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TURKUAZ RENGİNDE SİNEMA BULUŞMASI
Türk dünyasında farklı renk ve güzellikler birleşerek aynı ahenkle ses
vermektedir. Kültür Başkentliğinde gönlümüzden geçen; ortak kültür
mirasımızı, Nasreddin Hoca’mızın ‘dünyanın merkezi’ dediği Eskişehir’de
ifade etmektir. Sanat da en genel manasıyla bir ifade biçimidir. Bu bakımdan
inceliği, zarafeti ve estetiği ile sanatın hemen her türünde “Dilde, fikirde, işte
birlik” diyerek ortak eser ve çalışmalar üretmeye itina gösterdik.
Sanatın beyazperdeye yansıyan sinema türünde de eserler verdik. Farklı
güzelliklerin birleşimi olan Türk dünyasını, farklı disiplin ve sanatların
birleşimi olan sinemanın en canlı ve kalıcı bir güzellikte ele alacağına
inanıyoruz. Yine dünya coğrafyasında doğudan batıya, kuzeyden güneye
geniş hayat coğrafyasında, yüreklerde ümit filizleri yeşerten ortak kültür
mirasımıza, ortak bir emeğin ve çabanın ürünü olan sinema sektörü ayna
tutabilir, ümidindeyiz. Sinema ile milyonlarca insanın bakış açısına yüksek
insani değerlerimizden engin bir hoşgörü anlayışı katabiliriz.
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olarak iki yüz elliyi aşan uluslararası
etkinliğe imza attık. Türk dünyasının farklı renklerini her beğeniye ve kesime
hitap eden etkinliklerle biraraya getirdik. 24-27 Şubat tarihlerinde ise turkuaz
renginde buluşacak Türk Dünyası. Uluslararası Turkuaz Sinema Günleri ile
ortak duygularımız, acılarımız, tarihimiz sinemaseverlerin ve yurtdışından
konukların da katılımıyla sinema estetiğinde yeniden ifadesini buluyor.
Atölye çalışmaları, panel ve sergilerin de yer aldığı Sinema Günleri’nde Türk
dünyasının farklı mekânlarında, farklı zamanların anlatıldığı birbirinden
değerli eserler Eskişehirliler için gösterime giriyor.
İyi seyirler…
Güngör Azim Tuna
Eskişehir Valisi,
Eskişehir 2013 TDKB Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti faaliyetleri çerçevesinde
düzenlediğimiz Uluslararası Turkuaz Sinema Günleri, kültürel akrabalık
içinde bulunduğumuz geniş coğrafyadaki Türkçe konuşan toplulukları
kapsıyor. Sinema günlerinde seçme yirmi filmi sunmayı amaçladığımız ülke
ve bölgeler, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan,
Tataristan, Başkurtistan ve Çin Uygur Özerk Bölgesi. Filmler, bu ülkelerin
tarihlerini, dramını, mizahını ve günümüzdeki konumlarını estetik
sinematografik niteliklerle yansıtıyor. Programda, bu ülkelerden önde gelen
yönetmenler ve resmi sinema kurumu temsilcisi yirmi konuk, Türkiye’den
de sahasında uzman elli kadar sinema insanı konuk olarak bulunacaklar.
Turkuaz Sinema Günleri kapsamında ayrıca Türk dünyası sinemasının çeşitli
veçhelerini ele alan atölye ve paneller tertip ediliyor. Atölyelerin içerikleri,
senaryo hikayelerini ve sinemada makyaj konusunu ele alırken; paneller,
Kırgızistan’ın ve Türk dünyası sinemasının en büyük yönetmenlerinden
Tolomuş Okeyev’in sinema anlayışını ve Türk dünyası sinemasının bugünkü
ve gelecekteki durumları ve işbirliği imkanlarını irdeleyecek. Günler
çerçevesinde ayrıca bu coğrafyada çekilen filmlerden sahnelerin yer aldığı
ve yönetmen ve sanatçıların fotograflarının paylaşıldığı ‘Türk Dünyası
Sinemasından Kareler ve Portreler’ sergisi yapılıyor. Programın bir diğer
etkinliği de kitap dağıtımı şeklinde gerçekleşecek. Prof. Tevfik İsmailov’un
Türk dünyası sinemalarını tarihi bir perspektifle incelediği üç ciltlik
ansiklopedik eser ‘Türk Cumhuriyetleri Sinema Tarihi’, sinema günlerine
katılan konuklara sunulacak.
Gösterim ve diğer etkinliklerin hayata geçeceği Uluslararası Turkuaz Sinema
Günleri’nin açtığı yolda, Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu bölgelerdeki
sinemasal ve kültürel potansiyelle ortak kültürümüzün insani değerlerinin
işleneceği, özel bir dilin ve estetiğin kurulacağı nitelikli bir sinema ortamının
doğacağı bir gerçektir. Bunun yanısıra dağıtım ve sektörel işbirliğinin
gerçekleştirileceği bir endüstriyel ve iktisadi çerçevenin, Türkiye’ de
festivaller de dahil olmak üzere sinema ortamına yeni alanlar, normlar ve
kimlik temelinde bambaşka bir canlılık ve verimlilik getireceği de ortadadır.
İhsan Kabil
Sinema Günleri Yönetmeni

