FESTÎVALA

FÎLMÊN
KURD ya
STENBOLÊ
İSTANBUL

KURD

FİLM FESTİVALİ

2019

6-10
Adar / Mart

Naverok
PÊŞGOTIN
4
KONSER MA MUSIC
6
BÎR(GALA)
7
Panel Sînemaya Kurdan
8
NÊÇÎRVANÊ NAŞÎ
9
KÊM
10
MIJ
11
HER MAL DIBISTANEK
12
EVSANEYA QRALÊ KIRÊT
13
TJN ŞANO ‘’TENÊ EZ’’
14
PRENSES MODEL
15
GAZÎN
16
JIYANA MIN HER ŞER BÛ
17
HEVÊRK
18
LÎSTIKÊN BÊSÎNOR
19
TEBEŞÎR
20
ROJEK JIRÊZÊ
21
PACE
22
REŞEBA
23
14 TÎRMEH
24
WELATEK HEBÛ
25
MADUN
26
27HAZIRIYEK JI BO DERENGMAYÎNÊ
12x1 FÎLM
28
13 BUILDING NO
29
JÎNA BÊJIYAN
30
ZAGROS
31
DENG
32
ŞEVA XÎZÊ
33
XEWNA ŞEVÊ
34
DARÊN BITENÊ
35
BIRYAREK ZOR
36
KEMBERÊN BEHRÊ
37
DI NAVBERÊ DE
38
VERÛDAN
39
KAVIL
40
AX Û WELAT
41
SPASÎ
42

İçindekiler

ÖNSÖZ
KONSER MA MUSIC
KUYU(GALA)
Kürd Sineması
ACEMİ AVCI
EKSİK
SİS
HER EV BİR OKUL
ÇİRKİN KRAL EFSANESİ
SADECE BEN
PRENSES MODEL
GAZÎN
SARA
ÇEMBER
SINIRSIZ OYUNLAR
TEBEŞİR
SIRADAN BİR GÜN
PENCERE
REŞEBA
14 TEMMUZ
BİR ÜLKE VARDI
MADUN
GEÇ KALIŞA HAZIRLIK
12x1 FÎLM
13 BUILDING NO
LIFE WITHOUT LIFE
ZAGROS
OY
KUMUN GECESİ
CUMARTESİ DÜŞÜ
DENGBÊJ
ZOR BİR KARAR
The SEA SWELLS
ARADA
YANSIMA
YIKINTILAR ARASINDA
ÜLKE VE TOPRAK
TEŞEKKÜR

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

3

PÊŞGOTIN

Têkiliyên civakî, her roja ku diçe, dînamîkên civakê li ser hev digirin
lê belê tiştên hevpar dibin armanca êrîşan. Alaveke avakirina civakê û
berdewamkirin û parastina wê sînema û huner e. Mixabin ev her du navgîn
jî ji vê êrîşê para xwe digirin.
Sînema û huner ji civakê tên dûrxistin û dikin alavekî pêkanîna
îktîdarê. Sînema û huner ku bi xwe di guhartina civakê de xwedî roleke
girîng e û li hember îktîdarê jî muxalefeteke demokratîk a xurt e, her dem ji
aliyê îktîdaran ve bûye qada pelçiqandin û binpêkirinê. Di hemû qadan de,
bi taybetî di qada çand û hunerê de kotekî û sansur tê kûrkirin, di rewşeke
wiha de Festîvala Fîlmên Kurdî ya Stenbolê, hevkarî û piştgiriyê dê xurt
bike. Li hember endustriya sînemayê ya ku dixwaze sînemayê bike qada
berjewendiyan û mekanîzmaya wê ya belavkirinê jî bertekek e û dixwaze
xwe di ser vê re bide jiyandin.
Festîvala me bi van armancan pêk tê:
• Ji bo alîkariya pêşxistina hilberîna sînemaya kurdî,
• Ji bo xurtkirina têkilî û hevkariya sînemagerên kurd û sînemahezan,
• Li erda ku hilberîna fîlm û belavkirina wê bûye endustriyel ku
sînemaya kurdî bi tu awayî ji xwe re cih nabîne. Li hemberî tora
pergala kapîtalîst, ji bo hilberîneke komînal û hevpar, bi awayekî
demokrasiyek navgelî, azadiya zayendî, ekolojîk kom bûne,
• Ji bo fîlmên kurdî yên rasterast an nerasterast bi awayekî hatine
sansurkirin derkevin pêşberî gel,
• Ji bo ku der barê sînemaya kurdî de hevpeyvîn, panel, atolye û
çalakî çêbin, sînemager û temaşevan bigihîjin hev, pêşniyar û rexne
bikarin di gel zanîn û çanda sînemayê pêşketinekê pêk bîne.
Di festîvala me de tu nîjad, bawerî û nasnameyên zayendî nayên
biçûkxistin. Ji heywan, giha û mafên mirovan re rêzdar e. Ji parastina
xwezayê û nirxên navneteweyî re hurmetdar e û 30 fîlmên bi vî rengî yên di
her cure dirêjahiyê de dê bigihîjin temaşevanan.
Em we hemû sînemahezan vedixwînin sînemaya hevkariyê, desteka
sînemaya kurdî, xurtkirina festîvala me…

Mezopotamya Sînema

ÖNSÖZ

Her geçen gün, toplumları bir arada tutan dinamikler ve ortak paydalar saldırıya uğramaktadır. Dolayısıyla, toplumsallığı kurmanın ve korumanın en bütünlüklü ve en güçlü araçlarından biri olan sinema, beraberinde
sanat da bu saldırılardan fazlasıyla payını almaktadır.
Toplumun dönüşümünde büyük rol alan, iktidarlara karşı çok güçlü bir
muhalefet yaratan sinema her dönemde iktidarların bastırmak ve sindirmek
için ellerinden geleni yapmaktan geri durmadığı bir alan olmaktadır. Böylece,
sinema toplumdan soyutlanarak iktidarın bir enstrümanı haline getirilmeye
çalışılmaktadır. Kültürel ve sanatsal boyutta baskı ve sansürün bu kadar
derinleştiği, sinemasal üretim ve dağıtım mekanizmalarının metalaştığı bu
dönemde yapılan İstanbul Kürd Film Festivali dayanışmayı, birlikte üretip
paylaşmayı temel hedefi olarak belirlemiştir. Bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz
Festivalimiz:
• Kürd sinemasının üretimine, gelişimine katkı sunmayı;
• İstanbul’da, Kürd sinemacılar ile sinema severleri bir araya get
irmeyi;
• Kapitalist ilişkilenme ağına muhalif, alternatif bir sinema anlayışı
ile yola çıkan Kürd filmlerini; komünal üretim ve paylaşım esasına
dayalı bir amaçla toplumla buluşturmayı
• Doğrudan ya da dolaylı sansüre uğramış Kürd filmlerinin halka
ulaşmasına vesile olmayı;
• Kürd sineması ile ilgili söyleşi, panel, atölye gibi etkinlikler yoluyla
sinemacıların ve izleyicilerin bir araya gelmesini, öneri ve eleştiri
yoluyla sinema kültürünün gelişmesini amaçlamaktadır.
Festivalimizde, herhangi bir etnik, inançsal, cinsel kimliği aşağılamayan; hayvan, bitki ve insan haklarına duyarlı olan, evrensel değerlere aykırı
bir yaklaşım içermeyen her türde ve uzunlukta 33 filmi izleyiciyle buluşturacağız.
Siz değerli sinemasever dostlarımızı, festivalimize güç vermeye, Kürd
sinemasına katkı sunmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Mezopotamya Sinema

14 TÎRMEH / 14 TEMMUZ

Sînopsîs

D

ewleta tirk hebûn, nasname, ziman
û çanda kurdan qedexe kiriye û
kurdan ji bo mafên xwe yên sereke yên
mirovî têkoşîneke mezin da. Li Zindana
Amedê ya bi numareya 5’an ji bo ku
berxwedana gelê kurd di nava betonan de
bê fetisandin, zilm û îşkenceyeke wekî ya li
Auschwitzê hate kirin. Li hemberî vê yekê
çend lehengên şoreşger, di 14’ê Tîrmeha
sala 1982’yan de dest bi çalakiya rojiya
mirinê kir.

Sinopsis

Metrajdirêj / Uzun Metraj /140

‘‘Kendi topraklarında varlıkları,
kimlikleri, dilleri ve kültürleri
yasaklanan Kürtler, devlete karşı
Diyarbakır Cezaevi’ndeki 5 no’lu
zindanda, amansız bir mücadele
başlattı. Kürt halkının direnişini
betona gömmek için zindanda,
Auschwitz’i aratmayan zulüm ve
işkenceler uygulandı. Buna karşı bir
grup devrimci, 14 Temmuz 1982’de
büyük bir direniş başlattılar.’’

MEZOPOTAMYA SINEMA

Oyuncular:
Suat Usta - Bülent Keser - Nedim Rojhat Yeşilçınar - Şahin Yalçın Tahsin Özmen - Veysi Erel - Savaş Damla – Barış Işık Aysel Dalar - Sabettin Dağ - Yavuz Akkuzu - Ahmet Cüneyt Yalaz Ezel Akay - Koray Tarhan- Abdullah Tarhan

Jînenîgarî
Haşim Aydemir, di sala1979’an de li navçeya
Licê ya Amedê ji dayik
bûye.
Di 2003’an de
Zanîngeha Stenbolê,
Fakulteya Ragihandinê, Beşa Rojnamevaniyê qedandiye. Ji
2009’an ve di bin banê
Komeleya Akademiya
Haşim AYDEMİR Sînemayê ya Rojhilata
Navînde xebatên sînemayê dimeşîne.

