
 

 

 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ 2018 

 FİLM SEÇKİSİNDEN  

 

%2.5 OSA YARIMADASI / 2.5% THE OSA PENINSULA 

48' / Kosta Rika, ABD / 2015 

Yönetmen: Eytan Elterman ve Marco Bollinger 

Dil: İspanyolca, İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Meriç Gürsoy                                                                     

                                                                    

Kosta Rika’nın Osa Yarımadası dünyada turizm nedeniyle tehdit altında olan biyolojik yoğunluğu en 

yüksek yerlerden birisi ve burayı sadece yerel topluluklar kurtarabilir. Film Osa Yarımadası’nda 

yağmur ormanlarının yanı başına yapılması planlanan uluslararası havalimanının olası sonuçlarını ve 

turizmin Kosta Rika’nın el değmemiş bölgelerindeki etkisini araştırıyor. Aynı zamanda kırsal 

topluluklar tarafından gerçekleştirilecek yeni bir turizm modelinin Osa’nın kırsal topluluklarının 

karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara ve seçeneklerin yetersizliğine çözüm olabileceğine vurgu 

yapıyor. Film yaşamak için altın madenciliği yapan bir anneyi ve kendi yağmur ormanı arazisinde 

yaban hayat yürüyüşleri organize eden eski bir avcıyı izliyor. Film büyük turizmin olumsuz etkileri 

hakkında farkındalık artırırken sorumlu seyahatin altını çiziyor ve kültürler arası etkileşimin önemini 

vurguluyor. 

 

Costa Rica's Osa Peninsula, the most biologically intense place on Earth faces tourism development 

that threatens to destroy it, and only its local communities can save it. This film explores potential 

consequences of a planned international airport in the Osa Peninsula rainforest, exposes tourism 

impacts on previously untouched places in Costa Rica, and highlights rural community travel, a new 

tourism model that provides answers to the current lack of economic options facing Osa's rural 

communities. The film follows a single mother who mines gold for a living, and an ex-hunter who 

now leads wildlife treks on his rainforest property, as they launch their rural tourism projects. The 

film raises awareness about the negative impacts of big tourism, promotes greater cross-cultural 

engagement, and inspires conscious travel. 

 

 

ADAY ADA / ADA FOR MAYOR 

88' / İspanya / 2016 

Yönetmen: Pau Faus 

Dil: Katalanca, İspanyolca / Türkçe, İngilizce altyazılı 

Çeviren: Mehmet Emin Boyacıoğlu   



 

Aday Ada Barselona’da bir tahliye protestosunu örgütlemesinden belediye başkanı olarak ant içtiği 

güne kadar bir yıl boyunca Ada Colau’yu izliyor. Colau’nun kendi kendine hazırladığı video 

günlüklerini de içeren bu samimi takip aynı zamanda ayrıcalıklı bir şekilde yeni bir vatandaş 

platformunun iç çalışmalarına tanıklık etmemizi de sağlıyor. Bu tanıklıkta iki yaygın temayı 

birleştiren sıra dışı bir yolculuğa çıkıyoruz: Güney Avrupa’da ortaya çıkan politik değişimlerin tarihi 

zaferinin yansıması ve bir kişinin sürekli sorguladığı şeye dönüşme korkusuyla şekillenen içsel 

mücadelesi. 

 

Ada for Mayor (Alcaldessa) follows Ada Colau for one year, from her time spent organizing the anti-

eviction fight in Barcelona to the day she is sworn-in as its mayor. The intimate chronicle -featuring 

Colau’s own video diary- and privileged access to the inner-workings of a new citizen platform 

reveal an extraordinary journey in which two prevalent themes are united: a historic victory 

illustrative of the political changes taking place in southern Europe, and the inner struggle of 

someone who fears becoming what she has so often questioned. 

