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2006 y›l›nda “Neo-liberalizme
Karfl› Direnifl Öyküleri”, 2007 y›l›nda
“Yoksulluk Umut Direnifl” demifltik.
2008 y›l›nda da “Eme¤i Gören Ka-
mera, Soka¤a Ç›kan Sinema” diyerek
Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’nin
üçüncüsünü 25 ülkeden 50 film ile
aç›yoruz.

2006 y›l›n›n 1 May›s›nda, ‹stanbul
ve Ankaral›lar “yar›flmas›z” ve “bilet-
siz”, hiç de al›fl›k olunmayan bir film
festivali ile tan›flt›. ‹stanbul ve Anka-
ra’dan sonra, ayn› y›l içinde ‹zmir,
Adana, Mersin, Bursa, Bolu, Artvin,
Kocaeli, Eskiflehir’de on binlerce izle-
yici 20 ülkeden 40 filmi izledi.

Dolup taflan salonlarda filmleri
ayakta seyredenler, Neo-liberalizme
karfl› direnifl öykülerini sevdi.

2 May›s 2006 gecesi ‹stanbul’da
Vedat Türkali’nin 1500 kifliye yapt›¤›
unutulmaz konuflmay›… 

Yönetmen Yavuz Özkan’a ‘Ma-
den’ filmi için Çetin Uygur’un 28
y›l sonra kendi deyimiyle “gecikmifl”
teflekkürünü… 

Festival aç›l›fl›n› bizimle paylaflan-
lar sevdi…

Hindistan’dan Güney Afrika’ya,
ABD’den Güney Kore’ye kadar yurt
d›fl›ndan gelen 15 yabanc› belgeselci
konu¤umuzu…

Festivalimizle birlikte Anadolu’yu
il il gezen de¤erli yönetmen dostlar›-
m›z S›rr› Süreyya Önder, Ömer
U¤ur, Yüksel Aksu, Ezel Akay’›…

Karfl›laflanlar sevdi…
2 May›s 2007’de bu kez Beyo¤lu

Emek Sinemas›’nda festivalin aç›l›fl
töreninde, 1 May›s’›n Taksim Meyda-
n› s›ca¤›ndan ç›k›p gelen konfederas-
yon baflkanlar›, sendika baflkanlar›,
yabanc› konuklar›m›z, sinemac›lar, si-
nema sevenler, emekten yana olanlar
bulufltu… 

Bizler de yapt›¤›m›z fleyi çok sev-
dik…

Her y›l, setlerde çal›flan tüm sine-
ma emekçilerini hat›rlayan tek festi-
val olman›n hakl› gururunu yafl›yoruz.
Sineman›n da, festivallerin de perdede

görünen sinema emekçileri yan›nda,
görünmeyenleri de unutmamas› gerek-
ti¤ini düflünüyoruz. 

Sineman›n film da¤›t›m tekelleri-
nin insaf›na b›rak›lm›fl oldu¤unun, yö-
netmenlerin film yaparken “acaba iz-
leyiciye ulafl›r m›? kayg›s› tafl›d›¤›n›n
fark›nday›z… 

Di¤er yandan, y›l boyunca tüm
Türkiye’yi sinema salonuna çevirerek,
emekten yana sinemay› da¤›t›mc›lara,
büyük salon zincirlerine mecbur b›-
rakmayan izleyici ile filmleri bulufltu-
racak bir seçene¤in yarat›labildi¤inin

fark›nday›z... 
Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen,

eme¤in, yoksullu¤un, mücadelenin öy-
küsünü anlatan, “eme¤i gören kame-
ran›n” vizöründen ç›km›fl filmlerle,
görünmeyenleri gösterme yolunda kü-
çük ama anlaml› bir ifl yapt›¤›m›z›n
fark›nday›z…

Birçok gönüllünün kat›l›m›yla seçi-
len, tercüme edilen, altyaz›lar› ta-
mamlanan filmlerimizden bir k›sm›,
dayan›flma amac›yla sendikalara, de-
mokratik kitle örgütlerine, emekten
yana örgütlere iletiliyor. Art›k birçok

sendikan›n, örgütün, e¤itimlerinde, et-
kinliklerinde, yaz kamplar›nda bu
filmleri kulland›klar›n› biliyoruz. Fes-
tivalin süreklileflti¤inin fark›nday›z...

Festival onlarca kiflinin ve örgütün
gönüllü katk›lar› ile gerçeklefliyor.
Dayan›flman›n öneminin fark›nday›z….

Birbirinden farkl› ama emekten
yana olmak konusunda ortaklaflan bir-
çok kifli ve örgütün varl›¤›n›n, festi-
vali gerçeklefltiren sinerjiyi yaratt›¤›-
n›n fark›nday›z…

D‹SK’ten Sine-Sen, Birleflik Me-
tal-‹fl, Türk-‹fl’ten Hava-‹fl ve Petrol-

‹fl sendikalar› ve Halkevleri’nin olufl-
turdu¤u “düzenleyici örgütlere” bu y›l
D‹SK Dev Sa¤l›k-‹fl ve KESK Sa¤l›k
Emekçileri Sendikas› da dâhil oldu.
Festivalin bu anlam›yla on binlerce
iflçinin örgütleri taraf›ndan gerçekleflti-
rildi¤inin ve on binlerce iflçiye, “dü-
zenleyici sendikalar” eliyle ulaflt›¤›n›n
fark›nday›z… 

Festival çerçevesinde bu y›l, ‹stan-
bul ve Ankara’da sinema atölyeleri
düzenlendi. Yönetmen dostumuz Ah-
met Soner ‹stanbul’daki atölyeyi ko-
ordine ediyor. Ankara’da ise atölyeyi

sinemac› dostlar›m›z, Ankara Üniver-
sitesi ‹letiflim Fakültesi Dekanl›¤› des-
te¤i ile yürütüyorlar. Nisan ay›nda
bafllayan ve bir ay sürecek olan sine-
ma atölyelerine her iki ilde de az›m-
sanmayacak bir kat›l›m oldu. Atölye-
lerle sineman›n ve görüntünün gücü-
nün fark›nda olanlarla, bu gücü
emekten-ezilenlerden yana kullanmak
isteyenlerle çok özel bir ba¤ ve ileti-
flim kurduk. Fark›nday›z…

Dostluk Yard›mlaflma Vakf› üyele-
rinin çabalar› ile Unutturulanlar dizisi
ad› alt›nda dört adet “sözlü tarih” ça-
l›flmas› yap›ld›. Dostlar›m›z Yeni Çel-
tek, Fatsa ve Marafl’tan sonra Ta-
rifl’in filmini yapt›lar. ‘Tarifl’ filminin
Türkiye’deki ilk gösterimini festivali-
mizde yapaca¤›z. ‘Tarifl, Gültepe, Çi-
mentepe Direniflleri’ festivalimizin
aç›l›fl filmi olacak. Unutturulanlar›,
unutturulmak istenenleri hat›rlatmak
ad›na yap›lan bu ve benzeri çal›flma-
lar›n, özgür, adil, bar›fl içerisinde ve
onurlu bir toplumsal yaflam için öne-
minin fark›nday›z..

“Sineman›n salonlara kapat›lmama-
s› gerekir” dedik. Festivalimizin bi-
rinci ve ikincisinde az da olsa, ma-
hallelerde, meydanlarda, parklarda,
aç›k hava sinemalar›nda film göste-
rimleri yapt›k. Bu y›l ise S‹NEMAYI
SOKA⁄A ÇIKARMAK en önemli
hedefimiz. Bu y›l, festivalin gerçek-
leflti¤i tüm illerde sinema salonlar›
yan›nda tam da toplumsal yaflam›n
sürdü¤ü yerde, sokaklarda filmler iz-
leyicileri ile buluflacak. Yaflam›n so-
kakta oldu¤unun, sineman›n ise yafla-
m›n orta yerinde olmas› gerekti¤inin
fark›nday›z.

Fark›nday›z...
Fark›nday›z ki, hâlâ eksiklerimiz

var, kat etti¤imizden daha uzun bir
yol var bizi bekleyen…

Yine fark›nday›z ki daha iyisini
ön yarg›lardan uzaklaflarak ve daya-
n›flma ile hep beraber yapabilece¤iz. 

Sokaklarda görüflmek üzere…
Festival Düzenleme Komitesi ad›na

ÖNDER ÖZDEM‹R

Eme¤in kameras›, soka¤›n sinemas›

Bu y›l festivalimizin üçün-
cüsünü, festival gazetemizin
ise ikincisini haz›rlaman›n he-
yecan› içindeyiz. Festival gibi
gazete de gönüllü dostlar›m›-
z›n eme¤iyle ortaya ç›kt›. Ka-
rikatürist Hicabi Demirci ge-
çen y›l oldu¤u gibi bu y›l da
büyük bir özenle kapak çizi-

mini haz›rlad›. Sayfalar›m›z›n
görsel yönetmenli¤ini bu y›l
yine Hakan Bayhan üstlendi.
Gece geç saatlerde Ferdi Çi-
lo¤lu onun görevini devrald›.
Aram›za bu y›l kat›lan Can-
de¤er Murado¤lu, gazete için
tam bir acar muhabir olarak
çal›flt›. Mehmet Tok, Çi¤dem

Çidaml›, Tu¤çe Çetin, Güvenç
Küçüktok, Mehmet ‹ren ve
P›nar ‹lkiz yaz› ve çevirileriy-
le gazeteye katk›da bulundu.
Songül Çiçek mesai saatlerin-
den sonra çal›flt›¤› iflyerinde
gazete için mailleflmeler ve
araflt›rma yoluyla filmlerin en
bulunmaz fotolar›n› bile bul-

du. Genç yetenek Alaattin Ti-
mur söylefliler için foto¤rafla-
r› çekti. P›nar Hocao¤ullar›
Nevra Erten, Önder Özdemir
röportajlar ve yaz›lar konusun-
da destek verdi. ‘Can’ Yase-
min Daflar, bu y›l da gazete-
nin en angarya ifllerini yapt›,
sabr›yla ve hayat neflesiyle bi-

ze destek oldu. Gazete için
sabahlad›¤›m›z günlerde Mus-
tafa Eberliköse onca iflinin
aras›nda karn›m›z› doyurmak
gibi ulvi bir görevi yerine ge-
tirdi. Gelecek y›l bu sayfalar-
da tekrar görüflmek üzere... 
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Charlie Chaplin’in 1936 y›l›nda
yapt›¤› ‘Modern Zamanlar’› 1929 bü-
yük ekonomik y›k›m› ve sonuçlar›n›
anlat›r. Üretimin otomasyonu, iflçilerin
çal›flma koflullar›, yemek, içmek gibi
insani ihtiyaçlar›n dahi vaktin nakit ol-
du¤unu savunan sistemin yeni buluflla-
r›yla kapitalist endüstrileflmenin vard›¤›
noktadan anlat›r. Kimi zaman büyük
çarklar aras›nda tamirat yapan bir iflçi,
kimi zaman yemek yediren robotun de-
nek iflçisi ve kimi zaman da bant sis-
teminde vida s›karak çal›flan bir iflçidir
fiarlo bu filmde. Chaplin’in ileri görüfl-
lülü¤ü ‘Büyük Diktatör’de yeniden
do¤rulanacakt›r ancak bu filmi izledi¤i-
mizde bugünün dünyas›na dair bir film
izleriz, hâlâ… fiarlo soka¤a da ç›kar
bu filmde. ‹ronik bir dille aktar›ld›¤›
üzere düflen k›z›l bir bayra¤› tafl›rken
de insanlar onun peflinden gidecekler-
dir. Chaplin’in niyeti bellidir. Yükselen
ekonomik krize iliflkin yükselen bir
muhalefeti fiarlo’nun meflrebince sine-
maya yans›t›r.

Soka¤a ç›kma ço¤u zaman gerçekçi-
likle beraber an›l›r. Yeni gerçekçilerin
kameras› soka¤a, günün ›fl›¤› alt›nda ve
amatör oyuncular›yla ç›kar. 2. Dünya
Savafl› sonras›, yoksul Roma mahallele-
rinde geçen filmde uzun süredir iflsiz
Antonio, yeni ifli için ald›¤› bisiklet
çal›n›nca, o¤luyla beraber sokaklarda
aramaya bafllar bisikletini. Yönetmen
Vittorio De Sica’n›n 1948 y›l›nda yap-
t›¤› ‘Bisiklet H›rs›zlar›’ filmi, 2. Dünya
Savafl› sonras› ortaya ç›kan ve yine
bugüne dek pek çok ülke ve yönetmen
sinemas›n› etkileyen, yeni sinema hare-
ketlerinin oluflmas›na neden olan ‹tal-
yan yeni gerçekçili¤i için bir bafllang›ç
filmi ya da manifesto filmi kabul edi-
lir. Vittorio de Sica ile birlikte çal›flan
‘Bisiklet H›rs›zlar›’n›n senaristi Cesare
Zavattini,  öykü yerine gerçekli¤i ara-
yan, araflt›ran bir sineman›n gereklili¤i-
ni belirtir. 

Gerçeklik aray›fl› ve sineman›n gö-
rünür olmayan gerçe¤i görünür k›lma
çabas› ve ticari sineman›n, televizyonun
d›fl›nda kendine bir alan açmas›na sine-
ma tarihinden bir di¤er örnek 1950’li
y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ürün-
lerini veren ‹ngiliz Özgür Sinema (Free
Cinema)’d›r. ‹ngiltere emekçi s›n›f›n›n
yaflam koflullar›na, sorunlar›na gerçekçi
bir bak›fl tafl›r Özgür Sinema. "Gerçek-
lik, gerçek olan fleylerin de¤il, onlar›n
gerçekte ne olduklar›n›n gösterilmesi
iflidir" diyerek filmler yapan Lindsay
Anderson, Tony Richardson ve Karel
Reisz bir yandan ‹ngiliz Belgesel Oku-
lu gelene¤inden, dönemin politik at-
mosferinden etkilenirken günümüz ‹n-
giltere’sinin önemli yönetmeni Ken Lo-
ach’un sürdürdü¤ü bir gelene¤in de
parças› olurlar. 

Sinema tarihinde yaflanan toplumsal
ve ekonomik atmosfere paralel bir bi-
çimde ço¤u zaman dönemin ruhunu,
siyasal düflünsel birikimini yans›tan

filmlerle tarihi, toplumsal mücadeleler
tarihini takip etmek mümkündür.
1960’l› y›llar›n sonuna gelindi¤inde La-
tin Amerika’da yaz›l› ve görsel mani-
festolarla ortaya ç›kan Üçüncü Sinema
hareketi en önemli görsel manifestosu-
nu, Fernando Ezequiel Solanas ve Oc-
tavio Getino 1968 y›l›nda ‘K›zg›n F›-
r›nlar›n Saati’yle gerçeklefltirir. 1966
Arjantin’indeki askeri darbe koflullar›nda
yap›lan gizli çekimleriyle, gizli göste-
rimleriyle, tart›flmalar›yla, mektuplardan,
söyleflilerden, belge görüntülerden yarar-
lanarak Latin Amerika’n›n ezilen halk-
lar›n›, emekçilerini ve devrimcilerini
anlatan ‘K›zg›n F›r›nlar›n Saati’nin bir
amac› da izleyiciye yöneliktir. ‹zleyici-
nin pasif bir konumdan ç›kmas›n› ister.

Türkiye’de eme¤i gören sineman›n
örnekleri aras›nda; Ertem Göreç’in ‘Ka-
ranl›kta Uyananlar’›, Duygu Sa¤›ro¤-
lu’nun ‘Bitmeyen Yol’u, 1970’lerle be-
raber Lütfi Akad’›n göç üçlemesini
oluflturan ‘Gelin–Dü¤ün–Diyet’i, Y›lmaz
Güney’in gerçekçi filmleri, Yavuz Öz-
kan’›n ‘Maden’ ve ‘Demiryol’ filmleri-
ni, Ömer Kavur’un ‘Yusuf ile Ke-
nan’›n› ve yine Çukurova’da pamuk ifl-
çilerini anlatan Y›lmaz Güney’in ‘Endi-
fle’si ve Erden K›ral’›n ‘Bereketli Top-
raklar Üzerinde’sini saymak gerekir.

Bugün, ülkemiz ve dünya sinemas›-
n›n bu önemli emekçilerinin izinden gi-
derek filmler yapan ya da bu filmleri
seyirciyle buluflturmak için alternatif
da¤›t›m kanallar› yaratma u¤rafl› veren-
lerin varl›¤›, etkili ve yayg›n bir ileti-
flim arac› olan sineman›n egemen de-
¤erleri üreten ticari örnekleri d›fl›nda
bir elefltiri ya da muhalefet üretilebile-
ce¤inin de varl›¤›na iflaret eder.  Ger-
çekten de bugün tiyatro salonlar›n›n, si-
nema salonlar›n›n bir bir kapand›¤›,
al›flverifl merkezlerinin bir bir aç›ld›¤›,
kültürsüzleflmenin hakim k›l›nd›¤›,
emekçinin görünmez oldu¤u bir dönem-

den geçerken bu muhalefet daha da
anlaml› olmaktad›r.

‹flçi Filmleri Festivali bu muhalefe-
tin bir parças› olarak farkl› ülke sine-
malar›ndan eme¤i gören ve soka¤a ç›-
kan bir sineman›n izinden giderek ör-
neklerini seçti, seçiyor. Yine bu sinema
tarz›n›n temsil etti¤i de¤erleri tafl›yan
sanatç› ve ayd›nlar›n biyografilerine yer
veriyor. 1 May›s tarihinden bafllayarak
emekçilerle sokaklara, meydanlara ç›k›-
yor. Sinema, tarihinin bafllang›c›nda ol-
du¤u gibi sokaktaki insan›n ulaflabildi¤i,
ulaflamayanlar için sineman›n gezdi-
¤i/gezdirildi¤i bir dönemi ça¤r›flt›r›r bi-
çimde ‹flçi Filmleri Festivali’nin alterna-
tif gösterim olanaklar› yaratma hedefi
do¤rultusunda iflyerlerine, sokaklara,
meydanlara ç›k›yor.  

Fernando Solanas, 1968 y›l›ndan
sonra 2000’li y›llar›n bafl›nda yaflanan
ekonomik krizle birlikte yeniden belge-
seller yapmaya bafllad›. Arjantin’in kri-
zine tarihsel bir bak›fl olan ‘Ya¤ma
An›lar›’ (Memoria del Saguedo, 2004)
umudu kaybetmedi¤ini gösterircesine
aktard›¤› direnifl hikayelerinden oluflan
‘Hiç Kimselerin Onuru’ (La Dignidad
de los Nadies, 2005) belgesellerinden
sonra festival kapsam›nda ilk kez gös-
terilecek Uykudaki Arjantin (Argentina
Latente, 2007) ülkesiyle ilgili üçleme-
nin son filmi olacak.

Neoliberalizmle beraber gelen özel-
lefltirmeler, sosyal güvenlik haklar›n›n
budanmas›, çal›flma koflullar›n›n bask›c›
bir nitelik kazanmas›, yoksul insanlar›n
yaflam koflullar›n› etkileyecek, yerlerin-
den edecek umars›z politikalar›n yürü-
tülmesi, yeni ba¤›ml›l›k iliflkilerinin
üretilmesi ve bu siyasi ve ekonomik
politikalara efllik eden ›rkç›, gerici söy-
lemler günümüz kapitalizminin yans›-
malar›d›r. Hindistan’da milyonlarca in-
san›n yaflam›n› etkileyen baraj yap›m›n›
anlatan ‘Bo¤ulmak’ filminde, ‘Borçlan-

ma, Tavuk ve Yumurta’ filminde, ‘Ar-
ka Bahçede Y›k›m’ belgeselinde, Mek-
sika’n›n serbest bölgesini konu edinen
‘Fabrikalar Kenti’nde (Maquilapolis),
Kore’li sendikac›lar›n gerçeklefltirdi¤i
‘Büyük Birader Bizi ‹zliyor’da, Tuzla
Tersanesi’ni mercek alt›na alan belge
filmlerde bu sürece tan›kl›k ediyoruz.

‹flçi Filmleri Festivali’nde bu y›l
Türkiye’nin yak›n tarihine Fatsa’y›,
Marafl’›, Yeni Çeltek’i anlatan Unuttu-
rulanlar belge filmleri dizisiyle, 68’li
gençlerin verdikleri mücadeleye ise
Devrimci Gençlik Köprüsü’yle yak›ndan
bak›yoruz. 

Devrimci Gençlik Köprüsü, 68’li
gençlerin Zap suyuna yapt›klar› köprü-
nün Türkiye’deki eflitsizliklerin karfl›s›na
dikilen gençlerin hayallerini gerçeklefltir-
me arzusunun somut hali oluyor. Bel-
geselde görülece¤i üzere, bu köprüyü
de¤erli k›lan; o güne dek insanlar›n
ölümüne neden olan, hayatlar› zorlaflt›-
ran Zap’›n iki yakas›n› birlefltirerek bu
sürece son vermesi de¤ildir sadece.
Ayn› zamanda orada yaflayan halk için
Denizler’in yapt›¤› bir köprüye dönüfle-
rek, bir dönemin ruhunun, kolektif ifl
yapma deneyiminin ve devrimci gençle-
rin memleket gerçekli¤ine dair ufuklar›-
n›n aç›lmas›n›n da sembolü de olur
Zap köprüsü. 

Bir yandan geçmiflte ve günümüzde
Afrika’da uygulanan sömürgeci politika-
lar›n nereye evrildi¤i Afrika sinemas›n›n
önemli ismi Osman Sembene’nin ‘Bo-
rom Sarret’inden ‘Darwin’in Kabusu’na
uzan›rken, bir yandan da bir k›tadaki
de¤iflimlerin emekçilerden yana olmad›-
¤›n› gözler önüne serer bu iki film.
T›pk› Orhan Kemal’in ‘Bereketli Top-
raklar Üzerinde’ roman›ndan Erden K›-
ral’›n ayn› adl› filmine ve günümüze
dek geçen sürede Çukurova’da yaflam›n
de¤iflti¤ini söyleyememiz gibi… Çukuro-
va’y› anlatan iki film, Y›lmaz Güney’in
‘Endifle’si ve Erden K›ral’›n ‘Bereketli
Topraklar Üzerinde’ filmlerinde Çukuro-
va’daki tar›m iflçilerinin durumu, belge-
sel görüntülerin de yer ald›¤›, gerçekçi
biçimde betimlenir. Çukurova bereketli
topraklar›n ad›d›r ve bereketli topraklar
sömürünün de ad› olur… 

Sadece Afrika, sadece Latin Ameri-
ka, sadece Çukurova, sadece günümüz
Tuzla Tersaneleri de¤ildir iflçi s›n›f›
mücadelelerinin geçti¤i, iflsizli¤in, yok-
sullu¤un hüküm sürdü¤ü co¤rafyalar…
‹spanya’n›n Kuzey’indeki Vigo tersane-
lerinde de durum farkl› de¤ildir. ‹flsiz-
likle mücadele etmeye çal›flan eski ter-
sane iflçilerinin yaflam mücadelesini an-
latan ‘Güneflli Pazartesiler’ bize yafla-
nan deneyimleri aktar›rken kapitalizmle
beraber kaybolan insani de¤erleri de
hat›rlat›yor. 

fiairin “güneflli günler görece¤iz ço-
cuklar” deyiflini ak›ldan ç›karmadan si-
nemaya yans›yan gerçekleri hep birlikte
takip edebilmek dile¤iyle… 

SERAY GENÇ

Sinema soka¤a, eme¤in yan›na!
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‹flçi filmlerinin bitmeyen yolculu¤u
GGeeççeenn  yy››ll  ddüüzzeennlleenneenn  22..  UUlluussllaarraarraass››  ‹‹flflççii  FFiillmmlleerrii  FFeessttiivvaallii,,  eemmee¤¤iinn  bbiittmmeeyyeenn  sseerrüüvveenniinnii  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ddöörrtt  bbiirr  yyaann››nnaa
ttaaflfl››dd››..  2200  aayyrr››  üüllkkeeddeenn  4400  ffiillmmiinn  iizzlleeyyiicciiyyllee  bbuulluuflflttuu¤¤uu  ffeessttiivvaallii  bbiinnlleerrccee  kkiiflflii  iizzlleeddii..  ‹‹flflççii  FFiillmmlleerrii  FFeessttiivvaallii  bbuu  yy››ll  ddaa  yyoollccuu--
lluu¤¤uunnaa  ggeeççeenn  yy››ll  kkaalldd››¤¤››  yyeerrddeenn  ddeevvaamm  eeddeecceekk..  EEmmee¤¤iinn  oorrttaakk  ssoorruunnllaarr››  vvee  mmüüccaaddeelleessii  ffeessttiivvaallddee  iizzlleeyyiicciilleerrllee  bbuulluuflflaaccaakk

Festival, 14 Aral›k’ta ‹zmit’teydi (üst
ve solda). Memet Ali Alabora ve Halil
Ergün festivalin konuklar› aras›ndayd›.

2. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali 7 May›s’ta Bolu (altta), 1
Aral›k’ta ise Eskiflehir’e konuk oldu (altta). Eskiflehir’de 7 gün süren
festival boyunca iflçi filmleri 2500 izleyiciyle bulufltu.

Festivalin Bursa aya¤›
(üstte) 15 Kas›m’da Or-
hangazi Park›’ndan A. Ve-
fik Pafla Tiyatrosu’na kadar
yap›lan bir yürüyüfl ve ar-
d›ndan gerçeklefltirilen bir
kokteylle bafllad›. Kokteyl-
de Vedat Sakman bir din-
leti gerçeklefltirdi. 10’a ya-
k›n salonda gösterimlerin
gerçekleflti¤i festival, 21
Kas›m’a kadar devam etti. 

Geçen y›l 1-7 May›s ta-
rihleri aras›nda Ankara, ‹s-
tanbul ve ‹zmir’de düzenle-
nen 2. Uluslararas› iflçi Film-
leri Festivali Aral›k ay›na ka-
dar geçen süre içerisinde on-
larca ilde binlerce izleyiciyle
bulufltu. 5 May›s’ta Ada-
na’da, 24 May›s’ta Sam-
sun’da, 1 Temmuz’da Gö-
nen’de, 3 Aral›k’ta K›br›s’ta,
28 Aral›k’ta Trabzon’da  bin-
lerce izleyiciye ulaflt›. Festival-
lerin aç›l›fl programlar›nda ve
çeflitli ayaklar›nda; yönetmen
Ömer U¤ur, Mustafa Alabo-
ra, Memet Ali Alabora, Nec-
mettin Çobano¤lu, Nur Sü-
rer, Vedat Sakman, Timur
Selçuk ve Halil Ergün gibi
isimler festivalin çeflitli ayak-
lar›nda izleyiciyle bulufltular.
“Yoksulluk, Direnifl, Umut”
temas›yla gerçeklefltirilen 2.
Uluslararas› iflçi Filmleri Festi-
vali, Halkevleri, D‹SK Bas›n-‹fl,
D‹SK Sine-Sen, Türk-‹fl Hava-
‹fl, Türk-‹fl Petrol-‹fl, D‹SK Bir-
leflik Metal-ifl ve Sendika.org
taraf›ndan düzenlendi. 

Festival, 1 Kas›m’da bafllayan An-
takya aya¤›nda yaklafl›k 3000 izleyiciyle
bulufltu. Grevdeki Telekom iflçileri festi-
valin üçüncü gününde gösterimlere
kat›ld› (üstte). 

21 Kas›m günü ‹zmir’de
bafllayan ‹flçi Filmleri Festi-
vali (altta), Halkevleri ve Ko-
nak Belediyesi ortak çabala-
r›yla düzenledi. Aç›l›fl prog-
ram›nda yönetmen Ömer
U¤ur ve Oyuncu Mustafa
Alabora’n›n da kat›ld›¤› bir
söyleflinin gerçeklefltirildi¤i
festival, 26 Kas›m günü so-
na erdi.

6 May›s’ta
Mersin’de dü-
zenlenen festi-
valin aç›l›fl ge-
cesine ilgi yo-
¤undu (solda).
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Neden ‹spanya'daki iflsizlik ile ilgi-
li bir film çektiniz? Ya da film sizce
de iflsizlikle mi ilgili?