Biyografi
1979 Diyarbakır’ın Lice
ilçesinde doğan Haşim
Aydemir, 2003’te İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Gazetecilik
bölümüden mezun
olmuştur. 2009’dan
itibaren Ortadoğu
Sinema Akademisi’nde
sinema çalışmalarını
sürdürmektedir.

Sînopsîs

REŞEBA

P

iştî daweta Reşo û Pero, DAIŞ
êrîşî gundê wan dike. Di dema
êrîşê de Reşo li bajarekî dixebite.
Hinek gundî direvin û yên mayî jî
yan tên kuştin an jî dîl tên girtin.
Terorîst, Pero û jinên din ên ciwan
li bazarên koleyan difiroşin. Ev
kabûs dewam dike û bes pirsek
dimîne; gelo evîna durist bi “Reşeba”yê dikare?

Sinopsis

Metrajdirêj / Uzun Metraj/ 93

DAİŞ, Reko ve Pero’nun nişanının
hemen akabinde, köye
bir saldırı gerçekleştirmiştir. Saldırı
sırasında Reko başka bir şehirde
çalışmaktadır. Bazı köylüler kaçar
fakat kaçamayanlar ya esir alınır ya
da öldürülür. Teröristler, Pero ve diğer
genç kadınları köle pazarında satmışlardır. Yaşanan tüm bu kabustan
sonra geriye tek soru kalır; gerçek aşk
‘‘Kara Yeli’’ yenebilir mi?

Oyuncular:
Rekesh Shabaz- Diman Zandi- Maryam Boobani

Jînenîgarî
Derhêner, nivîskar û
lîstikvanê ji Dihokê. Di
sala 2006’an de bi fîlma
xwe ya “Narcissus Blossom” beşdarî Festîvala
Fîlman a Toronto û ya
Berlînê bû. Gelek fîlm
û dramayên wî hene
ku xelat wergirtine û
bi xwe jî lîstikvanekî
xwedî xelat e û di gelek
Husseîn HASSAN fîlmên serkeftî de bi
rola sereke rabûye.

Biyografi
Duhok doğumlu yönetmen, yazar ve oyuncudur. 2006’da “Narcissus
Blossom” isimli filmi ile
56. Berlin ve Toronto Film Festivali’ne
katılmıştır. Birçok ödüllü
film ve drama yönetmeni olan Hassan, çok
sayıda başarılı filmde
başrol oynamıştır.
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JÎNA BÊJIYAN /

LIFE WITH OUT LIFE

Sînopsîs

P

ençeşêrê bi Erdeşêrî girtiye û
6 meh emrê wî maye. Satiyar,
lawikê Erdeşêr ê muzîkjen e. Bi
awayekî nedîtî deynê bavê xwe ji
deyndarên wî distîne.

Sinopsis
Kansere yakalanan Erdeşêr’in
6 aylık ömrü kalmıştır. Satiyar,
Erdeşêr’in müzisyen oğludur
ve babasının parasını borçlulardan
alışılmadık bir şekilde alacaktır.
Metrajdirêj / Uzun Metraj / 90

MEZOPOTAMYA SINEMA

Oyuncular:
Abbas Ataeı –Amir Vazzan- Marjan Sadeghı
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Jînenîgarî
Kaveh Moeinfar, di
sala 1974’an de li
rojhilatê Kurdistanê ji
dayik bûye. Moeinfar,
di sala 1998’an de, li
ber destê derhênerên
navdar ên îranî,
demeke dirêj asîstanî
kiriye. Di sala 2017’an
de fîlmê xwe yê pêşîn
“Life Without Life”
Kaveh MOEINFAR kişand.

Biyografi
1974’te Doğu Kürdistan’da doğan Kaveh
Moeinfar, sinema
kariyerine 1998 yılında
ünlü İranlı yönetmenlerin asistanlığını yaparak
başlamıştır. 2017’de
çekilen Life Without Life
yönetmenin ilk filmidir.

Sînopsîs

ZAGROS

H

avîn, hevsera şivanekî kurd e û
ji ber meseleyekê ji hêla xezûrê
xwe ve tê sûcdarkirin. Ji ber vê yekê
Havîn bi keça xwe ya 9 salî re direve Belçîkayê. Hevserê wê Zagros
pê bawer dike ku Havîn bê sûc e û
ji bo ku vê gumanê ji ser xwe rake,
ber bi Ewropayê ve dikeve rê.

Metrajdirêj / Uzun Metraj / 143

Sinopsis
Zagros adında Kürt bir çoban
ile evli olan Havin, bir nedenden
dolayı kayınbabasının suçlamasına maruz kalır. Bunun üzerine
Havin 9 yaşındaki kızı ile birlikte
Belçika’ya kaçar. Kocası Zagros,
karısının suçsuz olduğuna inanır ve
bu şüpheyi ortadan kaldırmak için
babasını reddederek batıya doğru
yolculuğa çıkar.

Oyuncular:
Feyyaz Duman- Halima İlter Daria Hachem Mohamed Gulli- Brader Musiki

Jînenîgarî

Sahîm Omar
KALÎFA

Sahîm Omar Kalîfa
di sala 1980’yan de li
Dihokê hate dinê. Li
Belçîkayê çêkeriya fîlmên
kurdî-belçîkî dike.
Kurtefîlma wî ya bi navê
Baghdad Messi (2012)
di lîsteya kurt a Xelatên
Akademiyê de cih girt.
Di sala 2016’an de bû
endamê juriyê yê domdar
ê Xelatên Akademiyê yê
Oscarê.

Biyografi
1980’de Güney Kürdistan’ın Duhok şehrinde
doğmuştur. Belçika
merkezli Kürtçe-Flemenkçe film yapımcısı
olan Khalifa, kısa filmi
Baghdad Messi(2012)
ile Akademi Ödülleri
kısa listesinde yer
almıştır. 2016 yılında
ise Oscar Akademi
Ödülleri’nde kalıcı jüri
üyesi olmuştur.
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BIRYAREKE ZOR / ZOR BİR KARAR

Sînopsîs

ylem, jineke ciwan e, lê ji bejn
E
û bala xwe ne memnûn e. Li
Culemêrgê dijî û di atolyeya xal-

içeyan de kar dike û ji aliyekî ve jî
Eylem dixwaze pozê xwe estetîk
bike. Birayê wê jî li serê çiya ye. Li
aliyekî birayê wê û bavê wê li hev
nakin, li aliyekî din jî bi zorê dixwazin hevaleke wê bizewicînin.
Eylem di nav van teşqeleyan de
gelo wê bikare estetîka pozê xwe
ji bîr bike?

Sinopsis

Metrajdirêj / Uzun Metraj / 91

Eylem, görünüşünden memnun olmayan genç bir kadındır. Hakkâri’de
yaşamakta ve bir kilim atölyesinde
çalışmaktadır. Estetik ameliyat olma
hayalleri kuran Eylem’in, kardeşlerinden biri gerilladır. Bir yanda
babasıyla anlaşamayan büyük
kardeş, bir yanda ailesi tarafından
zorla evlendirilmek istenen yakın
bir arkadaş… Eylem, bu sorunlarla
ilgilenerek burnuyla ilgili takıntısını
unutabilecek mi?

MEZOPOTAMYA SINEMA

Oyuncular:
Şükran Aktı (Eylem) Kemal Seven (Seyit) Feyyaz Duman (Nezir)
Berivan Biral (Berfin) Rugeş Kırıcı (Zekiye) Aram Dildar (Feyzo)
Ozan Çelik (Kadir Abê) Engin Emre Değer (Ferhat) Doğan Gündüz
(Doktor) Sidar Duman Öner (Hemşire) Şule Demirel (Hemşire)
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Jînenîgarî
Di sala 1969’an de ji
dayik bûye. Xwendina
xwe ya hunerên grafîkî
li Zanîngeha Stenbolê
ya Mimar Sinanê
xelas kiriye. Gelek
salan wek nîvîskarekî
grafîkî kar kiriye.
Çîrokên wî di kovara
Leman de bi navê
“Orası Öyküleri” belav
dibûn. Di sala 2015’an
Ender
ÖZKAHRAMAN de belgefîlmeke kurt
bi navê “Komedyenê
Dilşikestî” çêkir.

Biyografi
1969 yılında doğmuştur. Mimar Sinan
Üniversitesi’nin Grafik
Bölümü’nden mezun
olmuştur. Uzun yıllar
çizdiği grafik romanlar, mizah dergisi
LeMan’da “Orası
Öyküleri” başlığı
altında yayınlanmıştır.
Ayrıca, 2015’te yönettiği “Kırgın Komedyen”
adlı kısa belgesel ulusal
ve uluslararası festivallerde gösterilmiştir.

DI NAVBERÊ DE / ARADA

Sînopsîs

O

sman zimanê xwe yê dayikê kurdî
fehm dike lê nikare pê biaxive; bi
zimanê xwe yê duyemîn anku tirkî diaxive lê fehm nake. Ji ber vê taybetmendiya xwe tê rewşeke wisa ku êdî nikare di
heman demê de du karan bi hev re bike.
Her çend bixwaze bizewice jî ji ber vê
pirsgirêka xwe nikare têkiliyeke domdar
bi jinekê re çêke. Rojekê muşteriyek
dibêje ew dikare vê pirsgirêka wî çareser
bike. Ji wê rojê şûnde jiyana wi hêdî
hêdî diguhere.