Danışma Kurulu
Prof. Tevfik İsmailov, Hocakulu Narlıyev, Firdevsi Azizi,
Doç. Dr. Rıdvan Şentürk, Doç. Dr. Murat Soydan,
Kamil Koç, Coşkun Çokyiğit
Sinema Günleri Yönetmeni
İhsan Kabil
Organizasyon Ekibi
Kamil Engin, Halit Sarayoğlu, Hakkı Çağlar,
Ömer Tepekıran, Sevda Genç
Tanıtım Ekibi
Nebahat Kurtali
Musa Karaçayır
Görsel Tasarım
Ferda Oğuz
İsmail Çetiner
Web Tasarım
Mesut Uslu
Organizasyon
Hazar Film
Elmadağ Cad. No. 23/11 Elmadağ-Taksim
info@hazarfilm.com

Mustafa Şokay

Ülke : Kazakistan, 2008
Yönetmen : Satybaldy Narymbetov
Senaryo : Akim Tarazi, Ermek Dursunov, Sergei Bodrov
Oyuncular : Aziz Beishenaliev, Karina Abdullin,
Natalia Arinbasarova, Igor Guzun
Süre : 144 dk.
Mustafa Şokay
‘Genç Akordiyoncu’ (1994) isimli tanınmış filmin yönetmeni Satybaldy
Narymbetov, ‘Şokay’ isimli filminde, Kazak milli kahramanı Mustafa
Şokay’ın hayatını ve kader çizgisini anlatıyor.
Mustafa Şokay, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan parlak bir
politikacıdır. Orta Asya’ daki Türkleri Rus işgaline karşı tek bayrak
altında toplamak ister. Kendi milletinin özgürlüğü ve refahını düşlemiş
olsa da Şokay’ın düşleri gerçekleşmez.
Film Şokay’ın sürgün yolculuğunu, Türkistan’ ın kaderini, Kafkasları,
Türkiye ve Fransa’yı anlatıyor.
‘Şokay’, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kazakistan’ın ilk gişe
rekortmeni filmi.
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İpek Kız

Ülke : Kazakistan, 1970
Yönetmen : Sultan-Akhmet Khodzhikov
Senaryo : Gabit Musrepov
Oyuncular : Meruert Utekesheva, Kuman Tastanbekov,
Asanali Ashimov, Anuarbek Moldabekov
Müzik : Nurgisa Tlendiyev
Süre : 144 dk.
İpek Kız / Kiz Jipek
‘İpek Kız’, onaltıncı yüzyıla ait bir Kazak halk destanıdır ve Kazakların
birbirleri arasında yaşadıkları kan davaları yüzünden acı çektikleri söz
konusu dönemi anlatmaktadır.
Onaltıncı yüzyılda Kazakistan kan davalarından muzdariptir. O
dönemde her eyalet bir han tarafından yönetilmekte ve hanlar diğer
kabileler üzerinde hüküm sürmeye çalışmaktadır. Cesur savaşçı
Tolegen ile güzeller güzeli İpek arasındaki aşk hikâyesi, aileleri
arasındaki çatışmadan dolayı trajediyle sona erer. Kazakistan’ da söz
konusu destanın 16 varyasyonu vardır ve 1934’te aynı isimli bir de
opera yazılmıştır.
‘Kız Jipek’, renkli görüntüleri ve halk şarkılarıyla Kazak destanının
mükemmel bir örneği.
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Uçan Kuşların Gözyaşları

