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1993 yılından bu güne Türkiye sinemasını, filmleri, sanatçıları, panel ve atölye 
çalışmalarıyla Londra izleyicisi ile buluşturan London Turkish Film Festival (LTFF) 7 
Mayıs 2015 tarihinde tam 20 yaşına basıyor.   

LTFF, 20 yıldır 1000’den fazla film gösterimiyle beraber 400’ün üzerinde yönetmen, 
oyuncu, müzisyen, yazar, görüntü yönetmeni gibi sinemanın farklı alanlarında eşsiz 
filmlere imza atmış sinemacıyı ağırladı. Bu yirmi yıl içinde, Türkiyeli izleyicilerin yanı sıra, 
başta İngiliz vatandaşları olmak üzere Londra’da yaşayan farklı etnik milletlerin de 
Türkiye filmleriyle tanışmasına aracılık etti. Festival, dünya sinemasının nabzının attığı 
İngiltere’de, ünlü sinema dergilerine ve gazete yazılarına taşımayı başardığı Türkiye 
Sineması makaleleriyle, ülkemizin yakından tanınmasına da önemli bir katkı sağladı.  

FESTİVAL AÇILIŞ GALASINI KOMEDİ TÜRÜ İLE YAPIYOR 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü destekleri ile Festival 20. 
Açılış Galası'nı 7 Mayıs 2015 tarihinde Londra’nın ünlü gösteri ve sinema merkezi O2 
Millenium Dome Cineworld’de yapıyor. Türkiye sinemasının son yıllarda hızlı bir artış 
gösteren farklı türdeki çeşitliliğini festivale de yansıtan LTFF, 20. yıl kutlamasını komedi 
türü ile yapmaya karar verdi. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, başrollerini Ata 
Demirer ve Demet Akbağ’ın paylaştığı “Niyazi Gül Dörtnala” ile açılacak olan festivale 
filmin ekibi tam kadro katılıp, festival izleyicisini güldürerek 10 gün sürecek bir gösterim 
maratonuna davet edecek.   

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ AYTAÇ ARMAN’IN...  

Festival bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü canlandırdığı farklı karakterlerle Türkiye 
Sineması’nda özel bir yeri olan usta bir oyuncuya takdim edecek. URART tarafından özel 
olarak tasarlanmış olan festival Golden Wings heykelciğini açılış gecesi alacak olan 
Aytaç Arman, LTFF izleyicileri ile 7 Mayıs gecesi buluşacak. 10 Mayıs Pazar günü ise 
"Yollara Düştük" belgesel filminin gösteriminden sonra Aytaç Arman'ın katılımı ile " 
Ankara Yürüyüşünden 38 Yıl sonra Aytaç Arman’la Türkiye Sineması Üzerine” adında bir 
soru cevap paneli gerçekleştirilecek. 

GOLDEN WINGS DİJİTAL DAĞITIM ÖDÜLÜ  

Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da üç ayrı ödül veriyor. Türkiye filmlerine Birleşik 
Krallık’ta vizyon olanağı yaratan Golden Wings Dijital Dağıtım jürisinde bu yıl Helen De 
Witt (British Film Institute Sinema Genel Müdürü), Tim Robey (The Telegraph yazarı), 
Ryan Gilbey (New Statesman yazarı) ve Mehmet Ergen (Tiyatro Yönetmeni) yer alıyor.  

Golden Wings Dijital Dağıtım Ödülü için bu yıl LTFF seçici kurulunun belirlediği beş film 
yarışıyor; “Annemin Şarkısı”/ Yönetmen Erol Mintaş, “Gittiler: Sair ve Meçhul“/
Yönetmen Kenan Korkmaz; “Sesime Gel” / Yönetmen Hüseyin Karabey, “Sivas” / 
Yönetmen Kaan Müjdeci, “Nefesim Kesilene Kadar” / Yönetmen Emine Emel Balcı. 

Golden Wings Dijital Dağıtım Ödülü için yarışan filmlerin yanı sıra festivalde bu sene 16 
yarışma dışı uzun metraj film, 3 uzun metraj belgesel ve 7 kısa film yer alıyor.  



Fenomen dizi Leyla ile Mecnun’un yönetmeni Onur Ünlü de bu sene festivalde. Onur 
Ünlü Özel Bölümünde 6 film kendisinin de katılımıyla yine festival seyircisi ile buluşuyor. 