 

BEDAVA ÖĞLE YEMEĞİ CEMİYETİ / FREE LUNCH SOCIETY 

92' / Avusturya, Almanya / 2017 

Yönetmen: Christian Tod 

Dil: Almanca, İngilizce/ İngilizce, Türkçe altyazılı 

Çeviren: Ekin Sanaç 

 

Sadece birkaç sene önce koşulsuz vatandaşlık geliri boş bir hayaldi. Bugün ise bu ütopya her zaman 

olduğundan daha akla yakın. Tüm politik ve bilimsel taraflar tarafından yoğun bir şekilde 

tartışmalar devam ediyor. Bedava Öğle Yemeği Cemiyeti bu fikrin arka planındaki bilgileri sunuyor 

ve uygulamaya dair açıklamaları, olasılıkları ve deneyimleri sunuyor. 

 

Just a few years ago, an unconditional basic income was considered a pipe dream. Today, this 

utopia is more imaginable than ever before - intense discussions are taking place in all political and 

scientific camps. Free  Lunch Society provides background information about this idea and searches 

for explanations, possibilities and experiences regarding its implementation. 

 

BÜYÜKBABAMIN BAHÇESİ / LE POTAGER DE MON GRAND-PÉRE 

76' / Fransa / 2016 

Yönetmen: Martin Esposito 

Dil: Fransızca / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Yaren Köse      

 

Yaşama ve doğaya söylenen tatlı bir ilahi Büyükbabamın Bahçesi. Film, büyükbabasına bahçesinde 

yardım ederken kendi köklerini yeniden keşfeden genç bir erkeğin hikayesini aktarıyor. Martin 

büyükbabasının evinde ona yardım ederken birlikte birçok anı paylaşırlar. Yaşlı adam bilgisini ve 



vefat eden karısının sevgisiyle baktığı bahçesinin sırlarını paylaşır ve hazır yiyeceklere alışkın bir 

kuşaktan olan Martin bu değerli mirasın farkına varır.   

 

A sweet, gentle hymn to life and nature, Le Potager De Mon Grand-Père (My Grandfather’s Garden) 

tells the story of a young man rediscovering his roots as he helps his grandpa tend his garden. 

Martin has come to his grandfather’s house to get back to his roots, and to help and share 

moments with his grandfather. The elderly man shares his knowledge, and the secrets of this 

garden cultivated out of love for his dead wife. Martin belongs to the fast food generation, and 

becomes aware of the value of this precious heritage. 

 

ETİYOPYA YÜKSELİYOR / ETHIOPIA RISING RED TERROR TO GREEN REVOLUTION  

61' / Birleşik Krallık, Etiyopya / 2015 

Yönetmen: Mark Dodd 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Şebnem Şahin     

           

Etiyopya kuraklık ve kıtlık haberleri haricinde televizyonlarda nadiren yer alır. Ancak Etiyopya 

Yükseliyor farklı bir hikaye anlatıyor: Onarılan yaşam ve yenilenen umutlar. Film ülkenin kuzeyinde 

sapa bir köyde insanların terk etmek yerine kalıp arazilerini onararak dönüştürmeye karar 

verdiğinde nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. “Ateş Adam”ın liderliğinde acımasız bir iç savaşın 

ve sonu gelmeyen kuraklığın ortasındaki şaşırtıcı hayatta kalma mücadelelerine tanıklık ediyoruz. 

 

Ethiopia - rarely on our TV screens unless it's news of drought and famine. But this film tells a 

different story - a story of restored life and renewed hope. Using dramatic reconstruction and 

documentary footage it shows what is possible when the people from a remote village in the far 

north of the country decide to stay on and transform their land. Under the leadership of 'The Man 

of Fire', we witness their incredible struggle for survival in the midst of endless droughts and a 

brutal civil war. 

 

GERÇEK DEĞER/ REAL VALUE 

70' /ABD / 2013 

Yönetmen: Jesse Borkowski 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Serpil Işıldar                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                           

Jesse Borkowski tarafından çekilen bağımsız bir yapım olan Gerçek Değer, günümüzün düşünce 

liderleri ve sosyal girişimcilerinin iş dünyasını sosyal değişim için bir güç olarak nasıl yeniden 

tasavvur ettiğini araştırıyor. Bu sosyal girişimcilerin kâr elde etmek yerine öncelikle gezegene ve 

insanlara odaklanarak nasıl kendi toplumlarında uzun vadeli sürdürülebilir değerler yarattıklarını 

aktarıyor.     