Eninde sonunda filmin temas› iflsiz-
likle ilgili, bu durumda olan bir grup
insan› anlat›yorum. Ama yapmak istedi-
¤im, hikayeyi bir karakterin bak›fl aç›-
s›ndan anlatmakt›. ‹nsanlar›n hikâyesini
anlatmak istedim. ‹flsiz kald›¤›n›zda ne
oldu¤u, bunun evdeki yaflant›n›z›, eflini-
zi nas›l etkiledi¤i gibi fleylere a¤›rl›k
vermek istedim. Bu durumdaki insanla-
r›n nas›l ac› çekti¤ini ve bununla bir-
likte gelen dram› da keflfetmek istedim.
Ama tabii her fleyde oldu¤u gibi bunun
da içindeki mizah› atlamadan. Bu du-
rumda olup da hâlâ gülebilen insanlar
var sonuçta.

"Güneflli Pazartesiler" çok yerel bir
film ama evrensel çapta bir kitleye hi-
tab ediyor.

Baflka ülkelerde gösterildikten sonra
ben de art›k böyle düflünmeye bafllad›m.
Bence filmle ilgili yerel olan fley filmin
yüzeyinde bulunuyor. fiehir çok somut.
Filmdeki karakterlerin giyinme tarz› Ku-
zey ‹spanya'n›n tarz›na çok benziyor.
Ama bence filmin içeri¤i evrensel. Ka-
rakterlerin korkular›, güvensizlikleri, gu-
rurlar›, onurlar›, her fleyin en dipte gö-
züktü¤ü zamanlarda bile kendilerine
olan sayg›y› korumaya çal›flmalar› ben-
ce gayet evrensel.

Film gerçek bir hikâyeye dayanma-
sa bile arkas›nda birçok gerçek olay
yat›yor. Anlatt›¤›n›z hikâyede bunlar›n
kaç› tasvir edildi?

Film tek bir gerçek hikâyeye dayan-
m›yor, aksine binlerce gerçek hikâyeye
dayan›yor. Filmdeki her küçük parça
farkl› bir yerden geliyor. Mesela filmin
ad› alt› ya da yedi y›l önce Fransa'da
iflsizlerin yapt›¤› bir grevden geliyor.
Ayr›ca filmi çekti¤imiz yer olan Vi-
go'daki r›ht›m iflçilerinin kovulmas› da-
hil birçok kiflinin yaflad›¤› olaylarla il-

gili de bilgi toplad›m. Gijon'da kovulan
90 iflçinin ve kovulmayan 300 iflçinin
tepkileriyle ilgili de bilgi edindim.
Elimde bir BetaCam ve bir arkadaflla
Gijon'a gidip r›ht›mdaki iflçilerle bir
hafta geçirdim. Yapt›¤›m›z çekimler
"Güneflli Pazartesiler"in giriflinde bulu-
nuyor. Ama as›l önemli olan bu adam-
lar›n ifl ahlak›na flahit olmakt›. Gijon'a
yapt›¤›m gezi bu filmi flekillendirdi.
Dayan›flma içinde olman›n anlam›n› ve
yapt›¤›n›z ifli birey olarak de¤il bir gru-
bun bak›fl aç›s›yla savunman›n ne
demek oldu¤unu anlad›m. Bunlar›
Gijon’da gördüm ve filmde Javier Bar-
dem'in canland›rd›¤› Santa karakterinde
bunlar› görebilirsiniz. Filmdeki diyalog
Gijon'daki iflçilerden bire bir al›nm›flt›.

Filmi ‹spanya'n›n kuzeyindeki Gali-
cia bölgesinde çekmeye karar verdiniz.
Filmin mesela Madrid gibi bir flehir
yerine burada daha iyi çekilece¤ini dü-
flünmenizin sebebi neydi?

Bir gazetede flöyle bir haber vard›;
geçici olarak iflten ç›kar›lan befl kadar
kifli vapuru kaç›r›p nehrin ortas›nda dur-
durmufl ve görüflme talebinde bulunmufl.
Yine de ‹spanya'n›n kuzeyinde ya da
Avrupa'n›n kuzeyinde herhangi bir en-
düstri flehri olabilirdi. Bu flekilde olan
bir flehir arad›m ama ayn› zamanda
kendi gibi karakterleri de olan bir flehir
olacakt›. Endüstrileflmifl ama çekici gö-
zükmeyen bir flehir, ayn› zamanda çok
güçlü, sert, çetin ve karakteri olan bir
flehir. Filmdeki karakterler gibi. 

Araflt›rma yapmadan önce kafan›z-
da belli bir fikir var m›yd›? Araflt›rma-
n›z boyunca geliflen olaylar filminizin
seyrini de¤ifltirdi mi?

Bu çok uzun bir süreçti ve Ignacio
ve ben hikâyeyi birçok kez de¤ifltirdik.
Hikâye gazetede gördü¤ümüz vapuru
kaç›rma hikâyesiyle bafll›yordu. Biz hi-
kâyeyi anlatmak istedik ve filmin yüz-
de 80'i o vapurda geçecekti. Ama son-

radan farkettik ki filmin ilk 20 dakika-
s› hariç her fley o vapurda gerçekleflir-
se, karakterleri istedi¤imiz kadar genifl-
letemeyecektik. 

Javier Bardem'in filmdeki yeri o
kadar merkezi ki filmi onsuz düflün-
mek imkâns›z. Bardem hangi noktada
filmin yap›m aflamas›na dahil oldu?

Kendisi gruba dahil olan ilk aktör-
dü. Ben senaryoyu çoktan yazm›flt›m
ama belirli bir aktör düflünmemifltim.
Ama San Sebastian Film Festivali'nde
"Karanl›ktan Önce" filmini görünce Ja-
vier'in istedi¤i her fleyi yapabilece¤ini
düflündüm. O inan›lmaz. Böylece festi-
valde kendisine fikrimi sundum ve ku-
la¤›na hofl geldi. Filmi çekmeye baflla-
madan birkaç ay önce birlikte çal›flma-
ya bafllad›k, birlikte senaryonun üstün-
den geçtik. Çok s›k› çal›flt›. Çok büyük
bir yetene¤i olmas›n›n yan› s›ra flöhre-
tine s›rt›n› yaslam›fl bir aktör de¤il.
Santa karakteri ile ilgili her fleyi bilmek
istedi. R›ht›mlarda çal›flt›. Gemi yap›m›-
n›n bütün sürecini ö¤renmek istedi.

Onun karakterinin bir kaynakç› olmas›-
na karar vermifltik, o da gidip kaynak
yapmay› ö¤rendi. 

Filmi Ken Loach ya da Mike Le-
igh'nin filmlerine benzetenler var. Siz
bu yak›nl›¤› hissediyor musunuz?

Bu çok nazik bir iltifat çünkü onlar
benim için çok büyük yönetmenler.
Ancak ben gerçek bir sinefil de¤ilim.
Demek istedi¤im sinemay› seviyorum
ama di¤er filmlere referans aram›yorum
ya da filmlerdeki biat fikrini sevmiyo-
rum. Ben ‹talyan yeni gerçekçili¤i gibi
karakterlerin bak›fl aç›s›ndan anlat›lan
filmleri seviyorum. Onlar sosyal tema-
lar› ve gerçek iliflkileri araflt›r›yor. Ay-
n› zamanda senaryolar›na mizah duygu-
su kat›yorlar ve karakterleri flakac› bir
zariflikle iflliyorlar. Bunu özellikle Etto-
re Scola olmak üzere 1950'lerin ‹talyan
filmlerinde seviyorum. 

Politik bir düflünce yap›n›z oldu¤u
çok aç›k. Bu politik görüflleri nas›l
oluyor da vaazlara baflvurmadan filmi-
nizin içine yedirebiliyorsunuz?

‹deolojik terimlerle ya da politik söy-
lemlerle düflünmeyi sevmem, filmlerimin
de o kadar politik oldu¤unu düflünmü-
yorum. Filmlerimin iliflkilerden bahsetti-
¤ini düflünüyorum. Bence bir filmi poli-
tik söylem olarak kullanmak büyük bir
hata. Bir film duygusal olmakla yüküm-
lüdür ve dünya ile ilgili söylemek iste-
di¤iniz fley ikincil olmal›d›r. Bana her-
hangi bir fikri afl›lamaya çal›flan bir film
izledi¤im zaman al›nm›fl hissederim. Se-
yirci zaten yeterince ak›ll›, buna tenez-
zül etmemeleri gerekir. Bence bu tarz
politik fikirlerin tonu çok iyi ayarlanma-
l›. Mesela "Güneflli Pazartesiler"de be-
nim için ahlak ya da politika ile ilgili
en iyi tart›flmalar Santa'n›n suretinde
gerçekleflti. Santa bardayken Reina,
"fiimdi bu bara geliyorum ama e¤er kar-
fl›daki daha ucuza içki satarsa ona gide-
rim" diyor. Santa ise, "Orada içkileri be-
dava bile verseler buraya gelmeye de-
vam ederim" diyor. Bence bu politik bir
tart›flma ve bir vaizden ziyade bir ka-
rakterin kelimeleri ile ifade ediliyor.

IInnddiieewwiirree’’ddaakkii  ‹‹nnggiilliizzccee  oorriijjiinnaalliinnddeenn
ççeevviirreenn::  PPIINNAARR  ‹‹LLKK‹‹ZZ  

‘‹flçilerin ahlak›ndan etkilendim’
‹spanyol yönetmen Fernando de Leon Aranoa, ‘Güneflli
Pazartesiler’in bir iflçi direnifline flahitlik yapmas› ve iflçilerin
dayan›flma ruhunu görmesinden sonra ortaya ç›kt›¤›n› söylüyor

Güneflli Pazartesiler
Yönetmen: Fernando León de Aranoa
Senaryo: Ignacio del Moral 
Görüntü Yönetmeni: Alfredo Mayo
Müzik: Lucio Godoy
Oyuncular: Javier Bardem, Luis Tosar,

Jose Angel Egido, Nieve De Medina
2002, 113'', ‹spanya
Bu, sürekli pazar gününü yaflayan, pazartesilerini

günefl alt›nda geçiren insanlar›n öyküsüdür. ‹span-
ya’n›n liman flehri Vigo’da kendilerini bir anda iflsiz ve
istenmeyen kifliler olarak bulmufl olan bir grup orta
yafll› arkadafl, iflsizlikle mücadele etmenin umutsuzlu-

¤unun üstesinden gelmeye çal›flmaktad›rlar. fiehrin
tersanesindeki ifllerini kaybeden bu adamlar günleri-
ni El Naval adl› bir barda geçirip hat›ralar› yadeder,
felsefe yürütür ve flimdiki durumlar› hakk›nda dertle-
flirler. Huysuz Santa kendine ac›may› reddedip bu du-
ruma ald›rm›yormufl gibi davranmaktad›r. José kar›s›-
n›n onu terk edece¤inden korkmaktad›r. En yafll›lar›
Amador’un bafl›na gelmifl olan da budur, ama o her-
kesi kar›s›n›n seyahatten bugün yar›n dönece¤i ko-
nusunda ikna etmeye çal›fl›r. Bu arada Lino ise ifl bul-
ma umudundan vazgeçmeyi reddeder, asl›nda yar›
yafl›ndaki adaylara uygun olan ifller için birbiri ard›na
görüflmelere gider.
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Gazetecili¤in tan›m›n›n art›k ikti-
dar›n ideolojik propaganda merkezle-
rinin tetikçili¤i olarak yap›lmaya bafl-
land›¤› günümüzde John Pilger bize
“baflka bir gazetecili¤in mümkün” ol-
du¤unu gösteren biricik isimlerden
biri. Pilger, tam da bat› medyas›n›n
göbe¤inde, iktidarlar›n ›smarlama ha-
berlerini de¤il tam tersine onlar› kö-
fleye s›k›flt›ran haberlerin peflinde bit-
mek tükenmez bir azimle koflturan
bir gazeteci. Britanyal› Nobelli yazar
Harold Pinter’›n onun hakk›nda
“John Pilger korkusuzdur. Gerçeklere
yönelik çok güçlü ilgisiyle bunlar›
ortaya ç›kar›r ve olduk-
lar› gibi anlat›r. Onu
selaml›yorum” diye söz
etmesi bofluna de¤il.
Ya da ABD’li muhalif
profesör Noam
Chomsky’nin onunla
ilgili “Gazetecilerin ‘to
pilger’ diye bir fiil
uydurmufl olmalar›
son derece anlafl›l›r.
Bu, ABD d›fl politi-
kas›n›n sonuçlar›yla
ilgili gerçekleri orta-
ya koymak anlam›na
gelmektedir. Pilger’›n
yapt›¤› tam da bu-
dur” sözlerini sarfetmesi de… 

Pilger’›n gerçekler peflinde kofltu-
ran acar bir muhabir oldu¤u onun
20’lerinde ya da 30’lar›nda oldu¤unu

düflündürmesin. Pilger’›n do¤um y›l›
1939. Yani bahsetti¤imiz 70’ine mer-

diven dayam›fl bir gazeteci. Pil-
ger bu tarihte Avus-
tralya’n›n Sydney
kentinde do¤uyor.
‹letiflim fakültesinde
okurken ç›kard›¤› mu-
halif ö¤renci gazete-
siyle ileride yapacak-
lar›n›n ilk iflaretini
vermifl oluyor. Genç
yafllar›nda ülkesindeki
ilk gazetecilik deneyi-
minden sonra 1960’l›
y›llar›n bafl›nda solu¤u
Britanya’da al›yor ve
çeflitli gazetelerde savafl
muhabiri olarak çal›fl›-
yor. Y›llar içinde Viet-

nam’dan Kamboçya’ya, M›s›r’dan
Hindistan’a farkl› ülkelerde yapt›¤›
haberlerle ad›ndan söz ettiriyor. Gör-

dü¤ü haks›zl›klar ve adaletsizlikler
onu gazetecili¤i bir siyasal mücadele
arac›na dönüfltürmeye itiyor. Yaz›lar›
ve haberleri The Guardian’dan The
New York Times’a bat› ülkelerinde
ana ak›m medyada da yer bulan Pil-
ger, bir  yandan habercilik yaparken
bir yandan da haz›rlad›¤› belgeseller
ve kitaplarla büyük medyalar›n gös-
termedi¤i gerçekleri dünyaya duyur-
maya çal›fl›yor. Bu, ilerleyen y›llarda
onun birçok gazetecilik ödülünün ya-
n›nda insan haklar› ödülleri almas›n›
da beraberinde getiriyor. Çal›flmala-
r›yla ABD, Britanya ve ‹srail devlet-
lerinin yaka silkti¤i bir gazeteci hali-
ne geliyor. Özellikle Bat› ülkelerinin
savafl politikalar›, üçüncü dünyadaki
siah kaçakç›l›¤› ve insan haklar› ih-
lalleri üzerine çarp›c› gerçekleri orta-
ya ç›kar›yor. 

Pilger bütün bunlar› yaparken ba-
t›n›n muhalif ayd›nlar›na da sirayet

etmifl kibir ve liberal demokrasi ta-
k›nt›lar›ndan s›yr›lmay› da baflar›yor.
2007 May›s›nda Venezüela’da hükü-
met karfl›t› darbecileri destekleyen
RCTV kanal›n›n lisans›n› yenilemeyen
ve S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Örgü-
tü gibi uluslararas› gazetecilik örgüt-
leri taraf›ndan diktatör ilan edilen
Venezüela lideri Hugo Chavez’e bu
karar›nda tam destek vermesi de
onun bu yönünü kan›tlayan son ham-
lelerinden… Tony Blair için “savafl
suçlusu” diyen, ABD’yi dünyaya en
fazla terörist yetifltirmifl ülke diye ad-
land›ran Pilger’›n bugüne kadar haz›r-
lad›¤› onlarca kitap, belgesel ve ha-
ber y›llard›r dünyan›n dört bir yan›n-
da halklar›n dünyan›n efendilerinin
yedi¤i haltlardan haberdar olmas›na
neden oluyor. T›pk› ‹flçi Filmleri Fes-
tivali’yle Türkiye’de oldu¤u gibi… 

MAHMUT HAMS‹C‹

Demokrasiye karfl› savafl
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70’ine merdiven dayam›fl
Avustralyal› gazeteci John
Pilger y›llard›r inatla,
Bat›’n›n üçüncü dünya
ülkelerindeki silah
kaçakç›l›¤›ndan insan
haklar› ihlallerine kadar
uzanan kirli çamafl›rlar›n›
ortaya seriyor  

Gerçe¤i arayan bir gazeteci

YYöönneettmmeenn: John Pilger
SSeennaarryyoo:: John Pilger
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Preston

Clothier, Rupert Binsley   
KKuurrgguu:: Joe Frost    
2007, 96', Britanya-

Avustralya

John Pilger bu filmde son
elli y›ld›r Washington’›n,
Amerika Birleflik Devletleri’nin
Latin Amerika’ya yönelik poli-

tikalar›n› biçimlendirmedeki
rolünü ve bu manipülasyona
karfl›l›k s›radan insanlar›n yok-
sulluktan ve ›rkç›l›ktan kurtul-
mak için verdikleri mücadeleyi
ele almaktad›r. Film ayn›
zamanda, CIA’in Latin
Amerika’da uygulad›¤› poli-
tikalarla benzer özellikleri olan
Irak, ‹ran ve Lübnan poli-
tikalar›n› da gözler önüne ser-
mektedir. 

SSeeççiillmmiiflfl  FFiillmmooggrraaffii  
2007, The War on

Democracy
2004, Stealing a

Nation 
2003, Breaking the

Silence: Truth and Lies
in the War on Terror

2001, The New
Rulers of the World 

2000, Paying the
Price: Killing the
Children of Iraq



Darwin’in Kâbusu
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Türler üzerine bilimsel(!) çal›flma yü-
rüten biyologlar, eski Sovyet savafl pilot-
lar›, sokaklarda 'sürü' halinde yaflama tu-
tunmaya çal›flan Tanzanyal› yetim ve ök-
süzler, Nil levre¤i, Hintli giriflimciler,
Brüksel'den AB sa¤l›k ve hijyen komisyo-
nerleri, AIDS kurban› çaresiz Afrikal› ka-
d›nlar, g›da yard›m› olarak gönderilen
kolilerce nohut ve Çinli silah üreticileri...
Tüm bunlar›n birbiriyle ba¤lant›s› nedir
diye merak m› ediyorsunuz? O halde
Darwin'in Kabusu tüm bunlar›n ortak hi-
kayesini size unutamayaca¤›n›z bir ger-
çeklik içerisinde anlat›yor. Avustralyal›
belgesel yönetmeni Hubert Sauper'in
2004 y›l›nda çekti¤i Darwin'in Kabusu
adl› belgesel film günümüzde yoksullu-
¤un, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in,
gezegenimiz kaynaklar›n›n kimlerce nas›l
tüketildi¤inin, dünyan›n dört bir yan›nda
yoksullar›n yaflayabilmek için emeklerini
ve umutlar›n› neler karfl›l›¤›nda, nas›l sat-
mak zorunda b›rak›ld›¤›n›n, nas›l yaflam-

lara sürüklendi¤inin çarp›c› bir öyküsü.
Birçok festivalde önemli ödüller kazanan
Darwin'in Kabusu biyolojik araflt›rma
amac›yla 1960'larda Afrika'n›n en bere-
ketli topraklar›n›n ortas›nda bir cennet
düflü gibi görünen k›tan›n en büyük tatl›
su kayna¤› Viktorya Gölü'ne b›rak›lan
amans›z y›rt›c› Nil levre¤i ile bafll›yor.

Nil levre¤inin gölün tüm ekolojisini
çökertmesiyle bafllayan bir toplumsal çer-
çeveyi anlat›yor. Gölün ekolojisinin çök-
mesiyle tüm yaflam ve gelir kaynaklar›n›
yitiren eski bal›kç› yerel halktan flansl›(!)
olanlar iki Hintli giriflimcinin göl k›y›s›nda
açt›¤› levrek fabrikas›nda çal›fl›r. Kalan
onbinlercesinin tek çaresi ise do¤rudan
AB standartlar›nda paketlenip Avrupa pi-
yasas›na gönderilen bal›klar›n k›lç›klar›n›
fabrika çöplü¤ünde ay›klamakt›r. S›k s›k
Brüksel'den gelen AB sa¤l›k ve hijyen ko-
miserleri g›da güvenli¤i aç›s›ndan bal›kla-
r›n Avrupal› tüketicilere uygun olup ol-
mad›¤›n› ürkek ve çekingen Afrikal› yet-

kililer eflli¤inde denetler.
Gölden ç›kar›lan kolilerce bal›k uçak-

larla tafl›n›p Avrupa piyasalar›na arzedilir-
ken eski Sovyet pilotlar›n›n kulland›¤›

uçaklar dönüflte uluslararas› kurulufllar›n
g›da yard›m›(!) olan nohutu bölge insanla-
r›na geri getirir. Ancak kolilerde nohutun
yan›nda gizli bir kargo daha vard›r. Kabile-
ler aras› savafllarda kullan›lmak üzere ya-
sad›fl› silah baronlar›n›n k›taya soktu¤u
binlerce silah... Fransa, Avusturya, Belçika
ortak yap›m› Darwin'in Kabusu son otuz
y›ld›r hepimize bir f›rsat, bir kaç›n›lmaz
güç, bir de¤iflen kurallar bütünü olarak
sunulan küreselleflmenin dünya yoksullar›-
n› nelere maruz b›rakt›¤›n›, dünyan›n kay-
naklar›n›n kimlerce gaspedilip kimlerce
pazarland›¤›n›, kimlerce üretilip, kimlerce
tüketildi¤ini anlat›yor. Bir baflka deyiflle,
Darwin'in Kabusu izleyiciye Paris'te fl›k bir
bal›k restoran›nda tabakta sunulan Nil lev-
re¤iyle anne babas› ya AIDS ya da eli si-
lahl› bir çete taraf›ndan öldürülmüfl Tan-
zanyal› sokak çocu¤u aras›ndaki ba¤lant›y›
anlat›yor. (2004, Fransa-Avusturya-Belçi-
ka, 107 dakika)

GGÜÜVVEENNÇÇ  KKÜÜÇÇÜÜKKTTOOKK

Sizi Afrika'ya yönelten ne oldu?
1997'de Kongo'da Ruandal›

s›¤›nmac›lar› anlatan bir belgesel çeki-
yordum. S›¤›nmac›lar›n g›da ihtiyaçlar›-
n› Birleflmifl Milletler karfl›l›yordu. G›-
da maddelerini getiren uçaklar, eski
SSCB'den kalma kargo jetleriydi. Bu
uçaklar›n mürettebat›yla ahbap olmufl-
tum. Genellikle ya Rus ya Ukraynal›y-
d›lar. Aram›zda geliflen dostluk sayesin-
de, bu uçaklar›n "geliflmifl" ülkelerden
sadece g›da maddesi de¤il, silah da ge-
tirdi¤ini ö¤rendim. Kulaklar›ma inana-
mam›flt›m. Uçaklar, gündüzleri s›¤›nma-
c›lar›n karn›n› doyuran nohutlar›, gece-
leri de onlar› öldüren bombalar› tafl›yor-
du. Bu benim için dehflet verici bir
"ayr›nt›yd›". Sonra, Tanzanya'ya, Victo-
ria gölünün k›y›s›nda küçük bir flehir
olan Mwanza'ya gittim. Mwanza, silah
kaçakç›l›¤›n›n bafll›ca üslerinden biri.
Ayn› zamanda bir baflka ticaretin, Tan-
zanya'dan AB ülkelerine giden bal›k fi-
letosu ticaretinin de merkezi. Beni
"Darwin'in Kâbusu"nu çekmeye mecbur
eden görüntü, Mwanza havaalan›nda
yan yana duran iki uçakt›. Biri ABD
yard›m uça¤›yd›, 45 bin ton nohut yük-
lüydü. Di¤eri bir Rus kargo uça¤›yd›,
50 bin ton bal›k yüklüydü. Nohut, BM
kamplar›ndaki mülteciler içindi, bal›ksa
AB ülkelerine gidiyordu, inan›l›r gibi
de¤ildi... ‹nsanlar›n açl›ktan öldü¤ü,
protein eksikli¤inden çocuklar›n kar›nla-
r›n›n fliflti¤i bu bölge, Avrupa ülkeleri-
ne tonlarca bal›k gönderiyordu. Bu,
"Darwin'in Kâbusu"nun temelini olufltu-
ran flu naif soruyu sormama neden ol-
du: Nas›l oluyor da insanlar›n aç oldu-
¤u bu bölgeden bu de¤erli yiyecek
uçup gidiyor?

Cevap gayet basitti: ‹yi g›da, insan-
lar›n fiyat›n› ödeyebildi¤i yere gidiyor-
du. Sat›n alma gücüne sahip olan, Af-
rika'n›n köyleri de¤il, Avrupa'n›n süper-
marketleriydi!

"Darwin'in Kâbusu"nun omurgas›-
n› gizli silah ticareti oluflturmakla bir-
likte, ana örgü Nil levre¤i ticareti et-
raf›nda gelifliyor. Bu bal›kla silah tra-
fi¤i aras›nda nas›l bir ba¤ var?

Mwanza'da çok kârl› bir ticaret var,
o da Nil levre¤i. 1960'lar›n bafllar›nda,
bilimsel araflt›rma nedeniyle Victoria
gölüne "b›rak›lan" bu etobur bal›k, di-
¤er bütün bal›k çeflitlerinin kökünü ku-
rutmufl. Dolay›s›yla, Afrika'n›n en bü-
yük gölü olan Victoria'da bugün nere-
deyse sadece Nil levre¤i yafl›yor. Bu
bal›kla birlikte çok büyük bir endüstri
do¤mufl. Yakalanan bal›k fabrikalarda
temizleniyor ve her gün onlarca ton fi-
leto, Kuzey yar›mküreye ihraç ediliyor.
Ve taze bal›k tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan
bu kargo uçaklar›, dönüflte silah getiri-
yor. Ben de biri legal ve aç›k, di¤eri
illegal ve gizli olan, kimsenin görmedi-
¤i bu ikili ticaretin belgeselini yapt›m.

Nil levre¤i ticareti çok kârl› bir ifl
gibi, oysa filminiz bize açl›k, yoksul-
luk, fuhufl, AIDS gibi bütün sorunlar-
la bo¤uflan bir flehir gösteriyor...

Mwanza’da bal›klar›n fileto haline
getirildi¤i fabrikalar›n oldu¤u yere gi-
dip, bunlar›n yerel nüfus için büyük bir
nimet oldu¤unu, pek çok kifliye ifl im-
kân› sa¤lad›¤›n› düflünebilirsiniz. Ama
alt›n› biraz kaz›y›nca, hakikatin çok
farkl› oldu¤u görülüyor. Fabrikalar›n
kuruluflu, pek çok emekçinin flehre ak›n
etmesini ve onlarla birlikte fuhuflu,
AIDS'i ve yoksullu¤u getiriyor. Sokak-

larda gördü¤ünüz kaderine terk edilmifl
çocuklar AIDS'in sonuçlar›. Sefalet öy-
le bir düzeydeki, pek çok kifli fabrika-
lar›n çöpe att›¤› bal›k art›klar›yla karn›-
n› doyurmaya çal›fl›yor. Bu fabrikalar
kurulmadan önce, Mwanza halk›, a¤›r-
l›kl› olarak bal›kla besleniyordu. Bugün
bal›kç›lar bütün bal›klar›n› Avrupa'ya
ihraç eden bu fabrikalara sat›yor. Bal›k
fiyatlar› o kadar yükselmifl ki, yerel
halk›n sat›n alabilmesi imkâns›z. Onlar
da k›lç›klar›, kafalar› toplay›p kurutuyor
ve k›zart›yor.

Bu ticaretten kimler faydalan›yor?
Gözle görülür bir flekilde zenginle-

flen birkaç ifladam›n› saymazsak, yerel
ölçekte bu endüstriden faydalanan yok.
Dünya Bankas›'n›n raporu, levrek sana-
yii sayesinde birkaç bin kiflilik istihdam

yarat›ld›¤›n› söylüyor, ama hikâyenin
devam›n› anlatm›yor. Tanzanya'ya yap›-
lan yat›r›m ve bu sanayiden elde edi-
len kâr ya ‹sviçre bankalar›na aktar›l›-
yor ya da Tanzanya devletinin kasas›-
na giriyor ve yine d›fl borçlara gidiyor.
Avrupa da, fazla bal›k üretsin diye bu
ülkeye sübvansiyon ad› alt›nda malî
"yard›m"da bulunuyor. Ve sonuçta hem
kayma¤› hem de kayma¤›n paras›n› al›-
yor. Do¤u Afrika ekonomisini ellerinde
tutan Hintli ifladamlar›, üç de¤erli var-
l›klar› oldu¤unu söylüyor: Bal›k, para
ve çocuklar›. Bal›k AB ülkelerine, pa-
ra ‹sviçre'ye, çocuklar› ise Kanada'ya
gidiyor. Tanzanya'ya kalan bir fley yok.

