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Sinema bir asrı aşkın zamandır aramızda bulunuyor. Bu asır bizlere; hülya, 

umut, keder, sevinç ve heyecan gibi birçok duyguyu sonsuz kareler içerisinde 

taşıdı. O karelere o kadar alıştık ki hayatımızın bir parçası oldular. Sinema dün-

yamızın tam içerisinde bulunuyor. İzlediğimiz karakterlerin isimleri ve hikâyele-

rin oluş biçimleri kalbimizin en derinlikli yerinde yaşıyor.

Esenler Film Günleri organizasyonu 2 yıl boyunca küresel salgının gölgesinde 

gerçekleşmişti. Bu yıl birbirimize daha fazla yakınlaştığımızı hissediyor ve si-

nema organizasyonumuzda birlikteliğimizin artacağına inanıyorum. Dijital plat-

formlarda izlediğimiz filmlerdeki artışla birlikte beyaz perdenin de bir miktar ök-

süz kaldığını hissetmiştik. Gerçekleştirdiğimiz programımızla birlikte sinemaya 

olan vefamızı ve desteğimizi sunmuş olacağız. 

'Esenler Film Günleri' kapsamında üçüncü kez siz sinemaseverlerle buluşmak 

bizler için hem mutluluk hem de gurur sebebi. Beş gün sürecek festival ta-

dındaki programımızda dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Jim 

Sheridan’a ve uzun yıllar kurgu yönetmeni olarak çalışan Mevlüt Koçak’a onur 

ödülü takdim edeceğiz. Sinemamızda kamera arkasında yıllarca ciddi emekler 

sunmuş Suzan Kardeş’e de emek ödülü vereceğiz. 

Bu yıl kısa film yapım desteğine, kısa film yarışmasına katılan ve ödül almaya hak 

kazanan sinemacı dostlarımızı tebrik ediyorum. Sinemanın ruhuyla harmanlan-

mış özel bir program olmasını temenni ederim. 

İyi seyirler. 
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Taşdiken’in ilk uzun metrajlı filmi “Mommo; Kız Kardeşim”, festivalin bu yılki tema-

sının anlam ve önemini iki ayrı coğrafyadan iki ayrı örnekle özetlemiş oluyor. 

Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Jim Sheridan, sinemamıza 

uzun yıllar kurgu yönetmeni olarak emek veren önemli kurgu ustalarından 

Mevlüt Koçak ve sesiyle müzikseverlerin beğenisini kazanmasının yanında mak-

yöz kimliğiyle tanıdığımız sevgili Suzan Kardeş, kıymet kattıkları bu yılki Esenler 

Film Günleri’nden Onur Ödülü alıyorlar.

Üçüncü yılında da büyük bir rekabete sahne olan Kısa Film Yarışması’na bu yıl 

çok anlamlı bir başka heyecanlı bölüm eşlik ediyor. Kısa filmcileri yeni projeleri 

için yüreklendirmek ve onlara destek olmak amacıyla ilki gerçekleştirilen Esen-

ler Film Yapım Desteği, ulusal sinemamızın kısa film alanında büyük bir boşluğu 

dolduracağını başvurulardaki yoğunluk ve nitelikle şimdiden göstermiş oldu. 

Üç yılda gelişip zenginleşerek yoluna devam eden Esenler Film Günleri, kısa 

sürede bu alanının saygın etkinliklerinden biri olduğunu kanıtladı. Kuşkusuz 

etkinliği en başından beri içtenlikle sahiplenen Esenler Belediye Başkanı Sayın M. 

Tevfik Göksu, bu başarıda en büyük pay sahibi. Sanata verdiği önem ve sinema-

ya desteği için teşekkürü borç biliyorum.  

Etkinliğin her aşamasında emeği geçen Esenler Belediyesi yetkilileri ve de öz-

verili çabalarından dolayı Kültür Müdürlüğü çalışanlarına içtenlikle teşekkür 

ediyorum. 

İyi seyirler.

Üç yıl önce büyük bir heyecanla yola çıkan Esenler Film Günleri, heyecanını 

çoğaltarak yoluna devam ediyor. Her genç festival gibi yarına dair sayısız düş 

kurarken dünün tecrübesi ve bugünün enerjisini yanımıza alarak sinema coş-

kusunu Esenler’de bir kere daha yaşıyor olmanın heyecanını duyuyoruz. 

Bu heyecanı taçlandırmak için, Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğü çatısı altın-

da aylar süren hummalı bir çalışmanın sonucunda iyi filmler ve de çok sayıda 

anlamlı etkinlikten oluşan zengin bir festival programı hazırlandı. Yurt içi ve yurt 

dışından saygın sinemacıların katılımıyla ayrı bir anlam kazanan festivalin bu yılki 

programına çocukların neşesi rengini veriyor. “Beyazperdenin Çocukları” başlı-

ğında kendini bulan bu yılki tema, hayatın masum yüzü olan çocukların dünyası-

na dikkat çekerken büyüklerin gözden kaçırdığı pek çok önemli meseleyi de bir 

kere daha gözler önüne seriyor. Bir avuç İranlı çocuğun omuzlarına yüklenen 

ağır yükleri konu eden Mecid Mecidi imzalı “Güneşin Çocukları” ve iki öksüz kar-

deşin dokunaklı hikâyesini çocuk kalbi naifliğinde beyazperdeye taşıyan Atalay 

SUAT KÖÇER
DANIŞMAN
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ONUR ÖDÜLLERİ 
HONORARY AWARDS
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6 Şubat 1949 doğumlu Jim Sheridan; 
İrlandalı bir oyun yazarı, senarist, 
film yönetmeni ve film yapımcısıdır. 
Kariyerine, 1989-1993 yılları arasında 
İrlanda'da geçen ve eleştirmenlerce 
övgüye boğulan iki film yöneterek 
başladı: Sol Ayağım ve Babam İçin. Daha 
sonra Boksör ve Yeni Bir Ülkede ile de 
eleştirmenlerin gözdesi olmaya devam 
eden Sheridan, bu dönemde toplam altı 
kez Oscar’a aday gösterilmiştir.
40 yıla yayılan kariyeri boyunca 
İrlanda’nın hem sinema hem de tiyatro 
başlıklı kültürel yaşamında önemli bir 
güç olarak ülkesiyle dış dünya arasında 
köprü olmayı sürdürmüştür. Yönetmen 
Neil Jordan ile Dublin'de Avangart 
Project Theatre’ı kurmuş, New York'taki 
İrlanda Sanat Merkezi'nin direktörü 
olarak çalışmış ve uluslararası üne 
sahip bir film yapımcısı olarak, İrlanda 
yaşamını ve kültürünü diğer ülkelere 
tanıtmıştır.
Jim Sheridan’ın filmleri toplamda 16 
dalda Akademi Ödülü’ne, 14 kez Altın 
Küre’ye, 3 adet Berlin Uluslararası Film 
Ödülü’ne, 3 WGA, 8 BAFTA ve 8 IFTA’ya 
aday gösterilmiştir.
Jim Sheridan, Daniel Day-Lewis’le 3 
filmde çalıştı; ona Oscar getiren Sol 
Ayağım bunların en unutulmazıdır. 
Ayrıca bu çalışmalar aktörün yakın 
zamanda Time Magazine tarafından 
“Dünyanın En Büyük Erkek Oyuncusu” 
olarak ilan edilmesine de yardımcı oldu.
Jim Sheridan bu ödüllerle taçlandırılan 
filmler dışında multi-milyon dolarlık 

prodüksiyonlarda uluslararası yıldızları 
da yönetti: Korku Evi’nde Daniel Craig 
ve Naomi Watts, Kardeşler’de Toby 
Maguire, Jake Gyllehaal ve Natalie 
Portman, Get Rich or Die Tryin’ filminde 
rap efsanesi 50 Cent gibi.
Bir yapımcı olarak kendi büyük 
bütçeli prodüksiyonlarının yanı sıra 
memleketinden genç yeteneklerin 
seslerini duyurmasına da yardımcı oldu: 
Akademi Ödüllü yazar/yönetmen Terry 
George, Once filmiyle Akademi Ödülü 
kazanan yönetmen John Carney ve 
Kanlı Pazar filminde Paul Greengrass 
ile çalıştı. Dört Nikah ve Bir Cenaze’nin 
yönetmeni Mike Newell için Into the 
West’in senaryosunu da o yazmıştır.

Jim Sheridan (born 6 February 1949) is 
an Irish playwright, screenwriter, film 
director, and film producer. Between 
1989 and 1993, Sheridan directed two 
critically acclaimed films set in Ireland, 
My Left Foot and In the Name of the 
Father, and later directed the films 
The Boxer and In America. Sheridan 
has received six Academy Award 
nominations.
Over a career that has spanned 40 
years, Jim has been a major force in 
Ireland’s cultural life in both film and 
theatre. Whether in founding the avant-
garde Project Theatre in Dublin with 
director Neil Jordan or as the Director 
of The Irish Arts Center in New York or 
as a filmmaker of international renown, 

he has chronicled Irish life and Ireland’s 
relationships to the outside world for a 
generation. 
Jim’s films have been nominated for 16 
Academy Awards, 14 Golden Globes, 
3 Berlin International Film Awards, 3 
WGAs, eight BAFTAs and 8 IFTAs. 
His work on 3 films with Daniel Day-
Lewis helped him secure an Academy 
Award for My Left Foot but also 
helped guide him into being what Time 
Magazine recently acclaimed as The 
World’s Greatest Actor. 
Jim Sheridan has helmed multi-million 
dollar star productions for major 
studios with acclaimed performances 
from Daniel Craig and Naomi Watts 
in Dream House, Toby Maguire, Jake 
Gyllehaal and Natalie Portman in 
Brothers and rap legend 50 Cent in Get 
Rich or Die Tryin’. 
As a producer, he has produced his 
own big budget productions but over 
the years has also fostered the voices 
of other up and coming Irish talent 
such as Academy Award winning 
writer/director Terry George, director 
John Carney, whose film Once won 
an Academy Award in 2008 and Paul 
Greengrass for his breakthrough 
movie Bloody Sunday. Jim wrote Into 
the West for director Mike Newell 
who went on to direct the critically 
acclaimed Four Weddings and a 
Funeral.
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Ülke sinemamıza yön veren 
kurguculardan Mevlüt Koçak, 
Yeşilçam’dan günümüze en kıymetli 
filmlerden bazılarının gizli kahramanıdır.

Altı yaşındayken amcasının oğlu 
tarafından Sivas’ın Suşehri kazasındaki 
halasının yanına götürülen ve burada 
yokluk içinde iki yıl okuyan Mevlüt 
Koçak, babasının devlet memuru 
olarak atanmasıyla daha merkezi bir 
konuma taşınır ve Hafik ilçesinde ilk 
defa sinemayla tanışır. 15-20 kişilik 
bu küçücük salondan büyülenen ve 
film seyretmediği zamanlarda bile 
dışarıdaki hoparlörden diyalogları 
dinleyen Koçak’ın o yıllardaki asıl 
hayaliyse subay olmaktır. Sınavları 
kazanmasına rağmen bu arzusu 
babasının engeline takılır, yatılı askeri 
okula gönderilmez ve ailesinin yanında 
okumaya devam eder. Ancak sene 
sonunda Fransızca dersinden kalmayı 
kendisine yediremeyip İstanbul’a 
kaçar. Burada teyzesinin yanına 
yerleşip fırıncı, vestiyer görevlisi ve 
akü tamircisi olarak çalışır. Derken, 
Yılmaz Güney’in montajcısı olarak bilinen 
teyzesinin oğlu Mehmet Özdemir onu 
Erman Film’in kapanmasıyla açılan 
şirketlerden biri olan Saner Film’de işe 
sokar. Ayak işlerine bakması için alındığı 
ofiste dikkati sayesinde kurgu yapmayı 
öğrenir. Üç yıllık çıraklık döneminin 
ardından bir gün, Fikret Hakan’ın yeni 
projesinde çalışan yabancı kurgucu 
hastalanır ve onun yerini alarak montaj 

masasında kalan işleri tamamlar. 
Hayatı değişmiştir. Fikret Hakan izlediği 
kopyadan etkilenince Hulki Saner 
haftalığını üç katına çıkarır. Artık 
mesleğini bulmuştur.

Yıldız Sineması’nın emekli başçavuş 
olan sahibiyle tanışmasından iki sene 
sonra sinemaya ortak olur. Bir yandan 
işletmecilik yapar, bir yandan “montaj-
senkron” işlerinin aranan ismi olup 
aynı anda birden fazla filmi sırtlanır. 
Ömer Kavur’un bir filmi hariç tüm 
filmlerinin kurgusunu yapan Mevlüt 
Koçak, kendisini en çok etkileyen Kavur 
filminin Anayurt Oteli olduğunu söyler. 
Zebercet’in intihar sahnesini o kadar 
içselleştirmiştir ki kurgu sırasında 
ağlamıştır. Zaten üzerinde çalıştığı 
sahneleri âdeta yaşadığını söyler; 
sahnenin kendisine “kes beni” dediğini, 
nerede kesmesi gerektiğini öyle 
anladığını belirtir.

Dönemin büyük yönetmenleri Atıf 
Yılmaz’la Ömer Kavur kendisini 
paylaşamaz. Çalıştığı filmler için ücret 
belirlemeyen Koçak’la yönetmenler 
arasında öyle bir güven ilişkisi vardır ki 
sözleşmeler kâğıda dökülmez, sadece 
el sıkışılır. Bilge Olgaç’la da çalışan 
Koçak, “kadın yönetmenlerin sektörde 
çoğalması gerektiğini ve kadın bakış 
açısının erkeklerin göremeyeceği 
noktalara uzandığını” röportajlarında sık 
sık dile getirir. “İyi bir kurgucu kötü bir 
filmi izlenebilir hâle getirebilir ya da iyi bir 
filmi kötü bir kurgucu bozabilir” der.

Büyük isimlerin fikrine güvendiği 
Koçak; Zeki Ökten’in Sürü filminin uzun 
bulunması üzerine göreve çağırılmış 
ancak filme dokunmaya kıyamayarak 
o şekilde vizyona girmesi için ısrar 
etmiştir. Zeki Demirkubuz’un Masumiyet 
filmindeyse Haluk Bilginer’in tirat attığı 
sahnenin bölünmesinin ve detay planlar 
kullanılmasının önüne geçerek efsaneye 
önayak olmuştur. 

Kurguyla ilgilenen gençlere “Çok farklı 
türlerde ürünler verin ve tür ayrımı 
yapmayın, kurgu sonsuzdur. Ben iyi 
kurgucuyum demeyin, her zaman 
farklı bir şey üretip geliştirmeye çalışın. 
Sadece kurallara bağlı kalmayın, 
yönetmene yardımcı olun. İyi bir 
kurgucu iyi bir yönetmen de olabilir. 
Asla ben profesyonelim demeyin ve 
amatör ruhunuzu yitirmeyin” şeklinde 
tavsiyeler veren Koçak; 1973’ten 
günümüze 200’e yakın eserde 
çalışmış ve ilk ödülünü 1988’de 1. 
Ankara Uluslararası Film Festivali’nde 
Arkadaşım Şeytan ile kazanmıştır. Elli 
yıllık serüveninde Antalya ve Adana 
gibi önemli festivaller de dahil 20 civarı 
ödüle layık görülmüştür.

—————————————————————————————————————

Kaynak: Elif Ergezen’in koordinatörlüğünde Begüm 
Demirkan, Beren Azizi ve Elif Doğanay’ın hazırladığı 
2018 tarihli Mevlüt Koçak söyleşisi
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Mevlüt Koçak, one of the editors who 
has shaped the Turkish cinema, is 
the secret hero of some of the most 
precious films from Yeşilçam to the 
present.

Mevlüt Koçak, who was sent to live with 
his aunt in Sivas’s Suşehri district by 
his uncle’s son at the age of six, studied 
there for two years in poverty, then 
moved to a more central residence with 
his father’s new job as a civil servant 
and met cinema for the first time in 
Hafik district. Fascinated by this small 
theatre, he listened to the dialogues on 
the loudspeaker outside even when not 
watching a movie. Koçak’s real dream in 
those years was to become an officer 
in the army. Despite passing the exams, 
this desire was prevented by his father, 
and he was not sent to the military 
boarding school, instead continuing to 
study with his family. However, at the 
end of the year, he could not afford 
to fail his French class and escaped to 
İstanbul. Here, he settled with his aunt 
and worked as a baker, cloakroom 
attendant and a repairman. Then, 
Mehmet Özdemir, son of his aunt, 
known as the editor of Yılmaz Güney, 
got him a job at Saner Film, one of the 
companies launched with the closure 
of Erman Film. He learned to edit thanks 
to his keen attention in the office 
where he was employed to take care 
of errands. One day, after a three-
year apprenticeship, the foreign editor 
working on Fikret Hakan’s new project 

got sick, and Koçak took his place, 
completing the remaining work on the 
editing table. Here, his life has changed. 
When Fikret Hakan was impressed 
by the copy he watched, Hulki Saner 
tripled his weekly salary. Koçak had 
now found his purpose.

Two years after meeting the owner 
of Yıldız Theater, who was a retired 
sergeant major, he became a partner 
in the theater. On one hand, he was a 
manager; on the other hand, he was 
the sought-after name of "montage-
synchronous" works and worked on 
more than one film at the same time. 
Mevlüt Koçak, who edited all of Ömer 
Kavur's films except for one, says that 
the Kavur movie that impressed him 
the most was the Anayurt Oteli. He 
internalized Zebercet’s suicide scene so 
much that he cried during the editing. 
He says that he almost lived the scenes 
he was working on, stating that the 
scene told him "cut me" and that he 
understood where he should cut it.

