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Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bü-
yük coğrafyamızı oluşturan değerlerimize sahip çıkmanın, Türk Dünyası 
ile kültürel alanda buluşmanın, Türk milletleri adına yeni şeyler söyleme-
nin bir zemini olarak kendini göstermektedir.
Türk milletinin yüzyıllar önceki akli ve vicdani hassasiyetlerini günümüze 
kadar taşıyan Korkut Ata, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değer-
lerini benimseyen nesillerin mihmandarı olmuştur. Korkut Ata Türk Dün-
yası Film Festivali bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor.
Ülkelerin birlikteliğini ortaya koyması açısından, geleceğin insani değer-
lerinin güçlenmesi ve sürdürülebilmesinde evrensel ortak kimliği taşıyor 
olmamız çok kıymetli. Türk Devletleri Teşkilatı’nı ve diğer yörelerdeki 
Türkçe ve lehçelerini konuşan toplulukların katılımı ile festival uluslara-
rası bir düzeye ulaşmış oldu. Gönülden kurulan bağ kültürel alanda da 
tesis edilirken, kültür ve sanatın birleştirici özelliği ile aynı medeniyet te-
melinde herkesin buluşmasına zemin hazırlandı.
2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Türk cumhuriyetleri ve toplu-
luklarından uzun metraj ve belgesel filmlerin yarışacağı tek film festivali 
olma vasfıyla bizler için onur vesilesi mesabesindedir.

Türk dünyası sinemasından yarışma ve yarışma dışı bölümleriyle 
toplamda 50 dolayında en seçme filmin festival seyircisiyle bulu-
şacak olması, sinema kültürünün korunmasında ve uluslararası bir 
sinema dilinin oluşmasında olumlu yönde katkılar sunacaktır.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile atılan bu adımın gelecek 
nesiller için bir bellek işlevi görmesini ümit ediyor, ülkemizde sine-
ma sanatının bu birikim ve kaynaktan da beslenebilmesine katkıda 
bulunulacağına inanıyorum.

Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Korkut Ata Turkic World Film Festival, which was held for the first time 
last year, presents itself as a ground to protect our values that make up our 
great geography, to get together the Turkic world in the cultural field, and 
to talk about the new concepts on behalf of the Turkic nations.
Korkut Ata, who carries the mental and conscientious sensitivities of the 
Turkic nation centuries ago to the present day, has been the host of gen-
erations who have adopted their national, moral, humanitarian, spiritual 
and cultural values. Korkut Ata Turkic World Film Festival is of great 
importance for us in this sense.
In terms of revealing the unity of the countries, it is very valuable that 
we have a universal common identity in strengthening and sustaining the 
human values of the future. The festival reached an international level 
with the participation of the Organization of Turkic States and communi-
ties speaking Turkish and its dialects from other regions. While the bond 
formed from the heart was established in the cultural field, the ground was 
prepared for everyone to meet on the basis of the same civilization with the 
unifying feature of culture and art.
The 2nd Korkut Ata Turkic World Film Festival is an honor for us as it 
is the only film festival where feature-length and documentary films from 
Turkic republics and communities will compete.
The fact that approximately 50 most selected films from the Turkic world 
cinema, with their competitive and non-competitive sections, will meet 
with the festival audience, will contribute positively to the preservation of 
film culture and the formation of an internationally unique film language.
I hope that this step taken with Korkut Ata Turkic World Film Festival 
will serve as a memory for future generations, and I believe that it will 
contribute to the nourishment of the art of cinema in our country from this 
accumulation and source.
My thanks to everyone who contributed.

Mehmet Nuri Ersoy
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
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Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin sembolü olan Turna kuşu bize 
bir olmayı, birlikte olmayı öğretir yeniden ve farklı coğrafyalarda yer edin-
miş olsak da ortak kültür mirasında buluşmamızı anlatır. Bu yıl ikincisini 
düzenlediğimiz Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, on ülke, yedi özerk 
bölgeden olmak üzere toplam 17 değişik coğrafyadan filmler ve konuk-
lar bir şenlik havasında biraraya geliyor. Bu kez, tarihi anlamda İpekyolu 
güzergahının çok önemli bir yerleşimi olan ve 2022 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti seçilen Bursa’mızda büyük bir heyecanla düzenleniyor. Bursa’nın 
değerli bir ticari merkez olmasının yanısıra, seyirlik gölge oyunumuz Ka-
ragöz’ün de şehri olması dolayısıyla, çağdaş anlatım dili olan sinemaya 
sanatsal bir köprü de kurulmuş oluyor. 

Dede Korkut’un yüzyıllara yayılan ve bakıldığında son derece sinematog-
rafik özelliklere sahip olan hikayelerinin ışığında, Türk dünyasını oluşturan 
ülkelerinin ortak sinema dilinin de ne tür özellikler taşıyabileceğinin işaretle-
ri görülüyor. Bu yolculukta tarihi birlikteliğin bize kattığı güçle, Türk dünyası 
arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, 
festival bu yıl ‘Doğa’ temasıyla sinemaseverlerle buluşuyor. İnsan-doğa 
bütünleşmesinin en bariz simgelerinden olan ve bu geniş coğrafyanın ortak 
şenliği olarak algılanan Nevruzdan hareketle, hava, su, ateş ve topraktan 

oluşan dört hayati unsur, sinema sanatında da en asli tabii hasletler 
olarak karşımıza çıkıyor ve insan varoluşunu yaratılış anlamıyla bütün-
lüyor.

Bu bütünleşmeyi, Türk dünyasını meydana getiren toplumlar arasında 
sinema işbirliği alanında da oluşturmak hedefini taşıyan festival, dil, 
içerik ve toplumsal değerler çerçevesinde nasıl bir sinema anlatımı 
kurmak üzerine değerli ipuçları taşıyor. Bu manada, ülkeler arasında 
ortakyapımlarla daha canlı bir sinema ortamı ortaya koymak ve film 
dolaşımının önünü açmak amacını güden Korkut Ata Türk Dünyası 
Film Festivali’ne emek veren herkesi tebrik ediyor, sevgilerimi sunu-
yorum.

The crane bird, the symbol of Korkut Ata Turkic World Film Festival, teaches 
us to be one, to be together again, and tells us that we meet in a common cul-
tural heritage even though we have gained a place in different geographies. 
Korkut Ata Turkic World Film Festival, which we organize for the second 
time this year, brings together films and guests from 17 different geographies, 
including ten countries and seven autonomous regions, in a festive mood. 
This time, it is held with great enthusiasm in Bursa, which is a very import-
ant settlement on the Silk Road route in the historical sense, and has been 
selected as the 2022 Turkic World Capital of Culture. In addition to being a 
valuable commercial center, Bursa is also the city of our spectacle shadow 
play Karagoz, thus establishing an artistic bridge to cinema, which is the 
contemporary language of expression.
In the light of Dede Korkut’s stories spanning centuries, which have extreme-
ly cinematographic characteristics, the signs of what kind of characteristics 
the common cinematic language of the countries that make up the Turkic 
world can have, are seen. This year, the festival  meets with moviegoers with 
the theme of ‘Nature’, taking into account the common cultural and civiliza-
tional heritage that exists among the Turkic world, with the strength that his-
torical unity has given us on this journey. Starting from Nevruz, which is one 
of the most obvious symbols of the integration of human-nature and which is 
perceived as the common festival of this wide geography, the four vital ele-
ments consisting of air, water, fire and earth appear as the most fundamental 
natural characteristics in the art of cinema and integrate human existence 
with the meaning of creation.
The festival, which aims to create this integration in the field of cinema coop-
eration among the societies that make up the Turkic world, carries valuable 
clues on how to establish a cinematic narrative within the framework of lan-
guage, content and social values. In this sense, I would like to congratulate 
and extend my love to everyone who contributed to Korkut Ata Turkic World 
Film Festival, which aims to create a more lively cinema environment with 
co-productions between countries and to pave the way for film circulation.

Ahmet Misbah Demircan
T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
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Bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Fes-
tivali, yine gönül coğrafyamızın sinemalarından seçme filmler, 
konuklar ve yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşuyor. Bu kez, 
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ve İpekyolu’nun önemli 
uğrak noktalarından olan Bursa’da beyazperdeye yansıyor. Yine 
kurmaca ve belgesel yarışma bölümleri, panorama ve animas-
yonlarla festival, geniş coğrafyamızın ortak kültürel değerlerini 
taşıyan sinemanın en iyi örneklerini seyirciyle buluşturuyor. Ayrı-
ca Karagöz’ün aksettiği gölge oyununun, seyirlik sanatın modern 
anlatımı olan sinema diline dönüşümünün ontolojik özelliklerini 
ele alacağı panel, ikisi arasındaki bağların sinemadaki arayışının 
örneklemesi olan filmlerden afiş sergisi, filmlerin gösteriminden 
sonra yönetmenlerle seyirci buluşması ve geçen yıl ilk adımı atı-
lan ve ülkelerarası ortakyapımların desteklenmesini öngören film 
yapım fonunun görüşüleceği sinema zirvesi gibi yan etkinlikler 
festivali renkli kılıyor. 

Gelecek yıldan itibaren geniş Türk dünyası coğrafyasını meydana 
getiren ülkelerde düzenlenmeye başlayacak olan Korkut Ata Türk 
Dünyası Film Festivali, artık gelenekselleşme ve kurumlaşmay-

la, genel sinema ortamının ortak kültürel değerlerle beslenmesi 
ve bunun yol açacağı safha atlamasıyla yapısal bir dönüşümün 
habercisi olarak çığır açıcı bir işlev üstleniyor. Öncelikle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere, 2. 
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ne katkı sağlayan tüm ku-
ruluşlara şükranlarımızı sunarız. 

2nd Korkut Ata Turkic World Film Festival, held for the second time this 
year, is once again meeting with moviegoers with selected films from 
the cinemas of our heartland, with guests and side events. This time, 
the festival reflects on the white screen in Bursa, which is chosen as the 
2022 Turkic World Capital of Culture and is one of the significant points 
of Silk Road. Again, with fiction and documentary competition sections, 
panorama and animations, the festival brings the best examples of cin-
ema, which carries the common cultural values of our wide geography, 
to the audience. In addition, side events such as a panel which will dis-
cuss the ontological features of the transformation of the shadow play, 
in which Karagöz reflects, into the language of cinema, the modern ex-
pression of visual art; the poster exhibition of the films that exemplify 
the search for the ties between the two in cinema; the meeting with the 
directors after the screening of the films, and the cinema summit, the first 
step of which was taken last year which aims to found a co-production 
fund, makes the festival colorful.

The festival, which will start to be organized in the countries that make 
up the wide geography of the Turkic world beginning with next year, now 
undertakes a groundbreaking function as the harbinger of a structural 
transformation, with traditionalization and institutionalization, feeding 
the general cinema milieu with common cultural values which will lead 
to a phase jump. We would like to express our gratitude to all the institu-
tions that contributed to the 2nd Turkic World Film Festival, especially 
the General Directorate of Cinema of the Ministry of Culture and Tour-
ism.

İhsan Kabil
Festival Yönetmeni

Festival Director



JÜRİ ÜYELERİ
KURMACA FİLM YARIŞMASI
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Hakkı Metin Günay, 1963 yılında  Isparta’da doğdu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1993’te 
televizyon dizi filmlerinde yardımcı yönetmen olarak çalışma-
ya başladı. 1996’dan itibaren “Gurbetçiler”, “Sıcak Saatler”, 
“Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “İki Aile”, “Pars: Narkoterör” 
dizilerinde yönetmen olarak görevaldı. 2014 yılında yapımcı 
Mehmet Bozdağ ile birlikte, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Os-
man” isimli tarihi dizi projelerini yönetti. Halen Kasım 2021 
tarihinden itibaren ulusal bir televizyonda yayımlanan “Destan” 
isimli televizyon dizisinin yönetmenlerinden biridir.

Hakkı Metin Günay was born in 1963 in Isparta. He graduated from 
Yıldız Technical University, Department of Architecture. In 1993, he 
started working as an assistant director in television serials. Since 
1996, he has worked as a director in the TV series “Expatriates”, 
“Hot Hours”, “Crazy Heart”, “Bread Boat”, “Two Families”, 
“Leopard: Narcoterror”. In 2014, together with producer Mehmet 
Bozdağ, he directed the historical series projects “Diriliş Ertuğrul” 
and “Kuruluş Osman”. He is still one of the directors of the television 
serial “Destan”, which has been broadcast on national television 
since November 2021.

Şuhrat Rızayev 1958’de Taşkent’te doğdu. Özbekistan Ulusal 
Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nden mezun oldu. Kültür ve Spor 
Bakanlığı, Aybek Müzesi, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Ku-
rulu, Devlet ve Toplum İnşa Akademisi’nde görev yaptı. Halen 
Özbekistan Sinematografi Ajansı’nın ilk genel müdür yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır. “Dünya Edebiyatı” dergisinin genel 
yayın yönetmenidir. Ş. Rızayev’in “Cedid Draması” (1997), 
“Jamiyat Kozgusi” (ortak yazar, 2005), “Ulusal Rönesans ve 
Özbek Filolojisi Sorunları” (1993), “Ulusal Rönesans Özbek 
Edebiyatı” (ortak yazar, 2005), “Sahnenin Maneviyatı” (2000), 
“Surat va siyrat chizgilari” (2010), “Bahodir Yoldoshev” isimli 
eserleri yayımlandı.

Shuhrat Rızayev was born in 1958 in Tashkent. He graduated from 
the Faculty of Philology of the National University of Uzbekistan. 
He worked at the Ministry of Culture and Sports, Aybek Museum, 
Presidency and Council of Ministers, State and Community Building 
Academy. He currently serves as the first deputy general director of 
the Uzbekistan Cinematography Agency. He is the editor-in-chief of 
the journal “World Literature”. S. Rızayev’s “Jadid Drama” (1997), 
“Jamiyat Kozgusi” (co-author, 2005), “The National Renaissance 
and Problems of Uzbek Philology” (1993), “National Renaissance 
Uzbek Literature” (co-author, 2005), “The Spirituality of the Stage” 
“ (2000), “Surat va siyrat chizgilari” (2010), “Bahodir Yoldoshev” 
were published.

Metin Günay Shuhrat Rızayev
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Artıkpay Suyundukov, People’s Artist of Kyrgyzstan, writer 
and director of Shambala, was born in 1947 in the Kyrgyz Re-
public. In 1978 he graduated from the All-Union State Institute 
of Cinematography (VGIK) and worked as a film director at 
Kyrgyzfilm National Film Studio. He has made three feature 
films and over 15 documentaries. Suyundukov also played 
the lead role in The Lake (2020) by Emil Atageldiev, which 
received a nomination for Best Film (Asian New Talent) at the 
Shanghai International Film Festival. Since 2000, he has been 
a faculty member at Kyrgyzstan Turkey University “Manas”.

Kırgızistan Halk Sanatçısı, Şambala yazarı ve yönetmeni Artıkpay 
Süyündukov, 1947 yılında Kırgız Cumhuriyeti’nde doğdu. 1978’de 
Devlet Sinematografi Enstitüsü’nden (VGIK) mezun oldu ve Kırgızfilm 
Ulusal Film Stüdyosu’nda film yönetmeni olarak çalıştı. Üç uzun 
metrajlı film ve 15’in üzerinde belgesel yaptı. Suyundukov ayrıca 
Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film (Asya’nın Yeni 
Yeteneği) dalında aday gösterilen Emil Atageldiev’in The Lake (2020) 
filminde de başrol oynadı. 2000 yılından bu yana Kırgızistan Türkiye 
Üniversitesi “Manas”ta öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Artıkpay Suyundukov
Milyausha Aituganova 1963 yılında 
dünyaya geldi.
Eğitim: 1987 – Kazan Devlet Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümü
• 1998–2002 Devlet Televizyonu ve 

Radyosu «Tataristan» yayınlarından 
sorumlu Başkan Yardımcısı

• 1990–bugüne Kazan Federal Üniver-
sitesi Elektronik Medya Bölümü’nde 
Doçent 

• 2005–bugüne Kazan Devlet Kültür 
Enstitüsü Film Yönetmenliği ve Te-
levizyon Bölümü Başkanı, Profesör

• 2016–bugün Kazan Uluslararası Müs-
lüman Film Festivali’nin İcra Direktörü

• 2017–bugüne Tataristan Cumhuriyeti 
Devlet Bütçe Kültür Kurumu Müdürü 
«Tatarkino» 

Özel başarılar:
• 2013 Tataristan Cumhuriyeti Onur 

Sanatçısı
• 2018 Tataristan Cumhuriyeti Kültür 

Bakanlığı’nın “Kültürdeki Başarıları 
dolayısıyla” Rozeti

Sinema alanında deneyim (yapımcı, 
ortak yazar)
- “Halima”, uzun metrajlı film, 2017
- “Baigal”, uzun metrajlı film, 2018
- “Molla”, uzun metrajlı film, 2018
- “Apipa”, uzun metrajlı film, 2019
- “Tarlan”, uzun metrajlı film, 2022 (Rusya 

/ Kazakistan)
- “Biz 1941’in Çocuklarıyız”, uzun met-
rajlı film, 2022

Milyausha Aituganova was born in 1963.
Education: 1987 – Kazan State University, 
Dept. of  Journalism 
• 1998–2002 Vice-chairman for Broadcasting 

of State Television and Radio «Tatarstan»
• 1990–to present  Associate Professor of 

the Dept. of Electronic Media in Kazan 
Federal University

• 2005–to present Head of the Dept. of Film 
Direction and Television at Kazan State 
Institute of Culture, Professor

• 2016–to present Executive Director of  
Kazan International Festival of Muslim 
Cinema

• 2017–to present Director of State Budge-
tary Institution of Culture of the Republic 
of Tatarstan  «Tatarkino»

Special achievements:
• 2013 Honored Artist of the Republic of 

Tatarstan
• 2018 Awarded the Badge of the Ministry 

of Culture of the Republic of Tatarstan 
“For Achievements in Culture”

Experience in the field of cinema (producer, 
co-author)
- “Halima” feature film, 2017
- “Baigal” feature film, 2018 
- “Mullah” feature film, 2018
- “Apipa” feature film, 2019
- “Tarlan” feature film, 2022 (Russia / Ka-
zakhstan)
- “We are the Children of 1941” feature 
film, 2022

Milyausha Aytuganova
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Anara Kashaganova, 1952 yılında Kazakistan’ın Cambul Böl-
gesi, Lugovosky’de dünyaya geldi. Sinema sahasında Yapımcı 
olarak çalışmalar yapmaktadır. “Vokal Paraleller”, yapımcılığını 
üstlendiği son filmdir.

Anara Kashaganova was born in 1952, in Lugovosky, Dzhambul 
Region, Kazakhstan. Producer in the field of Cinema. “Vocal Pa-
rallels” is the film she last produced.

Anara Kashaganova Elhan Caferov

Sinema oyuncusu ve yönetmeni, Azer-
baycan Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı 
(2016)

1967’de Bakü’de dünyaya geldi. Senaryo 
ve oyun yazarı, mütercim Maile Mu-
rad-Hanlı’nın oğludur. Çocuk yaşlarında 
oyuncu olarak sinemaya girdi. Özellikle, 
Ukrayna yapımı “Hazır Ol Majesteleri” 
(1977) isimli filmde canlandırdığı şehzade 
rolüyle tanındı. 1995 yılında “Mahpus” 
isimli bir kısa film yönetti. Aynı yıl baş-
rollerinden birini canlandırdığı “Beş Katlı 
Evin Altıncı Katı” filminin senaryosunu 
yazdı. 2007’de ‘Elveda” filmiyle uzun 
metrajlı filmler yönetmeye başladı. “Ka-
rabağdır Azerbaycan” (belgesel), “Dış 
Etki - İlave Tesir”, “Dolu”, “Eksik Hatıralar 
– Yarımçıq hatireler” ve “Cumhuriyetin 9 
Şekli” (belgesel) filmlerinin yönetmenidir. 
2015 yılında “Dolu” filmiyle Azerbaycan 
Profesyonel Film Yönetmenleri Meslek 
Birliği, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği 
ve Yapımcılar Meslek Birliğinin ortak 
girişimleriyle tesis edilen “Altın Peri” 
Ödüllerinde En İyi Yönetmenlik Çalış-
ması ödülüne lâyık görüldü. 

Film actor and director, Honored Artist of 
the Republic of Azerbaijan (2016)

He was born in Baku in 1967. He is the son 
of screenwriter and playwright, translator 
Maile Muradhanlı. He entered the profes-
sion of cinema as an actor at a young age. 
He is best known for his role as a prince 
in the Ukrainian movie “Get Ready, Your 
Majesty” (1977). In 1995, he directed a short 
film called “Prisoner”. In the same year, 
he wrote the script of the movie “The Sixth 
Floor of the Five-Storey House”, in which he 
played one of the leading roles. In 2007, he 
started directing feature films with the movie 
“Farewell”. He is the director of the films 
“Azerbaijan is Karabakh” (documentary), 
“Additional Influence”, “Hail”, “Missing 
Memories” and “9 Shapes of the Repub-
lic” (documentary). In 2015, with the movie 
“Hail”, he was awarded the Best Director’s 
Work at the “Golden Fairy” Awards, which 
was established by the joint initiatives of the 
Professional Association of Film Directors 
of Azerbaijan, the Professional Association 
of Film Players and the Professional As-
sociation of Producers.
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Sahysalyh Bayramov

Sahisalih Bayramov, Türkmenistan Tv, Radyo ve Sine-
matografi Devlet Komitesi nezdindeki Oğuzhan ’’Türk-
menfilm” Birliği Başkanı’nın Yaratıcı Konulardan Sorumlu 
Yardımcısı’dır. 

Türkmen kadınının sosyolojik değerlerini yansıttığı Kırmızı 
Yaşmak filmini çekmiştir.

Sahisalih Bayramov is the Assistant Responsible for Creative 
Issues of the President of Oguzhan “Turkmenfilm” Union at the 
Turkmenistan TV, Radio and Cinematography State Committee.

He shot the film Red Scarf which reflects the sociological 
values of Turkmen women.

JÜRİ ÜYELERİ
BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Jury Members
Documentary Film Competition
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Tiyatro ve sinema yönetmeni, senaryo 
yazarı, televizyon sunucusu ve yönet-
meni, Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti 
Emektar Sanatçısı (2003), Azerbaycan 
Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı (2013). 
1999 yılından bu yana özel televizyon 
kuruluşu Space TV’de yönetmen olarak 
çalışmaktadır. Sekseni aşkın dizi film 
üzerinde çalışmıştır. 2001-2007 yılla-
rında Telif Programları Daire Başkanlığı 
yapmıştır. 2007-2008 yıllarında Azer-
baycan Devlet TeleRadyo A. Ş.’de (AZ 
TV), “Maarifçilik” (Aydınlanma) Stüdyo-
su yönetmeni olarak çalıştı. 2017-2022 
yıllarında Yuğ Tiyatrosu Genel Sanat 
Yönetmeni, 2022 yılından itibaren ise 
Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Ti-
yatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenidir. 
Cumhurbaşkanlığı Ödülü sahibidir.

ÖDÜLLER
• 1997-2000-2011 (üç kez) HUMAY 

Ödülü
• 2002 H. B. Zerdabi Madalyası ve 

Diploması
• 2003 Y. Memmedaliyev Yılın En İyi 

Gazetecisi Ödülü 
• Bizim Bilinmeyen Film Festivali’nde 

“En İyi Film Ödülü”
• 2006 “Ömrün Sarı Işığında” 

belgeseli ile Altın Çırak Film Ödülü
• 2007 “Mahkûmlar” filmi Doğu-Batı 

Film Festivali Özel Ödülü

Mehriban Alekperzade is a theater and film 
director, scriptwriter, television speaker and 
director, Veteran Artist of the Nakhchivan 
Autonomous Republic (2003), Veteran Ar-
tist of the Republic of Azerbaijan (2013). 
She has been working as a director at the 
private television company Space TV since 
1999. She has worked in more than eigh-
ty TV serials. She served as the Head of 
the Copyright Programs Department in 
2001-2007. During 2007 and 2008, she 
worked as the director of the “Maarifci-
lik” (Enlightenment) Studio at Azerbaijan 
State TeleRadyo A.Ş. (AZ TV). She is the 
General Artistic Director of Yugh Theater 
during 2017-2022, and the General Artis-
tic Director of the Azerbaijan State Young 
Spectators Theater since 2022. She is the 
recipient of the Presidential Award.

AWARDS
• 1997-2000-2011 (three times) HUMAY 

Award
• 2002 H. B. Zardabi Medal and 

Diploma
• 2003 Y. Mammadaliyev Best Journalist 

of the Year Award
• “Best Film Award” at Our Unknown 

Film Festival
• 2006 Golden Apprentice Film Award 

for the documentary “In the Yellow 
Light of Life”

• 2007 East-West Film Festival Special 
Award for the film “Prisoners”

İlk, orta ve yüksek öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. 1970 yılında İktisadi ve Ti-
cari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
1974 yılında TRT Ankara Televizyonu’na 
girdi. Üç yıl film kurgu bölümünde ça-
lıştıktan sonra 1976 yılında prodüktör 
oldu. Fatih Arslan, halen yapımcı ve 
yönetmen olarak çalışmaktadır.

Yönetmen Filmografisi
• İnsan Kurdu (1998) Uzun metraj 

Kurmaca
• Tersine Akan Nehir  (1998) TV 

Dizisi, 13 Bölüm
• Güneşin Battığı Yer Uzun metraj 

Kurmaca
• Güneşin Battığı Yer TV Dizisi, 4 

Bölüm
• Kopuk Dünyalar TV Dizisi, 8 Bölüm
• Başka Olur Ağaların Düğünü TV 

Dizisi, 4 Bölüm
• Avrupalı 40. Paralel Ülkeleri (2018) 

belgesel
• Yavaş Şehirler (2016) belgesel

Fatih Arslan completed his primary, se-
condary and higher education in Anka-
ra. He graduated from the Academy of 
Economic and Commercial Sciences in 
1970. He joined TRT Ankara Television 
in 1974. After working in the film editing 
department for three years, he became 
a producer in 1976. Fatih Arslan is still 
working as a producer and director.

Director Filmography
• Human Wolf (1998) Feature 
• Reverse Flowing River (1998) TV Serial, 

13 Episodes
• Where the Sun Sets Feature
• Where the Sun Sets TV Serial, 4 Episodes
• Detached Worlds TV Serial, 8 Episodes
• Agas’ Wedding is Special TV Serial, 4 

Episodes
• European 40th Parallel Countries (2018) 

documentary
• Slow Cities (2016) documentary

Mehriban 
Alekperzade

Fatih Arslan
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1949’da Taşkent’te doğdu. 1972’de 
Moskova Devlet Sinema Üniversite-
si’nin (VGIK) Görüntü Yönetmenliği 
Fakültesi’nden (B. Volchek Atölyesi) 
mezun oldu. 1981’den itibaren Özbek-
film Stüdyosu’nda çalışmaya başladı 
ve yönetmen ve görüntü yönetmeni 
olarak 100’e yakın belgesel yapımda 
çalıştı. 

He was born in Tashkent in 1949. He gra-
duated from the Faculty of Cinematography 
(B. Volchek Workshop) of Moscow State 
University of Cinema (VGIK) in 1972. He 
started working at Uzbekfilm Studio in 1981 
and worked in nearly 100 documentaries 
as a director and cinematographer.

Temirbek Birnazarov 1969 yılında doğ-
du. Almatı Tiyatro ve Sinema Enstitüsü 
Yönetmenlik Bölümü’nden mezun oldu.
Kırgız Cumhuriyeti’nin Onurlu Kültür 
Çalışanı olarak ödüllendirilmiştir.