DDeerrlleemmee  ssööyylleeflflii  EExxpprreessss  ddeerrggiissii  iiççiinn
SS‹‹RREENN  ‹‹DDEEMMEENN  ttaarraaff››nnddaann  ççeevvrriillddii

Tanzanya’n›n küreselleflme kâbusu
‘Darwin’in Kabusu’nun yönetmeni Sauper, filmi 1997’de Ruanda’da karfl›laflt›¤› dehflet verici ayr›nt› üzerine kurdu¤u-
nu söylüyor: ‘BM s›¤›nma kamp› için gündüz nohut getiren uçaklar geceleri de onlar› öldüren bombalar› tafl›yordu!’
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Oscar törenlerinde Cameron Diaz’›n
dekoltesinin kaç santim oldu¤u, hangi
Hollywood filminin kaç Oscar heykelci-
¤i ald›¤›, hangi Hollywood y›ld›z›n›n ki-
minle aflk yaflad›¤›… Bunlar ülkemiz
aç›s›ndan son derece önemli konular!
Nihat’›n Villareal’in en çok gol atan
oyuncusu olmas›, Hidayet’in NBA’de
iyi bir sezon geçirmesi, Muhtar Kent’in
Coca Cola’n›n CEO’su olmas›, Paris
Hilton’un ülkemize teflrif etmesi falan…
Bunlar tabii ki önemli fleyler! Gurur
duymal›y›z!

Ama sanki medyan›n kafam›za vura
vura yaratt›¤› bu alg›larda hafif bir sah-
tekarl›k kokusu var gibi. Yukar›da bahsi
geçen milli kahramanlar›m›z, yoksullar›n
aras›ndan belki çok çal›flarak, belki bi-
raz hile hurdayla kendini kurtarm›fllar
aras›ndan seçilmifl figürler. Üstelik
“yurtd›fl›nda ülkemizi baflar›yla temsil
eden” bu kiflilerin say›s› toplasan›z iki
elin parmaklar›n› belki geçer. Bir de
yurtd›fl›nda bizi baflar›yla temsil edeme-
yen y›¤›nlar›m›z var elbette. Almanya’da
tuvalet temizleyen Bekir Efendi, Hollan-
da’da inflaatta çal›flan Muzaffer, Fran-
sa’da evlere temizli¤e giden Ayten ve
‹sviçre’ye do¤ru bir umudun peflinden
sürüklenen Haydar gibi…

‹flte bizim hikayemiz ‹sviçre’ye git-
meye çal›flan, Haydar, Meryem ve kü-
çük Mehmet Ali’nin ‘Umuda Yolculuk’
hikayesi. Bu hikayeye geçmeden önce
film hakk›nda pek kimselerin bilmedi¤i
önemli gerçe¤i belirtelim. Baflrollerini
tümüyle Türkiyeli oyuncular›n paylaflt›¤›,
senaryosunu ‘Uçurtmay› Vurmas›nlar’
filminden de tan›d›¤›m›z Feride Çiçe-
ko¤lu’nun yazd›¤› bu film, 1990 y›l›
Oscar ödüllerinde ‘En iyi yabanc› film’
ödülüne lay›k görülmüfltü. Ama Oscar’›
kazanan umutsuzlar›n hikayesi olunca
Türkiye bu filmle pek de gurur duyma-
d›. Yanl›fl hat›rlam›yorsam ‘Umuda Yol-
culuk’ televizyonlar›m›zda yaln›zca bir
kez gösterildi. Üstelik Oscar kazand›¤›n-
da da “bir k›s›m medya”m›zda Türki-
ye’yi rezil eden bir film olarak de¤er-
lendirilmiflti. Oysa cilalanm›fl Türkiye
imaj›n›n alt›nda yaflanan dramlar› bir
nebze olsun bilen milyonlar, medyan›n
rezalet dedi¤i fleyin, bu ülkenin kendisi
oldu¤unu elbette biliyordu. 

Haydar’›n, Meryem’in ve küçük
Mehmet Ali’nin dram› da rezil Türki-
ye’nin Marafl ilinin bir köyünde bafll›-
yor. Haydar, amcas›n›n o¤lundan bir

kart al›yor filmin bafl›nda ve flu sat›rlar›
okuyor umudun ülkesi ‹sviçre hakk›nda,
“(buras›) cennet dedikleri kadar varm›fl,
keçileri sa¤san tereya¤› akacak, maya
çalsan yo¤urdu bizim Marafl dondurma-
s›n› aratmaz”. Amcao¤lu kartta bir de
ifl buldu¤unu söyleyince Haydar asl›nda
ne denli umutsuz ve sefil bir dünyada
yaflad›¤›n›n fark›na var›yor. “Tarih, hiç-
bir toplumun önüne çözemeyece¤i so-
runlar koymaz” diyor ya, Marx, iflte
Haydar’da Marx’›n deyimindeki toplu-
mun yerini al›yor. Ve çözümü gördü¤ü
anda sorunun ne denli büyük oldu¤unun
fark›na var›yor.

Festivalimizin afiflinde elinde bir ‹n-
giliz anahtar›yla her y›l görmeye aflina
oldu¤umuz Charlie Chaplin’in ‘Modern
Zamanlar’›n›n henüz bafl›nda film flöyle
tan›t›l›r: “Modern Zamanlar: kiflisel giri-
flim endüstrisi hakk›nda bir film ve
mutlulu¤un peflinde bir insanl›k mücade-
lesi”. Sanayi toplumunun tek tiplefltirdi¤i
insan modelinin mizahi bir dille anlat›l-
d›¤› bu film, bir koyun sürüsünün fluur-
suz yürüyüflüyle bafllar. Asl›nda bu
filmdeki fiarlo tiplemesi de t›pk› ‘Umu-
da Yolculuk’taki Haydar gibi insanca
yaflamas›n› sa¤layabilecek bir iflten bafl-
ka bir fley istememektedir. fiarlo’nun fil-
min aç›l›fl sahnesine yerlefltirdi¤i o ko-
yunlar› aradan y›llar geçmiflken bu kez
de Xavier Koller’in ‘Umuda Yolcu-
luk’unda görüyoruz ve hemen ard›ndan

da Haydar’›n öfkeli bak›fllar› giriyor
kadraja. Ve ‘post modern zamanlar’›n
umut öyküsü böyle bafll›yor. 

Sonras› tipik bir tarlay› tapan› sat›p
Avrupa yollar›na düflme öyküsü… Önce
bir yük gemisi, ard›ndan kamyon, pefli
s›ra da bal›k istifi, insan dolu bir dol-
muflla yolculuklar›na devam eden ondan
fazla kaçak iflçi aday›, ‹sviçre Alple-
ri’nin eteklerine geldiklerinde tabana
kuvvet devam etmek zorunda kal›yorlar.
Ve yakaland›klar›nda söylemeleri için
bir nasihat al›yorlar, “politic azül” yani
siyasi s›¤›nmac› olduklar›n› söyleyecek-
ler. Bu ‘siyasi s›¤›nmac›’ adaylar› ara-
s›nda gerçekten siyasi s›¤›nmac› olan da
var namaz›nda niyaz›nda ‹slamc› dedeler
de. Bu iki grup aras›ndaki küçük siyasi
sürtüflmelerse, Alplerin doru¤una yaklafl-
t›kça azalmaya bafll›yor. Ezilenlerin or-
tak kaderi onlar› Alplerin zirvesinde bir
kar f›rt›nas› olarak yakalad›¤›nda, ezilen-
lerin ortak ç›karlar› tüm siyasi didiflme-
lerin önüne geçiyor. Onlar, Alplerin ge-
çit vermeyen so¤u¤unun ve dik yamaç-
lar›n›n bask›s› alt›nda “kendi için s›n›f
olmay›” becermeye bafll›yorlar. Ama do-
¤an›n dirayeti kaçak iflçilerinkine bask›n
ç›k›yor bu kez.

‹sviçre’ye vard›klar›nda yola ç›kt›kla-
r›nda sahip olduklar›ndan çok daha az
fleye sahiptirler art›k, çünkü umudun ül-
kesi önce so¤u¤uyla, sonrada so¤uk bir
karfl›lamayla selaml›yor onlar›. ‹sviçreli

doktorun tüm insani yakar›fllar›na olum-
suz cevap veren polisin deyimiyle, “on-
lar insanlar› fliflmifl ayalar›na göre de¤il,
geldikleri yere göre” kaydediyorlar. 

Ama filmin temel vurgu noktas› el-
bette bu ulus ayr›m›n›n çirkinli¤ine da-
yanm›yor. Farkl› uluslar›n alt s›n›flar›
aras›ndaki dayan›flma duygusu ne denli
büyük olsa da, Türkiye’den yola ç›kan
çaresizli¤in devasa boyutlar› karfl›s›nda
bu dayan›flma duygusu ancak küçük ya-
ralara merhem olabiliyor. Asl›nda umu-
da yolculuk için “çarenin ne olmad›¤›-
n›n filmidir” desek yanl›fl söylemifl ol-
may›z. Ama filmden çarenin ne oldu-
¤uyla ilgili bir önerme beklemek de
son derece baflar›l› kurgulanm›fl bu hi-
kâyeye haks›zl›k olacak.

Asl›nda filmin sonda söyledi¤ini he-
nüz ilk sahnelerde Haydar da babas›n›n
“oralarda yaflamay› kolay m› zannedi-
yorsun” sorusuna cevap olarak söylüyor:
“bizim gibilere nerede kolay ki baba”.

Öyle ya…
D‹NÇER ASLAN

Türkiye bu öyküyle gurur duymuyor
MMaarraaflfl’’ttaann  ‹‹ssvviiççrree’’yyee  ddoo¤¤rruu  uummuutt
yyoollccuulluu¤¤uunnaa  çç››kkaann  bbiirr  aaiilleenniinn  ddrraa--
mm››nn››  aannllaattaann  ‘‘UUmmuuddaa  YYoollccuulluukk’’,,
‘‘EEnn  iiyyii  yyaabbaanncc››  ffiillmm’’  ddaall››nnddaa  OOssccaarr
ööddüüllüü  aallmm››flfl  oollmmaass››nnaa  rraa¤¤mmeenn
mmeeddyyaamm››zz  ttaarraaff››nnddaann  ppeekk  öönneemm--
sseennmmeeddii..  ÇÇüünnkküü  bbuu  ffiillmmddee  yyookkssuull--
llaarr››nn  ggeerrççeekk  ddrraamm››  aannllaatt››ll››yyoorr

1990, 110', ‹sviçre
YYöönneettmmeenn:: Xavier Koller SSeennaarryyoo::

Xavier Koller, Feride Çiçeko¤lu GGöörrüünn--
ttüü  YYöönneettmmeennii:: Elemer Ragalyi Kurgu:
Galip ‹yitan›r MMüüzziikk:: Jan Garbarek,
Terje Rypdal, Arild Andersen OOyyuunnccuu--
llaarr:: Necmettin Çobano¤lu, Nur Sürer,
Emin Sivas, Yaman Okay, Mathias
Gnädinger



Britanya Film Enstitüsü'nün
20. yüzyılın en iyi 100 ‹ngiliz
filmi sıralamasında yedinci sıra-
da bulunan Kes (Kerkenez) ün-
lü toplumsal gerçekçi ‹ngiliz
yönetmen Ken Loach'un 1969
yılında çekti¤i ilk dönem film-
lerinden birisi. 

Yönetmenin uzun sinema
kariyerinin ardından en baflarılı
filmlerinden birisi olarak kabul
edilen Kes, 1960'ların son-
larında yaflamları madenler, dü-
flük ücretler, yoksulluk ve
umutsuzluk arasında sıkıflıp
kalmıfl olan kuzeyli iflçi
sınıfının portresini bir maden
kentinin kıyısında, kırın efli¤in-
de derme çatma koflullarda ya-
flayan bir o¤lan çocu¤unun gö-
zünden anlatıyor. 

Kimi zaman hüzün, kimi
zaman buruk bir tebessümle
dolu bu fliirsel öyküde Billy'i
bekleyen gelecek babası ve
a¤abeyi gibi yoksul bir maden
iflçisi olmaktır. Yoksulluk ve
umutsuzluk içerisinde savrulan

yetiflkinlerin arasında Billy ço-
cuklu¤unu buruk bir yalnızlık
içerisinde geçirirken bir gün
kırlarda yaralı bir kerkenez bu-
lur ve kuflu tedavi eder. Küçük
iflçi çocu¤u Billy ile kerkenezin
dostlu¤u Billy'nin kendisini
bekleyen umutsuz ve yoksul
gelecekten, karanlık madenler-
den kurtulma arayıflının sembo-
lik bir öyküsüne dönüflür. Bir-
çok festival ve yarıflmada ödül-
ler kazanan Kes, Ken Loach'un
dönemin ‹ngiliz iflçi sınıfına,
iflçilerin yoksulluk ve umutsuz-
lu¤uıun nesiller arasında nasıl
aktarıldı¤ına, anne ve babalar-
dan çocuklarına nasıl miras ka-
labildi¤ine dair çarpıcı bir film. 

Yönetmenin son dönem
filmlerinden ço¤u ülkemizde de
büyük be¤eni toplayan
yapıtlarından sonra Ken Lo-
ach'u sinema serüveninin ilk
yıllarında izlemek isteyenler
için kaçırılmayacak bir fırsat.
(1969, ‹ngiltere, 113 dakika)

GÜVENÇ KÜÇÜKTOK

Bat› fieria’daki Cenin mülteci kam-
p›nda ismi bir efsane gibi an›lan Arna
Mer Khamis’in o¤lu Juliano Mer Kma-
his taraf›ndan çekilen bu film, iflgal al-
t›ndaki Filistin topraklar›ndaki gerçek
hayat›n önemli bir tan›kl›¤›n› sunuyor.
Film Arna Mer Khamis’in, Siyonist bir
ailenin k›z› olarak ‹srail’in kuruluflunu

kutlayan bir genç k›zdan, 1950’lerde
Filistinli bir Arap olan Saliba Kha-
mis’le evlendikten ve komünist partisi-
ne üyesi olduktan sonra ‹srail iflgali al-
t›ndaki Bat› fieria’daki Cenin mülteci
kamp›nda Filistinli mülteci çocuklar
için kurdu¤u alternatif tiyatro e¤itimi
merkezinde uzanan hayat›n ve bu mer-

kezdeki çocuklar›n gerçek yaflam öykü-
sünü anlat›yor. ‹sveç parlamentosu tara-
f›ndan verilen Alternatif Bar›fl Ödü-
lü’nden ald›¤› parayla kamptaki bir
evin girifl kat›nda alternatif bir çocuk
e¤itim merkezi açan Arna, iflgal alt›nda
yaflayan çocuklara kendilerini tiyatro
yoluyla ifade etmeyi ö¤retir. Arna’n›n
Çocuklar›n›n 8-9 yafllar›nda tiyatro e¤i-
timi ald›klar› s›rada bafllayan öyküleri,
Arna’n›n ölümünden befl y›l sonra ‹sra-
il ordusunun 2002 y›l›nda Cenin mülte-
ci kamp›na yapt›¤› sald›r› s›ras›ndaki
direniflin öyküsüyle buluflur. 

Arna’n›n ve çocuklar›n›n gerçek ha-
yatlar›n› belgeleyen film, Arna’n›n ço-
cuk merkezinde tiyatro e¤itimi veren
kendi o¤lu Jule’nin 1989-1996 ve 2002
Cenin katliam› sonras›nda mülteci kam-
p›nda yapt›¤› çekimlerden olufluyor.
Yusuf’un, Nidal’in, Eflref’in ve Ala’n›n,
yani Arna’n›n çocuklar›n›n gerçek ha-
yatlar›na tan›kl›k eden filmde, alternatif
e¤itim, hayaller, iflgal, savafl, direnifl,
Filistin halk›n›n trajedisi ve kardefllik
tek bir öyküde bulufluyor. 

ÇÇ‹‹⁄⁄DDEEMM ÇÇ‹‹DDAAMMLLII

AArrnnaa’’nn››nn  ÇÇooccuukkllaarr››::
YYöönneettmmeenn:: Juliano Mer Khamis ve
Danniel Danniel
SSüürree:: 84 dakika
ÜÜllkkee:: Filistin-‹srail

Arna’n›n Çocuklar›

‹flçi s›n›f›n›n, yoksullu¤un ve devrimin filmlerine imzas›n› atan yönetmen Ken Loach, 3. Uluslararas› ‹fl-
çi Filmleri Festival’nde ‘Kerkenez’ filmiyle yerini ald›. ‘Kerkenez’, 1960’l› y›llar›n sonunda ‹ngiltere’de
yoksullu¤un kol gezdi¤i bir maden kasabas›nda bir çocu¤un hayata tutunma öyküsünü konu al›yor

1969, 110’, ‹ngiltere YYöönneettmmeenn:: Ken Loach SSeennaarryyoo:: Barry Hines, Tony Gammet GGöörrüünnttüü
YYöönneettmmeennii:: Chris Menges MMüüzziikk:: John Cameron KKuurrgguu:: Roy Watts OOyyuunnccuullaarr:: David Bradley,

Freddie Fletcher, Lynne Perrie, Colin Welland, Brian Glover, George Speed

Ken Loach’tan s›n›fa selam
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LLaammbbaa
2007, 26’, Türkiye 

YYöönneettmmeenn:: Metin Kaya
SSeennaarryyoo:: Osman GÜNAY
OOyyuunnccuullaarr:: Fahri Boztafl, Acar Çak-
makç›lar, Cenk Tpoçu, Müfit Oer,
Hayri Kufl, Ruflen Yarafl, Recep Ad›-
güzel, Metin B. Y›lmaz, Engin Men-
tefl, Bahar Öztürk
Zonguldak maden ocaklar›ndan
emekli bir madenci… Bölgedeki her
madenci gibi o da akci¤er hastas›.
Yaflam savafl› onu da kaçak ocaklar-
da çal›flmaya itmifltir. Kahraman›m›-
z›n kaçak ocaklardan maden flehitli-
¤ine varan hazin öyküsü.

ÇÇaall››flflmmaa  üüzzeerriinnee  aannllaatt››llaarr
2006, ‹spanya
YYöönneettmmeenn:: El Sueno Collectivo

(Montse Romani, Maria Ruido,
Virginia Villaplana)

“Kolektif rüya”, metinleri ve gör-
sel-iflitsel materyalleri, post-fordist
geç kapitalizm içerisindeki kamusal
alan ve özel kurumlarda bedenleri-
mizin ekonomik bir de¤ere dönüfltü-
rülmesi durumundan söz etmek için
kullanan yans›t›c› bir projedir. Bu dö-
nüflüm sadece yeni çal›flma koflullar›
ile de¤il, bofl zaman›n araçsallafltr›l-
mas›, arzunun tüketimi ve fetiflleflti-
rilmesi yoluyla da do¤rudan ürüne
çevrilmesidir. Film üretken bedenin
yolculu¤unu içerir. 

Yol, ‹mral› Yar› Aç›k Cezaevi'nde hükümlü bulunan befl arkada-
fl›n,  ç›kar›ld›klar› bir haftal›k bayram izinlerinde yaflad›klar›n› anlat›-
yor. Kar›s›n›n baflka erkeklerle birlikte oldu¤unu ö¤renen ve töreler
gere¤i elini kana bulamaya zorlanan Seyyit Ali... Çok sevdi¤i kar›s›-
n›n ailesi taraf›ndan d›fllanan Mehmet Ali... ‹zin ka¤›d›n› kaybetti¤i
için cezaevine geri gönderilen Yusuf... ‹znini niflanl›s›yla geçirmeyi
düflleyen ama hevesi kursa¤›nda kalan Mevlüt... Köyünün güzel
k›zlar›ndan Gülbahar'a yan›k, ne yapaca¤›n› bilemeyen Ömer... 

25 y›l aradan sonra, Y›lmaz Güney’in ‘Yol’u kurgularken çal›fl-
t›¤› iki sinemac› Waelchli ve Keusch, filmin çekimlerinde alt› mah-
kum oldu¤unu ancak bunlardan birinin kurgu s›ras›nda ç›kar›ld›¤›-
n› söyledi. Bu alt›nc› hikaye, 30 dakikal›k bir film haline getirildi. 

1982, 114', Türkiye-‹sviçre
YYöönneettmmeenn:: fierif Gören SSeennaarryyoo:: Y›lmaz Güney 
OOyyuunnccuullaarr:: Tar›k Akan, fierif Sezer, Halil Ergün, Necmettin

Çobano¤lu, Hikmet Çelik, Tuncay Akça

YOL / 6. öykü

2007, 97', Arjantin 
Yöönneettmmeenn: Fernando E. Solanas
Arjantin’de ortaya ç›kan ekonomik

ve sosyal krizleri ele ald›¤› di¤er iki
filmden farkl› olarak bu filmde yönet-
men, bugünün ve gelece¤in kuflaklar›-
na daha iyimser bir bak›fl aç›s› ile ses-
lenmektedir. Film boyunca Solanas ül-
kenin farkl› bölgelerini ve muhtemelen
birçok Arjantinlinin dahi bilmedi¤i ulu-
sal kurulufllar› göstererek ülkenin po-
tansiyel ve mevcut teknolojik ve bilim-
sel konumunu, yeralt› zenginliklerini,
çal›flkanl›¤›n› bilimsel ve tarafs›z bir dil-
le sunmaktad›r. Film basit bir mesaj
vermektedir: Burada, Arjantin’de de
yapabiliriz. 

Uykudaki Arjantin

JJaarrii  MMaarrii::  GGiiyyssiilleerr  vvee
DDii¤¤eerr  ÖÖyykküülleerr  
2001, 74', Hindistan 
YYöönneettmmeenn:: Surabhi Sharma
KKuurrgguu:: Jabeen Merchant

Bombay’daki Jari Mari gece-
kondu bölgesinde, düflük ücretle
ve sa¤l›ks›z koflullar alt›nda iflçi ça-
l›flt›ran yüzlerce iflyeri vard›r ve bu-
ralardaki iflçilerin örgütlenme hak-
lar› da yoktur. Bombay’daki iflgü-
cünün son yirmi y›lda de¤iflen do-
¤as›n› ve örgütlenmesi anlatan
film, 2001 y›l›nda Güney Asya Film
Festivali’nde En ‹yi Üçüncü Film
Ödülü’nü alm›flt›r.

SSaaccccoo  vvee  VVaannzzeettttii    
2006, 80’, ABD 
YYöönneettmmeenn:: Peter Miller
KKuurrgguu: Amy Carey Linton

Sacco ve Vanzetti, 1920’de
cinayetle itham edilen ve 1927’de
önyarg›l› bir mahkeme sürecinin
ard›ndan idam edilen, Nicola Sacco
ve Bartolomeo Vanzetti isimli iki
‹talyan göçmenin öyküsünü anlat-
maktad›r. Bu önemli öyküye dair
çekilen ilk önemli belgeseldir.

KKeerreesstteecciilleerr
2007, 22’, Türkiye 
YYöönneettmmeenn:: Gürsel Sütemen

Belgesel, kereste yap›m sürecin-
de insan-makine ve insan-do¤a ilifl-
kisini lirik bir biçimde anlatmaktad›r.

ÖÖmmeerr’’iinn  RRüüyyaass››
2007, 16’, Türkiye 
YYöönneettmmeenn:: DDiilleekk  ÇÇoollaakk

Ömer genç bir inflaat iflçisidir.
Resim yapmay› çok seviyor. Çal›flt›¤›
inflaatlarda ve köyündeki evinin du-
varlar›nda sürekli resimler yap›yor.
Duvara yapt›¤› resimlerden birisi de
Karagöz.

SSuu  hhaakktt››rr
2007, 66, ‹spanya / Spain

YYöönneettmmeenn:: Jaroslava Colajacomo
Su üzerine verilen savafllar flimdiden
bir gerçekliktir. Kar h›rs› ulusötesi su
flirketlerini bütün insanl›k için
yaflamsal olan bu do¤al kayna¤›
kontrol etmeye itiyor. Öte yandan
bütün dünyada suyun özellefltir-
ilmesine karfl› bafllayan hareket
büyüyor ve karfl›t gücün ana
merkezini hedef al›yor: Dünya Su
Konseyi ve Dünya Su Forumu.
Meksika flehrinde düzenlenen 4.
Dünya Su Forumu boyunca karfl›t
gösteriler ilk kez küresel bir boyut
kazanm›fl ve “su her bir insan›n ve
bütün gezegenimizin hakk›d›r. Asla
bir meta de¤ildir” sloganlar› yüksel-
mifltir.
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YYöönneettmmeenn:: Barbara Kopple
KKuurrgguu:: Nancy Baker, Mira Bank, Lora Hays, Mary Lampson
ÖÖddüülllleerr:: 1977, En ‹yi Belgesel Oskar›, 1977, Los Angeles Film
Elefltirmenleri Birli¤i Özel Ödülü, 1990, Ulusal Film Arflivine Kabul 
1976, 103’, ABD 
Film Haziran 1973’te Eastover Madencilik flirketi taraf›ndan Ken-
tucky Harlan County’de iflletilen Brookside Madeni’ndeki kömür
iflçilerinin grevini belgesellefltirmifltir. ‹flçilerin, Amerikan Birleflmifl
Kömür ‹flçileri’ne (UMWA) kat›lmalar› ve flirketin sözleflmeyi im-
zalamay› reddetmesi grevi bafllatm›fl; grev, flirketin silahl› adam-
lar› ve grev k›r›c›lar› ile iflçiler ve onlar› destekleyen kad›nlar ve
halk aras›nda yaflanan zorlu mücadelelere sahne olarak 1 y›ldan
fazla sürmüfltür. Yönetmen grevi, iflçilerin uzun süredir devam
eden kötü koflullar›n›n arka plan›n› ve UMWA’n›n tarihinden ba-
z› dönemleri izleyiciye sunan bir perspektife yerlefltirmifltir.

Norma bir iplik fabrikas›nda as-
gari ücretle çal›flan bir iflçidir. New
York’lu bir sendika örgütleyicisi
olan Reuben’in konuflmas›n› dinle-
dikten sonra fabrikas›ndaki örgüt-
lenme çabalar›na kat›lmaya karar
verir. Bu evde sorunlara neden olur, çünkü Norma Rae’in kocas›
Sonny, onun sendika etkinliklerine kat›lmas›n› Reuben ile aras›nda-
ki romantic bir iliflkinin sonucu olarak düflünür. Yönetimin bask›la-
r›na ra¤men, Norma Rae fabrikada, sendikan›n zaferi ile sonuçla-
nacak sendikalaflma ile ilgili bir oylamay› baflar›yla idare eder. 

ÖÖddüülllleerr::  1979, Cannes Film Festivali, En ‹yi Kad›n Oyuncu,
Teknik Ödül, 1979, Elefltirmenler Ulusal Kurulu (ABD) Ödülü, En
‹yi Kad›n Oyuncu, 1979, Los Angeles Film Elefltirmenleri Derne¤i

Ödülü, En ‹yi Kad›n Oyuncu, 1979, New York Film Elefltirmenleri
Grubu Ödülü, En ‹yi Kad›n Oyuncu, 1979, Ulusal Film Elefltirmen-
leri Cemiyeti (ABD) Ödülü, En ‹yi Kad›n Oyuncu, 1980, Akademi
Ödülleri (Oscar), En ‹yi Kad›n Oyuncu, En ‹yi Müzik, 1980, Alt›n
Küre Ödülleri, En ‹yi Kad›n Oyuncu, 1980, Amerika Yazarlar Ce-
miyeti Ödülü, Baflka bir Eserden Uyarlanan En ‹yi Drama Ödülü,
1980, Amerikan Film Ödülleri, En ‹yi Kad›n Oyuncu, 1980, Kan-
sas Film Elefltirmenleri Grubu Ödülü, En ‹yi Kad›n Oyuncu.

NNoorrmmaa  RRaaee  //  1979, 110’, ABD 
YYöönneettmmeenn:: Martin Ritt

SSeennaarryyoo::  Harriet Frank Jr.,
Irving Ravetch

GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::
John Alonzo

MMüüzziikk:: David Shire
KKuurrgguu:: Sidney Levin 

OOyyuunnccuullaarr  :: Sally Field, Beau
Bridges, Ron Leibman, Pat

Hingle, Barbara Baxley, Gail
Strickland, Morgan Paull

BBoo¤¤uullmmaakk
2002, 75’, Hindistan 
YYöönneettmmeenn:: Franny Armstrong 
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Franny
Armstrong
MMüüzziikk:: Chris Brierly, Frank Hutson  
KKuurrgguu:: Franny Armstrong, St. John
O’Rorke, Gregers Sall

Bo¤ulmak, topraklar›n›n,
evlerinin ve kültürlerinin yokedilme-
sine karfl› ›srarla direnen bir ailenin
gerçek hikayesidir. Orta
Hindistan’daki Jalsindhi halk› acele
bir karar vermek zorundad›r. Çünkü
bir kaç hafta içerisinde köyleri dev
Narmada Baraj›n›n sular› alt›nda
yokolacakt›r. Bir Hintli aile,
Narmada Baraj›na yol vermektense,
evlerinde kalmay› ve bo¤ulmay› ter-
cih ederler. 

