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.ONDEROZDEM1R
Gec;:enlerde festivalleri yakmdan
takip eden bir dostum "Festival'in
bu yii kac;:mciSI olacak?" diye sordu.
Ben de "altmcisi" diye yamt
verdigimde c;:ok ~awd1 ve "Bugtine
kadar daha fazla say1da festival
yapildigtni zannediyordum" dedi.
Aslmda biraz dti~tintince ve be~ y1ltn
ar~ivine goz atmca dostumun neden
boyle bir sonuca ula~tigmi farkettim.
Uluslararasi i~c;:i Filmleri Festivali
I May1s 2006'dan bugtine kadar 72
ayn merkezde 72 kez ac;:Ildi. Herbiri
birbirinden farkh renkler ve tonlar
ic;:eren i~c;:i Filmleri Festivalleri yerel
ve ulusal basmda ama ozellikle de
sanat. ktilttir ve sinema yaymlarmda
stirekli yer aldo. DolayiSI ile dikkatli
bir festival izleyicisi tabii ki onlarca
kez i~c;:i Filmleri Festivali 'nin
yapildigtni dti~tinecektir.
Bildigini~ tizere festivalimiz her
y1l I May1s'ta istanbul, Ankara,
izmir'de e~ zamanh ba~hyor. YIIsonuna kadar 15 ilde, K1bns'ta ve
ingiltere' de gerc;:ekle~tiriliyor.
Her y1l sevgili Aydan <;elik'in
c;:izgileri ile Karagoz ile ~arlo'nun
e~lik ettigi afi~lerimiz duvarlar1 stisltiyor. Bu y1l Karagoz ile ~arlo'ya
temamiZI temsilen HES mticadelesinde
one t;:Ikan Anadolu kadtni da katJ!di.
istanbul, Ankara ve izmir'den
sonra may1s aymda Anadolu gezisindeki ilk durak Artvin . HES
mticadeleleri ile kendisini duyuran
Artvin'de 5-9 May1s tarihlerinde
Kemalpa~a, Hopa ve Arhavi'de aym
anda festival gerc;:ekle~ecek . <;ay ahm
yerlerinde gosterimler yapilacak.
Bursa'daki festival de i~c;:i mticadelesi
tarihinde onemli bir donemeci ifade
eden 15-16 Haziran tarihinde gerc;:ekle~tiriliyor. i~c;:i Filmleri Festivali,
Eski~ehir, Kocaeli, Samsun,

Te~ekkurler...
"Kapitalizm golgesini satamadigi agac1 keser" demi§ti
Marx. B~bakammiZ kendi ozlti
s6ztiyle yiilann ardmdan Ma,rx'1
nasi! da dogmluyor: "Sular bo~ ak1yor." Her zamankinden
daha at;:Ik olarak gortiyoruz ki
kapitalizm ic;:in bir doga olaymm
dahi kiymeti onun bir meta olarak degeriyle ilgili. Ormanlara,

Diyarbak1r, Antakya, Adana, Mersin,
iskenderun, Nigde, Mug!a, Antalya,
Kocaeli ve K1bns'taki dostlanyla her
biri kendine ozgti renkleriyle
bulu~mas1m yii sonuna kadar tamamlayacak. Festivalimizle birlikte
gelenekselle~en bir diger etkinlik ise
festival ytirtiyti~lerimiz oldu. Festival
ytirtiyti~ti her ilde ba~ka bir ~enlikle
gerc;:ekle~irken,
olu~turulan

atolyelerde ytizlerce
festival dostuna
film, belgesel
yapma tizerine
egitimler verildi.
Ba~ta

Halkevleri
~ubeleri olmak
tizere, dtizenleyici orgtitlerin
~ubeleri ve
gontilltilerin
yogun emegi ile
ortaya t;:Ikan bu
festival zincirine
her y1l yeni
iller, yeni halkaJar ekleniyor.
2010 y1hnda italya'nm i~c;:i kenti
Torino'da hc;:i Filmleri Festivali'nden
esinlenen FESTILA V tilkedeki ilk i~c;:i
filmleri festivali olarak ya~ama 'merhaba' dedi. Bu y1l ikincisi dtizenlenecek Festival Cinematografico
Italiano dei Lavoratori Festilav 2011,
6-7-8 May1s 20 II tarihlerinde gerc;:ekle~tirilecek. Londra'daki i~c;:i FilmJeri
Festivali'nde ise Karagoz ile ~arlolu
afi~imiz kullamld1 ve filmJerimiz gosterildi.
Be~ y1l stiresince en renkli festivalleri gerc;:ekle~tiren Eski~ehir, ttim
festivalcilere omek olmaya devam
ediyor. Eski~ehir'deki festival emekcileri festival duyurusunu i~c;:i servis

meralara, verimli topraklara,
akarsulara hatta havaya ve haua
gtine§e bakugmda insanm da sadece bir parc;:as1 oldugu dogay1
degil paray1 goren bu canavar
zihniyet ttim dogal alanlara saldmsmJ son donemde artmyor.
Saldm artUkc;:a HES'Ierden ntikleere, siyantirlti alUn madenciliginden orkinos c;:iftliklerine kaJ'§I
doganm ve y~mm talanma
ka!'§I direni§ler art1yor. Bu y1lki