MOR GÜN 

IMECE Kadın Merkezi LTFF'in 20. yılında programa dahil oluyor. 10 Mayıs Pazar günü 
Kurtuluş Son Durak filminin ücretsiz gösterimi ardından konuşmacılar, çeşitli açılardan 
kadınların deneyimleri, dayanışması ve bunların sinema diline yansıması hakkında bir 
panel gerçekleştirecekler. Panele katılacak konuşmacılar Feride Kumbasar (Diaspora ve 
kadın- çok yönlü şiddet deneyimi ve gelecek için yeniden umutlanmak), Mizgin Müjde 
Arslan (Kadınların film dili: Nefes, Ayna, Yol) ve Gülsün Kanat (Dayanışmanın gücü).  

Festival, BEKO, Lebara Mobile, Tas, Doğadan, URART, Accounting Direct Plus, 
Docklands Academy London, Radyo Avrupa, Motion Picture Solutions, Istanbul Travel, 
CNA Catering, Avrupa Gazete, İstanbul The Guide ve Cornucopia Magazine’nin 
destekleri ile gerçekleşiyor.   

Ayrıntılı bilgi için www.ltff.co.uk 
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Golden Wings Dağıtım Ödülü Yarışma Filmleri 

Annemin Şarkısı 
Turkey / France / Germany 2014 / 90m 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Erol Mintaş 
Cast Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi, Nesrin Cavadzade, Aziz Çapkurt 

Uluslararası ödüllü Annemin Şarkısı, Feyyaz Duman’ın ilk oyunculuk deneyimi olmasının 
yanı sıra Erol Mintaş’ın da ilk yönetmenlik ve senaristlik çalışması. Film, kentsel 
dönüşüm sebebiyle İstanbul Tarlabaşı’nda yaşadıkları mahalleden taşınmaya zorlanan 
Kürt ana-oğulun samimi hikayesini anlatıyor. Öğretmen ve yazar olan oğulun annesi 
memleketteki köyüne geri dönmeye kararlıdır. Hayatının dengesi; işyerindeki hiyerarşi, 
yaşadığı şehrin kentsel dönüşüme uğraması, kız arkadaşının bir an önce aile olma isteği 
ama en çok da oğlundan hep bir adım önde olan annesinin inatçılığı ile sürekli tehdit 
altındadır. Sade sinematik bir anlatıma sahip olan film günlük hayatın tanıdık ve inandırıcı 
bir portresini sunuyor. 

Gittiler, Sair ve Meçhul 
Turkey 2014 / 94m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Kenan Korkmaz 



Cast Yuhannun Akay, Ruhi Sarı, Sonya Akay, Savaş Özdemir 

İki erkek kardeş. İki farklı dünya. Bir sorun: Yaşadıkları her yerde ötekileştirilen günümüz 
Süryanilerinin vatansız varoluşu. Yuhan yukarı Mezopotamya’nın kadim halklarından 
Süryanilerin yaşadığı bir köyün muhtarı olan babası ile kalır. Erkek kardeşi Joseph ise 
İsveç’e taşınır fakat hayatındaki zorluklar hafiflememiştir. Bir oğul gitme, diğeri ise kalma 
kararını sorgulamaktadır. Günlük hayatın katı gerçeklerinin yanı sıra görsel ve öyküsel 
metaforları bu filmi güçlü, şiirsel ve hatırlanmaya değer kılıyor. 

Nefesim Kesilene Kadar 
Turkey / Germany 2015 / 94m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Emine Emel Balcı 
Cast Esme Madra, Rıza Akın, Sema Keçik, Uğur Uzunel 

Serap dünyaya savaş açmış, fabrikada çalışan genç bir tekstil işçisidir. Zor şartlar altında 
boğucu bir fabrikada uzun saatler çalışmaktadır. Ona kötü davranan eniştesinden ve 
ilgisiz ablasından bıkmıştır. Serap’ı ayakta tutan tek şey kendisine ait bir yer bulup 
babasıyla birlikte yaşama umududur. Babasının bu fikre olan ilgisizliğinin devam 
etmesiyle Serap her şeyi yalnız başına halletmeye karar verir. Esme Madra’nın Serap 
rolündeki muhteşem oyunculuğuyla etkileyen Emine Emel Balcı’nın bu ilk uzun metrajı, 
hasret, yoksunluk, düşler, nefret ve aşkın yanı sıra ağır çalışmanın tanıdık dünyası, 
aldatma ve hayal kırıklığı ile ilgili çok şey anlatıyor. 