The great directors of the period Atıf 
Yılmaz and Ömer Kavur could not share 
him. There was such a relationship of 
trust between Koçak and the directors 
that they did not set wages for the films 
he worked for, contracts were not 
written down, only handshakes were 
made. Koçak, who also worked with 
Bilge Olgaç, frequently expresses in his 
interviews that “the number of female 
directors should increase in the sector 
and the female perspective extends to 

the points that men cannot see”. He also 
says: “A good editor can make a bad 
movie watchable, or a good movie can 
be ruined by a bad editor.”

Koçak, whose opinion is trusted by big 
names, was called to duty after Zeki 
Ökten’s Sürü was found to be long, but 
he couldn’t bear to touch the movie and 
insisted that it be released in that way. 
In Zeki Demirkubuz’s Masumiyet, he 
pioneered a legend by preventing the 
use of detailed plans and the division of 
the scene where Haluk Bilginer tirades.

To young generation who are 
interested in editing, Koçak advises, 
“Give many different types of products 
and don’t discriminate between genres; 
editing is endless. Don’t say I'm a good 
editor, always try to produce and 
develop something different. Don’t just 
stick to the rules, help the director. A 
good editor can also be a good director. 
Never say I am a professional and do 
not lose your amateur spirit.” He has 
worked in nearly 200 movies since 
1973 and won his first award with 
Arkadaşım Şeytan at the 1st Ankara 
International Film Festival in 1988. In his 
fifty-year carrier, Koçak was deemed 
worthy of approximately 20 awards, 
including important festivals such as 
Antalya and Adana.

—————————————————————————————————————

Source: 2018 Mevlüt Koçak interview conducted 
by Begüm Demirkan, Beren Azizi and Elif Doğanay 
under the coordination of Elif Ergezen
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ONURUNA FİLMLER 
JIM SHERIDAN

KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
SHORT FILM COMPETITION CHAIRMAN OF THE JURY

20 21



2002 yılında Johnny ve Sarah Sullivan, kızları Christy ve Ariel’i de 
alarak Johnny’nin oyuncu olarak çalıştığı Kanada üzerinden İrlanda 
turist vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne girerler. Aile, New York'ta 
uyuşturucu bağımlıları, travestiler ve Mateo Kuamey adında münzevi bir 
Nijeryalı sanatçı/fotoğrafçı tarafından işgal edilen yıkık bir Hell’s Kitchen 
apartmanına yerleşir. Beş yaşındaki oğulları Frankie, merdivenlerden 
düştükten sonra keşfedilen bir beyin tümöründen hayatını kaybeder. 
Dindar Katolik Johnny, Tanrı’yı sorgular ve ailesiyle olan ilişkisini etkileyen 
gerçek duyguları hissetme yeteneğini kaybeder. Christy, ölen kardeşi 
tarafından üç dileğin kendisine verildiğine inanır ve bunu sadece New 
York'ta hayatta kalmaya çalışan ailesi için zor zamanlarda kullanır.

In 2002, Johnny and Sarah Sullivan, and their daughters Christy and Ariel enter the United 
States on a tourist visa from Ireland via Canada where Johnny works as an actor. The family 
settles in New York City, in a rundown Hell’s Kitchen tenement occupied by drug addicts, 
transvestites, and a reclusive Nigerian artist/photographer named Mateo Kuamey. Hanging 
over the family is the death of their five-year-old son Frankie, who died from a brain tumor 
discovered after a fall down the stairs. The devout Roman Catholic Johnny questions God 
and has lost any ability to feel true emotions, which has affected his relationship with his 
family. Christy believes she has been granted three wishes by her dead brother, which she 
only uses at hard times for the family as they try to survive in New York.

IN AMERICA

ONURUNA FİLMLER - JIM SHERIDAN

İrlanda, Birleşik Krallık, ABD / 2002 / Dijital / Renkli / 105’ / 
İngilizce, İspanyolca, İrlanda Galcesi / Türkçe Altyazılı

Ireland, UK, United States / 2002 / Digital / Color / 105’ / 
English, Spanish, Irish Gaelic / Turkish Subtitles

Yönetmen / Director: Jim Sheridan

Senaryo / Screenwriter: Jim Sheridan, Naomi 
Sheridan, Kirsten Sheridan

Görüntü Yönetimi / Cinematography: Declan Quinn

Kurgu / Editing: Naomi Geraghty

Müzik / Music: Gavin Friday, Maurice Seezer

Oyuncular / Stars: Paddy Considine, Samantha Morton, 
Djimon Hounsou

Senarist ve Yönetmen olarak
yer aldığı filmler:
• MOMMO: Kız Kardeşim (2009)
• MERYEM (2013)
• ARAMA MOTURU (2015)
• KAR KIRMIZI (2021)
• HARA (2022)

Yapımcı ve Yönetmen olarak
yer aldığı projeler:
• AH YALAN DÜNYADA – NEŞET ERTAŞ 
BELGESELİ (2015)
• BIRAKIN ÇOCUK OYNASIN – OSMANLI’DA 
SİNEMA BELGESELİ (2018)
• TARİHİN RUHU – TRT 2 – 2020-2021-2022

Yapımcı olarak yer aldığı projeler:
• KÜÇÜK HANIMEFENDİ – TV DİZİSİ (2012)
• BÖYLE BİTMESİN – TV DİZİSİ (2013-2014)
• BERLİN ÇEKİRDEKÇİSİ – TRT TÜRK (2022)

ATALAY
TAŞDİKEN

KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANI
SHORT FILM COMPETITION CHAIRMAN OF THE JURY

Yapımcı-Yönetmen-Senarist 
Producer-Director-Screenwriter

1964 yılında Konya, Beyşehir’de doğdu. İlk 
ve ortaöğrenimini Beyşehir’de tamamladı. 
Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik 
Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra 
reklam sektöründe çalışmaya başladı. Üç yüzün 
üzerinde reklam filminin yönetmenliğini üstlendi 
ve otuza yakın kampanyada kreatif direktör 
olarak yer aldı.

2009 yılında bitirdiği MOMMO Kız Kardeşim isimli 
filmi 59. Berlin Film Festivali’nin “Generation” 
bölümüne seçilen ilk Türk filmi oldu. Ayrıca 2009 
Asya Pasific Screen Awards’da ilk 5’e kalan tek 
Türk filmiydi.

He was born in 1964 in Konya, Beyşehir. He 
completed his primary and secondary education 
in Beyşehir. After graduating from Konya 
Selçuk University, Faculty of Education, Physics 
Department in 1985, he started working in 
the advertising industry. He directed over 300 
commercials and took part in nearly 30 ad 
campaigns as a creative director.

His first film MOMMO Kız Kardeşim, which he 
finished in 2009, became the first Turkish film 
to be selected for the “Generation” section of 
the 59th Berlin Film Festival. It was also the only 
Turkish film to be shortlisted at the 2009 Asia 
Pacific Screen Awards.

FİLMOGRAFİSİ:
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Orijinal Adı / İngilizce Adı / Yılı / Türü 

• Güvercin / The Pigeon / 2018 / Feature 
(Pro.-Editor)
• Kıyıdakiler / The Coastliners / 2016 / 
Feature 
• Isän Tyttö / Daddy’s Girl / 2016 / Docu-
Drama
• Dolanma / Entanglement / 2015 / Feature
• Çekmeceler / Drawers / 2015 / Feature
• Bensiz / Without Me / 2014 / Feature
• Agorafobi / Agoraphobia / 2013 / 
Documentary 
• Zerre / The Particle / 2012 / Feature
• Lüks Otel / Luxury Hotel / 2011 / Feature

FİLMOGRAFİSİ:

MESUT
ULUTAŞ

KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
SHORT FILM COMPETITION JURIES

İstanbul merkezli film kurgucusu ve yapımcı. 
1979 yılında Ankara’da doğdu, Ankara Devlet 
Konservatuvarı Müzikoloji bölümünden mezun 
oldu. Yirminin üzerinde uzun metraj film ve 
belgesel projesinde kurgucu olarak çalıştı. İlk 
kez yapımcılık yaptığı film olan Güvercin, 68. 
Berlinale Generation 14Plus’ta dünya prömiyerini 
gerçekleştirdi ve aynı festivalde GWFF En İyi İlk 
Film dalında aday gösterildi. 33. Valensiya Film 
Festivali’nde En İyi Film dahil beş ödül ve APSA En 
İyi Gençlik Filmi ödüllerini kazandı.

Avrupa Film Akademisi ve Asya Pasifik Akademisi 
üyesidir.

Türkiye’den dört adet En İyi Kurgu ve bir adet En 
İyi Yapımcı ödülü sahibidir.

İstanbul-based film editor and producer. He was 
born in Ankara in 1979, graduated from Ankara 
State Conservatory Musicology Department. 
He worked as an editor in more than twenty 
feature films and documentaries. The first film 
he produced, Güvercin, had its world premiere 
at the 68th Berlinale Generation 14Plus and was 
nominated for GWFF Best First Film at the same 
festival, winning five awards including Best Film 
and APSA Best Youth Film Awards at the 33rd 
Valencia Film Festival.

He is a member of the European Film Academy 
and the Asia Pacific Academy.

He has received four Best Editing and one Best 
Producer awards in Turkey.

Yazıp Yönettiği Kısa Filmler:
• Böcük (3’), 2002
• Portreden Otoportre Çıkarmak (12’), 2006

Yazıp Yönettiği Docu-Drama Film
• Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim
Filmde Kar Romanı da Var (Peri Peri) (78’) 2016
   
Filmin Yarıştığı Ulusal ve Uluslararası 
Festivaller
• 53. Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma, Tür.
- 36. İstanbul Film Festivali Yeni Türkiye Sineması, 
Türkiye
• 16th Pune International Film Festival, Hindistan
• 5. Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye (En İyi 
Seyirci Ödülü)

Filmin Gösterildiği Ulusal ve Uluslararası 
Festivaller
• 22. Gezici Festival, Türkiye
• 27th Tromso International Film Festival, Norveç
• 22. Nurnberg Türk Alman Film Festivali, 
Almanya
• 16th Annual Boston Turkish Film Festival, ABD
• 5. Uluslararası Kayseri Film Festivali, Türkiye
• 4th Vancouver Turkish Film Festival, Kanada
• 5th Seattle Turkish Film Festival, ABD
• 22nd London Turkish Film Festival, İngiltere
• 30th Munchen Turkish Film Festival, Almanya

RIZA
SÖNMEZ

26 Kasım 1968’de Elazığ’da doğan Rıza Sönmez, 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu’nda 
lisans eğitimini tamamladı. Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nin 4 yıllık tiyatro bölümünü bitirip Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema TV 
Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde iki yıl sinema 
dersleri verdi. 2019-2020 Güz Dönemi Maltepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Yemek, Toplum 
ve Kültür dersleri verdi. 7 Temmuz 2018-28 Aralık 
2021 arasında 3,5 yıl boyunca Posta Gazetesi’nde 
gastronomi kültürü üzerine yazılar yazdı.

TRT Belgesel’de Bir Aş Hikâyesi adlı gastronomi 
programını sunmaktadır.

Çok sayıda sinema filminde ve bazı televizyon 
dizilerinde oyuncu olarak yer almıştır.

Born in Elazığ on 26 November 1968, Rıza Sönmez 
completed his undergraduate education at 
Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, Aydın Tourism Management 
High School. He graduated from four-year theater 
academy of Müjdat Gezen Art Center and got his 
master’s degree from Marmara University, Fine Arts 
Institute in the department of Cinema-TV.

He gave cinema lectures at Müjdat Gezen Art Center 
for two years. He taught Food, Society and Culture 
lessons at Maltepe University, Faculty of Fine Arts, 
Department of Gastronomy and Culinary Arts in 
the 2019-2020 Fall Semester. He wrote articles on 
gastronomy culture in Posta Newspaper for 3,5 
years between July 7, 2018, and December 28, 
2021.

He presents a gastronomy program called Bir Aş 
Hikâyesi on TRT Documentary channel.

He has appeared in various movies and some 
television series as an actor.

FİLMOGRAFİSİ:

KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
SHORT FILM COMPETITION JURIES
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Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin kurucuları 
arasında yer aldı, derginin yayımlandığı süre 
içerisinde vizyon sayfalarının editörlüğünü 
yaptı. 2014-2021 yılları arasında BİSAV 
Türk Sineması Araştırmaları’nın (tsa.org.
tr) web editörlüğünü üstlendi. Birçok dergi 
ve gazetede sinema ve fotoğraf üzerine 
yazıları yayımlandı. 2017 yılında, 7. Malatya 
Uluslararası Film Festivali’nde düzenlenen 
“Türk Sinemasında Yerel Kodlar” başlıklı 
uluslararası sempozyumu koordine etti ve 
aynı adla yayımlanan kitabın editörlüğünü 
üstlendi. 2018 yılında 5. Alemlere Rahmet 
Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ön 
jüri üyesi oldu. 19-26 Ocak 2019 tarihleri 
arasında BİSAV bünyesinde Türk Sineması 
Araştırmaları’nın düzenlediği “Dünden 
Bugüne Derviş Zaim Sineması” programını 
Barış Saydam ile birlikte koordine etti ve 
programın kitabı “Derviş Zaim Sinemasına 
Tersten Bakmak”ı (2021) Saydam ile yayına 
hazırladı. 2019 senesinde, 15-19 Ekim 
tarihleri arasında, BİSAV bünyesinde Türk 
Sineması Araştırmaları’nın düzenlediği 3. 
Eskimeyen Film Günleri’ni koordine etti ve 
program kapsamında hazırlanan, İngilizce-
Türkçe yayınlanan kitabın editörlüğünü 

üstlendi. 2020 ve 2021 yıllarında 5. ve 6. 
Kısadan Hisse Kısa Film Festivali’nin danışma 
kurulunda yer aldı. 

Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği çok 
sayıda programda moderatör ve konuşmacı 
olarak yer aldı. Bilim ve Sanat Vakfı’nda 
sinema ve fotoğraf alanında seminerler 
verdi. 2019 yılı şubat-nisan ayları içerisinde 
Meridyen Derneği’nde Kurmaca Film Atölyesi 
düzenledi. 

Yönetmen Sineması: Derviş Zaim (2009), 
Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu 
(2010), Türk Sinemasında Yerli Arayışlar 
(2010), Yeşilçam Günlüğü (2010), 40 Soruda 
Türk Sineması (2019), Perdenin Ötesine 
Bakmak (2019), Dilsiz’in Dile Gelişi (2021) 
gibi pek çok kitapta makale ve söyleşileri 
yayımlandı. Küre Yayınları’ndan çıkan Biraz 
Mağrur Biraz Mağdur Türk Sinemasında 
Kahramanlar (2017), Malatya Film Festivali 
Yayınları’ndan Türk Sinemasında Yerel 
Kodlar (2018) ve Küre Yayınları’ndan 
Eskimeyen Filmler 3 kitaplarının editörlüğünü 
yaptı. Uluslararası hakemli bir dergi olan 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin 
Türkiye'de Sinema Çalışmaları I (2020) ve 

Türkiye'de Sinema Çalışmaları II (2021) 
sayılarının, Prof. Peyami Çelikcan ve Barış 
Saydam ile birlikte editörlüğünü yaptı. 

Halihazırda Artizan Sanat’ta etkinlik 
koordinatörü olarak çalışmaktadır. TRT 2’de 
yayınlanan Yönetmen Sineması programının 
konuşmacıları arasında yer almaktadır.

She was among the founders of Hayal 
Perdesi Cinema Magazine and edited the 
“movies in theaters” pages during the 
magazine's publication. She was the web 
editor of BİSAV Turkish Cinema Research 
(tsa.org.tr) between 2014 and 2021. Her 
articles on cinema and photography 
were published in many magazines and 
newspapers. In 2017, she coordinated 
the international symposium titled “Local 
Codes in Turkish Cinema” held at the 7th 
Malatya International Film Festival and was 
the editor of the book published under 
the same name. In 2018, she became a 
member of the preliminary jury at the 5th 
Alemlere Rahmet International Short Film 
Festival. Between 19-26 January 2019, 
she coordinated the "Derviş Zaim Movies 

from Past to Present" program organized 
by Turkish Cinema Research within BİSAV, 
together with Barış Saydam, and prepared 
the program's book “Looking at Derviş Zaim 
Movies from the Back” (2021) with Saydam. 
In 2019, she coordinated the 3rd edition of 
Eskimeyen Film Günleri organized by Turkish 
Cinema Research within the body of BİSAV 
between 15-19 October and was the editor 
of the book prepared within the scope of 
the program and published in English and 
Turkish. She took part in the advisory board 
of the 5th and 6th Kısadan Hisse Short Film 
Festival in 2020 and 2021.

She took part as a moderator and speaker 
in many programs organized by the Science 
and Art Foundation. She gave seminars on 
cinema and photography at the Science 
and Art Foundation. She organized a Fiction 
Film Workshop at Meridyen Association in 
February-April 2019.

She is currently working as an event 
coordinator at Artizan Sanat. She is among 
the speakers of the Director’s Cinema 
program broadcast on TRT 2.

