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Ortak geçmişe, ortak kadere, ortak tarihe sahip olduğumuz ülke; Suriye…
Pek çoğumuzun dedesinin nüfus kâğıdında doğum yeri olarak yazan Halep, Şam… Yüz yıldır karanlık
gölgelerin, kirli ellerini üstünden çekmedikleri Ortadoğu… Yanı başımızdaki milyonlarca insanı evsiz
ve yurtsuz; yüzbinlerce çocuğu yetim ve öksüz bırakan, kirli ve trajik bir iç savaş...
Suriye İnsan Hakları İzleme örgütünün, 22 Şubat 2016’da yayımladığı son raporda yer alan verilere göre;
Suriye’de son beş yılda sadece sivil kayıpların toplamının 400 bin, yaşamını kaybeden çocuk sayısının
14 bin civarında olduğu söyleniyor. 70 bin kişinin sağlık, açlık, bulaşıcı hastalık, susuzluk gibi temel insani
ihtiyaçların eksikliğinden öldüğü, iki milyona yakın kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

2019 Türkiye kayıtlarına göre 3.6 milyon Suriyeliye geçici koruma statüsü almıştır. Şuanda yarım milyon
Suriyeli halen Türkiye topraklarında istihdam etmektedir.
Yaklaşık 14 milyon Suriyelinin işini kaybettiği, iç savaşın maliyetinin yaklaşık 255 milyar dolar
civarında olduğu ifade ediliyor.

Ülke nüfusu yüzde 21 oranında azaldığı, nüfusun yüzde 45’inin yaşadığı yerlerden başka yerlere göç etmek 
zorunda kaldığı; 6 milyon kişinin Suriye içindeki daha güvenli yerleşim merkezlerine, 4 milyonun üzerinde 
Suriyelinin de başka ülkelere mülteci olarak gitmek zorunda kaldığı söyleniyor.

Medeniyetin beşiği bu coğrafya kısa bir süre içinde büyük olayların, yürek parçalayıcı insani dramların 
yaşandığı bir alana dönüştü. En yıkıcı örneklerse savaştan kaçan masum çocukların yaşadıklarında 
ortaya çıktı. İnsanları şok eden, vicdan sahibi yürekleri titreten bu olaylar, Dünya kamuoyunda büyük 
bir farkındalık yarattı.

HİÇ YAŞANMAMIŞ OLMASI TEMENNİSİ İLE...



Bu farkındalık ile;
Türkiye Cumhuriyeti savaşın mağdurlarına güvenli bir liman olarak, bütün Dünyaya vicdanı ve feda-
kârlığı tekrar hatırlattı. 

Biz de;
Savaşın ortaya çıkardığı trajediye dikkat çekmek amacıyla, sanatın ve medyanın gücünü kullanarak  
Dolapdereli müzisyenlerin oluşturduğu Dolapdere Big Gang grubu olarak bir katkıda bulunmak istedik.

İç savaşın yarattığı acılara; özel bir hikaye ve güçlü bir görsel anlatım ile senaryolaşırdığımız, 
Sia’nın karakterize ettiği genç kızı, tüm dünya çocuklarının sembolu olarak atfedip  GERİ DÖNÜŞ / 
RETURN adlı  kısa filmimizi ve bir  video klip ile konuya dikkatleri çekmeği amaçladık.

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip, sosyal ve psikolojik temaları şarkılarına yansıtan mü-
zisyen Sia’nın, yayınlandığında çok ses getirmiş olan, “Chandelier” isimli eserini, Linet’le birlikte 
yeniden icra ettik. 

5n1k



Dünya genelinde 2 milyarı aşkın izlenme rakamına ulaşan şarkı, Dolapdere Big Gang’in kendine özgü 
düzenlemesi ve ülkemizin en değerli kadın vokallerinden biri olan Linet’in yorumuyla bir kez daha ses-

lendirildi. Bu yeni performans, internet üzerinden yayın yapan önemli müzik platformlarında en çok 
indirilen ve en çok dinlenen şarkı olarak büyük ses getirdi.