Sesime Gel 
Turkey 2013 / 104m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Hüseyin Karabey 
Cast Muhsin Topçu, Feride Gezer, Melek Ülger, Savaş Emrah Özdemir 

Küçük Kürt kızı Jiyan’ın babası, köyün diğer erkekleriyle birlikte Türk askerleri tarafından 
hapse atılmıştır. Babaannesinden dinlediği “kuyruğunu arayan tilki” hikayesi ise 
hapistekilerin kurtulmalarına yarayacak olan silahların bulunduğu sandığı arama ile 
gerçeğe dönüşmüştür. Bitmek tükenmek bilmeyen bu çatışmalı hayata mahkum oldukları 
dünyada saflıkları ve masumiyetleri galip gelebilecek midir? Korku, baskı ve bölgedeki 
süregelen kayıplarla Van Gölü’nün çevresindeki baş döndürücü manzara keskin bir 
karşıtlıkla işlenmiş. Türkiye’nin güneydoğusunda geçen hikaye, bölgede kol gezen 
kayıplarla birlikte toplumun hislerini etkileyici şekilde yakalayan bir anlatıma sahip. 
Geleneksel Kürt müzikleri de filme ayrı bir tat veriyor. 

Sivas 
Turkey / Germany 2014 / 97m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Kaan Müjdeci 
Cast Doğan İzci, Muttalip Müjdeci, Okan Avcı, Banu Fotocan 

Türkiye sinemasının bir başka uluslararası ödüllü filmi Sivas (Venedik Film Festivali Jüri 
Özel Ödülü), Doğu Anadolu’da 11 yaşında sorunlu bir çocuk olan Aslan’ın yasadışı köpek 
kavgasında yara almış bir çoban köpeğini kurtarıp sahiplenmesini konu ediyor. Sivas 
başlarda Aslan’ın sınıf arkadaşı Ayşe’yi etkilemek için kullandığı bir silahtır fakat 



hayvanın kendi vahşi ve acımasız dünyasına geri dönme ihtimali de varlığını alttan alta 
sürdüren bir gerçektir. Bir ilk uzun metraj yönetmenlik ve senaristlik denemesi olan Kaan 
Müjdeci’nin filmindeki iki dünya arasındaki zıtlık, hoş ve ikna edici bir gerçekçiliğe sahip. 
Bu başarıda filmde küçük çocuk rolündeki Doğan İzci’nin harika performansının katkısı 
da çok önemli. 

Açılış Galası 

Niyazi Gül Dörtnala 
Turkey 2015 / 108m 
English Subtitles / Cert TBA 
Director Hakan Algül 
Cast Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu, Levent Ülgen 

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül,  sakin bir hayat sürmektedir. Bir taraftan 
üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir taraftan da asistanı Hediye’nin yardımıyla 
dedesinden kalma mucizevi formülün bileşenlerindeki eksik maddeyi arar. Fakat belalı 
aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verirler ve Niyazi'nin hayvanlar için olan 
iksirini duyunca işler karışır. İksirin kayıp maddesini bulmayı kendine görev edinen Niyazi 
bu süreçte kendini süprizlerle dolu bol maceralı bir serüvenin içinde bulur. 

Yarışma Dışı Uzun Metraj Filmler 

Balık 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Derviş Zaim 
Cast Bülent İnal, Sanem Çelik, Myroslava Kostyeva, Gizem Akman 

Geçtiğimiz yıl LTFF Golden Wings Digital Distribution Award kazanan Devir’den sonra 
Derviş Zaim erkeğin doğayla olan ilişkisine odaklanmaya bu kez daha kurgusal olan 
dramatik bir hikaye ile devam ediyor. Göl kıyısındaki küçük bir sahil kasabasında geçen 
Balık, ailesi için çabalayan balıkçı Kaya’nın hikayesini anlatıyor. Karısı Filiz, kızı Deniz’in 
nedeni bilinmeyen konuşma kaybına çare olarak tabiat ananın iyileştirme gücüne 
inanmaktadır. Tabiat, Kaya’ya bir çare sunduğunda ise, yeni bir iş için para sağlama 
çabası onu vahim bir sonuca sürükleyecektir. Zaim’in son derece güçlü, kinaye yüklü 
mesajı şöyle: Doğayı korumak yerine sömürdüğümüzde büyük balık her zaman büyük 
kar getirmeyebilir. 