TUBA ÖZDEN 
DENİZ

KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
SHORT FILM COMPETITION JURIES
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VUSLAT 
SARAÇOĞLU 

İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nin 
ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji 
ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 
lisans eğitimini tamamladı. Ardından 
Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye 
Tarihi Bölümü’nde müzik sosyolojisi 
alanında yüksek lisans yapmaya başladı 
ancak tez aşamasında ara verdi. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları 
yayımlandı. 2010’da Sarajevo Talent 
Campus’e katıldı. Kısa filmi Kakafoni 
(2011) ve orta metraj belgeseli Müslüm 
Baba’nın Evlatları (2013) pek çok ulusal 
ve uluslararası festivale katıldı. 2014 
yapımı Neden Tarkovski Olamıyorum 
filminde yapım koordinatörü ve oyuncu 
olarak çalıştı. Borç isimli uzun metraj 
filmi pek çok ulusal ve uluslararası 
festivalde yarıştı ve gösterildi. Borç 
aynı zamanda 37. İstanbul Film 
Festivali’nde “Altın Lale En İyi Film”, 6. 
Boğaziçi Film Festivali’nde “En İyi Kurgu” 
ve “En İyi Kadın Oyuncu”, 8. Malatya 
Film Festivali’nde ise “En İyi İlk Film” 
ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Borç’taki 
performansı ile Serdar Orçin 2019 yılı 
Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde “Yılın 
En İyi Sinema Oyuncusu” seçildi. Bildiğin 
Gibi Değil isimli uzun metraj sinema 
filmi projesi 2020 yılının ekim ayında 
Antalya Film Forum’dan Kurmaca 
Pitching Ödülü’nün sahibi oldu. Bildiğin 
Gibi Değil’in çekimleri 2022 yazında 
tamamlandı.

After graduating from İzmir 
Bornova Anatolian High School, 
Vuslat Saraçoğlu completed her 
undergraduate studies at Bilgi 
University, Department of Sociology, 
and International Relations. Then, 
she started her master's degree in 
music sociology at Boğaziçi University, 
Department of Modern Turkish 
History, but took a break during the 
thesis phase. Her articles have been 
published in various magazines and 
newspapers. She joined the Sarajevo 
Talent Campus in 2010. Her short 
film Kakafoni (2011) and her mid-
length documentary Müslüm Baba'nın 
Çocukları (2013) participated in many 
national and international festivals. She 
worked as a production coordinator 
and actress in the 2014 movie Neden 
Tarkovski Olamıyorum. Her feature 
film Borç competed and screened 
in many national and international 
festivals. Borç was also rewarded as 
“Golden Tulip Best Picture” at the 37th 
İstanbul Film Festival, “Best Editing” and 
“Best Actress” at the 6th Bosphorus 
Film Festival, and the “Best First Film” 
at the 8th Malatya Film Festival. In 
addition, with his performance in Borç, 
Serdar Orçin was selected as the “Best 
Actor of the Year” at the 2019 Sadri 
Alışık Actor Awards. Her new feature 
film project Bildiğin Gibi Değil won the 
Fiction Pitching Award from Antalya 
Film Forum in October 2020, and the 
shooting was completed in the summer 
of 2022.

KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
SHORT FILM COMPETITION JURIES
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654 GRAM BENDEN 
KORKMANA GEREK 
YOK

KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ 
SHORT FILM COMPETITION FINALISTS

KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ  
SHORT FILM COMPETITION FINALISTS

Hadi Şaşırmaz’ın çırağı Metin, baba olmanın 
eşiğindedir. Bebek o an itibaruyla 654 gramdır. 
Metin, 654 gramın ne kadar çektiğini merak eder. 
Şeker ve yaz helvasını ayrı ayrı poşetlere doldurur. 
Tam da o anda bakkala 6 aydır gelmeyen ustası Hadi 
Şaşırmaz çıkagelir. Kendisinin çocuğu olmadığı için 
bakkalı Metin'e devretmek niyetindedir. Metin, baba 
olacak olmanın heyecanı, ustasının gelişinin şaşkınlığı 
ve miras meselesinin tam ortasındayken eşinin 
rahatsızlık haberini alır ve çocuğunu kaybeder. 
Baba olmanın heyecanı yerini çocuğunu kaybetmiş 
olmanın hüznüne ve bunu kabullenişe bırakır. 

Metin, the apprentice of Hadi Şaşırmaz, is on the 
verge of becoming a father. The baby is currently 
654 grams. Metin wonders how much 654 grams 
weighs. He fills sugar and summer halvah in 
separate bags. Just at that moment, his master, 
Hadi Şaşırmaz, who has not been to the grocery 
store for 6 months, appears. Since he has no 
children, he intends to transfer the grocery store to 
Metin. While Metin is in the middle of the excitement 
of being a father, the surprise of his master's arrival 
and the inheritance issue, he gets the news that his 
wife is sick and loses his child. The excitement of 
being a father is replaced by the sadness of losing a 
child and acceptance.

Kocasından bir süredir hem psikolojik hem de fiziksel 
şiddet gören Deniz, bir gün birkaç parça eşyasını 
alıp kimseye haber vermeden kocasını terk ederek 
nereye olduğunu bilmediği bir yolculuğa çıkar. Bu 
yolculuk onun için hem bir kaçış hem de yaralarını 
sarmak için atılan bir adımdır. Ancak önce bir 
benzincide, sonra da kaldığı motelde karşılaştığı bir 
çift tüm planlarını bozar. Bir gece arabasını uçurum 
kenarında ıssız bir yere çeker ancak her şeyden 
uzaklaşmak adına geldiği bu yer, adamın Deniz’in 
varlığını fark etmesiyle tehditkâr bir hâl alır.

Deniz, a middle class white collar working woman, 
has been suffering from physical and psychological 
violence by her husband. One day she decides to 
leave everything behind, including her husband, 
grabs a couple of clothes and hits the road without 
a destination. That is a trip to escape from her 
miseries and to find some peace. But an unusual 
couple, who she first sees at a gas station and then 
in the motel she stays in, ruins her plans. At night 
she buys a couple of beers and goes to the edge 
of a cliff, to be by herself; but the night becomes a 
threatful one as someone unexpectedly shows up.

Yönetmen / Director: Ömer Dişbudak
Senaryo / Screenwriter: Ömer Dişbudak 
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Gürol 
Beşer
Yapımcı / Producer: Ömer Dişbudak
Oyuncular / Cast: Hilmi Ahıska, Zeki Ocak, 
Döndü Öztürk, İbrahim Özcan, İlter Kapıcı
Süre / Runtime: 12’ 21”

Yönetmen / Director: Recep Bozgöz
Senaryo / Screenwriter: Recep Bozgöz, 
İdil Ademir, Öykü Çetin
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Ersin Gök
Kurgu / Editing: Rana Önoğlu
Yapımcı / Producer: Ilgım Coşar, Cansu 
Menlikli, Berfin Demirat
Oyuncular / Cast: Sinem Köseoğlu, Tansu 
Biçer, Ece Yüksel, Kürşat Karaman
Süre / Runtime: 15’
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K 1989 yılında doğdu. 2007-2012 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde okudu. 

2013 yılında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak İstanbul'da bir liseye atandı. Sinema ile tanışması da bu yıllara tekabül 
etti. Bu tarihten itibaren muhtelif sinema kurslarına katılarak senaryo, kurgu, yönetmenlik dersleri aldı. Üns, Yönetmen 
& Öğretmen, Bir Şey Yap Güzel Olsun, Sevgilim Hayat, Burhan, Uzaklar Keşkeler ve Ömer, Gece Yürüyüşü, Vâveylâ isimli 
kısa filmleri başta olmak üzere kurmaca ve belgesel türlerinde 40’a yakın kısa film çekti. Alaylı olmak yetmez mektepli de 
olmak lazım diye düşündü ve İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okumaya 
başladı.

He was born in 1989. Between 2007-2012, he studied at Atatürk University, Department of Turkish Language and 
Literature Teaching. In 2013, he was appointed to a high school in Istanbul as a Turkish Language and Literature teacher. 
His acquaintance with cinema corresponded to these years. Since then, he attended various cinema courses and 
took screenplay, editing and directing lessons. He made nearly 40 short films in fictional and documentary genres. He 
thought that being at the field is not enough, and he started to study at Istanbul University, Faculty of Communication, 
Department of Radio, Television and Cinema.
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Z 1991 yılında Konya'da doğdu. Eğitimine Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde 

devam etmektedir. Ayrıca videographer ve editör olarak çalışmaktadır. 

Recep Bozgöz was born in Konya in 1991. His education in Beykent University Fine Arts Cinema and Television still 
continues. He also works as an editor and a videographer.
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CEVHER CEZAYİR 
MENEKŞESİ

İbrahim yıllar sonra hapishaneden çıkar ve ilk 
yapacağı iş ailesinin yanına dönmek olur. Ailesinin 
yanına dönünce beklemediği olaylarla karşılaşır. 
İçeride aldığı borçları ödemek için başlık parası 
karşılığında kızı olan Filiz’i kurban edecektir.

After years, İbrahim comes out of prison and the 
first thing he will do is to return to his family. When 
he returns to his family, he encounters unexpected 
events. He plans to sacrifice his daughter, Filiz, in 
exchange for the bride price to pay off the debts he 
has taken in prison.

Türkiye'nin doğusundaki küçük bir köyde, evli 
bir yaşlı adam için çocuk eş olmaya zorlanan 
genç bir kızın içinde bulunduğu kötü durumu 
anlatan bir film.  

A film about the plight of a young girl in a small 
village in eastern Turkey who is coerced to 
become a child wife for an already married 
older man.

Yönetmen / Director: İlcan Edgar Özuluca
Senaryo / Screenwriter: İlcan Edgar Özuluca
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Mustafa Hayta
Kurgu / Editing: İlcan Edgar Özuluca
Yapımcı / Producer: Lütfiye Özuluca
Oyuncular / Cast: Melike Çolak, Mevlüt Fer, 
Saniye Uslu, Mahmut Üzümcü, Emine Kayır, 
Murat Yergezen, Hasan Emre
Süre / Runtime: 11’ 04”

Yönetmen / Director: Emrah Yükselir
Senaryo / Screenwriter: Emrah Yükselir
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Yusuf Muhammed Namlı
Kurgu / Editing: Altay Çapan
Müzik / Music: Hamid Nikukar
Yapımcı / Producer: Emrah Yükselir, 
Yusuf Bahri Özsoy
Animasyon / Animation: Serhat 
Mustafaoğlu
Süre / Runtime: 6’ 5”
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A Almanya’nın Aachen kentinde 1998 senesinde dünyaya gelmiştir. Dokuz yaşına kadar orada yaşamış, sonra ailesiyle 

beraber Gaziantep'e taşınmıştır. Ortaokul ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için İstanbul'a 
taşınmıştır, şimdilerde Marmara Üniversitesinde Film Tasarımı mezunu. Üçüncü sınıf bahar döneminde İtalya’da Rome 
University of Fine Arts’ta Erasmus eğitimini tamamlamıştır.

He was born in 1998 in Aachen, Germany. He lived there until he was nine years old, then he moved to Gaziantep with his 
family. He completed his secondary and high school education here. He moved to Istanbul for his university education. 
Now, he is a final year Film Design student at Marmara University. He completed his Erasmus education at Rome 
University of Fine Arts in Italy in the third-year spring semester.
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İR 1989 yılında Sivas’ın İmranlı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İmranlı Cumhuriyet İlkokulu’nda, lise öğrenimini 

aynı ilçedeki İmranlı Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında sınıf arkadaşları ve Türk Edebiyatı öğretmeni Ahmet Hermenci 
ile ilk kısa film projesine başladı. 2010 yılında liseden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Fotoğraf ve Kamera 
Bölümü’ne girdi. 2012 yılında ikinci kısa film projesi olan “Mesaj”ı çektim. Üçüncü kısa filmi, Cem Çelik’in yazdığı “Yarım 
Kısa” oldu. Dördüncü kısa filmi Fatih Meral’in yazdığı “Lokma” oldu. Beşinci kısa filmi, Semra Uksaş’ın yazdığı “Mor 
Mercan”dır. 
Müzik klipleri çekerek ve tiyatroyla ilgilenerek yaşamını sürdürüyor.

He was born in 1989 in İmranlı district of Sivas. He completed his primary and secondary education at İmranlı 
Cumhuriyet Primary School and high school education at İmranlı High School was in the same district. In 2009, 
he started his first short film project with his classmates and Turkish Literature Teacher Ahmet Hermenci. After 
graduating from high school in 2010, he enrolled in the Photo and Camera Department of Anadolu University. In 2012, 
he shot his second short film “Mesaj”. His third short film, titled “Yarım Kısa”, was written by Cem Çelik. His fourth 
short film was “Lokma”, written by Fatih Meral. His fifth short film is “Mor Mercan”, written by Semra Uksaş.
He lives his life by shooting music clips and being a part of theater.
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İNSAN NE
ZAMAN ÖLÜR?

KOD BOZUMU 13 

İnsan bir ölmeye görsün, zamanla unutulur ve bir 
gün gelir sanki hiç yaşamamış gibi olur. Sıralama hep 
böyledir: Önce biyolojik ölüm, sonra da unutulma –
yani ikinci ölüm– gerçekleşir. Ya günümüzde?

Karadeniz’in bir yaylasında, sonbaharın son 
günlerinin birinde, evinin önünde ölü bulunmuş 
yaşlı kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumuna 
henüz gönderilmiştir. Savcı, olay yeri tespit 
tutanağı yazdırmaktadır. Yaşlı kadının en az bir 
aydır yaylada yalnız olduğunu, beş çocuğu dahil 
kimsenin onun yokluğunu fark etmediğini, arayıp 
sormadığını savcı ile muhtar arasında geçen soğuk 
ve kısa konuşmalardan anlarız. Zaten o sırada güz 
rüzgârları da buz gibi esmeye başlar ve o sesler bizi 
iliklerimize kadar üşütür. 

When a person dies, they will be forgotten through 
the time and one day it would be like they had never 
lived. This order is always the same: First, biological 
death occurs, then oblivion—that is, the second 
death. Nowadays?

The body of an old woman who was found dead in 
front of her house in one of the last days of autumn 
in a plateau of the Black Sea has just been sent to 
the forensic medicine institution for autopsy. The 
prosecutor prints the crime scene report. 

Ilgaz, Metaverse’te bozulan botları yok etmekle 
görevli bir çalışandır. Yine normal bir günde Ilgaz 
Metaverse’e gidip bot avlar. Botlar normal insan 
gibidir ama Ilgaz botları yok ederken hiç vicdan 
azabı duymaz çünkü botların sadece kodlardan 
oluştuğunu bilmektedir. Ilgaz botu yok edip gerçeğe 
döndüğünde ise kendinin de bir Metaverse içinde bir 
bot olduğunu anlar.

Ilgaz is an employee tasked with destroying bots 
that have broken down in the Metaverse. Again, on 
a normal day, Ilgaz goes to Metaverse and hunts 
boats. Bots are like normal people, but Ilgaz has no 
remorse when destroying bots because he knows 
that bots are just codes. When Ilgaz destroys the bot 
and returns to reality, he realizes that he is a bot in 
a Metaverse.

Yönetmen / Director: Ercan Selim Öngöz
Senaryo / Screenwriter: Ercan Selim Öngöz
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Mehmet Kostakoğlu
Kurgu / Editing: Ercan Selim Öngöz
Müzik / Music: Kevin Queille
Yapımcı / Producer: Ercan Selim Öngöz
Oyuncular / Cast: Ercan Selim Öngöz, Sinan 
Koca, Osman Kabacaoğlu
Süre / Runtime: 11’ 47”

Yönetmen / Director: Nadir Kağan 
Kocakaya
Senaryo / Screenwriter: Nadir Kağan 
Kocakaya
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Hakan Ergin
Yapımcı / Producer: Cüneyt Meşeçıkaran
Oyuncular / Cast: Abdurrahman Arı, 
Meram Çınaroğlu, Recep Kumru, Aybüke 
Mutlu 
Süre / Runtime: 10’
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Z Ercan Selim Öngöz, 1976 yılında Trabzon'da doğdu. 1999’da Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nden 

bilgisayar öğretmeni olarak mezun oldu. Aynı yıl Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne atandı. Hâlâ bu okulda Bilişim 
Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
2006 yılında görev yaptığı okulda kurduğu sinema kulübüyle kısa film çalışmalarına başladı. Şimdiye kadar öğretmen, 
öğrenci ve veli ilişkilerini ve ergenlik sorunlarını merkeze alan onlarca kısa filmin çekilmesine rehberlik etti. Kısa filmleri 
yeni bir eğitim aracı ve modeli olarak kullandı. Bu özverili ve faydalı çalışmalarından dolayı, Milli Eğitim Bakanlığınca 2013 
yılında yılın öğretmeni seçilmiştir.

Ercan Selim Öngöz was born in 1976 in Trabzon. He graduated from Gazi University Industrial Arts Education Faculty 
in 1999 as a computer teacher. In the same year, he was appointed to Giresun Vocational and Technical Anatolian High 
School. He is still working as an Information Technologies Teacher in this school.
In 2006, he started working on short films with the cinema club he founded at his school. He has guided the shooting 
of dozens of short films focusing on teacher, student and parent relationships and adolescence issues so far. He used 
short films as a new educational tool and model. Due to his selfless and useful work, he was chosen as the teacher of the 
year by the Ministry of National Education in 2013.
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A Nadir Kağan Kocakaya yirmi üç yaşındadır ve Antalya’nın Demre ilçesinde doğmuştur. Liseye kadar burada okuduktan 

sonra lise öğrenimi için Isparta’ya gitmiştir. Lise öğretimini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Film Tasarımı 
bölümünü bitirmiştir.