Bu düzenlemeye, etkili bir görsel anlatımla desteklenerek çektiğimiz kısa filmin ve bir video klibin 
müzik dünyasında güçlü bir etki yaratacağını ve başta Suriyeli çocuklar olmak üzere, 

savaşın göçe zorladığı insanlar hakkında farkındalık yaratacağına düşünüyoruz.

Sia - Chandelier (Official Music Video) Dolapdere Big Gang feat. Linet (Official Music Video)



YAPIM SÜRECİNDE YER ALDIĞIMIZ 
BAZI HABER KURULUŞLARI 

2020 Haziran ayından bu yana yapım sürecini takip eden, yerel ve ulusal basın kaynaklarına 
aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz. 

HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

http://www.thesoulproduction.com/?page_id=397



FİLM HAKKINDA SOSYAL HESAPLAR

https://www.instagram.com/dolapderebiggang/

https://www.instagram.com/stories/highlights/18065883655233308/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18116639194085789/

https://www.instagram.com/geridonus.movie/

SOSYAL HESAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ



MİSYONUMUZ

Bu proje de  savaşların hiç yaşanmaması ayrıca din, dil, ırk, politik 
düşünce ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, savaş mağduru insanların, 

mültecilerin ve hatta tüm insanlığın ama en çokta çocukların temel hak 
ve ihtiyaçlarının karşılanması, mutluluk ve huzurla yaşamlarını devam 

ettirebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.



TAKVİM / PROGRAM

TARİH: 2 Nisan 2021 (Cuma)
SAAT: 17.00  - 19.00
YER: Grand Pera (Beyoğlu) Emek Sahnesi
KATILIMCI SAYISI: 150 – 200 Kişi (Salon toplam kapasitesi 550 kişi)

                                                                       ONLINE YAYIN PROGRAM AKIŞI

17.00-17.30: QR kodlu davetiyeler ile Giriş, Kokteyl, Açılış (1 sunucu 1 konuşmacı)
                      Fuaye alanından canlı yayın ile gelen katılımcılar, Devlet yetkilileri; röportajları ile Suriye 
Savaşı hakkın da bilgilendirmelerde bulunacaklar.
                      Röportajların ardından; Sponsorlar, The Soul Production ve Dolapdere Big Gang hakkında 
bilgilendirmeler olacak.

                                                                                     PROGRAM AKIŞI

17.30-18.00: Mini Dolapdere Big Gang ve Linet Konseri

18.00-18.30: Uluslararası Barış Temsilcileri ( Angelina Jolie ve Aamir Khan ) Online Bağlantılar ve 
                      GERİ DÖNÜŞ / RETURN Film Gösterimi

18.30-19.00: Film Yorumları (Katılımcılardan Film yorumları alınacak.) ve KAPANIŞ.

* Tüm pandemi koşulları sağlanmıştır.



KATILIMCILAR

ONLİNE KATILIMCILAR

KATILIMCI KURUMLAR 
1. Devlet Yetkilileri (Cumhurbaşkanı ve eşi, Bakanlar, Belediye Başkanları...)
2. Unesco, Unicef, Birleşmiş Milletler Temsilcileri 
3. AFAD
4. Kızılay
5. Uluslararası Basın, Ulusal Basın
6. Sanatçılar
7. Akademisyenler

ONLINE KATILIMCILAR
1. Uluslararası Barış Temsilcileri 
2.  Angelina Jolie, Aamir Khan
3. Global Citizen
4. Online Biletli Katılımcılar

 Aamir Khan                                                                      Angelina Jolie   



SPONSORLAR



THE SOUL PRODUCTION KÜÇÜKPİYALE MAHALLESİ BAHRİYE CADDESİ NO:133/3-4 BEYOĞLU-İSTANBUL-TR Tel:+90 212 250 60 85 Fax:+90 212 250 98 18

EVRIM KAYAN 
Creative Director

evrim@thesoulproduction.com
gsm +90 533 193 71 11

C O N T A C T

GÖKAY SÜNGÜ
Founder & Owner

gokay.sungu@thesoulproduction.com
info@thesoulproduction.com

gsm +90 533 511 44 55

T E S E K K U R L E R . . .



F E E L  Y O U R  S O U L

w w w . t h e s o u l o r g a n i z a t i o n . c o m  |  w w w . t h e s o u l p r o d u c t i o n . c o m