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku 
Turkey 2014 / 106m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Çiğdem Vitrinel 
Cast Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Ege Aydan, Derya Alabora 

Arif kendisini “yayınlanmış kitabı olmayan bir yazar” olarak tanımlamaktadır. Kadınlar ve 
aşkı anlamaya çalıştığı bir dönemde kendisini gizemli Müzeyyen’e kaptırır. Hayatındaki 
kadınların bitmeyen isteklerinden usanmış olan Arif’i şaşırtan bir şekilde Müzeyyen’in 
hiçbir beklentisi yoktur ve kendisi hakkında hiç konuşmaz. Aksine Arif’i konuşması için 



hep cesaretlendirir. Arif bitmek üzere olan romanı üzerinde çalışırken Müzeyyen’in 
gizemli ve tutkulu dünyasında gezinir. Fakat bu serüven nasıl sonlanacaktır...? Erdal 
Beşikçioğlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın çok yönlü muhteşem performanslarıyla göz 
dolduran dürüst ve özenli bir romantik komedi. 

Gözümün Nuru 
Turkey / France 2013 / 78m 
English Subtitles / Cert 12A 
Directors Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu 
Cast Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş, Bilgin Saraçoğlu, Ahmet Saraçoğlu 

2013 Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülleri de dahil 
olmak üzere bir çok ödül kazanan, iki yönetmenli bir ilk uzun metraj. Yönetmenlerden 
Melik Saraçoğlu’nun otobiyografik bu filmi bir sinema tutkunu için pek de iyi olmayan 
durumuna, körlüğe karşı mücadelesini etkili bir dille anlatıyor. Bir çocukluk hastalığı tek 
gözünü kör etmiştir ve şimdi de diğer gözü tehdit altındadır. Ameliyat sonrası 40 günlük 
acı verici bekleyiş süresince şimdiye kadarki hayatı ile gelecekteki ve şu anki korkularını 
sorgular. Göremeden varoluşun bu “provası” acaba hayatı boyunca sürecek bir 
performansa mı dönüşecektir? Keyif verici, hayal gücüne sahip, sıklıkla komik, umudun, 
düşlerin ve sinemanın keşfinin toplandığı bir film. 

Guruldayan Kalpler 
Turkey 2014 / 97m 

English Subtitles / Cert 12A 
Director Ömer Uğur 
Cast Necip Memili, Algı Eke, Devin Özgür Çınar 

Ömer Uğur’un keskin ve hiciv yüklü komedisinde işsiz Yaşar, sürrealist/fütürist metal 
heykeller yapan sanatçı Hülya ile karşılaşır. Böylece İstanbul sanat dünyasına giren 
Yaşar’ın ekonomik durumu da düzelmeye başlar. Film, tencere parçalarından meydana 
getirdiği sanat eserine “Guruldayan Kalpler” adını koyan Yaşar rolündeki Necip Memili’nin 
enerji dolu komedi ustalığını gösterebilmesi adına birçok fırsat sunuyor. 

İçimdeki Balık 
Turkey / Greece / Australia 2014 / 89m 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Ertan Velimati Alagöz 
Cast Deniz Celiloğlu, Deniz Özdoğan, Okan Avcı, Emirhan Arapoğlu 

Otuzlu yaşlardaki deniz biyoloğu Barış kendi fiziksel ve ruhsal durumuna da yansıyan iç 
karartıcı kışların ve parlak bir çılgınlığa sahip yazların dünyasında yaşamaktadır. Bilim 
yoluyla dünyayı hem anlamayı hem de yenmeyi denemektedir. Ancak kendi için yarattığı 
kapalı hayat özgür ruhlu genç aktivist Deniz ile tanıştıktan sonra duyguları da içine dahil 
etmeye başlar. Bilim + Aşk çalışır bir formül müdür? Başarılı oyunculuklarla İçimdeki 
Balık, kadim İstanbul’dan pırıl pırıl, özgür Ege Denizi sularına doğru yol alan hayata ve 
aşka dair büyüleyici bir çalışma. 