Nadir Kağan Kocakaya is twenty-three years old and was born in Demre, Antalya. He studied here until high school.  
Afterwards, he went to Isparta for his high school education. After completing his high school education, he graduated 
from Marmara University Film Design Department.
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LARVA MERYEM

8 yaşındaki Sibel, masalsı iç̧ dünyasından 
yararlanarak, yaşadığı haksızlığı 
anlamlandırmaya çalışır.

8-year-old Sibel tries to make sense of the 
injustice she has experienced by making use of 
her fairy-tale inner world. 

Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler bunu ancak 
devletlerin belirlediği şartları yerine getirerek 
edinilen çocuk ehliyetiyle yapabilmektedirler. Cemal 
ile Meryem çiftlikte çalışan evli bir çifttir. Meryem 
sekiz aylık hamiledir ancak çocuk için henüz ehliyet 
alamamışlardır. Ve bu durum onları bir çıkmazın içine 
sokacaktır.

Couples who want children need a government 
permit after fulfilling predetermined conditions. 
Cemal and Meryem are a married couple who live 
on a farm and Meryem is eight months pregnant. 
However, she doesn’t have governmental 
authorization and this situation will get them in 
trouble.

Yapımcı, Yönetmen ve Senaryo / Producer, 
Director and Screenwriter: Volkan Güney 
Eker
Ortak Yapımcılar / Co-Producers: Orçun 
Göçgün, Raphaël Bouteau
Oyuncular / Cast: Su Sema Memiş, Ebru 
Kaymakçı, Murat Akdağ, Kumsal Gizem Dinç 
Kamera, Kurgu, Ses, Görsel Efekt / Editing, 
Sound, Visual Effects: Volkan Güney Eker
Altyazılar / Subtitles: Cansu Karatay 
Süre / Runtime: 10’

Yönetmen / Director: Celal Yücel Tombul
Senaryo / Screenwriter: Celal Yücel Tombul
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Yusuf 
Muhammed Namlı
Kurgu / Editing: Celal Yücel Tombul, Cem 
Kayhan
Müzik / Music: Tural Hadıyev
Yapımcı / Producer: Celal Yücel Tombul
Oyuncular / Cast: Ziver Armağan Açıl, Elif Nur 
Kerkük, Alper Altuner, Altay Özbek
Süre / Runtime: 15’
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1989’da doğdu. Sakarya ve İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde Reklam alanında yüksek lisans yaptı. 

Volkan Güney Eker was born in 1989. He lives in Istanbul. After studying at Sakarya and Istanbul Universities, he 
completed his Master's degree in Advertising at Marmara University. 
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L 1998 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. İlköğretim eğitimini Halide Edip Adıvar İ.Ö.O., ortaöğretim eğitimini Aydın 
Doğan M.T.A.L'de aldı. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi/İletişim Tasarımı Bölümü’nde 
okumaktadır.

He was born in 1998 in Şişli, Istanbul. He was educated in primary education in Halide Edip Adıvar Primary School and 
secondary education in Aydin Dogan in M.T.A.L. He studied education in Istanbul Kültür University Faculty of Art Design / 
Communication Design Department.
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POSTA TEMASSIZ

Görev tanımlarının ötesinde birçok başarıya imza 
atan postacılar, tarih boyunca ülkeler ve insanlar için 
birçok önemli misyona imza atmışlardır. Belgeselde 
postacıların gün içinde yaşadığı fiziksel ve duygusal 
zorluklarla birlikte bu kadim mesleğin incelikleri konu 
ediliyor.

The postmen who achieved numerous successes 
beyond their job descriptions have accomplished a 
lot of important missions for countries and people 
throughout history. The documentary deals with 
the physical and emotional difficulties the postmen 
face during the day, as well as the subtleties of this 
ancient profession.

Ekonomik kriz nedeniyle işini kaybeden Halil, 
sınırsız alışveriş yapabileceği temassız bir kredi 
kartı bulur. Halil ve ailesinin hayatı değişir, tabii 
bir süreliğine.

Halil, who loses his job due to the economic 
crisis, finds a contactless credit card that 
changes the lives of himself and his family, if 
only for a while.

Yönetmen / Director: Abdülkadir Kalay
Süre / Runtime: 13’ 08”

Yönetmen / Director: Göksel Tuzun
Senaryo / Screenwriter:  Göksel Tuzun
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Adnan Kılınç
Kurgu / Editing: Amir Etminan
Müzik / Music: Özgür Atmaca
Yapımcı / Producer: Aliye Tuzun, Göksel 
Tuzun
Oyuncular / Cast: Halil Demir, Özlem 
Durmaz, Polat Yağız
Süre: 12’ 40”
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Y 2000 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Çocukluğundan beri fotoğraf ve grafik tasarım 
alanlarıyla yakından ilgilendi. 2019 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne girdi. Sinema okumaya başladığı andan itibaren önemli projelerde bulundu. 
Üniversite eğitiminin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler 
aldı. 2017 yılından itibaren sektörde aktif üretim yapmaya başladı. Lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmenin 
yanı sıra kısa film ve belgeseller üretmeye ve profesyonel film setlerinde çeşitli rollerde yer almayı sürdürmektedir.

He was born in 2000 in Konya. He completed his primary and secondary education there. He has been interested in 
photography and graphic design since his childhood. In 2019, he started Konya Necmettin Erbakan University, Faculty 
of Fine Arts and Architecture, Department of Radio, Television and Cinema. He has been involved in important projects 
since he started studying cinema. In addition to his university education, he took important positions in various non-
governmental organizations operating in Türkiye and abroad. He has started active production in the industry since 
2017. In addition to continuing his education as an undergraduate student, he continues to produce short films and 
documentaries and to take part in various roles on professional film sets.
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N Göksel Tuzun, geçici olmayan bir hevesle başladığı film işlerinde ulusal ve uluslararası projelerde yönetmen, kurgucu ve 
prodüktör olarak çalıştı ve çalışmaya devam etmekte. 
Öğrenimini Karabük, Ankara Sinema Televizyon, Romanya FSPAC ve Moskova Film Enstitüsü VGIK’te tamamladı. “Temassız”, 
kendisi için bir şeyler yapmaya başlayan yönetmenin ilk bağımsız kısa filmidir. 

Göksel Tuzun, a director and editor, completed his education at Ankara Cinema and Television and Moscow VGIK. He 
started his film business with a persistent enthusiasm, worked as a director, editor, and producer in national and 
international projects, and continues to work. “Contactless” is the first independent film of the director who started to 
do something for himself.
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İPEK TUZCUOĞLU MURAT PAY
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KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ JÜRİ ÜYELERİ 
SHORT FİLM PRODUCTİON SUPPORT JURİES

İzmir’de doğan oyuncu, üniversiteye kadar olan öğrenimini aynı şehirde tamamladı ve 1994-95 
döneminde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Sinema kariyerine 1995 yılında Memduh Ün’ün Ona Sevdiğimi Söyle ve Mesut Uçakan’ın 
Ölümsüz Karanfiller filmleriyle başladı.

Pek çok TV dizisi, TV filmi ve sinema filminin yanı sıra TV programlarında da yer alan İpek 
Tuzcuoğlu; çeşitli üniversitelerin, STK'ların ve belediyelerin film festivallerinde jüri üyeliği yaptı.

2016 ve 2018 yıllarında Malatya Uluslararası Film Festivali’nin danışmanlığını yapan Tuzcuoğlu, 
meslek birliği BİROY’un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme 
Kurulu’nda iki yıl kurul üyeliği yaptıktan sonra 2022 döneminden itibaren Kültür Bakanlığı 
Temsilcisi olarak görev almaya başladı.

Mesleki kariyerini İstanbul’da sürdüren oyuncu; sinema ve televizyon projelerinde yer almaya 
devam etmektedir.

Born in İzmir, the actress completed her university education in the same city and graduated 
from Hacettepe University State Conservatory Theater Department in 1994-95.

She started her film career in 1995 with Memduh Ün’s Ona Sevdiğimi Söyle and Mesut 
Uçakan's Ölümsüz Karanfiller.

Tuzcuoğlu, who has starred in many TV series, feature films and TV programmes, also served 
as a jury member in film festivals of various universities, NGOs and local municipalities.

Having served as the consultant of Malatya International Film Festival in 2016 and 2018, she 
started to work as the Representative of the Ministry of Culture from 2022 after being a 
member of the Board of the Ministry of Culture, General Directorate of Cinema for two years 
as the representative of the professional association BIROY.

The actress continues her professional career in İstanbul. She continues to take part in 
cinema and television projects.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon-Sinema bölümünü bitirdi. 2012 yılında 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nden “Gölge Oyunu 
Karagöz ve Sinema” adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. Sinemayla ilgili teorik ve pratik 
çalışmalarını 2005 yılı itibarıyla Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleştirdi. Hayal Perdesi ve Anlayış 
gibi dergilerde sinema yazıları yazdı.

Film çalışmalarını 2012-2014 yılları arasında Kaplan Film bünyesinde, 2015-2019 yılları 
arasında Rasathane Film bünyesinde gerçekleştirdi. Halihazırda çalışmalarına Asabi Film 
bünyesinde devam etmektedir. 

He graduated from Marmara University Radio-Television-Cinema department in 2003. 
Afterwards, he graduated from Marmara University, Faculty of Theology, Department of 
Islamic History and Arts in 2012 with his master’s thesis titled “Shadow Play, Karagöz and 
Cinema”. As of 2005, he carried out his theoretical and practical studies on cinema at the 
Science and Art Foundation. He wrote articles about cinema in several magazines such as 
Hayal Perdesi and Anlayış.

He carried out his film works at Kaplan Film between 2012-2014 and at Rasathane Film 
between 2015-2019. He is currently continuing his works within Asabi Film.
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PROF. DR. ŞÜKRÜ SİM

KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ JÜRİ ÜYELERİ 
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Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve 
doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV ve Sinema ana bilim 
dalında yaptı.

2001-2003 tarihleri arasında İngiltere’deki çeşitli üniversitelerde eğitim faaliyetlerinde 
bulundu. 2003 yılının başında İngiltere’den döndü ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo TV ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006’da 
doktorasını tamamladı ve 2007 yılında yardımcı doçent oldu. 2013 yılında doçent, 2020 yılında 
da profesör unvanı aldı.  

Sinema üzerine dört kitabı, bilimsel dergilerde ve kitaplarda medya ve sinema üzerine 
yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sim, teorik çalışmaların yanı sıra görsel 
çalışmalara da imza attı. Su Medeniyeti İstanbul ve Şiirsel Kent Mardin belgesellerinin yapım 
yönetmenliğini gerçekleştirdi. Belgeselleri TRT’de yayınlanmaya devam etmektedir. 2009 
yılında, Şiirsel Kent Mardin belgesel filmiyle, Kültür Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen 7. 
İstanbul Uluslararası Çevre Film Festivali’nde ikincilik ödülü aldı.

2017-2019 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Destekleme 
Kurulu’nda kurul üyesi olarak görev yaptı. Prof. Dr. Şükrü Sim, İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Sinema ana bilim dalında, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, Sinema 
ve Medya üzerine dersler vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Şükrü Sim completed his BA at İstanbul University, Faculty of Communication. He took 
master’s degree and PhD from İstanbul University, Institute of Social Sciences, in the 
department of Radio, TV and Cinema.

He was involved in educational activities at various universities between the years 2001 and 
2003 in England. At the beginning of 2003, he returned from England and started working as 
a research assistant at the Department of Radio, TV and Cinema at Faculty of Communication 
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Çekiliş
Mehmet Emin Altunkaynak

Haksızlığa gelemeyen, zeki bir çocuk olan 
Halil bakkala gelen çekiliş oyununda büyük 
ödülü kazanmak ister. Bir gün bakkalın 
büyük ödüllerin kâğıtlarını çekiliş kutusundan 
çıkararak hile yaptığını öğrenir. Büyük ödülü 
kazanmak ve bakkalın yaptığı sahtekârlığı 
ortaya çıkarmak ister. Bu amaçla içinde hile 
barındıran bir oyun planlar. Yaptığı işi tam 
da içine sindiremeyen Halil bu işi kimseye 
açıklayamaz. İlk ödülü kazanan Halil hırsına 
yenik düşerek gözünü diğer büyük ödüle 
çevirir. Bakkal Salim’in ise diğer ödülü 
kaptırmaya niyeti yoktur. Hikâyenin sonunda 
yaptıkları sahtekârlıkların bedelini, Halil tokat 
yemesi ve onurunun zedelenmesiyle, Bakkal 
Salim ise kazanç elde ettiği çekiliş oyununun 
işlevselliğini yitirmesiyle öder.

Halil, a clever boy who cannot stand injustice, 
wants to win the big prize in the draw that 
comes to the grocery store. One day, he finds 
out that the grocer cheated by pulling the big 
prizes out of the lottery box. He wants to win 
the grand prize and expose the grocer’s fraud. 
For this purpose, he plans a game that contains 
cheats. Halil, who is not fully comfortable with 
his job, cannot explain it to anyone. Halil, who 
won the first prize, is overcome by his ambition 
and turns his eyes to the other big prize. Salim 
the Grocer has no intention of losing the other 
prize. At the end of the story, Halil pays the 
price for his frauds by getting slapped and his 
honor damaged, while Salim the Grocer pays by 
losing the functionality of the draw game, which 
he made a profit from.

Otuz Dakikadan Sonra
Hasan Ali Kılıçgün

İstanbul’da bir pizzacıda motosikletli kuryelik 
yapan Shavkat, teslimata gidiş anlarını kız 
arkadaşı Fatima ile bir arada olmanın vesilesi 
kılar. Bir teslimat dönüşü bu iki göçmeni 
taşıyan motosiklet Shavkat’in yol kontrolünü 
aniden yitirmesi sonucu kaza yapar. Kazayı 
hafif sıyrıklarla atlatsalar da çalışma izni 
olmayan Shavkat, etrafta toplanan kalabalıktan 
ve olası yasal prosedürlerden ürkerek 
Fatima’yı olay mahallinde tek başına bırakıp 
oradan uzaklaşmak zorunda kalır. İş yeri 
sahibinin zamanında teslim edilmesi gereken 
siparişlerden ötürü Shavkat üzerinde baskı 
kurmasından dolayı, Shavkat Fatima’yı merak 
etse de kalan siparişlerini tamamlamaya 
çalışır. Fatima’yı merak eden Shavkat onu 
arayarak durumunu öğrenmek istese de bir 
türlü ulaşamaz. Bir müşteri gecikmiş olduğu 
gerekçesiyle Shavkat’ın getirdiği siparişi iptal 

eder. Tam da bu sırada Fatima, Shavkat’ı 
arar ve hastanede olduğunu söyler. Shavkat 
merakla gittiği hastanede yalnız başına 
oturan Fatima’yı görür ve beraber iptal edilen 
siparişten kalan pizzayı yerler. Son kez çalıştığı 
pizzacıya giden Shavkat dışarı çıktıktan 
sonra bir ara sokakta onu bekleyen Fatima’yı 
da alarak hedef varış noktası olmayan bir 
yolculuğa çıkar.

Shavkat, who works as a motorcycle courier 
at a pizzeria in Istanbul, makes the moments of 
going to the delivery an occasion to be together 
with his girlfriend Fatima. On a delivery turn, 
the motorcycle carrying these two immigrant 
crashes when Shavkat suddenly loses control 
of the road. Although they survived the 
accident with minor injuries, Shavkat, who 
does not have a work permit, is afraid of the 
crowd and possible legal procedures and has 
to leave Fatima alone at the scene and get away 
from there. Shavkat worries about Fatima, 
but tries to complete the remaining orders as 
the business owner puts pressure on Shavkat 
for orders that need to be delivered on time. 
Shavkat, who is curious about Fatima, calls 
her and wants to learn about her situation, 
but cannot reach her. A customer cancels 
Shavkat’s order on the grounds that it was late, 
and just then, Fatima calls Shavkat and tells her 
that she is in the hospital. Shavkat sees Fatima 
sitting alone in the hospital he goes to, and 
together they eat the leftover pizza from the 
canceled order. After going out to the pizzeria 
where he worked for the last time, Shavkat 
takes Fatima, who is waiting for him in an alley, 
and embarks on a journey with no destination.

Rehber
Mert Erez

Ellili yaşlarda yalnız bir adam olan Ali, oğlunun 
ölümü üzerine terk ettiği kasabasına geri 
döner ve hiç tanımadığı oğlu İsa’nın telefon 
rehberindeki numaraları arayarak oğlunu 
çaresizce tanımaya çalışır.

Ali, a lonely man in his fifties, returns to 
the town he left after his son’s death and 
desperately tries to get to know him by calling 
the numbers in the phone book of his son Isa, 
whom he never knew.