Ülke : Kırgızistan, 1990
Yönetmen : Bakıt Karagulov
Senaryo : Cengiz Aytmatov, Marat Sarulu
Oyuncular : Busurman Odurakayev, Şairgul Kasımaliyeva,
Ersay Toleubayev, Sabir Kumuşaliyeva
Süre : 71 dk.
Uçan Kuşların Gözyaşları
Film, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kırgızistan’ın bir köyünde geçer.
Cepheden firar eden İsmail gizlice köyüne gelir. Karısı Seyde asker
kaçağı olmanın ihanet olduğunu bilir ama İsmail onun kocası, henüz
sütten kesilmemiş oğlu Amantur’un da babasıdır. Seyde cemiyeti
kontrol altında tutan ahlâki değerlerin baskısı ile kocası arasında
kalmıştır. Fakat ne olursa olsun onu korumaya kararlıdır. Öte yandan
yaşadığı ruhsal durum İsmail’e insanî duygularını unutturur. Tam
bir yaban hayatı yaşamaya başlar, gözü hiçbir şeyi görmez. Bir gün eli
yetimin malına uzanır. İşte o zaman kendisini de, karısını da tüketir...
Ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un ‘Yüzyüze’ adlı öyküsünden
sinemaya uyarlanan film keskin bir dramdır.
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Demiryolcunun Günlüğü

Janabek Jetiruyov
Ülke : Kazakistan, 2006
Yönetmen : Janabek Jetiruyov
Görüntü Yönetmani : Boris Troşev
Müzik : Kuat Şildebayev
Oyuncular : Nurjuman İhtimbayev, Aykerim Janılbayeva, Şinar Canisbekova, Nazgul Karabalina, Rüstem Abdolda, Nurlan Aybosinov
Süre : 64 dk.
Demiryolcunun Günlüğü
Yaşlı bir demiryolu görevlisinin ve ailesinin hikâyesi... Tren yolunun
sağlamlığını keskin hisleriyle herhangi bir modern bilgisayardan daha
iyi kontrol edebilen ihtiyar demiryolcunun erkek torunu, yatılı okula
gitmek üzere evden ayrılır. Çocuğun anne babasının arasında ise hiç
bitmeyen tartışmalar devam etmektedir. Uzun yıllar boyunca mesleğini
başarıyla sürdüren ama artık yaşlanan demiryolcu, ailesini birarada
tutmak için çaba gösterir...
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Sevgi Serabı

Ülke : SSCB (Kırgızistan)-Suriye, 1987
Yönetmen : Tolomuş Okeyev
Senaryo : Timur Zülfirakov, Tolomuş Okeyev
Görüntü Yönetmeni : Nurtay Borbiyev
Müzik : Rumil Vildanov
Oyuncular : Hocadurdu Narlıyev, Asel Eşimbeyova, Muhammed Ali
Mahmudov, Ferhat Mirzayev
Süre : 90 dk.
Sevgi Serabı
Kırgızca adı ‘Muhabbet Destanı’ olan filmde, Ortaçağ’da Kırgız
topraklarında yaşayan bir ressamın meşakkatli hayatı ve sanatçı olarak
yaratıcı dünyası anlatılmaktadır. Annesi bir nehire atlayıp intihar eden
Mani’yi babasının düşmanları rahat bırakmazlar. Mani, henüz 12 yaşında
iken evinden uzaklaştırılır. O, uzun bir yolculuğa çıkar. Aradan geçen on
yıldan sonra artık tanınmış bir ressam olarak doğduğu topraklara geri
döner. Film, bir sanatçının hayat öyküsü aracılığıyla isimleri geçmişin
karanlığında kalmış sanatçıları günümüzün gözüyle yeniden hayata
döndürüyor.
Ünlü Kırgız yönetmeni Tolomuş Okeyev’in kendine özgü duyarlılığını
taşıyan ‘Sevgi Serabı’, yönetmenin tarihe, masal ve efsanelere olan
eğilimini de yansıtır. Uluslararası bir proje olarak çekilen filmin
başrollerinde Türkmen, Tacik ve Özbek oyuncuları yer almışlardır.
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Arşın Mal Alan

