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Uluslararası Diaspora Film Festivali, birkaç Türk filmine, daha doğrusu Türkleri
veya Türkiye’yi konu alan filmlere evsahipliği yapacak. Bu filmler arasında Almanya,
Kofta ve Before Your Eyes (Children of Diyarbakir) öne çıkan filmler.

Almanya, Kofta ve diğerleri...
CANADATÜRK
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DFF (International Diaspora
Film Festival), 1-6 Kasım
tarihleri arasında Toronto’da
düzenlenecek.
Festivale katılacak Türkiye ve
Türkleri anlatan filmlerden
Yasemin Samdereli’nin yönettiği
“Almanya”, çalışmak için 40
küsür yıl önce Almanya’ya göç
eden Hüseyin Yılmaz ve ailesinin
kültür çatışması içinde yaşadıklarını
anlatıyor. Antalya’da Uluslararası
En İyi Uzun Metraj Film Jüri Özel
Ödülü kazanan “Almanya (Welcome
iyano resitalleri vermek üzere
to Germany)”, Almanya Film
Kanada’ya gelen Piyanist
Ödülleri’nde ise en iyi senaryo ve
Hande Dalkılıç, Ottawa Dominion
gümüş film ödülünü kazandı. (Dili:
Chalmers United Church’teki
Ağırlıklı olarak Almanca)
resitalinin ardından Toronto’da St.
Hollandalı yönetmen Michiel van
Simon-the-Apostle Aglican Church’ün
Jaarsveld’in filmi “Kofta “ ise Sultan
konser salonunda dinleyiciyle
adında Osmanlı yemekleri servis
buluştu.
Doğu-Batı kültür ve sanatını
eden bir Türk restoranının sahibi
buluşturmak amacıyla Çetin Işıközlü
Erdal Köksal’ın yine bir Türk’e ait
tarafından bestelenen Doğu Anadolu
olan Kebap Express’e karşı verdiği
türkülerinin çağdaş çoksesli müzik
mücadeleyi anlatılıyor. (Dili: Ağırlıklı
formunda sunulduğu “Yukarı Fırat
olarak Hollandaca)
Ezgileri”nin ilk temsilini Kanada’da
Festivalde gösterilecek bir diğer
gerçekleştiren piyano virtüözü Hande
film
olan “Before Your Eyes (Children
Dalkılıç, iki saate yakın kaldığı
of
Diyarbakir)”ın
yönetmeni Miraz
sahnede Scalatti, Chopin, Liszt ve
Bezar.
Çok
sayıda
ödülün sahibi olan
Ahmed Adnan Saygun’un eserlerini
de yorumladı. Ücretsiz olan programa film, ailesi öldürülen Diyarbakırlı iki
kardeşin hayatta kalma mücadelesini
tanıtım eksikliğinden dolayı katılım
beklenen seviyede olmadı.
anlatıyor. (Dili: Ağırlıklı olarak
Programının ardından sorularımızı Kürtçe)
cevaplandıran Hande Dalkılıç,
IDFF’te yer alan filmlerden
“Kanada gelmek istediğim bir
Eran Riklis’in yönettiği “Playoff ”
yerdi. Dünyanın bir ucu ve farklı
adlı filmde ise Nazi zulmünden
bir toplum. İlgimi çekti. Burada
olmak gerçekten heyecan verici.
Bu yüzden programı Doğu-Batı
buluşması olarak planladım. İlk kez
Kanada’ya geliyorum. Organizeyi
yapanlar dinleyici sayısı az oldu diye
düşündüler. Bu yüzden bu konserleri
ısınma turları olarak kabul edelim
nkara Kitaplığı’nın bu yıl
dediler. Ancak tekrar gelmeyi çok
4’üncüsünü düzenlediği
istiyorum” dedi.
Öykü
Yarışması
sonuçlandı. Yapılan
Hande Dalkılıç’ın Montreal resitali
değerlendirme
sonucu
Fatma Tacihan
ise iptal edildi.
“Bayramlık Elbise” adlı öyküsüyle
birinci oldu.
Yarışmada, “Sekizinci Öpücük” adlı
öyküsüyle İlkim Tongur ikinci, “Hintli
Kadın ve Çiçek Çelengi” adlı öyküsü ile
Aysan Sever ise üçüncü oldu.
aptığı gelincik resimleriyle
tanınan Ressam Hikmet
Çetinkaya, “Kanada Gaziler Haftası
ve Anma
Günü” münasebetiyle
“Poppies from Turkey” temalı resim
sergisi açacak. Toronto City Hall’de 7
Kasım Pazartesi günü 17.00’de
açılışı yapılacak sergi 11
Kasım’a kadar açık kalacak.
Kanada’ya
ikinci kez gelen
Ressam Çetinkaya,
geçtiğimiz yıl
kasım ayında
Ottawa Savaş
Müzesi’nde ve
Galeri
Hitit’te iki ayrı
sergi açmıştı.

sağ kurtulan Yahudi bir basketbol
antrenörünün yıllar sonra
Almanya’ya geri dönmesi ve
burda bir Türk kadına
aşık olması

İki seansın geliri Van için
Öte yandan, Uluslararası Diaspora
Film Festivali yönetimi, festival
kapsamında gösterilecek “Almanya”
adlı filmin iki gösteriminden elde

Burada olmak
gerçekten
heyecan verici

P

sonrası yaşanan olayları anlatıyor.
(Dili: Ağırlıklı olarak Almanca)
Bunların dışında Türk
karakterlerin yer aldığı birkaç tane
daha film var. Bu filmlerin ortak
özellikleri yönetmenlerin ya da
oyuncularının ya yabancı olmaları
ya da Türkiye kökenli olup bir
başka ülkede yaşamaları.
Filmler hakkında ayrıntılı
bilgi, www. diasporafilmfest.com
adresinden elde edilebilir.

edilecek gişe gelirlerinin yarısını Red
Cross bünyesinde yürütülen Türkiye
Depremi Yardım Kampanyası›na
bağışlama kararı aldı.
Gişe gelirinin yarısı yardım
kampanyasına bağışlanacak
gösterimler 5 Kasım günü Carlton
Sineması’da saat 3’te ve 6 Kasım
günü Innis Town Hall’de saat 4’te
başlayacak.
Her iki seans boyunca Red Cross
görevlileri de salonların girişlerinde
bağış masası kuracak.

Öykü yarışması sonuçlandı
A

Gelincikler ressamı
yeniden Kanada’da

Y

Brendan Ray’in yazdığı “Breath
Easy”, Emre Özgüven’in yazdığı
“Dissociative Identity Disorder” ve
Lora Uğuray Yurdakul’un yazdığı
“Candy Shop” adlı öyküler ise

Mansiyon
ödülü
kazandı.
Özendirme
Ödülü ise
yarışmaya
katılan 8
yaşındaki
İris Elik’in
“Where
Should
Mommy
Work” adlı
öyküsüne
Bayramlık Elbise” adlı
verildi.
Yakın bir öyküsüyle yarışmanın
Fatma
zamanda birincisi
Tacihan
hayatını
kaybeden
Ankara Kitaplığı Yönetim Kurulu
Üyesi Nüzhen Önen’e ithaf edilen 4.
Ankara Kitaplığı Öykü Yarışması’na
bu yıl 15 kişi 18 eserle katıldı.
Yarışmada dereceye girenlere
ödülleri 16 Ekim’de Ankara
Kitaplığı’nda düzenlenen törenle
verildi.