Filmografi:
• Belgisiz marshrut (Bilinmeyen Rota, 

2008) senarist ve yönetmen
• Kumar (Sevgi, 2013) senarist ve yö-

netmen
• Tunku kyrsyk (Gece Kazası, 2017) 

senarist ve yönetmen
• Bilinmeyen Rota Ödülleri: Avrasya 

Film Festivali Jüri Özel Ödülü (Ka-
zakistan) 2008

• Uluslararası Issık-Kul Fil Festivali En 
İyi İlk Film (Kırgızistan) 2008

• Uluslar arası Didar Film Festivali Bü-
yük Ödül (Tacikistan) 2009

• Kırgızistan 2009 yılının en iyi filmi
• 2009 Rus Film Ödülü “NIKA”ya aday 

gösterildi

Temirbek Birnazarov was born in 1969. He 
graduated from the Directing Department of 
the Almaty Institute of Theater and Cinema.
Honored worker of culture of the Kyrgyz 
Republic 

Filmography: 
• Belgisiz marshrut (Unknown Route, 2008) 

scriptwriter and director 
• Kumar (Affection, 2013) scriptwriter and 

director 
• Tunku kyrsyk (Night Accident, 2017) sc-

riptwriter and director
• Unknown Route Awards: IFF Eurasia 

Special Mention Jury (Kazakhstan) 2008 
• I FF Issuk-Kul Best film debut (Kyrgyzs-

tan) 2008 
• IFF “DIDOR” GRAND- PRIX (Tajikis-

tan) 2009 
• The best film of the year KyrgyzRepublic 

2009 
• The film “Unknown Route” is nominated 

for the Russian Film Award “NIKA” 2009 

Shuhrat  MahmudovTemirbek Birnazarov
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Satybaldy Tekeyev, 1977’de sanat faaliyetine 
uzun metraj filmler de dahil olmak üzere bir dizi 
filmin yönetmeni olarak  Şaken Aymanov adını 
taşıyan “Kazakfilm” stüdyosunda başladı: “Ejderha 
Yılı” (1981), “Bizimkileri Bilin!” (1985), “Cambul’un 
Gençliği” (1996). Katılımı ile bir dizi ilginç kısa film 
yayınlandı. 1980’lerin sonunda, SSCB Görüntü 
Yönetmenleri Birliği altında Sovyet Sinematografi 
Propaganda Bürosu’na başkanlık etti (daha sonra 
All-Union Yaratıcı Üretim Derneği “Kinosentr” 
direktörlüğünü yaptı). Performansı yaratıcı çalış-
malar içeriyor: “Astronot Nasıl Olunur” (yapım-
cı) adlı uzun metraj film, yaklaşık kırk belgesel: 
“Argymaktar aryny” (1998-1999), “İpek Yolu”, 
“İpek Yolunun Dönüşü” (2000- 2002), “Behzat” 
(2008-2009 - Olimpiyat boks şampiyonu Bekzat 
Settarhanov hakkında); spor özel sayılarında, film 
dergilerinde çalıştı. 2009 yılında “En İyi Belgesel 
Film” (“Behzat”) adaylığında Kulager-2009 film 
ödülünü kazandı. Son yıllardaki askeri-vatansever 
temalar üzerine yaptığı belgeseller özellikle büyük 
beğeni topladı - “General Ertaev”; Kazakistan 
Silahlı Kuvvetleri Birinci Bakanı Sagadat Nurmu-
gambetov hakkında “Sagadat Nurmugambetov 
Son Röportaj”, Uluslararası Film Festivali “Birlikte 
Kazanıldı”da en iyi portre denemesi ödülünü aldı. 
Gerçek ve canlı filmler, yüksek profesyonel ve 
sanatsal düzeyde çekildi ve izleyicilerden bü-
yük bir karşılık aldı. Son zamanlarda, genç bir 
bağımsız devletin eski başbakanı olan bir dev-
let adamının hayatı ve çalışmalarına adanmış 
“Araldyn arda perzenp” belgesel filmi üzerinde 
çalışmayı tamamladı – Kazakistan’dan Karamanov 

Uzakbay Karamanovich. Bu, kendini tamamen 
halkına hizmet etmeye adayan harika bir adam 
hakkında ilginç bir film hikayesiydi. 2022 yılın-
da Devlet Ulusal Sinema Destekleme Merkezi 
NJSC’nin çalışmasında yer alan Satybaldy Teke-
yev’in yönettiği Leyla’nın Duası ve Büyük Kazak 
Samoyed  adlı belgeseller, devlet mali desteği 
için film projeleri listesine dahil edildi.

Satybaldy Tekeev began his creative activity at the 
film studio “Kazakhfilm” named after Shaken Ai-
manov in 1977 as a director of a number of films, 
including feature films: “The Year of the Dragon” 
(1981), “Know Ours!” (1985), “Youth of Zhambyl” 
(1996). A number of interesting short films with his 
participation were released. In the end of the 1980s, 
he headed the Propaganda Bureau of Soviet Cinema-
tography under the Union of Cinematographers of 
the USSR (later he was the director of the All-Union 
Creative Production Association “Kinosentr”). His 
track record includes creative works: the feature film 
“How to Become an Astronaut” (producer), about forty 
documentaries: “Argymaktar aryny” (1998-1999), 
“Silk Road”, “Return of the Silk Road” (2000-2002) 
, “Bekzat” (2008-2009 - about the Olympic boxing 
champion Bekzat Sattarkhanov); worked in sports 
special issues, film magazines. In 2009, he won the 
Kulager-2009 film award in the nomination “Best 
Documentary Film” (film “Bekzat”). Particularly 
highly appreciated were his films of recent years on 
military-patriotic themes - a full-length documentary 
about internationalist soldiers “General Ertaev”, about 
the First Minister of the Armed Forces of Kazakhstan 
Sagadat Nurmagambetov “Sagadat Nurmagambetov 
The Last Interview”, which was awarded the prize 
for the best portrait essay at the International Film 
Festival “Won Together”. Truthful and vivid films 
were shot at a high professional and artistic level and 
received a wide response from the audience. Recently, 
he completed work on the documentary film “Araldyn 
arda perzenp”, dedicated to the life and work of a 
statesman, ex-Prime Minister of a young independent 
state - the Republic of Kazakhstan, Karamanov Uzak-
bay Karamanovich. This is an interesting film story 
about a wonderful man who devoted himself entirely 
to serving his people. In 2022, having taken part in 
the pitching of the State Center for National Cinema 
Support NJSC, documentaries directed by Satybaldy 
Tekeyev under the working titles Leyla’s Prayer and 
The Great Kazakh Samoyed were included in the list 
of film projects for state financial support.

Satybaldy Tekeyev



KURMACA FİLM
YARIŞMASI

Feature Film
Competition
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BAĞLILIK HASAN
Commitment Hasan

2021, Türkiye, 147 dk., Renkli, Türkçe
2021, Turkey, 147 min., Color, Turkish

Semih Kaplanoğlu, çağdaş Türk sinemasının önde gelen 
yönetmenlerinden biridir. 2001 tarihli ilk uzun metrajlı filmi 
Herkes Kendi Evinde, Singapur Uluslararası Film Festivali’nde 
En İyi Yönetmen ödülüne layık bulundu. Meleğin Düşüşü adlı 
ikinci uzun metraj filmi 2005’te Berlinale Forum’da dünya 
prömiyerini yaptı ve Nantes, Kerala ve Barcelona Bağımsız 
Filmler Festivali’nde En İyi Film ödüllerini aldı. 2005-2010 
arasında, adını filmlerin ana karakterinden alan Yusuf Üçle-
mesi üzerinde çalışmaya başladı. Üçlemenin ilk filmi Yumurta 
2007’de Cannes Quinzaine des Realisateurs’deki ilk gösteri-
minden sonra Fecr, Valdivia ve Bangkok Film Festivallerinde 
En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Süt, 2008’de Venedik Film 
Festivali’nde prömiyerini yaptıktan sonra dünyanın pekçok 
yerindeki festivallerde gösterilerek uluslararası ödüller aldı. 
Üçlemenin son filmi Bal ise 60.Berlin Film Festivali’nde Al-
tın Ayı Ödülü aldı. Kaplanoğlu, 2013 Cannes Film Festivali 

Cinefondation ve Kısa Film Jürisi’nde yer aldı. 2013’te 70. Venedik Film Festivali’nin “Gelecek 
Yeniden” Projesi için Devran kısa filmini yaptı. 2017’de çektiği filmi Buğday ile 30. Tokyo Film 
Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Buğday, siyah beyaz 35 mm negatif ile çekilmiş, 
uluslararası bir oyuncu kadrosuna ve ekibe sahip, orijinal dili İngilizce olması açısından pek çok 
ilke imza atmıştır. 2019 yapımı Bağlılık Aslı, Kaplanoğlu’nun Bağlılık Üçlemesi adını verdiği pro-
jenin ilk filmidir. Yönetmenin ilk dijital çalışması olan film, Türkiye’nin Oscar Aday Adayı seçildi. 
Üçlemenin ikinci filmi olan Bağlılık Hasan, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali Un Certain 
Regard bölümünde yaptıktan sonra, halen dünya festivallerinde yolculuğunu sürdürmektedir. 
Film, Fransa, İspanya ve Portekiz’de sinemalarda da izleyiciyle buluştu. 

1963 yılında doğan Kaplanoğlu, 1987-2003 arasında çeşitli dergilerde plastik sanatlar ve sine-
ma üzerine yabancı dillere de çevrilen makaleler yazdı. Kaplanoğlu, Avrupa Film Akademisi ve 
Asya-Pasifik Screen Akademi üyesidir.

Yönetmen Filmografisi: Bağlılık Hasan, Bağlılık Aslı, Buğday, Bal, Süt, Yumurta, Meleğin Dü-
şüşü, Herkes Kendi Evinde

Semih Kaplanoğlu is one of the leading directors of contemporary Turkish cinema. His 2001 feature film 
Away from Home won the Best Director award at the Singapore International Film Festival. His second 
feature, Angel’s Fall, had its world premiere at the Berlinale Forum in 2005 and won Best Film awards 
at the Nantes, Kerala and Barcelona Independent Film Festivals. Between 2005 and 2010, he started 
working on the Yusuf Trilogy, named after the main character of the films. The first film of the trilogy, Egg, 
won the Best Director awards at the Fajr, Valdivia and Bangkok Film Festivals after its premiere at the 
Quinzaine des Realisateurs in Cannes in 2007. After its premiere at the Venice Film Festival in 2008, Milk 
was screened in festivals around the world and received international awards. The last film of the trilogy, 
Honey, received the Golden Bear Award at the 60th Berlin Film Festival. Kaplanoğlu took part in the 2013 
Cannes Film Festival Cinefondation and Short Film Jury. In 2013, he made the short film Devran for the 
“Future Again” Project of the 70th Venice Film Festival. He won the Best Film Award at the 30th Tokyo 
Film Festival with his film Grain in 2017. Grain, shot with a black and white 35 mm negative, has an 
international cast and crew, broke a new ground in terms of its original language being English. The 2019 
production Commitment Aslı is the first film of the project, which Kaplanoğlu called the Loyalty Trilogy. 
The first digital work of the director, the film was selected as Turkey’s Oscar Candidate. The second film 
of the trilogy, Commitment Hasan, after making its world premiere in the Un Certain Regard section of 
the Cannes Film Festival, still continues its journey in world festivals. The film also met with the audience 
in theaters in France, Spain and Portugal.

Born in 1963, Kaplanoğlu wrote articles on plastic arts and cinema translated into foreign languages in 
various magazines between 1987-2003. Kaplanoğlu is a member of the European Film Academy and the 
Asia-Pacific Screen Academy.

Filmography: Commitment Hasan, Commitment Aslı, Grain, Honey, Milk, Egg, Angel’s Fall, Away from 
Home

Semih Kaplanoğlu

Geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam 
ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye 
gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkar.

A man who makes his living from father’s fruit garden, tries to get rid of an electricity pole 
that is intended to be planted in the middle of his land, and while preparing to go to Mecca 
for Hajj, he is in search of his past and inner self at the same time.

Yönetmen-Senaryo Yazarı / Director-Script: Semih Kaplanoğlu
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Özgür Eken
Oyuncular / Cast: Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Ayşe Gündüz Demirci, 
Mahir Günşiray, Hakan Altıner, Devrim Özder Akın
Yapımcı / Producer: Semih Kaplanoğlu, Furkan Yeşilnur
Yapım / Production: Kaplan Film Yapım – Sinehane Film Prodüksiyon
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Yönetmen-Senaryo Yazarı / Director-Script: Vagif Mustafayev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Orhan Abbasov
Müzik / Music: Tural Memmedli
Oyuncular / Cast: Hikmet Rahimov, Giorgi Celiya, Sevinc Aliyeva, Demetre Samharadze, Nino 
Gomarteli, Abbas Kahramanov, Anaida Rostovskaya, Çingiz Hasanov, Avtandil Maharadze
Yapım / Production: Azerbaycanfilm Stüdyosu
Yapımcı / Producer: Fariz Ahmedov

Film, otuz yıl boyunca Ermenilerin işgal ettiği, yağmaladığı ve harap ettiği Karabağ 
toprakları uğruna 44 günlük Vatan Savaşı’nda kazanılan zaferi anlatıyor. Azerbaycan 
ordusunun saldırıları sonucunda Ermeniler çaresiz ve tedirgindir. Yakalanan Ermeni 
askerleri arasında iki kardeş de bulunuyor. Patlamanın ardından, Vachik’in beyin sar-
sıntısı sonucu tüm inancı değişir. Her iki kardeşin de Azerbaycan ordusu tarafından 
ele geçirilmesinden sonra Vachik Manukyan, Akıl Sağlığı Merkezi’nin araştırma nes-
nesi haline gelir, ancak doktorlar kardeşi Haçik Manukyan’ın zihinsel olarak sağlıklı 
olmadığından şüphelenir.

The film tells about the victory in the 44-day Homeland War for the lands of Karabakh, which 
the Armenians occupied, plundered and devastated for thirty years. As a result of the attacks 
of the Azerbaijani army, the Armenians are helpless and uneasy. There are two brothers among 
the captured Armenian soldiers. After the explosion, Vachik’s entire faith changes as a result 
of a concussion. After both brothers are captured by the Azerbaijani army, Vachik Manukyan 
becomes the object of investigation of the Mental Health Center, but doctors suspect that his 
brother Hachik Manukyan is not mentally healthy.

2022, Azerbaycan, 90 dk., Renkli, Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve Ermenice
2022, Azerbaijan, 90 min., Color, Azarbaijani, Russian and Armenian language

HAYAT GALİBA GÜZELDİR
Həyat, deyəsən, gözəldir  - Life is Probably Beautiful

Yönetmen, senaryo yazarı, aktör, Azerbaycan Halk Sanatçısı. 1953’te Ba-
kü’de doğdu. Azerbaycan Devlet Ulusal Ekonomi Enstitüsü’nde ve Mosko-
va’da Yüksek Yönetmenlik ve Senaryo Yazarlığı Kursu’nun (Eldar Ryazanov 
Atölyesi) yönetmenlik sınıfında okudu. Sinemadaki başarısı nedeniyle çeşitli 
uluslararası festivallerde ödüllere lâyık görüldü. Bir sure Azerbaycan Kültür 
Bakan Yardımcısı, 2006-2021 yıllarında Space TV Özel Televizyon ve Radyo 
Yayın Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Director, screenwriter, actor, People’s Artist of Azerbaijan. He was born in 1953 in 
Baku. He studied at the Azerbaijan State Institute of National Economy and in the 
directing class of the Higher Course of Directing and Scriptwriting (in the workshop 
of Eldar Ryazanov) in Moscow. Due to his success in cinema, he was deemed worthy 
of awards at various international festivals. He served as the Deputy Minister of 
Culture of Azerbaijan for a while, and as the Chairman of the Board of Space TV 
Private Television and Radio Broadcasting Company during 2006-2021.

Filmografi
Damadın Kaçırılması (1985) Ceyhun 
Mirzeyev ile
Yaramaz (1988)
Fransız (1995)
Herşey İyiliğe Doğru (1997)
Yerle Gök Arasında (1999)
Haydar Aliyev (1999-2013)
Milli Bomba (2004)
Yoklama (2006)
Allaha Şükür (2009, belgesel)
Hayat Galiba Güzeldir (2022)
Fikret Emirov (2022)

Filmography
Abduction of the Groom (1985) with 
Ceyhun Mirzeyev
Naughty (1988)
French (1995)
All For Good (1997)
Between Earth and Sky (1999)
Heydar Aliyev (1999-2013)
National Bomb (2004)
Attendance (2006)
Thank God (2009, documentary)
Life is Probably Beautiful (2022)
Fikret Amirov (2022)

Vagif Mustafayev
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Yönetmen / Director: Begars Yelubaev
Senaryo / Script: Smagul Yelubaev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography
Oyuncular / Cast: K. Kemalov, K. Belzhanova, U. Kudaibergenova,
R. Kumiskalieva, E. Abu
Yapım / Production: Asau Art Films

Tanınmış Kazak yazarı Smagul Yelubaev’in 1989 yılında yayımlanan aynı isimli ro-
manından uyarlanmıştır. Filmde, 1920’li yılların sonu ve 1930’lu yılların başlarında 
Kazakistan Sovyet Cumhuriyetinde yaşanan kıtlık dönemini konu edilmektedir. Filmin 
konusu, Stalin döneminde Kazak halkının başından geçen trajik olaylardır. Varlıklı 
bir ailenin hikâyesi eşliğinde, dönemin Kazakistanı’nın siyasi panoraması da gözler 
önüne serilmektedir.

The film is based on the 1989 novel with the same title by the well-known Kazakh writer 
Smagul Yelubaev. It is about the famine period in the Soviet Republic of Kazakhstan in the 
late 1920s and early 1930s. The subject of the film is about the tragic events of the Kazakh 
people during the Stalin era. Along with the story of a wealthy family, the political panorama 
of Kazakhstan of the period is also revealed.

2022, Kazakistan, 95 dk., Renkli, Kazak Türkçesi
2022, Kazakhstan, 95 min., Color, Kazakh 

ISSIZ YURT
Ak Boz Ui - Lonely Yurt

Begars Elubayev

1974 Almatı doğumludur. Farabi Kazak Devlet Üniversitesi’nde 
Dilbilim öğrenimi gördü. 1998-2002 yıllarında Moskova Hukuk 
ve Çalışma Hayatı Enstitüsü’nde çalıştı. 2012 yılında Yerlan Nur-
mukhambetov ile ortak yönetmen olarak “Küçük Avcı” isimli fil-
mi yönetti. “Vaha”, ilk bağımsız yönetmenlik çalışmasıdır. Bu 
yapımdan bir yıl sonra çocuk seyirci için “Çocuk Kaşık” adlı bir 
film çekmiştir.

He was born in 1974 in Almaty. He studied Linguistics at Farabi Kazakh 
State University. He worked at the Moscow Institute of Law and Working 
Life in 1998-2002. In 2012, he directed the movie “Little Hunter” as 
a co-director with Yerlan Nurmukhambetov. “Oasis” is his first inde-
pendent directorial work. A year after this production, he shot a movie 
called Children’s Spoon for the children audience.
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2022, Kırgız Cumhuriyeti, 82 dk, Renkli, Kırgızca
2020, Kyrgyz Repiclic, 82 min., Color, Kyrgyz

SATILIK EV
Prodayetsya Dom

Yönetmen / Director: Taalaibek Kulmendeev
Senaryo Yazarı / Director-Script: Bolsunbek Taalaibekov, Taalaibek Kulmendeev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Vedat Özdemir
Müzik / Music: Murzali Zheenbaev
Oyuncular / Cast: Omurbek Nurdinov, Kalipa Tashtanova, Cholponai Usenova, Saykal 
Muhtarbekova, Akylbek Murataliev, Taalai Kasimaliev
Yapımcı / Producer: Akzhol Bekbolotov
Yapım / Producer: Kyrgyzfilm

Taalaibek Kulmendeev

Üç yaşındaki kızlarını mütevazı bir şekilde yetiştiren ve ikinci bir çocuğun doğumunu 
bekleyen yeni evlilerin dokunaklı, karşılıklı sevgisi, karı kocanın birbirine bağlı olmayan 
davranışları sebebiyle aniden daha karmaşık hale gelir. Kocasının küçük, cahilane 
işi onları çıkmaza sokar - yurtdışına gönderdiği mallar sınırda kaybolur. Krediyi geri 
ödemek için koca, akrabalarından para alır - karşılığında yeni doğan çocuğa vermeyi 
vaat eder. Kocasının yaptığı gibi, sevdiğiyle tavırlarını birbirine bağlamadan karısı 
çalışmak için yurtdışına gitmek ister ve kürtaj yaptırır...

The touching, mutual love of newlyweds modestly raising a three-year-old daughter and 
expecting the birth of a second child, suddenly becomes more complicated due to the unco-
ordinated actions of husband and wife. The small, illiterate business of her husband leads 
them to a dead end - the goods sent by him abroad disappear at the border. To repay the loan, 
the husband takes money from relatives - in return, promising to give the newborn child. 
Like a husband, without coordinating actions with her beloved, the wife wants to go abroad 
to work and has an abortion...

Taalaibek Kulmendeev, yönetmen ve yapımcıdır. Ak İlbirs Ulusal Film 
Ödülü kurucularından, Kırgızistan Sinemacılar Birliği Başkanı ve Kırgı-
zistan Oscar Seçici Komitesi Koordinatörüdür. 1967 yılında Issık-Göl 
bölgesinde doğdu. 1988-1992 yılları arasında Catharsis Creative Produ-
ction Association (Almatı) ve Saltanat Studio’da yönetici ve film yapım 
yöneticisi olarak çalıştı. 1992-2002 yılları arasında Devlet Televizyon ve 
Radyo Kurumu bünyesinde Reklam ve Pazarlama Ajansı’nda Ulusal Ya-
pım Vakfı Başkanlığı ve film yönetmeni ve yapımcısı olarak görev yaptı. 
2002-2004 yılları arasında Rosebud Yeni Avrupa Sinema ve Televizyon 
Akademisi’nde (Roma, İtalya) eğitim gördü. Cengiz Aytmatov’un adını 
taşıyan Cumhuriyet Sinema Evi Direktörlüğü ve Tolomuş Okeev’in adını 
taşıyan Kırgızfilm Ulusal Film Yapım Stüdyosu Başkanlığını yürüttü.
Yönetmen Filmografisi: Satılık Ev 2021, Munabia 2017

Taalaibek Kulmendeev is a director and producer. He is the Chairman of the 
Filmmakers Union of Kyrgyzstan, one of the founders of the Ak Ilbirs National 
Film Award and Coordinator of the Oscar Selection Committee of Kyrgyzstan. 
He was born in 1967 in the Ysyk-Kol region. From 1988-1992 he worked as an 
administrator and film production manager at the Catharsis Creative Produc-
tion Association (Alma-Ata) and Saltanat Studio. From 1992-2002 he has been 
the Head of National Production Foundation and film director and producer 
at the Advertising and Marketing Agency within the system of State TV and 
Radio Corporation. During 2002-2004 he studied at the Rosebud Academy of 
New European Cinema and Television (Roma, Italy). He was the Director of 
the Republican Cinema House named after Chyngyz Aitmatov and the Head of 
the Kyrgyzfilm National Film Production Studio named after Tolomush Okeev.
Yönetmen Filmografisi: Home for Sale 2021, Munabia 2017
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Film, Özbekistan Cumhurbaşkanının emriyle Mayıs 2019'da, Suriye'ye giden Özbek 
vatandaşlarının iadesi için düzenlenen özel bir operasyonu konu alıyor. Filmde olay-
lar yurt dışına giden Feruza isimli bir kadının acıklı kaderi ve memleketine dönüşü 
temelinde gelişmektedir. 

The film is about a special operation organized in May 2019 by the order of the President 
of Uzbekistan for the return of Uzbek citizens who went to Syria. The events in the movie 
are based on the sad fate of a woman named Firuze who went abroad and her return to her 
hometown.

2021, Özbekistan, 120 dk., Renkli, Özbek Türkçesi
2021, Uzbekistan, 120 min., Color, Uzbek 

KADININ KISMETİ
Ayol Qismati - Fate of a Woman

Yönetmen / Director: Dilmurad Masaidov
Senaryo Yazarı / Script: Dilmurad Masaidov, Serdar Hamrayev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Azizbek Azatbaev
Oyuncular / Cast: Rana Shadieva, İlham Berdiev, Matyakub Matchonov, Sirajiddin 
Sattarov, Gülruh Pirnazarova, Şahsanam Abdujamilova, Medine Tohtaeva, Akram 
Ahmedov
Yapımcı / Producer: Mahmud Erkabayev
Yapım / Production: Özbekfilm

Dilmurad Masaidov

1978 yılında Özbekistan’ın Namangan bölgesinde eğitimli bir 
ailede dünyaya geldi. 39 No’lu Liseye devam etti. Daha sonra 
Taşkent Devlet Sanat Üniversitesi’nde eğitim gördü. Özbek Dev-
let Dram Tiyatrosunda oyuncu olarak çalıştı. 2007’den itibaren 
yönetmenlik ve senaryo yazarlığı yapmaktadır.

He was born in 1978 to an educated family in the Namangan region of 
Uzbekistan. He attended High School No. 39. Masaidov then studied at 
the Tashkent State Art University. He worked as an actor in the Uzbek 
State Drama Theatre. He has been directing and writing screenplays 
since 2007.
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Mahtumkulu Firaki’nin 300. Yılına adanmıştır. 
Bilge şair Mahtumkulu Firaki’nin “At istarin” şiirine dayanan filmde, Firaki’nin dün-
yasını okul çocuklarına hayat gibi veren öğretmen Orazdurdu aracılığıyla izleyicilere 
ilginç olaylar sunulmaktadır. Ayrıca Mahtumkulu Firaki’nin hayatı ve eserleri hakkın-
da değerli bilgilerin kanıtlanması ve yeni bir şekilde tasvir edilmesi filmin sanatsal 
gücünü arttırmaktadır.

It is dedicated to the 300th Anniversary of Mahtumkuli Firaki.
Based on Mahtumkuli Firaki’s poem “At istarin”, the film presents interesting events to the 
audience through Orazdurdu, the teacher who brings the world of Mahtumkuli Firaki to life 
for school children. In addition, the proof of valuable information about Mahtumkuli Firaki’s 
life and works and the new portrayal of the film increases the artistic power of the film.

2022, Türkmenistan, 65 dk., Renkli, Türkmence
2022, Turkmenistan, 65 dk., Color, Turkmen 

İSTERİN 
Istarin

Yönetmen / Director: Arslan Eyeberdiyew
Senaryo Yazarı / Script: Rahimverdi Annaguliyew
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Pelvan Geldiyew
Müzik / Music: Döwran Amandurdiyew
Oyuncular / Cast: Annadurdu Taşlıyew, Aysenem Rejepova, Şageldi İkramov, Zubeyda 
Kulhanova, Merdan Hudaynazarov, Bagül Orazova
Yapım / Production: Türkmenfilm Birleşiği

Arslan Eyeberdiyew

Türkmenistan Devlet TV, Radyo ve Sinematografi Komitesi nez-
dindeki Oğuz Han “Türkmenfilm” Birliği Başkanıdır.

Arslan Eyeberdiyew is the President of Oguzhan “Turkmenfilm” Union 
of the Turkmenistan Tv, Radio and Cinematography State Committee.

Yönetmen
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Anne babasız kalan küçük Elsa, büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte uzak ve soğuk 
bir ormanda yaşamaktadır. Ancak hayatın sunduğu bazı zorunluluklardan ötürü, en 
yakın köye doğru yola çıkmak zorunda kalır. Elsa’nın sırt çantasında sadece kibritler 
ve biraz ekmek bulunmaktadır. Önünde kar, don ve uzun bir Sibirya taygası vardır.

Left without parents, little Elsa lives with her grandparents in a remote and cold forest. 
However, due to some necessities of life, she has to go to the nearest village. Elsa’s backpack 
contains only matches and some bread. Ahead is snow, frost, and a long Siberian taiga.