Harlan County ABD

AAlltt››nn  YYeerrllii  KK››zzllaarr››nn  SSaaççllaarr››nnddaann
YYaapp››ll››rr  

2008, 43’, Venezüela
YYöönneettmmeenn:: Metin Ye¤in
Venezuela da 60.000 alt›n ve
gümüfl aray›c›s› var. “Bizle sadece
‹sa ilgilenmiflti. fiimdi de Chavez.”
diyorlar. Alt›n hayalinin, çevre tahri-
bat›n›n ve örgütlenme mücade-
lesinin filmi....

YYöönneettmmeenn:: Y›lmaz Güney-fierif Gören 
OOyyuunnccuullaarr:: Erkan Yücel, Kamran Usluer, Adem Tolay, Nizam
Ergüden, Mehmet Eken, Ayfle Emel Mesci, 
ÖÖddüülllleerr:: 12. Alt›n Portakal Film Festivali En ‹yi Aktör, En ‹yi
Görüntü Yönetmeni, En ‹yi Yönetmen, En ‹yi Film, En ‹yi Senaryo
Ödülleri
1974, 85', Türkiye 
Film, umudunu Çukurova'ya inip pamu¤a ba¤layan bir ailenin,
özellikle de kanl›lar›n›n peflinde dolaflt›¤› Cevher' in dram›n› anlat-
maktad›r. Cevher, kendine tan›nan süre içinde ya kan borcunu
ödeyecek ya da öldürülecektir. K›z› Beyaz’› isteyen hem yafll› hem
de evli olan bir çiftçi ise bu evlili¤in gerçekleflmesi durumunda
bafll›k paras› ödemeye haz›rd›r. Tarlaya makine girip pamuk ›rgat-
lar›n›n ifllerinin bozulmas›, a¤a taraf›ndan sömürülen iflçilerin ta-
ban fiyatlar›n› art›rmak için imza toplamalar› ve grev sahneleri fil-
me toplumsal bir elefltiri getirir.

Endifle

YYöönneettmmeenn:: Tom Heinemann 
KKuurrgguu:: Niels Ostenfeld
ÖÖddüülllleerr:: ‹talya Current Affairs at Prix Festivali En ‹yi Belgesel
Ödülü (2007)
2006, 57', Danimarka 
Film, Hindistan’›n kuzeyinde, pamuk yetifltirilmesi ve ifllen-
mesiyle üretilen ve Avrupa ve Amerika’daki ma¤azalarda havlu
ve çarflaf olarak sat›lan tekstil ürünlerini ele almaktad›r. Bir
Danimarka firmas› olan Cheminova, Punjab’da kullan›lan tar›m
ilaçlar›n›n büyük bir bölümünü üretmektedir. Bu ilaçlar ekinleri
zararl› böceklerden korumak amac›yla kullan›lmaktad›r ancak
ayn› ilaçlar Avrupa ülkeleri taraf›ndan kansere neden oldu¤u
için yasaklanm›flt›r. Film, ucuz tüketim mallar›n›n varl›¤›n›n
düflük ücretle ve zararl› çevresel koflullar alt›nda çal›flt›r›lan
emekçilerin varl›¤›na ba¤l› oldu¤unu göstermektedir.

Öldüren Pazarl›k 

BBüüyyüükk  BBiirraaddeerr  BBiizzii  ‹‹zzlliiyyoorr  
2006, 39’, Kore 
YYöönneettmmeenn:: Jiyoung Lee ve Jungmi
Park

Teknoloji devi Samsung iflçilerini
izlemek ve onlar›n sendikalaflmas›n›
önlemek üzere teknolojiyi kullan-
maktad›r. Labor news yap›m› olan
film, iflçilerin bu durumu ortaya
ç›kartmak ve sendikalaflmak için
verdikleri mücadeleyi anlatmaktad›r. 
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Tac›n ‹ncisi
1972, 111’, Polonya / Poland
YYöönneettmmeenn::  Kazimier Kutz
SSeennaarryyoo::  Kazimier Kutz
OOyyuunnccuullaarr::  Lucja Kowolik, Olgierd Lukaszewicz, Jan Englert

Tac›n ‹ncisi, Kutz’un Silesia destan›n›n, 1930’larda geçen
üçüncü bölümüdür. Film Alman patronun kömür madenini kap-
atmas›n› engellemek için bir grevin örgütlenmesinin öyküsünü
anlat›r. ‹fl onlar›n de¤er sistemlerinin temel bir bilefleni

oldu¤undan, madencilerin ifllerini korumalar›, ayn› zamanda
onurlar› için verdikleri bir mücadeledir de. Bu Jas, efli ve iki o¤lun-
dan oluflan aile yaflam›na dair portrenin arka plan›d›r. Yönetmen
Silesia aile yaflam›, çal›flma eti¤i ve zorlu çal›flman›n öyküsünü
anlatmak için ola¤anüstü güzel araçlar kullanm›fl. Silesia’l›lar› tari-
flerken de, tekrar tekrar basit gelenekselliklerinin, beceriklilik-
lerinin, çal›flmaya olan güçlü ba¤l›l›klar›n›n alt›n› çizer. 
ÖÖddüülllleerr  
1972, Milano Uluslararas› Film Festivali, En ‹yi Film Ödülü

2001 y›l›nda yaflanan büyük krizle birlikte doruk noktas›na ulaflan Arjan-
tin’in s›k›nt›l› tarihi, ayn› zamanda orijinal bir sanatsal ve kültürel d›fla vurum

dalgas›n›n yükseliflini de görmüfltür. Direnifl Sanat› birkaç sanatç›n›n yaflad›kla-
r› kritik süreçlere gösterdikleri tepkinin yarat›c› bir ele al›n›fl›. Belgesel, sanatsal
ifadeyi güçlü toplumsal iletileri yayman›n, dizginlenmemifl yarat›c›l›¤› keflfet-
menin, yeni bir gerçekli¤in yarat›lmas›nda aktif olarak yer alman›n bir arac›

olarak gören birkaç yarat›c› ismi ve sanatç› kolektifini tan›tmaktad›r.
2006, 62’, Kanada YYöönneettmmeenn:: Alexandra Guité

Direniflin Sanat›

YYöönneettmmeenn:: Bahriye Kabaday›  
KKuurrgguu:: Burak Dal
2007, 84', Türkiye

Hakkari'de, Zap nehri canlar almaya devam
ederken, ‹stanbul Bo¤az›'na köprü yapma çal›fl-
malar› bafllam›flt›r. '68 gençli¤i içinden bir grup
üniversiteli, ülkenin do¤usu ile bat›s›na eflit yat›-
r›m yap›lmas› yaklafl›m›yla Bo¤az Köprüsü'nün
yap›m›na karfl› bir kampanya bafllat›r. Zap nehri
üzerine bir asma köprü infla etmeye bafllarlar ve
köprüye “Devrimci Gençlik Köprüsü” ad› verilir.
Hala kimli¤i bilinemeyen kiflilerce havaya uçuru-
lan bu köprünün hikayesi, köprünün yap›m›nda
da bulunan 68 kufla¤›ndan baz› kiflilerin ve
Hakkari halk›n›n tan›kl›klar›yla anlat›lm›flt›r.

Devrimci Gençlik Köprüsü

RRuuhhii  SSuu
2002, 55', Türkiye 
YYöönneettmmeenn:: Hilmi Etikan
SSeennaarryyoo:: Ilg›n Su 
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Necip Sevindik

Ruhi Su Belgeseli, birçok sanatç›,
bilim adam› ve araflt›rmac› ile
yap›lan söyleflilerden, foto¤raf ve
belgelerden, müzik kay›tlar›ndan
derlendi. Onalt› y›la yay›lan bir
sürede gerçeklefltirilen belgeselde
Ruhi Su’nun bask› ve mücadelelerle
dolu yaflam öyküsünü anlat›lmakta.
Çok k›s›tl› bir arfliv malzemesiyle ve
çok dar bir bütçeyle çekilen belge-
sel için yönetmeni Ruhi Su’nun
yaflam›n› gelecek kuflaklara aktar-
man›n ilerici ve ayd›n kifliler için bir
görevdir oldu¤unu düflünerek yola
ç›kt›¤›n› söylemifltir.

SSiiddddiiqquuiinnee’’ddee  HHaassaatt  ZZaammaann››  

2006, 16’, Lübnan
KKaammeerraa--KKuurrgguu::  Mariam, Hayal,
Ahmad, Muhammad
2006, 16’, Lübnan 

Bu k›sa film, Güney Lübnan’da
Siddiqine köyünde 2006 y›l› Eylül
ay› sonunda üretildi. A¤›r zarara u¤-
ram›fl Siddiqine köyü insanlar› ara-
s›nda, Indymedia aktivistleri taraf›n-
dan yap›lan 10 günlük video-atölye
çal›flmas›n›n bir ürünü olarak ortaya
ç›kt›. Köyden dört genç insan, Sid-
diqine’nin savafl sonras›nda karfl›
karfl›ya kald›¤› baz› temel problem-
leri ele al›rlar. Büyük ölçüde, tütün
tar›m›na dairdir. Bir yandan, pek
çok insan savafl süresince yerinden
edilmifl ve sonuçta köyün en önemli
geçim kayna¤› olan tütün hasad›n›
kaç›rm›flt›r. Di¤er yandan ço¤u y›k›l-
m›fl evlerine dönüfllerinden sonra
tarlalarda çal›flmak, etraftaki patla-
mam›fl misket bombalar› nedeniyle
son derece tehlikeli bir hal alm›flt›r. 

SSaatt››ll››kk  DDee¤¤iill

YYöönneettmmeenn:: Marie Vermeiren 
2006, 23’, Belçika / Belgium
Film, fuhufl ve kad›n bedeninin cin-
sel sömürüsü hakk›ndaki geleneksel
bak›fl ve efsanelere meydan okuyor.
Cinsel sömürü ve fuhufl amac›yla
yasad›fl› kad›n ticaretinden sa¤ kur-
tulan kad›nlarla, yaflam deneyimleri-
ni paylaflan ve devletlerin yasad›fl›
insan ticareti ve fuhuflu da içeren
kad›na karfl› ifllenen suçlarla
mücadelede sorumluluk ve tedbir
almas›n› talep eden kad›nlarla
röportajlar› içeriyor. Film, cinsel
sömürü amac›yla kad›n ticareti
konusunda Avrupa Kad›n Lobisi –
Kad›n Ticaretine Karfl› Koalisyon
projesinin bir parças›d›r.  
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YYöönneettmmeenn:: Erol Ar›kan 2008, 33’, Türkiye

Tar›msal üretim tarz› giderek çözülüyor, de¤iflime u¤rayarak
baflkalafl›yor; bir tek insanl›¤›n kendisine de¤il, do¤adaki çeflitlili-
¤e de sayg›s›n› yitirerek önüne ç›kan her fleyi de¤iflime u¤rat›-
yor... Köylülük çözülüyor; çiftçi, atalar›ndan devrald›¤› en yega-
ne miras›; gelenekselli¤i içinde koruyup kollad›¤›, saklad›¤› to-
humlar›n› yitiriyor… Çok uluslu flirketlerin içine s›zarak oynad›¤›
tohumlar ekim alanlar›na yay›ld›kça, bir tek orada ekilmekle kal-
m›yor, yerel tohumlar›n da içine s›zarak, ekolojik yap›yla birlikte,
geleneksel yap›y› da baflkalaflt›r›yor. Öykümüz önce Ege Bölge-
si'nde, sonra Marmara Bölgesi'nde, Gönen-Sar›köy'de geçen sü-
recin iki y›l›n› içeriyor; ilk y›l›nda köylerden tohumlar toplan›yor
ve bir sonraki y›l farkl› bir bölge de ekilerek üretiliyor, duyarl› bir
grup köylü taraf›ndan tan›m› yap›larak koruma alt›na al›n›yor.

‘Bereketli Topraklar Üzerinde’,
Çukurova'da zor koflullar içinde
yaflam savafl› veren üç arkadafl›n
öyküsünü anlat›yor. Köse Hasan,
Pehlivan Ali, iflahs›z›n Yusuf ifl bu-
lup çal›flmak için Çukurova’ya gelir-
ler. Önce bir fabrikada, sonra da
çeltik tarlas›nda çal›fl›rlar. Köse Ha-
san fabrikada çal›fl›rken ölür. Pehli-
van Ali, Fatma'ya afl›k olunca A¤a ile çat›fl›r. Çünkü A¤a da Fat-
ma'ya afl›kt›r. A¤a, afl›k oldu¤u k›zdan onu uzaklaflt›rmak için
çelti¤e verir. Pehlivan Ali kolunu makineye kapt›r›r. ‹flahs›z›n
Yusuf da sonunda ifli b›rak›p köyüne, kar›s›na döner.

ÖÖddüülllleerr:: Antalya Alt›n Portakal Film Festivali En ‹yi Yönetmen
Ödülü (1981)

Antalya Alt›n Portakal Film Festivali En ‹yi Yard›mc› Oyuncu
Ödülü (1981)

BBeerreekkeettllii  TToopprraakkllaarr  ÜÜzzeerriinnddee
1980, 115' Türkiye 

YYöönneettmmeenn:: Erden K›ral  
SSeennaarryyoo::  Erden K›ral, Tuncel

Kurtiz, Mahmut Tali Öngören
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::

Salih Dikiflçi
MMüüzziikk:: Yavuz Top, Sarper
ÖzsanKKuurrgguu:: Zeki Ökten 

OOyyuunnccuullaarr  :: Yaman Okay, Erkan
Yücel, Nur Sürer, Tuncel Kurtiz 

AAzziizz  NNeessiinn

YYöönneettmmeenn:: Ethem Özgüven 
1994, 26’, Türkiye 

Aziz Nesin'in yaflam›ndan bir ke-
sit sunan belgesel Sivas'ta 37 ayd›-
n›n yak›lmas›ndan bir hafta sonra
çekildi. Nesin, Mad›mak Oteli yang›-
n›ndan son anda kurtulmufltu ve
yang›ndan bir hafta sonra yönet-
men kendisi ile görüflerek belgeselin
çekimlerine bafllad›. Bu belgeselle il-
gili tüm maddi gelirler Aziz Nesin
Vakf›na ba¤›fllanm›flt›r. Belgesel Tür-
kiye’de hiçbir televizyon kuruluflu
taraf›ndan gösterilmezken çeflitli Al-
man, ‹sviçre ve Avusturya televizyon
kanallar›nda yay›nlanm›flt›r. 

ÖÖddüülllleerr
Ankara Uluslararas› Film Festivali

Jüri Özel Ödülü  (1994)

Yitip Gidenler

YYöönneettmmeenn:: At›f Y›lmaz
SSeennaarryyoo:: At›f Y›lmaz, Fehmi Yasar 
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Çetin Tunca 
MMüüzziikk:: Yalçin Tura  
OOyyuunnccuullaarr:: Kadir ‹nan›r, Hale Soygazi, Macit Koper,
Meral Çetinkaya, Serra Y›lmaz, Ece Örge, Tuncay Akça,
Cihat Tamer
1984, 90’, Türkiye 

Dört çocuklu Aygül mutsuz bir kad›nd›r. Bir yandan
ekonomik bunal›m, öbür yandan kocas›n›n iflsiz güçsüz
kahvelerde oturup evine ve çocuklar›na karfl› gösterdi¤i
ilgisizlik, genç kad›n› en olgun ça¤›nda bunal›mlara
iter. Genç kad›n bu bunal›ml› dönemde iflçi Cemal’le
tan›fl›r…

Bir Yudum Sevgi

YYöönneettmmeenn:: Claude Mouriéras
2004, 78', Etyopya 

‘Borçlanma, Tavuk ve Yumurta, Addis Ababa'n›n güneyinde
yaflayan bir grup Etiyopyal› taraf›ndan kurulmufl, mikro
ölçekli finans flirketi Buusaa Gonofaa'y› konu ediyor. Her fley,
bir kad›n›n ödünç parayla kendine tavuk sat›n almas›yla
bafll›yor. Zamanla giderek ço¤alan tavuklar›n yumurtalar›na
farelerin göz dikmesiyle, kad›n, fareleri zehirlemeye karar
veriyor ama kulland›¤› fare zehrini tavuk yiyor ve ölüyor.
Kad›n yine de ald›¤› borcu ödemek zorunda kal›yor.
Karfl›lafl›lan zorluklar artt›kça kurumun temsilcileri ve müflteri-
leri aras›nda tart›flmalar bafll›yor. Hayat mücadelesi hem
finans flirketini hem de borçlular› prensiplerini tekrar gözden
geçirmeye yönlendiriyor.

Borçlanma, Tavuk ve Yumurta

MMeettaall  YYoorrgguunnlluu¤¤uu
2006, 18’, Türkiye / Turkey 

YYöönneettmmeenn::  Uygar Demo¤lu
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  Evren
Muliko¤lu
KKuurrgguu::  Uygar Demo¤lu
MMüüzziikk:: O¤uzhan Erdem
Tersane iflçili¤i dünyan›n en zor
ifllerinden biridir. ‹stanbul Tuzla ter-
saneler bölgesinde çal›flan 40.000
tersane iflçisi, her gün dev metal
bloklara terlerini ak›tarak flekil verir.
Metal Yorgunlu¤u iflte bu insanlar›n
sadece bir gününün, 24 saatinin
sözsüz öyküsüdür. Belgesel, 43.
Antalya Alt›n Portakal Film Festivali
kapsam›nda Belgesel Dal›’nda
yar›flma filmi olarak gösterilmifltir.

LLiimmaannllaarr››nn  UU¤¤uullttuussuu
2008, 35’, Türkiye / Turkey

YYöönneettmmeenn::  Aynur Özbak›r
‹flçilerin çok büyük bir bölümünün
kay›t d›fl› çal›flt›r›ld›¤›, ifl kazas› ad›
alt›nda pek çok iflçinin öldü¤ü ve
emek sömürüsünün s›n›r tan›mad›-
¤› Tuzla tersaneleri, Türkiye’deki
kapitalist barbarl›¤›n en önemli
sembollerinden biridir. Orada ifl
kazas› istatistiklerine dahil olan
ölümler d›fl›nda, pek çok iflçi ölü-
mü de kay›t d›fl›d›r. Çünkü tersane
patronlar› yoksul ve çaresiz iflçi ai-
lelerine sessiz kalmalar› karfl›l›¤›nda
“kan paras›” verirler. Böylece Tuzla
tersanelerinde ifllenen suçlar ço¤u
zaman bir s›r olarak kal›r. ‘Liman-
lar›n U¤ultusu’, örgütsüzlü¤ün
ölüm, grevin hayat oldu¤u Tuzla
tersanelerinden sesler, yüzler, gö-
rüntüler yans›t›r.
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Kibritçi K›z
YYöönneettmmeenn:: Aki Kaurismäki
SSeennaarryyoo:: Aki Kaurismäki
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Timo Salminen
KKuurrgguu:: Aki Kaurismäki 
MMüüzziikk:: Reijo Taipale
OOyyuunnccuullaarr:: Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Vesa Vierikko,
Reijo Taipale 
1990, 68’, ‹sveç- Finlandiya

Kibrit fabrikas›nda çal›flan Iiris, kasvetli bir çevrede sönük bir
yaflam sürer. Akflamlar›n› hiç konuflmadan, TV haberlerini izley-

erek geçiren annesi ve üvey babas› ile birlikte yaflar. Iiris yerel
dans salonuna gider, ancak hiç kimse dansa kald›rmak için ona
iliflmez. 

Sonra herfley de¤iflir. Sonunda Iris özgürlü¤e giden bir yol
olarak zehiri keflfeder. 
ÖÖddüülllleerr::  

1991, Jussi Ödülleri, En ‹yi Kad›n Oyuncu, En ‹yi Yönetmen, En ‹yi
Yard›mc› Erkek Oyuncu ve En ‹yi Yard›mc› Kad›n Oyuncu
1990, Berlin Uluslararas› Film Festivali, Interfilm Ödülü, OCIC
Ödülü

2006, 46’, Türkiye 
YYöönneettmmeenn::  Murat Balk›

Belgesel, “Kentsel Dönüflüm Pro-
jesi” ad› alt›nda yürütülen ve ‹stan-
bul’da 95 bine yak›n evin y›k›lmas›-
n› amaçlayan y›k›m projesine iliflkin
bir karfl› bak›fl denemesidir. Bu pro-
jenin, emekçilerin hayat flartlar›na ve
geleceklerine nas›l yans›d›¤›na bir ta-
n›kl›k yap›lmas› amaçlanmaktad›r.
Baflka Kültürevi Belgesel Atölyesi’nin
2005 May›s’›nda bafllay›p 10 ayl›k
bir çal›flma sürecinin sonunda tamam-
lad›¤› Arka Bahçede Y›k›m, bar›nma
haklar› ellerinden al›nan insanlar›n,
y›k›m anlar›ndaki ve barikatlardaki
mücadelelerini anlatmaktad›r.

CChhee::  DDeevvrriimmiinn  AAdd››mmllaarr››  11..
BBööllüümm  
2004, 54’, Küba / Cuba
YYöönneettmmeenn:: Manuel Pérez

Devrimin Ayak ‹zleri serisinin ilki
olan film, Arjantinli devrimcinin
yaflam› hakk›nda detayl› bir tarihsel
öykü sunuyor. Eski arfliv filmleri ve
foto¤raflar›n yard›m›yla,
Guevara’n›n köylülerin yoksul
durumlar›n› belgeledi¤i motosikletli
Güney Amerika turundan, 1967’de
Bolivya ordusu taraf›ndan
katledilifline kadar anlat›l›yor.

DD››flflaarr››ss››  NNaass››ll
2007, 46', Türkiye 
YYöönneettmmeenn:: Nursel Do¤an

Y›ld›z, 1965 y›l›nda Erzurum’un
Narman ilçesine ba¤l› Afla¤› Yayla
köyünde do¤ar. Ö¤retmen abisi ev
ifllerinde annesine yard›m etsin diye
ilkokul dördüncü s›n›ftaki Y›ld›z’›
okuldan al›r. Babas› Y›ld›z’› daha iyi
bir dini e¤itim için medreseye gön-
derir. Y›ld›z 16 yafl›na geldi¤inde
kendisinden oldukça büyük yafltaki
day›s›n›n o¤lu ile evlendirilir. Bir
süre sonra ekonomik koflullardan
dolay› ‹stanbul’a göç etmek zorun-
da kal›rlar. ‹stanbul’da bir gecekon-
duda iki çocukla birlikte oldukça
yoksul koflullarda yaflamlar›n›
sürdürmeye çal›fl›rlar. Kocas›n›n eve
karfl› sorumsuzlu¤u ve do¤ru dürüst
çal›flmamas› Y›ld›z’› ifl aray›fl›na
yöneltir. 

BBoorrrroomm  SSaarreett
1966, 20', Senegal
YYöönneettmmeenn:: Ousmane Sembene
KKuurrgguu:: André Gaudier 
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  Christian
Lacost

Ülkesinin uluslararas› alanda ta-
n›nmas› için mücadele veren ilk Af-
rikal› yönetmen ve ba¤›ms›z Afrika
sinemas›n›n yükselmesi için çal›flan
figürlerden bir tanesi olan Ousmane
Sembene’nin yönetti¤i Borrom Sa-
ret, bir yük arabac›s›n›n yaflam› üze-
rine odaklan›yor. 20 dakikal›k siyah
beyaz bir film olan Borrom Sarret
filminde s›n›f ayr›m›n›n elefltirisi iyi
bir flekilde sunulmufl ve ola¤anüstü
kamera uygulamalar› gerçeklefltiril-
mifltir. Filmin yönetmeni Sembene
2004 y›l›nda Cannes film festivalin-
de ödüle lay›k görülmüfltü.

Arka Bahçede Y›k›m
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YYöönneettmmeenn:: Ömer Levento¤lu
2008, 70’, Türkiye 

“Zarokên Axa Qeliflî- Çatlam›fl Topra¤›n Çocuklar› belgeseli,
esas olarak yüzy›llar› aflk›n bir istihdam ve sömürü biçimi olan
gezici-geçici tar›m iflçili¤ini anlat›yor. Son y›llarda s›kl›kla
kitlesel ölümleriyle gündeme gelen geçici tar›m iflçilerinin
yaflam koflullar›n› konu alan belgesel film, tar›m iflçilerinin bu
kez ölümüne de¤il yaflam›na odaklan›yor. Film, bu istihdam
biçiminin bir y›ll›k döngüsünü, Ceylanp›nar’da yaflayan 6
ailenin yaflam mücadelesi çerçevesinde kaydediyor ve özellik-
le kad›n ve çocuk iflçilerin yaflam ve çal›flma koflullar›
üzerinde duruyor. Filmin Yönetmeni Ömer Levento¤lu daha
önce 2006 y›l›nda ‘Efla fiewate’ isimli bir filme daha imzas›n›
atm›flt›. 

Kabil’de yaflayan iki küçük çocuk
yabanc›lara ait oldu¤u için di¤er
çocuklar›n zarar vermek istedi¤i bir
köpe¤i kurtar›rlar ve flehrin ceza-
evine götürürler. Onlar gece
mahkumlar›d›r. Yani, anneleri
mahkumdur ve çocuklar›n kalacak
yerleri olmad›¤› için geceleri anneleri
ile birlikte kalmalar›na izin verilmifltir.
Ertesi gün, cezaevi müdürü
taraf›ndan yakalan›nca, cezaevine
girmeleri yasaklan›r ve yalvarmalar› fayda vermez. Onlara ceza-
evinin yetimhane ya da evsiz s›¤›na¤› de¤il, suçlular›n tutuldu¤u
bir yer oldu¤u söylenir. O halde bir s›¤›naklar› olmas› için suç
ifllemekten baflka çareleri yoktur. 

ÖÖddüülllleerr:: 2004, Venedik Film Festivali, Unicef Ödülü, Gümüfl
Kamera Ödülü, 2005, Singapore Film Festivali, FIPRESCI Ödülü,
Netpac Ödülü, 2005, Bermuda Film Festivali, En ‹yi Film, 2005,
Paris Uluslararas› Film Festivali, En ‹yi Kad›n Oyuncu Ödülü

fifiaaflflkk››nn  KKööppeekklleerr
2005, 93’, ‹ran-Afganistan-Fransa 

YYöönneettmmeenn:: Marziye Meflkin
SSeennaarryyoo::  Marziye Meflkini

GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::
‹brahim Gafori

MMüüzziikk:: Muhammed R›za Dervifli
KKuurrgguu:: Mastaneh Mohajer

OOyyuunnccuullaarr  :: Gol-Ghotai, Zahed,
Agheleg Rezai, Sohrab Akbari

ÜÜçç  ÖÖyykküü  ÜÜçç  DDiirreenniiflfl  
2007, 57’,Türkiye 

YYöönneettmmeenn:: Safiye Ifl›kl›, Özgür
F›nd›k
SSeennaarryyoo::  Safiye Ifl›kl› 
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Özgür F›nd›k
MMüüzziikk:: Metin Kahraman, Kemal
Kahraman 
KKuurrgguu::  Safiye Ifl›kl› 
15-16 Haziran iflçi direnifli ile

bafllayan belgesel, SEKA ve TÜPRAfi
eylemleri ile üç ayr› bafll›k ve öykü
alt›nda birlefliyor. Direnifle ve eylem-
lere dair tüm bilgileri, iflçiler kendi
günlük yaflant›lar›n›n ayr›nt›lar›yla
öyküsel bir biçimde izleyiciye
sunarken yaflanan sürecin sendikal
ve hukuki boyutlar›n› da
sendikac›lar ve hukukçular yorum-
luyor. Belgesel 15-16 Hazirandan
SEKA ve TÜPRAfi dönemine kadar
ki süreçte, ülkenin ekonomik, siyasi
ve hukuki yap›s›ndaki de¤iflimleri ve
bununla beraber iflçilerin eylem
tarz›ndaki de¤iflimleri gözler önüne
sermeyi hedefliyor. 