İnsana Ne Kadar Toprak Lazım
Serdar Arslan

Ahmet Amca deri kanserine yakalanır. Uzun 
süre tedavi görür fakat iyileşmez. Son çare 
koltuk altıdaki kanserli kitle alınır. Bu sefer de 

yaşlı ve şeker hastası olduğundan dolayı yarası 
iyileşmez. Kolu kangren olur ve kolu kesilir. 
Kesilen kolu daha önce satın aldığı mezara 
gömülür. Bir süre sonra Ahmet Amca’nın eşi 
Münevver Teyze vefat eder. Sabah saatlerinde 
evde vefat eden Münevver Teyze’nin aynı gün 
ikindi namazından sonra defnedilmesi gereklidir 
çünkü çevrede bekletilmesi için uygun morg 
bulunamaz. Münevver Teyze’nin iki torunu 
Fatih, Serkan ve alınan mezarın eski sahibi 
Münevver Teyze’nin kardeşi Sabri Dayı, mezarlık 
kazı işlemleri için mezarlıklar müdürlüğüne 
gider. Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi defin 
işleminin gerçekleşemeyeceğini söyler. 
Çünkü Ahmet Amca’nın kolunun gömüldüğü 
mezara defin işlemi yapılmak istenmektedir. 
Daha önce sadece Münevver Teyze’nin ablası 
Rahime Teyze’nin medfun bulunduğu bu mezar, 
şimdilerde iki kişilik yapılmıştır. Ahmet Amca 
mezarın bir kişilik kısmını satın almıştır. Fakat 
Ahmet Amca’nın satın aldığı kısmın kolun 
gömüldüğü kısım olup olmadığı, ayrıca kolun 
gömüldüğü kısmın Rahime Teyze’nin yattığı kısım 
olup olmadığı bilinmemektedir. Bu önemlidir 
çünkü daha önce medfun olan kadın olduğu 
için Ahmet Amca ile aynı tarafa gömülmemesi 
gerekmektedir. Dahası mezarın diğer kısmı 
da satın alınmalıdır ve bunun için 4.000 lira 
gereklidir. Yani mezarın ikinci bölümü de satın 
alınmalı, Ahmet Amca’nın daha önce gömülen 
kolu bulunmalı ve de mezarda yatan Rahime 
Teyze’nin hangi tarafta yattığı bilinmelidir.
Bu düğüm çözülmeye çalışılırken zaman 
daralmış ve ikindi namazı yaklaşmıştır. Mezarlık 
ile ilgili işlemlere refakat eden Sabri Dayı, bir 
taraftan da Merkez Efendi mezarlığındaki iki 
kişilik mezar yerini nasıl üç kişilik yapabileceğinin 
cevabını aramaktadır. Arşiv kayıtlarında da 
mezarlıkla ilgili detaya ulaşamayan görevli 
memur, kendisinin yapacağı bir şey olmadığını 
mezarın kazılabilmesi için tüm bu durumların 
açıklığa kavuşması gerektiğini söyler. Ama son 
olarak şefe danışmalarını, ancak şef onaylarsa 
işlem yapabileceğini ekler. Koridorun sonundaki 
şef odasını gösterir. Fatih, Serkan ve Sabri Dayı, 
kalkıp koridorun sonundaki odaya girerler. 
Bir süre koridordaki boşluk görünür. Sonra 
kapı açılır, Fatih’le Serkan önde koşar adım, 
Sabri Dayı arkada görevlinin odasına yönelirler. 
Görevli odasından telefon sesi duyulur. 
Sesler birbirine karışır. Koridordaki boşluk 
görünmeye devam eder.

Uncle Ahmet gets skin cancer. He is treated 
for a long time but does not get better. As a 
last resort, the cancerous mass in the armpit 
is removed. This time, his wound does not 
heal because he is old and diabetic. His arm 
becomes gangrene, and his arm is amputated. 
His severed arm is buried in the tomb he 
bought earlier. After a while, Uncle Ahmet’s wife 
Münevver Teyze passed away. Münevver Aunt, 
who died at home in the morning hours, should 
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noktasıdır. Serkan, Beşiktaş’tan vazgeçmezken; 
Veli ise hep kazananı tutarak alay konusu olur.
Bu belgesel, “Toros Dağları’ndan Portreler” 
serisinin son filmi olarak, ahrazların Büyük 
Sofulu Köyü’ne getirdikleri renkliliğe ve çeşitliliğe 
yakından bakmaya çalışıyor. Ahrazların 
kendi aralarında nasıl bir dil oluşturduklarını; 
oluşturdukları dilin köylüler tarafından nasıl 
anlaşıldığını araştırıyor. Bu oluşturulan dilin 
kendine özgünlüğü ise, “konuşanların neye sağır 
olduğu” sorusunu izleyiciye yöneltiyor.

For an unknown reason, 16 people were born 
with hearing impairment in the Büyük Sofulu 
Village of Adana’s Aladağ district. Even though 
the families have tried to find solutions to this 
situation, which has been going on for years, 
with various methods, they have not been able 
to make any progress. Ahrazs could not learn 
Turkish Sign Language due to spatial conditions 
and financial inadequacies; they created a sign 
language with the methods they developed. 
This sign language has also been understood 
and used by the village people. As a result of 
this situation, a strong form of communication 
and solidarity has emerged between the non-
stakeholders and those who do not. Contrary 
to the usual; villagers who know the spoken 
language adapt to this order established by the 
lands. For example, Himmet, who was born as 
a cracker, is the only mechanic in the village, 
who, in the language of the villagers, ‘there is 
nothing he can’t fix’. Fadime and Yasemin are 
two sisters, hardworking and very passionate 
about each other, who kick out all the seers 
who come. The village cafe, where football 
matches are watched together, becomes a 
meeting and entertainment point for the people. 
While Serkan does not give up on Beşiktaş; Veli 
is always ridiculed by holding the winner.
This documentary is the last film in the 
“Portraits from the Taurus Mountains" series. 
It tries to take a closer look at the colorfulness 
and diversity they bring to the village. How the 
Ahrazs formed a language among themselves; 
explores how the language they created was 
understood by the villagers. The originality of 
this created language, on the other hand, poses 
the question of “what are the speakers deaf to” 
to the audience.

Karayazı
Ahmet Duvar

Erzurum’un uzak dağ köylerinin birinde kış 
aylarının soğuk ve kar yağışlı geçmesinden 

be buried after the afternoon prayer on the 
same day, because there is no suitable morgue 
for her to wait in the vicinity. Fatih, Serkan, two 
grandchildren of Münevver Teyze, and Uncle 
Sabri, brother of Münevver Teyze, the former 
owner of the grave taken, go to the cemetery 
directorate for the cemetery excavations. 
The Cemetery Directorate officer says that 
the burial cannot take place. Because it is 
desired to be buried in the grave where Uncle 
Ahmet’s arm is buried. This tomb, where only 
Münevver’s older sister Rahime was buried, is 
now built for two people. Ahmet bought a part 
of the tomb for one person. However, it is not 
known whether the part that Ahmet bought 
is the part where the arm was buried, and 
whether the part where the arm was buried 
is the part where Rahime lay. This is important 
because she should not be buried on the same 
side as Ahmet, as she is the woman who was 
buried before. Moreover, the other part of the 
tomb must also be purchased, for which 4000 
lira is required. In other words, the second part 
of the tomb should be purchased, the arm of 
Ahmet should be found, and it should be known 
on which side Rahime lies in the grave.

While trying to untie this knot, time has shrunk, 
and the afternoon prayer has approached. 
Sabri, who is accompanying the operations 
related to the cemetery, is also looking for the 
answer to how he can make a two-person burial 
place in the Merkez Efendi cemetery for three 
people. The officer in charge, who could not 
reach the details about the cemetery in the 
archive records, says that there is nothing he 
can do and that all these situations should be 
clarified in order for the grave to be excavated. 
But lastly, he adds that he can consult the chief 
only if the chief approves. It points to the chief’s 
room at the end of the corridor. Fatih, Serkan 
and Uncle Sabri get up and enter the room at 
the end of the corridor. For a while the space 
in the corridor appears. Then the door opens, 
Fatih and Serkan run ahead, Uncle Sabri head 
towards the officer’s room in the back. A phone 
call is heard from the staff room. Sounds mix. 
The gap in the corridor remains visible.

Akkaraman
İsmail Eren Yalçın

Sivas’ın Sulama köyünde sekiz hane vardır. 
Sekiz hanenin de koyunları mevcuttur ve bu 
koyunları Raşit (55) otlatmaktadır. Rahman (11) 
öğlenleri okul çıkışı sınıf arkadaşı Seyit (12) ile 

dolayı toprakta donmalar meydana gelmekte 
ve karlar birikmektedir. Bu durum kışın ölen 
biri olduğunda mezar kazmanın imkânsız hale 
gelmesine sebep olmaktadır. Köyün muhtarı kış 
öncesinde köy halkına çağrıda bulunur ve köy 
mezarlığında beş adet mezar kazmalarını ister.
Köyden birkaç kişi mezar kazma işlerini 
bitirdikten birkaç gün sonra köye ilk kar düşer 
ve günler geçtikçe yağış şiddetini artırır. Belli 
olmayan bir nedenden dolayı köyde art arda 
ölümler meydana gelir ve kış öncesi kazılan 
mezarlar dolar. Kışın en yoğun olduğu, köy 
yollarının da kar sebebiyle kapandığı sırada 
köydeki on birinci kişi de ölmüştür. Köyde boş 
mezar kalmadığı için ortada kalan cenazeyi, 
muhtar ve ölen kişinin yakınları defnetmek için 
yola çıkacaktır.

Due to the cold and snowy winter months in one 
of the remote mountain villages of Erzurum, 
the soil freezes and snow accumulates. This 
situation makes it impossible to dig a grave 
when someone dies in winter. The village 
headman calls the villagers before winter 
and asks them to dig five graves in the village 
cemetery.
A few days after a few people from the village 
finished digging their graves, the first snow falls 
in the village and the precipitation increases as 
the days go by. For an unknown reason, deaths 
occur one after the another in the village and 
the graves excavated before winter fill up. The 
eleventh person in the village dies when the 
winter is the busiest and the village roads are 
closed due to snow. Since there are no empty 
graves in the village, the headman and the 
relatives of the deceased sets out to bury the 
dead body.

Doksan Dokuz
Celal Yücel Tombul

Artistik buz patinajında olimpiyat seçmelerine 
hazırlanan İbrahim, aynı zamanda İzmit’te 
açılmış olan olimpik bir buz pisti salonunda da 
eğitmen olarak çalışmaktadır. İbrahim’in ailesiyle 
ilgili birtakım problemleri vardır ve babasıyla 
uzun süredir görüşmemektedir. Bir gün buz 
pistinde bir kaza meydana gelir. Küçük bir kız 
çocuğu düşüp kafasını buza çarpmıştır. İbrahim 
pistte yaralı bir hâlde yatmakta olan küçük kıza 
ilk müdahaleyi yapar ve ambulans çağırarak 
onu hastaneye gönderir. Küçük kızın kan lekesi 
bulaşmış olan atkısı da içerideki telaşeden ötürü 
İbrahim’in elinde kalmıştır. Uzun süredir aradığı 
bir artistik patinaj performansının kaydını 

birlikte koyunların yanına gidip işi babasından 
devralır. Rahman ve Seyit her gün koyunları 
ahıra sokarken saymaktadırlar. Bir gün otuz 
üç olması gereken koyunlar bir eksik çıkar. 
Kaybolan koyunu tüm yaylada ararlar fakat 
koyunu bulamazlar. Tüm köy halkını toplamaya 
çalışıp kimin koyununun kayıp olduğunu tespit 
etmeye çalışırlar. Fakat gelen herkes kendi 
koyununun kayıp olduğunu hatta birden fazla 
kaybolan koyunları olduğunu iddia etmeye 
başlar. İki arkadaş günlerce kaybolan koyunu 
arayacaklardır.

There are eight households in Sulama village 
of Sivas. All eight households have sheep and 
Raşit (55) grazes these sheep. Rahman (11) 
goes with his classmate Seyit (12) to the field 
after school and takes over the business from 
his father. Rahman and Seyit are counting 
the sheep every day as they put them in the 
barn. One day, the sheep count that should be 
thirty-three became one less. They search for 
the lost sheep all over the plateau but cannot 
find it. They try to gather all the villagers and 
try to determine whose sheep is missing. But 
everyone who comes starts to claim that their 
own sheep is missing, even that they have more 
than one lost sheep. The two friends will search 
for the lost sheep for days.

Ahraz
Ahmet Keçili

Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Büyük Sofulu 
Köyü’nde bilinmedik bir sebepten ötürü 16 kişi 
doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelmiştir. 
Aileler, yıllardan beri devam eden bu duruma 
karşı çeşitli yöntemlerle çözüm arasalar da bir 
yol kat edememişlerdir. Ahrazlar, mekânsal 
koşullardan ve maddi yetersizliklerden 
ötürü Türk İşaret Dili’ni öğrenememiş; kendi 
geliştirdikleri yöntemlerle bir işaret dili 
oluşturmuşlardır. Bu işaret dili köy halkınca 
da anlaşılmış ve kullanılır bir hâle gelmiştir. Bu 
durumun sonucu olarak ahrazlar ve ahraz 
olmayanlar arasında güçlü bir iletişim ve 
dayanışma biçimi ortaya çıkmıştır. Alışılagelmişin 
aksine; konuşma dili bilen köylüler, ahrazların 
kurdukları bu düzene uyum sağlamaktadırlar. 
Örneğin, ahraz olarak dünyaya gelen Himmet, 
köy halkının diliyle ‘onaramayacağı hiçbir şey 
olmayan’, köyün tek tamircisi konumundadır. 
Fadime ile Yasemin gelen bütün görücüleri kapı 
dışarı eden, hamarat ve birbirine çok tutkun iki 
kardeştir. Futbol maçlarının beraberce izlendiği 
köy kahvesi, ahali için buluşma ve eğlence 
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and she’s alive. He grabs her and starts 
running quickly towards the hospital. When he 
arrives at the hospital, he sees that the whole 
garden is full of injured people. When he enters 
the building, he gives the little girl in the arms of 
a nurse and his painful wait begins.

Despite all their efforts, the doctors could not 
save the little girl and gave her lifeless body 
back to İbrahim. When İbrahim looks around, 
he sees that there are many dead in the 
hospital garden. While he does not know what 
to do with the lifeless body of the little girl in his 
arms, he thinks of the ice rink and goes to the 
hall and starts the generators; He then lays the 
little girl’s body on the ice. Then İbrahim returns 
to the hospital garden and begins to carry the 
bodies of the dead people towards the ice rink. 
While passing through a street full of debris, 
he sees Cevdet Haşim on his knees, with his 
daughter and the lifeless body of his wife under 
his arms. İbrahim goes, hugs, and supports 
him.
Afterwards, they set out for the hall together 
and put the body of Cevdet Haşim’s wife and 
daughter on the ice rink. They make some 
adjustments to the ice rink hall and turn it into a 
funeral reception area. Earthquake survivors 
who lost their relatives bring their deceased 
to the ice rink hall, and Cevdet Haşim records 
them in a file. İbrahim, on the other hand, is 
dealing with placing the recorded lifeless bodies 
on the ice rink. İbrahim, who has been filling 
the entire runway with lifeless bodies for long 
periods of time, is given the body of a man who 
is seen as an orphan by a cleaning staff. When 
İbrahim takes the lifeless body in his arms, he 
realizes that this man is his father. İbrahim, who 
experienced his pain for a while without any 
reaction, places his father in the middle of the 
ice rink, which he deliberately left empty. He 
then begins to perform the moves in the show 
he prepared for the Olympic auditions on the 
track. Cevdet Hashim realizes that İbrahim’s 
condition is bad and tries to communicate with 
him by calling him many times, but İbrahim 
continues to slide on the track, stripped of 
reality.

Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol
Ozan Sertdemir

Yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabadaki 
mezarlığa gelen Mustafa (45) babasının 
mezarının yerini bir türlü bulamaz. Mezarlık 
görevlisi Gani’den (55) yardım isteyince 

bulan İbrahim, buz pisti salonunun müdürü 
olan Cevdet Haşim’in odasındaki televizyonda 
ilgiyle izler. Cevdet Haşim de hastanede tedavi 
edilmiş olan küçük kız ve ailesini ziyaretten 
dönüp müdüriyete gelir ve İbrahim’in babası ile 
barışması üzerine çeşitli nasihatlerde bulunur. 
Bir süre sonra Cevdet Haşim, İbrahim’in 
yanından ayrılır. İbrahim ise televizyonu 
izlerken oturduğu yerde uyuyakalmıştır. Köpek 
havlamaları eşliğinde bir uğultu duyulur. Aralık 
bir şekilde duran camdan içeriye kuvvetli 
bir rüzgâr esintisi girer ve perde odanın 
içerisinde havalanır. Portmantoda asılı olan 
küçük kızın atkısıyla birlikte diğer kıyafetler 
hafifçe sallanmaya başlar. Odadaki tüm eşyalar 
titremeyle beraber sallanmaya başlar. Şehirde 
çok şiddetli bir deprem olmuştur. İbrahim 
sokağa çıktığında gördüğü çoğu evin yıkılmış 
olduğunu fark eder. Depremden kurtulan 
insanlar sevdiklerini kurtarmak için telaşla 
enkazın içerisine geri dönmektedir. İbrahim 
şaşkınlıkla sokakta ilerlerken enkazın altında 
kalmış bir çocuk fark eder. Binanın enkazına 
yaklaşıp diğer depremzedelerle birlikte çocuğu 
molozların altından çıkarır. Çocuğun sabah 
pistte kafasını buza çarpan küçük kız olduğunu 
ve yaşadığını fark eder. Onu kucağına alıp hızlıca 
hastaneye doğru koşmaya başlar. Hastaneye 
vardığında tüm bahçenin yaralı insanlarla 
dolu olduğunu görür. Binanın içine girdiğinde 
kucağındaki küçük kızı bir hemşireye verir ve 
acı dolu bekleyişi başlar.
Doktorlar yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 
küçük kızı kurtaramazlar ve cansız bedenini 
tekrar İbrahim’e geri verirler. İbrahim etrafına 
baktığında hastane bahçesinde birçok mevtanın 
olduğunu görür. Kucağındaki küçük kızın cansız 
bedeniyle ne yapacağını bilemezken aklına 
buz pisti gelir ve salona giderek jeneratörleri 
çalıştırır; ardından küçük kızın bedenini buzun 
üzerine yatırır. Ardından İbrahim hastane 
bahçesine dönerek ölmüş olan insanların 
bedenlerini buz pistine doğru taşımaya başlar. 
Enkaz ile dolu bir sokaktan geçerken Cevdet 
Haşim’i dizlerinin üzerine çökmüş ve kollarının 
altında kızı ve eşinin cansız bedeniyle kalakalmış 
vaziyette görür. İbrahim yanına gider ve 
sarılarak ona destek olur.
Sonrasında beraber salona doğru yola çıkarlar 
ve Cevdet Haşim’in eşinin ve kızının bedenini 
de buz pistinin üzerine koyarlar. Buz pisti 
salonunda birkaç düzenleme yaparlar ve orayı 
bir cenaze kabul alanına çevirirler. Yakınlarını 
kaybetmiş depremzedeler mevtalarını buz pisti 
salonuna getirir ve Cevdet Haşim de onların 
kaydını yapıp dosyaya işler. İbrahim ise kaydı 
yapılmış cansız bedenleri buz pistinin üzerine 
yerleştirmekle uğraşmaktadır. Uzun süreler hiç 

mezarlığın içinde arabayla küçük bir yolculuğa 
çıkarlar. Bu yolculuk sırasında dünyevi 
konuları konuşarak adeta ölümü unuturlar. 
İkisi de birbirinin hayatına özenir fakat Gani, 
Mustafa’nın hayatının mahvolduğunu zamanla 
anlayacaktır. Çünkü Mustafa zamanında 
üniversite okumak için gittiği İstanbul’dan bir 
daha geri dönmemiştir. Aynı şekilde oğlu da 
onu bırakıp İngiltere’ye yerleşmiştir. Bu süreçte 
oğluyla bağları kopan Mustafa, babasının 
mezarını bulamazsa oğlunun da kendi mezarını 
bulamayacağını düşünmektedir. Bu yüzden o 
mezarı bulmak zorundadır.
Mustafa, who comes to the cemetery in the 
town where he was born and grew up years 
later, cannot find his father’s grave. When he 
asks for help to the cemetery officer Gani, they 
go on a short drive through the cemetery. 
During this journey, they almost forget about 
death by talking about worldly issues. They both 
emulate each other’s lives, but Gani will soon 
realize that Mustafa’s life is ruined. Because 
Mustafa never came back from Istanbul where 
he went to study at university. Likewise, his son 
left him and settled in England. Mustafa, who 
lost ties with his son in this process, thinks that 
if he cannot find his father’s grave, his son will 
not be able to find his own grave. Therefore, he 
has to find the grave.

Kanatlı Ağaç
Burak Varlık

Büyük bir ovada yalnız başına duran bir ardıç 
ağacı vardır. Yalnızlığını sadece, ilkbaharda 
göçmen kuşların gelmesiyle giderir. Bir gün bir 
ardıç kuşu, yumurtasını ardıç ağacının dalında 
bırakır. Yumurtayı fark eden ardıç ağacı, 
yumurtayı korur. Bir süre sonra yumurtadan 
sevimli bir ardıç kuşu çıkar. Ağaç onu kış 
şartlarından korur, ısıtır, besler ve büyütür. 
Kuş ve ağaç çok iyi anlaşırlar. Kuş “anne” diye 
seslenir ağaca. Ağaç birden insan formuna 
büyüleyici bir şekilde dönüşür. Anne olmuştur. 
Kuş uçarken gördüğü yerleri, ağacın da 
görmesi için onu dalından çekip götürmek ister. 
Fakat ağaç köklerini gösterir. Kuş ağacın onunla 
birlikte uçamayacağını anlar. Üzülür.
Kuşların göç zamanı gelir. Ağaç, kuşun da diğer 
kuşlar ile gitmesini ister. Kuş gitmez. Ağacı yalnız 
bırakmak istememektedir. Ama bir yandan 
da dışarıdaki dünyayı merak eder. Ağacın 
ısrarlarıyla kuş diğer kuşlarla birlikte göç eder. 
Ayrılmak ikisini de üzmüştür.
Ağaç mevsimler boyunca kuşu bekler. İlkbahar 
gelir. Göçmen kuşlar geri gelir. Ağacın gözleri 

durmadan tüm pisti cansız bedenlerle dolduran 
İbrahim’e, bir temizlik görevlisi tarafından 
kimsesiz olarak görülen bir adamın bedeni 
verilir. İbrahim cansız bedeni kucağına aldığında 
bu adamın babası olduğunu fark eder. Bir süre 
hiçbir tepki vermeden acısını yaşayan İbrahim, 
buz pistinin ortasında kasten boş bıraktığı alana 
babasını yerleştirir. Ardından pistte olimpiyat 
seçmeleri için hazırladığı gösterideki hareketleri 
sergilemeye başlar. Cevdet Haşim,
İbrahim’in durumunun kötü olduğunu fark eder 
ve ona defalarca seslenerek onunla iletişim 
kurmaya çabalar ancak İbrahim gerçeklikten 
sıyrılmış bir hâlde pist üzerinde kaymaya devam 
etmektedir.

İbrahim, who is preparing for the Olympics in 
figure skating, also works as an instructor at 
an Olympic ice rink hall opened in Izmit. İbrahim 
has some problems with his family and has 
not seen his father for a long time. One day, 
an accident occurs at the ice rink. A little girl 
fell and hit her head on the ice. İbrahim makes 
the first aid to the little girl lying injured on the 
runway and calls an ambulance and sends 
her to the hospital. The little girl’s scarf, which 
was stained with blood, remained in Ibrahim’s 
hands due to the panic inside. Finding a record 
of a figure skating performance he has been 
looking for a long time, İbrahim watches it with 
interest on the television in the room of Cevdet 
Haşim, the manager of the ice rink hall. Cevdet 
Haşim returns from visiting the little girl and 
her family, who were treated in the hospital, 
and comes to the directorate and gives various 
advice on the reconciliation of İbrahim with 
his father. After a while, Cevdet Haşim leaves 
İbrahim’s side. Ibrahim, on the other hand, fell 
asleep in his seat while watching the television. 
A hum is heard, accompanied by the barking 
of dogs. A strong wind breeze enters through 
the ajar window and the curtain takes off in the 
room. Along with the little girl’s scarf hanging on 
the coat rack, the other clothes start to sway 
slightly. All the furniture in the room starts 
to shake with the shaking. There was a very 
strong earthquake in the city. When İbrahim 
goes out on the street, he realizes that most 
of the houses he sees have been destroyed. 
People who survived the earthquake rush 
back into the wreckage to save their loved 
ones. While İbrahim is walking on the street in 
surprise, he notices a child trapped under the 
rubble. He approaches the wreckage of the 
building and pulls the kid out from under the 
rubble, along with other earthquake survivors. 
He realizes that the kid is the little girl who hit 
her head on the ice at the rink in the morning 
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kuşu arar. Fakat ardıç kuşunu göremez. Birden 
kuş, yaralı bir şekilde görünür. Ardıç ağacı onu 
fark eder. Yaralarına bakar, iyileştirir. Yine bir 
aradadırlar. Birlikte şarkı söylerler.
Tekrar göç mevsimi gelir. Kuş yine gitmek 
istemez. Ağaç yine göç etmesini söyler. Kuş 
istemeye istemeye gider. Kuş uzun bir zaman 
geri dönmez. Ardıç ağacı koca ovada yine yalnız 
kalmıştır. Göçmen kuşlar gelir. Fakat ardıç kuşu 
yoktur. Yıllar geçer. Ağaç yaşlanmıştır. Dalları 
kuruyup kırılmaya başlar.
Ardıç kuşu yıllar sonra geri gelir. Neşelidir. 
Ağacı özlemiştir. Fakat ardıç ağacı eski 
neşesinde değildir. Ölmek üzeredir. Yağmur 
başlar. Ardıç kuşu tekrar gider. Yağmur biter. 
Gökkuşağı çıkar. Gökkuşağının içinden onlarca 
kuş gelir. Ardıç ağacının dallarına konar. Ardıç 
kuşu da aralarındadır. Ardıç kuşu işaret verir. 
Tüm kuşlar aynı anda kanatlarını çırpar. Ardıç 
ağacı topraktan ayrılır ve uçmaya başlar. 
Ağaç artık kanatlı bir ağaçtır. Ardıç ağacı, 
kuşun gezdiği yerleri görür. Bir şey fark eder. 
Ardıç kuşu, gittiği her yere onun tohumlarını 
ekmiştir. Etrafta ardıç ağacına benzer yüzlerce 
ağaç vardır. Ardıç kuşu ve ağaç birbirlerine 
bakarlar.
Gözlerinden bir damla yaş süzülür. Kanatlı 
ağaç, kuşlarla gün batımına doğru ilerleyip 
sonsuzluğa uçar.

There is a juniper tree standing alone on a 
large plain. It relieves its loneliness only with the 
arrival of migratory birds in the spring. One 
day, a thrush bird lays its eggs on the branch of 
a juniper tree. Noticing the egg, the juniper tree 
protects the egg. After a while, a cute thrush 
hatches from the egg. The tree protects it from 
winter conditions, warms it, nourishes it and 
grows it. Bird and tree get along very well. The 
bird calls the tree "mother". The tree suddenly 
transforms into human form in a fascinating 
way. She has become a mother. The bird wants 
to take it away from its branch so that it can 
see the places it sees while flying. But the tree 
shows its roots. The bird realizes that the tree 
cannot fly with it. The bird gets upset.
It is time for the birds to migrate. The tree asks 
the bird to go with other birds. The bird does 
not go. It does not want to leave the tree alone. 
But at the same time, it is curious about the 
outside world. At the insistence of the tree, the 
bird migrates with other birds. Breaking up 
hurt the both of them.
The tree waits for the bird through the 
seasons. Spring comes. Migratory birds come 
back. The eyes of the tree seek the bird. 
Suddenly the bird appears wounded. The 
juniper tree notices it. She takes care of its 

wounds and heals them. They are together 
again. They sing together.
Migration season comes again. The bird does 
not want to go again. The tree tells it to migrate 
again. The bird goes reluctantly.
The bird does not return for a long time. The 
juniper tree is left alone in the big plain again. 
Migratory birds arrive. Years pass. The tree is 
old. Its branches dry up and begin to break.
The thrush comes back years later. It is 
cheerful. It missed the tree. But the juniper 
tree is not in its former joy. She is about to 
die. It starts to rain. The thrush goes again. 
The rain ends. Rainbow comes out. Dozens of 
birds come out of the rainbow. It lands on the 
branches of the juniper tree. The thrush is 
among them.
The thrush signals. All birds flap their wings 
at the same time. The juniper tree leaves the 
ground and begins to fly. The tree is now a 
winged tree. The juniper tree sees where the 
bird travels. Something notices. The thrush 
sowed its seeds wherever it went. There are 
hundreds of trees similar to juniper trees 
around. The thrush and the tree look at each 
other.
A tear falls from her eyes. The winged tree flies 
into infinity with the birds moving towards the 
sunset.
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DİKEN ÜSTÜNDE UÇMAYI NASIL 
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13 yaşındaki Ramin Mehdipour ve İranlı ailesi, 
Finlandiya'daki bir mülteci merkezinde yaşamaktadır. 
Ramin okul tatilinin tadını çıkarmaya başlarken, 
ailesi sığınma başvurularının tekrar reddedildiğine 
dair kötü bir haber alır. Karara itiraz ederek son 
kez sığınma başvurusunda bulunurlar ve yaklaşan 
sınır dışı edilme tehlikesine rağmen olumlu bir 
tutum sergilemeye çalışarak günlük yaşamlarına 
devam ederler. Ramin’in ise okuldaki her ânı ve 
arkadaşlıkları her zamankinden daha değerli 
olacaktır.

13-year-old Ramin Mehdipour and his Iranian family 
have been living in a refugee centre in Finland. 
Just as Ramin starts to enjoy the school holidays, 
the family receives the terrible news, their asylum 
application has been denied. The Mehdipours file a 
final appeal, and they continue with their everyday 
lives, trying to keep a positive attitude despite the 
looming danger of deportation. As Ramin starts the 
new school year, every moment, every friendship 
will be more precious than ever.

Macera ve eğlence düşkünü Sofia, tatilini zorba 
büyükannesi Maria ile Hırvatistan’daki bir adada 
geçirmek zorunda kalır. Bu, umduğu ideal bir 
yaz deneyimi olmasa da sıcak kalpli teyzesi Luce 
ve sevimli kuzeninin yardımıyla can sıkıntısının 
üstesinden gelir. Yeni arkadaşlar edinir ve birlikte 
adadaki yazın sunduğu her şeyi keşfederler: Pırıl 
pırıl güneş, suda eğlence, bolca dondurma ve ilk 
öpücük…

Adventurous and funny Sofia (12) is forced to spend 
her vacation with her overbearing grandmother 
Maria (67), on an island in Croatia. It’s not the ideal 
summer experience she had hoped for, but with the 
help of her warm-hearted old aunt Luce (65) and 
her charming cousin, Sofia overcomes her initial 
boredom. She makes new friends and together they 
explore everything the summer on the island has 
to offer: sparkling sun, fun in the water, lots of ice 
cream and her first kiss.

Yönetmen / Director: Radivoje Andrić
Senaryo / Screenwriter: Ljubica Luković
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Dušan Joksimović
Kurgu / Editing: Dejan Urošević
Ses Tasarımı / Sound: Vladan Korać
Yapım Şirketi / Production Company: 
Sense Production
Oyuncular / Cast: Klara Hrvanović, 
Olga Odanović, Snježana Sinovčić, Žarko 
Laušević
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N Hamy Ramezan, İran kökenli Finlandiyalı bir film yönetmeni ve senarist. İran'daki zulümden kaçan ve genç bir çocukken 

Yugoslav mülteci kamplarından sağ kurtulan Ramezan ve ailesi 1990'da Finlandiya'ya gitti. 2007'de UCA, Franham’daki 
sinema okulundan mezun oldu ve o zamandan beri birkaç kısa film yönetti. Kısa filmi Dinle (2015), 2015 Cannes – 
Yönetmenlerin On Beş Günü dahil 200’den fazla festivalde gösterildi ve Avrupa Film Ödülleri’ne En İyi Kısa Film dalında aday 
gösterildi. Diken Üstünde, Ramezan’ın ilk uzun metrajlı filmi.

Hamy Ramezan is a Finnish Iranian film director and screenwriter. Having fled persecution in Iran, and survived Yugoslav 
refugee camps as a young boy, Ramezan and his family arrived in Finland in 1990. He graduated from the film school 
at UCA, Franham in 2007 and has since completed several short films. His short film Listen (2015) premiered at Cannes 
Directors’ Fortnight 2015, has been screened at over 200 festivals and was nominated for Best Short Film at European 
Film Awards. Any Day Now is his feature debut.

Filmografi / Filmography:
Any Day Now, 2020, Listen, 2015, Keys of Heaven, 2014, Over the Fence, 2009 R

A
D

IV
O

JE
 A

N
D

R
IC Radivoje Andric'in filmleri ülkesindeki izleyiciler arasında büyük popülerlik kazandı ve kült statüsüne ulaştı. Çalışmaları 

eleştirmenler, sayısız uluslararası festival ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenilen ender yönetmenlerden biridir.
İlk uzun metrajlı filmi Three Palms for Two Punks and a Babe (1998) sinemalarda 280.000 izleyiciye ulaşırken, ikinci uzun 
metrajlı filmi Dudes! (2001), tüm beklentileri aşan ve 570.000’den fazla izlenen düşük bütçeli bir gençlik filmi olarak 
kayıtlara geçti. Üçüncü uzun metrajlı filmi When I Grow Up, I'll Be a Kangaroo (2004) hem Selanik Uluslararası Film Festivali 
hem de Motovun Uluslararası Film Festivali’nde ödül alan bir gişe rekortmenidir. Çocuk kitabı Nasıl Film Yapılır; Endonezya, 
Çin, Polonya ve Türkiye'de yayımlanmıştır.

Radivoje Andric’s films gained great popularity with the regional audience and achieved cult status. He is one of the rare 
directors whose work has been acclaimed by the critics, numerous international festivals, and wide audience. His first 
feature Three Palms for Two Punks and a Babe (1998) had a regional audience of 280,000 while his second feature Dudes! 
(2001) was a positive example of a low-budget youth film that exceeded all expectations and was seen in the region by 
more than 570,000 admissions in cinemas. His third feature When I Grow Up, I'll Be a Kangaroo (2004) was also a box-
office hit that was awarded at Thessaloniki IFF and Motovun IFF. Andric is the author of the children’s book How to Make a 
Film, published in Indonesia, China and Poland, Turkey. 

Yönetmen / Director: Hamy Ramezan
Senaryo / Screenwriter: Hamy Ramezan & Antti 
Rautava
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Arsen 
Sarkisiants
Kurgu / Editing: Joona Louhivuori
Müzik / Music: Tuomas Nikkinen & Linda Arnkil
Yapımcı / Producer: Jussi Rantamäki & Emilia 
Haukka
Oyuncular / Cast: Aran-Sina Keshvari, Shahab 
Hosseini, Shabnam Ghorbani, Kimiya Eskandari
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Filmde, babalarının yeni karısı onları istemediği için 
dedeleri Hasan’ın yanında kalan dokuz yaşındaki Ali 
ile kız kardeşi Ayşe’nin hüzünlü ve dokunaklı öyküsü 
perdeye aktarılıyor. Yüreği öfke dolu olsa da, Ayşe 
onları yanında istemeyen babalarını çok özlese de, 
komşuları onları başkalarına besleme vermek istese 
de, yaşına rağmen olgun bir çocuk olan Ali, hem 
ağabey hem anne hem baba hem de bir bilge olmaya 
çalışır.