Sinopsis

Metrajdirêj / Uzun Metraj / 65

Osman, ana dili Kürtçe’yi anlayıp
konuşamayan, ikinci dili Türkçe’yi de
konuşup anlayamayan birisidir. Bu
özelliğinden dolayı zaman içinde iki
işi aynı anda yapamaz hale gelir. Evlenmek istemesine rağmen görüştüğü
kadınlarla bu sorunundan dolayı
kalıcı bir ilişki kuramaz. Osman’ın
hayatı, bir müşterisinin onu bu
takıntıdan kurtarabileceğini söylemesiyle değişmeye başlar.

Oyuncular:
Osman Çınar - Fatoş Yıldız- İhsan Şakar Gulbîn Bozan - Seyithan Çınar - Rabia Çınar

Jînenîgarî
Alî Kemal Çinar li
Amedê ji dayik bûye.
Bi giştî di 10 kurtefîlman de derhênerî û
nivîskariya senaryoyê
kiriye. Di sala 2013’an
de fîlma xwe ya ewil a
dirêj bi navê ‘Kurtefîlm’ kêşand.
Alî Kemal
ÇINAR

Biyografi
1976 yılında Diyarbakır’da doğan Ali
Kemal Çınar, on kısa
filmin senaristliğini ve
yönetmenliğini yapmıştır. Birçok festivalde
ödüle layık görülen
filmlerinin ilki 2013
yılında ‘Kurtefîlm/ Kısa
Film’ adıyla çektiği
uzun metrajlı filmdir.
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BÎR / KUYU (GALA)

Sînopsîs

D

i salên 90’î de li Kurdistanê gelek
kes di bin çavan de dihatin kuştin.
Rêyeke veşartina van kuştinan jî ‘bîrên
asîtê’ bûn. Hêzên wekî Jîtem, Hîzbul-kontra û hêzên paramîlîter; mirov
qetil dikirin û bi awayên hovane termên wan ji holê radikirin. Gotina wan
a hevpar ev bû; “Me nekuştiye!” BÎR,
balê dikêşe ser bûyera sala 1995’an a
li Kerboranê ku 4 ji wan zarok, 7 kes
hatin windakirin û têkoşîna bêhempa
ya malbata wan tîne ber çavan.

Sinopsis

Belgefîlm / Belgesel / 63

MEZOPOTAMYA SINEMA

Jînenîgarî

Weysî ALTAY

12

90’lı yıllar Kürdistan’ı pek çok insanın
işkenceli sorgulardan geçirildiği,
su ve asit kuyularında yok edildiği
bir dönemdir. Jitem, Hizbul-kontra
gibi bütün desteğini devletten alan
güçler, insanları katletmiştir. Yaşanan
olaylardan sonra hepsi ağız birliği
etmişçesine “biz yapmadık” demiştir.
Bîr, 1995 yılında, Dargeçit’te 4’ü çocuk,
7 kişinin zorla kaybedilme olayına
ve onların kemiklerine ulaşmak için
mücadele veren ailelerin hikayesine
odaklanmaktadır.

21 sal e bi karê wênekêşî
û sînemayê re mijûl dibe.
Wênekêşiya şano, dans,
kovar û fîlman kiriye.
Li ser kesên winda wekî
‘100 wêne 100 çîrok’
û ‘Em ên Winda’ ji
10’an zêdetir pêşangeh
vekirine. Her wiha der
barê lînç, nîjadperestî,
mayin û nepejirandina
leşkeriyê de jî gelek xebat
pêk anîne.

Biyografi

Yaklaşık yirmi bir yıldır
fotoğrafçılık ve sinema
alanında çalışmalarını
sürdüren Altay, 2013
yılında kurulan Vicdani
Red Derneği’nin de kurucu üyesidir. Kayıpların
hikayelerinden oluşan
‘100 fotoğraf 100 hikaye’,
‘Kaybolan Biz’ adlı foto
albüm çalışmasının yanı
sıra pek çok belgesel filme
imza atmıştır.

Sînopsîs

AX Û WELAT

F

Belgefîlm / Belgesel / 72

Hîcran URUN

Zana KÎBAR

îlm (2015), bala xwe dide ser
paşeroja navçeya Sûrê ya Amedê
û ka şer çawa bandorê li jiyanê dike;
belgefîlm vê pêvajoyê bi dîmenên
şer û kolanan gav bi gav tîne pêş
çavan. Rûxandina mekanan, bi
şahidiyên dîtbarî û yên şêniyên
Sûrê tê pêşkêşkirin. Koçberiya bi
darê zorê û bandora vê koçberiyê
ya li ser mirovan, dîsa şahid bi xwe
vedibêjin.
Sinopsis
Film, Sur ilçesinin tarihi geçmişini
ve 2015’te kent çatışmalarının
başlamasıyla yaşananları, sokak
ve çatışma görüntüleri ile göstermektedir. Kentte savaşın şiddetlenmesinden dolayı yaşanan zorunlu
göçü ve bu sürecin insanlar üzerinde
bıraktığı etkiyi, mekanların tahrip
edilmesini, tanıklar aracılığıyla
anlatmaktadır.

Jînenîgarî / Biyografi
Di sala 1983’yan de li Stenbolê ji dayik bûye. Zanîngeha Karaelmasê beşa aboriyê qedandiye. 5 salan di
rojnameya Ozgur Gundemê de, salekê jî li Ozgurlukçu
Demokrasiyê edîtorî kiriye. Niha wek girtiyeke azadiyê di Girtîgeha Jinan a Bakirkoyê de ye.
1983’te İstanbul’da doğan Ürün, eğitimini Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Özgür
Gündem ve Özgürlükçü Demokrasi gazetelerinde 6 yıl
editör olarak çalışmıştır. 2018’ den bu yana Bakırköy
cezaevinde siyasi tutsak olarak bulunmaktadır.
Jînenîgarî / Biyografi
Di sala 1983’yan de ji dayik bûye. Li Zanîngeha Selçuk û ya
Kocaeliyê beşa rojnamegeriyê qedandiye. Demeke dirêj di
rojnameya Ozgur Gundemê de xebitiye. Niha li Zanîngeha
Mîmar Sînan di beşa sosyolojiyê de doktorayê dike.
1983’te doğan Zana Kibar, Konya Selçuk Üniversitesi ve
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünü okumuştur.
Mimar Sinan Üniversitesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji
bölümünde doktora programına devam etmektedir.
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JIYANA MIN HER ŞER BÛ /
HEP KAVGAYDI YAŞAMIM

Sînopsîs

akîne Cansız, bi nave xweyê
Sşoreşger
din SARA… Jineke kurd,
û serhildêr bû. Sakîne

Cansiz bi pirtûka xwe ya “HER
TIM ŞER BÛ JIYANA MIN”
behsa jiyana xwe anku şerê xwe,
ji me re kir. Lazim bû ev jiyana
birûmet; berxwedêrî û têkoşîna jina kurd bihata zanîn. Di
belgefîlma me de, carinan Sakîne
Cansiz bi xwe, carinan ji hevrê û
malbata wê behsa wê dikin.

Belgefîlm / Belgesel / 95

Sinopsis
Sakine Cansız... Diğer adıyla
SARA... Efsaneleşen, asi ve
direngen kızıl saçlı devrimci Kürt
kadını... Hayatının bir dönemini
‘Hep Kavgaydı Yaşamım’ adlı üç
ciltlik kitabıyla tarihin sayfalarına
bıraktı... Anısı gereği, O’nun nasıl
bir hayat yaşadığını biraz kendisi,
biraz ailesi ve en çok da yoldaşları
anlatacak...

MEZOPOTAMYA SINEMA

Dersîm ZEREVAN
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Jînenîgarî
Dersîm Zerevan li bajarê
Qamişloyê ji dayik bû. Bûye
şagirtê Xelîl Dax û dest bi
sînemageriyê kiriye. Heta niha
di di gelek fîlman de derhênerî,
alîkariya derhêner, kameravanî û
lîstikvanî kiriye.

Biyografi
Rojava’nın Qamişlo şehrinde
doğan Dersim Zerevan, sinemaya
Halil Dağ’ın öğrencisi olarak
başlamıştır. Şu ana kadar birçok
filmde kameramanlık, oyunculuk,
yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yapmıştır.

Sînopsîs

GAZÎN

“

Çi ku nexweşiya min, bi dengbêjî,
bi xebata min a perwerdekirina
ciwanên kurd li ser dengbêjiyê min
sax dike.” Fîlm bi vê gotina Gazinê
dest pê dike û di rêça jiyana Gazina
berxwedêr de, nîşaneyên hunera
dengbêjî û şoreşvaniyê dişopîne.

Belgefîlm / Belgesel / 60

Sinopsis
Film, “İçimdeki dengbêji aşkı ve
gençlere dengbêjlik eğitimi verme
tutkusu, beni iyileştirmektedir”
cümlesi ile başlar ve Gazîn’in direniş
dolu hayatını, dengbêjlik sanatını ve
Kürt kadınının devrimci kişiliğinin
izlerini takip eder.

Jînenîgarî
Ann-Sophie Persson
li Swêdê ji dayik bûye.
Demeke dirêj e li New
Yorkê dijî. Belgefîlma
“Jiyana Dengbêjekê” ku
li ser dengbêj Gazinê
hatiye çêkirin, xebata
derhêner a yekemîn e.
Ann-Sophie
PERSSON

Biyografi
İsveçli olan sinemacı,
yapımcı ve yönetmen
Ann-Sophie Persson,
1998’den beri New
York’ta yaşamaktadır.
Van’lı Dengbej Gazin’in
hayatını anlattığı “Bir
Dengbej Hayatı” ilk
uzun metrajlı belgeselidir.
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HER MAL DIBISTANEK /
HER EV BİR OKUL

Sînopsîs

Z

imanekî qedexe, dibistaneke
hatiye mohrkirin, zarokên
ku di malan de perwerdeya bi
zimanê xwe dibînin û malbatên
ku malên xwe kirine dibistan. Her
Mal Dibistanek, çîroka wan kesan
e ku dixwazin zimanekî hatiye
qedexekirin ji nû ve vejînin.