İyi Biri 
Turkey 2014 / 109m 
English Subtitles / Cert 12A 



Director Ayhan Sonyürek 
Cast Cengiz Bozkurt, Mustafa Alabora, Macit Sonkan, Aysan Sümercan 

Mızrap başkalarına göre “iyi biri” olabilir ama ailesi için tam bir hayal kırıklığıdır. 40 
yaşında, işsiz, amacı ve hedefleri olmayan biridir. Evden atıldığında, eski askerlik 
arkadaşı Salim’in yaşadığı “uçsuz bucaksız tarlalarıyla, insanın anında minik bir ev, bir eş 
ve çocukların hayalini kurabildiği cennetten bir parça” olan küçük kasabayı ziyaret 
etmeye karar verir. Mızrap, köpeği Karakız ile yola koyulur. Garip, tehdid ve süprizlerle 
dolu raslantılar yol boyunca onu bulacaktır ve bunlardan hem acı verici hem de 
aydınlatıcı dersler çıkaracaktır. Ayhan Sonyürek’in 51. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali Seyirci Ödüllü filmi Cengiz Bozkurt ve yoldaş köpeğinin kusursuz performansları 
ile baştan sona keyif veren bir yapım. 

Kırımlı 
Turkey 2014 / 113m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Burak Cem Arıel 
Cast Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Baki Davrak 

İkinci Dünya Savaşı… Almanlar, onlara esir düşmüş bir grup vatansever Kırımlı Türk’e 
kendileriyle birlikte savaştıkları takdirde, topraklarını Ruslar’dan kurtarıp özgürlüğüne 
kavuşturma şansı verir. Fakat savaşta aşk, tutku ve aileye olan sadakatleri büyük bir rol 
oynayacaktır. Ayrıca ittifaklar geçici olabilir. Kırımlı, savaşlarla kişisel çatışmaları 
birleştirerek ortaya duygu yüklü, heyecanlı, serüven dolu bir hikaye çıkarmış. Film, bir 
yandan güncel olayları anımsatırken, diğer yandan korkunç zamanlara ait bir portre çizen 
klişelerden ve melodramlardan uzak durmayı başarmış. 

Kurtuluş: Son Durak 
Turkey 2011 / 104m 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Yusuf Pirhasan 
Cast Belçim Bilgin, Demet Akbağ, Asuman Dabak 

Dünyayı pembe gözlükler ardından gören, kışkırtıcı ve ilham verici bir kara komedi. 
Psikolog Eylem düğüne iki hafta kala nişanlısı tarafından terk edilince İstanbul’un 
Kurtuluş semtinde bir apartman dairesine taşınır. Yeni komşuları sıradan bir mahallenin 
sıradan kadınlarından oluşmaktadır. Hayatını yatalak babasına adamış Vartanuş, mafya 
babası sevgilisinin kendisiyle asla evlenmeyeceğini fark eden Goncagül, kocasının 
çocuklarına dokunmadığı sürece kendisine her gün dayak atmasına göz yuman Gülnur, 
annesi her dayak yediğinde içi parçalanan Tülay, her şeyi iyi tarafından görme 
eğilimindeki kuaför Füsun. Hepsi birlikte Eylem’in ruh halini değiştirmek amacıyla bir 
araya gelir ve bunu yaparken kendi hayatlarında da değişiklik yapmaya başlarlar. 

Rimolar ve Zimolar, Kasabada Barış 
Turkey 2014 / 73m 
English Subtitles / Cert U 
Directors Nermin Er, İsmet Kurtuluş 
Cast Janset, Yekta Kopan, Şevket Süha Tezel, Ezgi Mola 



Türkiye’nin ilk uzun metraj kukla filmi olan Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış 
rengarenk karakterlerini, keyifli bir animasyon macerası eşliğinde tüm aile izleyicisi ile 
tanıştırıyor. Rimo ve Zimo küçük bir çöl ile ayrılmış iki kasabadır. Bu iki kasaba halkı 
uzunca bir zamandır birbirini sevmez ve birbirlerine güvenmezler. Bu nedenle 
birbirlerinden hep uzak durmuşlardır. En azından Rimolu iki haylaz Bızdık ve Minnik, 
Zimolu bir ailenin piknik yaptıkları sırada çöle gitmeye karar verene kadar. Belki de Bızdık 
ve Minnik tarihi değiştirmek üzeredirler... 