Ülke : Azerbaycan, 1945
Yönetmen : Rıza Tәhmasib, Nikolay Leşşenko
Senaryo : Sabit Rәhman
Oyuncular : Reşid Behbudov, Leyla Bedirbeyli, Elekber Hüseynzade,
İsmayıl Efendiyev, Münevver Kelenterli, Fatma Mehreliyeva
Süre : 85 dk.
Arşın Mal Alan
‘Arşın Mal Alan’, Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov imzalı 1913 tarihli
komik ve romantik operetten esinlenerek çekilmiş bir film.
Asker, evlenmeden önce karısını görüp seçmek ister. Ancak bu isteği
dönemin gelenekleri yüzünden mümkün değildir. Çünkü kadınlar çoğu
vakitlerini evde geçirmekte, dışarı çıkmak istediklerindeyse baştan
aşağı örtünmektedirler. Asker’in arkadaşı Süleyman kahramanımıza
bohçacı kılığına girmesini söyler, bu kılık kadınlarla görüşmek için
biçilmiş kaftandır. Asker bu teklifi kabul eder ve bohçacı kılığında
evleri gezmeye başlar. En sonunda Gülçehre isimli kızla tanışır ve
Asker kimliğini gizlese de birbirlerine aşık olurlar. Asker, Gülçehre’nin
babası olan zengin Sultan Bey’ den kızını ister. Sultan Bey kabul etse de
Gülçehre bohçacıya aşık olduğu için itiraz eder.
Azeri film klasiği ‘Arşın Mal Alan’, zengin milli karakteri ve
gerçekçiliğiyle dikkat çeken bir yapım.
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40. Kapı

Ülke : Azerbaycan, 2009
Yönetmen : Elçin Musaoğlu
Senaryo : Elçin Musaoğlu
Görüntü Yönetmeni : Abdul Rahim Beşarat
Sanat Yönetmeni : Elhan Nebiyev
Oyuncular : Hasan Seferov, Rövşen Ağayev, Güler Nebiyeva, Elmira
Şabanova, Rafik Azimov
Süre : 85 dk.
40. Kapı (40-cı Gapı)
Filmin hikâyesi Azerbaycan toplumu için zor bir dönem olan 1990’lı
yılların başlarında geçer. 14 yaşındaki Rüstem, başkent Bakû’ye kırk
kilometre uzakta bir köyde annesiyle yaşamaktadır. Para kazanmak için
Rusya’ya giden Rüstem’in babası, mafya tarafından öldürülür. Birdenbire
ailenin reisi haline gelen Rüstem okuldan ayrılır, kendisine ve annesine
bakmak için şehre gidip iş arar. Rüstem’in bir amacı da bir müzik grubuna
katılmaktır. Çeşitli küçük işlerle para kazanmaya başlayan Rüstem,
kendisinden haraç isteyen bir çetenin saldırısına uğrar…
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen film, çok
sayıda belgesele imza atan Elçin Musaoğlu’nun ilk uzun metrajlı kurmaca
film çalışmasıdır. Adını masallarda geçen sır dolu kırkıncı kapıdan alan
film, çok sayıda uluslararası festivale katıldı ve çeşitli ödüller kazandı.
2009’ da Houston’ da düzenlenen uluslararası festivalde en iyi yabancı
film kategorisinde altın madalyaya lâyık görüldü.
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Ölsem… Bağışla!

Ülke : Azerbaycan, 1989
Yönetmen : Rasim Ocakov
Senaryo : Rüstem İbrahimbeyov
Görüntü Yönetmeni : Rafik Kamberov
Sanat Yönetmeni : Rafiz İsmayılov
Müzik : Emin Sabitoğlu
Oyuncular : Fahreddin Manafov, Gülzar Kurbanova, Sedaye Mustafayeva,
Muhtar Maniyev, Nizami Musayev, Viktor Demirtaş, Tofik İsmayılov

Süre : 87 dk., Siyah-Beyaz ve Renkli
Ölsem… Bağışla!
Hüzünlü bir aşk hikâyesinin konu edildiği filmde olaylar, İkinci Dünya
Savaşı’ndan bir yıl sonra Bakû’ de geçer. Hayat, filmin kahramanı genç
Yusuf ’u değiştirmiş, aslında yumuşak huylu olan karakterini hırçın ve
sert bir hale getirmiştir. Savaştan dönen Yusuf, babasının haksız olarak
mahkûm edildiğini öğrenir. Üstelik sevdiği kız Gülya da onu beklemeden
bir başkası ile evlenmiştir. Bundan sonra onun için zor günler başlar.
Yusuf herşeye göz yummak yerine, rahmetli babasının hâtırasına sahip
çıkar ve adaletsizliğe karşı mücadele etmeye karar verir.
Ünlü senaryo ve oyun yazarı Rüstem İbrahimbeyov’un senaryosuna
dayanan bu psikolojik dram, 1940’lı yılların Azerbaycan toplum
hayatından manzaralar sunuyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosu ile
çekilen filmde, genç oyuncular Gülzar Kurbanova ve Fahreddin Manafov
oyunlarıyla dikkat çekmektedirler.
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Yaz Günlerinin Hazan Yaprakları

