
Bir Göç Hikayesi...
“SÜRGÜN VE ÖLÜM”

“Son Kale Çanakkale” belgeseliyle bu zamana kadar tarih sayfalar›nda unutulmufl Çanakkale
Destan›’n› ülke gündemine oturtarak büyük alk›fl alan ekipten yine ülke gündemine bomba gibi
düflecek bir belgesel daha. “Sürgün ve Ölüm”

23 Ocak 2008 Çarflamba günü Lütfi K›rdar’da, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’›n
kat›l›m›yla gerçekleflecek olan galada, 9 bölümden oluflan belgeselin 90 dakikal›k özet
niteli¤indeki bölümü gösterilecek.

Türklerin 500 y›ll›k vatanlar›ndan sürülüflünün öyküsü…
“Sürgün ve Ölüm”, dillerini, dinlerini, namuslar›n› korumak için yüzy›llard›r yaflad›klar› topraklardan sürülen

insanlar›m›z›n, ac›larla, ihanetlerle, iflkencelerle dolu “göç”ünü, belgeler ve tan›klar›yla anlatan çarp›c› bir belgesel film.
Düflünün ki sizden yüzy›llard›r yaflad›¤›n›z topraklar›, evinizi, bark›n›z›, ba¤›n›z›, bahçenizi hatta atalar›n›z›n mezarlar›n›

b›rak›p gitmeniz isteniyor… Çaresiz b›rak›p gidiyorsunuz… Rumeli’den, Kafkaslar’dan, K›r›m’dan ve Do¤u Türkistan’dan
göç eden insanlar›n gerçek öyküsü.

Tarihte gün ›fl›¤›na ç›kmayan ya da unutulan olaylar›n sessiz tan›klar›n›n dram› tüm ç›plakl›¤›yla gözler önüne serilen
belgesel filmin yap›mc›l›¤›n› Zeytinburnu Belediyesi üstlenirken, yönetmenli¤ini Ahmet Okur yapt›. Filmin senaryosu
Cemil Yavuz’a, müzikler ise Ali Otyam’a ait...

“Sürgün ve Ölüm”, 130 kiflilik bir ekiple, 3 y›lda çekildi. Belgeselin tamam› dokuz ayr› bölümden olufluyor ve her
bölümünde farkl› co¤rafyalarda yaflayan Türklerin göçü anlat›l›yor. Sinema tad›nda çekilen belgeselin ilk bölümü ayn›
zamanda di¤er bölümlerin özeti niteli¤inde. Orta Asya’dan bafllay›p Osmanl› Dönemi’ne kadar Bat›’ya yap›lan göçler,
ard›ndan geriye dönüfl diyebilece¤imiz günümüze kadar yap›lan hüzün dolu göçler, belgelerle izleyiciye sunuluyor.
Televizyon için haz›rlanan belgeselde; K›r›m, Makedonya, Yunanistan, Do¤u Türkistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova
ve iç göç anlat›l›yor.

Çekim ekibinin özel araçlarla 114 bin km. yol kat etti¤i belgeselde, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova,
S›rbistan, H›rvatistan, Bosna-Hersek, Romanya, Ukrayna, K›r›m, Avusturya, Moldova, Macaristan olmak üzere toplamda
13 ülke 53 flehir ve 169 köyde çekimler yap›ld›.

Belgeselin ilk aflamas›nda bilgi-belge araflt›rmalar› yap›ld›. Viyana, Paris, Sofya, Belgrat, Üsküp, ‹stanbul ve Ankara gibi
flehirlerin önde gelen kütüphaneleriyle ortak arfliv çal›flmalar› yürütüldü. ‹kinci aflama olarak, sesli tarih çal›flmalar›na
baflland›. Balkan ülkelerinden göç edenler, göçe tan›kl›k edip halen ülkelerinde yaflayanlar, mübadeleyi yaflayan son
tan›klar ve “GÖÇ” üzerinde araflt›rmalar yapan konusunda uzman yerli, yabanc› akademisyenler olmak üzere; toplam
350 kifliyle röportaj yap›ld›. Foto¤raf ve belge araflt›rmalar› sonucu çeflitli ülkelerden temin edilen toplam 9000 adet
foto¤raf, belgeselde kullan›lmak üzere seçildi.

Canland›rmalar›n da yap›ld›¤› çekimler boyunca, 130 kiflilik çekim ekibi, 780 adet figüranla çal›fl›ld›. 1000 adet kostüm
diktirildi, 2000 adet aksesuar haz›rland›. Her bölümü 60 dakikadan oluflan belgesel için 500 saatlik çekim yap›ld›.

Zeytinburnu Belediyesi’nin bir kültür hizmeti…
Zeytinburnu göçle kurulmufl bir ilçedir. Dünyan›n muhtelif yerlerinden göç almaya devam eden Zeytinburnu sokaklar›nda;

Osmanl›’dan günümüze kadar gelen kültür mozai¤ini görmek mümkündür. Zeytinburnu Belediyesi sosyal ve kültürel
belediyecilik anlay›fl›n›n bir sonucu olarak göç meselesini bütün yönleriyle ele almaktad›r. Türkiye’de ilk defa 2005 y›l›nda
“Uluslararas› Göç Sempozyumu” ve 2007 y›l›nda da “Uluslararas› Göç ve Kad›n Sempozyumu” düzenleyerek bu konudaki
hassasiyetini ortaya koymufl ve ‘’Sürgün ve Ölüm’’ adl› Göç Belgeselinin de yap›mc›l›¤›n› üstlenmifltir.

Zeytinburnu Belediyesi daha önce de “Son Kale Çanakkale’’ belgeselinin yap›mc›l›¤›n› üstlenmiflti.
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