Çatlam›fl Topra¤›n Çocuklar› 
/ Zarokên Axa Qeliflî

TTuuzzllaa  TTeerrssaanneelleerrii’’nnddee  HHaayyaatt  
2008, 41’, Türkiye 

YYöönneettmmeenn:: Petra Holzer, Selçuk
Erzurumlu, Ethem Özgüven 
KKuurrgguu::  Selçuk Erzurumlu, Ömer
Öztürk, Mesut Ersöz
Tuzla Mezarl›¤›, Tersaneler Bölge-
si’ni kuflbak›fl› görür. Mezarl›¤›n ol-
du¤u tepeden afla¤› do¤ru inmeye
bafllay›n. ‹flte solda genifl askeriye
arazisi. Yemyeflil ve insandan ar›nd›-
r›lm›fl. Sonra b›çakla kesilmiflçesine
betonarme apartmanlar bafllar. Tuz-
la Havzas›’nda çal›flan iflçilerin evleri,
sabah yediden itibaren  “d›flar›da”,
tersanelerde, deri sanayide, yan sa-
nayide çal›flanlardan taraf›ndan bo-
flalt›l›r. Aile evlerinin aras›na, ailele-
rin özlemi ve yataklarla doldurulmufl
bekar odalar› kar›fl›r. Tepe afla¤› de-
vam edin, geminin ufac›k parçalar›n›
üreten atölyeler, E5 ‹çmeler Köprü-
sü’nün dinmeyen gürültüsü, dört
yol a¤z›ndaki hiç boflalmayan amele
pazar›, banliyö treninin sesi. ‹çmeler
‹stasyonu’nu geçin, iflte neredeyse
Türkiye’nin bütün tersaneleriyle be-
zeli Ayd›nl› Koyu. K›rksekiz ayr› kap›-
dan her gün geçen iflçiler, yüz insan
boyu vinçler, saçlar, onlar› birlefltiren
h›z ve terdir. Tersanelerin zaman bi-
rimi yere düflen izmarit, endiflesi
ölüm ve geçim, umudu ve derdi,
hepimizin umudu ve derdidir. Tuzla
Mezarl›¤›, Tersaneler Bölgesi’nin
kuflbak›fl› görür. 

YYöönneettmmeenn::  Vicky Funari, Sergio De La Torre
2006, 67’, Meksika-ABD

Carmen ucuz iflgücü için Meksika’ya gelen bir çokulus-
lu sermaye yap›s›na sahip bir fabrikada çal›flmaktad›r.
Tüm gece televizyon parçalar› ürettikten sonra Car-
men, kanalizasyon ve elektrik altyap›s› olmayan bir ma-
halledeki eski garaj kap›lar›ndan kendisinin yapt›¤› ba-
rakas›na gelir. Y›llard›r zehirli kimyasallara maruz kald›-
¤› için böbreklerinden rahats›zd›r ve kurflun zehirlen-
mesinden zarar görmüfltür. Günde alt› dolar kazan-
maktad›r. Ancak Carmen bir “kurban” de¤il; kendisi ve
çocuklar› için bir hayat kurmaya u¤raflan, de¤iflim için
çal›flan ve ifl arkadafl› Lourdes ile birlikte iflçi haklar› için
mücadele eden bir kad›nd›r. 

YYöönneettmmeenn,,  SSeennaarryyoo,,  GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii,,  KKuurrgguu:: Ümit K›vanç
2008, 214’, Türkiye 

Belgesel kanser yüzünden hayat›n› kaybeden Kaz›m Koyun-
cu’nun hayat›n›, müzi¤ini ve fikirlerini müzik yoluyla iletmesini
anlatmaktad›r. Yönetmen belgeselden flöyle söz etmektedir: “Ka-
z›m neden o kadar gerekli bir insan? Onu bir filmle anlatmaya
çal›flt›m. Filmde de size bunu sadece Kaz›m anlatacak. Bir belge-
sel olarak de¤iflik iddialar tafl›d›¤›n› söylemekten kaç›nmayaca¤›m
bu filmde, Kaz›m'›n ard›ndan yap›lm›fl konuflmalar, üstüne söy-
lenmifl sözler falan yok. Sadece kendi konufluyor, çeflitli dönem-
lerdeki grup arkadafllar›yla birlikte çal›yor, söylüyor. ‹kinci sebe-
bim ise çok özel ... Hiç tan›flmad›¤›m halde, onu kaybetti¤imizde
bir arkadafl›m› kaybetmiflçesine üzüldüm ... Kaz›m, flark›larla ara-
m›zdan geçti. Ne yaz›k ki hakikat bu. Geçip gitmesin istiyorum.”

fiark›larla Geçtim Aran›zdan
ÖÖtteeyyüüzz  
2007, 13’33’’, Türkiye

YYöönneettmmeenn:: Coflgül Yüksel
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  O. Yaflar
Terlemez
MMüüzziikk:: Murat Barkan
K›fl aylar›nda, yapacak iflleri olmayan
köylüler, biraz para kazanabilmek
için ‹DA da¤›n›n öte yüzüne  göçer-
ler. Geçici oldu¤unua inanarak,
mevsimlik iflçili¤in a¤›r koflullar›na
katlan›rlar. So¤uk ve nemli hava ko-
flullar›nda zeytin toplayabilmek için
do¤ayla mücadele ederler. Bu film,
zeytin iflçilerinin, zorlu mevsimlik ifl
maceralar›n› yans›t›r. 

Fabrikalar Kenti / Maquilapolis 
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‹flçi filmleri festivallerinin geliflme-
si, iflçilerin dikkatlerini dünyan›n dört
bir yan›ndan yüzlerce ülkede yaflanan
mücadelelere çekiyor. 

Festival fikri, iflçilerin kültürleri-
nin, tarihlerinin ve deneyimlerinin
çoklu medya arac›l›¤›yla kurumsal bir
biçimde anlat›lmas›na duyulan ihtiyaç-
la ortaya ç›kt›. ‹flçiler her alanda,
özellefltirme politikalar›yla, kadrolafl-
mayla, savaflla, ›rkç›l›kla ve sendikal
örgütlenmelerinin engellenmesiyle kar-
fl› karfl›ya kal›yorlar. Kapitalistler ve
onlar›n kontrol etti¤i hükümetler, iflçi-
lerin mücadelelerinin di¤er ülkelerdeki
mücadelelerden yal›t›lm›fl ve umutsuz
bir mücadele oldu¤unu propaganda
etmeye çal›fl›yorlar. Türkiye’de ve
dünyada, az say›da insan taraf›ndan
yönetilen bir sistemin propagandas›n›
yapabilmek için medya ve bas›n
önemli bir araç olagelmifltir. Bu se-
beple, festival düzenleyicileri için sa-
dece bir ülkedeki de¤il dünyadaki
tüm iflçiler için zararl› olanlar›n, ayn›
zamanda dünya çap›nda çevreye de
zararl› olduklar›n› anlatmak ve bu in-
sanlar›n bilgi ak›fl›n› engelleme çaba-
lar›na da karfl› ç›kmak önemli. 

‹lki 1994’te yap›lan iflçi filmleri
festivali, internetin ve yeni iletiflim
araçlar›n›n geliflmesinden önce ortaya
ç›km›fl olsa da, asl›nda bu yeni ileti-
flim araçlar›n›n festivallerin kitlesellefl-
mesine olan katk›s› da net bir biçim-
de önümüzde duruyor.

‹flçi filmlerinin ve iflçi s›n›f›n› ko-
nu alan videolar›n uzun hikâyeleri
vard›r. Asl›nda iflçiler ve sendikalar›
emek mücadelelerini konu alan bu
filmleri neredeyse sineman›n ortaya
ç›k›fl›ndan beri kullan›yorlar. Tabii ki
bu ilk filmlerin birço¤u kay›p ya da
yayg›n bir biçimde da¤›t›lmas› engel-
lenmifl durumda. Almanya’da Ham-
burg tersanesindeki iflçilerin 1896’daki
genel grevini konu alan “Bruder”
–Brother filmi, Hitler rejimi taraf›n-
dan 1929’da yok edilmiflti. Daha
sonra bu film Moskova’daki arflivler-
de Alman arflivciler taraf›ndan yeni-
den keflfedilmiflti.

Faflist hükümetin bu film ve di¤er
birçok tarihi veya iflçi mücadelelerini
konu alan filmleri yok etme ihtiyac›
ilginç de¤il. Çünkü iflçi s›n›f›n›n ger-
çek deneyimlerini gösteren filmler, ifl-
çilerin kendi tarihlerini ve dünya iflçi
s›n›f›n›n geçmiflini ö¤renebilmeleri
için güçlü bir araç olarak kullan›labi-
lir. Polisin Seul ve Kore’deki ilk fes-
tivalleri izinsiz filmler gösterdi¤i ba-
hanesiyle tehdit etmesi, festivalin ile-

riye do¤ru evirilmesine ve uluslar
aras› bir karakter kazanmas›na sebep
oldu. 

Aral›k bafl›nda Osaka ve Tokyo’da
düzenlenen Japon ‹flçi Filmleri Festi-
vali, emekçilerin kendi kameralar›yla
kendi emekçi medyalar›n› yaratmalar›-
na bir destek oluflturmufltu. Festival
süresince 3 dakikal›k videolar›n kat›l-
d›¤› bir yar›flmalar› vard› ve yar›flma-
y› kazananlar›n çektikleri filmler hak-
k›nda üç dakika boyunca konuflma
flans› vard›. Bu festival bir yandan
Kore’deki iflçi hareketinden festivale
davet edilen Koreli müzisyen iflçiler
ile dayan›flman›n güçlenmesine yar-
d›mc› olurken, di¤er yandan Kore ve
Japonya’da ayn› flirkette çal›flan iflçi-
lerin birleflmifl mücadelesinin gösteril-
mesine yard›mc› oldu. 

Japonya’daki demir yollar›n›n özel-
lefltirilmesine olan tepkinin yans›t›lma-
s› da bu festivalin önemli özelliklerin-
den birisiydi. ‹flçi filmleri festivali
fikrini ilk ortaya atanlardan biri olan
ve iflçi filmleri yapan Akira Matsuba-
ra, Japonya’daki demiryollar›n›n özel-
lefltirilmesi, bu özellefltirmenin militan
sendikac›l›k anlay›fl›na yaratt›¤› etkiler
ve demiryollar›ndaki sa¤l›k ve güven-
lik problemleriyle ilgili filmler yapt›.
Bu filmi, Kore Demiryollar› Sendika-
s›, özellefltirmenin tehlikelerini ve Ko-
re’de özellefltirme karfl›t› mücadelenin
yan›nda yer almas› gereken demokra-
tik bir sendika kurma çabas›n› konu
alan e¤itimlerinde kulland›.

Japon savafl karfl›t› ö¤retmenlerin
Japon militarizmine karfl› mücadelesi-
ni konu alan “Tehdide Karfl›” (Aga-
inst Coercion) tüm dünyada izlenir-
ken militarizasyonun bedelleri hakk›n-
da e¤itim emekçilerini bilgilendirmek
için kullan›ld›. ‹flçi filmleri festivalle-
rinin uluslararas› kampanyalar yarat-
madaki rolü, festivalin gün geçtikçe
genifllemesinde ve tüm dünyaya ya-
y›lmas›nda en kritik unsurlardan biri. 

Festivaller ayn› zamanda, ekono-
mik bir çökmeyle yüz yüze gelen ifl-
çilerin deneyimlerini gelifltirmelerinde
de rol oynuyor. Ülke çap›na yay›lan
Arjantin ‹flçi Filmleri Festivali’nin
merkezini, iflçilerin iktidar› için veri-
len savafllar ve iflçilerin s›n›f mücade-
leleri oluflturuyordu. ‹flçileri iflas et-
mifl fabrikalardan ç›kar›p emekçilerin
gündemlerine yönlendiren bu filmler
tüm dünyaya yay›ld›. Bu festival ayn›
zamanda iflçilerin girdikleri komiteler-
de en iyi oldu¤unu düflündükleri film
için oy kullanmalar›n› sa¤lad›. ‹flçile-
rin filmleri seçmek için harcad›klar›

bu çaba, onlar› festival haz›rl›k süre-
cine dahil etti. Bu festivaller, Brezil-
ya’da ve Bolivya’da yap›l›yorken, bir
sonrakinin Kosta Rica’da gerçekleflti-
rilmesi planlan›yor. 

Güney Afrika da, Arjantin gibi
IMF ve Dünya Bankas›’n›n vahfli
ekonomik yapt›r›mlar›na maruz kald›.
Naomi Klein’›n “The Take” (‹flgal)
filmi Cape Town’da ‹flçilerin Dünya
Medyas› (WWM) ve COSATU tara-
f›ndan desteklenen ‹flçi Filmleri Festi-
vali’nde gösterildi¤inde, Güney Afri-
ka’daki SACKED GARMENT iflçileri-
nin de Arjantinli iflçilerin yapt›¤› gibi
fabrikalar›n› iflgal etmesi gerekti¤iyle
ilgili heyecanl› bir tart›flma bafllad›. 

Bu festivallerin bir di¤er özelli¤i
ise, iflçi s›n›f›n›n müzi¤inin bu festi-
vallerde kullan›lmas›. Göçmen korola-
r›, emekçi flark›c›lar ve müzisyenler
de festivalin önemli unsurlar›ndan.
Arjantin’de Rus iflçi s›n›f›ndan yönet-
menin çekti¤i Potempkin’in gösterimi
süresince, iflçilerin kulland›¤› ö¤ütücü-
ler, zincirler ve di¤er araçlar›n yer
ald›¤› özel bir gösteri düzenlendi.

Danimarkal› iflçi müzisyenlerin
temsilcileri geçen y›l San Fransis-
co’da düzenlenen iflçi filmleri festiva-
line kat›lmalar› ve geleneksel tekne
gezintisinde müzik yapmalar› için
sendikalar› taraf›ndan desteklendi. fiu
anda ise Danimarka’da festival için
çal›fl›yorlar. 

Festivallerin daha çok yay›lmas›n-
da anahtar unsurlardan birisi de inter-
netin iflçi filmlerinin ve emek haber-
lerinin yay›l›m›na olan katk›s›. Yeni
ve gelifltirilmifl yaz›l›mlar sayesinde
farkl› dillerden çeviri yap›p filmlere
altyaz› koyabiliyoruz. Bu da iflçi
filmlerinin küresel bir biçimde yay›l›-
m› kolaylaflt›r›yor. Youtube gibi site-
ler ise gün geçtikçe daha fazla
emekçi taraf›ndan mücadelelerinin in-
ternette yay›nlanabilmesi için kullan›-
l›yor. Kaliforniya Hayward’ta grev
yapan ö¤retmenler, günlük grevlerini
bile ‹ngilizce ve ‹spanyolca’ya çevirip
“K›zg›n Yorgun Ö¤retmenler grubu”
(AT&T) adl› müzik grubunun parça-
lar› eflli¤inde yay›nlayabiliyorlar. 

Emekçilerin mücadelelerini tüm
dünyaya farkl› dillerde gösterebilmele-
ri, uluslararas› eylemler ve iflçi med-
yas› oluflturabilece¤imiz anlam›na ge-
liyor. ‹flçi videolar›n›n, müziklerinin
ve foto¤raflar›n›n dünyan›n her ülke-
sinden paylafl›labilece¤i uluslar aras›
bir iflçi medya a¤› (ILMN) oluflturul-
mas› planlar› yap›l›yor. 

‹flçi filmleri festivallerinin, iflçilerin
e¤itimini, dayan›flmas›n› ve hatta dün-
yan›n di¤er bölgelerindeki iflçilerin
eylemlerini gelifltirmemize yard›mc›
oldu¤u çok aç›k. 

SSTTEEVVEE ZZEELLTTZZEERR  
LLaabboorrffeesstt SSaann  FFrraannssiissccoo
ÇÇeevviirreenn::  TTUU⁄⁄ÇÇEE ÇÇEETT‹‹NN

Büyüyen bir e¤ride ve a¤da
iflçi filmleri festivali
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Tarih 17 Nisan 2008… Sat: 12.30
civar›… Yer: Fitafl Sinemas› 1 No’lu
salon… Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali kapsam›nda ABD askerlerinin
Irak’ta düzenledi¤i bir sivil katliam›
anlatan “Hadisa için Savafl” filminin
gösterimi henüz sona ermifl. Filmin
sonundaki yaz›lar›n bitti¤i anda perde-
de bir slogan beliriyor: “‹flgalci ABD,
‹flbirlikçi AKP”. Seyirciler önce flafl›r›-
yor sonra aralar›ndan baz›lar› alk›fla
bafll›yor. Türkiye’nin ABD ve AKP’ye
sad›k medyas› bu olay› ertesi gün
‘Film Festivali’nde Skandal’ bafll›kla-
r›yla duyurdu. Onlar›n skandal dedi¤i
biziyse haylice heyecanland›ran bu
vicdani eylemi gerçeklefltiren çevirmen
arkadafl›m›z olay›n girifl, geliflme ve
sonucunu birinci a¤›zdan bize anlatt›.
As›l önemli olan›n eylemin kendisi ol-
du¤unu belirtip, isminin yaz›lmas›n› is-
tememe mütevaz›l›¤› yaparak… 

Öncelikle seni bu yarat›c›  eyle-
minden dolay› kutlar›z. Eylemin ç›k›fl
noktas› neydi, esinlendi¤in benzer bir
eylem var m›yd›, nas›l planlad›n, na-
s›l gerçeklefltirdin?

Benim eylemim vicdan›n›, yüre¤ini
ve akl›n›, çal›flt›¤› kurumlara ipotek
etmeyen s›radan bir bireyin s›radan si-
yasi bir eylemidir. Ç›k›fl noktas› ise
belli; “altyaz› görevlisi” olarak gösteri-
minde bulundu¤um “Hadise ‹çin Sa-
vafl” filmi. Film gerçek bir olay› an-
lat›yor. Irak’›n Hadise yerlefliminde di-
reniflçiler yola bomba koyuyor, bir
Amerikan askeri ölüyor, bir di¤eri ya-
ralan›yor ve askerî konvoydaki di¤er
askerler çevredeki evlere girip, ço¤un-
lu¤u kad›n ve çocuk olmak üzere 25
Irakl›’y› katlediyor. Film s›ras›nda difl-
lerimi s›kt›m, gözlerim doldu ve
Irak’taki iflgale sessiz kalmamak için
ama sessizce, yeri de gelmiflken böyle
bir eylemde bulundum. Önceden plan-
lam›fl de¤ilim, vicdan›m›n sesiydi. Bu
eylem kiflileri hedef alm›yor, çok cid-
di söyleyeyim, AKP’ye oy vermifl
olanlar› da hedeflemiyor. ABD’nin in-
sanl›¤a karfl› iflledi¤i suçlar ortada,
AKP iktidar›n›n “kahraman ABD as-
kerleri” (Amerikan Wall Street gazete-
si, 31 Mart 2003) ifadesi de ortada.
Ortada bir insanl›k suçu varsa, ki
Irak’›n iflgali böyle bir durum ve e¤er
iktidar bu insanl›k suçunu iflleyen
devletle iflbirli¤i yap›yorsa, ki yap›yor,
elbette bir vatandafl olarak buna hay›r
diyebiliriz. ‹nsanlar geçen seçimde bu
iktidara sadece evet oyu verdiler, vic-
danlar›n› ve ak›llar›n› ipotek alt›na
sokmufl de¤iller. “Yensen de yenilsen
de kalbimiz seninle” bir tak›m tarafta-
r› olarak hofl bir slogan ama “‹nsanl›k
suçu iflleyen, katliamlar yapan bir
devletle iflbirli¤i yapsan da yapmasan

da kalbimiz seninle” kula¤a pek hofl
gelmiyor de¤il mi?

Bir sinema salonunun eylem yeri
olamayaca¤›n› düflünenlere 1968 Mek-
sika Olimpiyatlar›’n› örnek olarak ve-
reyim. Birincilik kürsüsünde Amerikal›
zenci atlet Tommie Jones, ikincilik
kürsüsünde yine Amerikal› John Car-
los ve üçüncülük kürsüsünde Avustral-
yal› beyaz atlet Peter Norman vard›r.
‹ki Amerikal› atlet, siyah eldiven giy-
dikleri yumruklar›n› ABD milli marfl›
çal›n›rken havaya kald›r›rlar, ülkelerin-
deki ›rkç›l›¤›, ayr›mc›l›¤› ve sefaleti
sessizce protesto ederler. Bafllar›n› da
ezilen ve sömürülen insanlara bir say-
g› ifadesi olarak öne e¤erler. Ayakla-
r›nda siyah çoraplar vard›r. Avustral-
yal› atlet de aya¤›na siyah çoraplar
giyip gö¤süne “‹nsan Haklar› ‹çin
Olimpiyat Projesi Hareketi” kokart› i¤-
neleyerek bu eyleme destek verir. Irk-
ç›l›¤› protesto eden bu üç atletin faal
atletizm hayatlar› bu eylemin ard›ndan
sona erdirilir. Peter Norman 3 Ekim
2006’da öldü¤ünde onun tabutunu ta-
fl›yan iki kifliyi görürsünüz; Tommie
Jones ve John Carlos. Onurlu bir du-
ruflun foto¤raf› iflte budur. Sessiz kal-
mamak için sessizce yap›lan eylem ifl-
te budur. ‹nsanl›¤a karfl› ifllenen suç-
larda bunlar› iflleyenlerin iki cümlesi
vard›r; “Ben verilen emri yerine getir-
dim” ve “Ben iflimi yapt›m”. Hay›r,
insanl›k onuruna ayk›r› emirlere itaat
etme. Hay›r, vicdan›n› ve akl›n› bir
kenara koyarak iflini yapma. Mesaj›m
budur.

Festivali düzenleyen ‹KSV'nin
olayla ilgili aç›klamas›nda "Bir süre
ekranda kalan yaz›lar seyirciler tara-
f›ndan flaflk›nl›kla karfl›land›" ifadesi-
ne yer verildi.  Baz› gazeteler olay›
festivalde alt yaz› skandal› diye verdi.
Gerçek neydi? ‹zleyicilerin tepkisi ne
oldu? ‹KSV'nin ileri sürdü¤ü gibi bu
festivale ve sanatç›n›n eserine olum-
suz bir müdahale mi?

Ben “altyaz› görevlisi” olarak sa-
londayd›m. Çevirmenler ayn› zamanda
elektronik altyaz›n›n perdeye yans›t›l-
mas›nda da görev yap›yorlar. Salonda-
ki yaklafl›k 30-40 kifliden ald›¤›m tek
tepki “destek alk›fl›” oldu. Bu destek
alk›fl›ndan sonra salondan ç›kan seyir-
ciler aras›ndan sadece tek bir seyirci
bu olay› flikayet edece¤ini salon gö-
revlisine bildirdi. Yan›na gidip “bu
benim flahsi tasarrufumdur, flikayet
edeceksiniz ismimle flikayet edin” de-
dim. ‹KSV’nin iddia etti¤i gibi ne
flaflk›nl›¤a u¤rayan seyirci oldu ne de
salon görevlilerinden biri gelip “bana
müdahale ederek yaz›n›n ekrandan si-
linmesini” sa¤lad›. Yaz›y› ekrana ben
yans›tt›m, bir sonraki seansta oynaya-

cak filmin altyaz›s›n› programa yükle-
mek amac›yla o yaz›y› ekrandan yine
ben sildim. Festivalin “geçici” çal›flan›
de¤ilim. Evet dönemsel ve geçici bir
süre çal›fl›yoruz ama ben festivalin 15
y›ll›k çevirmeniyim. Konuyu “altyaz›
skandal›” olarak veren gazetelere flunu
da sormak laz›m, önlerine gelen her
olay› sansasyona çevirmeye, magazin-
lefltirmeye utanm›yorlar m›? Vatan ga-
zetesinde bir foto¤raf yay›nland›. Söz-
de bir perde, perdede filmden bir ka-
re ve üzerinde sar› harflerle “‹flgalci
ABD, ‹flbirlikçi AKP” yaz›yor. Bu fo-
to¤raf bir “Photoshop” hilesi, bu fo-
to¤raf bir fotomontaj hilesi. Ben o
yaz›y› film bittikten sonra, jenerik
akarken gönderdim, üstelik festivalin
altyaz›lar›n›n rengi sar› de¤il beyazd›r,
flimdi “Altyaz› Skandal›” diye bafll›k
atan Vatan gazetesine sormak laz›m,
fotomontaj oldu¤u besbelli, “yalan” bir
foto¤rafla gazetecili¤in meslek ahlak›n›
nas›l ba¤daflt›r›yorlar? Gazete yönetici-
leri Paris Hilton poposunu açs›n diye
pefline magazin muhabirleri takarken
skandal olmuyor da bu ülkenin içinde
bulundu¤u duruma verilmifl siyasi bir
tepki mi skandal oluyor?

Sanatç›n›n eserine, yani filme mü-
dahale etmem için örne¤in makinist
odas›na girip film makaras›na müdaha-
le etmem gerekirdi. Filmin ortas›nda
ba¤›r›p ça¤›rsayd›m, seyircinin izleme
hakk›na müdahale etmifl olurdum,
önümdeki çeviriyi de¤ifltirseydim, çe-
virmen arkadafl›m›n çevirisine müdaha-
le etmifl olurdum. Filme müdahale
yok, seyircinin izleme hakk›na müda-
hale yok, çeviriye müdahale yok, söz-
lü ya da fiziksel bir fliddet olay› da
yok, bu hezeyan da neyin nesi?

‹KSV, eylem sonras› büyük panik
yaflad›. Olay›n kendilerinden ba¤›ms›z
olarak yap›ld›¤›n› kan›tlama çabas›na
giriflti. Bu pani¤i nas›l yorumluyor-
sun?

‹KSV’nin duydu¤u tek korku, Kül-
tür Bakanl›¤› ile Beyo¤lu Belediye-
si’nden ald›klar› deste¤i yitirme korku-
sudur. Bu para korkusu çok genel bir
korku asl›nda. ‹ster ‹KSV’ye, ister ne-
hirleri özellefltirmeye çal›flan hükümete
olsun, bu genel korkuyu duyan herke-
se en anlaml› cevab›, Cree K›z›lderili-
lerin flu deyifli veriyor: “Son a¤aç öl-
dü¤ünde, son nehir zehirlendi¤inde,
son bal›k tutuldu¤unda anlayaca¤›z ki
para yenmiyor.”

Olaydan sonra ifline son verildi¤i-
ni biliyoruz. Vak›f size nas›l bir tep-
ki gösterdi? Yasal bir soruflturma da
aç›ld› m›?

Ben iflimi, yani filmlerin altyaz›
çevirisini yapmay› zaten bitirmifltim.
Hangi iflime son verdiklerini ben de

anlamad›m. Herhalde kalan üç-dört
günde, “altyaz› görevlisi” olarak se-
anslara girmememi kastediyorlar. Evet,
yasal bir soruflturma oldu, gidip ifade
verdim. “Telif haklar›n› ihlal etmekle”
suçlanm›fl›m savc›l›k taraf›ndan. Elbet-
te bu suçlaman›n dayana¤› da
‹KSV’nin bas›n aç›klamas›ndaki yer
alan, “esere ve sanatç›ya müdahale
edildi¤i” yönündeki saçma ifade. Hele
bir dava aç›ls›n, ister ‹KSV olsun, is-
ter çevirmenin telifini yemekte beis
görmeyen da¤›t›mc› flirketler, televiz-
yon kanallar› olsun, “fikir ve sanat
eserlerinde telif hakk›n›n” ne oldu¤unu
ö¤renirler.

Bu olaydan sonra çevrenden nas›l
tepkiler ald›n?

Tebrik harici bir tepki almad›m
ama aç›kças› flunu söyleyeyim, gayet
ola¤an, gayet medenî bir tepkiydi be-
nimkisi ve tebrik gerektirmiyor.

Eylemi düzenlerken bu kadar ses
getirece¤ini biliyor muydun? Kamusal
alanlarda yap›lacak bu tarz eylemle-
rin önemi hakk›nda flu anda ne dü-
flünüyorsun?

Baflta da dedi¤im gibi sadece vic-
dan›m›n sesini dinledim, gözümden
yafl gelirken yok ses getirirmifl, getir-
mezmifl gibi düflünceler geçmedi ak-
l›mdan. Eme¤iyle hayat›n› kazanan
milyonlarca insan gibi ben de bir
Hollywood filminde yaflam›yorum. Ya-
ni bizi kurtaracak bir Örümcek
Adam’›, Süpermen’i beklemiyorum.
Eme¤iyle hayatlar›n› kazananlar emek-
lerinin haklar›n› kamusal alanda elbet-
te savunacaklar, elbette ak›llar›yla ve
yürekleriyle siyasî bir söylemde bulu-
nacaklar. Toplu halde ya da bireysel
olarak, hiç fark etmez, tepkimizi me-
deni bir biçimde göstermek elbette
çok önemli.