2020, Hakasya/Rusya, 76 dk., Renkli, Rusça-Hakasça
2020, Khakassia/Russia, 76 min.,Color

ELSA'NIN BEYAZ YOLU
Elsa’s White Road

Yönetmen / Director: Yury Kurochka
Senaryo Yazarı / Script: Marina Kanadakova
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: 
Müzik / Music: Danila Zhuravlev, Tamara Davletova
Oyuncular / Cast: Ilaria Mamysheva, Alexey Abdin, Anna Turtugesheva, Anat 
Bydyshev, Akun Martkachakov
Yapımcı / Producer: Oneya Porabeykina
Yapım / Production: LLC Film Stüdyosu, Khakasfilm

Yury Kurochka

Rusya Federasyonu Film Yapımları Birliği üyesi, Hakas Cumhuriyeti 
Onurlu Kültür İnsanı’dır. Hakas Cumhuriyeti kültürünün gelişimine 
önemli katkılarından dolayı Nikolai Fedoroviç Katanov (Türko-
log, dünya çapında tanınmış etnografya uzmanı) madalyasıyla 
ödüllendirildi. 2008 yılında Hakasfilm Stüdyo Şirketini kurdu. 17 
belgesel ve kurmaca filminin yazarı, yönetmen, kameramandır. 
1967 yılındaKrasnoyersk bölgesinde doğdu. 1978 yılında Hakas 
şehri Abakan’a taşındı. Çalışmalarını kendi topraklarının tarihine, 
kültürüne ve doğasına adamıştır.

He is a member of the Russian Federation Film Producers Union, an 
Honored Cultural Person of the Republic of Khakassia. He was awarded 
the medal of Nikolai Fedorovich Katanov (Turkologist, world-renowned 
ethnographer) for his significant contribution to the development of the 
culture of the Khakas Republic. He founded Hakasfilm Studio Company 
in 2008. He is the writer, director and cameraman of 17 documentaries 
and feature films. He was born in 1967 in the Krasnoyersk region. In 
1978, he moved to the Khakas city of  Abakan. He dedicates his studies 
to the history, culture and nature of his native land.
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Araz, büyücü annesi Merhamat ile birlikte yaşar ve onunla kalmak ve aşkının peşin-
den gitmemek üzere onun büyüsüne kapılmıştır. Ancak Araz, annesinin büyüsünden 
kurtulmaya çalışır ve aşkına yaklaştıkça annesi daha da zayıflar. Araz, annesine olan 
sevgisi ile sevgilisi arasında bir seçim yapmak zorundadır ve kötülük onu sevgisine, 
vicdanı ise günahkar annesine yöneltir. Bir adam, gencin aşkına büyü yapar.

Araz lives with his witch mother, Marhamat, and he’s fallen under her spell to stay with her and 
not to go after his love. However, Araz tries to get rid of his mother’s spell and the closer he 
approaches his love, the weaker his mother gets. Araz has to make a choice between his love 
to mother or his beloved and the evil leads him toward his love and his conscience toward to 
his sinful mother. The man gives the spell to his love as she would make decision on Araz life 
and his mother.

2020, İran, 90 dk., Renkli, Azerbaycan Türkçesi
2020, Iran, 90 min., Color, Azari Turkish 

POST Poost - The Skin

Yönetmen-Senaryo Yazarı / Director-Script: Bahman Ark, Bahram Ark
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Ali Abpak, Pouria Pisvaei
Müzik / Music: Bamdad Afshar
Oyuncular / Cast: Javad Ghamati, Fatemeh Masoudifar, Mahmoud Nazarailan, 
Naser Hashemi, Hadi Eftekharzade
Yapımcı / Producer: Mohammad Reza Mesbah
Yapım / Production: Ark Films
Ödüller: Fecr Film Festivali (2020) En İyi Müzik (Bamdad Afshar)
En İyi Sanatsal ve Deneysel Film (Behman Ark, Behram Ark)
Awards: Fajr Film Festival (2020) Best Music (Bamdad Afshar)
Best Artistic and Experimental Film (Bahman Ark, Bahram Ark)

Behman Ark - Behram Ark

1989 yılında Tebriz’de doğan Behman ve Behram Ark, İran Ulusal 
Film Okulu mezunu ikiz kardeşlerdir. Behman önce Resim, Beh-
ram ise Halı Tasarımı okudu. Birkaç kısa film ve iki uzun metrajlı 
film çektiler ve filmleri için birçok uluslar arası ödül kazandılar. 
Bunlardan biri de kısa filmleri Hayvan (2017) için Cannes Cine-
fondation’un 2.lik ödülüdür. Filmleri: Kirli (kısa, 2015), Hayvan 
(kısa, 2016), Soğuk (2016), Post (2020) 

Born in 1989 in Tabriz, Bahman and Bahram Ark are twin brothers who 
are both graduates of Iranian National Film School. Bahman firstly 
studied painting and Bahram studied carpet design. They have made 
couple of short films and two feature films and received numerous national 
and international awards for their films, including the Cinefondation’s 
2nd Prize for Animal in Cannes 2017. Their films are: Unclean (short 
film, 2015), Coldness (feature, 2016), Animal  (short film, 2017), The 
Skin (feature, 2020)
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Yulia Zakharova

Yulia Zakharova, Kazan Devlet Kültür Enstitüsü Sinema ve Televiz-
yon Yönetmenliği Bölümü öğretim üyesi, Doçent. Yönetmen, senarist, 
Tataristan ve Rusya Federasyonu Tiyatro Figürleri Birliği üyesi. Çok 
sayıda uluslararası ve Tüm-Rusya festivalleri ve yarışmalarında ödüllü.

2016—İlk Açık Cumhuriyet Senaryo yarışmasında kısa kurmaca film 
ödüllü.

2017—13. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali, Halima filmi 
için Rusya Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü “Beyaz Fil”. Bu film, Kal-
küta Uluslararası Kült Film Festivali’nde din hakkında en iyi film oldu 
ve ayrıca Kült Eleştirmen Film Ödülü’nü kazandı. Move Me Producti-
ons Belçika Film Festivali’nin finalisti ve Rusya’daki Uluslararası Film 
Festivali “Catharsis”in yarı finalisti oldu.

Yulia Zakharova is an Ass. Prof. of the Dept. Of Film and Tv Directing at 
Kazan State Institute of Culture. Dirrector, screenwriter, member of the Union 
of Theatrical Figures of Tatarstan and the Russian Federation. Winner of 
numerous international and All-Russian festivals and competitions. 

2016—Winner of the first Open Republican Screenplay competition of short 
feature films

2017—The 13. Kazan International Festival of Muslim Cinema, Prize of 
the Guild of Film Critics of Russia “White Elephant” for the film Halima. 
This film became the Best film about religion at Calcutta International Cult 
Film Festival and won also the Cult Critic Film Award. It was the finalist of 
the Move Me Productions Belgium Film Festival, and a semi-finalist of the 
International Film Festival “Catharsis” in Russia.

İçten ve sonsuz bir dostluğun hikayesi...
Zakir, çocukluğundan beri atların yanında vakit geçirmeyi sever ve onlarda gerçek sadakati ve samimiyeti 
bulur. Bir Sabantuy bayramında kendine güvenen ve kurnaz Temirtaş, alçak bir hileyle yetenekli ve dene-
yimli bir güreşçi olan Zakir’in babası Kadircan’la olan mücadelesini kazanır ve Zakir’in hayatında büyük 
ve beklenmedik değişiklikler meydana gelir. Bir süre sonra Temirtaş, Kadircan’ın evine gelir ve ona kötü 
rüyalar gördüğünü, yaptığı kötülüğü anlatır ve ona özrünün bir simgesi olarak kısrağını verir. Kadircan, 
bilge dede Safa sayesinde Temirtaş’ı bağışlama gücünü bulur. Kısa bir süre sonra kısrak dünyaya bir tay 
getirir. Zakir, tayı görür görmez ona “öne çıkan” anlamına gelen, Tarlan adını verir. Ancak bir gün onun bu 
sevinci, Tarlan’ın ciddi şekilde yaralayan kurtların saldırısıyla gölgelenir. Üç yıl sonra, kurtların ısırmasından 
hiçbir iz kalmaz ve şimdi yetişkin Tarlan ve Zakir’in Sabantuy bayramının ilk yarışlarında kazanmak için 
yeni bir hedefleri vardır. 

The story of a sincere and eternal friendship...
Since childhood, Zakir loves to spend time with horses and finds true loyalty and intimacy in them. At a Sabantuy 
feast, the confident and cunning Temirtaş wins a battle with a talented and experienced wrestler, Zakir’s father 
Kadirjan, with a vile deception, and Zakir’s life undergoes major and unexpected changes. After a while, Temirtaş 
comes to Kadirjan’s house and tells him that he had bad dreams, and tells him what he did, and gives him his mare 
as a symbol of his apology. Thanks to the wise grandfather Safa, Kadirjan finds the strength to forgive Temirtaş. A 
short time later, the mare brings a foal to the world. As soon as Zakir sees the foal, he names it Tarlan, which means 
“highlighted”. But one day, his joy is marred by the attack of the wolves, which seriously injures Tarlan. Three years 
later, there is no trace of the wolves’ bite, and now grown-up Tarlan and Zakir have a new goal to win in the first 
races of the Sabantuy feast.

2022, Tataristan/Rusya - Kazakistan, 90 dk., Renkli, Tatar Türkçesi
2022, Tatarstan-Kazakhstan, 90 min., Color, Tatar

TARLAN

Yönetmen / Director: Yulia Zakharova
Senaryo Yazarı / Script: B. Shekerov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Aidar Ospanov
Müzik / Music: Timur Mudarisov
Oyuncular / Cast: Bekezhan Mayasarov, Yergenbay Abu, Yerzhan Nurmbet, Alsu, Abulkhanova, Ravil Sharafiev
Yapımcı / Producer: Milyausha Aituganova, Almagul Tleukhanova
Yapım / Production: Tatarkino (Tataristan/Rusya)-Almapictures LLP (Kazakistan)



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

5150

Roland Oorzhak

Filmin olayları 1919’da Tuva Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşir. Kızıl Ordu askeri, Kazak 
müfrezesinin kuşatmadan çıkmasına yardım ettiği için tutsak Arat’ı idama getirmelidir. 
Yolda, kahramanlar sadece ruh ve bedenin gücü için değil, aynı zamanda inandıkları 
idealler için de test edilecektir.

The events of the film take place in 1919 on the territory of the Republic of Tuva. The Red Army 
soldier must execute the captive Arat for helping the Cossack platoon escape the encirclement. 
On the way, the heroes will be tested not only for the strength of the soul and body, but also for 
the ideals in which they believe.

2021, Tuva / Rusya, 78 dk., Renkli, Rusça-Tuvaca
2021, Tuva / Russia,78 min., Color, Russian-Tuvan

ÇELİK RÜZGARLAR
Steel Winds

Yönetmen / Director: Roland Oorzhak
Senaryo Yazarı / Script: Vitaly Petrov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Khaya Moğol
Müzik / Music: Cengiz Sorzhu
Oyuncular / Cast: Denis Engel, Orlan Oyun, Valentina Prokopenko, Öner Kyzyl-ool, 
Aleksandr Minin, Pavel Machnev, Ai-Churek Ondar
Yapım / Production: Tuva Film

Yönetmen. Güreş antrenörü baba ile ilkokul öğretmeni bir annenin 
oğludur. Moskova Devlet Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi derecesi 
ile mezun oldu.

25 yaşında ilk filmi olan “Chugle sen deesh”i amatör bir kamerayla 
çekti ve filmi çekmek için yaklaşık 5 bin ruble harcadı. Filmin gişe 
gelirleri yaklaşık 200 bin rubleye ulaştı.

İlk profesyonel çalışması olan “Bardo”yu ise 2019’da yönetti. İkinci 
uzun metrajlı filmi “Çelik Rüzgârlar” 2021’de gösterime girdi.

Director. He is the son of a wrestling coach father and a primary school 
teacher mother. He graduated from Moscow State University with a 
degree in Political Science.

At the age of 25, he shot his first movie “Chugle sen deesh” with an 
amateur camera and spent about 5,000 rubles to shoot the movie. The 
box office revenues of the film amounted to about 200 thousand rubles.

He directed his first professional work, “Bardo”, in 2019. His second 
feature film “Winds of Steel” was released in 2021.



BELGESEL FİLM
YARIŞMASI

Documentary Film 
Competition
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“Balkanların Türkçe Hafızası” filmi, Kosovalı Prof. Nimetullah ve Prof. Tacida Zubce-
viç Hafız’ın hayatını merkez alır. Balkanlarda azınlığa düşmüş derin Türk kültürünün 
hafızası tehlike altındadır. Bütün anadillerin rüyaları gibi...

The film “Turkish Memory of the Balkans”, centers on Prof. Nimetullah and Prof. Tacida 
Zubcevic lives. The memory of the deep Turkish culture, which has fallen into the minority 
in the Balkans, is in danger. Like all mother tongues’ dreams...

2022, Türkiye, 52 dk., Renkli, Türkçe
2022, Turkey, 52 min., Color,, Turkish

BALKANLARIN TÜRKÇE HAFIZASI
Turkish Memory of the Balkans

Yönetmen - Senaryo Yazarı / Director - Script: İsmet Arasan
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Berkan Curi, Taner Akcil, İlker Akülker
Müzik / Music: Erdal Güney
Yapımcı / Producer: İsmet Arasan
Yapım / Production: Kanka Film Yapım

Film yönetmeni ve yazar. 1980’de 
İstanbul Belediyesi Tepebaşı De-
neme Sahnesi Kursu’yla başlayan 
mesleki eğitimini 1980’de Dostlar 
Tiyatrosu Okulu’ndan, 1985’te 
MSÜ Sinema Televizyon Ana Sa-
nat Dalı’ndan mezun olarak sür-
dürdü. 1980-1988 yıllarında; Suha 
Arın, Halit Refiğ, Okan Uysaler ve 
Kartal Tibet’in çeşitli filmlerinde yö-
netmen yardımcısı olarak çalıştı. 
Seslendirmeci, metin yazarı ve 
yönetmen olarak birçok belgesel 
filme imza attı. Ürünleri arasında 

tanıtım filmleri, kamu yararı spotları, özgün senaryolar, yazı ve şiirler 
de bulunmaktadır. Belgesel film alanında uzmanlaştı. Filmleri yurt 
içi ve dışında çeşitli festivallere katıldı, televizyonlarda gösterildi ve 
ödüller kazandı. Çeşitli okul ve kurumların Sinema-TV bölümlerinde 
eğitmenlik yapan Arasan, serbest olarak çalışmaktadır.

Yönetmen Filmografisi: Gülçınar İlhami Emin – 2017, Balkanların 
Kalbindeki Sahne – 2014, Adakale Kayıp Yurdun Ağrısı – 2008, 
Sırat - 2005 / Yüksel Aydın, İsmet Arasan

Film director and writer. He continued his professional education, which 
started with Istanbul Municipality Tepebaşı Experimental Stage Course in 
1980, by graduating from Dostlar Theater School in 1980, and from MSU 
Cinema and Television Main Art Branch in 1985. During the years 1980-
1988, he worked as an assistant director in various films of Suha Arın, Halit 
Refiğ, Okan Uysaler and Kartal Tibet. He has made many documentary 
films as a sound manager,  copywriter and director. Among its products 
are promotional films, public benefit spots, original scenarios, writings 
and poems. He specialized in documentary film. His films participated 
in various festivals at home and abroad, were shown on television and 
won awards. Arasan, who teaches at Cinema-TV departments of various 
schools and institutions, works as a freelancer.

Director Filmography: Gülçınar İlhami Emin – 2017, Scene in the Heart 
of the Balkans – 2014, Adakale The Pain of the Lost Homeland – 2008, 
Sırat - 2005 / Yüksel Aydın, İsmet Arasan

İsmet Arasan
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Rusların Tebriz’i işgalinin ilk gününde, şehrin duvarlarına Tebriz garnizon komutanı 
tarafından imzalanmış afişler asıldı. Bunların her biri hem Rusça hem de Farsçaydı:
“Bugün itibariyle Tebriz şehrinde sıkıyönetim ilan ediliyor. Saat 18.00’den sonra 
dışarıya çıkmak yasaktır…”

On the first day of the Russian occupation of Tabriz, posters were put up on walls in the city, 
which had been signed by the commander of the Tabriz garrison. Each of these were both in 
Russian and in Persian and read thus: 
“As of this day, the city of Tabriz is under martial law. After 6 pm, it is forbidden to…”

2022, İran, 63 dk., Azerbaycan Türkçesi
2022, Iran, 63 min., Azari Turkish

TEBRİZ'İN İŞGALİNDEN HATIRALAR
Memories of the Occupation of Tabriz 

Yönetmen / Director: Abdolhossein Laleh
Görüntü Yönetmeni / Cinematography:  Shahabeddin Ramazani
Kurgu / Editing: Shahla Jamshidi. Mehdi Rezaee
Yapım / Production: Visual Focus Film
Yapımcılar / Producer: Abdolhossein Laleh, Orhan Koçak, Uğur Deniz Terzioğlu

İran Sanat Akademisi öğretim üyesi 
olan Abdolhossein Laleh, 1962 yılın-
da İran’da doğdu. Lisans ve yüksek 
lisansını oyun yazarlığı alanında Tah-
ran Üniversitesi Sinema ve Tiyatro 
Fakültesi’nde, doktorasını ise Ankara 
Üniversitesi Radyo Televizyon ve Si-
nema bölümünde tamamladı. Yazdığı 
birçok oyun, Tebriz, Tahran, Bakû gibi 
şehirlerde sahnelendi. Televizyon için 
programlar hazırladı. Bunlar arasında 
iki bölümden oluşan “Yunanlılar” isimli 
tele-tiyatro ve yedi bölümden oluşan 
“Türk Sanatıyla Tanışalım” isimli bel-
gesel dizi bulunmaktadır. Son çalışma-

sı, 2014’ten 2021’e kadar süren “Tebriz’in İşgalinden Hatıralar” isimli 
belgeseldir. 

Abdolhossein Laleh otuz yılı aşkın Tebriz ve Tahran’ın çeşitli üniversi-
telerinde sinema, tiyatro ve iletişim fakültelerinde ders vermiştir. Elliden 
fazla bilimsel makale yayımlamış ve 150’den fazla tez danışmanlığı 
yapmıştır. “Iran Edebiyatının İran Modern Sinemasındaki İzleri” isimli 
Türkçe yazdığı ve İstanbul’da yayımlanan çalışması, İran’da basılan on 
beş kitaptan biridir. 

Abdolhossein Laleh, a faculty member of the Iranian Academy of Arts, was 
born in Iran in 1962. He completed high school and secondary school in Tabriz. 
He completed his BA and MA in playwriting at Tehran University - Faculty of 
Cinema and Theater. He earned his doctorate degree in Radio, Television and 
Cinema at Ankara University. He brought many plays he wrote to the stage in 
different cities such as Tabriz, Tehran and Baku like “Haydar Babaye Salam” 
which stayed on the stages for more than 9 years - in different time periods - 
and hold the audience records at its own time. 

Abdolhossein Laleh has taught at various art universities (cinema, theater 
and communication faculties) in Tabriz and Tehran for more than 30 years. 
He has published more than 50 scientific articles and supervised more than 
150 thesis. The book titled “Traces of Iranian Literature in Iranian Modern 
Cinema”, which he wrote in Turkish and published in Istanbul, is one of the 
15 books he published in Iran. 

He made many Tv programs which one of the most important of them is the 
two-part teleplay named “Greeks”, and the documentary series “Let’s Meet 
with Turkish Art” consisting of 7 episodes. The last film he made is a docu-
mentary called “Memories from the Occupation of Tabriz”, which ran from 
2014 to 2021.

Abdolhossein Lale 
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Gazeteci Şahin Hacıyev, Ermeni-Azerbaycan ihtilafının kökenlerini ve nedenlerini araştırıyor 
ve aynı sorulara yanıt arayan Ermeni temsilcilerle iletişim kuruyor. Arşiv materyalleri, on 
dokuzuncu yüzyılda dünya güç merkezlerinin Ermenileri Türklerle karşıkarşıya getirdiğini 
kanıtlıyor. Bu süreçlerin zirvesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında, büyük güçlerin Osmanlı 
Devleti içindeki beşinci kol faaliyetleri sonucu harekete geçen bazı azınlıkların kendi dev-
letlerine karşı silahlı bir isyan çıkarmalarıydı.
1915’te Türkiye’den kaçan Ermenilerin soyundan araştırmacı Filip Ekozyants ve Azerbay-
can’ı terk etmek zorunda kalan Georgy Vanyan, Şahin Hacıyev ile birlikte “Bu neden 100 
yıl önce oldu?” ve “Neden şimdi?” sorularına cevap arıyorlar. Yabancı arşivler, yabancı 
tarihçiler üçüncü güçlerin rolünü ortaya koymakta ve o yılların olaylarının anlaşılmasına 
yardımcı olmaktadır.
Şahin Hacıyev, günümüz Ermenistan’ında ve bugünün seçkinlerinde günün sorularına cevap 
arıyor. Türkiye Ermenilerini Ermenistan’daki hemşehrileriyle karşılaştırarak, 1915 trajedisine 
yol açan sebeplerle Karabağ’daki Ermenilerin mevcut durumunun temelde benzer olduğu 
sonucuna varıyor. Dolayısıyla yüz yıl önce olduğu gibi bugün de asıl soru aynı: Bu millet, 
içinde bulunduğu sonsuz tarihi çıkmazdan bir çıkış yolu bulabilecek mi? Olayların gösterdiği 
gibi, Ermeniler düşüncesini değiştirmeden, tarihi mitlerden vazgeçmeden, Georgi ve Filip 
gibi kişiler olmadan bunu başaramayacaklardır.

Journalist Şahin Hajiyev investigates the origins and causes of the Armenian-Azerbaijani 
conflict and communicates with Armenian representatives seeking answers to the same 
questions. Archival materials prove that in the nineteenth century world power centers 
brought the Armenians against the Turks. The peak of these processes was the armed revolt 
of some minorities against their own states as a result of the fifth column activities of the 
great powers within the Ottoman Empire during the First World War.

Researcher Filip Ekozyants, descendant of Armenians who fled from Turkey in 1915, and 
Georgy Vanyan, who had to leave Azerbaijan, together with Şahin Hacıyev, search for the 
answers for “Why did this happen 100 years ago?” and “Why now?” Foreign archives, 
foreign historians reveal the role of the third forces and help understand the events of 
those years.

Şahin Hajiyev seeks answers to the questions of the day in today’s Armenia and today’s 
elite. Comparing the Armenians of Turkey with their compatriots in Armenia, he concludes 
that the current situation of the Armenians in Karabakh is basically similar to the reasons 
that led to the tragedy of 1915. Therefore, the main question is the same today as it was 
a hundred years ago: Will this nation find a way out of its eternal historical impasse? As 
events indicate, Armenians will not be able to achieve this without changing their minds, 
without giving up historical myths, without people like Georgi and Filip.

2022, Azerbaycan, 51 dk., Renkli, Azerbaycan Türkçesi
2022, Azerbaijan, 51 min., Color

DALAN

Yönetmen / Director: Teymur Şahinoğlu
Senaryo yazarı / Script: Şahin Hacıyev
Görüntü yönetmeni / Cinematography: Alisa Tareliçeva
Besteci / Composer: Cavad Tağızade
Oyuncular / Cast: Şahin Hacıyev, Georgy Vanyan, Filip Ekozyants
Yapım / Production: Fil Production
Yapımcı / Producer: İsmayıl Safarali

Teymur Şahinoğlu, 1982’de Azerbaycan’ın Bakü şehrinde doğdu.
Sinema alanına girmeden önce Azerbaycan’da çeşitli iş yapıla-
rında pazarlama direktörü olarak çalıştı.”Dalan” ilk uzun metrajlı 
belgesel film çalışmasıdır.

Teymur Şahinoğlu was born in Baku, Azerbaijan in 1982. Before ente-
ring the field of cinema, he worked as a marketing director in various 
business structures in Azerbaijan. “Dalan” is his first feature-length 
documentary film work.

Teymur Şahinoğlu
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Bu belgesel, en ünlü Türkmen müzik aletlerinden biri olan gazma-dutar’a adanmış-
tır. Film, tarihi verilere dayanarak dutarın tarihini, kökenini, üretimini ve Türkmen 
müzik sanatındaki rolünü anlatıyor. Bahşi sanatının gelişmesiyle birlikte bu sanat 
büyük önem kazanmıştır. Film, dutar çalma sanatının özelliklerini ve halk arasındaki 
popülaritesini yansıtıyor. Devletin milli dutar sanatının gelişmesi ve bu sanatın mü-
kemmelleştirilmesi için sarf ettiği çabalar büyük önem arz etmektedir.

This documentary is dedicated to one of the most famous Turkmen musical instruments 
- gazma-dutar. Based on historical data, the film tells the history, origin, production and 
role of dutar in Turkmen music art. With the development of the art of bakhshi, this art has 
gained great importance. The film reflects the characteristics of the art of playing dutar and 
its popularity among the public. The efforts of the state for the development of the national 
dutar art and for the perfection of this art are of great importance.

2022, Türkmenistan, 41 dk., Renkli, Türkmence
2022, Turkmenistan, 41 min., Color, Turkmen

DUTARIN AVAZI

Yönetmen / Director: İskendermuhammed Annamuhammedov
Yapım / Production: Oğuzhan adındaki Türkmenfilm Birleşiği / Turkmenfilm Studio 
named after Oguzhan

İskendermuhammed
Annamuhammedow

6160
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Kıbrıs’ta Rum saldırıları sonucu Türk köylerinde insanlar katledilmiş ve köylerini terk 
etmeye başlamıştı. 6-7 Şubat 1964 tarihinde de aynı saldırı Arpalık Köyüne düzen-
lenmiş, Rum askerleri Türk köyündeki insanları katletmek istemiştir. Bu bağlamda 
köyde çatışmalar yaşanmış ve bir gün sonrasında Türkler evlerini, eşyalarını geride 
bırakıp köylerini terk etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan göçün tanıkları ve o dönemde 
yaşanan acılar canlı tanıkların gözüyle belgesel çalışmasına aktarılmıştır.

As a result of Greek attacks in Cyprus, people were killed in Turkish villages and they started 
to leave their villages. The same attack was carried out on the village of Arpalık on Febru-
ary 6-7, 1964, and the Greek soldiers tended to massacre the people in the Turkish village. 
In this context, clashes took place in the village and one day later, the Turks had to leave 
their villages, leaving their homes and belongings behind. Witnesses of the migration and 
the pain experienced at that time were transferred to documentary work through the eyes of 
live witnesses.

2019, KKTC, 35 dk., Renkli, Türkçe
2019, TRNC , 35 min., Color, Turkish

GÖÇÜN HİKAYESİ ARPALIK
The Story of Migration Arpalık

Yönetmen - Senaryo Yazarı / Director - Script: Muharrem Özdemir
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Muharrem Özdemir 
Müzik / Music: Hakan Mengüç
Yapım / Production: BRT, Girne Amerikan Üniversitesi

Muharrem Özdemir

Akdeniz Karpaz Üniversitesi/Yrd.Doç.Dr. (Kitle İletişimi), 2017
Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi, Basın Yayın Bölüm Başkanı ve 
Öğretim Üyesi (2019-Halen)
BRT Belgesel Yönetmenliği ve Yapımcılığı (2014-Halen)
Genelkurmay Başkanlığı Foto Film Merkez Komutanlığı, Kıbrıs ve Çanakkale 
Görsel Arşiv Çalışması, 2012-13
TRT’de Çanakkale ve Kıbrıs Konulu Görsel Arşiv Çalışması, 2011-13
Kıbrıs Kültür Derneği Londra Şubesi, Kıbrıslı Türklerinin Milli Mücadele Yılların-
daki Faaliyetleri, Belgesel Sunumu, Londra, Mart 2020
2002 yılından itibaren Kıbrıs Türk Milli MÜcadelesi ile ilgili araştırma yapmakta, 
bu konularla ilgili belgesel ve kitap yazımını sürdürmektedir. Ayrıca tüm yerel 
kanallarda tv programlarına konuk olarak katılmakta, KKTC ve Anavatan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu, Milli Dava Kıbrıs Meselesi üzerine belgelerle 
konuları izleyicilere aktarmaktadır. 