   



Real Value is an independent documentary by filmmaker Jesse Borkowski that explores how today's 

thought leaders and social entrepreneurs are re-envisioning business as a powerful force for 

positive social change - creating long-term, sustainable value in their communities by focusing on 

people and planet over profit. 

 

GIDA KOOP / FOOD COOP 

97' / Fransa, ABD / 2016 

Yönetmen: Tom Boothe 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Doğancan Erdoğan     

 

New York’daki en başarılı süpermarketin hiç müşterisi yok ve 17.000 çalışanı var! Brooklyn’de her 

gün yüzlerce meşgul New York’lu doğal ve organik ürün sunan diğer süpermarketlerin yanından 

geçerek reklam yapmayan, indirim yapmayan ancak New York’da metrekare başına tüm diğer 

marketlerden daha fazla para kazanan nispeten küçük bir süpermarkete çalışmaya gidiyor... Park 

Slope Gıda Kooperatifi’nin 40 yılı aşkın başarısının sırrı basit: Zengin veya fakir, genç veya yaşlı, her 

kültürden ve ırktan 17.000 ortağı ayda 3 saat çalışmak zorunda! 

 

The Most Successful Supermarket in New York City Has Zero Customers and 17,000 Workers. Every 

day in Brooklyn, hundreds of busy New Yorkers walk past Whole Foods or dozens of other grocery 

stores promoting natural and organic foods to work at a small supermarket that does no marketing 

and never holds sales—and yet makes more money per square foot than any other grocery store in 

New York City . The secret of the Park Slope Food Coop’s more than 40 years of success is simple: to 

shop there, all 17,000 members—rich and poor, old and young, from every culture and race in the 

city—have to put in three hours a month of work. 

 

KAPALI DÖNGÜ / CLOSING THE LOOP  

93' / Birleşik Krallık, ABD / 2018 

Yönetmen: Graham Sheldon 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Aykut İstanbullu    

                                                                                                                                                                                                                                               

“Eğer kapalı döngü sisteme geçmezsek bu gezegenin ve toplumun sonu olur.” Kapalı Döngü, 

döngüsel (sıfır atık) ekonomiye dair bir belgesel; 12 numaralı Küresel Hedef olan “Sorumlu Üretim 

ve Tüketim”i destekliyor. Antwerp İşletme Okulunda Bütünleşik Değer profesörü olan Prof. Dr. 

Wayne Visser tarafından Emmy ödüllü yönetmen Graham Ehlers Sheldon işbirliği ile çekildi. Üç 

kıtada çekilen ve küresel ölçekte çalışmalar yürüten uzmanların görüşlerini içeren filmde Dünya 

Ekonomi Forumu, Cambridge Üniversitesi gibi önemli kurumların da görüşleri yer almakta; ayrıca 

birçok yenilikçi döngüsel ekonomi örneği detaylı bir şekilde incelenmektedir.  

 



"Unless we go to Circular it's game over for the planet. It's game over for society." Closing The Loop 

is a feature length documentary on the circular (zero-waste) economy, supporting UN Sustainable 

Development Goal 12 on Responsible Production and Consumption. The film is presented by Prof. 

Dr. Wayne Visser, Chair in Sustainable Transformation and Professor of Integrated Value at Antwerp 

Management School, in collaboration with Emmy Award winning director Graham Ehlers Sheldon. 

The film ranges across three continents and includes commentary from global experts and centres 

of excellence like the World Economic Forum and the University of Cambridge. A number of 

innovative circular economy cases are also featured in detail. 