Eklemek istediklerin?
Böyle bir eylemi kimin yapt›¤›n›n

bir önemi yok. Doktor da olabilir,
çöpçü de olabilir, çevirmen de olabi-
lir, mühendis de olabilir, gazeteci de
olabilir, ifl bulamayan bir iflsiz de ola-
bilir. Aslolan hayata karfl› sessiz kal-
mamak. Her sabah kalk›yoruz ve akl›-
m›za gelmese bile tarih her sabah ya-
z›lmaya devam ediyor, de¤iflmeye de-
vam ediyor. Bugünü çocuklar›m›za
miras b›rakaca¤›z, bu miras›n ne ola-
ca¤›n› bizim ne yap›p yapmad›¤›m›z
belirleyecek. Bir ‹talyan maden iflçisi-
nin sözlerini hep hat›rlar›m: “Bugün
bir mücadele veriyoruz. Burada as›l
sorun kazan›p kazanamayaca¤›m›z de-
¤il. Yar›n bir gün torunum bana neler
oldu¤unu sordu¤unda, ona “Elimden
geleni sonuna kadar yapt›m” demek
istiyorum.”

MMAAHHMMUUTT  HHAAMMSS‹‹CC‹‹

ABD ve AKP’ye karfl› vicdan aya¤a!
‹stanbul Film Festivali kapsam›nda 17 Nisan’da Fitafl Sinemas›’nda gösterilen “Hadisa için Savafl” filmini izlemeye giden-
ler hofl bir sürprizle karfl›laflt›. Filmin sonunda beyazperdede ‘‹flgalci ABD, ‹flbirlikçi AKP’ slogan› belirdi. Bu zekice eyle-
mi gerçeklefltiren, ayn› zamanda festivalimizin düzenleyicilerden çevirmen arkadafl›m›z eylemi gazetemize anlatt›
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Türkiye iflçi s›n›f›n›n en etkili dö-
nemlerinde bile çekilen iflçi filmleri-
nin say›ca azl›¤›, iyi niyetle çekilmifl
ve halktan yana oldu¤u için sahiple-
nilmifl birçok filmin sinema sanat›n›n
ölçütlerinden yoksun oldu¤u Türk Si-
nemas›’nda tart›fl›lagelen bir mesele-
dir. Bu yaz› gönülden sevilmifl olan›
akl›n terazisine vurmadan, Bizim Aile
filmini sinemasal ölçütler ba¤lam›yla
ele almayacak, sadece genifl kitleleri
ayn› s›cakl›kla kucaklamay› baflarm›fl
bir filmin yaratt›¤› eflsiz karfl›l›¤›n
izini sürmeye çal›flacakt›r. 

3. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festi-
vali Ankara Program›’n›n aç›l›fl filmi
olan, 1975 y›l›nda çekilen, yap›mc›l›-
¤›n› Arzu Film’in, senaristli¤ini Sad›k
fiendil’in, yönetmenli¤ini Ergin Or-
bey’in üstlendi¤i Bizim Aile Türk Si-
nema seyircisi için tekrar› mümkün
olmayan karfl›l›klar yaratan filmlerden
biri, belki de en önemlisidir. Çekildi-
¤i ve gösterildi¤i y›llardan bu yana
geçen otuz küsur y›l içinde seyircide
yaratt›¤› etkiyi kaybetmek bir yana,
güzel günlere adanm›fl bir film haline
dönüflerek ortak bilinçalt›m›za kaz›n›r.
Genifl kitlelerce defalarca seyredilen,
neredeyse tüm sahneleri ezbere bili-
nen, tüm replikleri oyunculardan önce
söylenen ve dolay›s›yla kendi seyre-
dilme biçimini yaratm›fl, “bural›” bir
film olur. Birkaç kufla¤› ayn› tan›d›k
ba¤larla kucaklamay› baflar›r. Bizim
Aile filmini bir tür samimiyet ça¤›
masal› olman›n ötesine tafl›yan damar
elbette “emek” kavram›yla aç›klanabi-
lir. Evlilik ba¤› ile bir arada yafla-
mak zorunda kalan çocuklar kardefl
olmak için kar›ndafl olmak gerekme-
di¤ini ancak karfl›l›kl› emek verdikle-
rinde ö¤renirler.  Küçük Tuncay’›n
a¤z›ndan “anne” sözcü¤ünü döktüren
Melek Han›m’›n eme¤idir. Alev ve
Ferit’in aflk›n› “zengin k›z fakir o¤-
lan” kliflesinden kurtaran da verdikleri
emektir.  Yaflar Usta’y› Türk Sine-
mas›’n›n unutulmaz iflçisi yapan, pat-
ronun karfl›s›nda dimdik konuflturan
eme¤inden ald›¤› güçten, yaratman›n
gücünden baflka bir fley de¤ildir. Ya-
flar Usta’n›n evlerinden at›ld›klar› gü-

nün sabah› “Böyle bir günde ifle mi
gidilir?” sorusuna verdi¤i “Esas böyle
bir günde ifle gidilir!” yan›t› mülk-
süzlerin sermayeye yan›t› gibidir ade-
ta. Bizim Aile filmini “bural›” ve
ayn› zaman da evrensel k›lan etken-
lerden biri kuflkusuz yoksullu¤un ta-
n›d›kl›¤›yla aç›klanabilir. Yaflar Us-
ta’n›n içine do¤du¤u hayat›n kendisi-
ne sundu¤u yoksullu¤u alt etmek için
bildi¤i tek yol hayat› yeniden üret-
mek, dayan›flmak ve ç›kars›z sevmek-
tir. Baflkas›n›n çocuklar›n› kendi evla-

d›ym›flças›na koruyup kollayanlar bir
zaman sonra kendi s›n›f›ndan olan›
da kardefl bileceklerdir… Dolay›s›yla
filmin 1976 y›l›nda Taflkent Film
Festivali’nde Özbekistan ‹flçi Konfe-
derasyonu'nun özel ödülünü kazanma-
s› da tesadüf de¤ildir elbette. 

Asl›nda yaln›zca Yaflar Usta’n›n
ezbere bildi¤imiz, onun gibi tonlama-
ya çal›flt›¤›m›z repli¤i ile bile filmin
s›rr›na ermek mümkündür:

“Bak beyim, sana iki çift laf›m
var. Koskoca adams›n. Paran var, pu-

lun var, her fleyin var. Binlerce kifli
çal›fl›yor emrinde. Yak›fl›r m› sana
ekmekle oynamak? Yak›fl›r m› bunca
günahs›z›, çolu¤u çocu¤u karda k›flta
soka¤a atmak, aç b›rakmak? Ama
nas›l yak›flmaz? Sen de¤il misin öz
k›z›na bile ac›mayan, bir damlac›k
saadeti çok gören. Anlam›yor musun
beyim, bu çocuklar birbirini seviyor.
Ama ben bofluna konufluyorum. Sev-
giyi tan›mayan adama sevgiyi anlat-
maya çal›fl›yorum. Sen büyük patron,
milyarder, para babas›, fabrikalar sa-
hibi Saim Bey! Sen mi büyüksün.
Hay›r ben büyü¤üm, ben, Yaflar Us-
ta. Sen benim yan›mda bir hiçsin,
anl›yor musun? Bir hiç. Gözümde
pul kadar bile de¤erin yok. Ama flu-
nu iyi bil, ne o¤luma ne de gelinime
hiçbir fley yapamayacaks›n. Y›kama-
yacaks›n, da¤›tamayacaks›n, ma¤lup
edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbi-
rimize parayla pulla de¤il, sevgiyle
ba¤l›y›z. Bizler birbirimizi seviyoruz.
Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz.
Bunu y›kmaya senin gücün yeter mi
san›yorsun? Dokunma art›k aileme.
Dokunma çocuklar›ma. Dokunma o¤-
luma. Dokunma gelinime. E¤er onla-
r›n k›l›na zarar gelirse ben, ömründe
bir kar›ncay› bile incitmemifl olan
ben, Yaflar Usta, hiç düflünmeden çe-
ker vururum seni. Anl›yor musun?
Vururum ve dönüp arkama bakmam
bile.”

Ve böylece Türk sinemas›n›n en
sahici, en inand›r›c› iflçi profilini çiz-
menin flan› Türk Tiyatrosunun ve
Türk Sinemas›n›n büyük emekçisine,
tiyatro sahnesine ilk kez 1941 y›l›nda
Bak›rköy Halkevi’nde ç›kan ve kula-
¤›na f›s›ldanan “Tiyatro baban›z›n
evidir, o kadar tabii ve samimi
olun!” ö¤üdünü tüm tiyatro ve sine-
ma yaflam›nda ezberde tuttu¤u bir
oyunculuk üslubuna dönüfltüren Münir
Özkul’a nasip olur. Baflka bir deyiflle
çocuklar›n› sermayedar Saim Bey’e
yedirmeyen Yaflar Usta’ya, ö¤rencile-
rini paragöz okul sahibine ezdirmeyen
Mahmut Hoca’ya…

EL‹F ÇONGUR TÜFEKÇ‹

Ben büyü¤üm,
ben,
Yaflar Usta!

Festivalin Ankara aya¤›ndaki sokak gösterimleri program›nda Ergin Orbey’in efsanevi filmi ‘Bizim Aile’ de bulunuyor. Filmde Münir Özkul’un 
canland›rd›¤›, eme¤inden ald›¤› güçle patron karfl›s›nda dimdik duran Yaflar Usta y›llar içinde Türk sinemas›n›n unutulmaz iflçi karakterine dönüflmüfltü
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Vakf›n›z›n amaçlar›ndan ve faaliyet-
lerinden k›saca bahseder misiniz?

Dostluk Yard›mlaflma Vakf› 2000’de
kuruldu. Kuruluflundan iki y›l öncesinde
bafllayan ve as›l olarak toplumda her
geçen gün daha da egemen k›l›nmaya
çal›fl›lan h›rsa, rekabete, ç›karc›l›¤a, ben-
merkezcili¤e dayal› bencil, kendinden
baflka hiçbir fleye karfl› sorumluluk tafl›-
mayan insan tipine, insan iliflkilerine
karfl› ç›kan bir çabad›r Dostluk Yard›m-
laflma Vakf›. Unutmaya, unutturulmaya,
böylelikle yaln›zlaflmaya ve yaln›zlaflt›r-
maya karfl› insani bir baflkald›r›d›r. Bu
nedenledir ki, etkinliklerinin temel ama-
c›, kardeflçe dayan›flmaya, eflit ve özgür-
ce paylaflmaya dayal› insan iliflkilerini
gelifltirmektir. 

Bu amaç do¤rultusunda flu anda 90
civar›nda üniversite ö¤rencisine burs ve-
riyor ve onlarla “burs” ad› verilen bir
paray› de¤il birlikte yukardaki amaçlar
için ortaklafla davranabilmenin bilincini,
hazz›n› paylafl›yor. Yirmiye yak›n aile-
nin s›k›nt›lar›n› bölüflerek onlar›n yaflam
mücadelesine destek oluyor. Yine çok
say›da ilkö¤retim ve lise ça¤›nda ö¤ren-
cinin e¤itimini sürdürmesine katk›da bu-
lunuyor. Bu insanlar›n ço¤u 12 Eylül
dönemi baflta olmak
üzere farkl›
dönemlerde
s›rf muhalif
olduklar›
için, gidiflata
itiraz ettikleri
için ma¤dur
edilmifl ailele-
rin, insanlar›-
m›z›n çocuk-
lar›, yak›nlar›,
eflleri, dostla-
r›... Eriflebildi¤i ve tek
yanl› iane kabul etmeye
de¤il karfl›l›kl› dayan›fl-
ma ve paylaflmaya gö-
nüllü tüm  insanlarla
yaflam›n her türlü s›k›nt›s›n› bir-
likte eksiltmeye, irili ufakl›  tüm
güzellikleri de elbirli¤iyle ço¤alt-
maya çal›fl›yor.

Vakf›m›z›n on y›ll›k serüveni-
nin, gelece¤e dair umutlar› kalma-
m›fl ya da örselenerek y›pranm›fl her
kesimden insan için her fleye ra¤men
insandan umut kesmemek gerekti¤ini
gösteren önemli bir esin kayna¤› oldu-
¤unu düflünüyorum. Vakf› do¤uran yol-
culu¤a alt› kifliyle bafllad›k; bugün 600
kiflinin gönüllü maddi ve manevi deste-
¤i ve somut ifller üzerinden katk›lar›yla
yolculu¤u sürdürüyoruz. Tek bafl›na bu
bile olmaz denilenlerin olabildi¤inin,
içeri¤i do¤ru tan›mlanm›fl, çerçevesi net
olarak belirlenmifl somut ifller üzerinden

biraraya gelindi¤inde da¤lar›n bile deli-
nebilece¤inin kan›t› de¤il midir?

Unutturulanlar belgesel serisi fikri
nas›l bir ihtiyaçtan ortaya ç›kt›?

Vakf›n üzerine oturdu¤u ‘etik’in en
temel özelliklerinden biri, insana dair
hiç bir fleyin, öncelikle de insan›n ken-
disinin hiç bir flekilde unutulmamas›,
unutturulmamas›d›r. Bu ilke insan› insan
k›lan en güçlü vas›flar›m›zdan birini
‘vefay›’ ba¤r›nda tafl›r. Bu yüzden biz
hep deriz  ki “Unutmad›kça yaflat›r,
unutulmad›kça yaflars›n.”  E¤er unutul-
mak istemiyorsan ifle unutturmamakla
bafllayacaks›n. 

Hele de unutturulmak istenen ülke-
mizin bir  tarihsel dönemi ise ifl daha
da ciddi hale gelir. Bu topluma, 1975-
80 Türkiyesi’nin gerçekleri yerine bir
öcü masal› anlat›ld›, belletildi ve bir
daha yaflanmamas› gereken bir “Korku
Ça¤›” olarak belle¤imizin karanl›k oda-
s›na hapsedildi. Söz konusu dönem ön-
celikle bu vakf› kuran, içinde yer alan
insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun ayn› za-
manda kendi kiflisel tarihlerinin de en
önemli dönemi. Bizden kendi tarihimi-
zin bu kesitinde yaflad›¤›m›z sald›r›lar›,
gördü¤ümüz iflkenceleri, tan›k oldu¤u-

muz katliamlar›, u¤rad›¤›m›z hak-
s›zl›klar› unutmam›z istendi. ‹nanç-
lar› u¤runa dövüflen, iflkence görüp
sakat kalan, yaflamlar›n› yitiren ar-
kadafllar›m›z› unutmam›z istendi.
En önemlisi bu ülkenin yüzü gü-

leç, yüre¤i sevecen in-
sanlar›yla birlikte yarat-
t›¤›m›z tüm güzellikleri
unutmam›z istendi.

“Unutturulanlar Bel-
gesel” dizisi
iflte tüm bun-
lara karfl› dur-
man›n yaratt›¤›
bir gereksi-
nimden do¤-
du. 1975-80
Türkiyesi’nin
gerçeklerini o
dönemi bizzat
yaflayan, taraf
ve ma¤dur
olmufl insan-

lar›n do¤rudan tan›kl›¤›yla ve onlar›n
diliyle anlatmay› amaçlad›k. “Kan ve
gözyafl›” diye unutturulmaya çal›fl›lanla-
r›n Marafl, Çorum vb. gibi yerlerde ger-
çeklefltirilen faflist tertip ve katliamlar
oldu¤unu; “anarfli ve kargafla” diye bel-
letilenlerin asl›nda halk›n kendi iradesiy-
le gerçeklefltirdi¤i Fatsa, Yeni Çeltek
gibi do¤rudan demokrasi güzellikleri ol-
du¤unu göstermeye çal›flt›k.

Belgesellerin yap›m süreci kimler ta-
raf›ndan, hangi kaynaklarla yürütüldü?

Dizinin tek bir finans kayna¤› var-
d›r, o da Dostluk Yard›mlaflma Vakf›
üyelerinin ve yak›n dostlar›n›n kendi ki-
flisel bütçeleridir. Ne yerli ne yabanc›
hiçbir kurum ya da kurulufltan ba¤›fl ya
da destek al›nmam›flt›r. 1000’e yak›n
insan paras›n› koyarak, evini açarak,
arabas›n› vererek, tan›klar bularak, tan›k-
lar›n konuflmas›n› sa¤layarak, kendi kifli-
sel arflivini açarak.... belgesellerin yap›-
m›na katk›da bulunmufl; yüzlerce insan
belgeseller son halini almadan önce ya-
p›lan gösterimleri izleyip, öneri ve elefl-
tirileriyle sürece kat›lm›flt›r. Yaflam›nda
eline hiç kamera almam›fl, montaj›, kur-
guyu yaln›zca film jeneriklerinden bilen
bizler yap›m sürecinde bu iflleri ö¤ren-
dik ve her aflamada kendimizi gelifltire-
rek her biri 90’ar dakikal›k dört belge-
seli kotarmay› baflard›k. 

Resmi tarihin 1975-80 aras› dönemi
nas›l anlatt›¤›n› aç›klad›n›z. Peki 12
Eylülcülerin bu dönemle ilgili as›l
unutturmak istedikleri neler?

1975-80 aras›nda bu ülkede bir iç
savafl yaflanm›flt›r ve savafl› ç›karan fa-
flist güçler gerçeklefltirdikleri faflist cina-
yet ve katliamlarla halk› teslim alarak
toplumu bir “köle toplum” haline getir-
meye çal›flm›flt›r. Faflist güçlerin karfl›n-
da yer alan devrimciler, solcular, halk
güçleri ise ellerinde avuçlar›nda ne var-
sa teslim al›nmaya, susturulmaya karfl›
direnmifllerdir. 12 Eylülcüler ve onlar›n
arkas›ndaki egemenler Marafl, Çorum gi-
bi faflist katliamlar›, Abdi ‹pekçi, Do¤an
Öz, Bedri Karafakio¤lu gibi yüzlerce
ayd›n›n, demokrat insan›n katledildi¤i
cinayetleri unutturmaya “kan ve gözya-
fl›” diye üstünü örtmeye çal›flt›lar? Ni-
ye? Mad›mak’ta 35 ayd›n diri diri yak›-

labilsin diye. U¤ur Mumcular, Muam-
mer Aksoylar, Bahriye Üçoklar... daha
niceleri katledilebilsin diye.

Fatsa’y›, Cumhuriyet tarihinin yegane
do¤rudan demokrasi örne¤ini yok ettiler
ve böyle bir fleyin yafland›¤›n› bellekler-
den silmeye çal›flt›lar. Niye? ‹nsanlar
kendi iradeleriyle kaderlerini ellerine
alarak, bugünlerini ve geleceklerini be-
lirleyebileceklerini düflünemesinler, bunu
hayal bile edemesinler diye!

Amasya Yeni Çeltek’te zarar ediyor
diye devletçe kapat›lmak istenen kömür
madenine el koyarak 60 gün boyunca
madeni iflleten, yöneten; üreten; üretti¤i-
ni halka, halk›n kurdu¤u komiteler eliy-
le satan; iflletmenin zarar de¤il kar etti-
¤ini kan›tlamakla kalmay›p as›l olarak
üretenin bal gibi yöneten de olabilece¤i-
ni egemenlerin gözüne sokan Çeltek ifl-
çilerinin mücadedelesini, onlar›n do¤ru-
dan demokrasiye dayal› bir sendikac›l›k
anlay›fl›n› ilk kez hayata geçiren Yeralt›
Maden-‹fl sendikalar›n› yok ettiler. Niye?
Bu ülkede iflçiler örgütlenemesin, en
çok sar›n›n sar›s› bir sendikaya, grevsiz
sözde hak aramaya raz› olsunlar da
parababalar› zenginliklerine zenginlik ka-
tabilsin diye.

Tarifl’i, Çimentepe’yi, Gültepe’yi ez-
diler, yok ettiler ... Binlerce insan› zin-
danlara doldurup, onbinden fazla insan›
iflten atarak, varofllar› zulüm alt›nda inle-
terek, direnen halk›n gözbebe¤i devrim-
cileri 12 Eylül dara¤açlar›nda asarak...
Ve hepsini unutturdular... Niye? ‹nsanlar
bugünleri ve yar›nlar› için mücadele
edemesin, her fleyin parayla al›n›p sat›l-
mas›na karfl› ç›kamas›nlar, gelecekleri ve
çocuklar› için direnemesinler diye... 

MMAAHHMMUUTT  HHAAMMSS‹‹CC‹‹

Hat›rla sevgili, arkadafl, yoldafl
Bugünlerde izledi¤imiz bir televizyon dizisinin ad› hayli manidar: ‘Hat›rla Sevgili’. Dizi, ismiyle hem bireysel hem de
toplumsal iliflkilerde belle¤in önemine vurgu yap›yor. Dostluk Yard›mlaflma Vakf› da hat›rlatma çabas›n› belgesel sine-
ma arac›l›¤›yla izleyicilere aktar›yor. Vak›f Baflkan› Akçam, “Unutmad›kça yaflat›r, unutulmad›kça yaflars›n” diyor 
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SSeennddiikkaall  ççaall››flflmmaaddaa  bbeellggeesseell  yyaa  ddaa  kkuurr--
gguussaall  ssiinneemmaayy››  kkuullllaann››yyoorr  mmuussuunnuuzz??

Üyelerimizin ve ifl kolumuzda yer alan
tüm emekçilerin bilinç düzeyinin yükseltil-
mesi, mücadeleye etkin kat›l›mlar›n›n sa¤-
lanmas› ve emekçilerin iradelerinin ortaya
konabilmesi aç›s›ndan sendikal e¤itim ve
örgütlenme çal›flmalar›m›zda, belgesel ve
kurgusal sinemay› kulland›¤›m›z› söyleyebi-
lirim. Çal›flmalar›m›zda zaman zaman film
gösterimleri yapmakta, bunu yaz›l› mater-
yal ve sözlü aç›klamalarla destekledi¤imiz-
de daha etkili sonuçlar al›nd›¤›n› görmek-
teyiz. Ancak belgesel ve kurgusal sinemay›
flu an için yeterince kulland›¤›m›z› ne yaz›k
ki söylemek çok zor. 

UUlluussllaarraarraass››  ‹‹flflççii  FFiillmmlleerrii  FFeessttiivvaallii''nniinn  ddüü--
zzeennlleeyyiiccii  kkuurruulluuflflllaarr››  aarraass››nnddaass››nn››zz,,  bbööyyllee  bbiirr
ççaabbaayy››  nneeddeenn  ggeerreekkllii  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??

Yaflad›¤›m›z dünyan›n dününe, bugü-
nüne ve gelece¤ine emek cephesinden
bakmak; yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki

emekçi dostlarla iletiflim kurmak ve daya-
n›flmay› sa¤lamak; emekçi kültürüyle müca-
dele de¤erleriyle ve bu mücadeleyi sanat
estetik ve felsefi de¤erlerle donat›p toplum-
la buluflturmak oldukça anlaml›d›r. Ulusla-
raras› ‹flçi Filmleri Festivali'nin, kâr amac›
gütmeden, telif hakk› talebi olmaks›z›n ya-
r›flmac› ve rekabetçi bir anlay›fl› d›fllayarak
emek eksenli bir bak›fl aç›s›yla eme¤in sa-
nat›n› en genifl kitlelerle ve sokakla ücretsiz
buluflturmas› böyle bir organizasyon içer-
sinde yer almam›z için yeterlidir. Sendika-
m›z SES, ortaya ç›k›fl› ve mücadele prati¤i
aç›s›ndan ayn› zamanda bir sokak hareketi-
dir. Bu nedenle, sendikam›z›n, sanat› so-
kakla buluflturan bir organizasyonun içer-
sinde yer almas› kadar do¤al bir durum
olamaz. Soka¤›n ve kavgan›n sinemas›n›
hep birlikte yapmaya devam edece¤iz.

KKüüllttüürr--ssaannaatt  ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn  eemmeekk  mmüü--
ccaaddeelleessii aaçç››ss››nnddaann  öönneemmii  ssiizzccee  nneeddiirr??  

Sanat›n s›n›f bilincinin oluflmas›nda bü-

yük önemi vard›r. Emek hareketi mücadele
prati¤i içerisinde kendi müzi¤ini, resmini,
roman›n›, fliirini k›sacas› sanat›n› yaratm›flt›r.
‹flçi Filmleri Festivali’nin, eme¤in sinemas›-
n›n yarat›lmas›nda evrensel bir rol oynaya-
ca¤›n› düflünüyorum. Biz sendika olarak sa-
natsal faaliyetleri oldukça önemsemekteyiz.

EEkklleemmeekk  iisstteeddiikklleerriinniizz??
Festival filmlerinden birinin görme en-

gelliler için sesli betimleme ile sunulacak
olmas›n›n çok anlaml› oldu¤unu düflünü-
yorum. Bu çal›flman›n bir örnek olmas›n›
ve ayn› zamanda engellilerin, kad›nlar›n,
eflcinsellerin, az›nl›klar›n yani tüm "ötekile-
rin" sesi olmas›n› diliyorum. Bu organizas-
yonun sanatsal ve toplumsal bak›fl›n öne-
mini, fark›n› aç›¤a ç›kard›¤›na olan inanc›-
m› ifade etmek isterim. Bu festivale katk›
sunan herkesin eme¤ine ve yüre¤ine sa¤l›k
diyorum. Eme¤i gören kamera, al›n terine
tan›kl›k etmeyi inatla sürdürmelidir.

ÖÖNNDDEERR ÖÖZZDDEEMM‹‹RR

Sendika
hayat›n her
alan›nda
olmal›

3. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’nin düzenleyici sendikalar›ndan SES, Dev Sa¤l›k-‹fl, Sine-Sen ve Hava-ifl’in
yetkilileriyle ‹flçi Filmleri Festivali ve örgütlenme çal›flmalar›nda görsel araçlar›n yeri ve önemi üzerine sohbet ettik 

Festivalin düzenleyici sendikalar›ndan, D‹SK 
Birleflik Metal-‹fl ve Türk-‹fl Petrol-‹fl yöneticileriy-
le flehir d›fl›nda olmalar› nedeniyle söylefli ger-
çeklefltiremedik. Okurlar›m›z›n bilgisine sunar›z.

Etkinliklerinizi, eylemlerinizi, di-
renifllerinizi kaydeden profesyonel
bir donan›m ya da birim var m›?

Bizim öyle bir birimimiz yok. Bu
ifl için kadromuz ve olan›klar›m›z s›-
n›rl›. Ancak böyle bir gereklilik ol-
du¤unu hissediyoruz. 

‹flçi Filmleri Festiva-
li’nin düzenleyici ku-
rulufllar› aras›nda-
s›n›z. Böyle bir
çabay› neden
gerekli görü-
yorsunuz?

Kendimizi
devrimci bir
sendika olarak
tan›mlad›¤›m›z
için bunun ge-
rektirdiklerini yeri-
ne getirmek laz›m.
Bu alandaki çal›flmala-
r›n emek eksenli oldu-
¤unu, eme¤i kapsad›¤›n›
eme¤i yönlendirdi¤ini düflünürsek bu-
nun gere¤i olarak yapt›¤›m›z çal›flma-
lar›m›z›n iflçi ve emekçilerin yaflam›n-
da yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ine inan›-
yoruz. Bunu da eme¤e özgü bir festi-
val kanal›yla yap›laca¤›na inan›yoruz.

Sendikal çal›flmalarda belgesel ya

da kurgusal sinemay› kullan›yor
musunuz?

K›smen kullanabiliyoruz. Nitelikli,
birço¤u iflçi filmleri festivalinde gös-
terilen emek eksenli çal›flmalar›n ser-
gilenmesi bunlar›n üzerinden bir tar-
t›flma yap›lmas› ve buradan hareketle
sendika çal›flmalar›n›n nas›l örgütle-

nebilece¤ini göstermek
için bu tür çal›flmalardan

yeteri kadar olmasa da
f a y d a l a n › y o r u z .

Çünkü  elimizde
d o n a n ›m › z
yok. 

Sinema-
n›n sözlü ve
yaz›l› iletifli-
me göre
avanta j lar ›

ve dezavantajlar› neler?
Görsel olarak bir meseleyi

anlatmak daha kolay. ‹nsanla-
r›n bunu anlamas›n› sa¤l›yor.

Çünkü görüntü daha basit bir anlat›m
flekli. Yani bu bütün duyular›na, duy-
gular›na hitap eden bir fley. Görsel-
lik, yan›nda eylemi ve sözü kendi
bünyesinde tafl›yor. Bu yüzden görsel
destek önemli bir yer tutuyor.