Sinopsis
Yasaklı bir dil, mühürlenen bir
okul, evlerde ana dillerinde eğitim
gören çocuklar ve evlerini okula
çeviren aileler... Her Ev Bir Okul,
yasaklı bir dili tekrar diriltmeye
çalışan insanların öyküsü...

MEZOPOTAMYA SINEMA

Belgefîlm / Belgesel / 60

Ardîn DÎREN
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Jînenîgarî
Di sala 1988’an
de hatiye dinê. Li
zanîngehên Eskişehir
û Akdenizê sînema
xwendiye. Ev çend sal
e ku bi sînemayê re
mijûl e. Di hin kovar
û maalperên sînemayê
de li ser sînemayê bi
kurdî dinivîse.

Biyografi
1988 yılında dünyaya
gelen Ardîn Dîren,
Eskişehir ve Akdeniz
Üniversitesi’nde sinema
eğitimi almıştır. Uzun
yıllardır sinema üzerine yoğunlaşmaktadır.
Çeşitli dergi ve sitelerde
sinema üzerine Kürtçe
yazılar yazmaktadır.

EFSANEYA QRALÊ KIRÊT /
ÇİRKİN KRAL EFSANESİ

Sînopsîs

wek rêzdariyeke ji bo Guney
Fli gelîlm
hate amadekirin û ji hevpeyvînên
malbat, hevalên wî yên kar û

nas û dostên wî pêk tê. Fîlm li jiyan,
hişmendiya wî ya sînemayê û felsefeya wî ya jiyanê hûr dibe, çîroka
Guney a wergirtina xelata Palmiyeya
Zêrîn bi fîlma Yol di sala 1982’yan
de li Festîvala Fîlman a Cannesê û
piştî wê di sînemaya Ewropayê de
çawa dibe efsaneyek, vedibêje.

Belgefîlm / Belgesel / 122

Sinopsis
Film, ailesi, çalışma arkadaşları ve
dostlarıyla yapılan röportajlarla sanatçının dünya görüşü, sanat anlayışı
ve zorluklarla dolu hayatına eğilmektedir. Güney’in, 1982 Cannes Film
Festivali’nde ‘Yol’ filmi ile kazandığı
Altın Palmiye’den sonra Avrupa sinemasında bir efsaneye dönüşmesini
tanıklıklarla sunmuştur.

Jînenîgarî
Hüseyin Tabak, di
sala 1981’an de li
Almanyayê, li bajarê
Bad Salzuflenê ji dayik
bûye. Di Akademiya
Fîlman a Viyanayê
de li ser derhênerî û
nivîsandina senaryoyê,
ji Michael Haneke
perwerde dîtiye.
Fîlma wî ya yekemîn
Huseyin TABAK kurtefîlmeke bi navê
CHEEESE e. Gelek
xelat wergirtine.

Biyografi
Hüseyin Tabak, 1981’de
Almanya’nın Bad Salzuflen şehrinde doğmuştur.
2006’da Viyana Film
Akademisi’nde Michael
Haneke’nin eğitmenliğinde yönetmenlik ve
senaryo yazarlığı eğitimi
almıştır. İlk kısa filmi
Cheese ile birçok ödüle
layık görülmüştür.
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Sînopsîs

12x1

E

v belgefîlm li ser fîlmên li Rojava hatine kêşandin, disekine.
Çîroka fîlmên li Rojava hatine
kêşandin, bûyerên di kêşanê de
qewimîne, meselokên li pişt kamerayê mane, ji xwe re kiriye mijar.

Sinopsis
Belgesel; Rojava’da çekilen filmlerin kamera arkasına odaklanan ve
filmlerin çekim aşamasını ele alan
bir çalışmadır.

MEZOPOTAMYA SINEMA

Belgefîlm / Belgesel / 41

Hogir QOLAN
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Jînenîgarî
Hogir Qolan ji
Dirbêsiya Rojava ye.
Di sala 2017’an de
Akademiya Şehîd Yekta Herekol kuta kiriye.
Di fîlmên Derwêş û
12×1 de derhênerî
kiriye û di gelek fîlm û
belgefîlman de kameravanî kiriye.

Biyografi
Rojava’nın Dirbêsiyê
şehrinde doğan
Hogir Qolan, Ş. Yekta
Akademisi Sanat
bölümünden mezun
olmuştur. Çalışmalarına Rojava Sinema
Komünü’nde görüntü
yönetmenliği ve yönetmenlik yaparak devam
etmektedir.

DARÊN BITENÊ / DENGBÊJ

Belgefîlm / Belgesel /43

Shero HINDE

Sînopsîs

B

elgefîlmek e ku bingeh û kokên
dengbêjiyê dikole. Di belgefîlmê
de dengbêj çîrokên herêmê vedibêjin. Bi saya serê jin û mêrên dengbêj em erdnîgarî, dîrok û çandên vê
devera ku navê wê Rojava ye, nas
dikin.

Sinopsis
Dengbêjliğin kökenlerine inen
Darên Bi Tenê belgeseli, bölgenin
hikayelerini denbêjlik ile anlatmaya
çalışmaktadır. Coğrafyanın zenginliklerine ve sanatına odaklanan
filmde, kadın ve erkek dengbejlerin
anlatımından yola çıkarak, Rojava
topraklarındaki zenginliği tanıma
fırsatı yakalanmaktadır

Jînenîgarî
Di sala 1980’yan
de li Qamişloyê ji
dayik bûye. Li Şamê
arkeolojî kuta kiriye
piştre dest bi karên
sînemayê kiriye. Li
ser dîroka Sûriyeyê
gelek belgefîlm
kişandine. Piştre dest
bi xebata mamostetiya
sînemayê kiriye. Ew,
yek ji damezirînerên
Komîna Fîlman a
Rojava ye.

Biyografi

1980 yılında Rojava’nın
Qamişlo kentinde
doğmuştur. Şam’da
Arkeoloji bölümünü
bitirdikten sonra sinema
çalışmalarına başlayan
Hinde, Suriye’nin tarihi
üzerine birçok belgeselde çalıştıktan sonra
sinema alanında dersler
vermiştir. Şu anda Rojava
Sinema Komünü’nde
çalışmalarını sürdürmektedir.
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ŞEVA XÎZÊ / KUMUN GECESİ

Sînopsîs

T

êkoşîna karkerên hilûkirina kotan
ku bi mirina Kenan Temîz a ji
ber nexweşîna sîlîkozîsê (2004) dest
pê kir û bi serkeftineke qismî bi dawî
bû. Nayê zanîn li Tirkiyê çend karker
di karê hilûkirina kotan de xebitîne û
jiyana xwe ji dest dane. Her wiha şert û
mercên xirab ên li kargehan jî didomin.
“Şeva Xîzê” rewşa rojane ya nexweşên
sîlîkozîsê vebêje ku di deh salên
bêdengiyê de xirabtir bûye.

Sinopsis

MEZOPOTAMYA SINEMA

Belgefîlm / Belgesel / 24

20

Alî ERGUL

Kenan Temiz’in 2004 yılında Silikozis
hastalığından hayatını kaybetmesi ile
kot kumlama işçilerinin başlayan mücadelesi kısmî başarı ile sonuçlanmıştır.
Hastalık seviyesi yüksek olan hastalar
malûlen emekli olurken, Türkiye’de kot
kumlama işinde kaç işçinin çalıştığı ve
hayatını kaybettiği bilinmemektedir.
Film, on yıllık sessizlik sürecinde durumları kötüleşen Silikozis hastalarının
güncel durumunu odağına almaktadır.

Jînenîgarî
Di sala 1981’an de li
Êlihê ji dayik bûye.
Di sala 2005’an de
Beşa Civaknasiyê ya
Zanîngeha Dîcleyê
qedandiye. Ji sala
2008’an ve jî di TV’yên
cuda de koordînatorî û
derhêneriya belgefîlman kiriye. Hê jî di
xebatên li ser reklam û
fîlman de derhênerî û
nivîskariyê dike.

Biyografi
1981’de Batman’da
doğan yönetmen, 2005
yılında Dicle Üniv.
Sosyoloji bölümünden
mezun olmuştur. 2008
yılından itibaren farklı
televizyon kanalları için
hazırlanan belgesellerde
koordinatör ve yönetmen olarak yer almış ve
çeşitli reklam filmlerinde metin yazarlığı ve
yönetmenlik görevlerini
üstlenmiştir.

ROJEKE JIRÊZÊ /

Sînopsîs

SIRADAN BİR GÜN

B

erfîn û Rûken hevalên hev in û
li Stenbolê zanîngehê dixwînin.
Ew di heman wargehê de dimînin.
Ew roj, rojbûna Berfînê ye. Ji bo
pîrozbahiyê dê li mala Eylemê kom
bibin lê Berfîn ji vê pîrozbahiyê ne
agahdar e.

Kurtefîlm / Kısa Film / 6

Sinopsis
İstanbul’da üniversite okuyan Berfin
ve Ruken aynı yurtta kalan iki
arkadaştır. O gün Berfin’in doğum
günü olduğu için kutlama yapmak
amacıyla Eylem’in evinde toplanacaklardır. Yalnız Berfin’in bu
kutlamadan haberi yoktur.

