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“Eme¤i gören, soka¤a ç›kan sine-
ma” deyince Chaplin’i, Modern Za-
manlar’›n iflçi fiarlo’sunu anmadan
edemezdik; flimdi “Biz baflka dünya
isteriz” deyince yine Chaplin’i, bu kez
Büyük Diktatör filmini anmadan geçe-
miyoruz. Büyük Diktatör’de hem dün-
yay› parma¤›nda döndüren, yetinmeyip
dünyay› savafla sürükleyen bir diktatö-
rü hem de küçük mahallenin savafla
sürüklenen küçük bir berberini oynar
Chaplin. fiarlo’dan izler tafl›yan, Nazi
Almanya’s›nda hedef olmufl bir taraf›n
temsilcisi olarak filmin sonunda baflka
bir dünya ister. Baflka bir dünya için
“hala umut var” der. Bizden biridir ve
isyan etmektedir.

Sinema baflka bir dünyan›n ütopya-
s›n› canland›rabilir, sinema baflka bir
dünyan›n mümkün oldu¤unu hissettirir
ve sinema en çok da günümüz dünya-
s›n›n elefltirisini yapabilir. Hiçe say›-
lanlar›n hikayelerini anlat›r ve evren-
sellefltirir. Sinema bir dayan›flman›n
arac› olabilir, anaak›m medyan›n gör-
mezden geldiklerini gösterip sözcülük
yapabilir. Sinema bir araçt›r insanlara
ulaflan, etkileyen… ‹flçi filmlerinin fes-
tivali, sinemay› ticaret konusu gören
endüstrinin ötesinde sineman›n sayd›¤›-
m›z bu yanlar›n› sahiplenen bir anla-
y›flla filmler seçiyor, gösteriyor ve fle-
hir flehir dolaflarak daha çok insana
ulaflmaya çal›fl›yor. 

Sineman›n gezici ruhu yaflamaya
devam ediyor festivalde. Tren vagonla-
r›yla Sovyetler Birli¤i’ni dolaflan, genifl
bir co¤rafyada yaflayan insanlara ula-
flan Sine-Tren’ler bir yandan geçtikleri
yerlerin filmlerini üretiyor bir yandan
da halk› sinemayla buluflturuyordu. Si-
nema baflka bir dünyan›n kap›s›n› ara-
l›yor, baflka co¤rafyalardan insanlar› ve
kültürleri birbiriyle buluflturuyordu. Si-
neman›n bir sanat dal› olmas›n›n belki
de en ileri ad›m› keflfedilmesinden
sonra Sovyetler Birli¤i’nde at›l›yordu.
Bugün Sine-Trenler yok ama sinema
tarihinin bu miras› gezici festivallerle
yafl›yor. ‹flçi Filmleri Festivali de gezi-
yor. Festival kapsam›nda farkl› flehir-
lerde atölye çal›flmalar› gerçeklefltirili-
yor, alternatif gösterim salonlar› bulu-
nuyor, aç›k hava gösterimleri düzenle-
niyor, iflçilerin, emekçilerin hikayeleri-
ni, yaflam mücadelelerini anlatan, daha
iyi bir dünya özlemi çeken… Türki-
ye’den ve farkl› ülkelerden filmler
gösteriliyor. 

Çal›flanlar›n haklar›n›n hiçe say›ld›-
¤›, güvencesizli¤in yayg›nlaflt›¤›, iflsizli-
¤in rekor seviyelere ç›kt›¤›, 1 May›s
alan›n›n iflçilere kapat›ld›¤›, krizin etki-
lerinin her geçen gün daha net görül-
dü¤ü zamanlarda ve ülkemizde bir
gündem yaratmak, ortak deneyim ve
mücadelelerin paylafl›m arac› olarak
filmler görmek/göstermek ve yeni

filmlerin üretilmesini teflvik etmek
amac›yla yola ç›k›yor festival. 1 Ma-
y›s’la, iflçinin emekçinin bayram›yla
bafllayan festivalde gösterilecek filmler
aras›nda usta yönetmenlerden (Ken Lo-
ach- ‹flte Özgür Dünya, Gillo Ponte-
corvo-Queimada, Robert Guedigian-fie-
hir Sakin)  ilk filmlerini gerçeklefltiren
genç yönetmenlere (Rodeon Brodsky-
Tolya, Senem Tüzen-Süt ve Çikolata,
Özcan Alper-Sonbahar) ama sonuçta
yapt›klar› filmlerle ortaklaflan ayn› hat-
ta birleflen yukar›da and›¤›m›z gibi bir
yaflam mücadelesini yans›tan, elefltiren,
bir özgürlük mücadelesini içeren film-
leri yer al›yor. ‹ngiliz iflçi s›n›f›na dair
filmleriyle tan›nan Ken Loach’un son
filmi, ironik ismiyle ‹flte Özgür Dün-
ya, ucuz göçmen iflçileri ve ‹ngilte-
re’de çal›flt›rmak üzere bu iflçilere ara-
c›l›k yapan insanlar› anlat›yor. “Özgür
Dünya”n›n getirdi¤i ucuza ve güvence-
siz çal›flma “özgürlü¤ünü”, “çaresizli¤i-
ni” anlat›yor. K›sa belgesel film Tol-
ya’da da ‹srail’deki inflaatlarda çal›flan
Belaruslu göçmen bir iflçi anlat›l›yor.
Brecht’in fliirinde geçti¤i gibi yedi ka-
p›l› Teb flehrini infla edenin, Babil’i
her y›k›mda yeniden kuran›n kim ol-
du¤unu hat›rlat›rcas›na yapt›¤› dev bi-
nalar› gösteren Tolya, difllerini kaybet-
ti¤i gün, 8 Mart’ta memleketindeki ka-
r›s›yla konuflmak ister. ‹nsana dair bir
k›sa hikaye. ‹talya’dan Gillo Pontecor-
vo’nun Queimada (‹syan) filmi ise in-
sanl›k tarihine dair uzun bir hikaye.
Film, Karayipler’deki Portekiz sömür-
gesi, fleker kam›fl› çiftliklerinin oldu¤u
bir adadaki, Queimada adas›ndaki ‹s-
yan’› anlat›yor. Pontecorvo Cezayir
Ba¤›ms›zl›k Savafl› filminde oldu¤u gi-
bi farkl› bir tarihsel dönemin analizini
yap›yor, sömürgecili¤in elefltirisiyle be-
raber gayriresmi bir tarihi aktar›yor.  

Marsilyal› iflçileri, iflsizleri gündelik

yaflamlar›yla anlatan Robert Guedigi-
an’›n fiehir Sakin (La ville est tranqu-
ille) filmi, yönetmenin önceki filmle-
rinde oldu¤u gibi ayn› s›n›f› ayn› fle-
hirde ve ayn› oyuncularla konu al›yor.
Bir yandan de¤iflen toplumsal yap› bir
yandan dramatik insan iliflkilerini,
özellikle Marsilya’da bir bal›k fabrika-
s›nda çal›flan kad›n iflçi Michele’in öy-
küsünü, daha iyi bir dünyaya olan
inanc›n› yitirmeden ama iyimser olma-
ya da çal›flmayarak anlat›yor. ‹ngilte-
re’de, Thatcher döneminde, iflçi s›n›f›-
n›n en a¤›r sald›r›lara maruz kald›¤›,
maden ocaklar›n›n verimli olmad›¤›
gerekçesiyle kapat›ld›¤› bir dönemde
geçen Brassed Off (Bozuk Bando) fil-
mi ise bu madenlerde çal›flan ve ka-
pat›lmas›na karfl› ç›kan Yorkshire
Grimley maden iflçilerinin mizah› da
içeren müzikli öyküsü. Marsilya’dan
Yorkshire’a sadece iklimin, ülkenin de-
¤il sinema dillerinin de de¤iflti¤i ama
ayn› s›n›f›n insanlar›n›n anlat›ld›¤›
filmler… Ya da ‹ngiltere’den Finlandi-
ya’ya, Mark Herman’›n bandolar› da
olan maden iflçilerinden, Aki Kauris-
maki’nin iflçi üçlemesi filmlerinden
Ariel’deki maden iflçisine…

Sinema içinden geçti¤imiz zamana
dair notlar düflüyor, tan›kl›k ediyor ve
kimi zaman gayri resmi tarihin yaz›l-
mas›nda önemli bir araç, görsel bir
araç olabiliyor. ‹çinden geçti¤imiz za-
man, yaflanan krizle, devam eden sa-
vafllarla, göçmenlerin “umut yolculu¤u”
ad›na ç›kt›klar› ölüm yolculuklar›yla
an›lacak bir zaman. 

So¤u¤a karfl› dayanabilmeleri için
kimi zaman sarhofl edilen kat›rlarla
yoldafll›k edilen bir zaman… Sarhofl
Atlar Zaman›, bugünkü göçün nedenle-
rinin bir k›sm›n› ele almas› bak›m›n-
dan, yan› s›ra zor koflullarda yaflamda
kalabilmek ad›na çal›flan çocuklar›n hi-

kayelerini anlatmas› bak›m›ndan önemi-
ni yitirmeyen bir film, t›pk› Kaplum-
ba¤alar da Uçar filmi gibi. Yönetmen-
li¤ini Bahman Gobadi’nin yapt›¤› film,
‹ran Kürtlerinin zorlu yaflam mücadele-
siyle birlikte politik ve toplumsal ya-
flama iliflkin bir görüfl tafl›r. Filmin çe-
kildi¤i Bane’de do¤an yönetmene bu
gerçeklik hiç de yabanc› de¤ildir. Bah-
man Gobadi, Bane’ye yak›n bir Kürt
köyünde befl çocuklu bir ailenin ço-
cuklar›n›n pefline tak›larak, do¤al ›fl›¤›
kullanarak, do¤ay› ve çetrefil geçen
bir yaflam›, kameras›n› kimi zaman sa-
bitlemeye çal›flarak kimi zamanda om-
zunda tafl›yarak filme çeker. 

Türkiye’den, 1990’lardan bafllayarak
2000’li y›llara uzanan bir zaman…
Bask›n›n oldu¤u kadar direniflin zama-
n›, Sonbahar filminin de zaman› olur.
“Hayata Dönüfl” operasyonlar›ndan
sonra açl›k grevine kat›lan Yusuf daha
iyi bir dünyaya özlem duyar, ölüme
giderken aflka, yaflam›n getirdiklerine
aç›kt›r. Sonbahar, bir dönemin a¤›r yü-
künü arkas›na alarak, bu operasyonlar-
dan bir kesitle aç›l›yor. Ne bu dönem-
le ne de 12 Eylül ile hesaplaflma bit-
mifl de¤il henüz. Sonbahar, bu hesap-
laflmaya insani bir boyut kat›yor, kü-
çük ama unutturmayan bir ad›m at›-
yor. Özcan Alper’in k›sa film ve bel-
gesellerden sonra gerçeklefltirdi¤i ilk
uzun metraj filmi yine kendi gerçekli-
¤inden izler tafl›yor.  

Belgeseller, tan›kl›k eden sineman›n
örnekleri olarak anaak›m medyaya al-
ternatif olman›n yan›s›ra muhalif kim-
likleri anlat›yor; kendileri de bir mu-
halefet arac›na dönüflebiliyorlar. Ger-
çekli¤in peflinde gezen sinemac›lar bi-
ze Filistin’de çocuklara bir yuva, bir
okul kuran ‹srailli Arna’y› (Arna’n›n
Çocuklar›), art›k bir harabeye dönüfl-
müfl Tuzla Ermeni Yetimhanesinin ya-
p› tafl›n›, harc›n› tafl›yarak infla eden
çocuklar›, onlar›n aralar›ndan Hrant
Dink’i (K›rlang›c›n Yuvas›), Adana Pa-
ris belgeseliyle Y›lmaz Güney’i, Na-
z›m’›n Havana’s›n›, Lilit’in K›zkardefl-
leri’ni, ABD’nin paral› sa¤l›k sistemin-
den muzdarip, müflteri olarak görülen
hastalar›n› (Sicko-Hasta) ve kot kumla-
ma iflçilerini anlat›yorlar. 4857 belge-
seliyle geçen y›l Tuzla tersanelerinde
ölümle bafl bafla çal›flan iflçilerin yafla-
m›n› aktaran Petra Holzer, Ethem Öz-
güven ve Selçuk Erzurumlu yeni bel-
gesellerinde ifl kazas› denilemeyecek
koflullarda çal›flarak ölümle sonlanan
Silikozis hastal›¤›na yakalanan kot
kumlama iflçilerini anlat›yorlar.        

Evet, biz baflka dünya isteriz çün-
kü baflka bir dünyan›n mümkün oldu-
¤una inan›r›z.

Enternasyonal’in dizeleriyle enter-
nasyonal filmlerde görüflmek dile¤iyle, 

Biz baflka dünya isteriz / Bizi hiçe
sayanlar bilsin / Bundan sonra her fley
biziz.

Enternasyonal dizelerinde festival
4. ULUSLARARASI ‹fiÇ‹ F‹LMLER‹ FEST‹VAL‹ 3



4. ULUSLARARASI ‹fiÇ‹ F‹LMLER‹ FEST‹VAL‹4

4.Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’nin Ankara atölyesinde Sonbahar filminin kurgucusu Thomas Balkenhol’le bir
söylefli gerçeklefltirildi. Atölyenin di¤er etkinliklerinde ise sinemaya iliflkin teknik detaylar anlat›ld›

‹
flçi Filmleri Festivali Ankara
Atölyesi, Sonbahar filminin kur-
gucusu Thomas Balkenhol ile se-
naryo ve kurgu notlar› üzerine

bir söylefli gerçeklefltirdi. Balken-
hol’un sunumunun sadeli¤i, kurguya
merakl› bir çok kifliye ›fl›k tuttu.  

‹flçi Filmleri Festivali Ankara
Atölyesi uzun süredir devam ettirdi¤i
atölye çal›flmalar›na Sonbahar filmi-
nin kurgucusu Thomas Balkenhol ile
senaryo ve kurgu notlar› üzerine yap-
t›¤› bir söylefliyle devam etti. 

Söylefli, Tomas Balkenhol’ün Son-
bahar filminin senaryosu ilk eline
ulaflmas›ndan filmle ilgili ne gibi tav-
siyelerde bulundu¤una kadar olan sü-
reci anlatmas›yla bafllad›. Ard›ndan
filmin sahnelerinden al›nt›lar yaparak
kurgunun mant›¤›n› ve nas›l yap›lma-
s› gerekti¤ini ifade eden Balkenhol,
eldeki görüntülerden yola ç›karak,
kurguyu senaryo üzerinde nas›l haya-
ta geçirdi¤ini anlatt›. 

Atölyenin ikinci etkinli¤i de ‘La
Terra Trema/ Yer Sars›l›yor’ filminin
gösterimi ve ‹talyan ‘Yeni Gerçekçi-
li¤i’ üzerine Asl› Ekici’nin sunumu
ile devam etti. Filmin, altyaz›s›ndan

kaynakl› bir problem sebebiyle göste-
rilememesine ra¤men, Asl› Ekici’nin
sunumu, “niçin sinema” sorusunu
sormam›za ve “flimdi bir film çeke-
cek olsak neyi çekerdik?” düflüncesi-
nin tart›fl›lms›na olanak tan›d›.  

Emre Kay›fl’›n “Temel Kamera
Bilgisi ve Kullan›m›” konulu sunu-
munda ise daha çok teoriye ve tek-
nik bilgiye dayal› bir ders gerçeklefl-
tirildi. Emre Kay›fl, ilk bulunan fo-
to¤raf makinesinin çal›flma mant›¤›n-
dan bafllayarak bugünkü teknolojiyle
gelifltirilmifl kameralar›n çal›flma sis-
temini anlatt›. Kamera üzerindeki
modlar›n ne ifle yarad›¤›ndan ve han-
gi durumlarda kullan›lmas› gerekti-
¤inden; objektiflerin özelli¤inden;
farklar›ndan ve yakalamak istedi¤imiz
görüntüye göre hangi durumdan ya-
rarlan›lmas› gerekti¤inden, alan derin-
li¤inden, farkl› mikrofonlar›n özellik-
lerinden, sesin kurgudaki zorluklar›n-
dan ve filme etkisinden bahsederek
bir film çekmek için ortalama nas›l
bir kameraya ve ekipmana ihtiyaç ol-
du¤unu anlatt›. Daha pratik bilgileri
yapaca¤› ikinci etkinli¤e b›rakarak
dersi bitirdi. 

Ankara Film Atölyesi Balkenhol’ü a¤›rlad›

‹flçi Filmleri Festivali’nin ö¤rettikleriyle; 
Seyir zevkinden sanatsal eyleme: S‹NEMA

ÖMER LEVENTO⁄LU*

Tenha, sessiz bir akflam vaktinde, ›ss›z m› ›s-
s›z, ›fl›ks›z, modernizmin bütün tezahürle-
rinden uzak bir kanal boyuna var›yoruz.
Adana’n›n, Çukurova’n›n genifl ve zengin
arazilerini sulayan kanal buras›. Oysa bu ›s-
s›zl›¤›n ci¤erlerinde, neredeyse kocaman
bir kenti curcunaya çevirecek bir yaflam so-
lunuyor. Araç yolundan sapt›¤›n›zda, kana-
l›n iki yakas›na boylu boyunca uzay›p giden
sazl›klarda, tam 120 hane bar›n›yor. 1997
y›l›nda fi›rnak’taki köyleri yak›lm›fl üç afliret,
can havliyle buraya atm›fllar kendilerini.
Tam 13 y›ld›r bu sazl›klardaki çad›rlarda ya-
flayan, kent nedir, sanat nedir, salon, sergi,
perde, tiyatro nedir görmemifl bu insanlar,
y›llar y›l› çevredeki tarlalarda çal›flarak ya-
flamlar›n› sürdürüyorlar. 