 

NAİLA VE İNTİFADA / NAILA AND THE UPRISING 

76' / ABD, Filistin / 2017 

Yönetmen: Julia Bacha  

Dil: Arapça, İngilizce, İbranice / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Gül Ulu, Berna Ulu                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  

1987’de yurt çapında ansızın patlak veren ayaklanmada Gaza’da bir kadın aşk, aile ve özgürlük 

arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Cesur bir kararla üçünü de kucakladı ve Filistin’i haritaya 

yerleştiren gizli bir kadın ağına katıldı. Naila ve İntifada, Naila Ayesh’in Filistin tarihindeki en canlı 

ve şiddetsiz hareketlenmeyle iç içe örülmüş olağanüstü yolculuğunu anlatıyor.    

 

When a nation-wide uprising breaks out in 1987, a woman in Gaza must make a choice between 

love, family, and freedom. Undaunted, she embraces all three, joining a clandestine network of 

women in a movement that puts Palestinians on the map. Naila and the Uprising chronicles the 

remarkable journey of Naila Ayesh whose story weaves through the most vibrant, nonviolent 

mobilization in Palestinian history. 

 

SÜT SİSTEMİ / THE MILK SYSTEM 

91' / Almanya, İtalya / 2017 

Yönetmen: Andreas Pichler 

Dil: Almanca, İngilizce, Danca, İtalyanca, Fransızca / İngilizce, Türkçe altyazılı 

Çeviren: Ayşegül Bayar, Gül Ulu                                              

 

Sütün sağlıklı olduğu, doğal olduğu ve zengin besleyici değerler içerdiği düşünülüyor. Onu pazarda 

bu denli çekici kılan gerçekte hangisi?  Ve gerçekten o kadar sağlıklı mı? Filmde süt sistemini 

eleştirel bir gözle inceliyoruz. Çiftçiler, mandıra sahipleri, politikacılar, lobiciler, sivil toplum 

kuruluşları ve bilim insanlarının görüşleri alınıyor; her birinin tüm dünyayı etkileyen bu endüstrinin 

değeri ve etkileri hakkında kendine has görüşleri var. Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da süt büyüme 

odaklı küresel gıda üretiminin ve etkilerinin mecazi bir modeli. Film sistemin arkasındaki şaşırtıcı 

gerçekleri gözler önüne seriyor. Kim hangi bedeller karşısında ne kadar kâr elde ediyor? Sistemin 

bir geleceği var mı ve alternatifler mevcut mu? Süt Sistemi Çin’den Afrika’ya ve Avrupa’ya kıtalar 

arası bir yolculukta önyargıları ve çözümleri gün ışığına çıkarıyor.     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

There's one thing milk stands for — health. It's seen as natural and nutrient-rich. Which is exactly 

what makes it so attractive for the market. But is it really that healthy? We set out to take a critical 

look at the milk system. Along the way we'll meet farmers, dairy owners, politicians, lobbyists, 

NGOs, scientists. Each has their own views on the value and consequences of an industry with 

world-wide impact. Whether in Europe, Asia or Africa, milk is the allegorical model of streamlined-

for-growth global food production and its consequences. The film uncovers surprising truths behind 

the system. Who profits at whose cost? Does the system have a future and are there alternatives? 

A journey across continents (Europe, Africa and China) that deals with preconceptions and brings 

solutions to light. 

 

VAMİZİ: MERCAN BEŞİĞİ / VAMIZI: CRADLE OF CORAL 

52' / İsveç / 2016 

Yönetmen: Mattias Klum 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Didem Dinçsoy 

 

Vamizi, Quirimbas Adatakımı’nın en büyük adası. Mozambik anakarasından nispeten uzak oluşu 

sayesinde doğal güzelliğini ve yaban hayatını koruyabilmiş. Muhteşem mercan resiflerine ev 

sahipliği yapan ada balinalar, yunuslar, kaplumbağalar ve köpekbalıkları için eşsiz bir üreme alanı 

sağlıyor. Bu resif ayrıca Doğu Afrika’da resifler arasında “kitlesel yumurtlama”nın görüldüğü tek yer; 

bu da bu resiflerin sağlıklı olduğunun ve hem yakındaki hem uzaktaki diğer mercanların 

çoğalmasına ve büyümesine yardım ettiklerini ve içinde bulundukları ekosistemi dengede 

tuttuklarını gösteriyor. Fakat bu hassas dünya tehdit altında. Ünlü National Geographic fotoğrafçısı 

Mattias Klum’un nefes kesen görüntüleri eşliğinde, dünyanın dört bir yanından gelen bilim 

insanlarından oluşan bir ekibin tehlikeyi başlamadan önleme gayretini izliyoruz.  