Oyuncular:
Dilan Özdoğan- Ceylan Gültekin

Nalîn ACAR

Adar TAŞ

Jînenîgarî / Biyografi
Di sala 1994’an de li Êlihê ji dayik bûye. Li Zanîngeha Mimar Sinanê di Beşa Plansaziya Bajar û
Herêman de dixwîne. Di heman demê de, di bin
banê Kollektîfa Mezopotamya Sînemayê de xebatan
dimeşîne.
1994’te Batman’da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama bölümünde okuyan
Acar, şu anda Mezopotamya Sinema Kolektifi bünyesinde çalışmaktadır.
Jînenîgarî / Biyografi
Di sala 1995’an de, li naçeya Tetwanê ya Bedlîsê
ji dayik bûye. Li Zanîngeha Mimar Sinanê, Beşa
Civaknasiyê qedandiye. Niha di bin banê Kolektîfa
Mezopotamya Sînemayê de karê xwe dimeşîne.
1995’te Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğmuştur Mimar
Sinan Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünü bitiren
Taş, şu anda Mezopotamya Sinema Kolektifi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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HEVÊRK / ÇEMBER

Kurtefîlm / Kısa Film / 14

Sînopsîs

L

i Mezopotamyayê zarokên
ji gelek ol, ziman û nîjadên
cuda hene. Zelal û Zekî bi hev re
dixwînin û Zekî dil ketiye Zelalê
lê belê yekî şermok e. Mamosteyê
wan her hefte tîpekê dide nasandin û wê hefteyê jî dor tê tîpa ‘o’.
Piştî wê rojê dê jiyana wan her
duyan biguhere.

Sinopsis
Mezopotamya’da farklı etnik
kökenden, dinden ve dilden çocuklar yaşamaktadır. Öğretmenlerinin
haftanın harfi ‘O’ yu tanıtmasıyla Zelal ve ondan hoşlanan içe
kapanık Zeki’nin sıradan bir okul
gününü, hayatlarını değiştirecek
bir güne dönüştürür.

MEZOPOTAMYA SINEMA

Oyuncular:
Delila Kaya- Emircan Kaya- Şehmus Demirtaş- Müfit Aytekin- +36
Mezopotamya Çocuğu

Ruken TEKEŞ

22

Jînenîgarî
Di sala 1976’an de li
Amedê ji dayik bû.
Nivîskarî û derhêneriyê dike. Perwerdeya
xwe ya lîsansa bilind a
li ser mafên mirovan
û demokratîkbûnê
qedand. Rûken Tekeş
her wiha nivîskariya
çîrok û senaryoyan jî
dike.

Biyografi
1976 Diyarbakır
doğumlu Kürt yazar
ve yönetmen, çeşitli
üniversitelerde İnsan
Hakları ve Demokratikleşme alanında
eğitim alarak yüksek
lisansını tamamlamıştır. Hikaye
ve senaryo yazımı
alanında çalışmalarını
sürdürmektedir.

LÎSTİKÊN BÊSÎNOR /
SINIRSIZ OYUNLAR

Sînopsîs

F

îlm, hêvî û baweriyên zarokekî
di ser lîstikekê re vedibêje ku
piştî şer vedigere mala xwe.

Sinopsis
Film, savaş sonrası evine dönen bir
çocuğun, oyunlar üzerinden umudunun ve inançlarının yansıtıldığı
bir bağlamı konu edinmektedir.

Kurtefîlm / Kısa Film / 5

Oyuncular:
Müslüm Kobanê- Azad Kobanê- Saleh Kobanê

Elîf YİGİT

Jînenîgarî
Di sala 1994’an de li
Amedê ji dayik bûye.
Zanîngeha Kulturê ya
Stenbolê Beşa TV û
Teknolojiyê qedandiye.
Niha jî li Zanîngeha
Stenbolê Beşa Dîrok
û Hunerê perwerdeya
xwe didomîne. Di heman demê de asîstaniya kamerayê dike.

Biyografi
1994 yılında Diyarbakır’da doğan Elif
Yiğit, İstanbul Kültür
Üniversitesi Radyo,
Televizyon ve Teknoloji
bölümünden mezun
olmuştur. Şu anda
İstanbul Üniversitesi’nde
Sanat Tarihi bölümünde
eğitimini sürdürmektedir. Aynı zamanda
kamera asistanlığı
yapmaktadır.
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Sînopsîs

TEBEŞÎR

D

i şevekê de qanûneke taybet
tê derxistin û pê bawernameya Ozgeyê îptal dibe, êdî ew
mamosteyeke îllegal e. Dibistana
wê jê re dibe mal û mala wê jî
dibe dibistan. Bi hevalên xwe re
yên wekî wê ji kar hatine avêtin,
sal û nîvek e çalakiya rûniştinê
pêk tîne. Ev fîlm bi hevalên wê
yên berxwedêr re tê kişandin.

MEZOPOTAMYA SINEMA

Kurtefîlm / Kısa Film / 14

Özge ASTAN
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Sinopsis
Çıkarılan özel yasayla diploması
elinden alınan ve bir gecede işsiz
kalan Özge, artık “illegal” bir
öğretmendir. Okulu evine, evini
okula dönüştürmüştür. Kendisi
gibi işinden atılan arkadaşlarıyla
bir meydanda, bir buçuk yıldır
oturma eylemi yapmaktadır. Bu
film ise direnişçi arkadaşlarıyla
beraber çekilmiştir.

Jînenîgarî
Beşa Matematîkê ya
Zanîngeha Enqereyê
qedand. Di navbera
salên 2015-2017’an
de mamostetî kiriye.
Bi biryarnameyeke
di hikmê qanûnan
de (KHK) ji kar hate
derxistin û ji roja ku
ji karê xwe hate avêtin
heta niha li Qada
Azadiyê ya Bakirkoyê
li ber xwe dide.

Biyografi
Ankara Üniversitesi
Matematik Bölümü
mezunu olan Özge Astan, 2005-2017 yılları
arasında matematik
öğretmenliği yapmıştır.
KHK ile işinden
atılmış ve atıldığından
bu yana Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda
direnen bir öğretmendir.

Sînopsîs

PACE / PENCERE

W

ek mijarake siberojê behsa
peywendî û xeyal, hêvî û
bêrîkirinên du girtiyên jin dike
ku yek ji wan wênesaz û kevnegerîlayek e. Ev her du heval di
girtîgeheke li nav çolê de girtî ne û
berê qet hev nedîtine.

Sinopsis
Çölün ortasındaki bir hapishanede
daha önce birbirlerini hiç görmemiş
biri ressam ve eski gerilla olan
iki kadın tutsağın ilişkilerini, hayallerini, umutlarını ve geleceğe dair
beklentilerini anlatmaktadır.
Kurtefîlm / Kısa Film / 6

Oyuncular:
Ayşe Bakır -Hülya Turhan

Rezzan BAYRAM

Jînenîgarî
Di sala 1990’an de li
bajarê Amedê hatiye
dinê. Ji sala 2011’an
ve li Akademiya Sînemayê
ya Rojhilata Navîn
karê honakê dike.
Di gelek mîhrîcanên
fîlman de karê organîzasyonê kiriye.

Biyografi
1990’da Diyarbakır’da
doğan Bayram, Ortadoğu Sinema
Akademisi’nde, kurgu
-montaj alanlarında
çalışmıştır. Yılmaz
Güney Kürt Kısa Film
Festivali, AxTamara
Van Film Festvali,
Uluslararası Amed
Film Fest. gibi
festivallerde
organizatörlük yapmıştır.

25

PRENSES MODEL

Sînopsîs

Z

ewaca li ser lihevkirina kevneşopî
ava bûye, hişmendiya civakê dide
der. Bûkanî jî parçeyek ji hêmaya vê
kevneşopê ye. Gelek jinên ku karê
bûkaniyê dikin jî dema dizewicin,
heman bûkaniyê xeyal dikin ku wê bibin
mîna şahbanûyekê. Fîlma me der barê
şahbanûya çîroka Çêleka Zerî de ye ku
perî, wê ji bo baloyekê amade dikin.

Sinopsis

Kurtefîlm / Kısa Film / 14

MEZOPOTAMYA SINEMA

Jînenîgarî

Dîlan ENGÎN

26

Toplumsal mutabakatlar üzerine kurulu
evlilik ritüelleri, toplumun zihniyetini yansıtır. Gelinlik ise bu ritüellerin
sembolik bir parçasıdır. Hemen her
kadın gibi gelinlik işçisi kadınlar da
evlenirken giydikleri gelinlikle “prensesler
gibi” olmanın hayalini kurmaktadır. Bu
bağlamda film, külkedisi masalındaki
prenses ve onu baloya hazırlayan perileri
odağına taşımaktadır.

Di sala 1988’an de li
Wanê ji dayik bû. Di
2007’an de li Zanîngeha
Egeyê beşa civaknasiyê xwendiye. Di sala
2016’an de Zanîngeha
Dokuz Eylül de beşa
Çêkirina Fîlman û
Nîvîskariyê qedand. Di
gelek kovar û fanzînan
de xebitî. Xebatên xwe
yên li ser zextên mafên
mirovan, belgefîlm û
pîrtûkan berdewam dike.

Biyografi

1988 yılında Van’da
doğmuş ve 2007 yılında
Ege Üniversitesi Sosyoloji
bölümünü okumuştur.
2016 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi GSF, Film
Tasarımı bölümü Yazarlık
Ana Sanat Dalı’nda
öğrenim görerek mezun
olan Engin, insan hakları
ihlalleri ve belgesel üzerine
çalışmalarını sürdürmektedir.