Ülke : Azerbaycan, 1986
Yönetmen : Tofik İsmayılov
Senaryo : Asım Celilov
Görüntü Yönetmeni : Valeri Kerimov
Sanat Yönetmeni : Nadir Zeynalov
Müzik : Eldar Rüstemov
Oyuncular : Siyavuş Aslan, Necibe Hüseynova, Firengiz Şerifova,
Yaşar Nuri
Süre : 75 dk.
Yaz Günlerinin Hazan Yaprakları
Şemsi yetenekli bir öğretmendir. Ama uzak bir köye tayin edilir ve köydeki
okulun müdürü olur. Filmde olaylar bu uzak dağ köyünde geçer. Evrensel
bir tema olan babalar ve oğullar problemine değinen filmde, büyüklerin
yönlendirdiği ergenlerin hayata bakışlarının şekillenmesi anlatılır.
Film, eski Sovyetler Birliği Moskova Merkez Televizyonu’nun siparişiyle
çekilmiş, 2011 yılında Rusya Tele-radyo Kurumu ve Azerbaycan Devlet
Film Kurumu tarafından restore edilmiştir. Rusça çekilen film, Azerbaycan
Türkçesinde dublaj edilmiştir. Filmin müzikleri, SSCB Devlet Sinema Komitesi Senfoni Orkestrası tarafından icra edilmiştir.
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Ebu Reyhan Biruni

Ülke : Özbekistan, 1974
Yönetmen : Şöhret Abbasov
Senaryo : Şöhret Abbasov, Paul Bulgakov
Görüntü Yönetmeni : Hatam Fayziyev
Sanat Yönetmeni : Emanuel Kalontarov
Müzik : Rumil Vildanov
Oyuncular : Polat Seyitkasımov, Bahtiyar Şükürov, Rezzak Hamrayev,
Tamara Şakirova
Süre : 141dk.
Ebu Reyhan Biruni
Film, Harezmli büyük bilgin, astronom, tarihçi, matematikçi, jeolog,
botanikçi ve coğrafyacı Ebu Reyhan Biruni’nin doğumunun bininci yılına
ithaf edilmiştir. Olaylar kadîm ve özgün bir kültüre sahip olan Harezm
şehrinde geçer. Zanaat, inşaat ve sulama sisteminin geliştiği şehirde bilim
hayatı da gelişmiş, özellikle cebir, geometri, astronomi, tıp ve coğrafya
alanlarında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Fakat bu dönem kanlı
feodal savaşlara rastladığı için ülke feodal güçlerin mücadeleleri sonucu
zayıflamıştır. Halk ve ülkenin zenginlikleri vahşi göçebeler tarafından
yağmalanmaktadır. Böyle bir dünyada doğan Birunî daha küçük bir
çocukken üstün zekâ ve yeteneği ile dikkat çeker. Harzemşahlar devletinin
sarayında himaye edilir. On yaşlarında astronomi çalışmalarına başlar.
Devrin önde gelen bilginlerinden dersler alır. Böylece çeşitli pozitif bilim
dallarında çağının ötesinde bir bilgi seviyesine ulaşır. Fakat bir yandan
bilimle uğraşırken, diğer yandan yöneticilerin zulmüyle ve cehaletle
mücadele eder. Görkemli sahneleriyle dikkat çeken ve çekimleri titizlikle
yapılan filmde, Biruni’nin hayatı ve trajik aşkı Reyhan’la olan ilişkileri
yansıtılmaktadır.
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Delikanlı