Ve flimdi bu insanlar, kad›n erkek, ço-
cuk yafll› toplanm›fl, kendi hayatlar›n›n ko-
nu edildi¤i bir sinema filmi izleyecekler. Ge-
nifl bir çad›rda bir araya geliyor insanlar. Ka-
d›nlar çocuklar bir yanda, orta yafl ve ihtiyar
erkekler bir yanda, gençler ayakta, çad›r›n
girifl aral›¤›nda birikiyorlar. Yatak çarflaf›n-
dan bir perde yap›l›yor, geriliyor duvara...
Bir sinevizyon aleti, bir laptop bilgisayar,
birkaç ses cihaz›... Etrafta dolafl›p zar zor
anlad›klar› Türkçe diliyle bir fleyler konuflan
festival görevlilerini, onlar›n her hareketini,
elektronik cihazlar›, cihazlar›n kuruluflunu,
›fl›k ve renk cümbüflünü büyük bir flaflk›nl›k,
hayranl›k ve merakla izliyor çad›r bölgesinin
sakinleri. Belki de izleyecekleri filmden çok,

onlar›n hayatlar›n› sarsan as›l olay; kendile-
ri için buraya gelen bu insanlar, gördükleri
bu ilgi, y›llard›r topra¤›ndan ve köklerinden
sökülüp bir kenara at›lm›fl olmalar›na ra¤-
men karfl›laflt›klar› bu insani titreflimdi... 

Adana’n›n Tuzla kasabas›na 5 kilometre
uzaktaki Karagöçer mevkisinde, kanal bo-
yundaki bu sazl›klarda, Türkiye’de, hatta
belki de dünyada bir ilk gerçeklefliyordu, III.
Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali kapsam›nda
tar›m iflçilerinin trajik hikâyelerini anlatan
“Zarokên Axa Qeliflî-Çatlam›fl Topra¤›n Ço-
cuklar›” adl› filmin gösterimi yap›l›yordu. O
akflam o çad›rlardaki her fley ama her fley;
oraya toplaflan insanlar›n yüz ifadeleri, cofl-
kular›, yarat›lan empati, konuflmalar ve pay-
lafl›mlar, farkl› dillerdeki insanlar›n esprileri
ve el-kol hareketleri, bütün olarak gerçek-
lefltirilen eylem, her haliyle sanatkarane bir
eylemdi. Akflam karanl›¤›nda kurulan sanat
panay›r›nda toplumsal bir flenlikti yaflanan...
Kültürlerin kaynaflma flöleniydi oradaki, sa-
nat›n özellikle de sineman›n büyüleyici, gör-
kemli hümanizmas›yd› t›ls›ml› elleriyle ora-
daki insanlar›n ruhlar›na dokunan... Yaban-
c›laflma ve flovenizm, kapitalizmin do¤ru-
dan ya da dolayl› bütün fliddeti, orada, o ya-
rat›c› sanatsal fikir ve devrimci eylemin yay-
d›¤› ›fl›kta kayboluyordu. 

Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali, bugü-
ne dek buna benzer birçok ilke imza att›.
Festivalin deneyimleri artt›kça, çal›flmalar›
yo¤unlafl›p toplumla bulufltukça, yayg›nla-
fl›p derinlefltikçe yeni estetik çabalar da ha-
yat buluyor. Örne¤in Festivalin Adana aya-

¤›nda, baflka bir ilk gerçeklefltirildi. Festival
tarihinden bir ay önce bafllat›lan sinema
atölyesi, yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n muhalif,
emekten, bar›fltan, demokrasiden yana ça-
ba harcayan, üreten yönetmen ve senarist-
lerini, sinema emekçilerini bir araya getirdi.
Üç hafta boyunca devam eden yo¤unlaflt›-
r›lm›fl atölye çal›flmas›nda; sinema tarihin-
den modern sinemaya, dünya sinemas›n-
dan ulusal sinemaya, uzun metrajdan k›sa
metraja, belgeselden foto¤rafç›l›¤a, teknik
ekipmandan kurgu-montaja birçok konu-
da sunumlar yap›ld›, deneyim ve birikimler
paylafl›ld›. Fakat as›l önemlisi, bu kurslar
pratik üretim süreciyle birlefltirildi, kat›l›mc›-
lar›n yarat›c› fikirlerini ve potansiyel yete-
neklerini aç›¤a ç›kartan set çal›flmalar›yla
desteklendi. 

Atölye çal›flmas›na kat›lan Metin Ye¤in,
küresel çaptaki muhalif sinema çal›flmalar›-
n› aktard›, S›rr› Süreyya Önder sinemada hi-
kâye ve senaryo üzerine bir sunufl yapt›.
Kaz›m Öz, Kürt sinemas›n›n geliflimini, yö-
netim ve yap›m süreçlerini, özellikle de k›sa
metraj film sürecini anlatt›. Remzi Kazmaz
alternatif sinemay›, Ahmet Soner Türk sine-
ma tarihi, özellikle de Y›lmaz Güney sine-
mas› konusundaki birikimlerini aktard›,
Meltem fiahiner ve Caner Y›ld›r›m belgesel
foto¤rafç›l›k konusundaki çal›flmalar›n›, de-
neyimlerini, görüfllerini anlatt›.

Atölye çal›flmas› üç hafta sürdü ve de-
neyimli yönetmenlerimizin de cesaretlen-
dirmesi ile kat›l›mc› arkadafllar›m›z soka¤a
ç›kt›lar, bir k›sa film çektiler, bilgisayar

oyunlar›ndaki fliddeti anlatan “Game Over”
adl› bu k›sa film festivalin aç›l›fl›nda gösteril-
di, ama as›l önemlisi bu atölyede, henüz
çekilmeyi bekleyen çok say›da senaryo or-
taya ç›kt› ve bu projelerin hayata geçirilme-
si için var gücümüzle çal›flaca¤›z. 

Atölye çal›flmas›, bu festivali düzenle-
yenlerin hareket ettikleri temel düflüncenin
içeri¤ini dolduran ö¤elerin bafl›nda geliyor-
du. Çünkü festival, emekçilerin, dünyan›n
bütün nimetlerini yaratan ellerin sanat› ve
onun esteti¤ini de üretebilece¤ine inan›-
yordu. Çünkü sanat›n gücüyle; içinde yafla-
d›¤›m›z dünyay› üryan, aç›klanabilir, anlafl›-
labilir, gizemden, efsanelerden ve kör
inançlardan uzak, maniple edilmemifl, al›n
teri kadar pirupak bir dünya haline getir-
menin mümkün, olanakl› ve gerekli oldu-
¤unu biliyordu. Bu ve buna benzer çal›flma-
lar›n, aç›k koflullarda, kat›l›mc›, demokratik,
dayan›flmac›, birbirimizi destekleyen, birbi-
rimize güç veren bir anlay›flla yap›labilece¤i
aç›kt›r. ‹flte bu yüzden Uluslararas› ‹flçi Film-
leri Festivali, sadece kat›l›mc›lara film izlet-
mek de¤il ama ayn› zamanda emekçilerin,
yoksullar›n, d›fllanm›fl ve marjinalize edil-
mifl, her katman ve sosyal gruptan sömürü-
len insanlar›n böyle bir ruh ve kavray›flla
kendi yarat›c› dehas›n› harekete geçirerek,
tasarlad›¤› eflit ve özgür dünyay›, ona ulafl-
mak için estetikten uzak kalmadan, de¤er
yaratarak kurabilece¤ini biliyor. 

**‹‹flflççii  FFiillmmlleerrii  FFeessttiivvaallii  AAddaannaa  SSiinneemmaa
AAttööllyyeessii  KKoooorrddiinnaattöörrüü  
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Film festivalinde gösterilmek üzere
sizin durumunuzla ilgili bir film çek-
ilseydi neleri anlatmas›n› isterdiniz?
AATTVV    vvee  SSaabbaahh  ggrreevvcciissii  SSeelliimm  SSuunneerr::
Biz bu durumdayken baflkalar›n›n
halinin anlat›lmas›n› isterdim bu filmde.
Görmeyenlerin, görmezden gelenlerin,
umursamayanlar›n, demokrasi havarisi
kesilip haberlere sansür uygulayanlar›n,
kendi kendine oto sansür uygulayan-
lar›n, Türkiye’deki medyan›n durumu-
nun, medya çal›flanlar›n›n durumunun,
filmde yans›t›lmas›n› isterdim. E¤er bu
durumla ilgili bir film çekiliyor
olsayd›, bizim ç›kmayaca¤›m›z film
çok daha anlaml› olabilirdi. 
MMeehhaa  GGiiyyiimm  iiflflççiissii  MMuussttaaffaa  EErrddoo¤¤aann::
Günlerdir mücadelemizi
sürdürüyoruz. Yaflam›m›zda
o kadar zorlukla karfl›laflt›k
ki, bir de böyle sorunlu,
s›k›nt›l› bir durumla
karfl›laflt›k. Bizi d›fllar›
att›lar. Tüm bunlara ra¤men
mücadelemizi sürdürerek
hakk›m›z olan› alaca¤›z.
Ben de bu durumuzu
dünyadaki tüm insanlara

anlatmas›n›, onlara da böyle bir
durumda kald›klar›nda neler yapmas›
gerekti¤ini gösteren bir film
yap›lmas›n› isterdim. 
AATTVV  vvee  SSaabbaahh  ggrreevvcciissii  MMeettee  ÖÖzzttüürrkk::
Greve ç›kmadan önce bir iki arka-
dafl›mla konuflurken flunu söylemifltim;
“fiu sürecin, bu sendikal örgütlenmenin
filmi çekilse siz hepiniz kötü insanlar
olacaks›n›z ve izlerken kendinize küfür
edeceksiniz. Biz de bu filmin iyi
insanlar›y›z” demifltim. Filmin
yap›lmas›, onlara izlettirilmesi ve kendi
kendilerine küfür etmesini sa¤lamas›n›
isterdim. 
MMeehhaa  GGiiyyiimm  iiflflççiissii  AAllii  BBaayyrraazz::
Firman›n 6 senelik eleman›y›m.
‹flçilerin nas›l ezildiklerini  anlat›ld›¤›
bir filmin yap›lmas›n› isterdim.

Haklar›m›z›n nas›l yendi¤ini,
nas›l  sömürüldü¤ümüzü, nas›l
d›flar›ya at›ld›¤›m›z›, vergi
iadelerimizin nas›l ödenmedi¤ini
gösteren bir film olsun ister-
dim. 
TTeerrssaannee  iiflflççiissii  vvee  LLiimmtteerr--‹‹flfl
SSeekkrreetteerrii  KKaannbbeerr  SSaayygg››ll››::
Çal›flma ve yaflam koflullar›n›
anlatan, ayn› zamanda da
insanca çal›flma, insanca

yaflam›n verilerini de ortaya koyan
güzel bir dünyan›n aç›¤a ç›kmas›n›
sa¤layacak bir film olmas›n› isterdim.
Türkiye’de var olan olumsuzluklara
karfl›, demokratik bir ortam yaratmas›
amac›yla, sesimize ses katmas› için,
mücadelemizi insanlara anlatacak bir
filmin çekilmesini isterdim.  
MMeehhaa  GGiiyyiimm  iiflflççiissii  ZZeeyynneepp  fifieenneerr::
‹flçilerin haklar›n›, örgütlü olabilmeleri
için ne yapmalar› gerekti¤ini anlat-

mas›n› isterdim. Patronlar bizim hak-
lar›m›z› bizden iyi biliyorlar ama bize
yans›tm›yorlar. Hak tek bafl›na arand›¤›
zaman bu bir ifle yaram›yor. Kimse bu
durumdan dolay› eme¤inin hakk›na
sahip olam›yor. Patronlardan korkuyor-
lar. Bunu k›rmam›z›n en önemli rolü
ise içi dayan›flmas›ndan geçiyor. O
yüzden bir film yap›lacaksa iflçinin
yan›nda olan bir film yap›lmas›n› ister-
dim.

Krizle birlikte iflten at›lan iflçilerin verdi¤i mücadele 2009 y›l›na damga vurdu. Biz de fabrika direnifllerinde, grevlerde bulunan
iflçilere sorunlar› ile ilgili bir film yap›lsa nelerin yans›t›lmas› gerekti¤ini sorduk, düflüncelerini ald›k

Sinemada engelleri 
kald›ral›m

Yavuz Özkan’›n  yaz›p yönetti¤i Demir Yol, bu
y›lki festivalde görme engelli izleyicilerle buluflacak.
Sesli betimleme yöntemiyle art›k görme engelliler de
film izleyebiliyor. Sesli betimleme yönteminde dikkat
edilmesi gerekense izleyiciyi s›kmayacak k›sa ve öz
bir metnin oluflturulmas›, filmin orjinalinden
uzaklafl›lmamas› ve geri plan seslerinin ve müzik-
lerinin deformasyona u¤ramamas›.

K›saca film oluflturulurken Filmlerdeki
konuflman›n olmad›¤› boflluklar›n anlat›lmas› olarak
da tan›mlayabilece¤imiz sesli betimleme yönteminin
örnekleri Türkiye’de çok az. Bo¤aziçi Mithat Alam
Film Merkezi ile iflbirli¤i içindeki Engelsiz Eriflim
Gurubu gönüllülerinin çal›flmalar› sonucunda ilk
olarak çarp›flma adl› k›sa filmin sesli betimlemesinin
yapmas›yla ilgi gören bu yöntemle Yaz› Tura, Kay›p
Bal›k Nemo gibi uzun metraj filmlerin de sesli
betimlemesi yap›ld›. Dervifl Zaim’in yönetmenli¤ini
yapt›¤› Cenneti Beklerken ve Turgut Yasalar’›n
yönetti¤i Sis ve Gece filmlerinin DVD’leri ise sesli
betimleme seçene¤iyle piyasaya sürüldü. ‹flçi Filmleri
Festivali kapsam›nda da Ömer Kavurun Yusuf ile
Kenan filmi Bo¤aziçi Mithat Alam Film Merkezi ile
iflbirli¤i içindeki Engelsiz Eriflim Gurubu’nun da
deste¤iyle geçen seneki festivalde sesli betimlemeli
olarak  görme engelli sinema severlerle buluflmufltu.

KKaazz››mm  KKooyyuunnccuu  KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii  
Frans›z Kültür Merkezi 
JJoossee  MMaarrttii  KKüübbaa  DDoossttlluukk
DDeerrnnee¤¤ii  
Goethe Institut 
NNaazz››mm  HHiikkmmeett  KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii
Belgesel Sinemac›lar Birli¤i 
ÇÇaannkkaayyaa  BBeelleeddiiyyeessii  
TMMOB ‹nflaat
Mühendisleri Odas› 
TTMMMMOOBB  EElleekkttrriikk
MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››  ‹‹ssttaannbbuull
fifiuubbeessii  
Türk-ifl Tez-Koop-‹fl
Sendikas› 
AAnnkkaarraa  BBaarroossuu
‹stanbul Barosu 
KKüübbaa  BBüüyyüükkeellççiillii¤¤ii  11..
SSeekkrreetteerrii  AAlleejjaannddrroo
SSiimmaannccaass
Yeni Film Dergisi 
YYeennii  ‹‹nnssaann  YYeennii  SSiinneemmaa
ddeerrggiissii
Altyaz› Dergisi 
YYeeflfliillççaamm  SSiinneemmaass››
‹zmir Konak Belediyesi 
AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii
‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii

Yeni Kuflak Köy Enstitüleri
Derne¤i 
DDuurrssuunn  AAkkççaamm  KKüüllttüürr  vvee
SSaannaatt  VVaakkff››  
DMS 
MMeettiinn  CCooppyy  PPlluuss  
Hermes Ofset 
YYOOYYOO  PPrrooddüükkssiiyyoonn  
Su'dem 
MMaahhmmuutt  EErrkkeenneekk  
Berker Öza¤aç 
DDrr..  HHaaflfliimm  HHüüssrreevvflflaahhii

Festival Bask› Yay›n
Destekçileri

Tüm Bel-sen Tüm Belediye
ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri
Sendikas› 

TTMMMMOOBB  MMaaddeenn
MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››  

Festivali Destekleyen
Sanatç› Dostlar›m›z 

S›rr› Süreyya Önder 
AAyyttaaçç  AArrmmaann
Rutkay Aziz 
SSeemmiirr  AArrssllaannyyüürreekk
Hüseyin Kuzu 
MMuussttaaffaa  AAllaabboorraa  
Bennu Y›ld›r›mlar 
YYeettkkiinn  DDiikkiinncciilleerr
Derya Alabora 
AAhhmmeett  SSoonneerr
Hilmi Yaray›c› 
fifieevvvvaall  SSaamm  

Dan›flma Kurulumuz: 
Ahmet Soner (Yönetmen) 
IIflfl››nn  TTuurrgguutt
((BBSSBB,,YYöönneettmmeenn))
Mehmet Açar (Siyad) 
SSaaddii  ÇÇiilliinnggiirr  ((SSiiyyaadd))
Tahflin ‹flbilen
(BSB,Yönetmen) 
ZZ..  TTüüll  AAkkbbaall  SSüüaallpp
((ÖÖ¤¤rreettiimm  GGöörreevvlliissii))
Necla Algan (Elefltirmen) 
AAyyllaa  KKaannbbuurr  ((EElleeflflttiirrmmeenn))  

Sizin filminiz yap›lsayd›...

