Sinema Tarihi adlı kitabın da 
dağıtımı bu vesileyle gerçekleşmiş oldu si-
nema günlerinde.

f Hazırladığınız seçkiyi kısaca değer-
lendirir misiniz? Farklı coğrafyalardan 
gelen bu filmler tematik veya sinemasal 
akrabalıklar taşıyor mu? Hangi mesele 
ve konular öne çıkıyor?

Özellikle insani temalara eğilen filmleri bir 
araya getirmek istedik. Bu ülkelerin tarihle-
rinde meydana gelen gerçek olayları, ayrıca 
bazı edebiyat uyarlamaları ya da özgün 
senaryoların yer alacağı ama tarihe ilişkin 
filmlerin seçkide olmasını özellikle istedik. 

Ayrıca biraz daha toplumların günümüzde, 
yani modern zamanlardaki durumları, yaşa-
dıkları bazı duygulanımlarını yansıtan çalış-
malar olmasına dikkat ettik. Onun yanı sıra 
bazı destan uyarlamalarını gözetmiş olduk. 
İstedik ki bu toplumlar bir şekilde manipüle 
edilmeyen resmedişlerle, görsel dünyalarla, 
imgeleştirmelerle seyirci karşısına çıksın. 
Yine o temelde bir temsil imkânı olsun.

f Türk Cumhuriyetlerine gidip geldiniz 
hem de oradan pek çok sinemacı ile ir-
tibattasınız. Bu ülkelerdeki film yapım 
şartları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Senede kaç film çekiliyor, filmler nasıl 
finanse ediliyor?

Bu ülkelerde genel olarak film üretim şart-
ları çok parlak değil. Ülkeden ülkeye değişi-
yor, bölgeden bölgeye değişiyor. Artık Sov-
yetler Birliği zamanında olduğu gibi devlet 
desteği yok. O bakımdan da özel teşebbüs 
yoluyla yürüyor ve kaynak bulabildikleri 
oranda filmler ortaya koyabiliyorlar. Ama 
mesela Kazakistan’da bazı filmlere dev-
let desteği olduğunu söylemek mümkün. 
Özbekistan’da da özel teşebbüs cinsinden 
yürüyor. Kırgızistan’da da yer yer dev-
let desteği var, zaman zaman Almanya ve 
Fransa’nın katkılarıyla bir film yapım süreci 
yaşanmakta. Azerbaycan’da yine özel giri-
şimle yürüyen bir film yapma gayreti var; 
ama Kültür Bakanlığı da bir destek çabasın-
da görünüyor. Türkmenistan’da şu an yok, 
herhangi bir girişim yok film yapımı ko-
nusunda maalesef. Rusya’daki özerk cum-
huriyetlerden Tataristan, Başkurdistan’da 
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yine devlet desteğinden söz etmek müm-
kün. O özerk cumhuriyetlerde devlet film 
stüdyoları kullanılıyor. Çin Uygur Özerk 
Bölgesi’nde de yine özel teşebbüs çabala-
rıyla ortaya çıkabilmekte.

f Festivalin geleceğine dair planlarınız 
var mı? Devam edecek mi?

Muhakkak onu düşünüyoruz. Bu yıl Türk 
sinemasının 100. yılı, 1914-2014… O 
çerçevede Türkiye’de belli yerlerde bu 
temayı geliştirerek yapmak istiyoruz. 
Bunların birincisi Kayseri’de Uluslararası 
Film Festivali çatısı altında Mayıs ayında bir 
etkinlik gerçekleşecek. Bir diğeri, Malatya 
Film Festivali’nde özel bir bölüm olarak 
yer alabilir Kasım ayında. Bir de gelecek 
sonbaharda, İstanbul’da Uluslararası 
Turkuaz Film Festivali başlığı altında geniş 
bir organizasyon olacak inşallah ve burada 
ülkelerin çok geniş katılımını bekliyoruz 
hem film anlamında hem sinemacı 
anlamında. Ayrıca da Kazan bu yıl Türk 

Dünyası Kültür Başkenti; Tataristan’da 
Müslüman Film Festivali’nde Eylül ayında, 
orada da benzeri festivale katkı vermeyi 
düşünüyoruz.

f Kültürel yakınlığımız olan ülke sine-
malarını buluşturuyorsunuz bu etkin-
liklerle. Peki, Balkan sineması için de 
benzer bir etkinlik yapmayı düşünceniz 
var mı?

Tabii lokal olarak var. Makedonya’ya ilgili, 
Kosova ve Arnavutluk ile ilgili kendimce 
düşünüyorum. İnşallah bir şekilde 
gündeme gelir. 

f Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu temanın Türkiye’deki sinema algısının 
genişlemesine, daha zenginleşmesine 
ve renklenmesine katkıda bulunacağına 
inanıyorum açıkçası. Türk sineması, Türkiye 
sineması Türkiye sınırlarıyla anılabilir 
sadece ama onun dışında anılma ihtimali 
de yok değildir.
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