


Teknolojinin ‘nimetlerinden’ gün geçtikçe daha fazla ‘yararlanırken’
farkında mıyız, her anımız bir şeyleri izlemekle geçiyor. Her gün, her saat,
her dakika, her saniye. Bilgisayarlardan, evlerdeki kara kutulardan, cepler-
imizdeki telefonlardan. İzliyoruz. Peki ne izliyoruz?

Ütopyalarımızın belki de gerçeğe döndüğü o özgür Haziran günlerinde, cam-
lardan fırlatıp atmaya çok yaklaştığımız televizyonlardaki ana haber bül-
tenlerini mi? Ya da o televizyonlarda gençlerin, spor arabayla okul bahçesine
geldiği dizileri mi? Yoksa holiganizmden ibaret endüstriyel futbolun duygusuz
futbol maçlarını mı?

Biz, diyalektiğin toplumsal her biçimi akışkan bir hareket ve değişim olarak
görmesine inanıyor ve bu böyle sürmez diyoruz. Haziran direnişinin ‘artık
yeter’ dediğini bugün tekrarlıyor, hatırlatıyoruz. Ekranlara sığmayan bir
direnişten söz ediyoruz. Peki biz tam olarak kim mi oluyoruz?

Biz gücünü sokaktan alan, kadrajına her daim yazılama katan bir ekran
hareketiyiz. Grileşen perdelere gelen gökkuşağıyız. Hızlı üret, hızlı tüket
ticari sinemasını pembe gözlüklerle izlemeyenlerin seçtiği diğer yoluz.
60’larda vizöre hayattan enstantanelerle ilk kez bakan Fransız Yeni
Dalga’nın izlerini takip edenleriz. Hollywood’un hızlı kurgularına karşı An-
gelopoulos’un plan sekanslarında nehirleri, sokak çocuklarını, akordeonları
görmeye, göstermeye çalışanlarız. Sistemin iki saatlik ‘eğlence’ filmine para
vermeyen, hayatı beyaz perdeye aktarmaya çalışan, yeni bir sinema alter-
natifiyiz.

Haziran direnişinin bize kattıklarıyla beslenerek yolumuza ekranlardan
devam ediyoruz. Bu yolda herkes için her şey oluyoruz. Eskişehir’de Ali İs-
mail oluyoruz, Lice’de Medeni, Ankara’da Ethem. Mezopotamya’da Ceylan,
Uğur, Behzat oluyoruz. Beyoğlu’nda Gaye, Ali Bey oluyoruz. Chicago’da Kara
Panterler’iz, Chiapas kırsalında yoksul bir köylü. Tarlabaşı’nda Festus oluy-
oruz. Roboskî’yi hatırlıyor, katır sırtında bir kez daha ölüyoruz. Muktedirlerin
‘güçlü’ ve ‘etkili’ sinemasının karşısına direnişle çıkıyoruz. Hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak, renkli cama şimdi bir daha bak diyoruz. Ekranlara sığmayan
bir direnişten bahsediyoruz.



“Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”

3-5 ağaç... 3-5 çapulcu...
Bir gün birileri bir şeylere “Hayır” dedi.

O gün tüm dünya değişti.
3-2-1 motor!

Ve hakikat sahnede.
Milyonların biriken isyanı sokaklarda,

barikat başlarında özgürlük nöbetinde.
Ve gaz, mermi, su, cop...

Ve düşenler...

Elden ele taşınan malzemelerle kurulan barikatlar.
Bir parka sığan milyonlar. Milyonların taşıdığı yüzyıllar.

Gazbombalarının buğusunu yırtan hakikat.

Dünyanın ufacık bir köşesindeki, ufacık bir parka milyonların
özlemlerinin, umudunun, öfkesinin, hayallerinin ve daha nice

duygusunun sığdığını gördük.

Bırakın aynı parkta yan yana durmayı, aynı göğün altında bir
araya gelemeyeceklerin bedenlerini, kol kola vererek barikata

dönüştürmesine şahit olduk.

Bitmeyen bir kavganın anlarını kaydetmek bizimkisi.
Bitti yazmayan bir film çekme çabası belki de..

Başladı ömrümüzde yeni bir fasıl. 



Gezi Parkı'nda başlayan onur isyanını başından so-
nuna kadar farklı karelerle bütünleştiren Çapulcu Za-
manlar, faşist devlet zulmünü ortaya koyarken,diğer
taraftan ayaklanmaya katılanların bu zulme rağmen
yaşadıkları güzellikleri, mutlulukları da resmediyor.

Taksim’de sergilenen yaratıcılık, kendisini hem orada
paranın hükmünün ortadan kaldırılarak, dostluğun,
dayanışmanın, paylaşmanın ve kolektif yaşamın or-
taya konmasıyla gösterirken, hem de Erdoğan ve
diğer devlet yöneticilerinin direnişçileri aşağılayan
açıklama ve saldırı kavramlarına ironik, mizahi ve
akıllıca cevaplarla ortaya koyuyor.

Çapulcu Zamanlar, Haziran ayaklanmasının sadece İs-
tanbul’dan ibaret olmadığını ve Türkiye’nin dört bir
yanında milyonların sokağa çıktığını da değişik karel-
erle ortaya koyuyor. Röportajlar veya forumlardan
kesitler ise Haziran ayaklanmasının taleplerini de or-
taya koyuyor.



Gezi Direnişi sürecinde bizler özgür basın
geleneğinden gelen Etkin Haber Ajansı’nda (ETHA)
gönüllü olarak çalışıyorduk. Direniş sürecinde bizlerde
direnişçiler gibi gaza, plastik mermiye ve tomalara
mahruz kaldık. Onlarla birlikte sabahladık, kahvaltı
yaptık, uyuduk.

18 Haziran günü ETHA’ya yapılan şafak baskını ile bir-
likte ajanstabulunan görüntü arşivine el konuldu.
Şüphesiz ki devlet bu baskınla Gezi’nin belleğini silmek
ve baskılarla bizleri susturmak istiyordu. Ancak bizler
“Çapulcu Zamanlar” ile Gezi’nin belleğini canlı tutmak,
silinemeyeceğini göstermek istedik. Elimizde bulunan
ve sosyal medyadan temin ettiğimiz yaklaşık olarak 470
saatlik bir görüntü taramasının ardından
çalışmalarımıza başladık. Elbette bizlerin milyarlık
bilgisayarları, stüdyoları bulunmuyordu. Bazen
evimizde, bazen kafede, vapurda, geçen 8 aylık bir
çalışmanın ardından belgeseli tamamladık.

16 Ocak günü Kadıköy’deki galanın ardından çeşitli
illerde, forumlarda ve Avrupa’nın bir çok şehirinde gös-
terimler yaptık, yapıyoruz. Antakya ve İzmir’de göster-
imler devlet tarafından yer sahipleri tehdit edilerek iptal
edildi.

Belgesel, Direniş’in yıl dönümünde sokak işgali
yapılarak gösterildi.