Ülke : Özbekistan, 2004
Yönetmen : Yolkin Tuyçiyev
Senaryo : Yolkin Tuyçiyev
Oyuncular : Zulhumar Mo’minova, Rustem Murodov,
Farangiz Jamolhonova, Nigora Karimbayeva
Süre : 67 dk.
Delikanlı / Orzu Ortida
On iki yaşındaki İlham adlı bir çocuğun hayatından… Duyarlı bir
öyküyü yansıtan filmde yaşadığı dünyayı, sosyal çevresini yeni tanımaya
başlayan, gözlemleyen, dinleyen, zaman zaman isyan eden, ailesi ve
okuluyla, en çok da çevresindeki sevgisiz dünyayla mücadele eden bir
ergenin büyüme sancıları anlatılıyor…
İlham’ın hayatına bir pencere açan ‘Delikanlı’ , ilk gençlik dönemine
adım atan pekçok yeniyetmenin karşlaştığı problemleri ve çevresiyle
ilişkileri tasvir ediyor.
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Yurt

Ülke : Özbekistan, 2007
Yönetmen : Eyub Şahobiddinov
Senaryo : Yalkın Tuyçiyev
Oyuncular : Nazım Tolahocayev, Aziz Rametov, Ra’no Şodiyeva,
Hayrullah Sa’diyev
Süre : 87 dk.
Yurt / O’tov
Mevsimler gelir, mevsimler gider… Ubay koyunlarıyla birlikte çadırında
sâkin bir hayat sürmektedir. Bir gün Ubay’ın oğlu çadırına bir televizyon
getirir. Sanki dünya Ubay’ın çadırına gelmiştir…
Filmde inceden inceye geleneksel ve modern hayat biçimleri ve değerler
arasındaki çatışmalar perdeye getiriliyor. ‘Yurt’, düşmanca bir dünyanın
kötülüklerinden oğlunu uzak tutmaya ve onu Özbek ailesinin geleneksel
değerlerine göre yetiştirmeye çalışan bir babanın mücadelesi…
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Karakum

Ülke : Türkmenistan, 1994
Yönetmen : Usman Saparov, Arend Agthe
Senaryo : Usman Saparov, Arend Agthe
Oyuncular : Martin Semmelrogge, Ata Dovletov, Max Kullmann,
Pjotr Olev
Süre : 101 dk.
Karakum
Türkmenistan sinemasından kayba ve dostluğa dair bir film.
‘Karakum’, babasına ulaşmaya çalışan Alman bir çocuğun hikayesini
anlatıyor.
Babası Türkmenistan’ dadır ve ona ulaşması için çölü aşmak zorundadır.
Film ayrıca aynı dili bile konuşamadıkları halde, birbirlerini anlayabilen
iki çocuğun dostluğunu işliyor.
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Melekçik Mutluluk Getirir

Ülke : Türkmenistan, 1992
Yönetmen : Usman Saparov
Senaryo : Liudmila Papilova & Usman Saparov
Görüntü : Vladimir Shinkin
Sanat Yönetmeni : Urazmurad Annakhalov
Oyuncular : Vova Frank, Tanya Srayber, Şasa Srayber
Süre : 77 dk.
Melekçik Mutluluk Getirir / Angelocheck Sdely Radost
Usman Saparov’un filmi, İkinci Dünya Savaşı öncesinde barış
içinde yaşamakta olup savaşla birlikte aniden hayatları altüst olan ve
yerlerinden edilen Alman göçmenlerin hikâyesini anlatıyor.
Esaretten ve yetimhaneye yerleştirilmekten kaçan George, etrafında
olup bitenleri anlamaya çalışır. Bir zamanlar arkadaşı olanların
şimdi onu neden hor gördüklerinin cevabını bulamazken, kendisini
koruyacağına inandığı geleneksel Paskalya ‘melekçiğini’ beklemektedir.
‘Melekçik Mutluluk Getirir’ , bir çocuğun gözünden etkileyici biçimde
savaş ve sonuçlarına dair doğrudan bir tasavvur sunuyor.
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Gelin

