«INSANLıK

YOLUNDA BARIŞ VE
DOSTLUGA DOGRU»

'. (8. Uluslararası Varna Kızılhaç ve Sağlık Filmleri Festivali)

Dr. Dora KALKAN

9-18 Haziran, 1979 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna kentinde 8. Uluslararası Kızılhaç ve Sağlık Filimleri FesUvali yapıldı. Belg,isi «Insanlık yolunda barış ve dostluğa doğru)) olan bu festivalin düzenleyicisi Bul1garistan Kızılhaç Örgütü idi. Uluslararası düzeyde çalışan ve pek çok ülkede örgütlenmiş, sağlık, sosyal yardım, doğal
afetlerte savaşımda etkin bir kuruluş olan Dünya Kızılhaç, Kızılay, Kı
zıl Aslan ve Güneş Örıgütleri Birliği de düzenleyiciler arasında idi.
'IBul,gari'stan içinde ise Kızı,lıhaç örıgütünün yanında Hal'k Sağlığı
Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Turizm Komitesi, Bulgaristan Televizyonu, Bulgaristan Si nernatog,raf i si , Sağlık Emekçileri Sendik~sı, Bplgaristan Filim Yapı'mcıları Sendikası'nın büyük katkıları vardı.
Uluslararası düzeyde de festival Uluslararası Kızılhaç Komitesi,
Dünya Sağlık Örgütü ve Unesco tarafından yardım ve destek g'Örüyordu.
Festival 'i çin seçilen yer Varna kentidir. Varna Karadeniz kıyı
Sında g:eniş parkıarı, bahçeleri, boydan b'Cya kumsalı olan 9. üneşli
!bir kent. Doğa güzelliklerinin yanında, festival için gerekli her türlü
maddi olanağa saıhip.
Varna Kültür ve Spor Saray. 10,000 kişiyi barındırabilen her türlü sportif ve kültürel faaliyete olanaklı bir yapı. MimarI özellikleri,
teknik gelişmişliği, sahne'si ve akustiği, toplantı salonları ile Avru'pa'nın sayılı kültür saraylarından biri.
Uluslararası Kızılhaç ve Sağlık Filimleri Festivali ilk kez 1965
yılında , gerçekleşti. Sağlık konularının uzun ve kısa metrajı.! filimler
ile televizyon ve eğitim filimleri olarak işlendiği bu festival ilk gününden itibaren gördüğü ulU'slararasl beğeni üzerine 2 yılda bi~ kez Varna kentinde tekrarlanıyor.
FESTivALIN AMACı NEDiR?

Festival, diğer filim festivalierinden değişik olarak belirgin bir
ikonuyu filimlerle işlemek üzere planlanmıştır. Bu konu sağhktar. Am~ç
bir yandan sağlık g~ibi tüm insanlığı ilgilendiren, ortak bir dille işle
nebilecek ortak bir sorunu irdelerken diğer yandan da konuyu eği63
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Ve tüm insanlığı il,gilE~ndiren sağlık
festivalin belgisinde de vurgulandığı gibi a-maç
(dnsanlık yolunda barış ve dostluğa doğru» hizmettir. Zaten 23 ülkenin bu festivale en az beşer kişilik deleg.asyonlarla katılması ve
bütün hafta boy~nca 33 üıke insanlarının kaynaşması barış ve dostIu.ğa doğru atılmış sağl,am ' bir adımdır. Bugüne kadar 8 kez tekrarlanan- bu fe,stiv~lde, aynı ~,rtamda ortak 'bir ~il olan sanatla, ortak
Hgilendikleri bir konu olan - sağlık ,sorunlarını tartışan 33 ülke hekim;Ierinin, sanatçılannın, bilim a:qamları, filim yapı,mcılarının işbirliği,
festivalin amacına ulaştığının kanıttdır. Her gösterrsinde binlerce kişinin bulunduğu f~stivalde g~erçekten , halk için halkla birlikte üretmek g,erçeğinin en iyi örnekleri de yaşandı. Özellikte yığ'msal iletişim
. araçlarının önde gelenleri, olaR sinema ve televizyonda sağlık eğiti
mine halkın yaklaşımı' ve ilgjliı duyg,ulandıncı idi. Ortak bir çok karar ve Sonucu da üretildiği sağlık fiHmleri festivalinde barış içinde
bir arada yapılan çalışmaların yumuşamaya katkısı da unutulmamalıdır.
'
tim ve sanatla

bağdaştırımaktır.

konuları . işlenirken

FESTIvAL VAL~IZ BIR FILIM GÖSTERiSi OLMAKLA KALMADı

8. Varna Kızılhaç ve Sağlık -' Filimleri Festivali bize ideal bir festivalin örgütlenme modeli ve çalışması hakkında da çok iyi bir örne,k
olımuştur. Festivalin amacına yönelik programının dışında, kuramsal
düzeyde konuya ilişkin açık oturum, konferans , ve panellerin yapıl
ması ve bunlara ,tüm ülkelerin temsilcilerinin ka~ılması, Bul1
garistan'- ,
ın ve Varna'nın bugününü tanıtan sosyal prog:ramı, ve festivalin günü
gü~üne gelişmelerini izleyen günlük bültenleri ile gerçekt~n her açı
dan doyurucu idi. '
FESTivAlE KiMLER KATıL.DI.?,