Mediterranean Karpaz University/Assist.Prof.Dr. (Mass Communication), 2017
Girne American University Faculty of Communications, Press and Broadcasting De-
partment Head and Lecturer (2019-Present)
BRT Documentary Director and Producer (2014-Present)
General Staff Photo Film Central Command, Cyprus and Çanakkale Visual Archive 
Study, 2012-13
Visual Archive Study on Çanakkale and Cyprus on TRT, 2011-13
Cyprus Cultural Association London Branch, Activities of Turkish Cypriots in the Years 
of National Struggle, Documentary Presentation, London, March 2020
Since 2002, he has been conducting research on the Turkish Cypriot National Struggle 
and continues to write documentaries and books on these subjects. He also participa-
tes in TV programs in all local channels as a guest, and conveys the subjects to the 
audience with documents on the National Cause of Cyprus Issue given by the TRNC 
and the Motherland of Turkey.

6362
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Tercüman, doğumunun 170. yılına adanmış büyük eğitimci, halk figürü, yazar, ya-
yıncı, Tercüman gazetenin kurucusu İsmail Gaspıralı hakkında bir film. Belgeselin 
oluşturulması, büyük eğitimcinin görüş ve umutlarının, ilerici fikirlerinin ve bunları 
uygulamak için aşılması gereken engellerin bir yansımasıydı. Bu film, özellikle günü-
müzle ilgili zor sorulara yanıtlar veriyor: ne olursa olsun hayatta kalma ve gelişme. 
Etkinliği, Kırım Tatar sosyal yaşamında aydınlanma çağının başlangıcı oldu. Film, 
Kırım’da, Gaspıralı’nın yaşadığı ve çalıştığı şehirlerde, Simferopol, Bahçesaray’da 
yapıldı. Çekimler tarihi manzaralarda yapıldı: Zincirli Medrese, mektepler, İsmail 
Gaspıralı’nın ev-müzesi ve Bahçesaray’ın korunmuş eski sokaklarında. 19. yüzyılın 
son dönemini yeniden üretmek için, Kent Konseyi binaları, kafeler, kütüphaneler çe-
kimler için yeniden inşa edildi, çekimlerde 19. yüzyıl dönemine ait kostümler ve sahne 
malzemeleri kullanıldı. Filmin amacı, Kırım Tatar aydınlanma döneminin özü, anlamı 
ve sonuçları hakkında farkındalık yaratmaktı. Film, izleyiciyi, anlamlarını aktarmaya 
çalıştığı aydının motifleri üzerinde düşünmeye, bıraktığı mirasın özünü düşünmeye 
davet etmeyi amaçlıyor. 

2021, Ukrayna, 32 dk., Renkli, Tatar Türkçesi
2021, Ukraine, 32 min., Color, Tatar

TERCÜMAN
Terciman, Translator

Yönetmen / Director: Edem Asanov
Senaryo Yazarı / Script: Aziz Eskiyurtlı
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Marlen Yakubov
Müzik / Music: Cemil Karikov
Yapımcı / Producer: Elzara İslyamova
Yapımcı / Producer: Karadeniz Production

Edem Asanov

Karadeniz Production Stüdyosunun yetenekli bir yönetmenidir. 
Geleceğe dönük düşüncelerinde, Kırım Tatarlarının tarihi ve kültürü 
hakkında birçok tanınmış filmçalışması bulunmaktadır.

He is a talented director of Karadeniz Production Studio. There are a 
number of well-known films about the history and culture of the Crimean 
Tatars in his mind towards the future.

Tercüman is a film about the great educator, public figure, writer, publis-
her, founder of the newspaper Tercüman, İsmail Gaspıralı, dedicated to 
the 170th anniversary of his birth. The creation of the documentary was 
a reflection of the views and hopes of the great educator, his progressive 
ideas and the obstacles that had to be overcome to implement them. 
This movie answers tough questions about today, especially: survival 
and development no matter what. Its activity marked the beginning of 
the age of enlightenment in the Crimean Tatar social life. The film was 
made in the Crimea, in the cities where Gaspirali lived and worked, in 
Simferopol, Bahcesaray. Filming took place in historical landscapes: 
Zincirli Madrasa, schools, İsmail Gaspıralı’s home-museum and the 
preserved old streets of Bahçesaray. To reproduce the late 19th century, 
City Council buildings, cafes, libraries were rebuilt for filming, using 19th 
century costumes and props. The aim of the film was to raise awareness 
about the essence, meaning and consequences of the Crimean Tatar 
enlightenment period. The film aims to invite the audience to reflect on 
the motifs of the intellectual, whose meanings they are trying to convey, 
and to consider the essence of the legacy he left behind.

6564
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Marin Ludmila

Marin Lyudmila Dmitrievna, Dimitri Karaçoban Ulusal Gagauz 
Tarihi ve Etnografi Müzesi Direktörü olarak bu belgesel filmi ger-
çekleştirmiştir.

Marin Lyudmila Dmitrievna shot this documentary film as the Dire-
ctor of Dimitri Karaçoban National Museum of Gagauz History and 
Ethnography.

Filmde, Gagauz Yeri’nin başkenti Komrat’ın yakınlarında bulunan köylerden Beşal-
ma’nın tarihi ve insanları konu ediliyor. Kuruluşu 1790’lere dayanan köyün sahip 
olduğu zengin kültürel miras ve geleneklerden örneklere yer veriliyor. 
Filmde, Gagauzlar hakkında Moldova’da çekilmiş belgesel filmlerden ve Beşalma 
köyündeki Dimitri Karaçoban Tarih ve Etnografya Müzesi arşiv materyalleri kulla-
nılmıştır.

The film focuses on the history and people of Beşalma, one of the villages located near Comrat, 
the capital of the Gagauzia. There are examples of the rich cultural heritage and traditions 
of the village, which was founded in the 1790s.
In the film, documentary films about Gagauz people shot in Moldova and archival material 
of Dimitri Karaçoban History and Ethnography Museum in Beşalma village were used.

2021, Gagauz Yeri / Moldova, 28 dk, Renkli, Gagauz Türkçesi
2021, Gagauzia/Moldova, 28 min, Color, Gagauz 

BEŞALMA

Yönetmen / Director: Marin Ludmila
Senaryo Yazarı /Script: Kösä Mariya
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Kırım İvan
Yapım / Production: Dimitri Karaçoban Tarih ve Etnografya Müzesi
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Belgesel projesi, bozkırda farklı seviyelerde güç ve etkiye sahip olan kadınların ima-
jına odaklanıyor. Son on yılların çalışmaları, Türk-Moğol toplumunda kadın haklarının 
Doğu ve Batı ülkelerindeki çağdaşlarına göre ölçülemeyecek kadar geniş olduğunu 
göstermektedir. Film, Büyük Bozkır topraklarındaki Türk-Moğol, Altınordu sonrası 
devletlerin siyasi yaşamında kadınların rolü hakkında genel bir fikir ortaya konmasına  
izin veriyor.

The documentary project focuses on the image of women who had power and influence at the 
different levels in the steppe. The studies of the last decades indicate that the rights of women 
in Turkic-Mongolian society were immeasurably wider than those of their contemporaries 
in the countries of the East and West. The film allows to create a general idea about the 
women’s role in the political life of the Turkic-Mongolian, post-Horde states on the territory 
of the Great Steppe.

2021, Kazakistan, 52 dk., Renkli, Rusça, Kazak Türkçesi
2021, Kazakhstan, 52 min., Color, Russian, Kazakh 

AVRASYA'NIN HÜKÜMRANLARI
The Sovereigns of Eurasia

Yönetmen / Director: Aleksey Kamenskyi
Senaryo Yazarı /Script: Aigul Cherendiova, Ainur Mazibayeva
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: 
Yapımcı / Producer: Aigul Cherendinova 

Aleksey Kamenskyi

Belgesel film yönetmeni. UNESCO “Kazakistan Cumhuriyeti 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Ulusal Komitesi” 
Teknik Üyesi UNESCO video belgeleri alanında sertifikalı uzman
Kısa filmografi
2015 “Cennetin Ebedi Gözü Altında”
2016 “Fatima”
2017 “Terörle Mücadele”
2018 “Özel bir diyar. Kızılordu”
2019 “Nurken Abdirov. Oğullarımın en küçüğü”
2020 “Çelik Nesli”

Director of documentary films. Member of the Technical Committee 
“National Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage of the Republic of Kazakhstan” for UNESCO. Certified expert 
in the field of UNESCO video documentation

Short filmography
2015 “Under the Eternal Eye of Heaven”
2016 “Fatima”
2017 “Antiterror”
2018 “A special land. Qyzylorda”
2019 “Nurken Abdirov. The youngest of my sons”
2020 “Steel Generation”



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

7170

2022, Tataristan Özerk Cumhuriyeti/Rusya, Renkli, 38 dk. , Tatarca
2022, Tataristan Özerk Cumhuriyeti/Rusya, Renkli, 38 dk., Tatarca

TATARLAR YOLDA Tatars are on the Road

Yönetmen / Director: Salavat Yuzeev
Senaryo Yazarı /Script: Radif Kashapov, Salavat Yuzeev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Salavat Yuzeev, İlyas Gafarov
Müzik / Music: Radif, Oscar, Zarina, Juna, Usal
Yapımcı / Producer: Ildar Yagafarov, Marina Galitskaya
Yapım / Producer:  SK RT

Salavat Yuzeev

Modern dünyanın büyük bir sorunu, kültürü ve küçük milliyetlerin dilini korumaktır. Tatarların alternatifi, 
Tatar dilini korumak için ileri Tatar gençleri arasında protesto promosyonu yapan genç bir müziktir. 
2000 yılının başında, Kazan’da şehirli Tatarlar arasında, Tatar dilini koruma hareketi başladı. Tatar 
gençleri tarafından yaratılan “Ben Tatarca Konuşuyorum” adlı kampanya oldukça önemli bir rol oy-
nadı. Bu hareketin ilerlemesinde Tat Cult festivali ve Yummy Music etiketi önayak oldu. Bugün Tatar 
dilinin, şarkıların dili gibi aktif bir etkisi olmadığını görüyoruz, AIGEL ve Tatarka projeleri bunun bir 
örneğidir. Bu, gençler arasındaki gerçek hoşgörünün bir tezahürüdür. Yetişkin müzikseverlerin her 
zaman Tatarca olarak favori parçaları vardır: Usal, Yuna, Qaynar ve Radif Kaşapov, Oskar Yunusov 
ve Gauga, Zarina Vildanova ve The CheekLaWeek.

Grate problem of the modern world to preserve culture and to preserve language of small nationalities. Tatars 
alternative – is a young music of protest promotion among the advanced Tatar youth in order to preserve Tatars 
language. At the beginning of 2000, a movement to preserve the Tatar began in Kazan among the urban Tatars. 
A special role was played by the action &quot;Min Tatarcha soylasham&quot;, a unique project born by en-
thusiasts from among the advanced Tatar youth. Important stages in the development of these movements were 
the appearance of the Yummy music label and the Tat Cult fest. Today we see that not only Tatars have an active 
interest in the Tatar language, as the language of songs - an example of this is the viral effect of the AIGEL and 
Tatarka projects. This is a manifestation of true tolerance among the youth. An advanced music lover always 
has a few favorite tracks in Tatar: Usal, Juna, qaynar and Radif Kashapov, Oscar Yunusov and Gauga, Zarina 
Vildanova and The CheekLaWeek.

Yazar, film yönetmeni, Tataristan Cumhuriyeti Şeref Sanatçısı 
Tataristan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği ve Görüntü Yönetmenleri Birliği üyesi
G.R. Derzhavin Edebiyat ödülü sahibi, M. Salimzhanov Tiyatro Ödülü sahibi  
1982 yılında Kazan Devlet Üniversitesi Bilişim ve Sibernetik Fakültesi’nden 
mezun oldu.
2019 yılında, V.I Gerasimov VGIK’te Sinema-Tv alanında ileri eğitim kurslarını 
tamamladı. Kazan Devlet Kültür Enstitüsü’nde Film Yönetmenliği dersi 
vermektedir.
5 düzyazı ve dramaturji kitabının yazarı.
Kurmaca ve belgesel film yönetmeni, yaklaşık 50 belgesel ve bilim adamları 
ve kültürel şahsiyetler hakkında bir dizi TV programı çekti. Uluslararası film 
ve televizyon festivallerinden ödüller aldı.

Writer, film director, Honored Artist of the Republic of Tatarstan, member of the
Union of Writers and the Union of Cinematographers of the Republic of Tatarstan.
Laureate of the Prize after G.R. Derzhavin in literature; laureate of the Theatrical 
Prize of M. Salimzhanov. In 1982, he graduated from the Faculty of the IT and 
Cybernetics of Kazan State University.
In 2019, he completed advanced training courses in the field of Cinema and
Television at VGIK named after V.I. Gerasimov. Teaches Film Directing at Kazan 
State Institute of Culture.
Author of 5 books of prose and dramaturgy.
Director of fiction and documentary films, shot about 50 documentaries and a
series of TV programs about scientists and cultural figures. He has received awards 
from international film and television festivals.
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“Gelecek Bizimdir” belgesel filmi dramatik bir süreci anlatıyor. SSCB’nin resmi 
cumhuriyetlerinden biri olan Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin doğuşu, 
SSCB’nin diğer birçok cumhuriyetinden farklı olarak , Yakutistan’da patlak veren bu 
süreç bir iç savaşın zemininde ve bölgesel temsilcilerle sert bir çatışmada gerçek-
leşti. Yapılan toplantılarda sadece birkaç genç adam durumu tersine çevirebildiler 
ve ülkenin liderliğini Yakutistan’a cumhuriyet statüsü vermeye ikna edebildiler, bu 
da Yakutistan’daki iç savaşın uzlaşması ve sona ermesinin başlangıç noktasıydı. 
Film, Sovyet Cumhuriyetleri’nin oluşumu hakkında daha önce bilinmeyen gerçekleri 
yansıtıyor ve bu süreci o dönemin Yakut gençliğinin parlak temsilcileri adına sanatsal 
olarak anlatıyor. Çekimler, Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
100. Yıldönümüne denk gelecek şekilde gerçekleştirildi.

2022, Saha Cumhuriyeti/Rusya, 43 dk., Renkli, Rusça
2022, Sakha Republic/Russia, 43 min., Color, Russian

GELECEK BİZİMDİR
The Future is Ours

Yönetmen / Director: Aleksey Romanov
Senaryo Yazarı / Script: Oleg Sidorov, Aleksey Romanov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Mihail Kardashevsky 
Oyuncular / Cast: Vyacheslav Lavernov, Vasily Borisov, Dulustan Semyonov
Yapım / Production: Saha Cumhuriyeti Kültür ve Manevi Gelişim Bakanlığı, Saha 
Cum. Özerk Devlet Ulusal Film Şirketi “Sakhafilm” ve "Sreda" Stüdyosu
Sakha Republic Ministry of Culture and Spiritual Development, Sakha Rep. Autonomous State 
National Film Company “Sakhafilm” and “Sreda” Studio

The documentary film “The Future is Ours” describes a dramatic process. The birth 
of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, one of the official republics of the 
USSR, unlike many other republics of the USSR, this process that broke out in Yakutia 
took place on the backdrop of a civil war and a fierce conflict with regional representa-
tives. At the meetings held, only a few young men were able to reverse the situation and 
persuade the country’s leadership to give Yakutia the status of a republic, which was the 
starting point for the reconciliation and end of the civil war in Yakutia. The film reflects 
previously unknown facts about the formation of the Soviet Republics and artistically 
describes this process on behalf of the bright representatives of the Yakut youth of that 
period. Filming took place to coincide with the 100th Anniversary of the founding of the 
Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic.

Yapımcı, film yönetmeni, senarist
Tüm-Birlik Devlet Sinematografi Enstitüsü Film 
Yönetmenliği Fakültesi mezunu, Yakutya’nın 
ilk profesyonel film yönetmeni, Sergei 
Gerasimov’un atölyesi, 1986
Ulusal Devlet Film Şirketi Sakhafilm’in kurucusu, 
2005 yılına kadar sanat yönetmeniydi. 2016 
yılından itibaren tekrar bu göreve atanmış ve 
bu güne kadar çalışmalarını sürdürmektedir.
LLC Film Yapımcı Merkezi “Arctic Cinema” 
Direktörü
1996’dan beri Saha Cumhuriyeti Görüntü 
Yönetmenleri Birliği Başkanı
Rusya Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 

“Altın Kartal”, Rusya Sinematografi Akademisi “Nika” tam üyesi
Rusya’nın Onursal Görüntü Yönetmeni
Rusya Görüntü Yönetmenleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Rusya Film Yönetmenleri 
Birliği üyesi
Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Onurlu Sanatçısı

Producer, film director, screenwriter
Workshop of Sergei Gerasimov, Yakutia’s first professional film director, graduate of 
the Faculty of Film Direction of the All-Union State Institute of Cinematography, 1986.

Founder of the National State Film Company Sakhafilm, he was its artistic director until 
2005. He has been reassigned to this position since 2016 and continues to work to this day.
Director of the LLC Filmmaker Center “Arctic Cinema”
President of the Association of Cinematographers of the Republic of Sakha since 1996
Russian Academy of Motion Picture Arts and Sciences “Golden Eagle”, full member of 
Russian Academy of Cinematography “Nika”
Honorary Cinematographer of Russia
Member of the Board of the Union of Cinematographers of Russia, member of the Union 
of Film Directors of Russia
Honored Artist of the Republic of Sakha (Yakutia)

Aleksey Romanov
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2019, Dağıstan/Rusya, 34 dk., Renkli, Rusça
2019, Daghestan/Russia, 34 min., Color, Russian

SULİYETA

Yönetmen / Director: İlyas Bogatyrev
Senaryo Yazarı /Script: İlyas Bogatyrev
Yapımcı / Producer: Elana Kusova

İlyas Bogatyrev

Suliyeta Kusova-Çuho Kafkasya’nın en cesur kadını olarak adlandırıldı. Bundan utanıyordu 
ama hayatı boyunca bir erkek gibi mücadele etti—çocuklukta edindiği kalp hastalığı ve … 
adalet için. Doktorlar doğum yapmasını yasakladı, ancak o üç çocuğunu dünyaya getirdi ve 
büyüttü. Ona istirahat ve tedavi önerildi, ancak Rusya’nın en aktif kadınlarından biriydi. Ona 
eleştiri yapmaması tavsiye edildi, fakat katı politikacılara açıkça karşı çıktı. Hiç kimse projesine 
inanmadı ama uluslararası bir film festivali meydana getirdi ve yönetti. “Suliyeta”, “Kunaki”Film 
Festivalinin kurucusu ve ilk yönetmeninin hayatına adanmıştır. Suliyeta Kusova-Çuho (1951-
2018) bir kültür bilimcisi, eğitimci ve sosyo-politik aktivisttir. Rusya Federasyonu halklarının 
ulusal kültürlerinin korunmasını aktif olarak savunmuştur. Avrasya halkları arasında uluslararası 
diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Onun çabaları ve coşkusu sayesinde 
“Kunaklar”, Rusya’daki en önemli kültürel olgularından biri haline geldi.

Suliyeta Kusova-Chukho was called the bravest woman in the Caucasus. She was ashamed of it, but 
she fought like a man all her life—for heart disease she had since childhood and … for justice. Doc-
tors forbade her to give birth, but she gave birth to and raised her three children. She was offered rest 
and treatment, but she was one of the most active women in Russia. She was advised not to criticize, 
but openly opposed strict politicians. No one believed in her project, but she created and directed an 
international film festival. “Suliyeta” is dedicated to the life of the founder and first director of the 
“Kunaki” Film Festival. Suliyeta Kusova-Chukho (1951-2018) was a cultural scientist, educator and 
socio-political activist. She actively advocated the preservation of the national cultures of the peoples 
of the Russian Federation. International among the peoples of Eurasia contributed to the development 
of dialogue and cooperation.Thanks to his efforts and enthusiasm, “Kunaks” have become one of the 
most important cultural phenomena in Russia.

Gazeteci, yapımcı, yazar ve belgesel yönetmeni; kamu kuruluşu 
ve film festivali “Kunaki” başkanı.
Uzun yıllar ana Rus televizyon kanallarında çalıştı. Eski SSCB 
topraklarındaki çeşitli askeri çatışmaları ele aldı. Mesleki görevini 
yerine getirme cesareti nedeniyle ülke çapında televizyon ödülü 
“Tefi” ile ödüllendirildi. Gazeteci Sendikaları Konfederasyonu’nun 
cesaret ve profesyonellik ödülü sahibi. Rusya Federasyonu’nun 
ilk Başkanı tarafından kişiselleştirilmiş bir saatle ödüllendirildi. 
Bir dizi uluslararası film festivalinin adayı ve ödülü sahibi. Türk 
Dili Konuşan Ülkeler ve Bölgeler Görüntü Yönetmenleri Derne-
ği (merkezi İstanbul’da) Yürütme Kurulu Üyesi. Bir dizi Rus ve 
uluslararası film festivalinin jüri üyesi ve başkanı. Bir muhabirin 
sıcak noktalarda çalışması, adam kaçırma ve terörle mücadele 
hakkında “Bir Kişinin Bedeli” belgesel hikayesinin yazarı.

Journalist, producer, writer and documentary director; President of the 
public organization and the film festival “Kunaki”.
For many years he worked on the main Russian television channels. 
He covered various military conflicts in the territory of the former 
USSR. He was awarded the nationwide television award “Tefi” for 
his courage to fulfill his professional duty. Winner of the Courage and 
Professionalism Award of the Confederation of Journalists’ Unions. 
Awarded a personalized watch by the first President of the Russian 
Federation. Nominee and winner of a number of international film festivals. 
Member of the Executive Board of the Association of Cinematographers 
of Turkic Speaking Countries and Regions (headquartered in Istanbul). 
Jury member and chairman of a number of Russian and international 
film festivals.
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2020, Çuvaşistan Cumhuriyeti/Rusya, 57 dk, Rusça ve Çuvaşça
2020, The Chuvash Republic/Russia, 57 min, Russian and Chuvash language

ESKİ VOLGA'NIN SIRRI
The Mystery of Old Volga

Yönetmen / Director: Yuri Yuman
Senaryo Yazarı /Script:  Sergey Shcherbakov

Film, Orta Volga bölgesinin tarihinin unutulmuş sayfalarını açıyor ve Rus kroniklerine 
ve Çuvaş halkının tarihi geleneklerine dayanıyor. Eski Volga çok şey gördü… 15. 
yüzyılın ortalarında Volga Bulgarlarının harap ve yağmalanan toprakları barış ve gü-
venliğe muhtaçtı. Bulgarların liderleri Tarkhanlar Şeptak ve Kazanbay, bir zamanlar 
Büyük Bulgar Krallığını yeniden canlandırmak için gözden düşmüş Altın Orda Hanı 
Ulu-Muhammed’in ordusundan destek buldular. Ancak Han’ın oğlu genç ve gururlu 
Cengizid Mahmutek’in hırsları onu ele geçirecek ve tek başına yönetme fırsatı uğruna 
ihanete gidecektir. Gurur ve ihanet, halkların kaderini kırmak ...

The film opens the forgotten pages of  history of the Middle Volga region and is based on 
Russian chronicles and historical traditions of the Chuvash people. The old Volga witnessed 
a lot… In the middle of the 15th century, the devastated and plundered lands of the Volga 
Bulgars were in need of peace and security. The leaders of the Bulgars, the Tarkhans Shep-
tak and Kazanbay, found support from the army of the once disgraced Golden Horde Khan 
Ulu-Muhammad to revive the Great Bulgarian Kingdom. However, the ambitions of the young 
and proud Cengizid Mahmutek, the son of the Khan, will overtake him and he will betray him 
for the opportunity to rule alone. Pride and betrayal, to break the fate of peoples ...

Yuri Yuman

Yuri Sergeev (Yuman), 1986’da Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cum-
huriyeti’nin Urmar ilçesi Saruy köyünde doğdu. 2006’da I.N. Ul-
yanov Çuvaş Devlet Üniversitesi’ne girdi. Bu yıldan 2010’a kadar 
Çuvaş Cumhuriyet Kültür Okulu’nda öğretmenlik yaptı. 2012’de 
S. Gerasimov’un adını taşıyan Moskova Devlet Sinema Enstitü-
sü’nün (VGIK) yüksek kurslarından onur derecesiyle  mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından SİGMİS Records’ta ses tasarımcısı ve 
ses mühendisi olarak çalıştı. Ses mühendisi olarak, ünlü tiyatro 
ve sinema sanatçılarının katıldığı bir televizyon dizisi ve belgesel 
projesini yeniden seslendirdi. 50’den fazla belgesel ve oyun filmi 
seslendirdi. 2015 yılında ilk filmi olan “Büyük İnsanların Tarihi”ni 
çekti.

Yuri Sergeev (Yuman) was born in 1986 in the village of Saruy, Urmar 
district of the Chuvash Republic of Russia. In 2006 he entered Chuvash 
State University. From this year to 2010, he taught at the Chuvash 
Republican School of Culture. In 2012, he graduated with honors from 
the higher courses of the Moscow State Cinema Institute (VGIK) named 
after S. Gerasimov.
After his graduation, he worked as a sound designer and sound engineer 
at SIGMIS Records. As a sound engineer, he performed a television 
series and documentary project with the participation of famous theater 
and film artists. He has voiced more than 50 documentaries and game 
films. In 2015, he shot his first film, “The History of Great People”.
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2021, Özbekistan, 27dk., Renkli, Özbek Türkçesi
2021, Uzbekistan, 27 min., Color, Uzbek

İNSAN KARANLIĞIN ARDINDAKİ IŞIK
İNSON Zulmat Ortidağı Nur
Human Light Behind Darkness

Yönetmen / Director - Senaryo Yazarı / Script: Furkat Usmanov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Jakhongir İbragimov
Müzik / Music: Le Luu Lien

Yapım / Production: Spectre Studio

Yapımcı / Producer : Firdavs Abdukhalikov

Suriye’de DAEŞ terör örgütü saflarına katılan Özbek erkeklerinin, ülkelerinde bırak-
tıkları eş ve çocukları zor günler geçirir. Filmde yurt dışına giden kocalarının ardından 
farklı ülkelere gidip meşakkatli  zamanlar geçiren kadınların tanıklıklarına yer veriliyor.

The wives and children of Uzbek men, who joined the ranks of the ISIS terrorist organization 
in Syria, left in their country, have a hard time. The film features the testimonies of women 
who went to different countries after their husbands who went abroad and went through 
harsh times.

Furkat Usmanov

Özbekistan ve Orta Asya ülkeleri arasında yönetmen-dokumentalist, 
senarist ve yapımcı olarak bilinir. Yaratıcı kariyeri boyunca çeşitli 
belgesel sinema formatlarında çalıştı. Bugüne kadar yönetmen 
olarak 6 belgesel çekmiştir. Ayrıca, 12 belgesel filmin yanısıra 2 
uzun metrajlı filmin de senaryo yazarıdır.  

He is known as a director-documentalist, screenwriter and producer 
among Uzbekistan and Central Asian countries. He has worked in various 
documentary film formats throughout his creative career. He has shot 
6 documentaries as a director so far. He is also the scriptwriter of 2 
feature films as well as 12 documentaries.
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2022, Kırgızistan, 56 dk., Renkli, Kırgız Türkçesi
2022, Kyrgyzistan, 56 min.,Color, Kyrgyz

KIRGIZ'IN YİĞİT KIZLARI
Kyrgyzdyn kyraan kyzdary
Kyrgyz Hero Girls

Yönetmen / Director - Senaryo Yazarı / Script: Asel Jurayeva
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Amanbek Ajımat, Karaş Janışov
Yapım / Production: T. Okeyev “Kırgızfilm” Stüdyosu

Çeşitli spor dallarında uluslararası yarışmalara katılıp üstün başarılar kazanan Kır-
gız sporcu kızların hayatı konu ediliyor. Moğolistan’da Nisan 2022’de düzenlenen 
Asya Güreş Şampiyonluk Müsabakalarına günler kala genç güreşçilerin birbirleri 
ve çevreleriyle ilişkileri, değişen psikolojileri ve yaşadıkları problemler filmin odak 
noktasını oluşturmaktadır. 

The life of Kyrgyz athlete girls, who participated in international competitions in various 
sports and won outstanding achievements, is the subject of this documentary. The relation-
ship between the young wrestlers and their environment, their changing psychology and the 
problems they face, are the focus of the film, days before the Asian Wrestling Championship 
Competitions held in Mongolia in April 2022.