Festivalimize katk›da bulunanlar
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‹flte özgür bir dünyaday›z. Özgürlük,
eflitlik ve adaletin dünyas›nda sonsuza
kadar mutlu yaflamakta m›y›z? Bu
kavramlarla ne yapabildi¤imiz, bu
kavramlar›n bizim hayat›m›z için
anlam› ya da toplumsal örgütlenifl
içinde bizim durdu¤umuz yer için bu
kavramlar›n nas›l tarif edildi¤i önemli
de¤il mi? Yani asl›nda bu kavramlar›n
günlük hayat›m›z› deneyimledi¤imiz
pratikleri anlam›nda bize söyleyebilece¤i
ortak tan›mlar› var m›? Yoksa bu
kavramlar kimler taraf›ndan ve nereden
bak›larak tan›mland›klar›na göre büyük
farklar tafl›m›yorlar m›?

Ken Loach’›n 2007 yap›m› filmi
‹flte Özgür Dünya (It is a Free World)
asl›nda tam da böylesine sorular
yuma¤›n›n içinde hareket ediyor ve
özgürlü¤ün anlam›n› ve daha da ötesi
bedelini sorguluyor. Daha özgür bir
dünyaya daha iyi ve özgür bir hayat
talebiyle geldi¤inizde, var oldu¤u söyle-
nen ve ne kadar geliflkin oldu¤u üzer-
ine bir efsanenin dünyadaki neredeyse
bütün ders kitaplar›nda bir büyük
gerçeklik olarak kaz›nd›¤› yerde insan
olma, üretime kat›lma, kendini,
yaflam›n› ve çevreni yeniden üretebilme
özgürlü¤ünün asl›nda ne kadar› vard›r?
Bu bitmeksizin özgürlük ad›na yönel-
di¤imiz deneyimlerimiz, yaflad›¤›m›z en
ciddi ve hayati sorun de¤il midir?

Kapitalist dünyan›n bir büyük vaat
olarak sundu¤u bu özgür dünyada
vahfletin, ac›mas›zl›¤›n küçük ve
s›radan hayatlar›n üzerindeki
hâkimiyetine bakar Ken Loach ve

bizim de bu vaadi ve ard›ndakileri
görmemiz için bir sahne kurar. Bu
sahnede oyuncular da ete kemi¤e
bürünmüfllerdir gene; bütün Ken Loach
filmlerinde oldu¤u gibi. Yar›n sokakta
karfl›lafl›p konuflabilecekmifliz kadar
yeryüzüne yak›n, yaflama ve
dolay›s›yla hakikate yak›n dururlar.

‹ranl›, dededen kitapç› bir aile ve
ailenin babas› mahkûm olmas›n diye,
ailece özgürce yaflayabilmek için
geldikleri Londra’da so¤u¤a, açl›¤a,
evsizli¤e mahkûm olurlar. Çocuklar›n
e¤itim alma haklar›ndan mahrum

kalmalar› da cabas›d›r. Geldikleri bu
dünya özgürlü¤ün ve demokrasinin
befli¤idir ama onlar u¤runa bedeller
ödedikleri bu özgürlük ad›na flimdi,
hem mahrum hem mahkûm bir hayat
sürmektedirler. 

Özgürlük a¤›r pahaya sat›lan bir
metad›r. Yoksullar için dolafl›m de¤eri
olmayan; dolay›s›yla var olmayan bir
meta. Neye yarayaca¤›, onunla ne
yap›laca¤› bilinmez bir yabanc› haldir
özgürlük. Özgür olmad›klar› için terk
ettikleri ülkelerinde ya bir meslek
sahibidirler ya bir e¤itimleri, bir

ustal›klar› vard›r. Birilerinin bir
fleyleridirler. Birileri için bir fley ifade
edeler ve bu yüzden de birisidirler.
Oysa bu özgür dünyada birdenbire hiç
kimse oluverirler. Onlar ayakta kalmaya
çal›fl›rken birileri de onlar›n üzerinden
hayat›n› kazan›r. 

Vahfli do¤an›n vahfli kanunlar›ndan
daha vahfli koflullarda, güçlü olan ayak-
ta kalacakt›r. Ama buradaki güç tan›m›
da bir o kadar belirsizdir. Bu özgür
dünyan›n mevcudiyetinin bekas› içinse
daha fazla güçsüze sürekli ihtiyaç ola-
cakt›r.
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Dünya özgür mü de¤il mi?

‹‹flflttee  ÖÖzzggüürr  DDüünnyyaa
22000077,,  9966’’

YYöönneettmmeenn:: Ken Loach
SSeennaarryyoo:: Paul Laverty

GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeenn:: Nigel
Willoughby

OOyyuunnccuullaarr::  Kierston Wareing,
Juliet Ellis, Leslaw Zurek

Toplumun gerçeklerinden toplumcu gerçekli¤e: Ken Loach 
17 Haziran 1936’da Nuneaton,

Warwickshire’da dünyaya gelen Ken
Loach, Oxford Üniversitesi’nde Hukuk
okudu. Üniversite y›llar›ndayken
oyunculuk ve drama asl›nda daha çok
ilgisini çekti. 1961 y›l›nda BBC’de
televizyon için çal›flmaya bafllayan
Loach, Z Cars (TV dizisi, 1962)
1965 y›l›nda televizyon için yapt›¤›
CCaatthhyy  CCoommee  HHoommee önemli toplumsal
problemler üzerine kurulu bir docu-
drama haz›rlad›. ‹ngiltere’deki iflçi
s›n›f›, bu s›n›f›n yaflam koflullar›,
ciddi evsizlik ve iflsizlik problemleri,
sosyal devletin bu konudaki tavr›n›n
elefltirisi üzerine odaklanan Loach’un,
Tony Garnett’la y›llar sürecek
beraberlikleri de bu y›llarda bafllad›.
Loach böylece, 1967 y›l›nda PPoooorr
CCooww filmiyle sinemada da film
yapmaya bafllam›fl oldu.

1969 y›l›nda çekti¤i KKeess, onu
dünyada ve ülkesinde tan›nm›fl ve
önemli bir yönetmen yapt›. KKeess,, Ken
Loach denince herkesin en iyi bildi¤i

filmidir. Barry Hines’›n roman›ndan
uyarlad›¤› film, kuzeyde madencilikle
geçinen bir flehirde, yoksul ve yaln›z
hayat sürmek zorunda olan, sorunlu
ve uyumsuz bir çocu¤un bir kerkenez
kufluyla gelifltirdi¤i ba¤› anlat›r.
Yorkshire civarlar›nda bir maden
kasabas›nda, bir çocu¤un madenci
olmaktan baflka seçene¤i yok gibidir.
Etraf› yorgun ve öfkeli adamlar,
bezgin ve mutsuz kad›nlarla çevrilidir.
H›rpalanmak, itilip kak›lmaktan baflka
bir deneyime ulaflmas› da pek olas›
de¤ildir. O ise kendi olabilmeyi,
kendine sayg› duyabilmeyi bu kuflla
gelifltirdi¤i iliflki ile sa¤lamaya çal›fl›r.
Kuflu e¤itir, ayakta kalmak, herkes
gibi olmamak için bu kufla tutunur. 

Geçen y›llar içinde Ken Loach
toplumsal analizi, iflçi s›n›f›n›n
deneyimlerini ›srarl› ve inatç› bir
tav›rla hiç elden b›rakmadan beyaz
perdeye tafl›r. Kimi dönemler filmleri
gösterim a¤lar›na girememifl, seyirciye
ulaflamam›fl, ulaflt›¤›nda da ilgi

görmemifltir. Kimi dönemlerdeyse onu
uluslararas› tan›n›rl›¤a kavuflturacak bir
kabulle karfl›laflm›flt›r. Ama Loach hiç
bir dönemde kendi olmaktan
vazgeçmez. Sosyalist duruflundan, iflçi
s›n›f›n›n yaflam›na ve gündelik
hayat›na yönelik analitik bak›fl›ndan,
politik bir eylem gibi film üretiyor
olmaktan taviz vermez. Geçen zaman
içinde, Loach bu nedenlerle daha çok
toplumsal gerçekçi bir yönetmen
olarak tan›mlan›r. Ama gündelik
hayat›, bu hayat›n esas kahramanlar›n›,
toplumun genifl kesimini, her gün
yaflanan deneyimlerin gerçek
sahiplerini hem televizyon için yapt›¤›
dizi ve filmlerde, hem de sinemas›nda
ete kemi¤e büründürmek onun
sinemas›n› en iyi tarif eden fley olur
herhalde. 

Onun bugün hem Türkiye’de hem
de dünyada tan›nan bir yönetmen
olmas›n› sa¤layan süreç ise 1990’l›
y›llarla bafllar. HHiiddddeenn  AAggeennddaa  ((GGiizzllii
AAjjaannddaa))  (1990), RRiiffff--RRaaffff

((AAyyaakkttaakk››mm››))  (1990), RRaaiinniinngg  SSttoonneess
((YYaa¤¤aann  TTaaflflllaarr))  (1993), LLaaddyybbiirrdd
LLaaddyybbiirrdd  ((MMiinniikkkkuuflfl  MMiinniikkkkuuflfl))  (1994),
LLaanndd  aanndd  FFrreeeeddoomm  ((ÜÜllkkee  vvee
ÖÖzzggüürrllüükk))  (1995), CCaarrllaa’’ss  SSoonngg
((CCaarrllaa’’nn››nn  fifiaarrkk››ss››))  (1996), MMyy  NNaammee
IIss  JJooee  ((BBeenniimm  AAdd››mm  JJooee))  (1998),
BBrreeaadd  aanndd  RRoosseess  (2000), TThhee
NNaavviiggaattoorrss  ((DDeemmiirryyoollccuullaarr))  (2001),
SSwweeeett  SSiixxtteeeenn  ((AAffiillii  DDeelliikkaannll››))  (2002),
AAee  FFoonndd  KKiissss  (2004), TThhee  WWiinndd
TThhaatt  SShhaakkeess  tthhee  BBaarrlleeyy,,((2006)
Cannes’da büyük ödülü ald› IItt’’ss  aa
FFrreeee  WWoorrlldd......  ((‹‹flflttee  ÖÖzzggüürr  DDüünnyyaa))
(2007)).

Bu süreçte ald›¤› onur ödülleri,
fahri doktoral›k ünvan› daha büyük
bir camiadan onay görmesini de
beraberinde getirdi. ‹natç› bir solcunun
90’lardan sonra bir tür malul gazi
konumuna itilip itilmedi¤i
sorgulanabilir tabi. Ama Loach, onun
durufluna yak›n olanlar›, yapt›¤›
filmlerde bir umut bulanlar› hiç mi
hiç hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmad›.



100 Bin Kifliydiler
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YYöönneettmmeenn:: Metin Kaya
GGöörrüünnttüü YYöönneettmmeennii:: Metin Kaya
KKuurrgguu:: M. O¤uz Ayd›n
DDaann››flflmmaann:: Enis R›za
MMüüzziikk:: Ahmet Özer
2009, 72’

O gün, baretleri, çizmeleri, az›k
torbalar›yla iflçiler, madenci an›t›n›n
önünde topland›lar. Suskun ve k›z-
g›nd›lar. Birden kalabal›kta bir dal-
galanma oldu ve kad›nlar kentin ç›-

k›fl›na do¤ru yürümeye bafllad›. Ar-
d›ndan sokaklardan akan o u¤ultu:
"Gemileri yak-t›k/geri dönüfl yok.
Bir karar al›nmam›flt›. Kimse bir
fley söylemiyordu. Ama maden ‹flçi-
leri ve kad›nlar Ankara’ya do¤ru
yola koyuldular. Asl›nda yürüyen
Zonguldak kentiydi. Belgesel, 1990-
1991 büyük madenci grevini, bafl›n-
dan sonuna dek bütün taraflar›n ta-
n›kl›klar›na baflvurarak anlatmaktad›r. 

UUFFUUKK  KKOOfifiAARR

Maden iflçlerinin 4 Ocak 1991’de, bölgedeki 100
binden fazla insanla birlik olup Zonguldak’tan An-
kara’y› hedefleyerek bafllatt›¤› yürüyüflün 100. kilo-
metrede 100. gününde karara ba¤lanmas›, tüm Tür-
kiye’nin o dönem ve sonras›nda konufltu¤u bir ey-
lemdi. Dönemin tan›klar›n›n konufltu¤u ve birçok
haberin yaz›l›p çizildi¤i yürüyüfl, 18. y›l dönümünde
bir belgeselle ç›kt› karfl›m›za. 

Belgeselci Metin Kaya’n›n “100 bin kifliydiler”
ad›yla çekti¤i 68 dakika 30 saniyelik film, 91’den
bu yana ak›llarda kalan sorular› tan›klar› ile cevap-
layarak tekrar gündeme getirirken, günümüz eylem-
lerine de ›fl›k tutuyor.  

Belgesel için aralar›nda eski Cumhurbaflkan› Sü-
leyman Demirel, dönemin Baflbakan› Y›ld›r›m Akbu-
lut, Çal›flma Bakan› ‹mren Aykut da olmak üzere
150’yi aflk›n kifliyle çekim yap›l›rken, müzi¤ini Ah-
met Özer, dan›flmanl›¤›n› Enis R›za gerçeklefltiriyor. 

Belgeseli ne kadar zamanda haz›rlad›-
n›z? 

Belgeseli yaklafl›k olarak 2 y›l
içerisinde haz›rlad›k, toplamda 20.000
km yol yapt›k 60 saat çekim ve
130 kifliyle röportaj yapt›k. Filmin
"döneme ait" görüntülerini GM‹S ve
Ülkü Özen’den ald›k. Di¤er görsel
malzemeleri yani "foto¤raf ve gazete
küpürlerini" sevgili Birol Üzmez,
Mehmet Özer, Aladdin Kara’dan elde
ettik ve yapt›¤›m›z çekimlerden olufl-
turduk. Filmin montaj ve kurgusu
VTR yap›m stüdyosunda yap›ld›.

Zonguldak halk›n›n unutulmaz ta-
rihi ile ilgili olarak böyle bir belge-
sel yapma fikri nereden ç›kt›?

Türkiye iflçi s›n›f›n›n 12 Eylül sonras›ndak› daha
önce örne¤i yaflanmam›fl bu bafl kald›r›s› mutlak ta-
rihe belge olarak b›rak›lmas› gerekiyordu. Ekip ola-
rak bizler de bu eylemi bafltan sona yaflam›fl insan-
lar ve Zonguldakl› olarak kameray› s›rt›m›za al›p
yola ç›kt›k. Toplumsal haf›zam›z›n ve belle¤imizin
silinmeye çal›fl›ld›¤› günümüzde "Unutmad›k  Unut-
turmayaca¤›z" diyerek bu belgeseli çekmeye karar
verdik.

Filmde talepleri için hayk›ran iflçi s›n›f›n›n

mücadelesini bir kez daha an›ms›yoruz. Buradan
Zonguldak halk› ve di¤er çal›flan kesimlere baflka
bir uyan›fl›n mesaj› verilebilir mi? 

Hem geçmifli irdelemek hem yeniden dersler ç›-
kararak öz güvenlerini kazanmalar›na, yeniden yapa-
bileceklerine gönderme oldu san›r›m. Zira sadece
madenciler de¤il bir flehir greve ç›km›flt›.

Günümüzde Zonguldak deneyimine benzer bir
durum yaflansa sizce nas›l bir belgesel ortaya ç›-
kard›?

Günümüze uyarlarsak bu durumu karfl›m›za flöyle
bir sorun ç›kar›yor; Bugün ülkemizde sendikal› iflçi
say›s› 400.000 civar›nda. 12 Eylül sonras›nda h›zla
bafllat›lan bu sendikas›zlaflt›rma sürecinde meseleyi
sadece iflçi s›n›f› örgütlenmesi üzerinden de¤il daha
genis düflünerek - Zonguldak örne¤inde - oldu¤u gi-
bi tüm kentin greve ç›kmas› yani tüm emekçilerin
birlikte direnmesi ile baflar›labilece¤i gerçe¤ine götü-
rüyor film bizi.

Dikkat ederseniz devletin güvenlik güçleri bu ey-
lem süresinde bugün görmekte oldu¤u-
muz sert tav›rlardan uzak daha yumu-
flak bir tutum sergilemezdi. Nedeni dev-
letin flefkati de¤il, kitlenin büyüklü¤üy-
dü. 

Grev ve yürüyüfl hakk›nda çok fley
yaz›ld›, çizildi ama belgesel ilk defa
yap›ld›. Siz yapm›fl oldu¤unuz filmle
neyi amaçlad›n›z?