Ülke : Türkmenistan, 1972
Yönetmen : Hocakulu Narlıyev
Senaryo : Hocakulu Narlıyev, Hocadurdu Narlıyev
Görüntü Yönetmeni : Anatoli İvanov
Müzik : Recep Recebov
Oyuncular : Maya Aymedova, Hocadurdu Narlıyev,
Hocam Ovezgelenov, Hummat Mullik
Süre : 75 dk.
Gelin / Nevestka
Öyküsü İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkmenistan’da geçen filmde,
kocasını cepheye göndermiş bir kadının hayatı konu ediliyor. Bir çölün
ortasında ıssız bir bölgede ihtiyar kayınpederi Anna Ağa ile yaşayan
Oğulgeyik, hiç bitmeyen bir umutla kocasının cepheden geri dönmesini
bekler. Fakat kocasının dönmemesi üzerine anne babası onu yanına
çağırır.
Genç Oğulgeyik’in dramı, ayrıntılara önem veren, yalın ama şiirli bir
sinema diliyle anlatılıyor. Narlıyev kardeşlerin başarılı bir çalışması olan
film, mekân kullanımı ve görüntü düzenlemesi bakımından ilgi çekicidir.
Uluslararası festivallerde önemli ölçüde adını duyuran filmde, hem
medeniyetin uzağındaki bir çöl hayatı yansıtılıyor hem de dolaylı biçimde
savaşın getirdiği acılara değiniliyor.
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Kartallar

Ramil Tuhvatullin
Ülke : Tataristan, 2009
Yönetmen : Ramil Tuhvatullin
Senaryo : Mansur Gilyazov, Aysulu Hafizova
Görüntü Yönetmeni : Sergey Logolar
Müzik : Marat Ahmetşin
Oyuncular : Asgar Şakirov, Rinat Tazetdinov, Ravil Şerefi, Neriman
Garifullin
Süre : 100 dk.
Kartallar (Berketyar)
Filmde, Kazan’da yaşayan, emekli olmanın verdiği sıkıntıyı içine
sindiremeyen, hayatlarının sonuna yaklaşmış üç yaşlı adam arasındaki
dostluk ilişkileri ve onların tuhaf hayat hikâyeleri anlatılıyor. Bu kişilerin
yirmidört saate sığan yaşadıkları, onların hayatlarını, yakınları ve
birbirleriyle ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerini sağlar… Bu, güçlü
bir kişiliği, yaşama azmini ve sevgiyi anlatan bir filmdir.
‘Kartallar’, genç Tatar tiyatro ve sinema yönetmeni Ramil Tuhvatullin’in
2005’ de çektiği ‘Züleyha’ dan sonra yönettiği ikinci konulu filmdir.
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Bibinur

Ülke : Tataristan, 2009
Yönetmen : Yuriy Feting
Senaryo : Mansur Gilyazov, Yuriy Feting
Görüntü Yönetmeni : Maksim Drozdov
Oyuncular : Firdevs Ahtjamova, Ernest Timerhanov, Renata Minvaliyeva,
Feride Safina, Halime İskenderova
Süre : 98 dk.
Bibinur
Çok uzak bir Tatar köyünde Bibinur adında ihtiyar bir kadın yaşar.
Bibinur bir gün bir rüya görür. Rüyayı bir sonraki Cuma gününe kadar
hayatını kaybedeceğini, o güne dek bütün borçlarını ödemesi gerektiği
şeklinde yorumlar.
Filmin kahramanı Bibinur seyirci için fantastik bir gerçekliktir. Filmde,
atalarının topraklarında ne yapacaklarına karar verecek olan modern
kahramanların yer aldığı gülünç ve trajik olaylarla içiçe bir hayat yaşayan
sıradan bir Tatar kadınının hayat tarihçesi yansıtılmaktadır. Bibinur
rolünde 2012’ de hayatını kaybeden emektar tiyatro ve sinema oyuncusu
Firdevs Ahtjamova rol almıştır.
2010 yılında Tataristan’da düzenlenen Altıncı Kazan Uluslararası
Müslüman Film Festivali’ nde büyük ödülü kazandı ve Firdevs Ahtjamova
en iyi kadın oyuncu ödülüne lâyık görüldü.
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Teşekkür Ederim (Rahmet)

Anuar Raybayev
Ülke : Başkurdistan, 2007
Yönetmen : Anuar (Enver) Raybayev
Senaryo : Tansulpan Burakayeva, Zöhre Burakayeva
Görüntü Yönetmeni : İlsur İşayev
Sanat Yönetmeni : Ruslan Magalimov
Müzik : Ural İdelbayev
Oyuncular : İlfat Yumagulov, Murat Amantayev, Saide İlyasova,
Ural İdelbayev
Süre : 95 dk.
Teşekkür Ederim (Rahmet)
Kazak yönetmeni Enver Raybayev’in yönettiği hareketli bir güncel
komedi olan filmin hikâyesi, bir 31 Aralık günü başkent Ufa’ da işadamı
Azat Ziganşin’in başından geçen olaylar üzerine kurulmuştur. Azat,
personelini yılbaşı tatilinde bile çalıştırmaktadır. Hep daha fazla kazanç
isteyen işadamı, cimriliğinden oğluna yılbaşı hediyesi almak istemez.
Erkek arkadaşını yemeğe davet etmeyi düşünen kızına zengin bir damat
adayıyla arkadaşlık kurmasını söyleyerek izin vermez. Evde karısının
uyarılarını dinlemez. Bundan sonra birdenbire karşısına bir cadı çıkar.
Cadı, ona yılbaşı gecesinin sonuna kadar insanlara iyilik yapması ve en
az oniki teşekkür alması gerektiğini söyler. Böylece eğlenceli bir macera
başlar…
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Garip ile Sanem