Vamizi is the largest island in the Quirimbas Archipelago. Its relative isolation from mainland 

Mozambique has preserved its natural beauty and wildlife. It has magnificent coral reefs and is a 

unique breeding ground for whales, dolphins, turtles and sharks. This reef is also the only place in 

East Africa where "mass spawning" has been observed among corals, which means they are 

healthy and help other corals, near and far, to reproduce and grow as well as stabilize the 

ecosystems around it. This fragile realm is however under threat. We follow a team of scientists 

from around the world who fight to stop the damage before it starts, accompanied by stunning 

imagery from renowned National Geographic photographer Mattias Klum. 

 

YÖRÜNGEYİ DEĞİŞTİRENLER / BENDING THE ARC  

102' / ABD / 2017 

Yönetmen: Kief Davidson, Pedro Kos 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Yaren Köse   



       

Paul Farmer, Jim Yong Kim ve Ophelia Dahl başta olmak üzere bir avuç sıra dışı genç doktor ve 

aktivistten oluşan ekibin hikayesini aktaran bu güçlü belgeselde otuz yıl önce Haiti kırsalında bir 

köyde hayatları kurtarmayla başlayan çalışmalarının nasıl büyüdüğüne tanıklık ediyoruz. Gücü 

elinde bulunduranların salonlarında “herkes için sağlık hakkı” için verdikleri küresel mücadeleyi 

gözler önüne seriyor. Film; kolektif ve kişisel vizyonun gücü ve tarihin yönünü değiştirme azmi 

üzerine güçlü bir argüman sunuyor. 

 

A powerful documentary about the extraordinary team of doctors and activists - including Paul 

Farmer, Jim Yong Kim, and Ophelia Dahl - whose work thirty years ago to save lives in a rural 

Haitian village grew into a global battle in the halls of power for the right to health for all. Epic, yet 

intimate, the film is a compelling argument for the power of collective and personal vision and will 

to turn the tide of history. 

 

ADİL TİCARET: İLK ADIM / FAIR TRADE: THE FIRST STEP 

13' / ABD, Sri Lanka / 2016 

Yönetmen: Mike Malagon, Campbell Brewer 

Dil: İngilizce, Singalaca / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Didem Dinçsoy 

 

Giysileriniz nasıl üretiliyor? Adil Ticaret: İlk Adım neden Adil Ticaret sertifikalı kıyafetlerin giyim 

endüstrisini dönüştürmek için önemli bir ilk adım olduğunu araştırıyor. 

 

How is your clothing made? Fair Trade: The First Step investigates why choosing Fair Trade Certified 

clothing is an important first step toward changing the garment industry. 

 

ANGAZA /   ANGAZA 

5' / Kenya, Ruanda / 2017 

Yönetmen: Gabriel Diamond, Matthew Beighley 

Dil: İngilizce, Swahilice / İngilizce, Türkçe altyazılı 

Çeviren: Elvan Özyıldırım      

 

Film temiz güneş enerjili ürünlerin, enerji hattının ve temel altyapının bulunmadığı, aşırı yoksulluk 

içerisinde yaşayan bir milyar insana ulaştırmak üzere düşük maliyetli ve taksitle ödenebilen finans 

mekanizmasını geliştiren bir sosyal girişim olan Angaza’yı anlatıyor. Angaza’nın platformu 30 ülkede, 

kırsal bölgelerdeki en küçük dağıtımcının bile müşterilerine düşük maliyetli ödeme koşulları ile 

hayat değiştiren ürünleri sunmasını mümkün kılıyor.  