Beni bu projeyi çekmeye iten ne-
denlerden biri olarak flunu söyleyebili-
rim, grev sonras›nda sendika baflkan›
fiemsi Denizer’in kapitalist kültüre ye-
nik düflmesiyle bafllayan kirlenme ve
bu kirlilik bu flanl› eylemin üzerine
kara bulut gibi çökmüfltü tam da bu-

nun üzerinden kald›rma çabas›d›r diyebiliriz. 
Kahramanlar yaratmadan baflarabilinece¤ini örgüt-

lü kitlenin asla yenilemeyece¤ini ve bireysel çabala-
r›n sabun köpü¤ü gibi kaybolaca¤›n› kurgum süre-
since anlatmaya çal›flt›m. Yukar›da da söyledi¤im
gibi önce tarihe not düflmek, unutturmamak ikincisi
üzerine düflen Denizer gölgesini kald›rmak ve örgüt-
lü hayat›n neleri baflarabilece¤ine kan›tlar›yla ikna
etmek. Belgeselcinin görevi sonuç ç›karmak de¤ildir.
Elbette bir fikrim var ve taraf›m bu ise kurgu s›ra-
s›nda öznellefliyor zaten kaç›n›lmaz olarak.

Filmden sonra 'hadi ç›kal›m, bu uyuflmazl›kla-
r› mücadeleyle, yürüyerek çözelim' diyesi geliyor
insan›n ve birçok kahraman› var…

‹zleyince film "hadi tekrar yola ç›kal›m" dedirti-
yorsa bu beni mutlu eder zira ba¤›ms›z ve muhalif
sinema yapmaya çal›flan biri olarak baflka ne bekle-
yebilirim ki.

Buradan filmde size yard›mc› olan eski sendi-
kac›lara, devlet yetkililerine, iflçilere ayr›ca günü-
müzdeki di¤er iflçi ve sendikac›lara, yetkililere di-
yece¤iniz var m›?

Var elbette söylenecek çok söz.. Sendikalar›n bu-
günkü sorumlulu¤u bir ifl yerinde ve ifl kolunda ör-
gütlenmekten öte toplumun tüm katmanlar›yla bulu-
flabilecek mekanizmalar› oluflturmak ve toplumsal
muhalefete önderlik etmektir.

Bundan 18 sene önce Türkiye’yi  ve onu ayakta tutan emekçilerini coflkuland›ran bir yürüyüfl kaz›nd› zihinlerimize.
Bu yürüyüflü belgeleyen filmin yönetmeni Metin Kaya ile “100 bin kifli”nin öyküsü üzerine bir röportaj gerçeklefltirdik

‘100 binler’ tekrar yürüyor
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ERNESTO GOMEZ ABASCAL

Tarih 6 Temmuz 1958 Cuma
günü, Fidel Castro ve Ernesto Che
Guevara, Meksika fiehrinde bir hapis-
hanede mahkumlar. Hükümete karfl›
gizli fesat ve yasad›fl› yollardan silah
temin etmekle suçlan›yorlar.
Gerçekten de; birkaç ay sonra
Granma gemisiyle Sierra Maestra’da
gerilla mücadelesini bafllatmak üzere
82 genç devrimciden oluflan bir gru-
pla bir yolculuk örgütlemekteydiler.

Che, hapisten ailesine yazd›¤› ayn›
tarihli mektubunda; halk›n› ezen,
emperyalizm yanl›s› diktatörlükten
Küba’y› kurtarmak üzere Kübal›
devrimcilere kat›lmaya karar verdi¤ini
anlatm›flt›r. Bu görev u¤runa hayat›n›
kaybetme ihtimali karfl›s›nda, Che
flöyle yazm›flt›r: “fiimdiden ölümümü
bir baflar›s›zl›k olarak görmüyorum,
hatta (Naz›m) Hikmet’in de dedi¤i
gibi: “YALNIZ YARI KALMIfi B‹R
fiARKININ ACISINI TOPRA⁄A
GÖTÜRECE⁄‹M”.

fiiire tutkun ve kendisi de bir
flair olan, Che, Naz›m Hikmet’i
okumufltu, hatta hapisteyken ve idam
cezas›na çarpt›r›lma tehdidiyle karfl›
karfl›yken kar›s›na yazd›¤› “1.
Mektup” bafll›kl› fliirinde kendisinden
bahsetmifltir.

O zamanlar, Naz›m Hikmet,
zaman içerisinde tüm dünyan›n
emperyalist hakimiyet ve adaletsizlikle
mücadele sembolüne dönüflecek, Latin
Amerikal› genç bir devrimcinin, fliir-
lerini okudu¤unu bilemezdi.

1961’in ilkbahar›nda Havana’da
bulundu¤u süre içerisinde, ne Che

Guevara’yla ne de Fidel Castro’yla
bulufltu¤una dair hiç bir fikrim yok.
Küba’da Naz›m’la flahsen ilgilenen,
Kübal› büyük flair Pablo Armando
Fernandez, k›sa bir süre önce
Türkiye’ye geldi ve ben de kendisine
bunu sordum ve o da devrimci
yöneticilerle yapt›¤› olas› görüflmeleri
bilmedi¤ini söyledi,  yine kendisinin
belirtti¤i üzere ama kesinlikle
olmad›¤› söylenemez.

Naz›m’›n, Haziran 1963’de
Moskova’da hayata veda etti¤inde,
Küba’ya ikinci bir seyahat
haz›rl›¤›nda oldu¤unu okudum. ‹lk
ziyaretinde, Adada henüz bafllat›lm›fl,
özgürlükçü ve devrimci esere
hayranl›¤›n›n gerçek bir türküsü olan
“Havana Röportaj›” adl› fliirini
b›rakt›. fiimdi ise; bu tarihi olay›n
farkl› yönlerini bir araya getiren bir
de belgesel film haz›rland›.

Moskova’da ve di¤er Avrupa
baflkentlerinde bulundu¤u süre
içerisinde “Sürgünün zor zenaat›n›”
paylaflt›¤›, Küba’n›n ulusal flairi
Nicolas Guillen’in yak›n dostu

olmufltur, eserleri altm›fll› y›llarda
Küba’da yay›nlanm›fl ve tan›nm›flt›r.
halklar›n davas›na gönül veren ve
yal›n diliyle genç yazarlar aras›nda
çok büyük takdirle karfl›lanm›flt›r.

Naz›m Hikmet’i Küba’yla
iliflkilendiren di¤er bir tarihi olay
daha mevcuttur, ama bu olaydan
daha önce bahsedip bahsetmedi¤imi
bilemiyorum.

Kübal› vatanseverler, otuz y›l kadar
süren, ‹spanya’dan ba¤›ms›zl›klar›n›
almak üzere bafllatt›klar› savafl›n tam
sonlar›na gelmek üzereyken, Sultan II.
Abdülhamit, çok büyük bir ihtimalle
ayn› dönemde Girit’te karfl› karfl›ya
kald›klar› ayaklanmada uygulamak
üzere, bu savafla dair tecrübe
edinilmesi amac›yla Küba’ya bir
Komisyon gönderir. Osmanl› ordusun-
dan Enver Pafla’y›[1], bu görevi yer-
ine getirmesi için Özel Elçi olarak
seçer.

Türkiye’ye s›¤›nm›fl ve Rusya’yla
yap›lan bir savaflta hayat›n› kaybeden,
Polonyal› bir kontun o¤lu olan,
Osmanl› Paflas›, Küba’daki görevi

esnas›nda bilinmeyen bir sebepten
ötürü yaralanm›flt›r. Adadaki duruma
dair gönderdi¤i flifreli raporlar›, ‹stan-
bul’daki Osmanl› arflivlerinde
muhafaza edilmektedir. Bir raporunda,
e¤er Amerika Birleflik Devletleri
Küba’ya müdahalede bulunursa,
‹spanyol sömürgecili¤ine karfl›
savaflan Kübal› vatanseverlerin, yeni
iflgalciden kendilerini savunmak üzere
silahlar›n›n yönünü de¤ifltireceklerini
bildirmifltir. Gerçekten de; baflta Jose
Marti olmak üzere, Küba’n›n
ba¤›ms›zl›k mücadelesinin en önemli
fikir insanlar›, Kuzeydeki
komflumuzun ihtiraslar›n› anlatan
tehlikelere karfl› uyarm›flt›r. 

Daha sonra ise; Enver Pafla’n›n,
büyük Türk ozan›n›n büyük babas›
oldu¤unu ö¤reniyoruz. Efsane Naz›m
ailesinden bir kan›n›n, ülkelerimiz
aras›ndaki tarihi ba¤lar›n geliflmesi
için hizmet etti¤i de söylenebilinir.

[1] Bu Enver Pafla, daha sonra Atatürk
döneminde bakanl›k yapan Enver Pafla
de¤ildir.

“Naz›m, hayata veda etti¤inde,
Küba’ya ikinci bir seyahat
haz›rl›¤›nda oldu¤unu okudum. ‹lk
ziyaretinde, Adada henüz bafllat›lm›fl,
özgürlükçü ve devrimci esere
hayranl›¤›n›n gerçek bir türküsü olan
“Havana Röportaj›” adl› fliirini b›rakt›.
fiimdi ise; bu tarihi olay›n farkl› yön-
lerini bir araya getiren bir de belgesel
film haz›rland›”

2008, 68'
YYöönneettmmeenn:: Ça¤r› K›n›ko¤lu, Gloria Rolando

Nâz›m Hikmet, 1961 y›l›nda Kübal› flair arkadafl›
Nicolas Guillen’den bir davet al›r. O s›rada Dünya
Bar›fl Konseyi yöneticisi de olan Nâz›m Hikmet, 1959
y›l›nda gerçekleflen Küba Devrimi’nin seyrini ve
kazan›mlar›n› yerinde görmek üzere 1961 y›l›n›n

May›s ay›nda Küba’ya gider. Küba’daki gözlemleri,
“Havana Röportaj›” ve “Saman Sar›s›” fliirlerine ilham
verir. “Nâz›m’›n Küba Seyahati” filmi, bugüne kadar
biyografi çal›flmalar›nda çok fazla üzerinde durul-
mayan bu yolculu¤u gün yüzüne ç›kar›yor. Film, bir
yandan Nâz›m’la seyahati s›ras›nda tan›flm›fl Küba’n›n
önemli ayd›nlar›n›n tan›kl›klar›yla ilerlerken, di¤er yan-
dan da Nâz›m’›n kendi sesinden “Havana Röportaj›”

dizeleriyle, Küba Devrimi’nin ilk y›llar›n›n coflkusunu
ve heyecan›n› perdeye tafl›yor. Filmdeki sürprizlerden
biri de, bugüne de¤in az say›da insan›n ulaflt›¤›
"Havana Röportaj›" fliirinin Nâz›m'›n kendi sesinden
sunuluyor olmas›. “Nâz›m’›n Küba Seyahati”, Küba ve
Devrim’in Nâz›m’›, Nâz›m’›n da Kübal› ayd›nlar›,
sanatç›lar› ne kadar derinden etkiledi¤inin, içten ve
yoldaflça bir kucaklaflman›n hikâyesidir.

Nâz›m’›n Küba Seyahati

Nâz›m Hikmet ve Küba



ISAAC ISITAN

30 y›l› aflk›n bir süredir belgesel
filmler çekiyorum, fakat bafllad›¤›m her
yeni proje, hala kendimi bir ö¤renciymi-
flim gibi hissettiriyor bana- yeniden çal›fl-
malara bafll›yorum, insanlarla yeni ba¤-
lant›lar keflfediyorum.

Hala izlerini tafl›d›¤›m, hayat›mdaki
en büyük etken, Türkiye’de do¤du¤um
kasabad›r. Orada edindi¤im insani de¤er-
ler hayat›ma rehberlik etmeye ve eserle-
rime esin kayna¤› olmaya devam ediyor.  

Bir çiftlikte do¤dum ve büyüdüm.
Hayat›mda paray› ilk kez 8 ya da 9 ya-
fl›mdayken gördüm. Büyüdü¤üm yer ken-
di kendine yetebilen bir kasabayd›. Köy-
lüler mahsullerini takas ederek geçimleri-
ni sa¤l›yor ve bu do¤al ortakl›k sayesin-
de halk›n bütünlü¤ü korunmufl oluyordu.
Bu yaflam flekli haf›zama kaz›nm›fl du-
rumda ve hayat›n bütün alanlar›nda orta-
ya ç›kan özerklik aray›fl›m, modern dün-
yam›z hakk›ndaki görüfllerim üzerindeki
etkisini sürdürmeye devam ediyor.  

L’Argent (Para) filmimin çekimlerine
bafllamak için Türkiye’ye döndü¤ümde
gördüm ki; baz› fleyler büyük ölçüde de-
¤iflmiflti. Daha önce dünyan›n kendi ken-
dine yetebilen yedi ülkesinden biri olan
Türkiye, IMF’nin uygulad›¤› on dokuz
yap›sal düzenleme (kotalar, Amerikan
bu¤day›n›n ve Avrupa flekerinin fiyat›n-
daki indirim, g›da sektöründeki fabrikala-
r›n kapat›lmas› ve bununla birlikte gelen
iflsizlik sorunu vs.) sonras›nda ülke nüfu-
sunun yüzde 40 kadar›nda, tam anlam›y-
la bir geliflim sa¤layabildi. Peki, bu bir
geliflim olarak adland›r›labilir mi?

‘Para’ filmimde, ekonomik kriz dola-
y›s›yla düflüfl yaflayan, dünyan›n iki zen-
gin ülkesi, Türkiye ve Arjantin’in hikâ-
yelerini kaynak olarak kulland›m. Arjan-

tin halk› krizin üstesinden gelmenin ve
ekonomik kriz s›ras›nda ülke ekonomisi-
nin yüzde 40’›n› oluflturan yerel ekono-
miyi canland›rman›n yeni bir yolunu bul-
du.

Arjantin’de bulundu¤um süreçte, Bue-
nos Aires sokaklar›nda, ellerinde kafl›klar-
la bofl tencerelere vurarak gösteri düzen-
leyen milyonlarca insan› bir arada görün-
ce heyecana kap›ld›m. Güç dengesindeki
bu de¤iflikli¤e kendi gözlerimle flahit ol-
mufltum: Yozlaflm›fl ve çöküfl yaflayan hü-
kümetlerin yerini komflu meclisler ald›.
Sadece bir ay içinde dört baflkan› devir-
meye yeten dayan›flmalar›n› gördü¤üm an-
dan itibaren ise, kalbim Arjantin halk›yla
birlikte atmaya bafllad›. Hükümetler mefl-
rulu¤unu yitirdi¤inde, isyan do¤al bir ge-
reksinim haline gelir. Ve Arjantin halk›
bu haklar›n›, terk edilmifl fabrikalar› zapt
ederek ve yerel ekonomilerini bütünüyle
de¤ifltirerek kullanmay› tercih etti. Tam
da Brukmanl› kad›nlar›n yapt›¤› gibi. 

Arjantin’e yapt›¤›m yolculuk öncesin-
de Brukmanl› kad›nlar›n ününü duymufl-
tum. Erkek k›yafetleri içindeki kad›n ter-
ziler, patronlar› bir adres b›rakmaks›z›n
fabrikalar›n› terk edince fabrikay› iflgal
etmifllerdi (Aral›k 2001). Kad›nlar, iflçi-
yönetimi modelini kullanarak fabrikay›
yeniden örgütlediler. Bütün kararlar dü-
zenlenen toplant›larda ortak olarak al›nd›
ve herkese eflit maafl verilmesi gerekti¤i
kararlaflt›r›ld›.

Brukman’›n iflgalinden iki ay sonra,
<iflverensiz iflçiler> çoktan demokratik Ar-
jantin’in simgesi haline gelmiflti bile. Ka-
d›nlar, ilk tahliye giriflimine toplant›larda
bir araya geldikleri komflu yörelerin des-
te¤iyle karfl› koydular ve kad›nlar› koru-
mak için bir gözcü komitesi oluflturuldu.  

Coflku ve flevk dolu, ama karfl› ko-
nulamaz oldu¤u kadar yürek parçalay›c›

olan halk deste¤i sayesinde olay›n ilk
saatlerini çekmeyi baflard›¤›mda mutluluk-
tan havalara uçtum. ‹flverenler krizin en
kötü süreci afl›ld›¤›nda, onlara karfl› yü-
rütülen sahtekârl›k suçlamas›n›n bir sonu-
ca ba¤lanmam›fl olmas›na ra¤men, iflçile-
re gasp etme suçundan dava açmaya ka-
rar vermiflti.

‘Para’ filminin kurgusunu tamamla-
mak için Kanada’ya döndü¤ümde, iflyer-
lerinde sayg› görmek ve gelir kaynaklar›-
n› korumak için sadece yasal flartlarda
de¤il ayn› zamanda sokaklarda da müca-
dele veren bu cesur kad›nlar›n hikâyesin-
deki kilit noktalar› yakalayabilmek ama-
c›yla, Carlous Broun ve Roberto Leonar-
do gibi Contrainagen’den tan›d›¤›m›z ar-
kadafllar›m›zla ortak bir çal›flma yürüte-
bilme flans›na erifltim.

Kad›nlar›n binan›n de¤il ama makine-
lerin mülkiyetine sahip olmas›n› onayla-
yan yasal zaferden ve kad›nlarla birlikte
yaflad›¤›m, günlük iflçi- yönetimi yap›s›n›
gözlemleme imkân› buldu¤um iki buçuk
aydan sonra 2005 y›l›nda geri döndüm.
Yaflad›klar› tecrübenin onlar› nas›l de¤ifl-
tirdi¤ine, bu iflyerinin yap›lanmas› s›ras›n-
da çeflitli yeteneklerinin nas›l geliflti¤ine
ve politik görüfllerinde meydana gelen
de¤iflikliklere flahit olmufltum. Böylesi bir

kadere sahip olduklar›n› bilmeyen bu ka-
d›nlar için, hayat bir daha asla eskisi gi-
bi olmayacakt›.