Ülke : Çin Uygur Özerk Bölgesi, 1981
Yapım : Tanrıdağ Film Stüdyosu
Yönetmen : Bo Jie
Senaryo : Ali Aziz, Zunun Kadir
Görüntü : Alican
Montaj : Zhang changyuan, Xin Shuxuan
Sanat Danışmanı : Gazi Mehmet
Oyuncular : Mehmet Zunun İsmail, Büvigül, Abdulhamid Sadık,
Abdurrahman Ali, Nuriman Abdulaziz, Nurnisa İsmail
Süre : 100 dk.
Garip ile Sanem
Filmde 11. yüzyılda Karahanlılar dönemine ait Garip ve Sanem adındaki
iki gencin gerçek sevgi ve aşk hikâyesi anlatılır. Yardımcı fikir olarak
haksızlığa karşı yapılan mücadele de dile getirilmektedir. Padişah Abbas’la
veziri Hasan bir gün beraber ava çıkarlar. Avda gebe bir ahuyla karşılaşırlar.
Bu arada ikisinin de eşleri hamiledir. Her ikisi de eşlerini düşünerek
ahuyu avlamaktan vazgeçerler. Aynı anda böyle birşeye tanık oldukları
için padişah şöyle bir söz verir: ‘Eğer ikimizin çocuğu erkek doğarsa ya da
her ikisi kız doğarsa, bu iki çocuk ölünceye kadar kardeş olacaktır. Eğer
biri kız, biri erkek olursa büyüdüklerinde nikâhlanacaklardır.’ Padişah
ile vezirin biri kız biri erkek olan yeni doğan çocukları geçen zaman
içinde büyür, aynı medresede okur ve birbirlerine aşık olurlar. Garip ile
Sanem’im bu destansı aşkları ne var ki başka bir vezirin kendi oğlu için
tertiplediği entrikanın gölgesinde kalır. Garip’e atılan bir iftira sonucunda
delikanlı ailesiyle birlikte ülkeden uzaklaştırılır. Gidilen diğer ülkenin
sultanı Garip’e aşık olacak, Garip bu aşka cevap vermeyecek, sonunda bir
ilahi tecelli olarak vezir yaptıklarını itiraf edecek ve sevgililer birbirine
kavuşacaktır…
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Mai-Maiti’nin Rüyası

Ülke : Çin Uygur Özerk Bölgesi, 2008
Yönetmen : Şirzad Yakup
Oyuncular : İslamcan Varis, Arzugül Rihit,
Muradil Ablimit (Abdulhamid)
Süre : 92 dk.
Mai-Maiti’nin Rüyası
Futbol oynayan bir grup Uygur çocuğunun hikâyesi… Şavey köyü uzun
yıllar boyunca futbola olan düşkünlüğüyle tanınmıştır. Köydeki bütün
insanlar çok iyi futbol oynamaktadır. 2008 yılı Pekin Olimpiyat Oyunları
açılış töreninde darvaz (geleneksel Uygur halk dansı) oynadığını hayal eden
Mai-Maiti’ nin iyi bir fotbol antrenörü olması için olimpiyat oyunlarına
Pekin’e gönderilmesine karar verilir. Mai-Maiti, yaklaşmakta olan Gençlik
Kupasında takımının şampiyon olması için iyi bir kadro kurmak ister. İşte
bu sırada bazı tatsızlıklar olur: Maradona Sabir ve Ronaldo Sâdık başka takımlara transfer olmak isterler. Bütün köy, futbol takımının başarısı için
çalışmaktadır…. Gerçekten de rüya takım sonunda şampiyon olabilecek
midir?...
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NOTLAR
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