Sînopsîs

KÊM / EKSİK

F

îlm, çîroka pêlavekê vedibêje ku kita
wê winda bûye û ew anîne Qada Galatasarayê ji bo hesabpirsînê.

Sinopsis
Film, Galatasaray Meydanı’na hesap
sormak adına getirilen, teki kaybedilmiş bir ayakkabının hikayesini
anlatmaktadır.

Kurtefîlm / Kısa Film / 6

Oyuncular:
Ömer Şahin - Rindê Katar

Halis SARITAĞ

Jînenîgarî
Di sala 1993’yan de li
Çewlikê ji dayik bû.
2003-2018’yan de li
Zanîngeha Stenbol,
beşa Endezyariya
Avahîyan qedandiye.
Di 2015’an de tev li
kargeha Sînemaya
Mezopotomyayê bûye.
Kurtefîlmeke wî ya
bi navê ELEKTRON
heye.

Biyografi
1993 Bingöl doğumlu
Halis Sarıtağ, 2018’de
İstanbul Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun
olmuştur. 2015 döneminde Mezopotamya
Sinema Atölyesi’ne
katılmıştır. Elektron adlı
deneysel bir kısa film
çalışması bulunmaktadır.
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KAVIL / YIKINTILAR ARASINDA Sînopsîs
elbestvanê ciwan ê kurd Lal,
rojên xwe yên dûr û dirêj di
hucreya xwe de derbas dike. Ji
nişka ve beytikek li nav hucreya
wî peyda dibe ku pê nizane ka ew
rast e yan xeyal e û piştî vê yekê di
navbera rastî û xeyalê de dest bi
rêwitiyekê dike. Li kolanên bajarê
zarokatiya xwe vedigere lê, dem lê
sekiniye, bîranînên wî rûxiyane û
mirovên wî belav bûne.
Sinopsis

H

Kurtefîlm / Kısa Film / 11

Genç Kürt şair Lal, bitmek bilmeyen
günlerini hücresinde düşünerek
geçirmektedir. Bir anda hücresinin
içinde gerçek mi hayal mi olduğu
anlaşılmayan bir serçenin belirmesiyle
rüya ve gerçeklik arasında asılı kalan
bir yolculuğa çıkar. Çocukluğunu
geçirdiği şehrin sokaklarına dönen
şair, zamanı durmuş, anılarını
yıkılmış ve insanlarını dağılmış
bulacaktır.

Oyuncular:
Seslendirme: Feyyaz Duman

MEZOPOTAMYA SINEMA

Jînenîgarî

Özcan ALPER
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Di sala 1975’an de li
Artvînê hate dinê. Tev li
gelek atolyeyên sînemayê
bû û di hinek fîlman de
asîstaniya derhêneran kir.
Fîlma wî ya bi navê “Sonbahar” li tevahiya cîhanê
di zêdetirî 60 festîvalên
fîlman de hate nîşandan û
gelek xelat hildan. Fîlma
wî ya duyemîn “Gelecek
Uzun Surer” galaya xwe
di Festîvala Fîlman a
Torontoyê ya 33’yemîn
de kir.

Biyografi

1975’te Artvin’de doğan
Alper, birçok sinema
atölyesi çalışmalarına
katılmış ve çeşitli filmlerde
yönetmen asistanlığı
yapmıştır. İlk filmi “Sonbahar” dünya çapında
birçok festivalde gösterilmiş ve ödül almıştır.
İkinci filmi “Gelecek Uzun
Sürer” dünya galasını 36.
Uluslararası Toronto Film
Festivali’nde yapmıştır.

NÊÇÎRVANÊ NAŞÎ /ACEMİ AVCI Sînopsîs
ahoz xortek e û rojekê diçe çol
û beyarên Kurdistanê nêçîrê.
Dibîne ku kalemêrek tecawizî
keçikeke ciwan dike. Bahoz mêrikî
diqewirîne û ji keçika ciwan re dibe
alîkar ji bo ku kincên xwe berhev
bike da ku malbata wê pê nezane.
Bahoz rastî serdanekê tê ku qet li
bendê nîn e.

B

Kurtefîlm / Kısa Film / 14

Sinopsis
Genç bir adam olan Bahoz, Kürdistan kırsalında avlanmaya çıkar.
Bu sırada yaşlı bir adamın genç bir
kadına tecavüz ettiğini görür. Adamı
kovalayan Bahoz, kadının ailesinin
anlamaması için kadına kıyafetlerini
toparlamasında yardım eder. Bahoz
eve döndüğünde hiç beklemediği bir
ziyaretle karşılaşır.

Oyuncular:
Taher Abdullah -Varsin Jar - Naima Abdo -Sakvan Ali - Mehdi Munir
Harhad Hassan -Ahmed Mohammed- Shaban Dosky

Jînenîgarî

Sahîm Omar
KALÎFA

Sahîm Omar Kalîfa
di sala 1980’yan de li
Dihokê hate dinê. Li
Belçîkayê çêkeriya fîlmên
kurdî-belçîkî dike.
Kurtefîlma wî ya bi navê
Baghdad Messi (2012)
di lîsteya kurt a Xelatên
Akademiyê de cih girt.
Di sala 2016’an de bû
endamê juriyê yê domdar
ê Xelatên Akademiyê yên
Oscarê.

Biyografi
1980’de Güney Kürdistan’ın Duhok şehrinde
doğmuştur. Belçika
merkezli Kürtçe-Flemenkçe film yapımcısı
olan Kalifa, kısa filmi
Baghdad Messi(2012)
ile Akademi Ödülleri
kısa listesinde yer
almıştır. 2016 yılında
ise Oscar Akademi
Ödülleri’nde kalıcı jüri
üyesi olmuştur.
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AVAHÎ: 13 | BUILDING: 13 (BİNA:13)

Sînopsîs

F

îlm, li kesên ku di apartmanan
de li qatên jor rûdinên û derdora civakî ya mirovên di qatên
jêr de qirêjî dikin, hûr dibe.

Sinopsis
Film, kanalizasyon sistemlerinde
yaşayan insanların sosyal çevrelerinin üst katta bulunan insanlar
tarafından kirletilmesini konu
almaktadır.
Kurtefîlm / Kısa Film / 10

Oyuncular:
Fereydoon Ansari

MEZOPOTAMYA SINEMA

Jînenîgarî
Di sala 1984’an de ji
dayik bû. Di heman
demê de rexnegiriya
sînemayê û derhêneriyê dike û her
wiha di zanîngehê de
mamostetiyê dike.

Amir GHOLAMÎ
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Biyografi
1984’te doğan Amir
Gholami, birçok kısa
film ve belgeselde
yönetmenlik yapmanın
yanı sıra, yaşamına
film eleştirmenliği,
öğretim görevlisi olarak
devam etmektedir.

HAZIRIYEK BO DERENGMAYINÊ /
GEÇ KALIŞA HAZIRLIK

Sînopsîs

S

elîm ajokariya texsîyê dike, lê
texsîya wî gelekî kevn e û kes lê
siwar nabe. Selîm bi bavê xwe re
dijî. Rojekê dibihîze ku ger li malê
yekî pîr û muhtacî alikariyê hebe
wê alikariyê bistîne û heke bixwaze
dikarin erebeyan bi erzanî bikirin.
Lê bavê Selîm ne nexweş e. Divê
nexweşiyekê jê re peyda bikin da
ku ji rewşa xirab a aborî xilas bibin.

Sinopsis

Kurtefîlm / Kısa Film / 14

Taksicilik yapan Selim, babası ile
birlikte yaşamaktadır. Fakat taksisi çok
eski olduğu için kimse binmez. Birgün
hasta/yaşlı olan bireylerin evde bakım
masraflarının karşılanacağı ve bakan
kişinin maaş alacağını öğrenir. Ayrıca
araba satın almak isterlerse, daha ucuza
alabileceklerdir. Ancak Selim’in babası
hasta değildir ve ekonomik sıkıntılardan
kurtulmak için Selim babasına bir hastalık bulmak zorundadır.

Oyuncular:
Salih Ekince - M. Mehdi Avağ - Serdar Biçimli Yakup Selimoğlu - Bünyamin Elçi- Burhan Avşin Serhat Tural- Agit Işık- Kenan Demir- Ayşegül Avşar

Jînenîgarî
Di sala 1990’an de li
Batmanê hat dinê. Li
Zaningeha Marmarayê
beşa sînemayê xwend.
Di hinek televîzyonan
de derhênerî û alîkariya derhêner kir.

Biyografi
1990 Batman doğumlu olan Aram Dildar,
Marmara Üniversitesi,
Radyo, Televizyon ve
Sinema bölümünde eğitim aldıktan sonra çeşitli
tiyatro topluluklarında
oyunculuk yapmıştır.

Aram DILDAR
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WELATEK HEBÛ /

Sînopsîs

F

BİR ÜLKE VARDI

îlm çîroka pîrejinekê û neviyên wê vedibêje ku hewl didin
piştî şer jiyanê hembêz bikin.

Sinopsis
Film, savaştan sonra hayata tutunmaya çalışan yaşlı bir kadın ve
torununun hikayesine odaklanır.

Kurtefîlm / Kısa Film / 4

MEZOPOTAMYA SINEMA

Oyuncular:
Naime Aqil – Viyan Süleyman

Hebun POLAT
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Jînenîgarî
Hebûn Polat, di sala
1992’yan de li Amedê
ji dayik bûye. Ev 6
sal e di sînemayê de
li pişt kamerayê kar
dike. Di çend projeyên
rêzefilman û fîlmên
metrajdirêj de xebitiye.
“Welatek Hebû” filma
wî ya yekem e. Niha li
bin banê Kolektîfa Mezopotamya Sinemayê
de karê xwe dimeşîne.