VE fi‹MD‹
‘Para’ filminde ekonomik yeterlilik

için at›lan ilk ad›mlar› ve The Brukman
Women filminde iflçi- yönetiminin yap›s›-
n› keflfettikten sonra, vatan›m Quebec’de
kendi kendine yetebilme temas› üzerine
baflka bir belgesel film çekiyorum. fiu
anda, yarat›c›l›¤› sayesinde k›rsal göç so-
rununu frenlemeyi baflarm›fl küçük bir
hayali kasaba üzerine odaklan›yorum.
Kasaba halk›, aralar›ndaki dayan›flman›n
gücünü ve ortak zekâlar›n› kan›tlamak
amac›yla kesin kararlar ald›lar (devinimi
art›rmak için ücretli izinler vs.) ve ken-
dine yetebilen bir toplum haline geldiler.

Bu kiflisel ve evrensel sa¤duyuya fla-
hit oldu¤um andan itibaren, mücadele et-
mekten nas›l vazgeçebilirim? Keflke bafl-
ka bir dünyan›n mümkün oldu¤una ina-
nabilece¤im baflka bir hayatta filmler
çekmeye devam edebilsem! (ki, k›sa bir
süre önce vatan›mda sürdürdü¤üm hayat-
tan çok da farkl› olmayan bir hayatt›r
bu!)                               

ÇÇeevviirreenn:: Mehtap Çak›r

2008, 88'
YYöönneettmmeenn:: Isaac Isitan
SSeennaarryyoo:: ‹shaac Isitan, Carole Poliquin
EEddiittiinngg:: Fernando Lopez Escriva, Diego
Briceno–Orduz
RRööppoorrttaajjllaarr:: Carole Poliquin, Lucila Ro-
lon 
OOrriijjiinnaall  MMüüzziikk:: Roberto C. Lopez

“Brukman’l› Kad›nlar”, Arjantin’de
yaflanan ekonomik çöküfl koflullar› alt›n-
da, Buenos Aires’teki bir erkek giyim

fabrikas›n› devralan kad›n iflçilerin il-
ham verici öyküsünü anlatmaktad›r.
Brukman Giyim fiirketi’nin sahipleri
ödemeleri imkâns›z olan faturalar, bütçe
aç›¤› ve iflçi ücretleriyle karfl› karfl›yad›r
ve tüm yönetimi iflçilere tek bir kelime
aç›klama yapmadan tasfiye etmifltir. Za-
naatlar›na, ailelerine ve birbirlerine olan
ba¤l›l›klar›n›n verdi¤i güçle Brukman ifl-
çileri fabrikay› kendilerinin iflletmesine
karar vermifltir. K›sa bir süre sonra flir-
ketin önceki sahipleri ve hükümet fabri-

kaya gelmifl ve bu durum iflçilerin en
temel haklar› olan insanca yaflam hak-
k›n› savunmalar›na yönelik bar›flç›l ve
zorlu bir protestoyu bafllatmalar›na ne-
den olmufltur. Yönetmen ‹shaac Isitan
filmiyle, izleyiciyi iflçilerin mücadelesi-
nin her aflamas›nda gezdirmekte ve
olaylar›n tam merkezine götürmektedir.  
ÖÖddüülllleerr

31. Big Muddy Film Festivali John
Michaels Ödülü 2009, Figra Film Festi-
vali Büyük Ödülü, 2009

Brukmanl› Kad›nlar

“Yaflad›klar› tecrübenin onlar› nas›l de¤ifltirdi¤ine, bu iflyerinin
yap›lanmas› s›ras›nda çeflitli yeteneklerinin nas›l geliflti¤ine ve poli-
tik görüfllerinde meydana gelen de¤iflikliklere flahit olmufltum.
Böylesi bir kadere sahip olduklar›n› bilmeyen bu kad›nlar için,
hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacakt›”
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‘Kalbim Arjantin halk›yla att›’
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ZAFER AYDEN

Tüm ülkede oldu¤u gibi sinema
sektöründe de olumsuz koflullar
vahflice sürüyor. Daha çok kar, daha
çok kar h›rs› henüz sektör olamam›fl
film üretim alan›n› ahlak› ve kural›
olmayan bir ifl alan›na çevirmifltir.
Dünyada yüz y›l önce belirlenmifl
çal›flan haklar› sinema çal›flanlar›n›n
çok uza¤›ndad›r. Sigortas›z, ifl
güvencesiz, günlük 16–24 saate varan
çal›flma süreleri düflük ücretler, öden-
meyen ücretler yo¤un yaflanan ve öne
ç›kan sorunlardan baz›lar›d›r. Öyle ki
bu çal›flama koflullar› ölümlere varan
kazalara yol açabilmektedir.

Kriz söylentilerinin ülkeyi sar-
mas›yla birlikte sinema sektörü de
yo¤unlaflan sorunlardan pay›na
düfleni ald›. Yay›ndan kald›r›lan,
çekilip yay›nlanmayan diziler, kadro-
lar›n daralt›lmas›, ücretlerin 7–8 y›l
önceki seviyelerde dayat›lmas›, var
olan iflsiz say›s›n› ikiye katlam›flt›r.
Yani sektör çal›flanlar›n›n 5’te 1’i
(yaklafl›k 2000 kifli) iflsizlefltirilmifltir.
Reklam ve stüdyo çal›flanlar› ile
üniversitelerin ilgili bölüm mezun-
lar›n›n alana giriflleri de
düflünüldü¤ünde durumun
boyutlar›n›n ürkütücülü¤ü bütün
ç›plakl›¤› ile ortadad›r.

Tekrar yay›n/gösterim nedeniyle
oluflan telif haklar›n›n ödenmesinin
düzenlenmemifl olmas› yaflanan baflka
bir sorun olarak durmaktad›r. Sinema
filmleri destek ve gösterim salonu
bulmakta zorlanmaktad›r. Bu yüzden

hak gasplar›, ücret alacaklar›
nedeniyle hukuksal baflvurular
ço¤alm›flt›r.

Uzunca bir süredir yapt›¤›m›z
meslek branfl toplant›lar›nda tart›fl›lan
bu sorunlar›n ortak çözümlerini
ulaflabilmek için tüm çal›flanlar›n
sendikal örgütlenmesinin
h›zland›r›larak sürdürülmesi öncelikli
karar olmufltur. Ayn› süreçte
branfllar›n (reji, görüntü, sanat vb..)
ifl tan›mlar›n›n uluslararas› standartlar
çerçevesinde sanatsal nitelik göz ard›
edilmeden, mesleki ve etik ilkeler ve

iliflkileri de kapsayarak yap›lmas›na
yönelik çal›flmalar sürdürülmektedir.

Sinema sektöründe ifl yaflam›n›n
yeniden yap›lanmas› için önemli bir
ad›m da üzerinde çal›fl›lan tak›m
sözleflmesi olmufltur. Sinema emekçi-
lerinin iflverenler karfl›s›nda gasp
edilen haklar›n›n geri al›nmas›n›,
korunmas›n›, daha da ileri
kazan›mlar elde edilmesini sa¤laya-
cak bu sözleflme çal›flma koflullar›n›
da belirleyecektir. fiöyle ki günlük
çal›flma süreleri, dinlenme süreleri,
fazla çal›flmalar ve ücretlerin, taban

fiyatlar, haftal›k dinlenmeler, güven-
lik flart›, ifl güvencesi, nitelikli ele-
man, sa¤l›k önlemleri ve tedavi gibi
daha birçok konu yasalar
çerçevesinde bu tak›m sözleflmesi ile
Sine-Sen’i taraf k›larak güvence
alt›na al›nabilecektir.

‹fl kollar›, telif haklar›, emeklilik
(borçlanma) hakk›, sinema kurumu,
sinema yasas› gibi yasal düzenleme
ve yap›lar›n oluflabilmesi içinde hem
sektördeki kurum ve kurulufllarla,
hem de Kültür Bakanl›¤›, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› gibi
devlet kurumlar› ile iliflkiler
görüflmeler sürdürülmektedir. Bilefleni
oldu¤umuz Ulusal Sinema Platformu,
Kültür Bakanl›¤› Dan›flma Kurulu
gibi oluflumlarda da tüm sinema
emekçilerinin haklar›n› gözeten tem-
siliyetimiz sürmektedir.

Elbette ki ülkede uygulanan ve
tüm emekçi yoksul halk› hedef alan;
sömürü temelli, bask›c›, anti-
demokratik, floven, yoksullaflt›rma ve
yoksunlaflt›rma politikalar›na karfl›
duyars›z kalmam›z, kendi sek-
törümüzün sorunlar›n› tek hedef
görmemiz mümkün de¤ildir.

Bu nedenle bütün hak ve halk
mücadelelerini, kendi mücadelemiz
kabul ediyor ve elden geldi¤ince
çaba gösteriyoruz.

Umutluyuz, umutlar›m›z› yar›nlara
tafl›yabilmek için de yeni bir
yap›lanman›n bafllar›nday›z.

Umar›m hep birlikte baflar›r›z.
‹nsanca yaflan›las› bir dünya

dile¤iyle.

Sinemada emek örgütleniyor
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AYLA KANBUR

‹flçi dünyas› çok genifllemifl, ve
bu dünyan›n asl›nda hiç olmad›¤›
kadar hepimizi kapsam›fl oldu¤unu
söylemek zor de¤il. Hatta günlük
hayatlar›m›zda kendimize yalanlar
söyleyerek geçen bir zaman dili-
minde yitirilmifl bir ömrü de bu
kapsam›n içinde düflünebiliriz. Çok
uzun zamand›r bedenimizle birlikte
sahip oldu¤umuz akl›m›z› da pazarda
de¤iflime soktu¤umuz bir “meta”
olarak hissetmemek mümkün de¤il.
“Pazar”lar›n her yere yay›ld›¤›n›,
insan oluflun bir “mal”a dönüflmesini
herkesin yaflad›¤›n› da söyleyebiliriz.
Ço¤u bireyin pazar paylar› yüksek
olsa bile tatminsiz yaflamlar›n›
sürdürmelerinin sebeplerinden biri de
bu durum olabilir. ‹nsan›n kendini
gerçeklefltirme iste¤i sonu gelmeyen
bir arzuya dönüfltürülmek üzere öyle-
sine hoyratça kullan›lm›flt›r ki
beraberinde gelen “etik” bir krizin
de kaç›n›lmaz olarak içindeyiz.
Yar›fla sokan, dolay›s›yla kendimizi
ve çevremizle iliflkimizi ortadan
kald›ran bir hedefe kilitleyen bir
arzu bu. Böyle bir dönemin
doru¤una ulaflm›fl görünmekteyiz ve
“kendilik” de¤erimiz bizden daha da
uzaklaflm›fl görünüyor. “De¤ifltir-
ilebilir” oluflumuza inand›¤›m›z
zeminsiz genifl bir pazarday›z. Ama
hala birbirimize yaslanmak
ihtiyac›m›z da sürüyor.

Kapitalizmin en genifl pazar
hacmine (dünya zemininin küre-
selleflme biçimi) ulaflmas› tarihsel
olarak sadece ekonomik de¤il, ayn›
zamanda bireylerin “baflka bir
dünyan›n imkans›z” oldu¤una inan-
mas›n› sa¤layan siyasal ve kültürel
alan›, yine ayn› ekonomik güçle
elinde tuttu¤u (r›za biçimiyle)
Gramsci’den bu yana bilinir.
Medya’n›n en özgürlükçü sesleri bile
“malum” kabuller üzerinden haberleri-
ni verirler; küçük anlat›lar› hep
“sorun” ç›karanlar ile “düzeni”
sa¤lamaya çal›flanlar aras›ndad›r ve
anlat› çözümsüz ama bir uzlaflmayla
biter. Nedeni düzene uyumlu “arka-
dafllar”›n ç›karlar› ile sorun ç›karan
arkadafllar›n aras›nda, “söz”ün geçebil-
di¤i kanallarda bir sorun olmas›d›r
asl›nda. Söz, “gerçek de¤er”iyle
ortaya ç›kamad›¤› için de birçoklar›
aras›nda uçup gider.

Bir “de¤er” oldu¤umuzu hissettiren
tüm dayanaklar›n ortadan kalkmas›,
efl zamanl› olarak benzerlerimizle
yanyana gelmenin “anlams›z”
k›l›nmas› ve yanyana gelince de
farkl›l›klar›m›z›n “de¤ifltirilebilirlik”
yar›fl›na kurban edilmesiyle
kolaylaflt›r›ld›¤› söylenebilir.

“Söz” lerimizin, akl›m›z›n, bedeni-
mizin bir “de¤er” oldu¤unu,
pazarlar›n› de¤il, varoluflsal zeminleri-
ni arad›klar›n› anlamaya ve farkl›
toplumsal zeminlerde buluflmaya ihtiy-
ac›m›z var. 

‹flte flimdi burday›z: Uluslaras›
Türkiye ‹flçi Filmleri Festivali

Japonya'da Aral›k ay›nda, Kore'de
Kas›m ay›nda ve Latin Amerika'da
her y›l farkl› bir ülkenin ev
sahipli¤inde organize edilirken
Amerika’da 1994 y›l›nda bafllam›fl
festival, Türkiye’de 3 y›ld›r 1
May›s’la bafllay›p ayn› anda üç
büyük flehri ve y›l boyunca
Türkiye’nin birçok flehrini dolafl›yor.
Festival, yaln›zca sinema salonlar›nda
de¤il, iflyerlerinde ve sendikalarda da
dünyan›n birçok ülkesindeki benzer
“söz”leri birbirleriyle buluflturuyor:
Üretenlerin, onlar› merak edenlerin,

farkl› öykülere ve dünyalara bakmak
isteyenlerin benzerlerini buldu¤u,
emeklerin biraraya geldi¤i bir festi-
valde hepimizi biraraya getiren
“kayg›s›zca varolabilmenin” flenlik
hali.

Farkl›l›klar›m›zla, tarihi,
ekonomik, siyasal kültürel benzerlik-
lerimizle birarada “baflka bir dünya
isteriz” demenin zeminlerinden biri
olan Uluslararas› Türkiye ‹flçi
Filmleri Festivali devam ediyor.
“Baflka bir dünya hala mümkün”
sadece yeniden hayal gücümüze dön-
mek için birbirimizi yeniden
görmemiz yetmez mi?

Sadece ekmek de¤il gül de istiyoruz
“ ‘Söz’ lerimizin, akl›m›z›n, bedenimizin bir “de¤er” oldu¤unu, pazarlar›n› de¤il, varoluflsal zeminlerini arad›klar›n› anla-
maya ve farkl› toplumsal zeminlerde buluflmaya ihtiyac›m›z var”

fiehir göründü¤ü kadar ‘sakin’ de¤il
NECLA ALGAN

Robert Guediguian, Marsilyal›,
komünist bir geçmifle sahip, Ermeni
as›ll› Frans›z bir yönetmen. Bu
özellikleri, onun çektigi bütün filmlerin
alt metni oluflturdu¤u için belirmek
gerekiyor. Özellikle gençlik y›llar›nda
komünist hareketin içinde yer alm›fl.
Yaflad›¤› kent Marsilya’n›n toplumsal
yaflam› konusunda oldukça bilinçli ve
denyimli. 1997 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i
“Marius ve Jeanette”  adl› filminde
iflçi s›n›f› ve Marsilya’n›n toplumsal
dokusundan hareketle, oldukça isyankar
ve bir o kadar da nefleli ütopik bir
atmosfer  çizerek, dünya görüflünü çok
canl› bir biçimde d›flavurmufltu.
Guediguian, Bütün filmlerinde rol alan
efli, yetenekli oyuncu Arienne Ascaride
ile birliktli¤i, hem hayat hem de ifl
arkadafll›¤› filmlerine ayr› bir zenginlik
katmaktad›r.

“fiehir Sakin” filminde, Marsilya’da
fliddet, eroin ba¤›ml›l›¤›, ›rkç›l›k gibi
önemli problemlerin pençesinde ac›

çeken birkaç kahraman›n›n öyküsü
anlat›l›r. Filmin ana karakteri olan
Michele, bir bal›k fabrikas›nda iflçidir.
Henüz yirmi yaflinda bile olmayan
eroin ba¤›ml›s› k›z› Fiona ve üç ayl›k
küçük torunu ile bir yaflam mücadelesi
içindedir. Fiona eroin temin edebilmek
için fahiflelik yapar.  Michele ‘in
kocas› Ameline,  her türlü aile
sorumlulu¤una bofl vermifl, üstelik de
aflir› sa¤ gruplara tak›lan  bir
alkoliktir. Michelle iflten eve döndü¤ü
zaman, bir yandan a¤layan  bebe¤e
mama haz›rlar, di¤er yandan eroin
krizine giren k›z›na eroin i¤nesi
haz›rlar. Michelle k›z›na eroin
sa¤lamak için fahiflelik bile yapmaya
yeltenir. Eski dok iflçisi, yeni taksici
Paul’den k›z›na eroin sa¤lamak için
para al›r.