In the film, the sad and touching story of nine-year-
old Ali and his sister Ayşe, who stayed with their 
grandfather Hasan because their father's new wife 
did not want them, is brought to the screen. Even 
though her heart is full of anger, Ayşe misses her 
father, who does not want them. Ali, who is a mature 
child despite his age, tries to be both a big brother, a 
mother, a father and a wise man for his sister.

Güneşin Çocukları, 12 yaşındaki Ali ve üç 
arkadaşının hayatına odaklanıyor. Birlikte mücadele 
eden çocuklar, ailelerine destek olmak için gece 
gündüz çalışır. Bir garajda küçük işler yapan üç 
çocuk, hızlıca para kazanmak için küçük suçlar da 
işler. Mucizevi gibi görünen bir olayın ardından Ali, 
yeraltında bulunan gizli bir hazineden haberdar olur 
ancak ona ulaşabilmeleri için hazinenin bulunduğu 
yerin yakınında, sokak çocuklarını ve çocuk işçileri 
eğitmeye çalışan bir hayır kurumu olan Sun School’a 
kaydolmaları gerekir.

Sun Children is the story of 12-year-old Ali and his 
three friends. Together they work hard to survive 
and support their families, doing small jobs in a 
garage and committing petty crimes to make fast 
money. In a turn of events that seems miraculous, Ali 
is entrusted to find a hidden treasure underground. 
He recruits his gang, but first, to gain access to the 
tunnel, the children must enrol at the Sun School, 
a charitable institution that tries to educate street 
kids and child laborers, close to where the treasure 
is located.

Yönetmen / Director: Majid Majidi
Senaryo / Screenwriter: Majid Majidi & Nima 
Javidi
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Hooman 
Behmanesh
Kurgu / Editing: Hassan Hassandoust
Ses Tasarımı / Sound: Mohammad Reza Delpak
Yapımcı / Producer: Majid Majidi & Amir Banan
Yapım Şirketi / Production Company: Majid 
Majidi Film Production
Oyuncular / Cast: Ali Nasirian, Javad Ezzati, 
Tannaz Tabatabaie
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1964 yılında Konya, Beyşehir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Beyşehir’de tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. Üç yüzün üzerinde 
reklam filminin yönetmenliğini üstlendi ve otuza yakın kampanyada kreatif direktör olarak yer aldı.
2009 yılında bitirdiği MOMMO Kız Kardeşim isimli filmi 59. Berlin Film Festivali’nin “Generation” bölümüne seçilen ilk Türk 
filmi oldu. Ayrıca 2009 Asya Pasific Screen Awards’da ilk 5’e kalan tek Türk filmiydi.

He was born in 1964 in Konya, Beyşehir. He completed his primary and secondary education in Beyşehir. After 
graduating from Konya Selçuk University, Faculty of Education, Physics Department in 1985, he started working in the 
advertising industry. He directed over 300 commercials and took part in nearly 30 ad campaigns as a creative director.
His first film MOMMO Kız Kardeşim, which he finished in 2009, became the first Turkish film to be selected for the 
“Generation” section of the 59th Berlin Film Festival. It was also the only Turkish film to be shortlisted at the 2009 Asia 
Pacific Screen Awards.

M
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A
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I 1959’da Tahran'da doğan Majid Majidi, Cennetin Çocukları (1996) ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ına aday gösterilen ilk 
İranlı yönetmen olmuştur. Majidi, kısa filmler yönetmeye başlamadan önce oyuncu olarak çalıştı. İlk uzun metrajlı filmi 
Baduk (1991), Cannes – Yönetmenlerin On Beş Günü’nde gösterildi ve ikinci işi Baba (1995), Majidi'ye San Sebastian Film 
Festivali'ndeki ilk büyük ödülünü getirdi. Majidi, Cennetin Çocukları, Cennetin Rengi ve Baran ile toplamda üç kez Montreal 
Film Festivali'nin Grand Prix des Amériques ödülünü kazandı. Serçelerin Şarkısı (2008) adlı filmi Berlin Uluslararası Film 
Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Ayı kazandı. Daha sonra Allah’ın Elçisi Muhammed (2017) ve Bulutların 
Ötesinde (2019) filmlerini yönetti.

Born in Tehran in 1959, Majid Majidi is the first Iranian director to receive an Academy Award Nomination for Best 
Foreign Language Film for Children of Heaven (1996). Majidi worked as an actor before beginning to direct short films. His 
debut feature, Baduk (1991) was presented at Cannes Directors’ Fortnight, and his second effort Father (1995) secured 
Majidi’s first major prize, at the San Sebastian Film Festival. Majidi is a triple winner of the Grand Prix des Amériques at 
the Montreal World Film Festival for Children of Heaven, The Colour of Paradise and Baran (2001). His movie The Song of 
Sparrows (2008) won the Golden Bear for Best Actor at the Berlin International Film Festival.
Since then, he has directed Muhammad: The Messenger of God (2015) and Beyond the Clouds (2017).

Filmografi / Filmography: Sun Children, 2020, Beyond the Clouds, 2017, Muhammad: The Messenger of God, 2015, The 
Song of Sparrows, 2008, The Colour of Paradise, 1999, Children of Heaven, 1997, The Father, 1996, Baduk, 1992

Yönetmen / Director: Atalay Taşdiken
Senaryo / Screenwriter: Atalay Taşdiken
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Ali Özel
Kurgu / Editing: Serhat Solmaz
Yapımcı / Producer: Atalay Taşdiken
Yapım Şirketi / Production Company: At Yapım
Oyuncular / Cast: Mehmet Çiğdem, Mehmet 
Bülbül, Ali Bakır
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UYUYAN
CANAVAR

ULUSLARARASI ÇOCUK FİLMLERİ SEÇKİSİ
INTERNATIONAL SELECTION OF CHILDREN'S FILMS

Kristjan ve mahalleden arkadaşları yaz günlerini terk 
edilmiş bir fabrikada oyunlar oynayarak geçirirler. 
Huysuz güvenlik görevlisi Elmar tarafından araziden 
kovalandıktan sonra garip bir kaza grubun üzerine 
karanlık bir gölge düşürür ve Kristjan hayatının en 
zor kararıyla yüzleşmek zorunda kalır. Her şeye 
rağmen bir hayat kurtarmaya cesaret edebilecek 
midir?

Kristjan and the other kids from the neighborhood 
are best friends and spend their summer days with 
games and adventures in an abandoned old factory. 
After being chased away from the grounds by 
Elmar, the grumpy security guard, a freak accident 
casts a dark shadow over the group – and Kristjan 
has to face the hardest decision of his young life. Will 
he dare to save a life against all odds?

JA
A

K
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M

I Jaak Kilmi, Tallinn Pedagoji Üniversitesi’nin Yönetmenlik Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine bir dizi ödüllü kısa filmle 
başlayan Kilmi, aynı zamanda çok sayıda başarılı uzun metrajlı belgeselin yönetmenliğini ve ortak yapımcılığını üstlendi. 
Ardından, çok beğenilen Muhalifler (2017) ve Ormanda Noel (2021) gibi kurgusal hikâyelere yöneldi. Filmleri ona dünya 
çapında tanınırlık kazandırdı.

Jaak Kilmi graduated in directing from the Department of Culture of Tallinn Pedagogical University. Starting his career 
with a string of award-winning short films, Kilmi also directed and co-produced a number of successful feature-length 
documentaries before turning to fictional stories, such as the highly regarded drama Dissidents (2017) and adventure 
comedy Christmas in the Jungle (2021). His films have gained him international recognition with festivals and audiences 
worldwide.

Filmografi / Filmography:
The Sleeping Beast, 2022, Christmas in the Jungle, 2021, Dissident, 2017

Yönetmen / Director: Jaak Kilmi
Senaryo / Screenwriter: Aidi Vallik
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Elen Lotman
Kurgu / Editing: Andris Grants
Ses Tasarımı / Sound: Matīss Krišjānis
Yapımcı / Producer: Evelin Penttilä
Yapım Şirketi / Production Company: 
Stellar Film
Oyuncular / Cast: Nils Jaagup England, 
Rebeka Kask, Laura Vahtre

YAKIN PLAN TÜRKİYE 
CLOSE-UP TÜRKİYE SPECIAL SCREENINGS

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GÖSTERİM 
SPECIAL SCREENING FOR CHILDREN

YAPIM ATÖLYELERİ
PRODUCTION WORKSHOPS
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BAĞLILIK HASAN BORÇ

Bağlılık Hasan, geçimini baba mirası 
olan meyve bahçesi ve tarlasından 
sağlayan Hasan'ın, bir yandan tarlasının 
tam ortasına dikilmek istenen elektrik 
direğinden kurtulmaya çalışırken, bir 
yandan da Hac için Mekke'ye gidişi 
yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine 
doğru bir arayışa çıkmasını konu ediyor.

Hasan ile eşi Emine’yi tanıdıkça, 
yıllar boyunca verdikleri zorlu hayat 
mücadelesi içinde sadece kendi 
hedeflerine uygun hareket ettiklerini, 
davranışlarının başka insanlar üzerindeki 
etkilerini pek düşünmediklerini 
görüyoruz. Yıllardır bekledikleri 
güzel haberi alıp Hac için Mekke’ye 
gitmeye hazırlandıkları günlerde, 
Hasan geçmişiyle içten içe bir vicdan 
muhasebesi yaşamaya başlıyor. Hayatını 
üstüne inşa ettiği değerler ve eylemleri 
arasındaki çelişkilerle yüzleşiyor. 

A man who makes his living from his 
father’s fruit garden tries to get rid of 
an electricity pole that is intended to be 
planted in the middle of his land.

Bir matbaada çalışan Tufan, karısı 
Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte yaşar. 
Yan dairede yalnız oturan komşuları 
Huriye ciddi bir hastalık geçirince, 
Tufan onu bir süre yanlarına almaya 
karar verir. Hem evliliği hem de iş hayatı 
zorlu bir sınavdan geçince, Tufan aldığı 
kararları sorgulamaya başlar.

A print shop worker, Tufan, takes in a 
neighbor with emphysema and helps 
his daughter take care of a wounded 
bird. However, both his marriage and 
business life start to shatter, leading him 
to question his decisions.

Türkiye / 2021 / Dijital / Renkli / 144’ / Türkçe 
Türkiye / 2021 / Digital / Color / 144’ / Turkish

Yönetmen / Director: Semih Kaplanoğlu
Senaryo / Screenwriter: Semih Kaplanoğlu 
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Özgür Eken
Kurgu / Editing: Semih Kaplanoğlu
Müzik / Music: Cenker Kökten
Yapımcı / Producer: Semih Kaplanoğlu, Koray 
Kefal, Furkan Yeşilnur
Yapım Şirketi / Production Company: Kaplan Film 
Production
Oyuncular / Cast: Umut Karadağ, Filiz Bozok, 
Gökhan Azlag

Türkiye / 2018 / Dijital / Renkli / 95’ / Türkçe 
Türkiye / 2018 / Digital / Color / 95’ / Turkish

Yönetmen / Director: Vuslat Saraçoğlu
Senaryo / Screenwriter: Vuslat Saraçoğlu 
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Meryem 
Yavuz
Kurgu / Editing: Naim Kanat
Yapımcı / Producer: Vuslat Saraçoğlu
Oyuncular / Cast: Serdar Orçin, İpek Türktan, 
Rüçhan Çalışkur

YAKIN PLAN TÜRKİYE 
CLOSE-UP TÜRKİYE SPECIAL SCREENINGS
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ÇATLAK KLONDIKE

Göçmen işçi olarak İngiltere’de çalışan 
Fatih, arkadaşı Ayhan’dan, Türkiye’deki 
ailesine göndermek üzere yüklü miktarda 
borç almıştır. Borç, Fatih’in Türkiye’ye 
dönmesinden sonra da ödenmeyince 
Türkiye’ye gelen Ayhan, Fatih’in ailesini 
ziyaret eder ve parasını ister. Bu borcun 
talep edilmesi, aynı binada ve iç içe 
geçmiş ekonomik çıkarlarla yaşayan 
aile içinde bir fitili ateşler. Aile bireyleri 
arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su 
yüzüne çıkar. 

When he was working in the UK, Fatih 
borrowed a lot of money from his 
friend Ayhan to send to his family back 
in Turkey. Fatih has since returned to 
Turkey and the debt remains unpaid. 
During a trip back home, Ayhan visits 
Fatih and his family and politely asks for 
the money back. Ayhan’s request lights a 
slow-burning fuse in the family, who live 
in the same building on the income from 
overlapping business interests. All the 
buried conflicts between different family 
members come bubbling to the surface.

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan 
İrka, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından 
kuşatılmış olmasına rağmen evini terk 
etmeyi reddeden hamile bir kadındır. 
Ne var ki 17 Temmuz 2014 günü Irka ve 
ailesi kendilerini uluslararası bir uçak 
kazası felaketinin merkezinde bulacaktır.

Irka, who lives on the Ukraine-Russia 
border, is a pregnant woman who 
refuses to leave her home even though 
her village is surrounded by separatist 
groups. However, on July 17, 2014, Irka 
and her family will find themselves at the 
center of an international plane crash 
disaster.

Türkiye / 2020 / DCP / Renkli / 82’ / Türkçe / İngilizce 
Altyazı

Türkiye / 2020 / DCP / Color / 82’ / Turkish / English 
Subtitles

Yönetmen / Director: Fikret Reyhan
Senaryo / Screenwriter: Fikret Reyhan 
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Márton 
Miklauzic
Kurgu / Editing: Fikret Reyhan
Yapımcı / Producer: Nizam Reyhan
 FNR Film
Oyuncular / Cast: Hakan Salınmış, Hakan Emre 
Ünal, Süreyya Kilimci, Görkem Mertsöz, Süleyman 
Karaahmet, Tuğçe Yolcu, Giray Altınok, Elif Ürse, 
Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Emir 
Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu, Taha Bora 
Elkoca

Türkiye, Ukrayna / 2022 / DCP / Renkli / 100’ / 
Ukraynaca, Rusça, Flamanca / İngilizce Altyazı

Türkiye, Ukraine / 2022 / DCP / Color / 100’ / 
Ukrainian, Russian, Flemish / English Subtitles

Yönetmen / Director: Maryna Er Gorbach
Senaryo / Screenwriter: Maryna Er Gorbach
Görüntü Yönetimi / Cinematography: 
Sviatoslav Bulakovskyi
Kurgu / Editing: Maryna Er Gorbach
Müzik / Music: Zviad Mgebry
Yapımcı / Producer: Mehmet Bahadır Er, 
Maryna Er Gorbach, Sviatoslav Bulakovskyi
Yapım Şirketi / Production Company: Kedr 
Film, Protim Video Production
Oyuncular / Cast: Oxana Cherkashyna, Sergiy 
Shadrin, Oleg Scherbina, Oleg Shevchuk, Artur 
Aramyan, Evgenij Efremov

YAKIN PLAN TÜRKİYE 
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KODOKUSHI

Tek başına ölen insanların evlerini 
temizleyen bir şirkette çalışan 
Norihito, gördüğü tüm yalnız ölümler 
yüzünden kendi hayatını ve geçmişini 
sorgulamaya başlar.

Norihito, who works at a company that 
cleans up the houses of people who 
die alone, begins to question his own 
life and past due to all the lonely deaths 
he saw.

Türkiye, Japonya / 2020 / Dijital / Renkli / 88’ / 
Japonca / Türkçe Altyazı
Türkiye, Japan / 2020 / Digital / Color / 88’ / 
Japanese / Turkish Subtitles

Yönetmen / Director: Ensar Altay
Senaryo / Screenwriter: Ensar Altay 
Görüntü Yönetimi / Cinematography: Kürşat 
Üresin
Kurgu / Editing: Ensar Altay
Yapımcı / Producer: Ensar Altay
Oyuncular / Cast: Kuniaki Muramatsu, Norihito 
Oikawa, Aiko Oshima

FARUK GÜVEN
Faruk Güven – TRT Sinema Müdürü 

Sektöre 2008 yılında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi’nde Yardımcı Prodüktör olarak 
başladı. 100 bölümün üzerinde haber, spor, ekonomi ve belgesel programının yapımcılığını 
üstlendi. İlk Master derecesini finans alanında tamamladıktan sonra Los Angeles’ta bulunan 
New York Film Academy’de Filmmaking alanında ikinci Master’ını yaptı. 2012-2014 yılları 
arasında Los Angeles’ta yönetmenliğini yaptığı 8 kısa filmin yanında, bazısı uluslararası film 
festivallerinde ödül alan çok sayıda kısa filmde yapımcılık, yardımcı yönetmenlik gibi çeşitli 
pozisyonlarda çalıştı. 2014-2017 yılları arasında TRT Televizyon Dairesi’nde Proje Sorumlusu 
olarak TRT Yapımı birçok TV filmi, mini dizi ve ortak yapım sinema filmlerinde çalıştı. 2017’den 
bu yana ise TRT Sinema Müdürü olarak görev yapmaktadır. Son 3 yıldır Uluslararası Emmy 
Ödülleri’nde, TV filmleri, mini diziler kategorisinde first round ve semi final etaplarında jüri 
üyeliği yapmaktadır. Ayrıca 2019’dan bu yana Avrupa Yayıncılar Birliği EBU Televizyon Komitesi 
üyesi ve aynı zamanda Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesidir.