 

Angaza created an accessible, affordable, Pay-As-You-Go (PAYG) financing mechanism to get solar 

and clean energy products into households with the greatest need--those one billion people living 

in extreme poverty and off-the-grid, without basic infrastructure, reliable energy, or efficient 

consumer products. Angaza’s PAYG platform enables even the smallest, most remote, last-mile 



distributors to offer affordable financing to their customers on an ever-expanding portfolio of life-

changing products in more than 30 countries. 

 

 

ARİF OLAN ANLAR / A WORD TO THE WISE 

27' / İspanya, Solomon Adaları, Portekiz / 2017                                                                                   

Yönetmen: Jordi Esgleas Marroi       

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı     

Çeviren: Nihan İşler      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Film bize dünyanın en ücra yerlerinden biri olan Solomon adalarından bir eş ve bir baba olan 

Douglas Lui Fo'oa'yı tanıtıyor. Douglas adaların antik çağını, tanrılarını ve toplumunun çevresiyle 

olan bağını anlatıyor. Bu toplumunda doğaya saygının mutluluğun ve barışçıl bir varoluşun anahtarı 

olduğuna inanılıyor. Bu yaklaşım bize karmaşık meselelerin ne kadar sade ifade edilebileceğini 

hatırlatıyor. Sonuç; yaşamın anlamını çabasızca anlayan birinin portresi...  

 

Wise introduces us to Douglas Lui Fo’oa, a husband and father from the Solomon Islands, one of 

the most remote places on Earth. He guides us through the archipelago’s ancient history, deities 

and his community’s bond with the environment. Further, he offers his opinion on the challenges 

faced by his community and its future. The respect for nature and the environment that his 

community promotes as a means to achieve happiness and a peaceful existence is a reminder of 

how complex issues can be so simply expressed. The result is a portrait of someone who seems to 

effortlessly understand the meaning of life. 

 

BURKİNA FASO BEREKETİ / BURKINABÈ BOUNTY 

36' / ABD, Burkina Faso, İtalya, Bulgaristan / 2018 

Yönetmen: Iara Lee 

Dil: Fransızca / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Gül Ulu 

 

Bir Cultures of Resistance belgeseli olan Burkina Faso Bereketi, Batı Afrika’da bulunan küçük bir 

ülke olan Burkina Faso’daki tarımsal direnişin ve gıda egemenliği mücadelesini anlatıyor. Aktivist 

çiftçileri, öğrencileri, sanatçıları ve yerel Yavaş Gıda hareketi liderlerini ve Burkina Faso’luların 

küresel tarım şirketlerinin saldırısı karşısında topraklarını ve geleneklerini kurtarmaya çalışmasını 

gözler önüne seriyor. “Dolo”birası üretip satarak ekonomik bağımsızlığını kazanan kadınlar, 

Monsanto gibi çok uluslu şirketlere karşı sokaklara dökülen gençler, devrimci Thomas Sankara’yı 

gündeme getiren hip-hop müzisyenler gibi insanların gıdaları, tohumları ve geleceklerinin 

kontrolünü eline almak için kullandıkları yaratıcı taktikleri gösteriyor. 

 

Burkinabè Bounty, a documentary from Cultures of Resistance Films, chronicles agricultural 

resistance and the fight for food sovereignty in Burkina Faso—a small, landlocked country in West 

Africa. Showcasing activist farmers, students, artists, and leaders in the local Slow Food movement, 



the film looks at how the Burkinabè people are reclaiming their land and defending their traditions 

against the encroachment of corporate agriculture. From women gaining economic independence 

by selling "dolo" beer, to youth marching in the streets against companies like Monsanto, to hip-

hop musicians reviving the revolutionary spirit of Thomas Sankara, Burkinabè Bounty shows the 

creative tactics people are using to take back control of their food, seeds, and future. 