Paul, tazminat›n› al›p bir taksi
alabilmek için sendikadaki arkadafllar›n›
yar› yolda b›rakm›fl ve mücadeleden
çekilmistir. Pazar günleri ziyaretlerine
gitti¤i, komünist yafll› anne ve
babas›ndan baflka hiç kimsesi olmayan

yaln›z bir insand›r Paul. Çocuklugunu
ve gençli¤ini, aile gelene¤i ba¤l› olarak
direniflçi  solun içinde geçirmifl
olmas›na ra¤men art›k yorulmufl ve
perspektifini kaybetmifltir. Michelle’le
ilk karflilaflmalar›nda onu
gülümsetebilmek için bildi¤i bütün
dillerde Enterasyonal’i söyler. 

Michelle, bar iflletmecisi
Gerard’dan k›z› için eroin sat›n al›r.
Gerard, Michelle’in gençlik aflk›d›r.
Arkadafll›klar› hala sürmektedir ama
Gerard art›k her türlü yasad›fl› iflleri
yapan, karanl›k bir adam olmufltur. 

Bu arada hapisten yeni çikmis
olan genç Afrikal› göçmen,
Abderrahman, hapisteyken kendisiyle
ilgilenen sosyal görevli müzik hocas›
Vivienne’den çok etkilenmifltir. Bu aflk
Abdurrahman’›n içini o güne kadar
sürdürmekte oldu¤u hayat› de¤ifltirmek
arzusuyla doldurmufltur .   Ama nas›l
gerçeklefltirecektir bu arzusunu?
Vivienne’nin art›k pek bir iliflkisinin
kalmad›¤› mimar kocas›,  aflir› sa¤
meclis üyeleriyle iflbirli¤i içinde

yürüttü¤ü, eski sanayi bölgelerini yok
edecek kentsel dönüflüm projelerini
haz›rlamaktad›r. 

Geçmifli komünist olan kentte aflir›
sa¤ iktidar ortak alacak kadar
güçlenmifltir.  

Filmin isminin aksine flehir hiç
sakin de¤ildir. Tam tersine bu flehir
karmafla, ac›, ihanet, yaln›zl›k, fliddet
ve haklar›ndan mahrum edilifle,
flehirdeki Cezayirli göçmen nüfusunun
art›fl›yla, çatismalarin ve aflir› sa¤›n
ciddi bir biçimde yükselifline sahne
olmaktad›r. Filmin flehrin 360 derecelik
bir panoramik kamera hareketiyle
bafllamas›ndan sonra  olanlar bunlard›r. 

Filmin sonunda filmin baz›
karakterleri hayatlar›n› kaybedecekler ve
geride kalanlar ise hüzün yaln›zl›k ve
d›fllanm›fll›k dolu hayatlar›na devam
edeceklerdir. 

“fiehir Sakin”, ad›n›n tam tersi
olarak bir kentin içinde yaflanmakta
olan yoksunluk, terk edilmifllik, ac› ve
di¤er tüm toplumsal altüst olufllarla
ilgili oldukça sars›c› bir filmdir.
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Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivalinin dördüncüsünü
gerçeklefltirmeye haz›rland›¤›m›z bugünlerde, her
zaman oldu¤u gibi 1 May›s öncesi s›k›nt›l› belir-
sizlikleri yaflarken, ayn› zamanda kapitalizmin tüm
dünyay› sarsan krizinin etkileriyle bo¤ufluyoruz.
Kriz öncesinde, yani nispeten ifllerin iyi gitti¤i
dönemlerde, sermaye sahipleri ve dünyay› yöneten-
ler, ücret art›fllar›ndan ya da, çal›flanlar›n
haklar›n›n gelifltirilmesinden pek söz etmezken tam
tersi yöntemleri önümüze sürüyorlar. Karlar kat-
lan›yor, gelecekte elde edilecek karlar bile bor-
salarda manipüle edilerek karl›l›k adeta vurguna
dönüflüyor. Bütün bu zorluklar asl›nda bizim için

sürpriz de¤il; ama herfleye ra¤men gelece¤e umut-
la bakmaya devam ediyoruz. Dünyan›n dört bir
yan›nda insanlar de¤iflim ad›na birçok yeni tohum
ekiyor, mücadele ediyor. Biz Uluslararas› ‹flçi
Filmleri Festivaline de böyle bak›yoruz. S›n›f bil-
incinin oluflmas›nda, sanat›n çok önemli katk›lar
sundu¤una her zaman inand›k. Dünyan›n dört bir
yan›ndan iflçi s›n›f› ad›na ve onlar›n yaflamlar›na
dair beyazperdeye yans›yan her görüntü, sözcük,
gelecekte yeni bir s›çrama yaratacak ortak s›n›f
bilincinin birikimlerine katk›lar sunacakt›r. Çünkü
gerçek her zaman devrimcidir. Sonuç olarak,
umudumuzu ve gelece¤e olan inanc›m›z› korumak
ad›na, tüm olumsuz koflullara karfl›n bu etkinli¤e
olan deste¤imizi bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
böyle de sürdürmeye devam edece¤iz. Eme¤i
geçen herkesi kutluyor ve teflekkür ediyoruz.

Türkiye’de ve dünyada,
emekçilere, yoksul halklara a¤›r
bedeller ödeten bir süreç
yafl›yoruz. Egemenlerin bütün
alanlarda sald›r›lar›n› artarak
devam ediyor. Fabrikalar
kapan›yor grevler, direnifller
ço¤al›yor. Zamlar pefl pefle
geliyor. Halk›n temiz suya
ulaflmas› engelleniyor, tekellerin
insaf›na b›rak›l›yor. Böylesi
olumsuz koflullarda festivalin
önemi art›yor. 
‹flte sermayenin örgütledi¤i fes-
tivallerin aksine ‹flçi Filmleri
Festivali’nin bence önemli bir
ifllevi hak al›m› mücadelelerinin
halkla buluflturmas›. Geçen
y›llarda sa¤lanan yayg›n göster-
imlerin, halkla buluflmalar›n
giderek artaca¤›n› umuyorum. 

Festivalde gösterilen filmler
iflçi ve emekçilerin kendi
yaflamlar›n›, dünyadaki di¤er
emekçilerin yaflamlar› ile
örtüfltü¤ünü gösteriyor. Bu
nedenle festivale sendikam›z
çok önem veriyor. Büyük
illerdeki flubelerimiz festivalde
zaten yer al›yordu. Bu y›lki
hedefimiz Uluslararas›  ‹flçi
Filmleri Festivali’nde gösterilen
filmleri, sanat›n az u¤rad›¤›
illere tafl›mak istiyoruz.
Örgütlü oldu¤umuz tüm illerde
iflçilerle ve üyelerle iflçi,
emekçi filmlerini buluflturmak
istiyoruz..

Nisan ay›nda 8. yafl›n› dolduran
Sendika.Org, bu sekiz y›ll›k
süre içinde, iflçi s›n›f›n›n
“üretenlerin yönetti¤i bir dünya
için” yürüttü¤ü mücadelesini
güçlendirecek bir iletiflim plat-
formu olmay› hedefledi. Yaz›l›
ve görsel her türlü arac›
“dünyan›n bütün iflçileri”
aras›ndaki iletiflimi güçlendire-
bilmek için seferber etmeye
çal›flt›. Bu nedenle de, bu
iletiflimin en özgün ve etkili
araçlar›ndan biri haline gelen
ve dört y›l içerisinde Türkiye
emek hareketi aç›s›ndan giderek
anonim bir nitelik
kazanan Uluslararas› ‹flçi
Filmleri Festivali’nin
düzenleyici
kurumlar›ndan biri oldu.
Sendika.Org emekçileri,
dünyan›n bütün iflçilerini
beyaz perdede birlefltiren,
kent kent, sahne sahne,
mahalle mahalle gezdiren
Uluslararas› ‹flçi Filmleri
Festivali’ne katk›da
bulunuyor olmaktan
dolay› mutluluk duymak-
tad›r.

Dört y›ld›r sinemada eme¤e
dair ne varsa beyaz perdeye
yans›tmaya, ayn› zamanda sine-
man›n yüzünün eme¤e dönmesi
için katk› sunmaya çal›fl›yoruz.
1 May›s’la bafllayan festival
bütün y›l tüm Anadolu’yu
dolaflt›. Art›k birçok etkinli¤in,
festivalin sponsorlarla düzenlen-
di¤i, kat›l›m›n ücretli oldu¤u
günümüzde ‹flçi Filmleri
Festivali sponsorsuz, yar›flmas›z
ve ücretsiz olma ilkesiyle yolu-
na devam ediyor. 
Dört y›ldan beri özveriyle
çal›flan, art›k tecrübeli ama hiç
profesyonelleflmeyen festival
emekçilerine, eme¤in ve
eme¤in bütün güzelliklerinin
yarat›c›lar›na ve festivali bizim-
le birlikte düzenleyen dost
kurumlara sonsuz teflekkürler.

Zafer Ayden
Sine-Sen

Umar Karatepe
Sendika.org

Adnan Sezgin
Birleflik Metal-‹fl

Nuri Günay
Halkevleri

fiükran Do¤an 
SES

Uluslararas› ‹flçi Filmleri
Festivali’ne dair bir kaç söz
Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivalinin dördüncüsünü gerçeklefltirdi¤imiz
bugünlerde, desteklerini sunan sendikalar ve di¤er kurumlar, festivale ve
yaflad›klar› sorunlara iliflkin düflüncelerini ifade ettiler.
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‹çinde yaflad›¤›m›z kriz döne-
minde emekçilere yönelik
sald›r›lar had safhaya ulaflm›fl
durumda. ‹flsizlik rakamlar›
dünyan›n önde gelen ülkeleri
aras›nda seyrediyor. Yoksulluk
ve çaresizlik giderek yay›l›yor
ve derinlefliyor. 
Dev-Sa¤l›k ‹fl, sa¤l›k alan›n›n
en alttakilerini örgütlemeyi
önüne hedef olarak koydu.
Tafleron iflçiler inan›lmaz
koflullarda çal›flt›r›l›yor. Y›llarca
her y›l yenilenen ihalelerle her
seferinde asgari ücretle ifle
devam etmeleri isteniyor, y›ll›k
izinlerini düzenli kullanam›yor,
fazla mesai denilen fleyi büyük
ço¤unlu¤u bilmiyor bile. Bir de
k›ymetlerinin bilinmemesi
cabas›.
fiu anda kamusal bir hizmet
olmas› gereken sa¤l›k hizmet-
lerinde kamu kurulufllar›n›n bile
yar›s›ndan fazlas› tafleron
çal›flanlar eliyle yürütülüyor. Bu
realite sa¤l›ktaki emek
sömürüsünün hangi boyutlarda
oldu¤unu aç›k biçimde gös-
teriyor. 
Dev Sa¤l›k-‹fl tafleron alan›nda
örgütlenmeye bafllad› ve pek
çok sendikaya örnek oldu.
Kuflkusuz topyekün bir emek
mücadelesi olmadan en önem-
lisi de bu mücadelenin siyasal-
laflmas› gerçekleflmeden sorun-
lar›n çözümünde mesafe almak
hayli zor. Bu nedenle eme¤in
kurtulufl mücadelesini sadece
sendikal mücadeleyle s›n›rlama-
mak ve toplumsal bir mücadele
haline getirmek gerekiyor. 
‹flçi Filmleri Festivali de bizce
s›n›f mücadelesine yap›lm›fl
mütevazi bir katk›d›r. Bu festi-
valin düzenleyicileri aras›nda
olmak bizim için onur verici
bir çaba. Son derece özgün bir
çal›flma olan festivalin daha da
baflar›l› olmas›n› diliyor, eme¤i
geçenlere teflekkür ediyoruz.

Sendikalar›n yaflad›¤› sorunlar›n
temelinde ülkemizdeki genel
demokrasi düzeyi
yat›yor. 12 Eylül
darbesinin yaratt›¤›
siyasal düzen
devam ediyor;
örgütlenme ve
hak arama
özgürlü¤ü önün-
deki engeller
hala ilk günkü
kadar taze! Daha
da önemlisi egemen-
ler, topluma 12 Eylülcüler
eliyle  vermek istedikleri biçim
konusunda büyük ölçüde baflar›l›

oldular: “Yaflas›n bireycilik,
kahrolsun örgütlülük!” Ancak, her
fleye karfl›n k›rmay›, yok etmeyi
baflaramad›klar› umut yeniden yük-
seliyor. Pek çok  iflçi, emekçi
sendikalaflmak için her fleyi göze

al›p mücadele ediyor. ‹flte
bu süreci h›zland›racak
ve kazan›mlar› kal›c›
k›lacak faktörlerin
bafl›nda gelen fleydir
sanat. Toplumu
de¤ifltirecek-
dönüfltürecek, fikri
üstünlü¤ü sa¤laya-
cak sanat dallar›n›n

bafl›nda da sinema
gelir. Bu nedenle biz

Petrol-‹fl Sendikas› olarak
bafl›ndan beri önemsedik “‹flçi
Filmleri Festivali”ni; kar›nca

karar›nca katk› koymaya çal›flt›k
bu çabalara. Ayr›ca Festival'in,
s›n›f mücadelesi bak›m›ndan son
derece büyük önem tafl›yan ulus-
lararas› dayan›flmaya ve dünya
bar›fl›na da ciddi katk›lar›
oldu¤unu düflünüyoruz. Festivalin
baflar›s›, iflçilerden, emekçilerden
söz eden, yani “onlar›n
hikayelerini anlatan” filmlerin daha
çok çekilmesi ve emekçilere
ulaflmas›na yol açacakt›r. Böylece
hem ülkemizin toplumsal-kültürel
hayat›ndaki yozlaflmaya dur
denilebilecek, hem de sanat›n,
özelde de sineman›n hak etti¤i
yere gelmesine büyük katk›
sa¤lanm›fl olacakt›r. Festivali
bugünlere getirmek için emek
veren, çaba sarf eden herkesi
kutluyoruz.

Bu y›l dördüncüsü yap›lan
Uluslararas› ‹flçi Filmleri
Festivali’nin düzenleyici örgütleri
aras›nda bulunman›n onurunu
yaflarken, festivalin, iflsizli¤in had
safhada oldu¤u, krizin ekonomik ve
sosyal olumsuz sonuçlar›n›n ortaya
ç›kt›¤› bir döneme denk düflmesi
bizim için baflka bir anlam ifade
ediyor. 
Bilindi¤i üzere Türk Tabipleri
Birli¤i, toplumun sa¤l›¤›n›, piyasa
de¤il, sa¤l›k hakk›  üzerinden
tan›mlay›p, oluflturdu¤u de¤erler eks-
eninde özgür, demokratik, eflit, bar›fl
içinde bir Türkiye ve dünyada,
sa¤l›kl› olunabilece¤i gerçe¤i

üzerinden çabas›n› sürdürüyor. Bu
çerçevede bütünlüklü hak arama
mücadelesinde yan yana durma ve
dayan›flma içinde oldu¤umuz
emekçilerle, festival arac›l›¤›yla,
sineman›n görselli¤i ve anlat›m›yla
yeniden buluflmak bizi heyecan-
land›r›yor. Önemli sinemac›lar›n
kat›l›m›, filmlere ulafl›labilirlik,
ücretsiz gösterim ‹stanbul ve
Ankara gibi büyük kentlerin
ve salonlar›n d›fl›na ç›kan
gezicili¤i, festivalin önemini
bir kez daha artt›r›yor.
Evet biz baflka bir dünya
istiyoruz.ve bunun mümkün
oldu¤unu biliyoruz.!
‹yi seyirler…
Son söz Mayakovski’nin; 
Vücut ve ruh emekçileriyiz
Ayn› kavgan›n içinde

Ve ancak ortak eme¤imizle
Bezeriz evreni
Marfllar›m›z› gümbürdeterek 
Haydi!