CCAANNDDEE⁄⁄EERR MMUURRDDOO⁄⁄LLUU

Eylem ve söz görselde

Soka¤›n sinemas›n› yapmaya devam

Arzu Çerkezo¤lu / D‹SK Dev Sa¤l›k-‹fl

Bedriye Yorgun
SES / KESK

Zafer Ayden / D‹SK Sine-Sen

Sendikan›z›n etkinliklerini, kayde-
den bir donan›m ya da birim var m›?

Sendikam›z›n içinde öyle profesyo-
nel bir birim yok. Çeflitli eylemlerimi-
zi, etkinliklerimizi arkadafllar›m›z ama-
tör biçimde çekiyorlar. Bunun d›fl›nda
Halkevleri Film Atölyesi belgesel ça-
l›flmalar› bafllatt›. Bir süredir onlar top-
lant›lara etkinliklere dair profesyonel
olarak çekimler yap›yorlar. Bu iflin so-
nunda güzel bir belgesel film ç›kacak.

Festivalin düzenleyici kurulufllar›
aras›ndas›n›z. Bu çabay› neden ge-
rekli görüyorsunuz?

‹flçi Filmleri Festivali kavram› bizim
için yeni. Bu sene üçüncüsü gerçeklefl-
tiriliyor. Bundan önceki etkinliklerde
destekliyici kurumduk. ‹lk iki y›l yap›-
lan festivalin gerek sendikal aç›dan ge-
rekse toplumsal muhalefet ve iflçi örgüt-
lenmeleri aç›s›ndan anlaml› sonuçlar or-
taya ç›kard›¤›n› gördük. Bu y›l festival-
de düzenleyici olarak yer al›yoruz. Çün-
kü biz iflçilerin örgütlenmesinde iflçi
filmlerinin kitlelere ulaflt›r›lmas›n›n an-
laml› oldu¤unu düflünüyoruz. ‹kincisi de
sendikal örgütlenmeyi tek bafl›na iflçile-
rin sendikaya üye olmas› olarak alg›la-
m›yoruz. Sendikal örgütlenme çal›flanla-
r›n, iflçilerin, bütün bir yaflam›n› örgüt-
leyen bir çerçevede gerçekleflmeli. Biz

her ifl yerinde ilk örgütlenmeye bafllar-
ken arkadafllar›m›za bunlar› anlat›yoruz.
Sendikal› olmak demek sadece bir üye-
lik fifline imza atmak demek de¤il. Sen-
dikal› olmak kendi yaflam›m›z hakk›nda
her yönüyle söz sahibi olmak demek.
Sendikalar iflçilerin 24 saatini örgütleyen
kurumlar olmal›. Sendikal örgütlenmeye
böyle bakt›¤›m›z için ‹flçi Filmleri Fes-
tivali’ni çok önemsiyoruz.

Sendikal çal›flmalarda sinemay›
kullan›yor musunuz?

Elimizden geldi¤i kadar kullanmaya
çal›fl›yoruz. E¤itimlerimizde zaman›nda
çekilmifl olan filmleri gösteriyoruz. Çün-
kü görsel araçlar›n çok daha etkili ol-
du¤unu biliyoruz. Festival kapsam›nda
yap›lacak çal›flmalar›n da önümüzdeki
dönemde anlaml› birikimler ve araçlarla
bize geri dönece¤ini düflünüyoruz.

Sineman›n sözlü ve yaz›l› iletiflime
göre avantajlar› ve dezavantajlar› neler?

Kal›c› bir bilinç oluflturma aç›s›ndan
avantajlar› fazla. Sendikal anlamda iflçi
mücadelesi aç›s›ndan neler yap›lm›fl, ne
gibi sonuçlar yaflanm›fl gibi sorular›n ce-
vaplar›n› buluyoruz. Bunu yaz›l› ya da
sözlü olarak anlatmak pek mümkün ol-
muyor. Dolay›s›yla görsel araçlar özellik-
le sinema bu konuda etkili.

CCAANNDDEE⁄⁄EERRMMUURRAADDOO⁄⁄LLUU
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Komisyon nas›l bir araya geldi?
NNeevvrraa  AAkkddeemmiirr:: D‹SK/Limter-‹fl sendi-

kas›n›n ça¤r›s›yla bafllad›. Temsiliyeti olan
demokratik kitle örgütleri bir araya geldi.
Bunlar aras›nda TMMOB ‹stanbul ‹l Ko-
ordinasyonu, ‹stanbul Tabip Odas› ve ‹s-
tanbul ‹flçi Sa¤l›¤› Enstitüsü var. Özellikle
bu kurulufllar›n ça¤›r›lmas›n›n nedeni ifl
kazalar›na karfl› belli bir tan›kl›klar› olma-
s›. Raporu oluflturma süreci A¤ustos’taki
ölümlerden hemen sonra bafllad›. Tabi da-
ha önceden de birtak›m ifl kazalar› olu-
yordu; ama bu kadar ard› ard›na ölümler
gerçekleflmemiflti. A¤ustos'ta raporun ha-
z›rlama sürecine girdik. ‹fl kazalar›na dair
somut veriler yani rapor ve belgesel ç›kt›.  

Raporun içeri¤inden bahsetmek gere-
kirse...

NNeevvrraa  AAkkddeemmiirr::  "Tuzla Tersaneler
Gerçe¤i" adl› haz›rlam›fl oldu¤umuz rapor,
ifl kazalar›n›n etraf›nda ördü¤ümüz bir
çerçevede oldu. Asl›nda "‹fl kazas›" kav-
ram› içimize sinen bir kavram de¤il.
Çünkü bakt›¤›m›zda bu durumun kaza
olup olmad›¤› konusunda ciddi sorgulama-
lara gidiyoruz. Bu  rapor, ifl kazalar› bü-
tününe odaklaflt›; ama konuyu genifl bo-
yutlu olarak ele ald›k. ‹flçilerin evlerin-
den, çal›flma koflullar›na hatta gidip gel-
dikleri yol güzergahlar›ndan tutunda gece
çektikleri s›k›nt›lara kadar iflçilerin sorun-
lar›na dikkat çekmeye çalfl›t›k.

Raparun yöntemine bakarsak di¤erle-
rinden ay›ran özelli¤i neydi?

AAssll››  OOddmmaann:: Asl›nda ifl kazalar› üstü-
ne pek çok rapor vard›. Bafllang›çta kul-
land›¤›m›z rapor, Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤›'n›n haz›rlad›¤› raporuydu.
Bu rapor istatistiklerden olufluyordu. Ayr›-
ca sektör bilgisi sadece sermayenin dilin-
den kurulmufltu. Kendi yapt›¤›m›z raporu
semayenin hegomonik dilinden biraz kur-
tarmak istedik. Çünkü amac›m›z  yaflayan
bir fley yaratmakt›. ‹fl kazalar›n›n 4 mes-
lek grubundan tan›kl›lar›n›n oldu¤u fikrin-
den yola ç›kt›k. Çünkü tan›kl›k bizim
aç›m›zdan önemli bir bilgiydi. Hekimler,
avukatlar, ifl kazas› geçiren kiflliler ya da
onlar›n yak›nlar›n› ve son olarak da mü-
hendislerin tan›kl›klar›na bafl vurduk. D›-

flar›da durdu¤umuz yabanc›laflt›¤›m›z de¤il
de hissetti¤imiz bizim sorunumuz haline
getirdik. O yüzden ifl yeri tan›kl›klar›n› ifl
kazalar› geçiren kiflilerle ve yak›nlar›yla
mülakatlar› Asl›'yla ben yapt›m. Mühendis
tan›l›klar›n› TMOK il koordinasyon top-
lant›s›na kat›lan Mühendisler ald›. ‹fl yeri
hekimlerini ‹stanbul Tabip Odas›ndan,
avukatlar›n tan›kl›klar›n› L‹MTER ‹fi in
avukatlar› ele ald›. Yöntem aç›s›ndan
farkl›l›k yaratan fley, hiç istatistik bilgi
kullanmad›k. Bizim taban›m›z istatiki bil-
gilerdi; ama biz o bilgiyi dönüfltürmek is-
tedik. Sonuç olarak bu oluflturdu¤umuz
bilgiyle kamuoyu yaratabildik. Gazetelere
bakt›¤›m›zda A¤ustos ay›n›n bilgisiyle bu-
günün bilgisi aras›nda da¤lar kadar fark
vard›. Biz gerçe¤in kendisinden yola ç›-
karak bir fleyler yapmaya çal›flt›¤›m›z için
bir tak›m öngörülerde bulunabildik. Bu
öngörülerle maalesef gerçekleflti. 

Raporun iflçiye karfl› oluflturulmufl
söylemleri k›rd›¤›na inan›yor musunuz?

NNeevvrraa  AAkkddeemmiirr:: ‹hracat söylemi art›fl›,
büyüme fetiflizmi bunlar›n ne yaz›k ki
sorgulutan bir fleye dönüflmedi ama biraz-
c›k olsun o iflçiye yüklenen söylemi k›ra-
bildik çünkü hem ölen iflçi hem de suç-
lanan iflçi. Çünkü kendi dikkatsizli¤i yü-
zünden ölmüfl oluyor. Bu çok a¤›r bir
bedeldir. 'En az›ndan biraz olsun bu iflte
sermayenin de pay› olabilir mi’yi sorgu-

latmak önemli bir fleydi. Pek sonuca
ulaflmad› ama ulaflmas›n› bekledi¤imiz
fleyler oldu. TBMM’ de alt komisyonlar›n
oluflmas›… kamuoyu bask›s›yla bir yere
gidebilirdi. Bunun bir yat›r›m fikri oldu¤u
yerleflebilir. Bizim aç›m›zdan önemli bir
deneyim alan› olmas›n›n nedeni birçok bir
araya gelmeyen kurumun art›k bir araya
gelerek ifl yap›yor olmas›yd›. Çünkü bu
iflten herkesin can› yanm›fl. 

Belgesele dönecek olursak belgeselin
oluflma süreci nas›l geliflti?

PPeettrraa  HHoollzzeerr::  Bin kelime yerinde bir
resim daha çok fley anlat›r "‹flçiler, Ge-
miler ve Tersaneler Nereye?" diye 17 da-
kikal›k bir belgesel yapt›k. Bir hafta için-
de bu belgesel haz›rland›. Bu film tam
da raporun bitme aflamas›nda  veriler ka-
fam›zda oturmuflken bafllad›. Sosyal tespit-
leri nas›l birlefltirebilece¤imizi düflündük.
çünkü belgeselin  görsel dili vard›. rapo-
run da yaz›l› bir dili. Bu konuda L‹M-
TER ‹fi sendikas›n›n baz› çekinceleri ol-
du. onlar görüntülerde sendikal ifade tar-
z›nda daha do¤rudan ifade ar›yordu. Biz
daha dolayl›, çarp›c› bir  ifade bulmufl-
tuk. Çünkü onlar oradaki direniflin pasif
gösterilmemesi istedi. bizim amac›m›z ise
yeni bir dil aramakt›. 70lerin zaman› geç-
mifl diye düflünüyorduk. bu yüzden  al-
ternatif bir dil kurman›n yollar›n› arad›k.
raporun dili bir kad›n taraf›ndan yaz›lm›fl-

t›. Belgesel içerisinde tamamen erkek
sektörü olan tersanede, iflçilerin ifllerine
devam etmesi kad›nlar›n örtük gizli rolü
ortaya ç›kt›. Filmde ana aksamalarla daha
çok Rukiyenin eflini kaybetmesi bu olay-
dan sonra sendikayla iliflki kurma sürecini
kaps›yordu. böylece tersanelere orada çal›-
flan iflçileri var eden içinde çeliflkileri ta-
fl›yan kad›n alan›ndan bakm›fl olduk.  

NNeevvrraa  AAkkddeemmiirr::  ‹flçilerin sosyal hakla-
r›n emek maliyetlerinin bu kadar düflük
olmas›, emek maliyetlerinin düflürmesi ka-
d›n›n üstüne daha çok  yük bindiriyor.
bunun görülmesi bizim aç›m›zdan önemli.
çünkü bu çal›flma üretim alan›n› da evi
de kaps›yor. bu durumu ortaya koymak
gerekiyordu. Bu bafltan bilemdi¤imiz bir-
fleydi. tamamen erkeklerin çal›flt›¤› tersane
sektöründe sektörün devam etmesini sa¤-
layan bir kad›n alan› var. ama onlar ça-
›fllm›yor san›l›yor. asl›nda türkiyenin bü-
yük bir sektörünü finanse ediyor. bunu
parasallaflt›rmadan yap›yor. ihracat fetifliz-
minin alt›nda bu da yat›yor. 

Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’n-
de gösterilecek olan belgeselden bahse-
dersek...

AAssll››  OOddmmaann::  ‹kinci belgesel film için
yol yordam ö¤renmifl olduk.neyi nereden
çekece¤imizi ö¤rendik. ilk belgesel daha
kapsaml› bir hal  ald›.Beksav'›n yapt›¤›
film iflçilerin direnifli üzerineydi daha ön-
ce yap›lan "Metal Yorgunlu¤u" bir ifl gü-
nü üzeriniyeydi. biz de rapordan sonraki
dönüflümü yans›tmaya çal›flt›k. ‹fl güvenli-
¤i ne demek bunu ç›karmaya çal›fl›yoruz.
bu durumu günlük hayata dönüfltürmeye
çal›fl›yoruz. "TUZLA" belgeseli profesyo-
nel ama ruhu hala amatör. Rapor için in-
celeme yapt›¤› yere girdi¤i DESAN koor-
dinasyonu incelemesi olduktan sonra iste-
di¤i çekimler yap›ld›. Komisyon ifliyle fil-
min yapabildikleri birbiriyle örtüflebiliyor.
Bu da asl›nda bir kazan›m raporun etkile-
riyle bu çekimler yap›ld›. 8 tane tersan
amaçl› firma var. oray› bir bölge olarak
almak laz›m. 

NNeevvrraa  AAkkddeemmiirr::  Mekan›n bu girilemez
olmas› dayan›flmay› art›ran birfley oluyor. 

CANDE⁄ER MURADO⁄LU

Tuzla’n›n öteki dili
Tuzla tersanelerinde meydana gelen ifl kazalar› rapor haline getirildi.
D‹SK/Limter-‹fl Sendikas›, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i -

‹stanbul ‹l Koordinasyonu, ‹stanbul Tabip Odas› ve ‹stanbul ‹flçi Sa¤l›¤›
EnstitüsüTuzla Tersaneler Bölgesi ‹zleme ve ‹nceleme Komisyonu’nu

oluflturdu. Bu komisyon, "Tuzla Tersaneler Gerçe¤i" adl› bir rapor
haz›rlad›. Nevra Akdemir, Asl› Odman ve Petra Holzer’in rapor ve rapor

sonucu oluflan belgesele iliflkin söyledikleri...  

ÇÇaall››flflmmaallaarr››nn››zzddaa bbeellggeesseell  yyaa  ddaa  kkuurrgguu--
ssaall  ssiinneemmaayy››  kkuullllaann››yyoorr  mmuussuunnuuzz??  

Sendikal çal›flmalar›m›z›n e¤itim ve
kampanyalar aya¤›nda sinemay› kullan›yo-
ruz. Üyelerimiz için toplu film gösterimleri
yaparak, onlar› ilgilendiren, sorunlar›n› içe-
ren filmleri gösteriyoruz. Sinema hem top-
lu olarak izlenmesi hem de gerçekli¤i yeni
bir bak›fl aç›s›yla, izleyenler için yeniden kur-
gulayarak onlara sunan görsel diliyle kitlele-
rinin daha kolayl›kla kat›labildikleri bir ileti-
flimsel sürecin bafllat›lmas› anlam›nda
önemli bir yard›mc› ö¤e. 

SSeennddiikkaann››zzddaa  eettkkiinnlliikklleerriinniizzii,,  eeyylleemmlleerrii--
nniizzii,,  ddiirreenniiflfllleerriinniizzii  kkaayyddeeddeenn  pprrooffeessyyoonneell  bbiirr
bbiirriimm  vveeyyaa  ddoonnaann››mm  vvaarr  mm››??  

Sendikam›zda istihdam etti¤imiz ve sü-
rekli hizmet ald›¤›m›z görselleri kay›t alt›na
alan  bir birim henüz yok. Fakat önemli ol-
du¤unu ve arflivlenmesi gerekti¤ini düflün-
dü¤ümüz yürüyüfl, toplu sözleflme görüfl-
meleri, toplant›, panel ve bunun d›fl›ndaki
kitlesel etkinliklerimizi kay›t alt›na almak
üzere d›flar›dan profosyonel bir hizmet sa-
t›n al›yoruz. Kronolojik olarak titizlikle haz›r-

lanm›fl, görsellerden oluflan bir arfliv olufl-
turduk. E¤itimlerimizde kullan›yoruz. Bu-
nun d›fl›nda sendikam›z›n belgeselini haz›r-
l›yoruz. Özellikle yaflad›¤›m›z son toplu söz-
leflmemizdeki grev oylamas› sürecini ve
sendikam›zla beraber Türkiye iflçi s›n›f›n›n
tarihinin de özetlendi¤i, son derece e¤itici
olaca¤›n› düflündü¤ümüz bu belgeseli iler-
leyen zamanda s›n›f kardefllerimizle de pay-
laflmay› ümit ediyorum.

FFeessttiivvaalliinn  ddüüzzeennlleeyyiicciilleerrii  aarraass››nnddaass››nn››zz,,
bbuu ççaabbaayy››  nneeddeenn  ggeerreekkllii  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??

Okumak kültür olarak çok içsellefltire-
bildi¤imiz bir kavram olamad› henüz. Özel-
likle iflgücü piyasalar›nda çal›flanlar›n kendi-
ne ay›rd›¤› vaktin yetersizli¤i önemli bir so-
run, bunun yan›nda kitap, sinema vb. kül-
türel alanlar›n tüketimi çal›flanlar için lüks
tüketim haline gelmifl durumda, bu neden-
le iflçilerin bilgiye ulafl›m› yeni iletiflim tekno-
lojilerine ra¤men giderek düflüyor. Kitleler
bu süreçte popüler kültürün denetimine gi-
riyor ve televizyon seyircisi olarak onlar›
kendilerine yabanc›laflt›ran tüketim kültürü
içersinde her fleyi unutmay› tercih ediyorlar.

Çal›flanlar›n gitmek için tercih etti¤i filmle-
rinde ise popülaritesi ve gifle rakamlar›, rek-
lam›n›n yo¤un yap›ld›¤› filmler olmas› bu
kültürün bir sonucu. Sinema sektöründeki
tekelleflme tercih flans›m›z› k›s›tlayan baflka
bir olgu. Eme¤e yönelik ve gifle beklentisi
son derece düflük belgesel ve filmlerin ya-
p›mc›lar taraf›ndan tercih edilmedi¤i, finan-
se edilme noktas›nda zorluklar oldu¤unu
biliyoruz. Bu anlamda popüler kültüre karfl›
muhalif bir kültürel hatt›n yarat›lmas› için
“‹flçi Filmleri Festivali”nin oldukça önemli bir
olanak sundu¤una inan›yorum. ‹flçileri ken-
di emek süreçlerinden nefret eder hale ge-

tiren,  kendilerine yabanc›laflt›ran kültür en-
düstrisinin popüler filmleriyle “ak›l yitimi”
yaflamlar›n› engellemek için onlara ayna tu-
tan ve unuttuklar› tarihlerinin, de¤erleri ye-
niden an›msatarak geçmiflten gelece¤e
uzanan bir mücadelenin parças› k›lmak,
kültürel bir dönüflüm yaflamalar›n› sa¤la-
mak muhalifler için önemli bir görevdir. Bu
anlamda sinema en etkili iletiflimsel araçt›r.
Baflka bir dünyan›n mümkün oldu¤unu ifl-
çilere ancak iflçi filmleri anlatabilir, Hollywo-
od filmleri de¤il.

GGeenneell  oollaarraakk  kküüllttüürr--ssaannaatt  ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn
eemmeekk  mmüüccaaddeelleessii,,  sseennddiikkaall  mmüüccaaddeellee  aaçç››--
ss››nnddaann  öönneemmii  ssiizzccee  nneeddiirr??  

Toplumsal kültürü dönüfltürme amac›-
na sahip örgütlenmelerinin sanat ve kültür-
den uzak kalmalar› olas› de¤ildir. Toplumsal
mücadele kültürel bir birikim sürecine gön-
derme yapar, mücadele sürecinde kitlelere
yeni bir dünyan›n mümkün olabilece¤ini
gösterirken, yeni bir dil ve eylem biçimi de
yaratmaya çal›fl›rlar. Sendikal mücadele aç›-
s›ndan da  kültür ve sanat alan›n›n kullan›-
m› kitlelerle daha iyi iletiflim kurulmas›n›n
önünü açarr. Kitleleri popüler kültür d›fl›nda
onlar›n yaflam›yla ilgili, s›radan insanlar›n
yaflamlar›n› konu alan ve var olan dünyan›n
d›fl›nda bir dünyay› yaratacak güce sahip ol-
duklar›n› onlara an›msatan kültür ve sanat
üretimleri, emek mücadelesinin toplumsal-
laflmas› için oldukça önemlidir.

Eylem Atefl
Türk-‹fl Hava-‹fl

Hollywood iflçinin
dilinden anlamaz



Zonguldak’tan Paflabahçe’ye
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Sekiz saat vardiyayla çal›flan, kö-
mür karas›ndan sürmeli gözleriyle ma-
dencileri belgelemek üzere bafllad› fo-
to¤raf yolculu¤u. Girene “u¤ur ola”
ç›kana “geçmifl olsun” temennileri ve
“Düflün, flimdi kazay› önleme s›ras›d›r.
Unutma, seni evde bekleyenlerin var”
uyar› tabelalar›na karfl›n, üzerinde
bayrak örtülü cenazelerin bir türlü ön-
lenemedi¤i madencilerin hikâyesiydi
öncelikli dert. Zonguldak’ta yaflayanlar
için madenden baflka ekmek kap›s›
yoktu. Zonguldak, madencisi, esnaf›,
memuruyla mecburdu madene. Ve
1990 Kas›m ay›nda, bütün Zonguldak
sokaklardayd›. Ocakta yeme¤ini b›ra-
kan kad›nlar, çocuklar›yla birlikte yü-
rüyüfle kat›l›p, slogan at›p evlerine
dönüyorlard› yine. Eylem gündelik ya-
flam›n bir parças›yd›.

Ard›ndan 1991 Ocak ay›nda, ‹z-
mit’ten bir direnifl haberi duyuldu.
Maga Deri Fabrikas›’nda çal›flan iflçi-
ler fabrikay› iflgal etmifllerdi. Haks›z
yollarla, yasal tazminatlar› ödenmeden
ç›kar›lmak istenen iflçiler, iki ay sü-
reyle iflyeri yemekhanesinde yat›p
kalkt›lar. Yemek masalar› ve yere ya-
t›r›lm›fl çelik dolaplar üzerine serilen
battaniyelerle yataklar›n› oluflturdular.
Ramazan› burada geçirdiler, oruç tut-
tular, ziyarete gelen aileleriyle, göz-

yafllar› içinde bayramlaflt›lar.
Patronlar› Ali fien’e bafllardaki k›r-

g›nl›k, giderek k›zg›nl›¤a dönüflüyordu:
“Jandarma göndermifl üzerimize, gel-
sinler bakal›m” diyorlard›.

Derken Paflabahçe direnifli bafllad›
1991 Temmuz ay›nda. Karton kutular-
dan evler, bar›naklar yapt›lar fabrika
bahçesine, bu kutu evlere pencereler
açt›lar. Can katt›klar› camdan bardak-

larda çay ikram ettiler gelenlere. “Var
ya abla, yirmi dört saat vardiyal› ça-
l›fl›r›z biz, çay sigara içemeyiz ara
verip de. Biz burada bir kent gibiyiz,
güçlüyüz, deste¤imiz var, esnaf-halk
hep birlikteyiz. Kasap haber yollam›fl
zaten, etler kokacak diye.” Beykozlu-
luk ortak özellik, t›pk› Zonguldakl›l›k
gibi.

“Ah iflte bilmiyoruz ki, o zaman

Zonguldak’ta grevler oldu¤unda flalter
indirmek varm›fl.”

1991 A¤ustos ay›; Çorum Bayat
köyü, Karakaya madenleri. ‹flveren
k›zg›n, atefl püskürüyor. “Kimse eleba-
fl›s› öne ç›ks›n” diye ba¤›r›yor. “‹flçi
komple ç›kt›” diye gülerek anlat›yor
Muhammed. “Ben sendikal› iflçi iste-
mem, hepiniz … olun gidin” sözüyle,
çantalar›n› alan iflçiler, önce iflyerinin
yak›n›ndaki düzlükte direnifle bafll›yor-
lar. Sonra iflverenin s›n›rlar›n› iflgal
etmeme düflüncesiyle “Direnifl Tepesi”
efsanesi bafll›yor. 

Yaln›zca üzerlerindeki gömleklerle
direnifle bafllayan iflçiler, zamanla bu-
rada bir da¤ köyü kuruyorlar. Derken
bir gece bir araba geliyor, afla¤› yo-
lun bafl›na. Araban›n farlar› önce ya-
n›yor, sonra sönüyor. Sonra bir kur-
flun uçuyor havada, bir iflçinin montu-
nu delip geçiyor. 

“Ana avrat, çoluk çocuk, kundakta
yatan bebe¤e bile yahu… Ço¤u o za-
man a¤lam›flt› yahu…” derken gözleri
doluyor bir iflçinin. Bu sergi, art›k ifl-
çiler sendikal› oldu¤u için iflten at›l-
mas›n, jandarman›n kurflunu iflçinin
yak›n›ndan geçmesin, kundakta yatan
bebe¤e küfredilmesin diye, yaln›zca
an›msamak için haz›rland›. 

SEV‹L ÜZREK

Festival Kaz›m Koyuncu’yla ‘karfl› yakada’
Uluslararas› ‹flçi

Filmleri
Festivali’nde bu

y›l ‹stanbul’da
gösterimler

Kaz›m Koyuncu
Kültür Merkezi

sayesinde
Anadolu

yakas›na da
tafl›nd›. Merkezin
kurucu sekreteri

Özge Ozan,
kültür merkezinin

hikâyesini
gazetemiz için

kaleme ald›

Festival’de bu y›l Sevil Üzrek’in 1990 ve 1991 y›llar›ndaki dört ayr› iflçi direniflini aktard›¤› foto¤raflar›ndan oluflan ‘Direniflin Gündelik Halleri’  bafll›kl›
sergisi de izleyicilerle bulufluyor. Üzrek, sergiye konu etti¤i Zonguldak, Maga, Paflabahçe ve Çorum direnifllerinin hikâyesini gazetemize yazd›

25 Haziran 2005’te kaybetti¤imiz Kaz›m
Koyuncu’nun ismini tafl›yan Kültür Merke-
zimizin kuruluflunu haz›rlayan süreç, ailesi-
nin, Kaz›m Koyuncu’nun stüdyo ortam›nda
kaydedilen flark›lar›n› yay›nlama karar› al-
mas› ve Halkevleri’nin böylesi bir albümün,
Kaz›m Koyuncu’nun yaflam› boyunca sa-
vundu¤u insani, toplumsal, sanatsal de¤erleri
bugüne ve gelece¤e tafl›makta köprü olufltu-
rabilece¤i fikriyle albümün yap›mc›l›¤›n›
üstlenmesi ile bafllad›.     

Halkevleri, “Dünyada Bir Yerdeyim”
ad›n› tafl›yacak albümün ç›k›fl sürecinde, bu
albümle aç›¤a ç›kacak tüm de¤er ve ola-
naklar›n, Kaz›m Koyuncu’nun müzi¤ini ve
eflitli¤e, özgürlü¤e, bar›fla ve halklar›n kar-
deflli¤ine inanc›n› yaflatacak ve yayg›nlaflt›ra-
cak; sanat ve kültür alan›nda tüm bu de-
¤erlerle kaynaflm›fl bir üretim ve paylafl›m
sürecini yaratmay› ve süreklili¤ini sa¤lamay›
amaçlayacak bir Kültür Merkezi’nin olufltu-
rulmas›na aktar›laca¤›n› aç›klad›. Kaz›m Ko-
yuncu Kültür Merkezi (KKKM), ancak, bu
fikri benimseyen herkesin kolektif eme¤i,
düflüncesi ve yarat›c›l›¤› ile yaflam bulabilir-
di. Çok say›da insan, KKKM gönüllüleri
olarak merkezi kurmak üzere yola ç›kt›. 