Asel Jurayeva

Yönetmen, yapımcı. Kırgızistan’da Tazar film şirketinin direktörü olan 
Asel  Jurayeva, 2010 yılından bu yana Asya’nın Yaratıcı Kadınları 
Vakfının başkanlığını yürütmektedir.

Filmografi
Mutluluğun Beşiği (kısa belgesel) 2010
Mekke’ye Giden Yol (kısa belgesel) 2011
Sınır (kısa belgesel) 2014
Savaştan Bahsetmeyi Sevmiyordu 2015
Tanrının Hediyesi (uzun metrajlı film) 2022
Kırgız’ın Yiğit Kızları (belgesel) 2022 

Director, producer. Asel Jurayeva, the director of the Tazar film company 
in Kyrgyzstan, has been the chairman of the Creative Women of Asia 
Foundation since 2010.

Filmography
Cradle of Happiness (short documentary) 2010
The Road to Mecca (short documentary) 2011
Frontier (short documentary) 2014
Didn’t Like Talking About War 2015
God’s Gift (feature film) 2022
Kyrgyz’s Valiant Girls (documentary) 2022



GÜNCEL İNSAN
MANZARALARI

Contemporary Human
Landscape
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Hayati, yazma yeteneği körelirken evliliği de çökmekte olan bir yazardır. Annesinin bahçe-
sindeki kurumuş ceviz ağacını diriltmeyi takıntı haline getirmiştir. Babasının ölüm sebebini ve 
geçmişi kurcaladıkça yalnızlığı daha da derinleşir. Karısı Yaprak’ın başkasıyla ilişkisi olduğunu 
bilse de sinik ve pasif kişiliğinden dolayı ciddi bir tepki gösteremez. Hayati, annesinin ölümü 
ve karısının başkasıyla kaçışından sonra kontrolü kaybeder. Evinde çıkan yangından sonra 
kasabayı terk eder. Birkaç gün sonra, polis gölde yanmış bir kadın cesedi bulur. Hayati 
karısını öldürmekle suçlanır. Masum olmasına rağmen başkasına ait olan cesedin karısı 
olduğu iddialarını kabullenip cinayeti üstlenir.

Hayati is a writer whose marriage is collapsing while his writing ability is atrophied. He is obsessed 
with resurrecting the dried walnut tree in his mother’s garden. His loneliness deepens as he delves into 
his father’s cause of death and his past. Although he knows that his wife Yaprak is in relationship with 
someone else, he cannot show a serious reaction due to his cynical and passive personality. Hayati 
loses control after his mother’s death and his wife’s escape with someone else. He leaves town after 
a fire in his house. A few days later, the police find a burnt woman’s body in the lake. He is accused 
of murdering his wife. Despite being innocent, he accepts the allegations that the body belonging to 
someone else is his wife and takes responsibility for the murder.

2020, Türkiye, 117 dk, Renkli, Türkçe
2020, Turkey, 117 min., Color, Turkish

CEVİZ AĞACI Walnut

Yönetmen-Senaryo Yazarı / Director-Script: Faysal Soysal
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Vedat Özdemir
Müzik / Music: Payam Azadi
Oyuncular / Cast: Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Mert Yavuzcan, Kübra Kip, 
Şebnem Dilligil, Rıza Akın
Yapımcı / Producer: Faysal Soysal
Yapım / Production: Balkon Film Yapımcılık

Batman doğumlu olan Faysal Soysal gençlik yıllarından itibaren 
şiire ilgi duydu. 2000 yılında şiir ve sinema ile daha yakından 
ilgilenmek için Tıp Fakültesini 2. sınıfta bıraktı. 2003 yılında İstan-
bul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2007 
yılında Tahran Sanat Üniversitesi’nde Sinema Yönetmenliği ve 
aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı 
Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Tahran’daki eğitimi sürecinde 
uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller alan 4 tane 
kısa film çekti. ‘Kayıp Zaman Düşleri’ adlı 35mm formatta çektiği 
mezuniyet filmiyle kendi sinema diline yakın olan şiirsel sinema 
örneklerinden birini ortaya koydu. 2008 yılında bir bursla New 
York Film Akademisi’ne katılan Soysal ’New York’ta 3’ü 16mm, 
biri dijital olmak üzere 4 adet kısa filme daha imza attı. Babek 
Ahmedi’nin Tarkovski Sineması kitabını bir arkadaşıyla beraber 
Türkçe’ye kazandırdı. Çekimlerini Türkiye ve Bosna’da yaptığı 
ilk uzun metrajı ‘Üç Yol’u 2013’te tamamladı. Film yurt içinde ve 

yurt dışında toplam 13 ödüle layık görüldü. 2014’te ‘Şarkılar Değişti Önce’ adlı belgeselini ve 2015 
yılında Üç Yol’daki Srebrenitsa annesinin gerçek hikayesinin izini sürerek Srebrenitsa ve Prijedor 
katliamlarını konu alan ‘Kayıp Zamanlar’ adlı belgeseli yaptı. TRT Belgesel için Srebrenitsa Anneleri 
adlı 5 bölümlük belgesel dizisinin yönetmen ve yapımcılığını yaptı. Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi 
olarak Yeryüzü Doktorlarının gittikleri uzak coğrafyalardaki gönüllülük serüvenlerini 10 bölümlük Yer-
yüzü Hikayeleri adlı belgesel dizisiyle televizyon ekranlarına taşıdı. 2019’den beri Uluslararası Dostluk 
Kısa Film Festivalinin direktörlüğünü yapmaktadır.

Yönetmen Filmografisi: Üç Yol, Sinema Filmi Türkiye-Bosna (2013) Umut Apartmanı Tv Filmi (2016)- 
Genel Yönetmen ve Yapımcı Ceviz Ağacı (2020) Belgesel Filistin, Yeryüzü Doktorları, 2011 Şarkılar 
Değişti Önce, 2013 Kayıp Zamanlar Srebrenitsa-Prijedor, 2015 Yeryüzü Hikayeleri 10 Bölüm, 2016 
Srebrenitsa Anneleri 5 Bölüm, 2016 Doğuya Yolculuk-İran Kürtleri (Rewitiya Rojhelat) (Yapımcı) (2014–
2015) Kısa Film Mizan-sen, 2008 Saat Kaç? 2008 Kayıp Zaman Düşleri, 2007 Annem Olduğum Gün, 
2006 Ithaki, 2005 Yasak Rüya, 2005 Müzik Video İstanbul, 2008 İthaca, 2008

Born in Batman, Faysal Soysal has been interested in poetry since his youth. In 2000, he left the Faculty of 
Medicine in his second year to be more interested in poetry and cinema. He graduated from Istanbul University 
Faculty of Pharmacy in 2003. He completed his Master’s degree in Cinematography at Tehran Art University 
during 2003-2007 and in the Department of New Turkish Literature at Van Yüzüncü Yıl University in the same 
years. During his education in Tehran, he shot 4 short films that were shown at international festivals and 
received various awards. With his graduation film, “Dreams of Lost Time”, which he shot in 35mm format, he 
presented one of the poetic cinema examples close to his own cinematic language. Soysal, who attended the 
New York Film Academy with a scholarship in 2008, has made 4 more short films, 3 of which are 16mm and 
one is digital, in New York. He translated Babek Ahmedi’s Tarkovsky’s Cinema book into Turkish with a friend. 
He completed his first feature film “Crossroads” in Turkey and Bosnia, in 2013. The film received a total of 13 
awards at home and abroad. He made the documentary “Songs Changed First” in 2014 and the documentary 
“Lost Times” in 2015, about the Srebrenica and Prijedor massacres, following the true story of a Srebrenica 
mother in Crossroads. He directed and produced the 5-part documentary series Srebrenica Mothers for TRT 
Documentary. As a member of the Doctors Worldwide Association, he brought the volunteer adventures of the 
Doctors of Earth in distant geographies to the television screens with a 10-part documentary series called Earth 
Stories. Soysal has been the director of the International Amity Short Film Festival since 2019.

Director’s Filmography: Crossroads, Motion Picture Turkey-Bosnia (2013) Umut Apartment Tv Movie (2016)- 
General Director and Producer Walnut Tree (2020) Documentary Palestine, Doctors of Earth, 2011 Songs 
Changed First, 2013 Lost Times Srebrenica-Prijedor, 2015 Earth Stories 10 Episodes, 2016 Srebrenica Mothers 
5 Episodes, 2016 Journey to the East-Iranian Kurds (Rewitiya Rojhelat) (Producer) (2014–2015) Short Film 
Mizan-sen, 2008 What Time is it? 2008 Lost Time Dreams, 2007 The Day I Became My Mother, 2006 Ithaki, 
2005 Forbidden Dream, 2005 Music Video Istanbul, 2008 Ithaca, 2008

to the East-Iranian Kurds (Rewitiya Rojhelat) (Producer) (2014–2015) Short Film Mizan-sen, 2008 What Time 
is it? 2008 Lost Time Dreams, 2007 The Day I Became My Mother, 2006 Ithaki, 2005 Forbidden Dream, 2005 
Music Video Istanbul, 2008 Ithaca, 2008

Faysal Soysal
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2020, Özbekistan, 110 dk., Renkli, Özbek Türkçesi
2020, Uzbekistan, 110 min., Color, Uzbek 

UÇUŞ 101
101 reys - Flight 101

Yönetmen / Director: Akrom Shahnazarov
Senaryo Yazarları / Script: Akrom Shahnazarov, Shahsanam Sufiyeva
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Dilmurod Turdiboyev
Müzik / Music: Muinzoda
Oyuncular / Cast: Hoshim Arslonov, Umid İskandarov, Nigina Anorboyeva, 
Samodhon, Bahora Arslanova, Oleg Galahov, Lola Eltoyeva, Hurşit To’htayev
Yapım / Production: Özbekfilm
Yapımcı / Production: Firdavs Abduholikov

Akrom Shahnazarov
(Ekrem Şahnazarov)

Filmin hikâyesi gerçek olaylara dayanmaktadır. 11 Eylül 2001 sabahında Özbekistan 
Havayollarına ait Boeing 757 tipi bir uçak Taşkent Havalimanından havalandı. Bu 
uçuş, tecrübeli pilot Zarif Seydumarov’un emekli olmadan önceki son uçuş göre-
viydi. Birmingham üzerinden New York J. F. Kennedy Havalimanına varmak üzere 
hareket eden uçak, New York’a yaklaştığında, Kaptan Seydumarov’a, uçağın aniden 
Boston’da bulunan havalimanına inmesi gerektiği bildirilir. Bu haber ve ardından 
gelişen olaylar yolcular arasında büyük telaşa yol açar. Mürettebat ve yolcular bir 
anda kendilerini havada askıya alınmış ve belirsiz bir durumda bulur. Kaptan pilot 
bu güç durumdan kurtulmak için doğru kararı vermek zorundadır.

The story of the movie is based on true events. On the morning of 
September 11, 2001, a Boeing 757 aircraft belonging to Uzbekistan 
Airways took off from Tashkent Airport. This flight was the last flight 
mission of veteran pilot Zarif Saydumarov before retiring. When the 
plane, which was departing from Birmingham to arrive at New York’s 
J. F. Kennedy Airport, approached New York, Captain Saydumarov was 
informed that the plane had to land at the airport in Boston suddenly. 
This news and the events that followed cause great alarm among the 
passengers. The crew and passengers suddenly find themselves in a 
suspended and uncertain situation. The captain pilot has to make the 
right decision to get out of this difficult situation.

1987 yılında Kaşkaderya bölgesi Şehr-i Sebz’de doğdu. 2005’te 
A. Nevaî 32 No’lu okuldan mezun oldu. 2008’de Uluğbey Özbe-
kistan Milli Enstitüsü’nde IAT Fakültesine girdi. 2013’te buradaki 
öğrenimini tamamlayarak Sinema alanında çalışmaya başladı. 
Reklâm ve klipler çektikten sonra “Kalp Ağlıyor” isimli ilk filmini 
çekti. 2016-2017 yıllarında ikinci filmi olan “Birlikte”yi yönetti. 
Gerilim türündeki bu çalışmasının ardından 2018 yılında Özbekfilm 
Stüdyosu için “Uçuş 101” filmini çekti.

He was born in 1987 in the city of Shahr-i Sebz, Kashkadarya region. 
In 2005, he graduated from A. Nevai School No. 32. In 2008, he entered 
the IAT Faculty named Uluğbey at the Uzbekistan National Institute. 
He completed his education there in 2013 and started working in the 
field of Cinema. After shooting commercials and clips, he made his first 
movie called “Heart is Crying”. He directed his second film “Together” 
in 2016-2017. After this work in the thriller genre, he shot the movie 
“Flight 101” for Uzbekfilm Studio in 2018.
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1998, Azerbaycan, 90 dk., Color, Azerbaycan Türkçesi
1998, Azerbaijan, 90 min., Color

OTEL ODASI 
Otel otağı, Hotel Room

Yönetmen / Director: Rasim Ocagov
Senaryo yazarı / Script: Anar
Görüntü yönetmeni / Cinematography: Kenan Memmedov
Müzik / Music: Emin Sabitoğlu
Oyuncular / Cast: Fahreddin Manafov, Rasim Balayev, Muhtar Maniyev, Akif Ali, Ayan 
Mirkasımova, Zemfira Narimanova, Vagif İbrahimoğlu
Yapım / Production: Azerbaycanfilm Stüdyosu
Yapımcı / Producer: Nadir Aliyev

Film, tanınmış yazar Anar’ın “Sıraselviler’de Bir Otel Odası” isimli uzun hikâlesinden 
uyarlanmıştır. Bilim adamı Kerim Asgeroğlu bilimsel bir konferans için Ankara’ya gelir. 
Aynı zamanda Türkiye’deki bir üniversitede öğretmenlik yapma niyetini gerçekleştir-
mek için İstanbul’a gider. Film, bu dış olay örgüsünün arka planında, 1930’lu yıllarda 
Azerbaycan’da meydana gelen sosyal ve siyasi olayları, Karabağ’ın işgalini, Bakü’deki 
siyasi çalkantıları ve tüm bu zorlu süreçte aydınların kaderini yansıtmaktadır.

The film is adapted from the well-known author Anar’s long story “A Hotel Room in Sırasel-
viler”. Scientist Kerim Asgeroğlu comes to Ankara for a scientific conference. At the same 
time, he goes to Istanbul to realize his intention to teach at a university in Turkey. In the 
background of this external plot, the film reflects the social and political events that took 
place in Azerbaijan in the 1930s, the occupation of Karabakh, the political turmoil in Baku 
and the fate of the intellectuals in this difficult process.

Yönetmen, görüntü yönetmeni, senaryo yazarı. 
Azerbaycan Halk Sanatçısı (1982), SSCB Devlet 
Ödülü (1981) sahibi. 1933 yılında Azerbaycan’ın 
Şeki şehrinde doğdu. Moskova’da Sovyet Dev-
let Sinematografi Enstitüsü’nün Görüntü Yönet-
menliği Fakültesinde okudu (1951-1956). Daha 
sonra Azerbaycan Devlet Sanat Enstitüsü’nün 
Yönetmenlik Fakültesi’nden mezun oldu (1977). 
1956’dan sonra “Azerbaycanfilm” Stüdyosu’nda 
görüntü yönetmeni, 1973’ten itibaren yönetmen 
olarak çalıştı. Filmleriyle pek çok ödül kazandı. 
Ocagov, 2006 yılında hayatını kaybetti.

Filmografi:
Görüntü Yönetmeni:
Onun Kocaman Kalbi (1958)
Gerçek Arkadaş (1959)
Bizim Sokağımız (1961)
Yerçekimi (1964)
Neden Sessizsin (1966)
Bir Güney Şehrinde (1969)
Kemanın Macerası (1972)

Yönetmen:
Katır Memmed (1974)
Kaval Sesi (1976)
Doğum Günü (1977)
Soruşturma (1979)
Kapalı Kapı (1981)
Park (1983)
Başka Bir Hayat (1987)
Ölürsem... Affet (1989)
Cinayetten Yedi Gün Sonra (1991)
Tahmine (1993)
Hem Ziyaret Hem Ticaret... (1995)
Otel Odası (1998)

Director, cinematographer, screenplay writer. Peop-
le’s Artist of Azerbaijan (1982), winner of the USSR 
State Prize (1981). He was born in 1933 in the city 
of Sheki, Azerbaijan. He studied at the Faculty of 
Cinematography of the Soviet State Institute of 
Cinematography in Moscow (1951-1956). Later, 
he graduated from the Directing Faculty of the 
Azerbaijan State Art Institute (1977). After 1956, 
he worked as a cinematographer at the “Azer-
baycanfilm” Studio, and as a director since 1973. 
He has won many awards for his films. Ocagov 
died in 2006.

Filmography
Director of photography:
With a Big Heart (1958)
True Friend (1959)
Our Street (1961)
Gravity (1964)
Why Are You Quiet (1966)
In a Southern City (1969)
The Adventure of the Violin (1972)

Director:
Mammad the Mule (1974)
The Sound of Kaval (1976)
Birthday (1977)
Investigation (1979)
Closed Door (1981)
Park (1983)
Another Life (1987)
If I Die... Forgive (1989)
Seven Days After the Murder (1991)
Tahmine (1993)
Both Visit and Trade... (1995)
Hotel Room (1998)

Rasim Ocagov
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2017, İran, 78 dk., Renkli, Azerbaycan Türkçesi
2017, Iran, 78 min., Color, Azeri Turkish

EV
Home

Yönetmen-Senaryo / Director / Script: Asghar Yousifinejad
Görüntü Yönetmeni / Cinematographer: Hamid Mehrafrouz
Müzik / Music: Afshin Azizi
Oyuncular / Cast: Ramin Riazi, Mohadeseh Heyrat, Gholamreza Bagheri, Sedigheh 
Daryani

Asghar Yousifinejad

Yaşlı bir adamın ölümünden bir vasiyet kalır: Bedeninin tıbbi araştırmalar için bir 
üniversiteye bağışlanması. Ancak, yıllar sonra evine geri dönen kızı Sayeh, babasının 
bu son dileğini rahatsızlıkla karşılar ve yerine getirmek istemez. Bunun üzerine yakın-
ları devreye girerek kararında direten Sayeh’i ikna etmeye çabalarlar. Tek mekânda 
geçen ve başarılı bir yönetmenlik becerisiyle çekilen filmde bir vasiyetin hikâyesini 
anlatırken, hem mizah hem de gerilim içiçe. 

An old man’s death remains a testament: donating his body to a university for medical re-
search. However, her daughter Sayeh, who returns home years later, is uncomfortable with 
her father’s last wish and does not want to fulfill it. Thereupon, his relatives intervene and try 
to persuade Sayeh, who insists on her decision. While telling the story of a will, both humor 
and suspense are intertwined in the film, which takes place in a single location and was shot 
with a successful directorial skill.

Senaryo yazarı ve yönetmen (1969-2022). Tahran’da doğdu. 
Sinema dergilerinde yazılar yazdı. Uzun yıllar televizyon proje-
lerinde çalıştı. Dizi ve belgeseller çekti. İran’da ilk Türkçe çekilen 
uzun metrajlı yapımlardan biri olan “Ev” ile İran’en en önemli 
film festivali olan Fecr Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü dahil 
uluslararası festivallerde ödüller kazandı.

Screenwriter and director (1969-2022). He was born in Tehran. He 
wrote articles for cinema magazines. Yousifinejad worked in television 
projects for many years. He made TV series and documentaries. With 
“Home”, one of the first feature-length productions shot in Turkish in 
Iran, he won awards in international festivals, including the Best Film 
Award at the Fajr Film Festival, the most important film festival in Iran.
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2021, Macaristan, 116 dk., Renkli, Macarca
2021, Hungary, 116 min., Color, Hungarian

TORUN
Az Unoka / The Grandson

Yönetmen / Director - Senaryo Yazarı / Script: Kristóf Deák
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Robert Maly
Müzik / Music: Ádám Balázs
Oyuncular / Cast: Blahó Gergely, Jordán Tamás, Jászberényi Gábor, Pogány Judit, 
Döbrösi Laura, Bárdos Judit, Papp János
Yapımcı / Producer:  Tamás S. Zákonyi

Kristóf Deák

Yaşlı büyükbabası kalpsiz telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğunda, itaatkâr memur 
Rudi farklı bir kişiye dönüşmek anlamına gelse bile, bundan kurtulamayacaklarına 
karar verir. Rudi ve büyükbabası, yetişkinliğe kadar uzanan özel bir bağı paylaşırlar. 
Büyükbaba, ruhunu ve sağlığını bozan benzersiz bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunda 
Rudi (normalde yumuşak huylu ve sessiz bir büro memuru), küçük suçluların yanına kâr 
kalmasına izin vermeyeceğine karar verir. Ancak onlara yaklaşmak için konfor alanından 
uzaklaşmalı ve arkasını dönmeli, farklı bir kişiliğe bürünmelidir. Yanında beklenmedik 
müttefiklerle, çok geç olmadan dolandırıcılara ulaşacaktır…

When his elderly grandpa falls victim to heartless phone scammers, obedient office clerk Rudi
decides he won’t let them get away with it - even if it means turning into a different person. Rudi 
and his grandpa share a special bond extending well into adulthood. When Grandpa falls victim 
to a uniquely heartless scam that breaks his spirit and his health, Rudi (normally a polite and 
quiet office hand) decides he’s not going to let the petty criminals get away with it. But in order 
to get close to them, he needs to step far out of his comfort zone and turn into a different per-
son. With unexpected allies on his side, he might just get to the scammers before it’s too late…

• Kristóf Deák, 1982’de Budapeşte’de 
doğdu. Yönetmen, yazar, yapımcı ve 
kurgucudur.

• SZFE’de (Macaristan Tiyatro Aka-
demisi, Film ve TV) ve Londra’daki 
Westminster Film Okulu’nda öğrenim 
gördü.

• Kısa filmi Sing, En İyi Akademi Ödülü 
de dahil olmak üzere kritik değerlen-
dirme ve tanıma kazandı.

• 2017’de 89. Akademi Ödülleri’nde ilgi 
gördü.

• Dönem televizyon dizisi Tutsaklar, 
2020’de En İyi Film ve Yönetmen dahil 
10 kategoride Macar Film Ödülü’nü 
kazandı.

• Torun, ilk uzun metrajlı sinema filmidir.

Filmografi:
• 2010 Silahla Golf (kısa)
• 2011 Hacktion (suç gerilim dizisi)
• 2016 Sing (kısa) – En İyi Canlı Aksiyon 

Kısa Film Akademi Ödülü (2017)
• 2017 Böyle Gel (komedi dizisi)
• 2018 En İyi Oyun (kısa)
• 2019 Tutsaklar (TV dizisi)
• 2021 Torun (ilk sinema filmi)

• Kristóf Deák is an award winning Hun-
garian film director, writer, producer and 
editor, born in

• Budapest in 1982.
• Coming from a background of editing and 

music, he trained at SZFE (Hungarian 
Academy of Theatre,

• Film and TV) in Budapest and at West-
minster Film School in London.

• His short film SING earned critical apprai-
sal and recognition including the Academy 
Award for Best

• Live Action Short Film at the 89th Academy 
Awards in 2017.

• His period television drama CAPTIVES 
won the Hungarian Film Award in 2020 
in 10 categories

• including Best Film and Best Directing.
• THE GRANDSON is his first theatrical 

feature film.

Filmography
• Director of photography:
• With a Big Heart (1958)
• True Friend (1959)
• Our Street (1961)
• Gravity (1964)
• Why Are You Quiet (1966)
• In a Southern City (1969)
• The Adventure of the Violin (1972)
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Ülkesi Kırgızistan’da ödüllü bir sanat-
çı olan Bakyt Mukul, oyuncu, yazar 
ve yönetmendir. 1991 yılında Tiyatro 
Okulu’ndan drama ve film oyunculuğu 
bölümünden mezun oldu. Halen Kır-
gız Cumhuriyeti Görüntü Yönetmenleri 
Birliği üyesidir. Dastan Zhapar Uulu 
ile birlikte yazıp yönettiği, ödüllü uzun 
metraj filmi Bir Babanın İsteği  (2016) 
ilk uzun metrajlı filmidir. Cennetin Yolu 
(2020) son filmidir.

An honoured artist in his home country of 
Kyrgyzstan, Bakyt Mukul is an actor, writer 
and director. In 1991, he graduated from 
Theater School with a degree in drama 
and film acting. He is currently a member 
of the Union of Cinematographers of the 
Kyrgyz Republic. The award-winning fea-
ture film A FATHER’S WILL (2016) is his 
debut feature, which he wrote and directed 
together with Dastan Zhapar Uulu. ROAD 
TO EDEN (2020) is his latest film.

Destan Zhapar Uulu, 1988 doğumlu 
Kırgız yönetmendir.

Dastan Zhapar Uulu is a filmmaker from 
Kyrgyzstan. He was born in 1988.

Yönetmen / Director: Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu
Senaryo Yazarı / Script: Dastan Zhapar Uulu, Bakyt Mukul,Nurlan Abdykadyrov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Bakyt Mukul
Müzik / Music: Balasagyn Musayev
Oyuncular / Cast: Marat Alyshpaev, Bakyt Mukul, Shaiyr Kasymalieva, Busurman 
Odurakaev, Anara Azhykanova, Kalipa Usenova, Omurzak Toktomuratov, Gulsina 
Chotonova, Ruslan Kurmanaliyev, Tynar Abdrazaeva, Tabyldy Aktanov
Yapım / Production: Kyrgyz Film Studio

Emekli bir yazar olan Kubat Aliev, giderek artan bir şekilde servet kaygısı taşıyan bir toplumda ünlü 
ve fakir bir yazar olarak son günlerini yaşar. Dul, çocuksuz ve tek dileği, edebiyatın küçük ve hayal 
kırıklığına uğramış ulusuna aydınlanma getirmeye devam etmesidir. Daha genç ve bir o kadar da 
yetenekli bir yazar olan arkadaşı Sapar’da devam etme ihtimalini görür. Ancak Sapar çok hastadır 
ve pahalı bir tedaviye ihtiyacı vardır. Kubat, yatalak yazarın hayatını kurtarmak için dairesini satmaya 
karar verdiği gün, kendi küçük işadamı kardeşinin borçları için tahsildarlar tarafından dövüldüğünü 
öğrenir. Kubat, hasta yazarın hayatını kurtarmak için duyduğu ezici arzu ile yakınına yardım etme 
baskısı arasında kalır. Geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlası-
nın tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi 
yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkar.

A retired writer, Kubat Aliev, is living his last days as a famous and poor writer in a society increasingly con-
cerned by wealth. A widower, he has no children and his only wish is that literature continues to bring enlight-
enment to his small and disillusioned nation. He sees the possibility of a continuation in his friend, a younger 
and an equally talented writer, Sapar. However, Sapar is very ill and is in need of an expensive treatment. On 
the day that Kubat decides to sell his apartment to save the bed-ridden writer’s life, he learns his own younger 
businessman brother is beaten up by collectors for debts. Kubat finds himself torn between his overwhelming 
desire to save the sick writer’s life and the pressure to help his kin.

2020, Kırgız Cumhuriyeti, 121 dk., Siyah-Beyaz, Kırgız Türkçesi
2020, Kyrgyz Republic, 121 min., Black and White

CENNETİN YOLU
Akyrky Koch - The Road to Eden

Bakyt Mukul Dastan Zhapar Uulu



TARİHİ PANORAMA
The Historical Panorama
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2014, Kırgız Cumhuriyeti, 135 dk., Renkli, Kırgız Türkçesi
2014, Kyrgyz Republic, 135 min., Color, Kyrgyz

KURMANCAN DATKA  Kurmanjan Datka 

Yönetmen / Director: Sadyk Sher-Niyaz 
Senaryo Yazarı / Script: Sadyk Sher-Niyaz, Bakyt Turdubayev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Murat Aliyev
Müzik / Music: Bakyt Alisherov, Murzali Jeenbayev
Oyuncular / Cast: Elina Abai kyzy, Nazira Mambetova, Aziz Muradilaev, Adilet Usubaliev, Milan 
Abdulaev, Akylbek Abdykalykov, Ulan Omuraliev
Yapımcı / Producer: Akzhol Bekbolotov

Sadyk Sher-Niyaz 

Ruslar işgal ettiğinde ülkesini tamamen yıkımdan kurtarmak için diplomasisiyle bugüne ka-
dar saygı duyulan güçlü iradeli ve cesur kadın Kurmancan’ın destansı hikayesi. Buhara ve 
Hokand hanları tarafından, kocası Alimbek’in öldürülmesinin ardından Kurmancan “Datka” 
ilan edildi. Bir kadın olarak, erkeğin on dokuzuncu yüzyıldaki baskın konumunun muadili 
olan Kurmancan, hayatının çoğunu hem Alay ulusunun coğrafi evini hem de içindeki insan-
ları savunmak için harcadı. Liderliği, Rus işgaline karşı vatansever savunmada etkili siyasi 
müzakereler ve kritik kararlar ile tanımlandı. Bunu yaparken yerli halktan onlara kendi oğulları 
gibi davranarak destek aldı. Siyasi ve askeri güçteki bu anaerkil rol, ulusunun korunmasında 
etkili bir strateji olduğunu kanıtladı.