THY A.O. ve Teknik Afi’de
örgütlü bulunan Hava-‹fl Sendikas›
yaklafl›k 12 bin üyesiyle 1962
y›l›ndan beri hava tafl›mac›l›¤› iflkol-
unda faaliyet yürütmekte. Sadece
zam anlam›na gelmeyen toplu
sözleflmeleriyle üyelerinin sosyal ve
özlük haklar›nda da önemli
kazan›mlar› elde etti Hava-‹fl
Sendikas›.
Ancak hükümet ve hükümet
bürokrasinin atad›¤› THY A.0 ve
Teknik Afl. yöneticileri, binbir çeflit
bizans oyunuyla çal›flanlar üzerinde
terör estirirken, çal›flanlar›n örgütü
olan sendikalar›n› da yok etme
çabalar›na girmifl bulunmakta.
Yak›n zamana kadar THY A.O
bünyesinde bulunan Teknik Afi’ye
iliflkin olarak yap›lan “iflkolu itiraz›”
hükümet ve iflverenin nas›l bir gözü
dönmüfl pervas›zl›k içinde hareket
etti¤inin de kan›t›. 
Hak-‹fl Konfederasyonu’na ba¤l›

Çelik-‹fl Sendikas› ve iflverenin bir-
likte hareket ederek Ortado¤u’nun
en büyük uçak bak›m ve revizyon
merkezi olan Teknik Afi’ye “hava
tafl›mac›l›¤› de¤il metal iflkoludur”
karar›n› verdirmeleri memleketimizde
hukuk kavram›n› da tart›flmal› hale
getiriyor.
Küreselleflen sermaye karfl›nda
eme¤inin iletiflimi ve deney aktar›m›
olarak kabul edilebilecek bu festi-
vali önemsiyoruz. 
Dünyan›n dört bir yan›ndan ve
ülkemizden emek hareketlerinin,
s›n›f deneyimlerinin beyaz perdeye
tafl›nd›¤› ‹flçi Filmleri Festivali’nin 8
saatlik iflgücü mücadelesinin
bafllang›c› olan 1 May›s’a denk
getirilmesi ise ayr›ca anlaml›. 
1 May›s ‹flçi Filmleri Festivali’nin
tüm çal›flanlar için, küreselleflerek
daha da yayg›nlaflan   sermeye
sald›r›lar›na karfl› yeni bir dil ve
yeni bir direnç olmas› dile¤iyle

Arzu Çerkezo¤lu 
Dev Sa¤l›k-‹fl

Atilay Ayçin
Hava-‹fl

Mustafa Öztaflk›n
Petrol-‹fl

Dr. Hülya Biriken
Türk Tabipleri Birli¤i
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Ariel
1988, 73’
YYöönneettmmeenn::  Aki Kaurismäki
SSeennaarryyoo::  Aki Kaurismäki
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  Timo Salminen
KKuurrgguu:: Raija Talvio
OOyyuunnccuullaarr::  Turo Pajala, Susanna Haavisto, Matti Pellonpää, 

Bir maden kapan›r ve iflsiz kalan Taisto bir barda iflini kaybetmifl
olan babas› ile karfl›lafl›r. Baba o¤luna Cadillac’›n›n anahtarlar›n› ve-
rir, hoflça kal der ve kendisini vurur. Daha iyi bir yaflam ümit ederek

Taisto güneye gider. Helsinki’de yaflam olabilecek en kötü flekle
bafllar ve Taisto soyulur. Taisto’nun çal›nan paras›n› geri alma girifli-
mi ise onu hapise gönderir. Sonunda film “gökkufla¤›n›n üzerinde
bir yerler” isimli Fince flark›n›n lirik tonlar› ile biterken, ortaya ç›kan
fley modernli¤in keskin, sivri ve flaka gibi bir tasviridir.  
ÖÖddüülllleerr
Moskova Uluslararas› Film festivali, En ‹yi Aktör dal›nda Bronz St.
George 1989, Moskova Uluslararas› Film festivali FIPRESCI Ödülü,
1989, ABD Ulusal Film Elefltirmenleri Cemiyeti En ‹yi Yabanc› Film
Ödülü 1991.

2008, 22’
YYaapp››mmcc››//PPrroodduucceerr:: MWTV

MTU Güney Kore’de göçmen iflçilerin,
haklar›n› savunan bir örgüttür. MTU Seul ‹fl-
çi Bürosu’na bir sendika kurmak üzere bafl-
vurdu¤unda, üyelerinin Güney Kore’de
oturma izni olmad›¤› gerekçesiyle baflvuru-
lar› reddedilmifltir. 27 Kas›m 2007’de Göç-
menler Sendikas›’n›n üç önderi gözalt›na
al›nm›fl, tutuklanm›fl ve göçmen bürosu ta-
raf›ndan Güney Kore’den s›n›rd›fl› edilmifller-
dir. Her ne kadar yasal belgelerinin olmama-
s› nedeniyle gözalt›na al›nm›fl olsalar da,
göçmen iflçiler konusundaki eylemlilikleri
engellemek için gözalt›na al›nd›klar› ve s›n›r-
d›fl› edildikleri iddia edilmektedir.  Belgesel
art›k kendi memleketleri olan Bangladesh ve
Nepal’de yaflayan MTU liderlerinin anlat›m-
lar›yla, bu süreci ele almaktad›r.

KKaarraannll››¤¤››nn  GGöözzlleerrii
2007, 29’
YYöönneettmmeenn::  Can Diker

‹sa Çay›rl›, Zonguldak’ta maden-
lerde çal›flan yüzlerce kifliden biridir.
Öyle ki, ifl u¤runa, asgari ücretten da-
ha iyi bir maafla çal›flabilmek u¤runa,
memleketini terk edip ailesiyle birlikte
Zonguldak’a gelmifltir. Ancak yaflad›¤›
flartlar onu her an tedirgin etmektedir.
Çünkü onun deyimiyle “…maden
oca¤›, ana kuca¤› de¤il.” Yani yapaca-
¤› en ufak bir hata, onun ve arkadafl-
lar›n›n ölümüyle sonuçlanacakt›r.

KKTTÖÖSS  11996688
110' 
YYaapp››mmcc››::  KTÖS

1968’te bir grup genç ö¤retmen
taraf›ndan kurulan KTÖS, tüm zorluk-
lara ve engellemelere ra¤men 40 y›ld›r
mücadele etmektedir. Belgesel, K›br›s
Türk toplumunun demokrasi, bar›fl ve
kendi kendini yönetme mücade-
lesinde geçen 40 y›l› anlatmaktad›r. 

GGuuaannttaannaammoo  DDiiyyee  BBiirr  YYeerr
2005, 45’
YYöönneettmmeenn::  Rolando Almirante
Castillo
YYaapp››mmcc››::  Cuba's Mundo Latino
Productions

Küba ile ABD’nin iflkence kamp›na
dönüfltürdü¤ü üs aras›ndaki yak›nl›k
nedeniyle, Guantanamo uluslararas›
toplulu¤un dikkatini çekiyor. Belgesel,
bir kasaban›n kendi gerçekli¤ini ve
ABD üssünün yan›bafllar›ndaki varl›¤›-
na ra¤men, Küba devriminin yaratt›¤›
toplumsal geliflme projesine dahil
olan kasaba insanlar›n› anlatmaktad›r. 

SSlliikkoozziiss
2009, 30'
YYöönneettmmeenn:: Ethem Özgüven, Petra
Holzer, Selçuk Erzurumlu
YYaapp››mmcc››:: Ethem Özgüven
KKuurrgguu:: Ethem Özgüven, Selçuk
Erzurumlu

Zincirin bir ucunda ça¤›n popüler
giysisi blue jean ve ünlü markalar
di¤er ucunda ise tozlu kay›ts›z atö-
lyelerde ölümcül bir hastal›¤a
yakalanm›fl hasta ci¤erli insanlar›n
bedenleri duruyor. Tafllanan kotlar
daha pahal› sat›l›rken ci¤erlere
yap›flan tozlarla iflçilerin hayat›
sönüyor. Hem de çok k›sa bir süre
içinde.

S›n›rd›fl›
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2002, 62'
YYöönneettmmeenn::  Carole Poliquin 

Tanr›n›n sesiyle etkili bir parodiyi kullanarak belgesel, dünyan›n
özel ç›karlara teslim edilmesinin sonuçlar›n› göstermektedir:
Kanadal› bir çiftçi Monsanto firmas› taraf›ndan dava edilme
tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r. Çünkü firman›n patentli tohumlar›
rüzgarla çiftçinin tarlas›na tafl›nm›fl ve ürün vermeye bafllam›fl-
t›r. Sigortas› olmayan Amerikal›lar tedavi hizmetlerinden resmi
olarak yararlanamamaktad›r. Dünyadaki binlerce insan su ihti-
yac› izindeyken ifladamlar› Kanada suyunu en yüksek teklifi ve-
rene satmak niyetindedirler. ‹nsano¤lu, su, sa¤l›k gibi hayati
derecede önemli olan hizmetler ticarileflirse hayat›na devam
edebilir mi? ‹nsan haklar› flirket karlar›n›n üstesinden gelebile-
cek mi?

New Mexico’da 1951 y›l›nda
yap›lan çinko iflçileri grevini temel
alan Topra¤›n Tuzu, McCarthy
döneminin doru¤una ulaflt›¤› 1954
y›l›nda yap›ld›. Film y›k›c› olmakla
itham edildi ve ard›ndan kara list-
eye al›nd›. Topra¤›n Tuzu grevin kendisini ve greve kat›lm›fl bir
madenci ile efli aras›ndaki iliflkiyi etkileyici bir biçimde ele al›r.
Madenci grevinin nedenleri aras›nda beyaz iflçilerle maafl aç›s›ndan
eflitlik ve sa¤l›k ve güvenlik sorunlar› yer almaktad›r. Ramon
Quintero grevin örgütlenmesinde rol al›r, fakat evde efline ikinci
s›n›f insan muamelesi yapmaktad›r. Üçüncü çocu¤una hamile olan
efli Esperanza Quintero, bafllang›çta edilgendir. Grevde yer almak
konusunda isteksizdir ve evdeki eflitlik konusunda hak iddia

etmemektedir. Fakat erkekler grev gözcülü¤üne son vermeleri için
zorlanmaya baflland›¤›nda, Esperanza tav›r de¤ifltirir. Kad›nlar
sendika salonundaki uzun bir tart›flman›n ard›ndan erkekleri ikna
ederler ve grev hatt›nda yerlerini al›rlar. 

ÖÖddüülllleerr
1954, Karlovy Uluslararas› Film festivali, En iyi Aktris ve Kristal

Küre En ‹yi Film Ödülü
1955, Paris Sinema Akademisi, Uluslararas› Büyük Ödülü

TToopprraa¤¤››nn  TTuuzzuu
1954, 94’

YYöönneettmmeenn::  Herbert Biberman
SSeennaarryyoo:: Michael Wilson 

GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  Leonard
Stark, Stanley Meredith

KKuurrgguu::  Ed Spiegel, Joan Laird
MMüüzziikk::  Sol Kaplan

OOyyuunnccuullaarr:: Rosaura Revueltas,
Will Geer, David Wolfe, Mervin

Williams, David Sarvis, Juan
Chacon, Henrietta Williams 

SSeevvggiillii  MMaannddeellaa
2007, 6'
YYöönneettmmeenn::  Dara Kell, Christopher
Nizza

Nelson Mandela, Güney Afrika’daki
apartheid rejiminin sona ermesinin
bar›nma krizini çözece¤ini belirtmifl-
tir. Uygun evlerin bulunmamas› ve
mevcut olanlar›n da devlet güçleri
taraf›ndan y›k›l›yor olmas›, milyon-
larca Güney Afrikal›n›n yaflam ko-
flullar›n› daha da kötülefltirmektedir.
Belgesel, Güney Afrika’da bar›nma
hakk› için mücadele eden ve bu ne-
denle polisin hedefi haline gelen üç
gencin öyküsünü anlatmaktad›r.

Dünyay› Özellefltirmek

DDöönnüüflfl
2009, 18'
YYöönneettmmeenn::  Soner Y›ld›r›m
SSeennaarryyoo::  Soner Y›ld›r›m 
KKuurrgguu::  Mehtap Köseo¤lu

Bingöl’un Karl›ova ilçesine ba¤l›
Tafll›cay Köyü’ne koruculuk sistemi
getirilir. Hayvanc›l›kla geçimini
sa¤layan köy halk›, ‹stanbul’daki
kaçak kot kumlama atölyelerine
çal›flmaya giderler. Bu iflten dolay›
ölümler meydana gelir;  köylerine
dönen Tafll›çayl›lar, karfl›lar›nda
kendileri gibi Silikosiz hastal›¤›na
yakalanan yüzlerce kifli bulur.

2008, 129'
YYöönneettmmeenn::  Virna Molina, Ernesto Ardito

Zanon Seramik Fabrikas›’n›n iflçileri Güney Amerika’n›n en önemli
seramik fabrikalar›ndan birinde çal›flan bir grup kad›n ve erkektir.
Bugün onlar fabrikay› kendileri idare etmektedir; patron ya da
fabrika sahibi yoktur. Herkes ayn› maafl› almaktad›r. Patron fabri-
kay› kapatmaya karar verdi¤inde fabrikan›n kontrolünü ele ald›lar.
Mücadelelerine ilk bafllad›klar›nda as›l amaçlar› bu de¤ildi; sadece
haklar›n› savunmay› amaçlam›fllard›. Ancak, flirket ile iflçiler aras›n-
daki mücadele beklenenden daha çetin geçti. Yeni tehditler orta-
ya ç›kt›. Her gün, onlar› boykot etmeye çabalayan politik ve eko-
nomik bir sisteme karfl› savaflmak zorunda kald›lar. Film Zanon
Seramik Fabrikas› iflçilerinin hikâyesini tarihsellik içinde ve yaflanan
tart›flmalar› da kapsayacak flekilde aktarmaktad›r.

Fabrikan›n kalbi

2008, 56'
YYaapp››mmcc››::  Labor Video Project

“San Fransisko 68 Grevi” 1968 y›l›nda San Fransisko’da ger-
çeklefltirilen ve 6 ay süren grevin hikâyesini konu al›yor. Film
ö¤rencilerin ve AFT Ö¤retmenler Sendikas›’n›n da içinde oldu-
¤u iflçi hareketinin devlet üniversitesine herkesin kay›t olabil-
mesi ve Etnik Çal›flmalar program›n›n kurulmas› için verdikleri
mücadeleyi anlatmaktad›r. Filmde, grev s›ras›nda polisin uygu-
lad›¤› yo¤un bask› ve dönemin Kaliforniya valisi olan Ronald
Reagan’›n süreçte oynad›¤› rol izleyiciye aktar›lmaktad›r. Grevin
baflar›s›na ve yeni etnik çal›flmalar program›n›n kurulmufl olma-
s›na ra¤men yoksul ö¤renciler, Kaliforniya Devlet Üniversite-
si’nin özellefltirilmesinin etkisiyle gittikçe artan harçlar yüzün-
den bugün hala üniversiteye kay›t yapt›rmakta zorlanmaktad›r.

San Francisco 68 Grevi

BBüüttüünn  iinnssaannllaarr  eeflfliitt  vvee  öözzggüürrddüürr
2008, 80’

Goethe Enstitüsü 2008 y›l›nda ‹n-
san Haklar› Evrensel Beyanname-
si’nin yay›nlan›fl›n›n 60. y›l›nda bir
k›sa film yar›flmas› düzenlemifltir.
Yar›flmaya kat›lan filmlerden 6 ta-
nesini içeren seçki izleyicileri Eston-
ya’dan, Ukrayna’ya, Litvanya’dan
Polonya’ya uzanan çal›flma yaflam›
ve iflçilerin yaflam pratikleri üzerine
bir yolculu¤a ç›karmaktad›r.
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Almanya Ac› Vatan
1979, 85’
YYöönneettmmeenn:: fierif Gören
SSeennaarryyoo:: Zehra Tan
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: ‹zzet Akay
MMüüzziikk::  Rahmi Saltuk
OOyyuunnccuullaarr:: Hülya Koçyi¤it, Rahmi Saltuk, Mine Tokgöz, Suavi
Eren

Film, Almanya’daki göçmen Türk iflçilerle ilgilidir. Berlin’de

yaflayan ve çal›flan Güldane iznini geçirmek üzere köyüne gelir ve
orada Mahmut’la karfl›lafl›r. Almanya’ya gitme hayaliyle yaflayan
Mahmut Güldane’ye formalite evlilik teklif eder ve evlenirler.
Almanya’ya vard›klar›nda Güldane Mahmut’u terk eder ve ifline
döner. Fakat Mahmut bir süre sonra polis taraf›ndan yakalanarak
Güldane’ye teslim edilir. ‹ster istemez birlikte yaflamaya bafllarlar
ve foalite evlilik gerçe¤e dönüflür. Hamile kalan Güldane, hem iflçi
olarak sömürüyü hem de kad›n olarak ezilmiflli¤i deneyimlemeye
bafllar ve isyan eder.

Belgesel ‹talya, ‹spanya, Fransa, Güney Kore ve ABD de güvencesiz çal›flmaya
karfl› yap›lan eylemleri anlatan alt› farkl› filmden oluflmaktad›r. 

1- Güvencesiz aziz al›flveriflte, 6’
2- McGrev, 6’

3- Güvencesiz Kad›nlar Doludizgin, 20’, 
4- fiov Dünyas›nda Geçici ‹flçiler, 31’

5- Dost mu Düflman m›?, 24’ 
6- Güvencesizler ‹syanda Barcelona’da 1 May›s, 9’

7- Yomango Tango Barselona 6’

2003, 84’
YYöönneettmmeenn::  Juliano Khamis, Danniel Danniel
YYaapp››mmcc››:: Osnat Trabelsi, Pieter van Huystee

Filistinli bir Yahudi olan Arna Filistin halk›n›n hak-
lar› için mücadele eden bir kad›nd›r. ‹lk intifada s›-
ras›nda, Jenin mülteci kamp›nda bir çocuk tiyatro-
su grubu kurulmas›na yard›m etmifltir. O¤lu Julia-
no, çocuklarla birlikte çal›flan Arna’y› 6 y›l boyunca
görüntüledi. Arna’n›n ölümünden sonra, genç
mültecilerin ne durumda olduklar›n› bulmak için
kampa geri döndü. 
ÖÖddüülllleerr::  Tribeca Film festivali, En ‹yi Belgesel
Ödülü 2004, Hot Docs Kanada Uluslararas›
Belgesel Festivali, FIPRESCI ödülü, 2004

Arna’n›n Çocuklar›

Güvencesiz ‹flçiler Üzerine Direnifl Öyküleri

PPoorrttaakkaall  HHaassaadd››
2008, 17’
YYaapp››mmcc››::  aa--ffiillmmss

Sabah saat 5-6 aras›nda, Güney
Lübnan’daki Bourj ash-shamali mül-
teci kamp›n›n dar sokaklar›nda ayak
sesleri ve f›s›ldaflmalar duyulur. Sa-
bah›n bu kör karanl›¤›nda, yüzlerce
Filistin’li gündelik iflçi evlerini cadde-
lerde toplan›r ve civardaki tarla ve
çiftliklerde çal›flmaya giderler.
Kamptaki iflgücünün üçte ikisinden
fazlas› en az›ndan yar› zamanl› ola-
rak tar›m iflçisi olarak çal›fl›r. Bu bel-
gesel Bourj ash-shamali kamp›nda
yap›lan bir video atölyesinde yap›l-
m›flt›r. Güney Lübnan’daki çiftlikler-
de çal›flan Filistin’li gündelik iflçilerin
yaflamlar›n›n ve ifllerinin pek çok ya-
n›n› anlatmaktad›r.