Şafakla Dönenler 
Turkey 2014 / 70m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Murat Eroğlu 
Cast Mehmet Ünal, Kadir Selçuk, Gürkan Korkmaz, Emre Kentmenoğlu 

Klasikleşen Bisiklet Hırsızları filmini andıran, savaş sonrası yeni gerçekçi hareketin 
ivedilik ve dokunaklılığını modernize eden bir drama belgesel. Adam ve küçük oğlu 
gündoğumundan önce ruhsatlı tüccarlar istememesine rağmen, onların bulunduğu sebze 
halinin yakınında sebze satarak para kazanmaktadırlar. Bir gece el arabaları çalınır ve 
hayatları darmadağın olur. Şafak ile gelen yeni gün acaba ne getirecektir? Yazar-
yönetmen Murat Eroğlu’nun ilk uzun metraj çalışması olan film unutulan hayatlara 
dokunaklı ve dürüst bir bakış sunmakta. 

Onur Ünlü Özel Bölümü 

Beş Şehir 
Turkey 2010 / 95m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Onur Ünlü 
Cast Beste Bereket, Tansu Biçer, Ahmet Rıfat Sungar, Bülent Emin Yarar 

Beş Şehir, bir polis, bir tezgahtar, bir öğretmen, bir seyyar satıcı ve 11 yaşında bir 
çocuğun, yaşamla, ölümle ve aşkla iç içe geçen hikayesidir. İstanbul’a tayini çıkan polis 
memuru Aydın yeni hayatına alışmaya çalışmaktadır. Şekerci dükkanında çalışan 
Mehtap’a aşık olur fakat ne yaparsa yapsın onun ilgisini çekemez. Bu arada, üniversite 
öğrencisi olan Şevket de yine aynı dükkanda çalışan Dilek’in dikkatini çekememektedir.  
Bir gün Aydın’ın karşısına Dilek çıkınca, Aydın’ın tutkusu yön değiştirir... 

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi 
Turkey 2011 / 99m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Onur Ünlü 
Cast Selçuk Yöntem, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Tansu Biçer 

Celal Tan, ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen saygın bir anayasa profesörüdür ve 
duldur. Öğrenci bir genç kızın hayatını kurtardıktan sonra onunla evlenir. Ailesi kendisinin 
65. yaş gününü kutlamak için ona sürpriz bir parti düzenler fakat olaylar tüm ailenin 
hayatını kökten değiştirecektir. 



Güneşin Oğlu 
Turkey 2008 / 89m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Onur Ünlü 
Cast Haluk Bilginer, Özgü Namal, Köksal Engür, Bülent Emin Yarar 

Teoride iyi gibi görünse de gerçekte Güneşin Oğlu olma mucizesi Fikri Şemsigil’in 
umduğu gibi olmaz. Bütün hayatı o “büyük” güne bağlıdır fakat Fikri’nin hayatını alt üst 
eden bu mucizenin sonuçları onu hayal kırıklığına uğratır. Başındaki bu sözde mucizeden 
kurtulmak için mucizenin kaynağını araştırmaya karar verir fakat hala daha sokağın 
karşısındaki binada bulunan bir kadınla başı derttedir. 

İtirazım Var 
Turkey 2014 / 110m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Onur Ünlü 
Cast Serkan Keskin, Hazal Kaya, Büşra Pekin, Öner Erkan 

Onur Ünlü’nün bu komedi gerilim filminde herkes şüphelidir. Polis camideki cinayete ilgi 
göstermeyince olayı çözmek caminin imamı Selman Bulut’a kalır. Özgürlüğe değer veren 
ve alaycı biri olan imamın soruşturma yöntemi de tıpkı zıtlıklarla dolu hayatı gibi 
alışılmadıktır. Sanat öğrencisi, gelenekleri reddeden bir kızı vardır ve kendisi de aslında 
Hıristiyan’dır. İstanbul sokaklarındaki araba takip sahneleri, kavgaları, gizemli gece 
buluşmaları, geçmişten gelen yalan ve sırları, ödenmemiş borçları ve aşklarıyla İtirazım 
Var modern zamanların klasik bir dedektif hikayesi. 