Biyografi
1992’de Diyarbakır’da
doğan Polat, 6 yıl sinema sektöründe kamera
arkasında çalışmış,
çeşitli uzun metraj filmlerde ve dizilerde kamera asistanı olarak görev
almıştır. İlk kısa filmi
‘’Bir Ülke Vardı’’yı çeken
Polat, Mezopotamya
Sinema Kolektifi bünyesinde çalışmalarını
sürdürmektedir.

VERÛDAN / YANSIMA

Kurtefîlm / Kısa Film / 3

Jînenîgarî

Veysi ALTAY

Sînopsîs

N

avçeya Amedê Sûr, di 15’ê
Mijdara 2015’an de, bi biryara
dewletê derketina derve lê hate
qedexekirin. Wê demê 2 zarokên
4-5 salî ku bandora şer li ser wan
çêbûye, di sûkên Sûrê de bi çekên
texteyî lîstika şer dilîzin. Dîmen ne
honak in, hemû rasteqîn in.

Sinopsis
Film, 15 Kasım 2015 yılında,
Amed’in Sur ilçesinde devlet
tarafından uygulanan sokağa çıkma
yasağı sırasında, Sur sokaklarında
iki küçük çocuğun savaştan etkilenip, tahtadan yapılmış silahlarla
bir savaş oyunu oynamasını konu
almaktadır. Görüntüler kurmaca
değil, tamamen gerçektir.

21 sal e bi karê wênekêşî
û sînemayê re mijûl dibe.
Wênekêşiya Şano, Reqs,
Kovar û Fîlman kiriye.
Li ser kesên winda bûne,
cihên dîrokî, zarok û tekoşîna jinên kurd û hwd.
ji 10’an zêdetir pêşangeh
vekiriye. Her wiha der
barê lînç, nîjadperestî,
mayîn û nepejirandina
leşkeriyê jî xebatan pêk
aniye.

Biyografi

Yaklaşık yirmi bir yıldır
fotoğrafçılık ve sinema
alanında çalışmalarını
sürdüren Altay, 2013
yılında kurulan Vicdani
Red Derneği’nin de kurucu üyesidir. Kayıpların
hikayelerinden oluşan
‘100 fotoğraf 100 hikaye’,
‘Kaybolan Biz’ adlı foto
albüm çalışmasının yanı
sıra pek çok belgesel filme
imza atmıştır.
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XEWNA ŞEVÊ /

Sînopsîs

D

CUMARTESİ DÜŞÜ

ayikeke Şemiyê wekî her roja
şemiyê dîsa serê sibê ji xew
şiyar dibe, wêneyê zaroka xwe digire û ber bi Qada Galatasarayê ve
dimeşe. Tê û tev li koma Dayikên
Şemiyê dibe. Lê ev roj wê ji rojên
din pir cudatir be.

Kurtefîlm / Kısa Film / 13

Sinopsis
Şehrin varoş bölgelerinde oturan
bir kadın, her cumartesi olduğu
gibi yine sabah erkenden kalkıp
çocuğunun fotoğrafı ile birlikte
Galatasaray Meydanı’na gelip,
Cumartesi Anneleri grubuna
katılır. Fakat bugün, her zamankinden farklı bir gün olacaktır.

Oyuncular:
Emine Umae- Ertürk Erkek- Gülbiye Özdemir- Mahmure Vaizoğlu –
Nurhan Ocak- Emre Kentmenoğlu- Emre Sarı- Sadin Yeşiltaş

MEZOPOTAMYA SINEMA

Jînenîgarî
Alper Kzılboga li
Stenbolê dayîk bûye.
Li Zanîngeha Mîmar
Sînanê, di Beşa Sînema û Televizyonê de
dixwîne. Kızılboga,
jiyana xwe di nava kar
û barê sektora rêzefîlm
û sînemayê didomîne.
Alper KIZILBOGA
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Biyografi
İstanbul’da doğan
Alper Kızılboğa,
eğitimine Mimar
Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Sinema
Televizyon bölümünde
devam etmektedir.
Yaptığı kısa filmlerin
yanında, dizi-sinema
sektöründe çalışmalarını sürdürmektedir.

KEMBERÊN BEHRÊ /
THE SEA SWELLS

Sînopsîs

D

i nav şer de, di navbera behrê
de kalekî ji xwe re malek
çêkiriye û dixwaze li wir bijî. Jiyana
kalo bi zimanekî cuda em di fîlmê
de dibînin.

Sinopsis
Film, savaş sürerken denizin
ortasında kendine bir ev yapıp
yaşayan yaşlı bir adamın hayatını
farklı bir dille anlatmaktadır.

Kurtefîlm / Kısa Film / 15

Oyuncular:
Mohammad Rauf Mohamadi

Jînenîgarî
Di sala 1984’an de ji
dayik bû. Di heman
demê de rexnegiriya
sînemayê, derhênerî
û di zanîngehê de
mamostetiyê dike.

Biyografi
1984’te doğan Amir
Gholami, birçok kısa
film ve belgeselde
yönetmenlik yapmanın
yanı sıra, yaşamına
film eleştirmenliği,
öğretim görevlisi olarak
devam etmektedir.

Amir GHOLAMÎ

35

Sînopsîs

MIJ / SİS

iştî êrîşên li ser navçeya
P
Sûrê, Kevok û malbata wê,
li gel hemû zilm û zordariyan

naxwazin ku ji kolan û malên xwe
derkevin. Piştî bûyerên li Amedê,
birayê Kevok, Egîd winda dibe
û Kevok bi hêviya peydakirina
birayê xwe diçe Stenbolê. Kevok li
aliyekî li pey bîranînên birayê xwe
dikeve, li aliyekî jî bi pêşeroja xwe
ya nediyar re rû bi rû dimîne.

Kurtefîlm / Kısa Film / 20

Sinopsis
Sur’a yapılan saldırılarından sonra
Kevok ve ailesi, bütün zulüm ve
baskılara rağmen sokaklarını ve
evlerini terk etmek istemezler.
Yaşanan birçok olaydan sonra
Kevok’un kardeşi Egîd kaybolur
ve Kevok, onu bulma umuduyla
İstanbul’a gider. Kevok, bir yandan
abisini bulma çabası içerisinde, bir
yandan da geleceği ile ilgili belirsizlikler ile karşı karşıya kalmaktadır.
Oyuncular:

MEZOPOTAMYA SINEMA

Ahmet Balta- Özkan Çınarlı- S. Ozan Aslan

Ferdî TAŞKIR

36

Jînenîgarî
Di sala 1990’î de li
Farqînê ji dayik bûye.
Di sala 2011’an de, di
Zanîngeha Dîcleyê de
Beşa Radyo û Televîzyonê qedand û di
sala 2012’an de jî, di
Zanîngeha Marmarayê
de di heman beşê de
dest bi perwerdeyê
kir. Di gelek projeyên
belgefîlm, kurtefîlm û
fîlmên metrajdirêj de
xebitî.

Biyografi
1990 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde
doğmuştur.2011 yılında, Dicle Üniversitesi
Radyo ve Televizyon
bölümünü bitirmiş,
2012’de ise Marmara
Üniversitesi’nde aynı
bölüme başlamıştır. Şu
ana kadar birçok belgesel, kısa film ve uzun
metraj film projesinde
görev almıştır.

MADUN

Sînopsîs

F

îlm rojeke jirêzê ya jineke trans
ku li gorî daxwaza civakê ya
mêrbûnê dijî, vedibêje.

Sinopsis
Film, toplumun “erkeklik” dayatmalarıyla yaşamını sürdürmekte olan
trans bir kadının yaşamından bir
gününü konu almaktadır.

Kurtefîlm / Kısa Film / 4

Oyuncular:
Emre Kalaylar

Jînenîgarî
Di sala 1994’an de li
navçeya Dep a Elezîzê
hate dinê. Perwerdeya xwe ya destpêkê
û navê li Depê dît.
Dest bi Beşa Ziman
û Wêjeya Tirkî ya
Zanîngeha Stenbolê
kir lê belê dev jê berda
û çû Beşa Fîlman a
Fakulteya Hunerên
Duzgun AKDENÎZ Xweşik a Zanîngeha
Marmarayê. Hê jî
dixwîne.

Biyografi
1994 Elazığ Karakoçan
doğumlu Düzgün
Akdeniz, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Film
Tasarımı bölümünde
öğrenim görmektedir.
Madun, yönetmenin
ilk kısa metrajlı film
çalışmasıdır.
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Sînopsîs

DENG / OY

B

elgefîlmeke ezmûnî ye ku di
hilbijartinên parlamenterî û
serokkomariyê yên 24’ê Hezîrana
2018’an de zirardayîna xwezayê
vedibêje. Belgefîlm di ser afîşên
partiyan re rikeberiya di nav
civakê de tîne ber çavan.

MEZOPOTAMYA SINEMA

Kurtefîlm / Kısa Film / 5

Ateş ALPAR

38

Sinopsis
24 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilen Başkanlık ve
milletvekili seçimlerinin meydana
getirdiği çevre ve görüntü kirliliğini
anlatan deneysel bir belgesel.
‘‘Rey’’ ülke genelinde hakim olan
kutuplaşma ve şiddetin parti
bayrakları ve seçim afişleri üzerine yansımalarını deneysel bir
biçimde anlatmayı tercih eden bir
belgeseldir.

Jînenîgarî
Ateş Alpar, sala 1990’î
li Nisêbînê hatiye
dinyayê.
Demeke dirêj bi
muzîk, sînema û
belgefîlman re mijûl
bûye. Ji sala 2014’an
ve dîmenên çîrokên
vîdeo û belgefîlman
digire.