MMaannddoolliinnllii  KK››zz
2004, 19'
YYöönneettmmeenn::  CCooflflggüüll  YYüükksseell,,  GGüüllffeemm
GGüürrsseess

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda büyük
flehirlerde sorun daha çabuk çözü-
lür gibi görünse de, büyük ço¤unlu-
¤u köylü olan Anadolu'ya e¤itim
götürülmesinde büyük s›k›nt›lar ya-
flan›r. Büyük kentlerde yetiflen ö¤-
retmenler köye gitmeyi reddetmek-
te, gittiklerinde de oraya uyum sa¤-
layamamaktad›r. Sonuçta köylü
gençlerin e¤itime al›narak, köy ö¤-
retmeni olarak yetifltirilmesine karar
verilir. “Mandolinli K›z”da Köy Ensti-
tüsü mezunu kad›nlar›n okula gelifl
öyküleri ve okulda ald›klar› e¤itim
an›lara dayanarak anlat›lmaktad›r.
ÖÖddüülllleerr//aawwaarrddss
16. Uluslararas› Ankara Film
Festivali, Ulusal Belgesel Film
Profesyonel Dal› Yar›flma. 2005

AAssyyaa  MMiinnoorr......  YYeenniiddeenn
2008, 55'
YYöönneettmmeenn::  Tahsin ‹flbilen

Bu belgesel, farkl› bir tarih yapma
deneyimi olarak, an›lar›n yeniden
yorumlanmas› amac›yla planlanm›fl-
t›r. Günümüzde Akdeniz üzerine
yayg›n kan›, farkl› ulus ve ›rklardan
oluflmakla birlikte ortak bir kültürel
atmosferin havzas› oldu¤udur. Bu-
gün yeryüzü ciddi bir ayr›flma döne-
mini geride b›rak›yor, yak›n gelecek
özellikle kültürel uyum aray›fllar›n›n
dönemi olacakt›r. Bu film bar›fl üze-
rinedir. 

KKeeddiinniinn  ‹‹ççiinnddeekkii  FFaarree
2009, 10'
YYöönneettmmeenn::  Veli Kahraman

Bitlis Sigara Fabrikas› iflçileri Tekel’in
özellefltirme uygulamalar›
kapsam›nda sat›fla ç›kart›lmas› üzer-
ine, 51 gün boyunca iflyerlerini terk
etmeme eylemi yapt›lar. Kedinin
‹çindeki Fare, özellefltirmeler yoluyla
çaresiz b›rakt›r›lan iflçi s›n›f›na küçük
bir tan›kl›k yapabilmek amac›yla
çekilmifl bir belgeseldir.
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2009, 40’
YYöönneettmmeenn:: Ercüment Çelik

Ne zaman bir ülkede büyük uluslararas› bir organizasyon yap›-
lacak olsa ülke, dünyay› “Dünya Ayar›nda fiehirler” yaratarak
etkilemeye çal›fl›r; sokak sat›c›lar› yerlerinden kald›r›l›r, gece-
kondular›n yerine yeni binalar yap›lmaya bafllan›r. Temelde ya-
p›lmak istenen yoksullu¤un görünür olmas›n›n önüne geçmek-
tir. “Herkes ‹çin Dünya Ayar›nda fiehirler” belgeseli Güney Afri-
ka’daki sokak sat›c›lar›na odaklanarak onlar›n FIFA 2010 Dün-
ya Kupas› haz›rl›klar› s›ras›nda yarat›lmaya çal›fl›lan “Dünya
Ayar›nda fiehirler” imaj›na iliflkin elitist söylemi nas›l sarst›klar›n›
ve daha kapsay›c› “Herkes ‹çin Dünya Ayar›nda fiehirler” kon-
septinin Güney Afrika’daki di¤er gruplar›n da kat›l›m›yla olufl-
turulmas› için nas›l çaba sarf ettiklerini anlatmaktad›r.

Grimley kasabas›n›n erkekleri
yüzy›ldan fazla zamand›r madenci-
lik yapmaktad›r. Fakat Tory hükü-
meti 1992’de çevre kirlili¤ini made-
nlerin kapat›lmas› için uygulanan
ekonomik bask›n›n gerekçesi haline
getirirler. Hikâye kasaban›n bafll›ca
geçim kayna¤› olan madenlerin ya-
k›n zamanda kapat›lacak olmas› ile
ilgilidir. Fakat as›l olarak madenci m›z›ka orkestras›na odaklan›r.
Zaten orkestra müzisyenlerini kaybetmekteyken, madenin ka-
panmas› müzi¤in bütünüyle susmas› anlam›na gelecektir. 

ÖÖddüülllleerr::  Cesar Ödülleri En ‹yi Yabanc› Film Ödülü 1998, Em-
den Uluslararas› Film Festivali, Emden Film Ödülü 1997, Evening
Standart ‹ngiliz Film Ödülleri, Peter Sellers Komedi Ödülü 1997,

Alman Film Ödülleri En ‹yi Yabanc› Film 1998, Alman Sanat Evi
Sinema Meslek Birli¤i Gümüfl Ödülü 1998, Londra Elefltirmenler
Grubu ALFS Y›l›n ‹ngiliz Akü Ödülü 1997, Lumiere Ödülleri En
‹yi Yabanc› Film Ödülü 1998, Paris Film Festivali, Büyük Ödülü,
1997, Tokyo Uluslararas› Film festivali Jüri Özel Ödülü 1997,
Büyük Britanya Yazarlar Birli¤i Senaryo Ödülü 1997

BBoozzuukk  BBaannddoo
1996, 107’

YYöönneettmmeenn::  Mark Herman
SSeennaarryyoo:: Mark Herman
YYaapp››mmcc››::  Steve Abbott

GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  Andy
Collins

KKuurrgguu::  Michael Ellis
OOyyuunnccuullaarr:: Pete Postlethwaite,

Tara Fitzgerald, Ewan McGregor

NNeennee’’mmiinn  ööyykküüssüü
110'
YYöönneettmmeenn:: P›nar Özkurt Tülek,
Erkal Tülek

88 yafl›nda bir kad›n. Yan›nda
torunu. Pelatusa’dan Omorfo’ya...
Bir yaflam sürülmüfl... Evlekler,
damlar, yollar... Madenin kap›lar›,
kaynayan kazanlar... Bir flilin arfl›n›
gelinlik kumafllar... Sömürgeciler,
gumbareler, teflkilatlar, savafllar...
Bak›fllar... Bu adan›n öyküsü... Nene
anlat›yor göçünü... Terzilik de
etmiflti ya nene... Dikebilir miydi
sökü¤ünü adan›n ve pürdikkat
torununun y›rt›k haf›zas›n›n?

Herkes için Dünya Ayar›nda fiehirler

1995, 74’
YYöönneettmmeenn::  Ahmet Soner
SSeennaarryyoo:: Ahmet Soner
YYaapp››mmcc››:: Fatofl Güney 

Ahmet Soner'in çekti¤i belgesel, Y›lmaz
Güney'in yaflam›na tan›kl›klardan
olufluyor. Onat Kutlar'dan Halil Ergün'e,
Aziz Nesin'den Özdemir ‹nce'ye, Costa
Gavras'tan Jacques Lang'a kadar yap›lan
röportajlar ve Güney filmografisinin
seçme eserlerinden oluflan bir kolajla,
Güney'in Adana'n›n Yenice ilçesinden
Paris'e uzanan sanatsal, siyasal yolcu-
lu¤unu anlat›yor.

Adana-Paris

2008, 56'
YYaapp››mmcc››::  Labor Video Project

Belgesel Amerika’n›n en uzun süre elinde tuttu¤u kolonisi Por-
to Riko’da ba¤›ms›zl›k için verilen mücadeleyi anlatmaktad›r.
Porto Riko 110 y›ldan fazla Amerika taraf›ndan kontrol edilmifl-
tir ve belgesel Amerika merkezli Uluslararas› Hizmet ‹flçileri Sen-
dikas› (SEIU)’nun Porto Riko’daki kongresi s›ras›nda gerçekleflti-
rilen bir kitlesel ba¤›ms›zl›k hareketini konu edinmektedir. SEI-
U’nun da içinde bulundu¤u birçok sendikay› kontrol eden
Amerikan flirketleri Porto Riko’daki politikac›larla anlaflmalar ya-
parak Porto Riko iflçi s›n›f›n› kontrol etmenin yollar›n› aramakta-
d›r. Film 40.000 üyesi olan Porto Riko Ö¤retmenler Federasyo-
nu (FMPR)’nin politikalar›n› ve demokratik bir sendikan›n sald›r-
gan politikalarla üyelerini nas›l korudu¤unu göstermektedir.

Emek emperyalizmi

GGööçç
2008, 21'
YYaapp››mmcc››::  ‹MECE - Toplumun fiehir-
cilik Hareketi

Belgesel, ‹stanbul’un Maltepe ilçe-
sine ba¤l› Bafl›büyük Mahallesi’ni
konu almakta ve mahallenin 2004
y›l›nda kentsel dönüflüm alan› ilan
edilmesi ile evlerinden ç›kar›lmak
istenen mahalle halk›n›n
yaflad›klar›ndan ve proje
karfl›s›ndaki mücadelesinden bir
kesiti anlatmaktad›r. Belgesel,
1950’li y›llarda yaflanan iç göç
sonucu kurduklar› kendi yaflam
alanlar›ndan kopar›lmak istenen
mahalle halk›n›n, güvenlik güçleri
eflli¤inde sürdürülmeye çal›fl›lan
flantiyenin, fliddetin ve zorunlu göçe
direniflin öyküsüdür.

SSüütt  vvee  ÇÇiikkoollaattaa
2008, 20'
YYöönneettmmeenn::  Senem Tüzen

Düflünde babas› a¤›r a¤›r saç›n›
okflamaktad›r.... Zor bir güne
uyan›r. Annesi sütten kesilmifl,
kardefli hastalanm›flt›r. Gidip süt
bulmak zorundad›r. Belgesel köyle
kasaba aras› bir yerde, çocuklukla
kad›nl›k aras› bir dönemde olan
Emine’nin öyküsünü anlatmaktad›r.
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EE¤¤iittiimm  TTaarriihhiinniinn  SSeessssiizz
KKaahhrraammaannllaarr››  ::  EE¤¤iittmmeennlleerr
2007, 50’
YYöönneettmmeenn::  Prof. Dr. O¤uz Makal

Türkiye’nin en özgün e¤itim
at›l›mlar›ndan ilki ve Cumhuriyet
devriminin e¤itimde gerçek bir
buluflu olan Köy E¤itmen Kurslar› ve
oradan yetiflen, halk aras›nda
“çavufl ö¤retmen” denilen
“E¤itmenler”le ilgili ilk film.

EEkkmmeekk  PPaarraass››
2009, 17'
YYöönneettmmeenn::  SSeerrhhaann  fifieennggüüll

Bugün K›br›s’taki inflaat ifllerinde
çal›flmak için adaya gidenlerin say›s›
4 bini aflm›fl durumdad›r. Aileleriyle
birlikte düflünüldü¤ünde ise bu
say›n›n 15 bini aflt›¤› belirtilmektedir.
Tüm bürokratik zorluklara ve a¤›r
yaflam koflullar›na ra¤men iflçiler
K›br›s’a y›l›n 12 ay› da ifl bulabilme
umuduyla gitmektedir. Belgesel,
Türkiye’nin Do¤u ve
Güneydo¤usu’ndan K›br›s’a gelen
inflaat iflçilerinin günlük yaflam
koflullar›n› anlatmaktad›r.

1965, 105’
YYöönneettmmeenn:: Duygu Sa¤›ro¤lu 
SSeennaarryyoo:: Duygu Sa¤›ro¤lu
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Orhan Ça¤man
KKuurrgguu:: Duygu sa¤›ro¤lu
MMüüzziikk:: Arif Erkin 
OOyyuunnccuullaarr:: Fikret Hakan, Selma Güneri, Tijen Par, Erol Tafl, Tuncel
Kurtiz, Senih Orkan, Ayfer Feray, Aliye Rona

Bitmeyen Yol ‹stanbul’daki yaflam tarz›na uyum sa¤lamaya
çal›flan göçmen iflçilerin öykülerini anlat›r. Büyük flehrin karmafl›k ve
zor flartlar›nda, iflsiz, yoksul, ezilmifl ve yaln›z insanlar yaflamaya
çal›fl›rlar. Bu insanlar zengin olma düflleri görerek köylerini terk
etmifl fakat büyük flehirde insan tacirlerinin kurban› olarak emek-
lerini amele pazar›nda satmak zorunda kalm›fllard›r. Duygu
Sa¤›ro¤lu’nun filmi, k›sa sürede umutlar›n› yitiren çaresiz insanlar›
anlat›rken, emek sömürüsüne sessizce isyan etmektedir.

Bitmeyen Yol

2009, 24'
YYöönneettmmeenn::  Hacer Çakmak
Kendisi de y›llard›r

‹zmir'de, annesi ile birlikte
evde can yele¤i dikerek
hayat›n› kazanan Hacer
Çakmak, bu k›sa filminde,
çocuklar›yla birlikte tiner koku-
lar› içinde kutu yapan, Vestel
için kablo ba¤layan, elektrik
cihazlar› monte eden Türk ve
Kürt kad›n iflçilerin gerçek
öykülerini "mikrokredicili¤in"
babas› Muhammed Yunus'un
2006 Nobel Bar›fl ödül
törenindeki konuflmas›
eflli¤inde anlat›yor.

Merdivenalt› Nobel

ÇÇaall››flflaann  ÇÇooccuukkllaarr  ÜÜzzeerriinnee
2007, 9
YYöönneettmmeenn::  Kaz›m ‹lkan Kertmen,
Remziye Kozan

Çukurova’da pamuk toplayan,
çapa yapan, su tafl›yan, çad›rda
kardefline bakan çocuklar tarlalar-
da çal›flmaktad›r. Çocuklar çal›fl-
maya gittikleri bölgede içme suyu,
tuvalet, banyo, elektrik olanaklar›-
n›n olmad›¤› çad›rlarda yaflamak-
tad›r. Film, bu çocuklar›n çal›flma
ve yaflam koflullar›n› onlar›n sözle-
riyle anlatmaktad›r.

DDeemmiirryyooll
YYöönneettmmeenn:: Yavuz Özkan 
SSeennaarryyoo:: Yavuz Özkan, Mahmut Tali
Öngören 
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: ‹zzet Akay 
OOyyuunnccuullaarr:: Tar›k Akan, Fikret Hakan,
Sevda Aktolga 

Demiryolu iflçileri grevdedir. Grev
komitesinde görevli iflçi Hasan,
kardefli Bülent ve arkadafllar›, bir
süpermarketin yiyecek kamyonunu
kaç›r›rlar. Çeflitli olaylardan sonra
kaç›p, bir eve s›¤›n›rlar. Bu yabanc›
evde iki k›z kardefl vard›r. K›zlar›n
küçü¤ü Sema ö¤rencidir ve devrimci
gruplara sempati duymaktad›r. Ablas›
Sibel ise zengin evlerinde özel
‹ngilizce dersleri veren bir k›zd›r.
Bülent'le Selim bu evi güvenli bulma-
zlar. Hasan'›n arac›l›¤›yla baflka bir
yere giderler. Bu arada
Haydarpafla'da bir yang›n ç›kart›l›r.
‹flçiler yang›n› söndürmek için çaba
harcarlarken, yang›n›n iflçiler
taraf›ndan ç›kart›ld›¤› öne sürülür.
Grev çözülmeye yüz tutar. Birçok iflçi
tutuklan›r. Ama bir süre sonra grev,
daha güçlü bir biçimde sürüp gider.

KKüürreesseell  KKaarrmmaaflflaa
2007, 80'
YYöönneettmmeenn::  Bruce Petty
SSeennaarryyoo::  Bruce Petty
KKuurrgguu::  Sam Petty
GG.. YYöönneettmmeennii::  Michael Pearce

“Küresel Karmafla” Do¤u ve Bat› ara-
s›ndaki krizin nedenlerini bulmak
amac›yla toplanm›fl bir Komite’yi izle-
yen hicvi bir belgeseldir. Komite, an-
laflmazl›¤›n arka plan›n› anlamak
için, bir rapor sunar. Vince ad›nda,
Bat›’y› temsil eden bir zanl› bulurlar.
Komite, Vince’in, dünyay› A ve B
olarak ikiye ay›ran, bir gemi infla et-
me çabas›n› izlemeye karar verir.
ÖÖddüülllleerr::  Avustralya Film Enstitüsü
En ‹yi Yönetmen Ödülü 2007,
Avustralya Film Enstitüsü En ‹yi Ses
Ödülü 2007
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