Faruk Güven – Director of TRT Cinema

He started his career in 2008 as an Assistant Producer at TRT News and Sports Broadcasting 
Department. He undertook the production of over 100 episodes of news, sports, economy 
and documentary programs. After completing his first Master’s degree in finance, he did 
his second Master’s in Filmmaking at the New York Film Academy in Los Angeles. In addition 
to 8 short films, he directed in Los Angeles between 2012 and 2014, he worked in various 
positions such as producer and assistant director in many short films, some of which were 
awarded in international film festivals. Between 2014-2017, he worked in TRT Television 
Department as Project Manager in many TV movies, mini-series and co-production movies 
of TRT Production. Since 2017, he has been working as the Director of TRT Cinema. For the 
last 3 years, he has been a jury member in the first round and semi-finals of the International 
Emmy Awards in the category of TV movies and mini-series. He is a member of the Television 
Committee of the European Broadcasters Association EBU, and also a member of the 
European Film Academy (EFA) since 2019.

Faruk Güven ve Mahmut Fazıl Coşkun, 3. Esenler Film Günleri 
kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yapım Desteği’ne 
başvuran ve finale kalan proje sahipleriyle, filmlerin yapım 
süreçlerine destek amaçlı atölye çalışmaları yapacaklar.
Faruk Güven and Mahmut Fazıl Coşkun will hold workshops 
to support the production processes of the films with the 
project owners who applied for the Short Film Production 
Support to be held as part of the 3rd Esenler Film Days and 
made it to the finals.

YAPIM ATÖLYELERİ
PRODUCTION WORKSHOPS
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MAHMUT FAZIL COŞKUN
Yönetmen ve Senarist

1973’te Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğdu. Babasının memurluğu nedeniyle 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde büyüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden 1995’te mezun olduktan sonra 2000 yılında Los 
Angeles’ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nin UCLA Film, TV ve Dijital Medya 
bölümünü tamamladı. ABD’de üç kısa film çeken, bunlardan “Lighthouse” (Deniz 
Feneri) ile UCLA’de Knightly Hours ödülünü alan yönetmen, Türkiye’de bulunduğu 
dönem içinde de belgeseller çekti. Bunlardan Aliya belgeseliyle 2002 Türk 
Yazarlar Birliği En İyi Belgesel ödülünü aldı. Ayrıca Yarıda Kalan Büyük Deney 
(2001), Yaşamak: Cahit Zarifoğlu (2003), Komünist: Roger Garaudy (2005) ve İmam 
Hatipliler Belgeseli (2006) gibi belgesellere imza attı. 2008 yılında ilk uzun metrajlı 
filmi Uzak İhtimal ile büyük takdir kazandı. Ayrıca 16. Uluslararası Adana Film 
Festivali’nde En İyi Yönetmen dalında Altın Koza ödülünün sahibi oldu. Rotterdam 
Film Festivali’nde de büyük ödülü paylaştı. İkinci filmi Yozgat Blues’da bir kez 
daha Ercan Kesal ile çalışma imkânı buldu. 2018’de çektiği Anons ile Venedik Film 
Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde Jüri Özel Ödülü kazandı. Coşkun, Film 
Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) üyeliği yaptı.

He was born in 1973 in Doğubayazıt district of Ağrı. He grew up in different 
cities of Turkey due to his father’s civil service. After graduating from Yıldız 
Technical University, Department of Electrical Engineering in 1995, he completed 
the Department of Film, TV and Digital Media at the University of California, 
Los Angeles, in 2000. The director, who made three short films in the USA, 
and received the Knightly Hours award at UCLA for “Lighthouse” (Deniz 
Feneri), also made documentaries during his time in Turkey. Among these, 
he received the 2002 Turkish Writers Union Best Documentary Award with 
the documentary Aliya. He also produced documentaries such as The Great 
Abandoned Experiment (2001), Living: Cahit Zarifoğlu (2003), Communist: Roger 
Garaudy (2005) and Imam Hatipliler Documentary (2006). In 2008, he met with 
great acclaim for his first feature film, Wrong Rosary. He also won the Golden 
Boll Award for Best Director in 16th International Adana Film Festival. He also 
shared the grand prize at the Rotterdam Film Festival. He had the opportunity 
to work with Ercan Kesal once again in his second film, Yozgat Blues. With The 
Announcement he made in 2018, he won the Special Jury Award in the Horizons 
(Orizzonti) section of the Venice Film Festival. Coşkun was a member of the Film 
Producers Professional Association (FIYAB).

Faruk Güven ve Mahmut Fazıl Coşkun, 3. Esenler Film Günleri 
kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yapım Desteği’ne 
başvuran ve finale kalan proje sahipleriyle, filmlerin yapım 
süreçlerine destek amaçlı atölye çalışmaları yapacaklar.
Faruk Güven and Mahmut Fazıl Coşkun will hold workshops 
to support the production processes of the films with the 
project owners who applied for the Short Film Production 
Support to be held as part of the 3rd Esenler Film Days and 
made it to the finals.

TAY

Annesini arayan safkan bir tay olan 
Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan 
kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal 
ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı 
yolculuğun anlatıldığı TRT ortak yapımı 
Tay, vizyona girdiği günden bu yana 
toplam 300 bini aşkın kişi tarafından 
izlenerek gişede lider konuma yükseldi 
ve Orta Doğu’da vizyona giren ilk Türk 
animasyon filmi oldu.

TRT co-production Tay, which tells 
the story of Riyah, a purebred colt 
looking for his mother, on his journey 
to Medina with the old camel Jabal 
whom he met while escaping from the 
thieves, has been watched by more 
than 300 thousand people since the day 
it was released and rose to the leading 
position in the box office. Tay became 
the first Turkish animated film to be 
released in the Middle East.

Türkiye / 2022 / Dijital / Renkli / 80’ / Türkçe
Türkiye / 2022 / Digital / Color / 80’ / Turkish

Yönetmen / Director: Nurullah Yenihan
Senaryo / Screenwriter: Betül Yağsağan
Müzik / Music: Burak Çambel
Yapımcı / Producer: Mustafa Emre Tülün
Yapım Şirketi / Production Company: 
Laciverd, Siyah Martı Animation Studios

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GÖSTERİM 
SPECİAL SCREENİNG FOR CHİLDREN

YAPIM ATÖLYELERİ
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Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu. 1980’lerden 
itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf 
çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev 
yaptı. Televizyon yapımlarında ekran karşısında 
rol alarak geniş kitlelerce tanındı, film ve 
dizilerde rol aldı.

Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde 
Kosova’da, başkent Priştine’ye yakın bir 
kasabada, beş kardeşten biri olarak doğdu. 
Sekiz yaşındayken ailesi İstanbul’a göç etti. 

İş hayatına Hürriyet gazetesinde çekilen 
fotoromanlarda rol alan oyunculara 
makyaj yaparak adım attı. Daha sonra Şan 
Tiyatrosu’nda saç ve makyaj yapmaya başladı. 
Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu 
ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak 
görev aldı.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkan 
Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema 
makyajlarını yaptı. Yılmaz Erdoğan ve Necati 
Akpınar’ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi 
ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla 
birlikte orada saç ve makyaj yapmaya başladı. 
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Cem Yılmaz 
gibi birçok sanatçıyla çalıştı. İş Bankası’nın 
Atatürk’lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e 
yaptığı Atatürk makyajıyla ses getirdi. 

1992 yılında Bekriya adında bir meyhane açtı ve 
on dört yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekânında 
mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski 
dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra 
da Sezen Aksu’nun desteğiyle Bekriya adlı bir 
sanat müziği albümü çıkardı.

Bir Demet Tiyatro dizisinde “Pencereden Bakan 
Kadın” olarak yer aldı. Seksenler dizisinde 
pastaneci Sami’nin annesi rolünde oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık’ın yaptığı 
Yapışık Kardeşler sinema filminde oynadı.

4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan 
Bergen adlı filmde oynadı.

Suzan Kardeş is a Turkish make-up artist, 
singer and actress. Since the 1980s, she has 
worked as a make-up artist and hairdresser 
in films, theaters, advertisements, and photo 
shoots. She became widely known by acting in 
television productions and took part in films 
and serials.

Suzan Kardeş was born on April 15, 1960 in 
Kosovo, in a town close to the capital Pristina. 
She was one of the five sisters. Her family 
immigrated to Istanbul when she was 8 years 
old.

She started her career by applying make-up 
to the actors who took part in the photo novels 
shot for the Hürriyet newspaper. Later, she 
started doing hair and make-up at the Şan 
Theater. As she progressed in her career, 
she worked as a make-up specialist and 
hairdresser in many theater companies and 
film crews.

Since 1985, she has done make-ups of many 
celebrities such as Sezen Aksu and Türkan 
Şoray After Yılmaz Erdoğan and Necati Akpınar 
founded Beşiktaş Cultural Center and BKM 
Players in 1994, she started working there with 
the task of doing hair and make-up. She worked 
with many artists such as Yılmaz Erdoğan, 
Demet Akbağ, and Cem Yılmaz. She made a 
splash with the Atatürk make-up for actor 
Haluk Bilginer in İşbank's advertisement.

She opened a tavern called Bekriya in 1992 
and ran it for fourteen years. He sang Rumelia 
folk songs and old Bosnian love songs in her 
own place without a microphone. Then, with 
the support of Sezen Aksu, she released an art 
music album called Bekriya.

She appeared as "The Woman Looking Out the 
Window” in Bir Demet Tiyatro TV series. She 
acted as the mother of Sami in the TV series 
Seksenler.

In 2015, she acted in the movie Yapışık 
Kardeşler directed by İlker Ayrık.

She starred in the movie Bergen, which was 
released on March 4, 2022.

S
U

ZA
N

 
K

A
R

D
EŞ

A
Ç

IL
IŞ

 K
O

N
S

ER
İ -

 F
İL

M
 M

Ü
Zİ

K
LE

R
İ

72 73



1988’de Şanlıurfa Halfeti’de doğdu. Hacettepe 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okudu. Doğu 
müziğini ve başta santur olmak üzere Doğu 
müziği çalgılarını daha yakından tanımak 
ve öğrenmek için sık aralıklarla İran’a gitti. 
2007 ve 2014 yılları arasında Ankara’da 
sokak müzisyenliği yaptı. TRT Müzik kanalında 
Sesler Âlemi ve Santur’un Sesi adlı müzik 
programlarını hazırlayıp sundu.

2016’dan beri İstanbul’da yaşıyor. Müzik 
hayatına profesyonel olarak devam eden 
Anar’ın Kalan Müzik ve Ahenk Müzik 
etiketiyle çıkmış 12 albümü var. Türkiye’nin 
yanı sıra Endonezya, Almanya, Avusturya, 
İran, Rusya, Yunanistan, Karadağ, Kosova, 
Umman, Lübnan, Makedonya, Tanzanya ve 
Azerbaycan’da santuruyla konserler verdi.

2018’de İletişim Yayınları’ndan Sokaknâme 
/ Bir Sokak Müzisyeni’nin Kaleminden 
adlı anı kitabı, 2020’de Beykoz Belediyesi 
Yayınları’ndan Santurnâme – Geçmişten 
Günümüze Santurun Hikâyesi adlı araştırma-
inceleme kitabı, 2021’de İletişim Yayınları’ndan 
Hallerin Esiri adlı romanı ve Sokağın Sesleri: 
Osmanlı’dan Günümüze Sokak Müziği adlı 
araştırma-inceleme kitabı, 2022’de de Pruva 
Yayınları’ndan Hayatın Uğultusu Dışında adlı 
portre kitabı yayımlandı.

He was born in 1988 in Halfeti, Şanlıurfa. He 
studied at Hacettepe University, Department 
of History. He went to Iran frequently to get to 
know and learn Eastern music and Eastern music 
instruments, especially the psaltery. Between 
2007 and 2014, he worked as a street musician 
in Ankara. He prepared and presented the music 
programs Sesler Âlemi and Santur’un Sesi on TRT 
Music channel.

He has been living in Istanbul since 2016. 
Continuing his music career professionally, Anar 
has 12 albums released under the labels of Kalan 
Music and Ahenk Music. Besides Turkey, he gave 
concerts with his psaltery in Indonesia, Germany, 
Austria, Iran, Russia, Greece, Montenegro, 
Kosovo, Oman, Lebanon, Macedonia, Tanzania 
and Azerbaijan.

In 2018, he published a memoir named 
Sokaknâme / Bir Sokak Müzisyeni’nin Kaleminden 
from İletişim Yayınları. His research-analysis 
book titled Santurnâme – Geçmişten Günümüze 
Santurun Hikâyesi has been published by Beykoz 
Municipality Publishing in 2020, while his novel 
titled Hallerin Esiri has beenpublished by İletişim 
Yayınları in 2021. Sokağın Sesleri: Osmanlı’dan 
Günümüze Sokak Müziği and a portrait book titled 
Hayatın Uğultusu Dışında has been published by 
Pruva Yayınları in 2022.
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ALP
AKAR

TUNCAY
AKÇA

Konuşmacılar - Panelists:

RIZA
OYLUM

Moderatör

PANEL
PANEL: TÜRK SİNEMASINDA ÇOCUK TEMSİLİ
PANEL: CHILD REPRESENTATION IN TURKISH CINEMA
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SERGİ
SERGİ TÜRK SİNEMASINDA ÇOCUK 
EXHIBITION  CHILDREN IN TURKISH CINEMA

3. Esenler Film Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Türk Sinemasında 
Çocuk” başlıklı serginin küratörlüğünü Burçak Evren yaptı ve fotoğrafları 
kendi kişisel arşivinden seçti.

Burçak Evren was the curator of the exhibition titled “Children in Turkish 
Cinema”, held as part of the 3rd Esenler Film Days, and selected the 
photographs from his personal archive.
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GÜN SAAT PROGRAM YER

11 Kasım Cuma 14.00-15.00 Yapım Atölyesi 1 Mahmut Fazıl Coşkun AKM Yeşilçam Sineması

11 Kasım Cuma 15:30-16.30 Yapım Atölyesi 2 Faruk Güven AKM Yeşilçam Sineması

11 Kasım Cuma 15.00 Film Gösterimi - Mommo Kız Kardeşim (Çocuk S.) Dr. Kadir Topbaş KSM

11 Kasım Cuma 19.00 Sergi Açılışı - Türk Sinemasında Çocuk Dr. Kadir Topbaş KSM

11 Kasım Cuma 20.00 3. EFG Açılış Programı  (Onur Ödülleri- Suzan Kardeş Konseri) Dr. Kadir Topbaş KSM

12 Kasım Cumartesi 13.00 Çocuk Filmi - Tay Dr. Kadir Topbaş KSM

12 Kasım Cumartesi 15.00-20.00 Yapım DestekSunumları Dr. Kadir Topbaş KSM  / Kısa Film Sinema Salonu

12 Kasım Cumartesi 15.00 Film Gösterimi - Any Day Now Filmi (Çocuk Seçkisi) Dr. Kadir Topbaş KSM

12 Kasım Cumartesi 17.00 Onuruna Film  - In Amerika - Jim Sheridan Dr. Kadir Topbaş KSM

12 Kasım Cumartesi 19.30 Film Gösterimi - Bağlılık Hasan (Yakın Plan Türkiye) Dr. Kadir Topbaş KSM

13 Kasım Pazar 12.00 Kısa Film Seçkisi 1 Dr. Kadir Topbaş KSM / Kısa Film Sinema Salonu

13 Kasım Pazar 13.00 Çocuk Filmi - Tay Dr. Kadir Topbaş KSM

13 Kasım Pazar 15.00 Film Gösterimi - Klondike (Yakın Plan Türkiye) Dr. Kadir Topbaş KSM

13 Kasım Pazar 17.30 Film Gösterimi - KODOKUSHİ (Yakın Plan Türkiye) Dr. Kadir Topbaş KSM

13 Kasım Pazar 19.30 Film Gösterimi - Güneşin Çocukları (Çocuk Seçkisi) Dr. Kadir Topbaş KSM

14 Kasım Pazartesi 13.00 Film Gösterimi The Sleeping Beast (Çocuk Seçkisi) Dr. Kadir Topbaş KSM

14 Kasım Pazartesi 14.00 Kısa Film Seçkisi 2 Atlas Sineması 

14 Kasım Pazartesi 15.00 Film Gösterimi - How I Learned to Fly (Çocuk Seçkisi) Dr. Kadir Topbaş KSM

14 Kasım Pazartesi 17.00 Film Gösterimi - Çatlak (Yakın Plan Türkiye) Atlas Sineması 

14 Kasım Pazartesi 19.00 Masterclass - Jim Sheridan Atlas Sineması 

15 Kasım Salı 14.00 Yakın Plan Türkiye - Borç Dr. Kadir Topbaş KSM

15 Kasım Salı 16.00
Panel - Türk Sinemasında Çocuk temsili
Alp Akar, Tuncay Akça, Rıza Oylum  (Mod.)

Dr. Kadir Topbaş KSM

15 Kasım Salı 20.00 Kapanış Gecesi (Sedat Anar Konseri) Dr. Kadir Topbaş KSM

Yer: DR. KADIR TOPBAŞ KÜLTÜR 
SANAT MERKEZI - ESENLER

esenlerfilmgunleri.com 

BEYAZ PERDENİN 
ÇOCUKLARI

Açılış:  11 KASIM CUMA  | 20.00
Kapanış:   15 KASIM SALI  | 20.00

film
günleri

esenler
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esenlerfilmgunleri.com 
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