Festivale 42 ül'keden 300'den fazla filim ve 33 ülkenin 'delegasyon.ları katılmıştır. ' Katılanlar arasında hekimler, sağIJ:k bilimciler, Kı- '
zılhaç mensupları, filim yapımcılari, Rrodüktörler, televizyon ve radyo yayıncıları, gazeteciler yazar ve diğer sanatçılar yer almaktaydl.
Festivale katılan ül'keler arasında -toplumısal kurtuluş savaşlarını ta..
mamlamış Vietna,m Halk Cumhur,iyeti, Kore HaJk Cumhuriyeti gibi ülkelerden, henüz saıvaşı rn ını sürdürmekte olan FIIi.stin Kurtuluş 'ör- o
gütüne, Brezilya, Küba g,ibi Güney Amerika ülkelerinden Endon~zya,
Sing;apur, Japonya gibi Uzak Doğu ülkeleri ile tüm sosyalist ve tpm
, gelişmiş ve g~elişmekte olan kapitalist ülkelerin hekimleri, sanatçıları
ve eğitimcileri vardı.
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FESTlvALE BAŞLıcA 4 TORDE FILiM KATILDI.

Ön plandaki filim'ler, sosyal yardımı ve doğal ilfetlere karşı saamaç edinmiş' olan değişik ülkelerin Kızılha1ç örgütlerinin ve
yaptıkları hizımetlerin tanıtılması için haz,ırlanmıştı. .
,Kısa konulu filimler bilimsel belg.e.sel konuları va güncelliği olan
vaşımı

konuları işliyordu.

konulu filimler arasında insan va sağlık sorunlarına değişiK yönlerde yaklaşan filimler vardı. Örneğin terıörızm, psikoterapi, hekimlerin yaşamı, hekimlerde politik bilinçlenma süreci,
çevre kirliliği ve tılb!bi kurgu~bılim gibi konular işleniyordu.
Televizyon filimleri, halkı sağlık ve koru:yucu hekimlik konusunda eğitmeyi ve bHinçlendirmeyi amaçlıyordu.
Uzun

metrajlı

KATıLAN FiLlMLERiN KONULARıNı ŞÖYLE SINIFLAVABILIRIZ

Med i ko-sosya i filimler : Uluslararası Kızıl,haç. Örgütü, Yerel Kı
zı~haç, Kızılay, Kızıl Aslan ve Güneş Örgütlerinin tanıtılımaları, geliş
ve bu uluslararası örgütün çatüründe konular ön planda idi. Hemşirelerin g,ünlük programlarından eğitimlerine, hemşire okullarının niteliklerinden Kızılhaç içindeki işlevlerine kadar, bu mesleğe rağbeti
artı'rmayı amaçlayan filimler de vardı.
TV ve kısa metrajlı filimlerde, halkın yanık, kınk, zehirlenme gibi durumlarda yapalbileceği ilk yardım hizmeti anlatılıyordu.
Bazı konularda da a,maç ka,mu oyu yaratmaktı. Örneğin genel
ol·arak çevrenin korun:ması, çevre ki·rliliği sorunları, ekolojik sorunları işleyen filim·lerin yanında temiz su biriktirmenin . yöntemleri, temiz havanın yararları ile ilgili filimlerden pek çok örnek g,österildi.
ıK'onut sorunu, orta yaşın ve ileri yaşlıların karşilaşti'kiarı sorunlar, ana...çocuk ilişkilerinin önemi, stress g.ilbi toplumsal öğeler taşı
yan filimler i1g~i topladı.
melerinin ve

işlevlerinin anlatılma'sı

lışma programlarının duyurulması

MEDIKAL KONULU FillMLER

Bu filimler arasında hekimlerin uzmanlık sonrası eğitim veya
yenilikleri izlemeleri için çekilmiş olanları olduğu gibi, halkın medikal konularda eğ,itilmesi, eski ve yanlış bilıgilerin silinmesi için çekilmiş olanlar da vardı.
Hekiımleri amaçlayan filimler arasında kalp hastalıklarıv serebrovasküler hastalıklarda mikro cerrahi, kanserlerin etiolojisi, viral hastalıklar ve kanser ilişkisi, üretra strüktür cerrahisi, periferik damar
dolaşım bozuklukları tedavisinde yeni yöntemlerden yeni laboratuar
tekniklerine kadar değişi'k konular işleniyordu.
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Hal~kın

ve diğer
gibi idi.

medi.kal konularda

eğiti'lmesi

bulaşıcı hastalıklar, yanık-yara

,i'çin çekilen filimler sıtma
tedavileri, kan bağışı v.S.

ULUSLARARASI KARAR: SAGLIK HIZMETi BARIŞA HIZMETTiR.