 

ÇATIŞMA İKLİMİ  / A CLIMATE FOR CONFLICT 

15' / Somali / 2017 

Yönetmen: Nichole Sobecki ve Laura Heaton 

Dil: Somali / İngilizce, Türkçe altyazılı 

Çeviren: Ekin Gündüz Demirci 

 

Çatışma İklimi Somalililerin iklim değişikliği ve çevresel yıkımla değişime uğrayan ülkelerinde 

hayatta kalma mücadelelerini ve zorlu seçeneklerini anlatıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

en sert yaşayan ülkelerden biri olan Somali dünyanın geri kalanı için bir haberci niteliği taşıyor… 

Kıtlık, kuraklık ve şiddetle mücadele eden ülke bir yol ayrımında: Derinleşen bir kriz veya istikrara 

giden bir patika… Filmde Somalililerin seçenekleri azalsa dahi bir gün daha hayatta kalmak için 

verdikleri savaşı görüyoruz. 

 

A Climate for Conflict is a vérité documentary short that tells the story of Somalis surviving in a 

place transformed by climate change and environmental degradation, and the impossible choices 

they must make. As one of the countries hardest hit by climate change, Somalia is a harbinger for 

the rest of the world. Struggling with famine, drought, and violence, the country is at a crossroads 

between a deepening crisis and a path to stability. We see the agency of Somalis fighting to survive 

another day, even as their options dwindle. 

 

 

DEĞİŞİM TUTKUSU / A PASSION FOR CHANGE 

13', Hollanda, 2017  

Yönetmen: Gabriel M. Bauer 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı  

Çeviren: Münevver Bayhan 

 

Değişim Tutkusu küresel ölçekte değişim için çalışan profesyonellere dikkat çekiyor. Neden 

yapıyorlar, nasıl yapıyorlar ve onları hayran bırakan ne? Film Hollanda’da bulunan sürdürülebilirlik 

için inovasyon ve danışmanlık alanında çalışan Except Integrated Sustainability firmasının 

sürdürülebilirlik uzmanları, çözüm ortakları ve müşterilerine yer veriyor. 

 

This mini documentary spotlights professionals working on global, sustainable change. Why do 

they do it, how they do it, and what fascinates them? Filmed around the sustainability innovation 

and consultancy Except Integrated Sustainability in the Netherlands, it features commissioning 

clients, partners and sustainability experts alike. 



 

 

ECOPEACE ORTA DOĞU / ECOPEACE MIDDLE EAST 

5' / İsrail, Ürdün, Filistin / 2016 

Yönetmen: Gabriel Diamond 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Çeviren: Elvan Özyıldırım     

 

Filmde Ürdünlü, Filistinli ve İsrailli çevrecileri biraraya getiren EcoPeace’i, vizyonunu ve başarılarını 

kurucularından Gidon Bromberg anlatıyor. Temel amacı paylaştıkları bölgenin çevresel mirasını 

korumak üzere işbirliğini geliştirmek olan organizasyon böylece hem bölgenin sürdürülebilir 

gelişimini hem de uzun vadeli barışı sağlayacak koşulların oluşmasını sağlamayı hedefliyor. Amman, 

Bethlehem ve Tel-Aviv’de ofisleri bulunan EcoPeace öncelikli olarak sorunların kökenini araştırıyor, 

bölgesel bir strateji geliştiriyor, karar vericileri, basını ve kamuyu  etkilemek üzere ortak bir vizyon 

geliştiriyor. 

 

EcoPeace co-founder Gidon Bromberg describes the vision and accomplishments of this uniquely 

effective organization. EcoPeace Middle East is a unique organization that brings together 

Jordanian, Palestinian, and Israeli environmentalists. Their primary objective is to promote 

cooperative efforts to protect the shared environmental heritage of the region. In so doing, they 

seek to advance both sustainable regional development and the creation of necessary conditions 

for lasting peace in the region. EcoPeace has offices in Amman, Bethlehem, and Tel-Aviv. EcoPeace 

approaches cross-border environment and peacebuilding issues by first developing a regional 

strategy. They hire local researchers – Palestinian, Jordanian, and Israeli – to gain a regional 

understanding of the root causes of problems, and then they develop a common vision of how to 

influence decision makers, the media, and the general public. 