The relevant epic story of the strong-willed and courageous woman before her time, Kurmanjan, who 
is revered to this day for her diplomacy for saving her nation from complete destruction when the 
Russians invaded.By the khans of Bukhara and Khokand, Kurmanjan was declared “Datka” follow-
ing the assassination of her husband, Alymbek. As a woman, a submissive counterpart to the man’s 
dominant status of the nineteenth century, Kurmanjan spent the majority of her life defending both 
her geographic home of the Alai nation and the people in it. Her leadership was defined by effective 
political negotiations and critical decision making in patriotic defense against Russian invasion. In 
doing so, she gained support from the native people by treating them as her own sons. This matriarchal 
role in political and militaristic power proved an effective strategy in the protection of her nation.

Sadyk Şir-Niyaz, 1969’da Kırgızistan’ın Talas eyaletinin Chon-Kap-
ka köyünde doğdu. 38 yaşında Moskova’da Sinema Okuluna 
gitmek için Kırgızistan’dan ayrıldı. İlk uzun metrajlı filmi Kurmanjan 
Datka Dağların Kraliçesi, 87. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde 
En İyi Film dalında Kırgız adayı oldu. Şir-Niyaz, Aitysh Film Stu-
dio, Kalemger Edebiyat Klübü ve Aitysh Kamu Fonu gibi çeşitli 
kuruluşların kurucusudur. 2011 yılında “Kırgızistan-Kısa Filmler 
Ülkesi” Uluslararası Film Festivali’ni başlattı. Daha sonra 2011’de 
Şir-Niyaz Kırgızistan Görüntü Yönetmenleri Birliği Başkanı oldu 
ve 2015’te yeniden aynı göreve seçildi. Ayrıca 2015’ten beri Los 
Angeles merkezli Asya Dünya Film Festivali’ni sürdürmektedir.

Sadyk Sher-Niyaz was born in 1969, in the village of Chon-Kapka, Talas 
oblast, Kyrgyzstan. At the age of 38 he left Kyrgyzstan to attend film 
school in Moscow. His first feature film Kurmanjan Datka Queen of the 
Mountains was the Kyrgyz submission to the 87th Academy Awards Best 
Foreign Language Film Category. Sher-Niyaz is the founder of several 
organizations including Aitysh Film Studio, Kalemger Literary Club, 
and Aitysh Public Fund. In 2011 he started International Film Festival 
“Kyrgyzstan-Land of Short Films.” Later in 2011 Sher-Niyaz became 
the Chairman of the Union of Cinematographers of Kyrgyzstan, and 
was again re-elected to the position in 2015. He also runs the the Asian 
World Film Festival based in Los Angeles since 2015.
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2020, Türkiye, 88 dk., Renkli, Türkçe
2020, Turkey, 88 min., Color, Turkish 

SUVEYDA

Yönetmen / Director: Mesut Uçakan
Senaryo Yazarları / Script: Hasan Yılmaz
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Durmuş Sorkut
Oyuncular / Cast: Necip Fazıl Belge, Fatih Küçük, Yusuf Duru, Sıla Naz Akça, Mehmet 
Kefli, Suat Keskin, Kıvılcım Kaya, Ersin Çimen, Hülya Akyol, Burhan Vural
Yapım / Production: Sonsuzkare İletişim
Yapımcı / Producer: Mesut Uçakan
Yapım / Production: Aray Media Group 

Sosyal ve siyasal bir kargaşa atmosferinde  hayatını Kur’an’la örmeye çalışan ergen 
bir çocuğun öyküsüdür, Hâdim’in öyküsü. Yaşanmış öykülerden hareketle  hazır-
lanmıştır.

The story of Hâdim is the story of an adolescent boy who tries to weave his life with the Qur’an 
in an atmosphere of social and political turmoil. The end of the story will have a surprise finale.
It is based on true stories.

1953 Kırıkkale doğdu. 1978’de İstanbul İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halk-
la İlişkiler Yüksek Okulu Sinema TV Bölümü’nü 
bitirdi. 1976-1978’de MTTB Sinema Kulübü 
Başkanlığı’nda bulundu. Sinemayla ilgili kay-
dadeğer ölçüde dergi, gazete yazısı ve kitap 
çalışmaları oldu. Çok sayıda sinema filmine imza 
attı. Getirdiği “millî bakış” açısıyla sinemada yerli 
kültüre öncülük etti. Türk Sineması’nda pek çok 
ilki başlattı: “Kavanozdaki Adam (1987)”la ilk defa 
bilim-kurguyu denedi. “Reis Bey”le (1988) koyu 
sansür döneminde ilk defa yargıyı eleştirdi. “Yal-
nız Değilsiniz - 1 ve 2” (1990-1991) ile ilk ve son 
defa toplumu büyük ölçüde sarsan başörtüsü 
dramını sinemaya yansıttı. “Kelebekler Sonsuza 

Uçar/İskilipli Atıf Hoca” (1993) ile İstiklâl Mahkemeleri şahsında yakın tarihimizi ilk defa 
cesur bir şekilde eleştirdi. “Ölümsüz Karanfiller” (1995) ile ilk defa fâili meçhul cinay-
etleri beyazperdeye taşıdı. “Anka Kuşu” (2007) ile ilk defa günümüz dergâhlarındaki 
kurtarıcılık vasfına ve erdiricilik sırrına dikkat çekti. 2016’da “Sevda Kuşun Kanadında” 
dizisi ile televizyon tarihinde ilk defa, hâlâ mevcut toplumsal yapımızda çatışmaları 
süren bir dönemi, halen yaşayan kahramanlarını da içeren bir öykü ile yansıtarak sine-
madaki milli duruşunu haftalık dizi sektöründe de sürdürdü. Fikir ve estetik planda 
verdiği mücadele ile Batı kültürünün getirdiği çarpıklıklara karşı durdu. Duruşuyla Türk 
Sineması’nda ayrı bir yer edindi. Her türlü olumsuz şartlara inat önüne çıkan fırsat-
lara yenilmedi, duruşundan taviz vermedi. En son, ülkenin İstiklal Savaşı sonrası yine 
yasaklarla dolu bir dönemini anlatan “Suveydâ” isimli iddialı yeni bir sinema filmiyle 
gündeme geldi. 2019’da, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.

Born in Kırıkkale in 1953. He graduated from Istanbul Academy of Economics and Commercial 
Sciences, Journalism and Public Relations School, Cinema-TV Department in 1978. He was 
the President of MTTB Cinema Club in 1976-1978. He has worked on a considerable amount 
of magazines, newspaper articles and books on cinema. He has made many feature films. He 
pioneered the local culture in cinema with the “national perspective” he brought. He made many 
beginnings in Turkish Cinema: He experimented science fiction for the first time with “The Man 
in the Jar (1987)”. With “Reis Bey” (1988), he criticized the judiciary for the first time during 
the heavy censorship period. With “You Are Not Alone - 1 and 2” (1990-1991), he reflected the 
hijab drama that shook society for the first and last time. With “Butterflies Fly Forever/Atif Hodja 
of Iskilip” (1993), he boldly criticized our recent history in the personage of the Independence 
Courts for the first time. With “Immortal Carnations” (1995), he brought murders of unknown 
perpetrators to the big screen for the first time. With “The Phoenix” (2007), he drew attention 
to the savior quality and the mystery of maturity in today’s convents for the first time. In 2016, 
with the TV series “Love is on the Wings of the Bird”, for the first time in television history, he 
sustained his national stance in the weekly TV series sector by reflecting a period that is still 
in conflict in our current social structure with a story that includes still living heroes. He stood 
against the distortions brought by the Western culture with his struggle on the idea and aesthetic 
plan. With his stance, he gained a special place in Turkish Cinema. Despite all kinds of negative 
conditions, he did not succumb to the opportunities that came his way, and did not give up his 
stance. Most recently, it came to the fore with an ambitious new feature film called “Suveydâ”, 
which tells about the country’s period full of prohibitions after the War of Independence. In 2019, 
he received the Presidential Culture and Arts Grand Award.

Mesut Uçakan
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2020, Özbekistan, 128 dk., Renkli, Özbek Türkçesi
2020, Uzbekistan, 128 min., Color, Uzbek

MUHABBET BAHARI
Spring of Love - Muhabbat Bahori

Yönetmen / Director: İbrahim Rasulov
Senaryo Yazarları / Script: Zulfiya Kurolboykızı, Mikoyıl Sulaymonov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Tal’at Mansurov
Müzik / Music: Doniyor Agzamov
Oyuncular / Cast: Hamza Hasanov, Shahnoza Hojimurodova, Shohida İsmoilova, Gülbahor 
Dadamirzayeva, Abdurayım Abduvahobov, Otabek Hakberdiyev, Sherzod Murodov, Akmal 
Yo’ldoshev, Jamoliddin Veliyev, Oleg Galahov, Shaoat Rahmatullayeva
Yapım / Production: Özbekfilm

İbrahim Rasulov

Filmin konusu, çağdaş Özbek edebiyatının öncülerinden şair ve oyun yazarı Hamit Alim-
can (1909-1944) ile karısı şair, gazeteci ve yayıncı Zülfiye İsrailova’nın (1915-1996) aşk 
hikâyesidir. Filmde olaylar büyük ölçüde 1920-1944 yıllarında Özbekistan’da geçiyor. 
“Zülfiye Hanım” adıyla ün kazanan İsrailova’nın dünyası, umut ve coşku dolu hayatı, 
kocasının genç yaşta ve ani ölümünden sonra değişir. Ama kocasına olan duyguları, 
özlemleri ve sadakati devam eder.

The subject of the film is the love story of poet and playwright Hamit Alimcan (1909-1944), one of 
the pioneers of contemporary Uzbek literature, and his wife, poet, journalist and publisher Zülfiye 
Israilova (1915-1996). The events in the film mostly take place in Uzbekistan during the years 1920-
1944. The world of Israilova, who became famous as “Zülfiye Hanım”, and her life full of hope and 
enthusiasm changes after her husband’s young and sudden death. But her feelings, longings and 
loyalty to her husband remain.

Oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen. İbrahim Rasulov Kha-
bibullaevich, 1967’de Fergana bölgesinin Margilan şehrinde 
doğdu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü “Tiyatro ve sinema 
oyuncusu” (1984-1990), Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü Yük-
sek Yönetmenlik Fakültesi’nden (2000-2002) mezun oldu. Öz-
bekfilm Stüdyosu’nda oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen 
olarak çalıştı. Yönetmenliğini üstlendiği son film, iki şairin aşk 
hikâyesini melodram formunda anlatan “Muhabbet Baharı”dır.

Actor, script writer and director. Ibrahim Rasulov Khabibullaevich was 
born in 1967 in the city of Margilan, Fergana region. Graduated from 
Tashkent State Art Institute “Theater and film actor” (1984-1990), 
Tashkent State Institute of Arts Higher Directing Faculty (2000-2002). 
He worked as an actor, script writer and director at Uzbekfilm Studio. 
His latest film’s title is “Spring of Love”, which tells the love story 
of two poets in the form of a melodrama.

Filmografi:

Yabancı Bahar
Zeytin Çiçeği
Bir Öpücüğün Bedeli
Bembeyaz Rüyalar
Aşk ve Sadakat
Mutluluk Kuşu
Muhabbet Baharı

Filmography:

Foreign Spring
Olive Blossom
The Price of a Kiss
White Dreams
Love and Loyalty
Bird of Happiness
Spring of Love
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2022, Kazakistan, 100 dk., Renkli, Kazak Türkçesi
2022, Kazakhstan, 100 min., Color, Kazakh 

DOS-MUKASAN

Yönetmen / Director: Aydın Sahaman
Senaryo Yazarı / Script: Yefrat Şaripov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Sabit Semetayev
Müzik / Music: Aleksandr Şevçenko
Oyuncular / Cast: Meirgat Amangeldin, Maksat Sabitov, Eldos Shaikenov, Sayat Makulbaev, 
Aiganym Saginbayeva, Nikita Pogodaev, Nurgisa Kuanyshbayuly, Abilmansur Serikov
Yapımcı / Producer: Aigul Baibek

Aidyn Sakhaman

Herhangi bir başarı öyküsü, ağır düşüşler, acı ayrılıklar ve karşı konulmaz derecede zor 
seçimler olmadan asla gerçekleşemez. Ancak hikayeyi içgörü olarak derinleştiren gru-
bun başarısı değil, üyelerinin bunu başarmak için gitmek zorunda oldukları zor yoldur. 
Konser yasakları, partiye duyulan güvensizlik, kurum ile yaşanan sorunlar, nefes kesen 
popülerlik ve nihayet bilim ve sanat arasındaki en zor seçim, seyirciyi Dos-Mukassan’ın 
kurucularının her adımında endişelendirecektir. Hikâyenin ana karakterleri arasında bir gün 
tehlikeye girecek olan eşsiz, samimi dostluk yolculuk boyunca gerilim içinde kalacaktır.

Any success story can never do without heavy falls, bitter partings and irresistibly difficult choices. 
But it’s not the ensemble’s success that makes the story insightful, but the difficult path that the guys 
had to go to achieve it. Concert bans, distrust of the party, problems with the institute, breath-taking 
popularity and, finally, the most difficult choice between science and art, will make the audience really 
worry about every step of the founders of Dos-Mukassan. A genuine, sincere friendship between the 
main characters of the story, which one day will be in jeopardy, will keep in suspense throughout 
the journey.

Temirbek Zhurgenov’un adını taşıyan Kazak Ulusal Sanat Akademisi 
Doktora (Kaznai, 2014)
Andrey Wajda Yüksek Yönetmenlik Okulu (Polonya, Lodz, 2011), Film 
Yönetmenliği (A. Wajda, V. Marchevsky Atölyeleri)
Tüm-Rusya Devlet Sinematografi Üniversitesi (VGIK, 2011), Film Yönet-
menliği (V.I. Khotinenko Atölyesi)
Temirbek Zhurgenov’un adını taşıyan Kazak Ulusal Sanat Akademisi 
(2006), Yönetmenlik (A. Aytuarov Atölyesi)

Filmografi:
1. Anacan (2019) 
2. Ne Pahasına Olursa Olsun Düğün (2018) 

Kazakh National Academy of Arts named after Temirbek Zhurgenov, PhD (Kaz-
nai, 2014)
Andrey Wajda School of Directing (Poland, Lodz, 2011), Film Directing (A. 
Wajda, V. Marchevsky Workshops)
All-Russian State University of Cinematography (VGIK, 2011), Film Direction 
(V.I. Khotinenko Workshop)
Kazakh National Academy of Arts named after Temirbek Zhurgenov (2006), 
Directing (A. Aytuarov Workshop)

Filmography:
1. Anazhan (2019)
2. Wedding at Any Cost (2018)



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

107106

1969, Azerbaycan, 92 dk., Siyah-Beyaz, Azerbaycan Türkçesi
1969, Azerbaijan, 92 min., Black and White

DELİ KÜR

Yönetmen / Director: Hüseyn Seyidzade
Senaryo yazarı / Script: İsmayıl Şıhlı
Görüntü yönetmeni / Cinematographer: İgor Bogdanov
Besteci / Composer: Cahangir Cahangirov
Oyuncular / Cast: Aladdin Abbasov, Eldar Aliyev, Vladislav Kovalkov, Melik Dadaşov, 
Leyla Bedirbeyli, Liya Eliava, Zemfira Sadıgova, Memmed Bürcaliyev, Fikret Aliyev
Yapım / Production: Azerbaycanfilm Stüdyosu
Yapımcı / Producer: Davud Zöhrabov

Ünlü yazar, eğitimci ve mütercim İsmail Şıhlı’nın önce bir dergide tefrika edilen ve 1968 
yılında kitap olarak yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin konusu Çarlık 
Rusyası’na bağlı Azerbaycan’ın bir köyünde yaşanan olaylardır. Cahandar Ağa’nın 
Melek adında evli bir kadını kaçırmasıyla başlayan bu olayların yanısıra, yirminci yüz-
yılın başlarında Azerbaycan’da yeni bir aydın sınıfının yükselişi ve insanlarda özgürlük 
bilincinin oluşumu anlatılıyor.

It is adapted from the famous writer, educator and translator İsmail Şıhlı’s novel of the same 
title, which was first serialized in a magazine and published as a book in 1968. The subject of 
the film is the events that took place in a village of Azerbaijan of the Tsarist Russia. In addition 
to these events which started with Cahandar Agha’s kidnapping of a married woman named 
Melek, the rise of a new intellectual class in Azerbaijan at the beginning of the twentieth century 
and the formation of freedom consciousness of the people are narrated.

Hüseyin Seyidzade (1912-1979), çarlık Rus-
yası zamanında Erivan’da doğdu. 1918’deki 
Ermenilerin yaptığı katliam nedeniyle aile-
si önce Tiflis’e, ardından Bakü’ye taşındı. 
1928’de Bakü İşçi Tiyatrosu’nda aktörlük 
yaptı. 1930’da Leningrad’da (St. Petersburg) 
Tiyatro öğrenimi gördü. 1930’da “Azerbay-
canfilm” Stüdyosuna geldi ve hayatının so-
nuna kadar orada çalıştı. 1931’de Moskova 
Devlet Sinema Enstitüsü’nde Film Yönet-
menliği bölümüne girdi (Lev Kuleşov, Ser-
geyAyzenştayn atölyesi). İkinci yılın ardından 
belgesel film yönetmenliği fakültesine geçti. 
Sinema alanında çalışmak isteyen Seyid-

zade, diploma filmini tamamlamadan, teorik bitirme sertifikası alır. Bir süre 
Maksim Gorki “Lenfilm” Stüdyosu ve “Mosfilm”de çalışarak bilgi ve tecrübe 
kazandı. “Rus Sorunu” (1947, yön: M. Romm) ve “Jukovskiy” (1950, yön: V. 
Pudovkin ve D. Vasiliyev) filmlerinde ikinci yönetmen olarak görev aldı. Sa-
vaştan sonra Moskova’ya döndü. Bir süre Badaye Tiyatrosu’nda ders verdi. 
Seyidzade, Üzeyir Hacıbeyli’nin ünlü müzikli komedisi “O Olmasın Bu Olsun”u 
1956 yılında Sabit Rahman’ın senaryosundan aynı isimle sinemaya uyarladı. 
“Azerbaycanfilm” Stüdyosunda tümüyle renkli çekilen ilk sinema filmi olan 
“O Olmasın Bu Olsun” Seyidzade’ye büyük şöhret kazandırdı. Seyidzade, 
sonraki yıllarda “Köroğlu” (1960), “Yenilmez Tabur” (1965), “Deli Kür” (1969) 
ve “Kaynana” (1978) filmlerini yönetti. 1970’de Azerbaycan SSC Emektar 
Sanat İnsanı unvanı verildi.

Huseyin Seyidzade (1912-1979) was born in Yerevan during the time of tsarist Rus-
sia. Due to the massacre by Armenians in 1918, his family first moved to Tbilisi and 
then to Baku. He acted in the Baku Workers’ Theater in 1928. He studied Theater 
in Leningrad (St. Petersburg) in 1930. He came to the “Azerbaijanfilm” Studio in 
1930 and worked there until the end of his life. In 1931, he entered the Department 
of Film Direction at Moscow State Institute of Cinema (workshop of Lev Kuleshov, 
Sergei Eisenstein). After the second year, he moved to the faculty of documentary film 
directing. Seyidzade, who wants to work in the field of cinema, receives a theoretical 
graduation certificate without completing his diploma film. He gained knowledge 
and experience by working in Maxim Gorky “Lenfilm” Studio and “Mosfilm” for 
a while. He worked as the second director in the films “The Russian Question” 
(1947, directed by M. Romm) and “Jukovskiy” (1950, directed by V. Pudovkin and 
D. Vasiliyev). After the war he returned to Moscow. He taught at the Badaye Theater 
for a while. In 1956, Seyidzade adapted Üzeyir Hacıbeyli’s famous musical comedy 
“Not That But This” to the cinema with the same title, from the script of Sabit Rah-
man. Seyidzade’s great fame was given to the first feature film, “Not That But This”, 
which was shot in full color at the “Azerbaycanfilm” Studio. In the following years, 
Seyidzade directed the films “Köroğlu” (1960), “The Invincible Battalion” (1965), 
“Deli Kur” (1969) and “Mother-in-law” (1978). In 1970, he was awarded the title 
of Veteran Art Person of the Azerbaijan SSR.

Hüseyin Seyidzade
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2021, Türkmenistan, 80 dk., Renkli, Türkmence
2021, Turkmenistan, 80 min., Color, Turkmen

KIRMIZI YAŞMAK
Red Scarf  - Qyzyl Kürte

Sahysalyh Bayramov

Sahisalih Bayramov, Türkmenistan Tv, Radyo ve Sine-
matografi Devlet Komitesi nezdindeki Oğuzhan ’’Türk-
menfilm” Birliği Başkanı’nın Yaratıcı Konulardan Sorumlu 
Yardımcısı’dır. 

Sahisalih Bayramov is the Assistant Responsible for Creative 
Issues of the President of Oguzhan “Turkmenfilm” Union at the 
Turkmenistan TV, Radio and Cinematography State Committee.

Yönetmen / Director: Sahysalyh Bayramow
Senaryo Yazarları / Script:  Öwezmurat Berdimyradow, Atamyrat Şagulyew
Görüntü Yönetmeni / Cinematographer:  Maksat Hojabayev
Oyuncular / Cast: Ayna Jumayewa, İbrahim Bayramow, Öwezgylyç Şarlyew, 
Amanmuhammed Dövletow, Yusup Sahedov
Yapım / Production: Türkmenfilm Stüdyosu

Türkmen kadını, Türkmen ailesinin temelidir; ahlâki güzelliğin bir örneği olduğu kadar 
ev rahatlığının da simgesidir. 
Gerçek olaylara dayanan film, İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede kalan kadınların 
ve annelerin anısına adanmıştır.

The Turkmen woman is the foundation of the Turkmen family; It is an example of moral beauty 
as well as a symbol of home comfort.
Based on true events, the film is dedicated to the memory of the women and mothers who were 
at the front during the Second World War.
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2021, Kazakistan, 110 dk., Renkli, Kazak Türkçesi
2021, Kazakhstan, 110 min, Color, Kazakh 

MUKAGALİ

Yönetmen / Director: Bolat Kalimbetov
Senaryo yazarı / Script: Zhusipbek Korghasbek, Bolat Kalimbetov, Ghaziz Nasyrov
Görüntü yönetmeni / Cinematography: Yedige Nessipbekov
Besteci / Composer: Nikita Karev
Oyuncular / Besteci: Aslanbek Zhanbalayev, Tolganai Bisembayeva, Raushan 
Mazhitova, Bakytzhan Kazhymukanov, Zhamal Seidakmetova
Yapım / Production: Kazakfilm Stüdyosu
Yapımcı / Producer: Almat Massalim

Bolat Kalimbetov

Kazakistan’ın şairi Mukagali (tam adı Muhamedali) Makataev’in (1931-1976) biyografik kur-
maca filmine nihayet ulaşması bir zaman aldı. Hayatı boyunca sansürlenmiş, dışlanmış ve 
gözden düşmüş, her şeyden sonra Sovyet işgali sırasında Kazakların bağımsızlık mücadele-
sinin sembolü haline gelmişti. “Şiir özgürlüğü sever”, Bolat Kalymbetov’un dönem draması 
“Mukagali”de tekrarlanan bir şeydir, yani bir leitmotif. Yönetmen Kalymbetov, Kazak özgürlüğü 
rüyasının gerçekleşmesinden 30 yıl sonra, şairin hayatının travmatik olaylarla dolu son üç yılına 
odaklanarak ulusal kahramana dönüşüyor. Mukagali, yaptığı birşeyden, muhtemelen o zaman 
ayrılıkçı olarak kabul edilen şimdi ünlü şiiri ‘Raimbek! Raimbek!’ yüzünden adeta yargılandı.

It was just a matter of time before Kazakhstan’s poet Mukagali (full name Muhamedali) Makataev 
(1931-1976) was finally going to get his biopic. Censored, outcasted and disgraced during his lifetime, 
he became the symbol of Kazakh’s struggle for independence during the Soviet occupation, post-ev-
erything. “Poetry loves freedom” is something that gets repeated in Bolat Kalymbetov’s period drama 
“Mukagali”, a wisdom ascribed to Pushkin, one of the greatest Russian poets whose verses also in-
spired the eponymous hero of the film. 30 years after the dream of Kazakh freedom became true, actor/ 
director Kalymbetov turns to the national hero concentrating on the last three years of his life marked 
by traumatic events. Mukagali is introduced through a form of trial about something he had done, prob-
ably regarding his now famous poem ‘Raimbek! Raimbek!’ that was considered separatist at the time.

Yönetmen, aktör, senaryo ya-
zarı. 1955 yılında Almatı bölgesi 
Narynkol’da doğdu. Kazak Devlet 
Konservatuvarı Oyunculuk Bö-
lümü’nden mezun oldu. Almatı 
Devlet Tiyatro ve Sanat Enstitü-
sü’nün yöneticiliğini yaptı. Bolat 
Kalimbetov elliyi aşkın filmde 
oyuncu olarak yer aldı. Kazak-
film stüdyosu ile eski Sovyet film 
stüdyolarında aktif sanatçı çalış-
tı. “Son Soğuk Günler” filmiyle 
1994’te Berlin Film Festivali’nde 
Jüri Özel Ödülü kazanmıştır. Ka-
zakistan-Çin ortak yapımı tarihi 
kordela “Serdar” filmini gerçek-
leştirmiştir. Halen Kazak Ulusal 
Sanat Akademisi Oyunculuk 
Bölümünde öğretim görevlisidir.

Filmografi 
1990 Sevgilim
1993 Son Soğuk Günler
2003 Serdar
2018 Talan
2021 Mukagali 

Director, actor, screenwriter. He 
was born in 1955 in Narynkol, Al-
maty region. He graduated from 
the Kazakh State Conservatory, 
Department of Acting. He was the 
director of the Almaty State Theater 
and Art Institute. Bolat Kalymbetov 
took part in more than fifty films 
as an actor. Active artist worked 
in Kazakfilm studio and former So-
viet film studios. He won the Special 
Jury Prize at Berlin Film Festival in 
1994 with the film “The Last Cold 
Days”. He realized the historical 
epoch  “Serdar”, a joint producti-
on of Kazakhstan and China. He is 
currently a lecturer at the Kazakh 
National Academy of Arts, Depart-
ment of Acting.