Polis 
Turkey 2007 / 113m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Onur Ünlü 
Cast Haluk Bilginer, Özgü Namal, Ragıp Savaş, Sermiyan Midyat 

Cinayet masası dedektifi Musa Rami’nin aklında iki şey vardır: Birincisi kendinden 40 yaş 
küçük olan üniversite öğrencisi Fulya’ya duyduğu aşk, ikincisi ise mafya ailesi İzmitliler’in 
kendi ailesine karşı bitmek bilmeyen tehditleri. Musa iyi bir baba, iyi bir polis ve iyi bir 
sevgilidir fakat işi, aşkı ve ailesinin arasında kalmıştır. Aniden ortaya çıkan beklenmedik 
bir haber ise işleri daha da karıştıracaktır. 

Sen Aydınlatırsın Geceyi 
Turkey 2013 / 107m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Onur Ünlü 
Cast Ali Atay, Demet Evgar, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt 

Şairane dokunuşuyla garip ama hoş bir siyah beyaz komedi, trajedi ve fantezi karışımı bir 
film olan Sen Aydınlatırsın Geceyi, sıradışı kabiliyetleri olan kişilerin sıradan sorunlarını 
anlatıyor. Film, gökyüzünde 2 Güneşi ve 3 Dolunayı olan ufak bir kasabada yaşayan 
sıkılmış ve depresif futbol hakemi Cemal’in üzerinden insanoğlunun acılarını, umutlarını 
ve deliliğini gün yüzüne çıkarıyor. Cemal hayattan umudunu kesmişken görünmez bir 



öğretmen, ölümsüz bir doktor, bir el çırpışıyla zamanı durdurabilen çok güzel bir kız 
hayatına girer. Film absürdlüğüyle seyirciyi etkisine alıp, büyülüyor. 

Uzun Metraj Belgesel Filmleri 

Artık Hayallerim Var 
Turkey 2015 / 62m 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Nefin Dinç 

Genç olmanın ne anlama geldiği ve sesini duyurma isteği ile ilgili anlatacak çok şeyi olan 
bir film. Türkiye’nin altı farklı şehrinden 72 öğrenci demokrasi ve insan hakları 
konularında ilk kısa filmlerini yapmaya hak kazanmışlardır. Film çekmek zor hatta bazen 
felaket ve elini taşın altına sokmayı gerektiren bir iş olabilir. Öğrenciler filmlerini yapıp 
kendi fikirlerini dile getirirlerken pek çok durumla karşılaşırlar. Halk öğrencilerin sokakta 
çekim yapıyor olmasından çok da mutlu değildir. Öğrencilerin işlediği konular, Türkiye’nin 
nasıl tanıtıldığı yönünde endişe duyan yerel bir gazeteden eleştiri alır. Ancak filmin sonu 
hem öğrenciler hem de filmleri için mutlu bitiyor. 

Küçük Kara Balıklar  
Turkey 2014 / 80m 
English Subtitles / Cert 15 
Directors Cem Terbiyeli, Ezel Akay, Serpil Güler, Önder İnce, A. Haluk Ünal 

Zorlu dönemlerde Türkiye’nin güney doğusunda cehennem gibi bir ortamda geçirdikleri 
çocukluklarıyla, Kürt çocuklarının tanıklıklarının, deneyimlerinin hikayeleri. Çocukluklarını 
yaşayamamış bugünün yetişkinleri fiziksel ve zihinsel olarak çektikleri acılardan kurtulup 
hayatta kalmaya çalışıyorlar. Aslında birçoğu hayata tutunabilmiş ve şimdi de çocuk 
gözüyle gördükleri dünyanın, inançlarını ve hayatlarını değiştiren olayların yalın bir 
tasvirini yapıyorlar. 