 

KORNEA İKİLİSİ / CORNEA DUO 

15' / Türkiye / 2013 

Yönetmen: Eylem Şen 

Dil: Türkçe / İngilizce altyazılı 

 

"Bir insan 1 dakika göreyim geri kalan ömrüm sizin olsun diyecek kadar acı içinde yaşamışsa... Bu 

çözüm burada, bu insanlar da buradaysa ikisinin yan yana getirilmesi gerekir." Kornea İkilisi, 

Çocukken Aşık Veysel’in gözlerinin görmediğini öğrenmesi üzerine göz hekimi olan Prof. Dr. Sait 

Eğrilmez'in Cem Cansız ile hikayesi üzerinden kornea ve organ naklinin hayati önemini gözler önüne 

seriyor.  

 

“If a person lived in such pain to say that he could die after being able to see only for a minute... If 

the solution is here and these people are here, they shold be paired up” Cornea Duo tells the 

importance of transplantation of organs and cornea through the story of Prof. Dr. Sait Eğrilmez and 



Cem Cansız. Prof. Dr. Sait Eğrilmez is an oculist who decided this profession when he was a child; 

after learning that Aşık Veysel lost his eyesight during his childhood. 

 

SENATO'YA MEKTUP / A LETTER TO CONGRESS 

3' / ABD / 2017 

Yönetmen: Chris Newman 

Dil: İngilizce / Türkçe altyazılı 

Translation: Baran Ungan      

 

Christopher Newman bu kısa, lirik görsel şiiri Wallace Stegner’ın 1960’da yazdığı “Senato'ya 

Mektup”tan esinleniyor. Mektubun yazarı Wallace Stegner yabanın korunması gerektiğini  

savunuyor. “Eğer kalan yabanın da yok edilmesine izin verirsek insan olan bizden de birşeyler 

eksilecek.” 1960’ların daha umut verici olduğunu geç de olsa şimdi anlıyoruz; bu tavsiye 

günümüzde hiç olmadığı kadar aciliyet içeriyor. 

 

Christopher Newman's short, lyrical visual poem was inspired by and is an homage to Wallace 

Stegner’s 1960 “Letter to Congress,” in which the writer advocated for the preservation of the 

wilderness that then remained. “Something will have gone out of us as a people if we ever let the 

remaining wilderness be destroyed,” Stegner wrote. In hindsight, the 1960s were hopeful; today, 

the exhortation is more urgent than ever. 

 

 

YEDİKULE BOSTANLARI / YEDIKULE GARDENS 

7', Türkiye, 2018  

Yönetmen: Volkan Işıl 

Dil: Türkçe / İngilizce altyazılı  

 

Film, yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan, İstanbul'un tarih ve kültür mirası Yedikule 

Bostanları'nın yaşayan en eski bostancısı Recep Eraslan'ın hikayesini aktarıyor. Recep Eraslan 

1973’te bahçıvanlık yapmaya başladığı İstanbul’un Küçük Langa’sında 2000’lere kadar, bu bostanlar 

yok edilene dek çalıştı. Daha sonra Yedikule Suriçi’nde, tarihçesini 17. yüzyıla kadar takip 

edebildiğimiz İsmailpaşa Bostanı’nda bostancılık yaptı. 2013 senesinde bir belediye projesi 

nedeniyle çalışmaya başlayan buldozerler bu bereketli toprakları moloza gömdü. 

The film tells the story of Recep Eraslan; the oldest gardener of Yedikule Gardens. The gardens 
which are historical and cultural heritage of Istanbul are facing destruction. Recep Eraslan had 
worked in Istanbul’s Küçük Langa as a gardener starting from 1973 until the 2000s when these 
urban gardens were destroyed. Afterwards he worked as an urban gardener in Yedikule Suriçi [City 
Walls] at İsmailpaşa Bostanı, which dates back to the 17th century. In 2013, bulldozers started to 
operate for a municipality project and turned this fertile land into rubble.  
 