Filmography
1990 My Darling
1993 The Last Cold Days
2003 Sardar
2018 Talan
2021 Mukagali
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2018, Kırgız Cumhuriyeti, 93 dk., Renkli, Kırgız Türkçesi
2018, Kyrgyz republic, 93 min., Color, Kyrgyz

AĞACIN ŞARKISI Song of the Tree

Yönetmen / Director: Aibek Daiyrbekov
Senaryo / Script: Aibek Daiyrbekov, Sadyk Sher-Niyaz
Görüntü Yönetmeni / Cinematography
Müzik / Music: Zholdoshbek Apasov
Oyuncular / Cast: Temirlan Smanbekov, Saltanat Bakaeva, Omurbek Izrailov, 
Jurduzbek Kaseivov, Taalikan Abazova
Yapım / Production: Central Asia Film, Cinetrain

Aibek Daiyrbekov

Filmin konusu, on sekizinci yüzyılda Tanrı Dağları dolayında meydana gelen gerçek 
olaylara dayanmaktadır. Bu yöredeki insanlar daha sonra eski zamanlarda atalarının 
koyduğu sarsılmaz yaşam yasalarına göre yaşadılar. Bazarbay Bey en büyük kızını 
zengin bir damatla evlendirir. Bazarbay’ın ayrıca dul Dariyka’nın küçük oğlu Esen ile 
arkadaş olan Begimay adında küçük bir kızı vardır. Ancak Bazarbay, kutsal ağacın 
kesilmesini emrettikten sonra bir çekişme ve kargaşa dönemi başlar. Dariya’nın en 
büyük oğlu Asan’ın öldürülmesinin ardından Esen, yurdunu terk etmek zorunda kalır. 
Yalnız bir avcıyla şans eseri karşılaşması onun için bir dönüm noktası olur.

The plot of the film is based on true events that took place around the Tian Shan in the eigh-
teenth century. The people of this region then lived according to the unshakable laws of life 
set by their ancestors in ancient times. Bazarbay Bey marries his eldest daughter to a wealthy 
groom. Bazarbay also has a little daughter, Begimay, who befriends the widowed Dariyka’s 
younger son, Esen. But after Bazarbay orders the sacred tree to be cut down, a period of 
strife and turmoil begins. After Dariya’s eldest son Asan is murdered, Esen is forced to leave 
his homeland. A chance encounter with a lone hunter becomes a turning point for him.

Aibek Daiyrbekov, Kırgız Ulusal Üniversitesi’nde Gazetecilik 
ve Kırgızistan Sinematografi Geliştirme Vakfı’nda Film Yönet-
menliği okudu. Kıyı (2006), Ağaç (2007), Ay Çocuğu (2008) ve 
Tekne (2016) gibi birçok kısa film yaptı. 2008 yılında Berlin 
Film Festivali’nde Yetenekler programına katıldı. Yönetmenliğini 
yaptığı uzun metrajlı filmi Ağacın Şarkısı, Kırgızistan’da çekilen 
ilk müzikal filmdir. Ardından bir başka uzun metrajlı film olarak 
Pelin Kokusu’nu (2022) yaptı.

Aibek Daiyrbekov studied journalism at the Kyrgyz National University 
and film directing at the Cinematography Development Foundation of 
Kyrgyzstan. He made several short films including The Shore (2006), 
The Tree (2007), The Moon Boy (2008), and Boat (2016), also attended 
the Talents program at Berlin Film Festival in 2008. His directorial 
feature film The Song of the Tree is the first musical movie made in 
Kyrgyzstan. Then he made The Scent of the Wormwood (2022) as 
another feature film.
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2022, Kazakistan, 138 dk., Renkli, Kazak Türkçesi
2022, Kazakhstan, 138 min., Color, Kazakh 

BÜYÜK BOZKIRIN ŞAFAĞI
Uly Dala Tany - Dawn of the Great Steppe

Yönetmen / Director: Akan Satayev
Senaryo Yazarı / Script: Bekbolat Shekerov, Akan Sataev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Khasan Kydyraliev
Oyuncular / Cast: Berik Aitzhanov, Daniyar Urazaev, Erik Zholzhaksynov, 
Aidos Abdykadirov, Nurlan Alimzhanov, Altynai Nogerbek, Shamshagul 
Mendiyarova,Kuanysh Kudaibergen
Yapım / Producer: Kazakfilm

Akan Kargambaevich Satayev, 1971 yılında 
Kazakistan’ın Karaganda şehrinde doğdu. 
Çocukluğundan itibaren hayatını film sana-
yiine adamayı hayal eden Satayev, okuldan 
mezun olduktan sonra T.K. Zhurgenov adında 
Kazak Milli Sanatlar Akademisi’ne girdi. Aka-
demiyi bitirdikten sonra sinema ve televizyon 
oyunculuğuna başlayan Satayev, daha sonra 
yönetmenlik kariyerine başladı. 2003 yılında 
yönetmen, 300’den fazla reklam filmi çeken 
Sataifilm stüdyosunun kurucusu oldu. 2007’de 
Reketir filmiyle güncel sosyal temalı filmlerle 
sinema kariyerine başladı ve 2008’de Başıboş, 
2011’de Tasfiye Edici ve 2014’te yılında Hacker’ı 

çekti. Aynı yıl yönetmen, “Yılın Halkın Favorisi” Ulusal Ödülü’nü kazandı. 2016 
yılında, amacı genç Kazakistanlı film yönetmenlerini desteklemek ve düşük 
bütçeli auteur filmlerinin toplu gösterimini sağlamak olan Astana Film Fonu’nu 
kurdu. 2016’dan itibaren ülkesinin tarihine bakan ve dönem filmleri çekmeye 
başlayan Satayev, SSCB’deki gençlerin hayatı hakkında bir suç draması olan 
Bölgeler ve kolektivizasyon dönemini, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nı ve savaş 
sonrasını anlatan tarihi bir drama olan Anneye Giden Yol’u, 2019’da Türklerin 
Müslümanlığa geçişten önceki dönemini resmettiği Tomris’i gerçekleştirdi. 
Satayev, 2020’den bu yana Kazakhfilm’in başkanlığını yürüttü.

Akan Kargambaevich Satayev was born in 1971 in the city of Karaganda, Kazakhstan. 
Akan, who dreamed of dedicating his life to the film industry since his childhood, so 
after graduating from school he entered the Kazakh National Academy of Arts named 
T.K. Zhurgenov. Satayev, who started acting in cinema and television after gradua-
ting from the academy, later started his career as a director. In 2003, he became the 
founder of the Sataifilm studio, which shot more than 300 commercials. He started 
his film career with contemporary social-themed films with the movie Reketir in 2007 
and shot Strayed in 2008, Liquidator in 2011 and Hacker in 2014. That same year, 
the director won the “People’s Favorite of the Year” National Award. In 2016, he 
established the Astana Film Fund, whose aim is to support young Kazakhstani film 
directors and to provide mass screening of low-budget auteur films. Satayev, who 
started to look at the history of his country and to shoot period films by 2016, relea-
sed Regions, a crime drama about the lives of young people in the USSR, and Road 
to Mother, a historical drama about the collectivization period, the Great Patriotic 
War and the post-war, and in 2019 he also made Tomris, in which he portrayed the 
period of the Turks before their conversion to Islam. Satayev has been the chairman 
of Kazakhfilm since 2020.

Akan Satayev

Film, yaklaşık 15-16 yüzyıllarda devletin en parlak döneminde hüküm süren Kazak 
Hanlığı kurucularından birinin oğlu olan Kasım Han’ın hikayesini anlatıyor. Kazak 
boylarını birleştiren ilk lider olarak görülüyor. Kasım Han, halkı için bir tür anayasa 
görevi gören “Kasım Han’ın Aydınlık Yolu” adlı bir dizi yasa oluşturan ilk Kazak 
hükümdarıydı.

The movie tells the story of Kasym Khan, son of one of the Kazakh Khanate founders, whose 
reign was in the era of the state’s heyday in approximately 15-16 centuries. He is viewed as 
the first leader who united the Kazakh tribes. Kasym Khan was the first Kazakh rulerwho 
created a set of laws named ‘The Bright Path of Kasym Khan’ which served as a sort of 
constitution for his people.  
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1984, SSCB Türkmenistan SSC, 128 dk., Renkli, Türkmence
1984, USSR Turkmenistan SSR, 128 dk min., Color, Turkmen

FİRAKİÎ MUTLULUKTAN ESİRGENMİŞ
Fragi Deprived Of Happiness

Yönetmen / Director: Hocakulu Narlıyev
Senaryo Yazarı / Script: Bulat Mansurov, Moris Simaşko, Hocakuli Narlıyev
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Usman Saparov, Ovez Velmuradov
Müzik / Music: Recep Recepov
Sanat Yönetmeni / Art direction: Huseyin Huseyinov
Oyuncular / Cast: Annasaid Annamuradov, Sona Penayeva, Baba Annanov, 
Mayagüzel Aymedova, Hocadurdi Narlıyev, Ata Dövletov, Artık Calliyev
Yapım / Production:: Türkmenfilm Stüdyosu

Kılıç Kuliyev’in “Mahtumkulu” isimli romanından uyarlanmıştır. Firakî mahlasıyla ta-
nınan on sekizinci yüzyıl Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumguli hakkında biyografik 
bir film.

Adapted from Kilic Kuliyev's novel "Mahtumkuli". A biographical film about the eighteenth-cen-
tury Turkmen poet and thinker Mahtumguli, known by the pen name Firakî.

Hocakulu Narlıyev, 1937 yılında Aşkabat’ta 
doğdu. Türkmenistanlı film yönetmeni, oyun-
cu, senarist ve yapımcı ve Türkmenistan 
Film Birliği’nin ilk genel sekreteridir. Rusya 
Sinema Sanatları Akademisi “Nika” Başkan-
lığı’nın üyesidir.
Narlıyev, 1960 yılında Moskova’daki Gera-
simov Sinematografi Enstitüsü’nden (VGIK) 
mezun oldu. İlk kayda değer filmi, görüntü 
yönetmenliğini yaptığı, 1963’te yönetmen 
Bulat Mansurov ile Türkmen ulusal sinema-
sının gelişiminde dikkate değer bir çalışma 
olan Şükürbahşi (Yarışma) oldu. 1972’de 
çektiği “Türkmen filmini haritaya koyan film” 

olarak kabul edilen ve Türkmen sinemasının en önemli filmlerinden olan Ne-
vestka (Gelin) ile büyük beğeni topladı. Narlıyev’in filmleri tipik olarak Sovyet 
toplumundaki kadınları ve Sovyetleşme konularını ele alır.
Cemal’in Ağacı, 12. Moskova Uluslararası Film Festivali’ne girdi ve Aktris 
Maya-Güzel Aymedova En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve film Altın 
Ödül adaylığı aldı.

Khodzhakuli Narliev (born in 1937 in Ashgabat) is a Turkmenistani film director, 
actor, screenwriter and producer, and the first general secretary of the Film Union 
of Turkmenistan. He is a member of the Presidium of the Russian Academy of Cine-
matic Arts “Nika”.
Narliev graduated from Moscow’s Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK) in 
1960. His first film of note was working with director Bulat Mansurov as a cameraman 
in The Competition in 1963, a notable film in the development of Turkmen national 
cinema. He garnered critical acclaim for his 1972 film Nevestka (Daughter-in-Law) 
which is considered to be “the film that put Turkmen film on the map” and the one 
of the most important films in Turkmen cinema. Narliyev’s movies typically deal with 
issues surrounding women in Soviet society and Sovietization.
Derevo Dzhamal was entered into the 12th Moscow International Film Festival. 
Actress Maya-Gozel Aimedova won the award for Best Actress, and he received a 
Golden Prize nomination.

Hocakulu Narlıyev

Filmografi

1970 - Denize Adam Düştü
1972 - Gelin
1975 - Bir Kadın Atı Eyerlediğinde
1977 - Hayır Diyebilmek
1980 - Cemal’in Ağacı
1983 - Karakum Gölgede 45˚C 
1985 - Mutluluktan Esirgenmiş Firaki
1990 - Mankurt
2006 - Annenin Sesi

Filmography

1970 – Man Overboard
1972 – Bride
1975 - When a Woman Saddles a Horse
1977 – Being Able to Say No
1980 – Jamal’s Tree
1982 – Karakum 45˚C in the Shade
1984 - Firagi Deprived of Happiness
1990 – Mankurt
2006 – The Voice of Mother
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2017, Saha Cumhuriyeti/Rusya, 140 dk., Renkli, Rusça
2017, Repuclic of Sakha/Russia, 140 min., Color, Russian

BİLMEDİĞİMİZ ÇOCUKLUK
Saasky Kem, The Childhood We Didn’t Know

Yönetmen / Director: Aleksey Romanov
Senaryo Yazarı / Script: Nikolay Mordinov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Mihail Kardashevsky
Müzik / Music: Moisey Kobyakov
Oyuncular / Cast: Alyosha Petrov, Fedot Lvov, Stepanida Borisova, Ayaal Ammosov, 
Pavel Chenyanov
Yapımcı / Producer: Dmitry Shadrin
Yapım / Production: Sakhafilm

Aynı adlı epik romanın uyarlaması olan Bilmediğimiz Çocukluk, ünlü Saha yönetmen 
Alexei Romanov’un büyük ve ciddi bir çalışması olarak devrim öncesi zamanlarda 
Saha halkının hayatı hakkında tarihi olarak doğru olan ilk filmdir. Film 1917 yılında 
Yakutistan’da geçer. Bu, atalarının geleneksel atmosferinde büyüyen ancak yaşının 
ötesinde olgunlaşan 9 yaşındaki Mikita’nın, yetişkinlerle birlikte bir Yakut sığır yetiş-
tiricisinin zor hayatını öğrenmesinin hikayesidir. Devrimci, isyankar zamanın olayları, 
ailesinin asırlar boyu geliştirdiği değerler ve geleneksel hayat tarzını şiddetle ihlal ve 
istila ederken, yüzyıllar boyunca gelişen değerleri ve yaşam biçimini ihlal ederken, 
çocuğu yeni denemeler beklemektedir. Ve yeni ile eski arasındaki bu çatışma, ge-
lenekler ve ağır bir yükün yıkıcı gücü, çocuğun kırılgan omuzlarına düşer. Bir seçim 
yapmanın ebedi sorunuyla karşıkarşıya kalır.

Yapımcı, film yönetmeni, senarist
Tüm-Birlik Devlet Sinematografi Enstitüsü Film 
Yönetmenliği Fakültesi mezunu, Yakutya’nın ilk 
profesyonel film yönetmeni, Sergei Gerasimov’un 
atölyesi, 1986
Ulusal Devlet Film Şirketi Sakhafilm’in kurucu-
su, 2005 yılına kadar sanat yönetmeniydi. 2016 
yılından itibaren tekrar bu göreve atanmış ve bu 
güne kadar çalışmalarını sürdürmektedir.
LLC Film Yapımcı Merkezi “Arctic Cinema” Di-
rektörü
1996’dan beri Saha Cumhuriyeti Görüntü Yö-
netmenleri Birliği Başkanı
Rusya Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 
“Altın Kartal”, Rusya Sinematografi Akademisi 

“Nika” tam üyesi
Rusya’nın Onursal Görüntü Yönetmeni
Rusya Görüntü Yönetmenleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Rusya Film Yönet-
menleri Birliği üyesi
Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Onurlu Sanatçısı

Producer, film director, screenwriter
Workshop of Sergei Gerasimov, Yakutia’s first professional film director, graduate of 
the Faculty of Film Direction of the All-Union State Institute of Cinematography, 1986.
Founder of the National State Film Company Sakhafilm, he was its artistic director until 
2005. He has been reassigned to this position since 2016 and continues to work to this day.
Director of the LLC Filmmaker Center “Arctic Cinema”
President of the Association of Cinematographers of the Republic of Sakha since 1996
Russian Academy of Motion Picture Arts and Sciences “Golden Eagle”, full member of 
Russian Academy of Cinematography “Nika”
Honorary Cinematographer of Russia
Member of the Board of the Union of Cinematographers of Russia, member of the Union 
of Film Directors of Russia
Honored Artist of the Republic of Sakha (Yakutia)

Aleksey Romanov

The adaptation of the epic novel with the same title, Saasky Kem, is the first, his-
torically accurate film about the life of the Yakut people in pre-revolutionary times, 
a great serious work by the famous Yakut director Alexei Romanov. The film takes 
place in 1917 in Yakutia. This is the story of 9-year-old Mikita, who grows up in the 
traditional atmosphere of his ancestors, but matures beyond his years, as he, along 
with adults, learns the difficult life of a Yakut cattle breeder, where every day is a 
struggle for survival. New trials await the boy, as the events of the revolutionary, 
rebellious time violently invade the traditional way of his family, violating the values 
and way of life that have developed over the centuries. And this conflict between the 
new and the old, traditions and the destructive power of a heavy burden falls on the 
fragile shoulders of the child. And he faces the eternal problem of choice. 



TURKUAZ BELGESEL
KUŞAĞI

Turquoise Documentary
Zone
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2022, Türkiye, 36 dk., Renkli, Türkçe
2022, Turkey, 36 min., Color, Turkish

PERDENİN ARKASINDAKİ KARAGÖZ
Karagoz Behind the Screen

Yönetmen / Director: Ali Sait Liman
Senaryo Yazarı /Script: İbrahim İ. Öztahtalı
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Meral Kuru
Müzik / Music: Arslantürk Çiftçi
Yapımcı / Producer: İbrahim İ. Öztahtalı
Yapım / Production: Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi / Bursa Uludag University Karagoz and Puppet Plays Research 
and Application Center 

Ali Sait Liman

UNESCO’nun 2009’da Somut Olmayan Dünya Mirası listesine aldığı Karagöz gölge 
oyununun yapım sürecini içeren belgeselde, Türk kültürü ve Bursa kenti ile özdeş-
leşen bu etkinliğin perde arkasındaki icracıları olan "Hayâlî"ler aracılığıyla Karagöz 
gölge oyununun tarihi, tekniği ve seyirci ile olan ilişkisi perdeye yansıtılıyor.

In the documentary, which covers the production process of the Karagöz shadow play, which 
was included in UNESCO's Intangible World Heritage list in 2009, the history, technique 
and relationship of the Karagöz shadow play with the audience that is brought to the screen 
through the "Hayâlî"s, behind the scenes performers, which is identified with Turkish culture 
and the city of Bursa, are reflected.

1973’te Erzincan’da doğdu. 1999’da Ankara Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Radyo-TV Yayıncılığı ve Sinema bölümünden 
mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sinema Televizyon Anasanat Dalı’nda yüksek 
lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2001-2010 yılları 
arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon 
Bölümü’nde, 2010-2014 arasında Gaziantep Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümünde görev yaptı. Halen 
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmaktadır. 
Yayınlanmış yazı ve makaleleri dışında, çeşitli kısa filmlerin ve 
“Büyülü Fener: Gaziantep’te Sinema” (2013), “Özgürlüğün Be-
deli” (2015), “Perdenin Arkasındaki Karagöz” (2022), “Ömrünün 
Sonbaharında Bursa’da Bir Yaban Gülü Murad Emri Efendi” 
(2022) adlı belgesel filmlerin yönetmenliğini yapmıştır.

He was born in Erzincan in 1973. He graduated from Ankara Uni-
versity, Faculty of Communication, Radio-TV Broadcasting and Ci-
nema in 1999. He completed his master’s degree and proficiency in 
art at Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Social Sciences, 
Cinema and Television Department. He worked at MSGSÜ Faculty 
of Fine Arts Cinema and Television Department during 2001-2010, 
and Gaziantep University faculty of Fine Arts Cinema-TV Depart-
ment during 2010-2014. He is still working at Uludag University, 
Faculty of Fine Arts. Apart from his published articles and articles, 
he directed various short films and the documentaries “The Magical 
Lighthouse: Cinema in Gaziantep” (2013), “The Price of Freedom” 
(2015), “Karagöz Behind the Screen” (2022), “A Wild Rose in Bursa 
in the Autumn of His Life Murad Emri Efendi” (2022).
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2021, Macaristan, 80 dk., Renkli, Macarca
2021, Hungary, 80 min., Color, Hungarian

BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN
Egy mindenkiert / One for All

Yönetmen / Director - Senaryo Yazarı / Script: András Pires Muhi

Görüntü Yönetmeni / Cinematography: András Pires Muhi

Oyuncular / Cast: Áron Szilágyi, Betti Szántó, Gergely Hollósi, András Decsi, András Szatmári, 
Tamás Decsi, Csanád Gémesi

Yapım / Production: ELF Pictures

Yapımcılar / Producers: Ágnes Horváth-Szabó, Ernő Mesterházy, András Pires Muhi

András Pires Muhi

2020’de Tokyo’da tarih yazan ve arka arkaya üçüncü Olimpiyat altınını kazanan 
Macar eskrimci Áron Szilágyi’nin hayatını konu alıyor. “Egy mindenkiert”, büyük 
ölçekli bir sporcunun hikâyesini ve kariyerin kilit aşamalarını anlatan yaratıcı bir bel-
gesel portresi. Spor ve sinema tarihinde bir rakibin, özellikle de bir iki kez Olimpiyat 
şampiyonu - tüm Olimpiyat döngüsü boyunca bir film ekibi tarafından takip ediliyor. 
Tarihin en önemli eskrimcilerinden biri olan Áron Szilágyi’nin portresinin duygusal 
bir tonda, aksiyona yakın anlatımı.

Documentary about sabre fencer Áron Szilágyi, who made history in Tokyo 2020, winning 
his third Olympic gold in a row. One for All is a creative documentary film portrait that tells 
the story of a large-scale sports career’s key stages with the pace of a feature film. There has 
never been an example in sports and film history of a competitor — especially a two-time 
Olympic champion — being followed by a film crew for an entire Olympic cycle. Our goal 
is to draw the portrait of Áron Szilágyi, one of the greatest fencers in history, in a twisting, 
emotional way, close to action.

András Pires Muhi, yapım ve dağı-
tım şirketleri Bulb Cinema ve ELF 
Pictures’ınn kurucu ortağı ve baş-
kanı olan yapımcı ve yönetmendir. 
Yapımcı olarak ilk işi İşte Ben (yö-
netmen: Bálint Szimler, 2009) Can-
nes Film Festivali’nin Cinefondation 
program’ına ve EFA’ya davet edildi. 
2016 yılında Hunfutbol’u yönetti, o 
yıl Macaristan’ın en iyi televizyon 
belgeseli ödülüne layık görüldü ve 
bir milyondan fazla izleyici tarafın-
dan izlendi. Ildikó Enyedi’nin Berli-
nale 2017’de Altın Ayı’yı kazanan ve 
aynı zamanda Akademi Ödülleri’nde 
En İyi Yabancı Film dalında aday 
gösterilen Beden ve Ruh’un uygula-
yıcı yapımcısıydı. Üç kez Olimpiyat 
şampiyonu olan ÁronSzilágyi hak-
kındaki belgeseli 5 yıldır çekiliyordu.

Yönetmen:
2021 Birimiz Hepimiz İçin
2020 Cukrász dinasztiák
2016 Elli dakika daha
2016 Az Ajándek
2013 Nekem Budapeşte (Üçlü)
2006 Hunfutbol, 91. dakika

András Pires MUHI is a producer and 
director, the co-founder and head of Bulb 
Cinema and ELF Pictures, production 
and distribution companies in Budapest. 
His first work as a producer was HERE I 
AM (dir.: Bálint Szimler, 2009) that was 
invited to Cannes Film Festival’s Cine-
fondation program and nominated for 
the EFA. He directed HUNFOOTBALL 
in 2016, that was given the award for 
Hungary’s best tv documentary in that 
year and was seen by over one million 
viewers. He was the line producer of 
Ildikó Enyedi’s ON BODY AND SOUL 
which won the Golden Bear at Berlinale 
2017 and was also nominated for Best 
Foreign Language Film at the Academy 
Awards. His documentary about the three 
time Olypmic champion ÁronSzilágyi had 
been shot for 5 years.

Director:
2021One for All
2020 Cukrász dinasztiák
2016 Fifty more minutes
2016 Az Ajándék 
2013 Nekem Budapest (Threesome)
2006 Hunfootball, the 91st minute



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

127126

2022, Türkiye, 26 dk., Renkli, Türkçe
2022, Turkey, 26 min., Color, Turkish

ZİYARET - ALTIN SİLSİLE
Visit—The Golden Line

Yönetmen / Director: Coşkun Oğuz Namlı

Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Coşkun Oğuz Namlı

Yapımcı / Producer: Eda Namlı

Coşkun Oğuz Namlı

1979 doğumlu ve Rizeli olan Coşkun Oğuz Namlı, profesyonel 
dağcılık hayatıyla birlikte, yurtiçi ve yurtdışındaki ulusal televiz-
yon kuruluşları için Ağrı Dağı zirvesinden, Afrika yaban hayatına 
kadar altmıştan fazla doğa konulu belgesel yaptı. Namlı, Anadolu 
coğrafyasında jeoloji, Moğolistan ve Özbekistan gibi farklı Asya 
ülkelerinde ise seri tarih belgeselleri hazırladı.

Coşkun Oğuz Namlı, who was born in 1979 and is from Rize, has 
made more than sixty nature-related documentaries, from the summit 
of Mount Ararat to African wildlife, for national television institutions 
at home and abroad, along with his professional mountaineering life. 
Namlı prepared serials on geology in Anatolia, and serials in different 
Asian countries such as Mongolia and Uzbekistan.“Ziyaret - Altın Silsile” belgeseli, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Taşkent, Semer-

kant ve Buhara şehirlerinde yetişen İslam âlimlerinin hayatlarını anlatmaktadır.

The documentary “Visit – The Golden Line” describes the lives of Islamic scholars 
who grew up in the cities of Tashkent, Samarkand and Bukhara in the Republic of 
Uzbekistan.



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

129128

SİLİS

Yönetmen/Director: Diana Khudaeva
Kameramanlar/Cinematography: Semyon Amanatov, Gavril Starostin, Mikhail Kardashevsky, 
Sardaana Barabanova, Serafim Fedorov, Mikhail Everstov, Tim Tretyakov, Nikolai Petrov, Ivan 
Tishchenko, Ayaal Evdokimov, İskender İvanov, Nikolai Neobutov, Nina Sleptsova
Müzik/Music: Veronika Lytkina, Ivanida Choruos, Prokopy Syrovatsky
Yapım/Production: Sakhafilm

Diana Khudaeva

Belgesel film, Amga kıyılarından Laptev Denizi’ne kadar Saha köylerinin sakinlerinin 
nasıl yaşadığını anlatıyor. Film karakterleri basit kırsal işçiler: sütçü kızlar, ren geyiği 
çobanları, balıkçılar, öğretmenler, at yetiştiricileri, çiftçiler, halk ustaları. Filmin yazar-
ları sizi Yakutya’ya bir geziye davet ediyor—uzak kuzeye gidin ve mercanlaşmanın 
ne olduğunu öğrenin, Lena’nın ağzında balık tutmaya gidin, aşılmaz tayga ve geniş 
tundra, gelenekleri tanımak ve Yakutya’nın yerli halklarının gelenekleri, tarımın nasıl 
geliştiğini yerinde göreceksiniz..

The documentary film tells how the inhabitants of Sakha villages live, from the shores of Amga 
to the Laptev Sea. The movie characters are simple rural workers: milkmaids, reindeer herders, 
fishermen, teachers, horse breeders, farmers, folk craftsmen. The writers of the film invite you 
on a trip to Yakutia—go far north and learn what coralization is, go fishing at Lena’s mouth,
impenetrable taiga and vast tundra, get acquainted with the traditions and customs of the 
indigenous peoples of Yakutia, you will witness on the spot how agriculture has developed.

Saha Cumhuriyeti’nin Yakutsk şehrinde doğdu. 
St. Petersburg Devlet Film ve Televizyon Üniversitesi Televizyon 
Gazeteciliği Bölümü’nden, Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisansı 
ile mezun oldu. 2015’ten bu yana Saha Cumhuriyeti halkı ve 
kültürüyle ilgili belgeseller çekiyor.

Diana Khudaeva was born in Yakutsk, the Sakha Republic.
She graduated from St. Petersburg State Film and Television Uni-
versity, Department of Television Journalism, with a Master’s degree 
in Cultural Studies. She has been making documentaries about the 
people and culture of the Sakha Republic.

2022, Saha Cum/Rusya, 51 dk., Renkli, Sahaca ve Rusça
2022, Sakha Republic/Russia, Color, Sakha language and Russian



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

131130

2022, Ukrayna, 30 dk., Renkli, Gagauz Türkçesi
2022, Ukraine, 30 min., Color, Gagauz 

UKRAYNA'DAKİ GAGAUZLAR: KURÇU KÖYÜ
The Gagauz in Ukraine: Kurchu Village

Yönetmen / Director - Senaryo Yazarı /Script: Olga Kulaksyz
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Polina Hohitva
Müzik / Music: Georgiy Kösa

Olga Kulaksyz

Ukrayna’da yaşayan Gagauzların gündelik hayatından kesitler sergilemeyi amaçlayan 
belgesel çalışma, Kurçu köyündeki Gagauz halkının yaşantısını, dilini, kültür, örf ve 
adetlerini ele almaktadır.

