
 

Kırkayak Sanat Merkezi 
Sinema Atölyesi Dünya Mülteci Günü’ne özel program... 

 
Kırkayak Sanat Merkezi – Sinema Atölyesi’nde 20 Haziran “Dünya Mülteciler 

Günü” dolayısıyla “Asfur” belgesel filmi ve “Mülteci Hayatlar” isimli fotoğraf gösterimi 
yapılacaktır. 
 

Kırkayak Sanat Merkezi Sinema Atölyesi,   Birleşmiş Milletler( BM) Genel 
Kurulu’nun mülteci sorununa dikkat çekmek için ilan ettiği 20 Haziran Dünya Mülteciler 
Günü dolayısıyla yönetmen Eylem Şen’in ‘Asfur’ isimli belgesel filmin ve Belgesel 
Fotoğraf Sanatçısı Kemal Vural Tarlan’nın “Mülteci Hayatlar” isimli fotoğraf gösterimi 
olacaktır. 
 

“Üstlerine yağan savaş bombalarından sığınacak yer arayan kuşları saklamaz 
mısınız?” sorusunu soran yönetmen Eylem Şen’in, Suriye’den gelerek metropollere 
yerleşen mültecilerin yaşam koşullarının gerçeklerini gözler önüne sermek ve onlara 
yönelik yükselen nefret suçu ile toplumun yüzleşmesini sağlamak gibi kaygısı taşıyor. 
 
"Bir kuş göründü pencereden 
"Nunu" dedi.  
"Sakla beni yanında" 
"Ne olursun sakla" 
Dedim nerden geliyorsun  
Dedi komşuların evlerinden.  
Dedim bu korkun nedendir  
Dedi bozuk bir kafestendir.  
... 
Yürüyeceğim dedi ama gücüm yok yürümeye 
Korkma!  
Bak, gör doğacak güneş!" 
 
Marcel Khalife 
 

Asfur, Marcel Khalife’nin yazdığı bir şiirden alıyor ismini. Kafesinden kaçan bir 
kuşun hikâyesi hakkındaki bu şiir, tutsaklıktan kaçmak ve özgürlük hakkında olduğu için 
dilden dile dolaşan ve birçok müzisyen tarafından söylenen bir şarkı haline gelmiş. 
Aslında kimilerine göre Filistin, kimilerine göre Lübnan, son günlerde ise Suriye için 
söylenmesi uygun olan bu şiir kendine kafes olan vatanından kanadı kırık ayrılmak 
zorunda kalan tüm halkları sembolize etmektedir.  



Belgesel Asfur, Suriye'den Hatay'a, İstanbul'a, İzmir'e… göç etmek zorunda kalan Arap, 
Kürt, Bedevi, Ermeni, Ezidi halkların karşı karşıya kaldıkları yaşamı görünür kılıyor. 
 

Belgesel Fotoğraf Sanatçısı Kemal Vural Tarlan, 2011 yılından bu yana Suriye’de 
süren iç savaştan kaçıp diğer ülkelere sığınan mültecileri fotoğraflıyor. “Mülteci 
Hayatlar” isimli fotoğraf gösterimi bu fotoğrafların bir kısmını kapsıyor. Sanatçının 
yürüttüğü “Suriye Yolarda” isimli, Anadolu Kültür ve Mitost destekli çalışması 
önümüzde ki ağustos ayıyla birlikte Londra, Berlin ve İstanbul gibi kentlerde de 
sergilenmeye başlayacak. 

Fotoğraf ve belgesel film gösteriminin olacağı program 20 Haziran Saat 20.00’da 
Kırkayak Sanat Merkezi Sinema Salonunda gerçekleştirilecektir.  
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