Biyografi
1990 yılında Nusaybin’de doğan Ateş
Alpar, uzun yıllardır
müzik, belgesel ve
sinema ile ilgilenmektedir. 2014 yılından
bu yana video, belgesel
ve fotoğraf alanında
hikayeler görüntülemektedir.

MA MUZIC KONSER

Di sala 1984’an de li Mehabadê ji dayik bû. Ji sala 2015’an
ve li Amedê, di bin banê Konservatuara Aram Tîgran û Ma
Musicê de hîndekariya muzîkê, aranjorî û şefîtiya Orkestra
Mayê dike.

Ramin RABIEI

1984 yılında Mahabad’ta doğan Rabiei 2015’ten bu yana Diyarbakır’da Aram Tigran Konservatuar’ı ve Ma Müzik çatısı altında
çeşitli eğitimler vermenin yanı sıra, aranjörlük ve Ma orkestra
şefliği yapmaktadır.

Di sala 1993’yan de li navçeya Wanê ya Erdîşê ji dayik bû. Ji
sala 2015’an ve di bin banê Konservatuara Aram Tîgran û
Ma Musicê de perwerdeya muzîkê dibînê û dersên sentûrê
dide zarokan, her wiha di orkestraya Jin Ma de cih digire.

Derya KOÇ

1993’te Van’ın Erciş ilçesinde doğan Koç, 2015’ten beri Aram
Tigran Konservatuar’ı çatısı altında ve Ma Müzik’te müzik eğitimi
almaktadır. Aynı zamanda çocuklara santur dersi veren Koç, JinMa
Orkestrası’nda yer almaktadır.

Di sala 1998’an de li Mêrsînê ji dayik bû. Di sala 2016’an de li
Konservatuara Aram Tîgran dest bi Akademiya Muzîkê dike.
Niha jî li Ma Musicê dersên kemançeyê distîne, di orkestraya
Mayê de tembûrvaniyê dike.

Adar BOZANER

1998’de Mersin’de dünyaya gelen Bozaner, 2016 yılında Aram Tigran
Konservatuarı’nda Müzik Akademisi’ne başlamıştır. Şimdi Ma
Müzik’te kemençe dersi alan Bozaner, çocuklara bağlama dersi vermektedir. Aynı zamanda Ma Orkestrası’nda bağlama çalmaktadır.

Di sala 1981’an de li Qosera Mêrdînê ji dayik bû. Di sala
2010’an de li Konservatuara Aram Tîgran dest bi xebatê kir.
Niha jî li Ma Musicê hîndekariya muzîkê û koordînatoriyê
dike.

Şêrko KANÎWAR

1981 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğan Kanîwar, 2010 yılında
Aram Tigran Konservatuarı’nda çalışmaya başlamıştır. Şu anda Ma
Müzik’te eğitmenlik ve koordinatörlük yapmaktadır.
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Sînopsîs

TENÊ EZ

Berber, di şer de qezayekê derbas
dike û hişê xwe diavêje. Ji tiştên
ku welatê wî li Turmanyayê
diqewimin, agahdar nîn e. Welatê
wî di nav qeyraneke aborî ya
mezin de ye. Dîko vê yekê, ji xwe
re wek firsend dibîne û zagonên
ku bi xwe çêkirine, binpê dike û
tune dihesibîne. Dîko, bi kesên
li derdora xwe bawer nake. Ji ber
rewşa xwe ya paranoyak, jiyana
gel diherimîne.
Sinopsis
Savaşta kaza geçirip hafızasını
kaybeden berber, ülkesi Turmanya’da olanlardan bihaber yıllarca
hastanede yatar. Ülke,ciddi bir
ekonomik ve siyasi kriz yaşarken
bunu fırsat bilip başa geçen Dîko,
keyfi yasalar çıkaran ve kendi
koyduğu yasaları yok sayan,
etrafındaki kimseye güvenmeyen
paranoyak halinin bedelini halklara ödetir.

Şano / Tiyatro / 70

Oyuncular:

MEZOPOTAMYA SINEMA

Mehmet Musaoğlu - Rugeş Kırıcı - Ömer Şahin - Cihat Ekinci -Baran Yılmaz
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TENÊ EZ
Teksta Şanoyê: Cihad Ekinci
Rejî û Adaptasyon: Rugeş Kırıcı,
Ömer Şahini Cihad Ekinci
Sêwirana Tevgerê: Mehmet Selin
Sağdıç
Dekor &Anîmasyon: Xebat Bayram
Teknîk: Ronî Ekinci Xebat Bayram
Lîstikvan: Mehmet Musaoğlu,
Rugeş Kırıcı, Cihad Ekinci,
Ömer Şahin, Baran Yılmaz

SADECE BEN
Oyunlaştıran: Cihad Ekinci
Reji ve Adaptasyon: Rugeş
Kırıcı, Ömer Şahin, Cihad Ekinci
Hareket Tasarım: Mehmet Selin
Sağdıç
Dekor Animasyon: Xebat
Bayram
Teknik: Roni Ekinci, Xebat
Bayram
Oyuncular: Baran Yılmaz,
Cihad Ekinci, Rugeş Kırıcı,
Mehmet Musaoğlu, Ömer Şahin

PANEL

DÎROKA PÊŞKETINA
SÎNEMAYA KURDÎ
KÜRT SİNEMASININ
TARİHSEL GELİŞİMİ
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06 ADAR / MART
Çarşem / Çarşamba
Saet / Saat 19.30
Vekirina Festîvalê / Festival Açılışı
Konser
Ma Music
BÎR / KUYU (63)
GALA / KOKTEYL
Veysî Altay

07 ADAR / MART
Pêncşem / Perşembe

Saet / Saat 13.00

Panel
Dîroka Pêşketina Sînemaya Kurdî /
Kürt Sinemasının Tarihsel Gelişimi
Moderator : Nalîn Acar
Komeleya Akademiya Sînemaya
Rojhilata Navîn
Mezopotamya Sînema

Saet / Saat 15.00

NÊÇÎRVANÊ NAŞÎ / ACEMİ
AVCI (14)
Sahîm Omer Kalîfa
KÊM / EKSİK (6)
HALÎS SARITAG
MIJ / SİS (20)
Ferdî Taşkır
HER MAL DIBISTANEK / HER
EV BİR OKUL (60)
Ardîn Dîren
Saet / Saat 17.00
EVSANEYA QRALÊ KIRÊT /
ÇİRKİN KRAL EFSANESİ (122)
Huseyîn Tabak

Saet / Saat 19.30

TEATRA JIYANA NÛ
ŞANO
TENÊ EZ (70)
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08 ADAR / MART
În / Cuma
Saet / Saat 13.00
PRENSES MODEL (14)
Dîlan Engîn
Gazîn (60)
Ann Sophie Persson

Saet / Saat 15.00
JIYANA MIN HER ŞER BÛ (95)
Dersîm Zêrevan

Saet / Saat 17.00
HEVÊRK / ÇEMBER (14)
Rûken Tekeş
LÎSTİKÊN BÊSÎNOR / SINIRSIZ
OYUNLAR (5)
Elîf Yîgît
TEBEŞİR (14)
Ozge Astan
ROJEK JIRÊZÊ/
SIRADAN BİR GÜN
Nalîn Acar / Adar Taş
PACE/ PENCERE(6)
Rezzan Bayram

Saet / Saat 19.30
REŞEBA (93)
Hussein Hasan

9 ADAR/ MART
ŞEMÎ/ CUMARTESİ
Saet / Saat 13.00
14 TÎRMEH / 14 TEMMUZ (140)
Haşîm Aydemîr

Saet / Saat 15.00
WELATEK HEBÛ / BİR ÜLKE
VARDI (4)
Hebûn Polat
MADUN (4)
Duzgun Akdenîz
HAZIRIYEK JI BO DERENGMAYÎNÊ (14)
GEÇ KALIŞA HAZIRLIK
Aram Dildar
12x1 FÎLM (41)
Hogir Qolan
13 BUILDING NO (10)
Amîr Gholamî

Saet / Saat 17.00
JÎNA BÊJIYAN / LIFE WITHOUT
LIFE (90)
Kaveh Moeinfar

Saet / Saat 19.30
ZAGROS (143)
Sahîm Omer Kalîfa

10 ADAR / MART
YEKŞEM/PAZAR
Saet / Saat 13.00
DENG / OY (5)
Ateş ALPAR
ŞEVA XÎZÊ / KUMUN GECESİ
(24)
Alî Ergul
XEWNA ŞEMIYÊ / CUMARTESİ
DÜŞÜ (13)
Alper Kızılboga
DARÊN BITENÊ / DENGBÊJ (43)
Şêrko Hindê

Saet / Saat 15.00
BIRYAREKE ZOR / ZOR BİR KARAR
(91)
Ender Ozkahraman

Saet / Saat 17.00
KEMBERÊN BEHRÊ / The SEA
SWELLS (15)
Amîr Gholamî
DI NAVBERÊ DE / ARADA (65)
Alî Kemal Çinar

Saet / Saat 19.30
VERÛDAN / YANSIMA (3)
Veysî Altay
KAVIL / YIKINTILAR ARASINDA (11)
Ozcan Alper
AX Û WELAT / ÜLKE VE TOPRAK (72)
Hîcran Ûrûn / Zana Kîbar
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SPAS JI BO ALÎKARIYA WAN
KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİZİ
SUNARIZ
45

46

47

48
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Grafik tasarım: bayramxebat@gmail.com

www.mezopotayasinema.com