The documentary work, which aims to present fragments from the daily life of the Gagauz 
people living in Ukraine, deals with the life, language, culture, customs and traditions of the 
Gagauz people in Kurchu village.

Olga Kulaksyz, Moldova/Gagauz Yeri, Düzgünce köyünde dün-
yaya geldi. 1982 yılından bu yana Ukrayna’da yaşamakta. Üretici 
Kurçu Okulu’nda 33 sene çalışmış, 2014 yılından şimdiye kadar 
Gagauz Kültür Merkezi’nde müdürlük yapmaktadır.  

Yönetmen Filmografisi 
Gagauz halk adeti “Oturuşmak”
Gagauz halk adeti “Lazari”

Olga Kulaksyz was born in the village of Düzgünce, Gagauzia/Mol-
dova. She has been living in Ukraine since 1982. She worked at the 
Producer Kurchu School for 33 years, and has been the director of 
the Gagauz Cultural Center since 2014.

Director Filmography
Gagauz folk custom “Sitting”
Gagauz folk custom “Lazari”
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2017, Ukrayna, 90 dk., Renkli, Rusça, Tatar Türkçesi
2017, Ukraine, 90 min., Color, Russian, Tatar

MUSTAFA

Yönetmen / Director: Ernes Sarykhalil
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Vakhtang Kipiani
Müzik / Music: Efim Chupakhin
Yapım / Production: Tamila Tasheva/ATR Televizyonu

Ernes (Ahmed) Sarykhalil

Filmin konusu, 1991-2013 yıllarında Kırım Tatar halkının Meclis Başkanı, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, insan hakları aktivisti ve 
Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun zorlu hayat hikâyesidir. İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında Alman işgali altındaki Kırım’da dünyaya gelen Kırımoğlu’nun 
ailesi, 1944 olaylarında diğer Kırım Türkleriyle birlikte Özbekistan’a sürgün edilmişti.
Filmde, doğumundan beri hayatı zorlu olaylarla dolu Kırımoğlu’nun önce sürgünle, 
daha sonra halkının vatana dönmesi için verdiği mücadele işleniyor. Bu yolda onu 
tutuklamalar, işkenceler, hapishaneler ve açlık grevleri beklemektedir. Sovyet dö-
neminde siyasi faaliyetleri nedeniyle üniversiteden atılan, yedi defa yargılanan Kırı-
moğlu, toplam on beş yıldan fazla hapis yattı. Tarihte en uzun süren (306 gün) açlık 
grevine dayandı. 2014 Kırım Olayları sırasında Kırım’ın Rusya’ya ilhakına şiddetle 
karşı çıktı, Kırım’ın statüsüyle ilgili düzenlenen referandumu tanımadı. Belgeselde 
ayrıca, dünyanın farklı bölgelerinden siyasi muhalifler, hak savunucuları ve Kırım 
Tatar Milli Meclisi üyeleri ile yapılan röportajlara yer veriliyor.

The subject of the film is the harsh life story of Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, the 
Speaker of the Parliament of the Crimean Tatar people, the Authority by the President 
of Ukraine for Crimean Tatars, a human rights activist and a deputy of Ukraine, be-
tween 1991 and 2013. Born in the German-occupied Crimea during the Second World 
War, his family was exiled to Uzbekistan along with other Crimean Turks during the 
1944 events.
The film deals with the struggle of Kırımoğlu, whose life has been full of harsh events 
since his birth, first with exile and then for the return of his people to their homeland. 
On this route, arrests, tortures, prisons and hunger strikes await him. Kirimoglu, who 
was expelled from the university due to his political activities during the Soviet period 
and was tried seven times, served a total of more than fifteen years in prison. He en-
dured the longest (306 days) hunger strike in history. During the 2014 Crimean Events, 
he strongly opposed the annexation of Crimea to Russia, and did not recognize the 
referendum on the status of Crimea. The documentary also features interviews with 
political opponents, rights defenders and members of the Crimean Tatar Milli Majlis 
from different parts of the world.

Yönetmen, senaryo yazarı, kameraman, yapımcı, kurgucu. 1983 yılında Öz-
bekistan’da Kırım-Tatar bir ailede doğdu. 1989’da ailesiyle bilikte Kırım’daki 
asıl vatanlarına döndü. 2017 yılında Kırım Tatarlarının milli lideri hakkında 
“Mustafa” belgesel filmini çekti. 2018’de “İnsan hakları ve özgürlükleri ile 
ilgili En İyi Film” ödülünü aldı. “Çiviler” kısa filmi, ulusal ve uluslararası birçok 
ödül topladı. 

Director, screenwriter, cameraman, producer, editor. He was born in 1983 in Uzbe-
kistan in a Crimean-Tatar family. In 1989, he and his family returned to their original 
homeland in Crimea. In 2017, he shot the documentary film “Mustafa” about the 
national leader of the Crimean Tatars. In 2018, it received the “Best Film on Human 
Rights and Freedoms” award. The short film “Nails” won many national and inter-
national awards.
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2021, Ukrayna, 52 dk., Renkli, Tatar Türkçesi
2021, Ukraine, 52 min., Color, Tatar

KIRIM TATAR DÜĞÜN MERASİMLERİ
Qırımtatar Toy Merasimleri
Crimean Tatar Wedding Ceremonies

Yönetmen / Director: Dilaver Dvaciyev
Senaryo Yazarı / Script: Lilya Bucurova
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Edem Settarov
Müzik / Music: Server Kakura
Oyuncular / Cast: Usniye Seythalilova, Timur Asanov, Luiza Usein, Seytabla 
Memetov, Fatma Asanova, Munir Ablayev, Dilyaver Settarov, Emin Kurtmeme-
tov, Enver Muslyadinov, Fera-Sultan Muslyadinova, Gulnar Planciyeva, Zeynep 
Yagyayeva
Yapımcı / Producer: Elzara İslyamova
Yapım / Production: Karadeniz Production

Dlyaver Dvaciyev

Qırımtatar toy merasimleri (Kırım Tatarlar Düğünleri), halk dekorasyonu, günlük yaşam, 
sanat ve el sanatları, insanlar arasındaki ilişkilerin özellikleri ve yaşlılara karşı tutum 
hakkında bir çalışmadır. Film, Kırım’da çeşitli bölgelerde ve çeşitli yerlerde çekildi: 
müze evlerde, etno-komplekslerde, tarihi anıtların yakınında, doğada. Materyaller, 
yerli halk kültürünün yeni bir şekilde anlaşılmasına yardımcı oluyor, Kırım Tatarları 
hakkında daha derin bilgi arama ihtiyacına neden oluyor ve yeni etkileşimi teşvik 
ediyor. Filmin amacı Kırım Tatar kültürünü korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. 
Film, özel koleksiyoncular tarafından sağlanan orijinaller de dahil olmak üzere tarihi 
mekanlar, kostümler ve sahne dekorları kullanılarak, 18.-19. yüzyılın tarihi döneminin 
yeniden inşasından tam olarak yararlanıyor.

Dlyaver Dvaciyev, Kırım Tatarlarının en önde gelen film yönet-
menlerinden biridir. İlk Kırım Tatar masal-filmi “Hıdır Dede”, Kırım 
Tatar dilinde ilk komedi dizisi “Şamatalı Qoranta”nın yazarı, birçok 
belgesel ve müzik videosunun yazarıdır.
Yönetmen Filmografisi: “Hıdır Dede”, “Şamatalı qoranta”, “Qı-
rımtatar toy merasimleri”, “Ey güzel Qırım”, “Vatana Yol Açanlar 
Enver Musliddinov” 

Dlyaver Dvaciyev is one of the most prominent film directors of the 
Crimean Tatars. He is the author of the first Crimean Tatar fairy-film 
“Hıdır Dede”, the first comedy series in the Crimean Tatar language 
“Şamatalı Qoranta”, the author of many documentaries and music videos.
Director’s Filmography: “Hıdır Dede”, “Shamtali qoranta”, “Qirim-
tatar toy ceremonies”, “O beautiful Qirim”, “Those Who paved Road 
to the Motherland Enver Musliddinov”

Qirimtatar toy ceremonies (Crimean Tatars Weddings) is a study of folk decoration, 
daily life, arts and crafts, characteristics of relations between people and attitude 
towards the elderly. The film was shot in Crimea in various regions and in various 
places: in museum houses, ethno-complexes, near historical monuments, in nature. 
The materials help in a new understanding of indigenous culture, prompt the need to 
seek deeper information about the Crimean Tatars, and encourage new interaction. 
The aim of the film is to preserve, develop and spread the Crimean Tatar culture. It 
takes full advantage of the reconstruction of the historical periods of the 18th and19th 
centuriesb by using historical sites, costumes and props, including originals provided 
by private collectors.



ANİMASYON
Animation
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2022, Türkiye, 79 dk., Renkli, Türkçe
2022, Turkey, 79 min., Color, Turkish

KARAGÖZ YAR BANA BİR EĞLENCE
Karagoz Let Me Have Some Fun

Yönetmen / Director - Senaryo Yazarı / Script: Murat Karahüseyinoğlu
Animasyon Süpervizörü / Animation Supervisor: Elmaddin Halilov
Karakter ve Sahne Tasarımı / Character and Scene Designer: Tolgay Palaska 
Müzik / Music: Gökhan Tamir
Yapımcı / Producer: Bilal Arıoğlu, İsrafil Kuralay
Yapım / Production: 7 Renk İletişim Grubu 

Karagöz’ün karısı, Karagöz’ün işsizliğinden, parasızlıktan ve Karagöz’ün bunu düzeltmek için 
hiçbir şey yapmamasından şikayetçidir. Kavga ederler ve karısı alınmış, gücenmiş ve de intikam 
alacağını söyleyerek evden gider. Kiralık ev arayan Rabiş ve Habeş Dadı para keselerini düşürür. 
Keseyi bulan Hacivat, kesenin kendisinin olduğunu söyleyen Karagöz’den bunu ispat etmesini 
ister. Karagöz’ün bir evi olduğunu öğrenen ikili evi kiralar ve parasını peşin verirler. Karagöz’ün 
sevinci çok sürmez. Kazandığı para, alacaklıların gelişiyle uçup gider. Ağa’nın dili tutulan kızı 
Nuridil için saldığı hekim arayan adamları içeri girer. Karagöz’ün karısı aradığı fırsatı yakalar ve 
aradıkları hekimin Karagöz olduğunu söyler. Yalnız bir sorun vardır, Karagöz dayak yemeden 
hekim olduğunu söylememektedir. Bundan sonra Karagöz’ü gülünç birçok olay beklemektedir...

Karagöz’s wife complains about Karagöz’s unemployment, lack of money and that Karagöz does nothing 
to fix it. They fight, and his wife is taken, offended and leaves the house, saying that she will take revenge. 
Rabiş and Abyssinian Nanny, who are looking for a house to rent, drop their money bags. Hacivat, who 
finds the pouch, asks Karagöz, who says it is his own, to prove it. Learning that Karagöz has a house, the 
duo rent the house and pay in advance. Karagöz’s joy does not last long. The money he earns flies away 
with the arrival of creditors. Aga’s men, whom he has released for his daughter Nuridil who is speechless, 
enter in to loook for a doctor. Karagöz’s wife seizes the opportunity and says that the doctor they are looking 
for is Karagöz. There is a problem though, Karagöz does not say that he is a doctor unless being beaten. 
After that, many ridiculous events await Karagöz...

Karahüseyinoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eği-
timini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılın-
da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği 
Karagöz Oynatma Kursu’nda, Hayali Torun 
Çelebi (Tuncay Tanboğa)’den ders aldı. “Antik 
Yunan Tragedyasında İntihar” adlı teziyle Tiyat-
ro Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında, “İşte 
Beyoğlu” adlı belgesel-drama filminde Tomris 
Giritlioğlu’nun asistanlığıyla televizyon hayatına 
başlayan Karahüseyinoğlu, yine TRT’de, Eski 
Dostlar, Susam Sokağı, Suyun Öte Yanı, Deniz 
Gurbetçileri, Yakıştır, Akşama Doğru, Ferhunde 
Hanım ve Kızları gibi birçok projede yapımcılık, 
senaristlik ve yönetmenlik yaptı. Türkiye’de uzun 

soluklu günlük dizilerin ilk adımını Ferhunde Hanım ve Kızları ile atan Karahü-
seyinoğlu, Kınacılar Konağı, Cennetin Sırları gibi günlük dizilerin yanı sıra Ata 
Demirer’in oynadığı Korsan TV adlı programın da yönetmenliğini yaptı. Kara-
hüseyinoğlu, metinleri Hayali Küçük Ali (Muhittin Sevilen)’ye ait, Hayali Torun 
Çelebi (Tuncay Tanboğa) tarafından canlandırılan karagöz oyunlarını gerçek 
süresinde kaydetmiş, bu filmler 1996 yılında Star TV’de yayınlanmıştır. 

Dlyaver Dvaciyev is one of the most prominent film directors of the Crimean After 
completing his primary, secondary and high school education in Ankara, Karahüseyi-
noğlu graduated from Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, 
Department of Theater. He took lessons from Hayali Torun Çelebi (Tuncay Tanboğa) 
in the Karagöz Play Course organized by the Ministry of Culture and Tourism in 
1980. He graduated from the Theater Department with his thesis “Suicide in Ancient 
Greek Tragedy”. Karahüseyinoğlu, who started his television career in 1986 with the 
assistantship of Tomris Giritlioğlu in the documentary-drama “Here’s Beyoğlu”, has 
also appeared on TRT in projects like Old Friends, Sesame Street, On the Other Side 
of the Water, Sea Expatriates, Suits, Evening Towards Ferhunde and Her Daughters 
as a producer, scriptwriter and director. Karahüseyinoğlu, who took the first step of 
long-running daily series in Turkey with Ferhunde Hanım and Kızları, directed daily 
TV series such as Kınacılar Konağı and Cennetin Sırları, as well as a program called 
Korsan TV, starring Ata Demirer. Karahüseyinoğlu recorded the karagöz plays in real 
time, with the texts of Hayali Küçük Ali (Muhittin Sevilen) which were performed by 
Hayali Torun Çelebi (Tuncay Tanboğa), and these films were broadcast on Star TV in 
1996.

Murat

Karahüseyinoğlu
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2018, Kazakistan, 67 dak., Kazak Türkçesi
2018, Kazakhstan, 67 min., Kazakh 

MUZBALAK
Muzbalaq

Yönetmen / Director: Turdibek Maidan, Tilek Toleugazi
Senaryo Yazarı /Script: Turdilek Maidan, Tilek Toleugazi, Adai Abilda
Müzik / Music: Aset Danenov
Yapım / Production: Kazakhfilm

Muzbalak, insanları kana susamış bir ejderhadan kurtaran bir kartalın hikayesini an-
latır. Gururlu yırtıcı hayvan, bir adam tarafından sevgi yoluyla evcilleştirilir. Birbirleri 
arasında ayrılmaz bir bağlantı oluştururlar. Hikayedeki inişler ve çıkışlar gerçek hayat 
problemlerini temsil etmektedir. Çizgi filmin yaratıcıları da zor anlar tecrübe etmiştir.

Muzbalak tells a story of an eagle which saves people from a bloodthirsty dragon. The proud 
raptor has been tamed by a man through love. They create an inextricable connection between 
each other. The ups and downs in the story represent real life problems. The creators of the 
cartoon have also experienced difficult times.

1985 doğumlu Turdybek Maidan, eğitimini Çin’de Khyzy 
Sanat Koleji’nde almış, tarihi vatanında sürdürmüş, 2010 
yılında T.K. Zhurgenev, Animasyon Yönetmenliği bölü-
münden mezun olmuştur. Yetenekli öğrenci Turdybek 
Maidan, Kazak animasyonunun kurucusu öğretmeni 
Amen Khaydarov’un dikkatini 4 dakikalık dönem ödevi 
“Gücünü Bilmeyen Kişi” ile çekti. Shaken Aimanov’un 
adını taşıyan “Kazakhfilm” film stüdyosunda yönetmen 
Turdybek Maidan tarafından çekilen “Beyaz Kaz” adlı çiz-
gi film, “En İyi Ulusal Çizgi Film” adaylığında Uluslararası 
Film Festivali “Shaken Yıldızları”nın galibi oldu. Sonraki 
yıllarda Maidan, avcı yırtıcı kuşlar hakkında “Tastulek” ve 
dostluk hakkında bir peri masalı olan “Mutluluğa Giden 
Yolda”yı çizgifilme aldı. Maidan ve Tlek Toleugazi’nin 
yönettiği uzun metrajlı animasyon filmi “Muzbalak” (“Beş 
yaşındaki altın kartal”), Kazakistan Görüntü Yönetmen-

leri Birliği’nin “Kulager” ödülünü 24. Schlingel Çocuk ve Gençlik Filmleri Film Festivali’nde 
Alman Enstitüsü ödüllerini kazandı. 2018’de Balapan TV kanalı, her iki animatörün yönettiği 
melodram türünde 12 bölümlük popüler çocuk dizisi Beyaz Kuş’u sergiledi.

Born in 1985, Turdybek Maidan received his education at the Art College of Khyzy in China, con-
tinuing it in his historical homeland, graduating in 2010 from the National Academy of Arts named 
after T.K. Zhurgenev with a degree in Animation Direction. Talented student Maidan attracted the 
attention of the founder of Kazakh animation, Amen Khaydarov, his teacher, with his 4-minute term 
paper “The one who does not know his strength”. The cartoon “White Goose”, filmed by director 
Turdybek Maidan at the “Kazakhfilm” film studio named after Shaken Aimanov, became the winner 
of the International Film Festival “Shaken’s Stars” in the nomination “Best National Cartoon”.

In subsequent years, Maidan filmed the cartoons “Tastulek” about hunting birds of prey, “On 
the Way to Happiness” – a fairy tale about friendship. The full-length animated film “Muzbalak” 
(“Five-year-old golden eagle”) directed by Maidan and Tlek Toleugazy won the “Kulager” award 
of the Union of Cinematographers of Kazakhstan, the prizes of the German Institute of Animated 
Films (DIAF) at the 24th Schlingel Film Festival for Children and Youth Films, and Nazareth Film 
Festival. In 2018, the Balapan TV channel showed the popular 12-episode children’s series, White 
Bird,  in the genre of melodrama, directed by both animators.

Animasyon yönetmeni Tilek Toleugazi 1990’da doğdu. 
Toleugazi, T. Zhurgenov’un adını taşıyan Kazak Ulusal 
Sanat Akademisi’nde yönetmen-animatör T. Muka-
nov’un atölyesinden mezun oldu. “Puanlar” adlı filmi, 
5. Didar Film Festivali  “En İyi Animasyon” adaylığın-
da ve Şaken Yıldızları Film Festivali’nde “En İyi Fikir” 
adaylığında ödüller kazandı.

Tilek Toleugazy is an animation director born in 1990. Tilek 
Toleugazy graduated from the workshop of director-animator 
T. Mukanov at the Kazakh National Academy of Arts named 
after T. Zhurgenov. His film “Points” won awards at the 5. 
Didar Film Festival in the nomination “Best Animation” 
and at the Film Festival “Shaken’s Stars” in the nomination 
“Best Idea”.

Turdybek Maidan 

Tilek Toleugazi



w
w

w
.k

o
rk

u
ta

ta
fi

lm
fe

st
iv

a
li

.c
o

m

143142

2020, Tataristan/Rusya, 35 dk., Tatar Türkçesi
2020, Tatarstan/Russia, 35 min., Tatar

SAYIM ÖYKÜLERİ
Census Tales

Yönetmen / Director: Sergey Kiatrov
Senaryo / Script: Sergey Kiatrov, Inna Makarova, Maria Sergeeva
Kurgu / Editing: Radion Valeev
Müzik / Music: Maria Sergeeva, Rafael Bakhtiozin
Yapımcı / Producer: Azat Ganiev
Yapım / Production: Tatarmultfilm 

Sergey Kiatrov

Sayım Öyküleri, zaten sevilen Zulayka ve Roman kahramanlarının yeni maceralarıdır. 
Hikaye, çocukların kızın soyağacını araştırmaya geldikleri arşivde geçiyor. Serbest 
kaldıktan sonra intikam için sinsi planlar yapan kötü büyücü Albastı’yı istemeden 
serbest bırakırlar. Onu durdurmak için, çocukların büyücüden önce farklı tarihi dö-
nemlerde olan sihirli eşyaları bulması gerekiyor. Roman, Zuleyka ile zaman nehri 
boyunca seyahat eder ve arşivciler Alexander Sergeyeviç Puşkin ve hatta I. Peter 
onlara yardım eder.

Census Stories are the new adventures of already admired heroes Zulayka and Roman. The 
story takes place in the archive, where the boys come to research the girl’s genealogy. They 
unintentionally release the evil sorcerer Albastı, who makes insidious plans for revenge, after 
being released. To stop him, the children need to find magic items from different historical 
eras before the wizard. Roman travels along the river of time with Zuleyka, and archivists 
Alexander Sergeyevich Pushkin and even Peter I help them.

Sergei Kiatrov, 1971 yılında Kazan’da doğdu. Musa Celil’in adını taşıyan 
Bale ve Opera Tiyatrosu’nda sahne ressamı olarak çalıştı, Tataristan 
Cumhuriyeti Sanat Fonu’nda mizanpaj sanatçısı olarak televizyonda da 
çalıştı.
1995’ten beri profesyonel olarak animasyonla uğraşıyor. Son 12 yıldır 
Kiatrov, “Tatarmultfilm”in genel müdürlüğünü yapıyor. Bu süre zarfında 
kendi gözetiminde 100’den fazla çizgi film ve animasyon dizisi yaratıldı. 
Sergei Kiatrov, Animasyon Film Derneği ve Rus Film Yapım Birliği üyesidir.

Sergei Kiatrov was born in 1971 in Kazan. 
Education: layout artist. He worked as scene painter in the Ballet and Opera 
Theatre named after Musa Dzhalil, as a layout artist in Tatarstan Republic Art 
Fund, also worked on television.
Professionally involved in animation since 1995. For the last 12 years Kiatrov 
has been the chief director of “Tatarmultfilm” Association. Through that peri-
od more than 100 cartoons and animation series have been created under his 
supervision. Sergei Kiatrov is a member of the Animated Film Association and 
the Russian Filmmaking Union.
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Nurullah Yenihan

Yapımcı ve yönetmen. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden mezun oldu. 

TRT Çocuk kanalı için çok sayıda çizgi diziler hazırladı. Siyahmartı 
Animasyon Stüdyosunun ortaklarından ve koordinatörlerinden 
biri olarak Türkiye’nin ilk real-animasyon filmlerinden “İksir”in 
(2014) yapımcılığını üstlendi. “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” 
(2019), Engin Baştürk ile birlikte “Kaptan Pengu ve Arkadaşları: 
Mandalina’nın Günlüğü” (2020) ve Kaptan Pengu ve Arkadaşları 
2 (2022) animasyon filmlerini yönetti. Son animasyon çalışması 
olan “Tay” filmi 23 Eylül 2022 tarihinde Türkiye sinemalarında 
gösterime girdi. 

Producer and director. He graduated from Istanbul University Faculty 
of Communication in 2000.
He prepared many cartoons for TRT Children’s channel. As one of the 
partners and coordinators of Siyahmartı Animation Studio, he pro-
duced “Elixir” (2014), one of Turkey’s first real-animated films. He 
directed the animated films “Nasreddin Hodja Time Traveler” (2019), 
“Captain Pengu and Friends: Mandarin’s Diary” (2020) and Kaptan 
Pengu and Friends 2 (2022) together with Engin Baştürk. His last 
animation work, “Colt”, was first screened in Turkish movie theatres 
on September 23, 2022.

2021, Animasyon, Türkiye, 83 dk., Türkçe
2021, Animation, Turkey, 83 min., Turkish

TAY
Colt

Yönetmen / Director: Nurullah Yenihan
Senaryo Yazarı / Script: Betül Yağsağan
Müzik / Music: Burak Çambel
Yapımcı / Producer: Mustafa Emre Tülün
Yapım / Production: Laciverd

Film, Mekke’den Medine’ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay 
Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal’ın, hicretin izlerini takip eden 
serüvenini konu ediniyor. Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri olan Ubey’in 
ahırında dünyaya gelir. Bir sabah annesine doğum günü için çiçek toplamaya 
çıkar. Ancak döndüğü zaman annesinin Medineli bir tüccara satıldığını öğrenir. 
Kendisi de Şamlı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak istemeyen Riyah, 
kaçar ve annesinin peşine düşmeye karar verir.

The film is about the adventure of the young colt Riyah, who went on a journey from 
Mecca to Medina to save his mother, and the old camel Jabal, whom he met on the way, 
following the traces of the emigration. Riyah was born in the barn of Ubey, one of the 
wealthy people of the city of Mecca. One morning, he goes out to pick flowers for his 
mother’s birthday. However, when he returns, he learns that his mother has been sold to 
a Medina merchant. He himself will be sold to a merchant from Damascus. Not wishing 
to be separated from her mother, Riyah runs away and decides to follow her mother.
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A Ç I K  O T U R U M

TÜRK SİNEMASI FORMUNU ARIYORÎ

DERVİŞ ZAİM İLE USTALIK SINIFI
Yönetici: Şükrü Sim
Konuşmacılar: Enver Gülşen, Mutlu Kurnalı, Murat Pay

2 Kasım 2022 Çarşamba

Bursa Uludağ Üniversitesi 
Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi

14.00
3 Kasım 2022 Perşembe

Tayyare Kültür Merkezi

18.00-20.00

Şükrü Sim

Murat Pay

Enver Gülşen

Mutlu Kurnalı
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T İ Y A T R O  G Ö S T E R İ S İ

S E R G İ

KARAGÖZ İLE CIRTDAN (PARMAK ÇOCUK)

FESTİVAL FİLMLERİ AFİŞ SERGİSİ

Yazan, Yöneten ve Oynayan: Dr. Öğr. Gör. Rasim AŞIN

4 Kasım 2022 Cuma

MBA Okulları Bursa Kampüsü
19 Mayıs Mah.Tutku Cad. No: 22 Nilüfer/Bursa

10.30 ve 14.00

1-5 Kasım 2022

Tayyare Kültür Merkezi

Toplanın çocuklar!
“Parmak Çocuk”, size oyunlu oyuncaklı bir masal anlatacakmış!
Üstelik yanında “Karagöz” de var!
Küçük kahraman  Cırtdan’ın (Parmak Çocuk), seyahat etmek için geldiği Türki-
ye’de, Bursa’yı ziyareti sırasında, karşısında kimi görsün? KARAGÖZ! 
Tatlı sakalıyla “Karagöz” karşısına çıkmasın mı! Sevimli kahramanlar arkadaş 
olurlar. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki benzerliklere dair sohbetleri başlar. 
Karagöz bir ricada bulunur, Cırtdan arkadaşından: “Acaba Cırtdan, bir Azer-
baycan masalı anlatır mı?” Cırtdan da başlar kendi adı ile ilgili (Parmak Çocuk) 
masalını anlatmaya. Fakat sadece kendisi anlatmayacak, sizi de masala ve 
oyunun içine katacak! 
Hep birlikte masalda dolaşmaya ne dersiniz!?

151150



Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi

Merinos ParkI Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 272 16 00 

Tayyare Kültür Merkezi
Atatürk Cad. Uçak Sk. No. 1 Osmangazi / Bursa

Tel: 0224 716 37 76

Anatolium Alışveriş Merkezi 
Sinema Salonu

Yeni Yalova Cad. No: 487 Osmangazi / Bursa
Tel: 0224 261 12 23

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Merkez Kampüsü Nilüfer / Bursa

Tel: 0224 294 01 50

- Filmler Türkçe altyazılıdır.

- Film gösterimleri ile sergi, açık oturum ve diğer 
etkinlikler ücretsizdir.

- Elde olmayan sebeplerden dolayı festival 
programında değişiklik yapılabilir.

M E K A N L A R
Venues

www.korkutatafilmfestivali.com
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