Yollara Düştük 
Turkey 2014 / 56m 
English Subtitles / Cert PG 
Director Deniz Yeşil 

1977 Türkiye’de sokak protestolarının yoğun yaşandığı bir yıldı. Yönetmenler, oyuncular, 
yazarlar ve teknik ekip, film işçilerinin olmayan özlük hakları ve baskıcı, sansürcü 
rejimden ötürü reddedilen yapımlar dolayısıyla oluşan işsizliği protesto etmek için bir 
araya gelip eşsiz bir dayanışma yürüyüşü yaptılar. İstanbul’dan Ankara’ya kadar yapılan 
yürüyüşe katılan birçok sinema emekçisi bu serüveni anlatıyor ve dönemin arşiv 
görüntüleri, fotoğrafları ve manşetleri, tekrar canlanan Türkiye sinemasındaki bu dönüm 
noktasını gün yüzüne çıkarıyor. 

Kısa Film / Belgesel Filmleri 



Edifice 
Turkey 2014 / 12m 
No dialogue / Cert 12A 
Director Irmak Karasu 
Cast Hazal Kızıltoprak, Ecem Alfan, Yasin Anar, Melek Nur Dudu 

Toplum tarafından kadınlara yüklenmiş ahlaki değerlere başkaldırının çağdaş dans 
yorumu. Karakterlerin hepsi bedensel hafızaları üzerinden maruz kaldıkları sosyal 
travmaları sorguluyorlar. 

Küçük Kara Balıklar 
Turkey / France 2014 / 27m 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Azra Deniz Okyay 
Cast Metaxia, Camille de Sablet, Azra Deniz Okyay, Rüçhan Çalışkur 

Maral Ermenistan’dan İstanbul’a gelmiş, kaçak yollarla burada çalışan biridir. Ela Paris’te 
yaşayan bir genç kızdır. Julia ise Paris’te yaşayan bir Fransız fotoğrafçıdır. Her birinin 
hayali etkileyici bir darbeyle sarsılmıştır. Fakat yaşadıkları zorluklar bu küçük balıkların, 
büyük denizlerde yüzebilmeleri için kuvvetlenmelerine yardımcı olacaktır. 

Sûret 
Turkey 2014 / 19m 
English Subtitles / Cert 12A 
Director Cüneyt Karakuş 
Cast Sermet Yeşil, Nazan Diper, Pelin Acar, Duygu Kum 

Hala annesi ile yaşayan 35 yaşındaki Âdem bir şemsiye fabrikasında çalışmaktadır. 
Derken bir gün aşık olur ve kısa bir süre de olsa tüm hayatı değişir. 

The Chocolate Wrapper 
UK 2014 / 15m 
English Subtitles / Cert 15 
Director Murat Kebir 
Cast Dilek Rose, Taser Hassan, Kennedy Mills, Emre Kebir 

Trajik bir gerçek yaşam öyküsü. Bir çikolata kağıdı yüzünden çıkan tartışma sonucu 
hayatını kaybeden erkek kardeşi Evren’in ölümüyle başetmeye çalışan Elif’in hikayesi. 
Acısıyla yaşamayı öğrenmeye çalışan Elif, kardeşinin diğer insanların hayatını nasıl 
etkilediğini öğreniyor. 

Yoldaki Adam 
Turkey 2014 / 9m 
No dialogue / Cert PG 
Director Yusuf Özer 
Cast Yılmaz Angay 

Öngörülemez hayat yolundaki başlangıçlar ve bitişler. 

Zamanın Çarkı 



Turkey 2014 / 11m 
English Subtitles / Cert PG 
Director Kağan Kerimoğlu 
Cast Şakir Güler, Doğan Keçin, Eren Yağcıoğlu, İdil Fırat 

İnsanoğlunun ölümsüz olduğu fakat ölümlerin devlet eliyle gerçekleştirildiği bir gelecekte 
bir hacker gizli bir ağ aracılığıyla insanlara tehlikeyi bildirmek için çabalar. Çok yakında 
da hükümetin bir sonraki hedefi kendisi olacaktır. 

Ziazan 
Turkey / Armenia 2014 / 14m 
English Subtitles / Cert PG 
Director Derya Durmaz 
Cast Emy Vardanyan, Erika Hakobyan, Davit Gevorgyan, Arsen Mevsisyan 

Beğenilen oyuncu Derya Durmaz’ın ilk yönetmenlik denemesi olan Ziazan, gerçek 
olaylara dayanan, 4 yaşındaki bir Ermeni kızının amcasının bavulunda gizlice Türkiye 
sınırından geçişinin hikayesi.