Merkez gönüllülerinin ilk ortak çal›flmas›
ise, çal›flmalar›n sürdürüldü¤ü binan›n Hazi-
ran 2007’de kiralan›p Kültür Merkezi’ne
dönüfltürülmesi için gereken tadilat›n yap›l-
mas› oldu. Kültür Merkezi gönüllüleri, pro-
jenin haz›rlanmas›ndan, gerekli olanaklar›n
yarat›lmas›na ve iflçili¤ine kadar dört ayl›k
tadilat›n her aflamas›nda birebir yer ald›. 20
Eylül 2007’de yap›lan dernek baflvurusunda
eme¤i geçen 123 kifli kurucu üye oldu. 

Kültür Merkezi çal›flma ilkeleri ve anla-
y›fl› gönüllülerin yapt›klar› tart›flmalar sonu-
cu belirlendi. Kültür Merkezi tüm iflleyiflin-
de kolektif düflünsel ve pratik üretimin des-
teklemeye, üretilenlerin paylafl›m›n›n sa¤la-
naca¤›, toplumsal yaflam›n öznesi olan in-
sanlar›n, sanatsal-kültürel üretim süreçlerinin
ve bu süreçlerin yönetiminin de do¤rudan
oluflturucusu, öznesi ve denetleyeni haline
geldi¤i bir biçimi üretmeye, hayata geçirme-
ye çal›fl›yor. 

Kültür Merkezi’nde atölye bafll›klar›,
atölyelerin içerik, program ve çal›flma yön-
temleri belirli sanat disiplinlerinde çal›flma
yapmak isteyen ve Kültür Merkezi’nde o
çal›flmalar›n kurulmas›n› talep eden gönüllü-
lerin biraraya geldikleri haz›rl›k toplant›lar›

ile belirleniyor. Atölye çal›flmalar›nda  her-
kes için eflitsiz koflullarda belirginleflmifl
olan bilgi, yetenek, bilinç ve eme¤in; ko-
lektif bilgiye, yetene¤e, bilince ve eme¤e
dönüflmesi amaçlan›yor. 

Atölye kat›l›mc›lar›ndan herhangi bir
maddi bedel talep edilmedi¤i gibi atölye
çal›flmalar›nda bilgi ve deneyimlerini payla-
flacak olan e¤itmen ve atölye yürütücüleri
de çal›flmalara gönüllü olarak kat›l›yorlar.
May›s ay› itibariyle merkezde fian, Ba¤la-
ma, Piyano, Yan Flüt, Gitar, Perküsyon,
Keman, Davul, Tulum ve Temel Müzik
E¤itimi Atölyeleri, Sinema, Foto¤raf, Yarat›-
c› Drama, Resim, Felsefe ve Edebiyat
Atölyeleri çal›flmalar›n› sürdürüyor. 

KKKM bu y›l ‹flçi Filmleri Festivali’ni
destekleme karar› ald›. Çünkü, eme¤in hiç
olmad›¤› kadar de¤ersizlefltirildi¤i bir ortam-
da “dünyadaki en önemli de¤er emek ver-
mektir, yaflam emek demektir” demekten
vazgeçmeyen ve hep emekçilerin, kenarda
kalm›fllar›n, yoksullar›n yan›nda olan Kaz›m
Koyuncu’nun ismini tafl›yan bir kültür mer-
kezi olarak tüm dünyadan emekçilerin ya-
flamlar›n› ve mücadelelerini görünür k›lan
bu festival bizim de festivalimizdir. 



3. ULUSLARARASI ‹fiÇ‹ F‹LMLER‹ FEST‹VAL‹ 23

‹flçi Filmleri Festivali’nin ‹stan-
bul’da Ahmet Soner ile birlikte yürüt-
tü¤ü Film Atölyesi dört haftal›k çal›fl-
mas›n› tamamlad›. Kat›l›mc›lara film
yap›m› konusunda temel bilgi ve be-
ceri kazand›rmay› hedefleyen atölye
kat›l›mc›lar› çok say›da film projesi
üretti. Daha kapsaml› bir Film Atöl-
yesi planlamaya karar veren atölye
kat›l›mc›lar› bir araya gelmeye devam
ediyor. Biri belgesel ve biri de k›sa
film olmak üzere iki projeye öncelik
vererek çekim haz›rl›klar›na bafllad›. 

Kat›l›mc›lar›n k›sa sürede kaynafl-
mas›n› sa¤layan ve proje üretme ko-
nusunda cesaretlendiren atölyenin bu
baflar›s›nda sevgili Ahmet Soner’in ro-
lünün büyük oldu¤u kat›l›mc›lar›n or-
tak görüflü. Bu arada atölye çal›flma-
lar›na kat›larak bilgi ve deneyimlerini
paylaflan; Sinan Güngör ve Emrah
Dönmez’e teflekkürlerimizi sunuyoruz
ve sözü kat›l›mc›lara b›rak›yoruz. 
Ahmet Soner
Festivalin 3.sünün yap›l›yor olmas› bu
iflin tuttu¤unu gösteriyor. Sonra, An-
kara, ‹stanbul, ‹zmir ve birçok flehir
daha var ve oralara yay›lmas› da hofl
bir fley. Tabii ayr›ca ben neden hofl-
land›¤›m› da söyleyeyim. Befl y›l ön-
ce Abdullah Bafltürk ‹flçi Öyküleri
Yar›flmas› yapmaya bafllad›k ve hala
devam ediyor ve befl kitab› bas›lm›fl
durumda. ‹flçi Filmleri Festivali’nin de
yap›l›yor olmas› ayr›ca iyi bir geliflme
oldu. Bu zaten benim hep arzulad›¤›m
bir fleydi. ‹flçi öykülerinden sonra iflçi
romanlar›na ve ard›ndan da iflçi senar-
yolar› ve ard›ndan da iflçi filmlerine
geçecektik. 

Türk sinemas›nda 6000’in üzerinde
konulu film çekilmifl bugüne kadar.
Aralar›nda çok az iflçi filmi var. Bun-
lar› tarad›¤›m›z zaman do¤rudan do¤-
ruya iflçi s›n›f› ile ilgili filmlerin say›-
s› iki elin parmaklar›n› geçmiyor. Bu
aç›dan bakt›¤›m›zda da iflçi filmleri
festivalinin her y›l yap›l›yor olmas› ifl-
çi s›n›f› konulu film yapmay› özendir-
mesi aç›s›ndan da çok önemli ve bu
ifllevi yerine getirece¤ine inan›yorum.  

Süheyla Ekemen
'Göze alabildi¤imiz bedel kadar özgü-
rüz' gerçe¤inden ve onurlu her insan›n
en önemli de¤erlerinden biri oldu¤unu
düflündü¤üm özgürlükten yola ç›karak
öncelikle flunu söylemeliyim ki, gün-
lük hayat›m›zda özgürlü¤ü yakalayabil-
di¤imiz s›n›rl› mekanlardan biri Film
Atölyesi. Ne ö¤rendi¤imden daha çok
neden buraday›ma gülümser yan›tlar
bulabildi¤im bir ortam. Çocukken ha-
yat› anlamaya, anlamland›rmaya, belki
de çekilebilir k›lmaya bir araç gördü-
¤üm sinema zamanla tutkular›mdan
biri haline dönüfltü. Ama flimdi; iflçi
filmleri festivali, sinema seminerleri
ve en son film atölyesi ile sinema
anlay›fl›m yeni bir kimlik kazand›.
Göstermenin ve görmenin belirli bir
sorumlulu¤u var. Bir yalan› gerçek,
bir do¤ruyu yanl›fl gibi gösterebilirsi-
niz, gördü¤ünüz her fleye inanabilirsi-
niz. Ya da durur her fleyi sorgulars›-
n›z. Sorgulayabilmek için bence bil-
meli ve özgür düflünebilmeliyiz. Film
atölyesi öncelikle bunu sa¤lad› bende.
Önceden seyretmifl oldu¤um hemen
hemen her filmi bir kez daha seyret-
me flans›m ve zaman›m olabilse kefl-
ke. fiimdi yüre¤imle görebildi¤imi, bir
baflkas›na nas›l gösterebilece¤imin pe-
flindeyim. Böyle bir filmi bir gün çe-
kebilece¤ime inan›yorum. Bir kifli sey-
retse bir dünya demek. Teflekkürler
film atölyesine, teflekkürler Say›n Ah-
met Soner'e ve teflekkürler isimlerin-
den önce gözleriyle tan›fl oldu¤um ar-
kadafllara.
Evrim Tosun
Bu atölyenin bana çokfley kat›¤›n› bi-
liyorum. Hele flimdi film çekecek ol-
mak bana heyacan veriyor ve kendimi
iyi hissediyorum. 
Metin U¤umlu
Bu tür atölyelerin ço¤almas› gereki-
yor. Sanat›n tekelde toplanmamas› ge-
rekiyor. Biraz daha amatör bir çal›fl-
man›n gerekli oldu¤unu düflünüyorum.
‹flçi olarak gündelik olarak yaflad›¤›-
m›z s›k›nt›lar›, çeliflkileri ve çat›flmala-
r› görsel olarak ekranda görmek beni

mutlu ediyor. Bu anlamda iflçi filmle-
rinin sendikalarda ve di¤er iflçi kesim-
lerinde gösterilmesi çok önemli. Bu
filmleri s›n›fa tafl›mam›z ve s›n›f›n da
kendi hayat›n› ekrandan görmesi gere-
kiyor. 
Özgüç Çeçi
Yaflanm›fl olan›n ekranda gösterilmesi
için bunun bir skandal olmas› gerek-
miyor bence. Hayat›m›zda karfl›laflt›¤›-
m›z ve yaflad›¤›m›z zorluklar›n, asl›n-
da hayat›n kendisinin en basitinden
perdeye yans›t›lmas› gerekti¤i taraftar›-
y›m. Bu atölyeye hayat›n farkl› alan-
lar›ndan gelen insanlarla, iflçilerle bir
arada olmak ve beraber üretmek için
geldim. Projeler k›sm›na geçmek beni
heyecanland›r›yor. Devam etmesini di-
liyorum. 
Ebru Çay›r
Sinema her türlü mücadele alan›n› ak-
tarmak aç›s›ndan büyük olanaklar su-
nuyor. Atölyeyi bireysel olarak bir to-
hum gibi nitelendiriyorum. dört hafta-
l›k bir fleye bafllarken, bir fleyin ç›ka-
bilece¤ini ve benim de bunun içinde
olabilece¤imi düflünemezken flimdi ile-
riye dair birçok proje olufltu kafamda.
atölyemizde iflçi arkadafllar›n da olma-
s› ve anlatt›¤›m›z insanlar›n kendi
kendilerini anlatma flans›n›n onlara ve-
rilmifl olmas› ek olarak mutluluk veri-
ci oldu. 
Gülrihan Dinç 
Y›llard›r tiyatro ile u¤rafl›yorum, sine-
ma sektöründen kifliler ve kurumlarla
yak›n iliflkilerim var. Bu atölye önce-
sinde herhangi bir Sinema Atölyesine
kat›lmad›m. ‹flçi Filmleri Atölyesi, si-
nema ile ilgili bir altyap› edinmek
aç›s›ndan bana çok daha s›cak, çok
daha yak›n geldi. Hem iflçi s›n›f›na
dair filmlerin üretiliyor olmas› hem
iflçi s›n›f›n›n sorunlar›n› dile getirmesi
hem de iflçi s›n›f›n›n kendi ait oldu-
¤um s›n›f olmas› ve dünyadaki de¤i-
flim dinami¤inin s›n›fsal temeli olmas›
nedeniyle bu atölyeye geldim. Bu ve
benzeri özgür üretim alanlar›n›n çok
daha fazla olmas› gerekti¤ini düflünü-
yorum. ‹flçi Filmleri Atölyesi dünya

üzerinde yaflanan sorunsallar› vizörden
bakarak etik, estetik kayg›larla aktara-
cak; bu öncelikli olarak benim için
önemli bir kazan›m diye düflünüyorum
ama en çok da sektör için büyük bir
kazan›m olacakt›r, tabii ki sektör bu
süreci yakalayabilirse. Verimli ve dü-
zeyi yüksek alternatif bir atölye oldu,
çok daha uzun süreli olmas›n› ister-
dim. Eme¤i geçen herkese teflekkür.
Meryem Oruç 
Görselli¤in her yerde oldu¤u böyle
bir dönemde emekçilerin sesinin solu-
¤unun ç›kmamas› beni rahats›z ediyor-
du. Film sektöründen insanlar ise hep,
“pahal›, yap›lamaz, edilemez” diye ko-
nufluyorlard›. Kendi kendime hep bun-
lar yalan söylüyor diye düflünüyor-
dum. Buraya geldikten sonra gerçek-
ten yalan söylediklerini daha çok dü-
flünmeye bafllad›m. Umar›m bu çal›fl-
malar devam eder ve bu atölyeler ço-
¤al›r ve onlar› susturabiliriz. Çünkü
kendi ayaklar›m›z üzerinde durdu¤u-
muz zaman gerçekten bir fleyler yapa-
biliriz diye düflünüyorum. 
Merthan Özcan
Egemen s›n›f›n sanat üzerinden de bal
gibi gerçeklefltirmekte oldu¤u propa-
gandas›, yani egemen fikirlerini yay-
ma ve kal›c›laflt›rmadaki becerisi kar-
fl›s›nda bizim de ezilenlerin yaflamlar›-
n› dert edinen, baflka bir dünya düflle-
yen insanlar olarak tam da ad› üstün-
de gö¤sümüzü gere gere iflçi filmleri
çekmemiz, festivallerini düzenlememiz
gerekiyor.

Baflta bu nedenden ötürü, bu atöl-
yede bulunmaktan çok memnunum.
Hem sinemay› seven hem de baflka
bir dünya isteyen, ezilenlerden yana
saf tutan insanlarla birlikte oldu¤umu
görmek beni fazlas›yla mutlu etti, edi-
yor. Ama as›l büyük keyif ço¤u be-
nim gibi özellikle teknik bilgisi yeter-
siz ama ö¤renmeye gerçekten hevesli
arkadafllar olarak birlikte, kolektif bir
flekilde ö¤renecek ve üretecek olma-
m›z.

Ve gördü¤üm kadar›yla bunu ger-
çeklefltirece¤iz. Ç›karaca¤›m›z film -
evet, belki birçok eksi¤i, kusuru ola-
cak- ama bizim olacak ve 'do¤ru' bir
film olacak. Do¤ru bir ifl yapm›fl ola-
ca¤›z!
Nezir Ba¤c› 
Atölye deneyimim olmad›¤› için s›k›c›
olaca¤›n› düflünmüfltüm. Ancak atölye-
deki samimi ortam ve Ahmet Hoca-
’n›n mizahi üslubuyla anlatt›¤› öykü-
lerden sonra ikinci ve daha kapsaml›
atölyeyi sab›rs›zl›kla bekliyorum. 
P›nar Garip 
Söylenecek çok fley var asl›nda atöl-
yeye dair. Özetle tamamen amatör
olan benim için bir ufuk çizgisi nite-
li¤inde. Yine de yetmedi daha uzun
ömürlü olmas› dile¤iyle.

MMEEHHMMEETT  TTOOKK  

Festival art›k ‘üretime geçti’

Ankara yeni sürprizlere haz›rlan›yor 
Bu y›l Uluslararas› ‹flçi Filmleri kapsam›nda Ankara’da

oluflturulan ‹FF Film Atölyesi, 3–24 Nisan tarihleri ara-
s›nda, her biri sineman›n farkl› alanlar›na iliflkin dört ça-
l›flma gerçeklefltirdi. Atölyeye düzenli kat›lan 55 kifliye
senaryo, kamera kullan›m›, kurgu ve ilgili bilgisayar
programlar›n›n kullan›m› bilgilerini içeren sunumlar›n ya-
p›ld›¤› dört ayr› çal›flma ile ‹FF Ankara Film Atölyesi
gelecekte yapaca¤› daha kapsaml› çal›flmalar için önemli
bir zemin haz›rlam›fl oldu. 5–6 May›s tarihlerinde akade-
misyenler eflli¤inde film okumalar› yapacak olan atölye,
gösterilen ilginin de etkisiyle flimdiden yak›n gelecekte
gerçeklefltirece¤i çal›flmalar› programlamaya bafllad›. 

Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’nin hedeflerinden bi-
ri olan üretken zeminler yaratma çabas›n›n yans›mas› ola-
rak oluflturdu¤umuz ‹FF Ankara Film Atölyesi, sineman›n
de¤iflik alanlar›na yönelik pek çok bilgi aktar›m›n›n yan›
s›ra kendi kimli¤ine yak›fl›r s›n›fsal içerikli çeflitli projele-
re imza atmay› hedefliyor.

Festivalin gelece¤i aç›s›ndan da önemli buldu¤umuz
atölye çal›flmalar›n›n yarataca¤› dinamizmin, yoksullar›n
kendi yaflam savafl›n›n bilgisini yine kendi elleriyle üret-
tikleri yeni zeminler yarataca¤›na olan inanc›m›zla, hepi-
mize kolay gelsin… 

ÖÖZZGGÜÜRR TTÜÜFFEEKKÇÇ‹‹
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Sinema engellilerin de hakk›

Türkiye’de sesli betimleme pek bi-
linmeyen bir yöntem. Öncelikle bu
yöntemin nas›l ortaya ç›kt›¤›ndan bah-
seder misiniz?

Görme engellilerin oluflturdu¤u “En-
gelsiz Eriflim” fikir kulübü olarak film
izlerken yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar› nas›l afla-
bilece¤imiz yolunda harekete geçmeye
karar verdik. Sonuçta biz engellilerin
ba¤›ms›zl›¤›ndan yanay›z, çünkü ba¤›ml›
olmak insan geliflimini durduran bir
olay. Görme engelli bir kiflinin istedi¤i
zaman, kimseye ihtiyaç duymadan film
izlemesi neredeyse imkâns›z. ‹nternette
yurtd›fl›nda sesli betimlemenin nas›l iflle-
di¤ini araflt›rd›k. Bu araflt›rmalar›n sonu-
cunu Bo¤aziçi Mithat Alam Film Mer-
kezi’ne götürdük. Burada son derece
duyarl› ve ilgili bir yaklafl›mla karfl›lafl-
t›k. Böylelikle gönüllü bir iflbirli¤i süre-
ci bafllam›fl oldu.

Sesli betimleme süreci nas›l iflliyor?
2006 y›l›n›n Temmuz ay›ndan itiba-

ren bu iflin dilini, teknik altyap›s›n›
oluflturmaya bafllad›k. Aktif olan 10-15
kifli. Öncelikle Kanada’dan bir film ör-
ne¤i geldi, onu beraber izleyerek mant›-
¤› oturtmak için bir metin oluflturduk.
Sonra filme simultane tercüme yap›ld›.
Bundan sonraki ad›m ise kurgu oldu.
Film zaman kodlamas› yöntemiyle ayr›fl-
t›r›ld›, dialog geçen bölümler belirlenip
metin yaz›ld›. Tabii bu metinler k›sa
anlat›mlarla, izleyiciyi s›kmadan olufltu-

ruldu. Burada filmden kopmamak, orji-
nalinden uzaklaflmamak, geri plan sesle-
rini ve müzikleri öldürmemek çok
önemli. Kas›m 2006 tarihinde de ilk
kez sesli betimleme yap›lan bir film ta-
n›t›m› yapt›k. Bu konuda bize Gürkan
Uygun, Umut Aral, Ceyda Düvenci gibi
de¤erli oyuncular çok yard›mc› oldu.
Kay›p Bal›k Nemo, Kabaday›, Sis ve
Gece, Cenneti Beklerken gibi filmlere
sesli betimleme yapt›k. 

Sesli betimleme yap›lan bir filmi iz-
lemenin görme engelli biri için di¤er
filmlerden fark› nedir?

Görme engelli biri normal bir filmin
tek bafl›na izledi¤inde ancak %20’sini
anlayabilir. Oysa sesli betimlemeli bir
filmin %90’›n› anlamak mümkündür.
Çünkü özellikle son dönemde görsellik
sinemada daha da a¤›r basmaya bafllad›.
Yan›n›zda biri size filmi anlat›rken yar-
d›mc› olsa da detaylar› mutlaka kaç›r›-
yorsunuz. Size önemli gelmeyen bir ay-
r›nt› belki de benim filmi bambaflka fle-
kilde alg›lamama yol açacak. Oysa ha-
yat detaylarda gizlidir. Görme sorunu
olmayan biri ancak sesli betimlemeli bir
filmi izlerse bizlerin neler kaç›rd›¤›n›
anlar. ‹flin güzel taraf› sesli betimleme
yapan veya böyle bir film izleyen bir
insan zamanla bu fark›ndal›¤› gündelik
hayata da yans›t›yor.

Türkiye’de sesli betimlemenin yay›l-
mas› ve profesyonelleflmesi için neler

yap›labilir? 
Daha önce de bahsetti¤imiz gibi he-

pimiz bu iflte yeniyiz ve bu yöntemin
dilini deneyerek oluflturuyoruz. Ancak
bu dil ve iflin mant›¤› oturduktan sonra
gönüllülükten ç›karak profesyonel hale
gelinebilir. Çünkü gönüllü bir çal›flmayla
y›lda 100 filmi geçmeniz imkans›z. Bi-
zim için üç önemli hedef var: Piyasada
sat›lan filmlere sesli betimleme yap›lma-
s›, vizyondaki sinema filmlerine sesli
betimleme yap›lmas› ve dijital kanallarda
sesli betimleme seçene¤inin yer almas›.
DVD ile bu ifle bafllad›k ama en önem-
lisi sinema. Sinemada kimseyi rahats›z
etmeden, kimseye ihtiyaç duymadan ku-

lakl›kla film izleyip, ç›k›flta yan›n›zdaki
arkadafl›n›zla filmi tart›flmak bir lüks ol-
mamal›. 

Neo-liberalizmin en büyük tehlikesi
tek bir insan tipi yaratmas› ve buna
uymayan insanlar›n engelli veya eksik
say›lmas›. Kapitalizm beraber yaflamay›,
empati kurmay› unutturuyor. Biz “Her-
kes Farkl› Herkes Eflit” mant›¤›ndan
yola ç›karak çal›flmaya bafllad›k. Bu
hedeflerimizi baflar›rsak bizler de gün-
demi takip edebilir, kimseye ba¤›ml›
olmadan kültürel anlamda kendimizi
gelifltirebiliriz. 

NEVRA ERTEN / PINAR HOCAO⁄ULLARI

Ömer Kavur’ur yönetti¤i “Yusuf ile Kenan”, bu y›lki festivalde görme
engelli izleyiciler için sesli betimlemeli olarak sunulacak. Sesli betimle-
meyi yapan Bo¤aziçi Mithat Alam Film Merkezi ile iflbirli¤i içindeki
Engelsiz Eriflim Grubu Gönüllüsü ve Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyoloji
Ö¤rencisi Kenan Önalan’la sesli betimleme hakk›nda konufltuk

Türk sinemas›n›n geri kalm›fll›¤› ente-
lektüel içki ortamlar›n›n olmazsa olmaz
mezelerinden biridir. Laf buradan uzan›p
Türkler’in rönesans› es geçmesine, memle-
kette heykel ve resim gelene¤i olmamas›na
gider ve alkol oran›n›n art›fl›yla paralel
olarak düflen sa¤l›kl› cümle kurma yetisi
aras›nda meddah gelene¤i ile stand up ara-
s›ndaki ba¤lant›lar kurulur. Mevzu 'suret'
yapman›n yasak oldu¤u dinle sanat yapma-
n›n zorluklar› konusunda hemfikir olunarak
tatl›ya ba¤lan›r ve masa da¤›l›r.

‹fl bu noktaya varmadan birinci argü-
man› biraz derinlefltirenler yere gö¤e kona-
mayan 'sinemada Muhsin Ertu¤rul y›llar›-
n›'n›n bir saatten sonra bir ilerlemeden çok
'mevcudu koruma'ya (1941 yap›m› “Kahve-
ci Güzeli” filmi sinema aç›s›ndan afla¤›
yukar› 32. CHP Kurultay›'n›n politikada te-
kabül etti¤i fleye denk gelir) dönüfltü¤ünü
görürler. Buradan uzay›p yafl›n› alm›fl ti-
yatrocular›n birbirlerini afla¤›lamak için ha-
t›rlatt›klar› 'seks filmleri furyas›', arkas›ndan
gelen flark›c› filmleri ve 80'lerin bir k›sm›-
na ve 90'lar›n bafl›na denk gelen, halk

aras›nda 'sanat filmi' olarak an›lan 'kendine
soyut' yap›tlarla basit bir kronolojik takip
yap›labilir. 

Bütün bu silsilenin aras›nda derdi, tasa-
s›, söyleyecekleri olan ve üstüne sinema
yapmay› da bilen bir k›s›m adam ayr›l›r
ki di¤erlerinden Ömer Kavur'un ismi de
tart›flmas›z o listenin içindedir. Ayn› 'Tür-
kiye'de auteur sinema' listesinde oldukça
sayg›n bir flekilde yer ald›¤› gibi.

‹nsan›n iç dünyas›na dair incelemeleri
siyah ve beyaz› keskin çizgilerle ay›rma-
dan kullanan Kavur, klifle bir deyimle s›-
radan görünen kahramanlar›n›n derinlerinde
yatan s›rad›fl›l›¤› öne ç›kar›r. Zaten karak-
terleri de al›fl›lmad›k derecede komplekstir.
“Anayurt Oteli”nde hayat›n› bir binan›n
içine hapsetmifl Zebercet'in d›flar› gösterdi¤i
oturakl› duruflunun arkas›nda yatan güçsüz-
lü¤ü, “Gizli Yüz”de her karakterin sahip
oldu¤u hikayeler ve filmin tamam›na yay›-
lan yaln›zl›k hissi, “Akrebin Yolculu¤u”nda
saat tamircisi Kerem'in bir yandan da ken-
dini bulmay› amaçlayan aray›fl› ve hatta
“Ah Güzel ‹stanbul”da hayat kad›n› Ceva-

hir'in kliflelerin alabildi¤ine d›fl›nda yer
alan duruflu ve kendisinden baflka hiç kim-
se taraf›ndan tekrar tan›mlanmas›na izin
vermedi¤i 'iyilik' anlay›fl›...

Yolculuk, aray›fl ve iletiflimsizlik tema-
lar›n› ›srarla ve büyük bir baflar›yla iflleyen
Kavur'un sinemas›na dair belki de en can
al›c› noktalardan biriyse yönetmenin derin
dehlizlere dalarken bir yandan da sükuneti-
nin süreklili¤ini bafltan sona korumas›d›r.
Öykülerini yar›-gerçeklik hissini koruyan,
uzun ve sakin planlar, fluya kaçan renkler-
le beraber anlat›r (En az›ndan son iki fil-
mine kadar). Gerçi kat›ld›¤› bir panelde,
kendisine yöneltilen, filmlerindeki sürrealite
ile ilgili soruya 'Ben anlamam o k›s›mdan
sadece film yapar›m' kavlinden sinema ö¤-
rencilerinin bulundu¤u bir ortamda popülist
kabul edilebilecek bir cevap vermiflli¤ine
flahit olmufltuk. Ama benzeri bir cümlenin
Luis Bunuel'in de a¤z›ndan ç›kt›¤› ve ken-
disi fark etse de etmese de gerçe¤i yans›t-
mad›¤› göz önüne al›nd›¤›nda san›r›m so-
run edecek birfley yok. 

MEHMET ‹REN

Auteur sinemas› deyince akla gelen isim

1979, 80’, Türkiye
YYöönneettmmeenn:: Ömer Kavur, SSeennaarryyoo::
Ömer Kavur, Onat Kutlar
GGöörrüünnttüü  YYöönn:: Günefl Karabuda
MMüüzziikk:: Ça¤dafl Araflt›rma Grubu 
OOyyuunnccuullaarr: Cem Davran, Tamer Çeli-
kar, Yalç›n Avflar, Hakan Tanfer
Babalar› kan davas›na kurban giden iki
kardefl, tek akrabalar› olan amcalar›n›
bulmak için ‹stanbul’a gelir ancak bula-
mazlar. Sokaklarda geçen günlerin ar-
d›ndan yollar› bir çocuk çetesiyle kesiflir.
A¤abey Yusuf çeteye kat›l›rken, Kenan
dürüstlükten yanad›r ve al›n teriyle bir
iflte çal›flmak için çaba gösterir.
ÖÖddüülllleerr::  Uluslararas› Milano Film
Festivali Büyük Ödülü (1980)

Yusuf ile Kenan