Festivalde değişik konferans ve toplantılar yapılarak ' ulus'ların
ve deneyalışverişi sağlandı. Konferansıarın ilki teleıviz
yonda koruyucu hekimliğin g,eliştirilmesini savunan Uluslar,arası Sağ
Iı'k Eğitim,i Birliği'nin yaptıığı filim ve diğer işitsel - gör..sel i1~tişi,m ara'çlarının etkileri üzerine idi. Uluslararası Radyo - Televizyon Bi.rHği'nin ,
konferansı ve UI'uslararasl Bilimsel Filimler Birliği'nin Araştırma FHimleri Sempo'zyumu hep halk s,ağ'lIğl konusunda kamu oyunun uyarıl
m,ası ve, eğitiminin önemini vur,guluyordu.
yakınlaşması

Sağlığın ko,runmasında görsel-işitsel e,ğitimin

önemi ve bugün
fnsanlığı tehdit eden en önemli hastalıklardan olan kalp hastalıkları
konusunda yurı.tarlak masa toplantı'sı y'apıldı. Fransı:z ve Bul,garistan
Kızıl1haç,larının işbirliğine düzenlenen bu kon.feransın sonuçları ara·
sında hekimliğin y, alnız insancıl a~a'çlar 'i çin kullanımı ve ipsanıarın
ancak karşılıklı gürı.ten ve sevgiye dayalı bir dünyada en sağlıklı olabilecek,leri belirtildi.
'
i

Bulgaristan Kı,zıllhaçı MIK ve Uluslararası Kızllha,ç Örgıütler'i Bir..
ortak örgütledikleri işitsel-görsel 'iletişim üzerine çalışmalar,
düny,anın her tarafından gelenlerin deneyalışverişini sağlıyor ve yakınlaşma ile yumuşam:aya katkıda bulunuyordu.
iiği'nin

Sağlık eğ'itimini amaçlayan tiliımlerin ' kullanımı teori'k bir kon.feransta tartışıldı. Katılan Külba, Çekoslovakya, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Ingiltere, Ma,caristan, Polonya, Romanya ve Bulgaristan gJ ..
bi ülkeler sağlı, ğa hizmetin banşa hizmet olduğunu vurguladılar.

;fESTIVAL SIRASIN,D A BULGARISTAN'I DEGiŞil K YÖNLERIYLE
TANıMA OLANAGI VARDI
'

Uzun ve kısa metrajlı filimler, TV ve
ken bir yandan da Bulgaristan'da yaşam

eğiHm
şeklini

Hlimleri gösteriiir ,görme fırsatı yara-

tıldı .

IKre~

ziyarette 4 yaşındaki çocu' kların
ve eğitimlerini izleyenler tüm dünya /çocuklarına bu
m,utluluğu dilediler. Çocukların , mediko-sosyal konumu üzerine ana,Iarla yapılan söyleşi ve çocukların kendileriyle yapılan g:örüşmeler
Hginçti. «Küçük sanat eseri'mi seVldiniz mi'?» ,adlı çocuk resi,m s,ergünlük
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ve
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yaşamı
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gisi UÇV için hazırlanmıştı ve Varna Kültür ve Spor Sarayı'nda açıl
dı. Mutlu ve SOJunsuz çocuk,ların dünyasını ve fantezilerini yansıt..
ması açısından öğreticiydi.

Aynı zamanda çocuk filimleri programı da düzenlendi. Polonya,
Japon\ya, BUlıgaristan ve Sovyetler Birliği'nin filimleri katıldı. Doğa,I
afetlerden korunma yolları, dostluk ve dayanışmayı anlatan. filimler
çocuklara gösterildi. Ardından yapılan söyleşide' küçük çocukların
bile filim izleme ve öğrenme yeteneğinin ne kadar .gJeliş~bileceği gıö"
rüıd'ü.

Japonya çocuk"çizg,i filimleri dairesi müdürü Katsuo-Takaıhahsi
ç'ocuk filimleri, ,için şöyle diyor: «ıSinema, çocu'kların düşünce ve duygularını etkileyen önem'li bir araıç. Yapımcılar bunu bilerek. çocuk filmi yapmalı. Ticari amacı olan tüm filimler çocuklar için zararlıdır. Ancak eğitimi g'özeten filimler çocuklara uygundur.»
Sağlık ve .g,üncel toplumsal sorunlarının böyle deği'Ş'i'k bir şekil
de ele alınması festi'Vali i\:ginç kıldığı gi'bi, sinemayı sıradan bir eğ
lence olmaktan çıkarıp, eğitim aracı olabHme yanının ön plana çıka
rılması ve sinemacıların eğitim ve sağlık sorunlarına eğilmelerinin
sağlanması övgüye değer yönlerdir.

Festival sağlık-sanat-eğ,itim konularını seligUerken değişik düzen·
lerden ve değişik mesleklerden insanların birHkte düşünce ve karar
üretmelerini sağlamıştır. Festival bilgi ve deneyalışverişinin yanın
da uluslararası barış ve dostluğa doğru atılmış bir adı,mdı,r.
llerde ülkemizden de daha çok hekim, sanatçı ve eğiti,mcinin bu
festivalin etkinliklerine katılıp söz sa1hibi olmalarını di·lerim.
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