otobtislerinin kalktigi duraklara kadar
ta~1d1. Ttim i~c;:i Filmleri
Festivalleri 'nin hay a! ettigi 'festivali
fabrikalara ta§Imak' konusunda da ilk
adimi Eski~ehir att1. Eski~ehir festival
komitesi ve Birle§ik Metal-i~ sendika
temsilci.lerinin ortak c;:a1I~masiyla festival fabrikaya ta~md1, 5. Uluslararasi
i§c;:i Filmleri Festivali kapsammda
Disk Birle~ik Metal-i~
sendikasmm orgtitlti
oldugu Bilecik'teki
Demisa~ fabrikasmda
'Maden' filmi yakla~1k
300 i~c;:iyle birlikte
seyredildi.
Elinizdeki gazete
de yine Eski~ehir'in
ba~lattlgi ve ttim festivalin sahiplendigi bir
gelenek oldu. Eski~ehir
festival komitesi her
yii yerel bir gazetenin
eki olarak I0 bin adet
festival gazetesi
bastmyor. Anadolu
Oniversitesi ogrenci
kultipleri ve ogretim
tiyelerinin destegiyle
haz1rlanan gazetede, festival filmleri
hakkmda bilgilerin yam stra, gec;:mi§
y!llardaki festivallerden deneyimler,
sendika ve oda ba~kanlariyia, ogrencilerle ve i§c;:ilerle yapilan roportajlar
da yer ahyor. Adana'da Karata§
Tuzla beldesinde Orner Leventoglu'nun mevsimlik Ktirt i§c;:ilerini anlatan filmi yine mevsimlik tanm
i~c;:ilerinin c;:admnda izlenirken, gec;:en
yii Mugla'da ilk kez gerc;:ekle~tirilen
festival, Koycegizli kadmlann
Yuvarlakc;:ay Irmag1 tizerine kurulmak
istenen HES 'e kaT§ I kurdugu ~alvar
Rap grubunun katiiimi ile mtithi~ bir
~olene donti~tti. Diyarbak1r ~ehir meydanmdaki billboardlarda afi~imizin

temas1yla bu meseleye deginen
festivalin gazetesini yaparken i§te ltim canhlann y~amm1 savunan bu ulu direni§in bir parc;:as1
olarak hissenik kendimizi. Gazetemizi yine kolektif el emegiyle, goz numyla haz1rladik. Bu
y1l aram1za yeni kalllan arkad~
lanmiz oldu. Sinan Yusufoglu ki
kendisinin adm1 ilerleyen .sayfalarda epey goreceksiniz gazetenin ene1jisine bir ~ daha koy-

kahramam Karagoz po~i giymi~ olarak
Diyarbak1rhlar' 1 selamlayarak Ktiitler'in dil ve ktilttir yanmda i~c;:i ve
emek sorunlanm tarti§maya ihtiyac1
oldugunu hatJrlatti. Antalya' da festival
stiresince her yerde i§c;:i filmleri ile
Karagoz ve ~arlo'yu gorebilirsiniz.
Torino'da ya§ayan sevgili Murat
<;mar ve italyan sinema dostlan festivalimizden esinlenerek i~c;:i ftlmleri
festivalini italya'da her yii biraz daha
btiytittiyor. ABD i~c;:i Filmier ·Festivali
Laborfest, Japon i~c;:i Filmleri
Festivali, Gtiney Kore i~~i Filmleri
Festivali, Latin Amerika i~c;:i Filmleri
Festivali'nden film ahyor. Ttirkiye 1clen
film gonderiyoruz.
Alt1 ydda toplam 32.4 adet film,
20'den fazla ilde IOO'den fazla salonda, meydanlarda onbinlerce ki ~ iye
ula~t1. At;:Ih~ gecelerimizi sunan sinerna dtinyasmdan dostlammzla festivalimiz daha da gtic;:lendi. 6. Festivalin
ac;:III§ torenini sunmakla kalmay1p her
ttirlti destekle yam ba~Imizda olan
sevgili Firat Tam~ gibi yeni dostlar
edindigimiz ic;:in c;:ok mutluyuz. Gi.iney
Afrika'dan, Hindistan'dan , Gi.iney
Kore'den, israil'den, ABD'den ,
Avusturya ' dan, ingiltere'den , ispanya 'dan, K1bns'm Gtiney yansmdan sinemacJ konuklan agirladik .
Ocretsiz, sponsorsuz, yan~mas1z ve
tamamen gontillti emekle i.iretilen festival, orgtitleni~iyle, sec;:tigi filmlerle ,
her yii ozenle sec;:ilen ternas1yla, alt1
yild1r bir duru~u temsil ediyor. "Fon
ve btiytik sermaye gruplannm sponsor
destegi olmadan ticretstz festival
yapiiabilir mi?" sorusunun en gi.izel
yamtidlr i~c;:i Filmleri Festival i.
BuP~m olmasm1 saglayan, enerjisini, zamamm, yaratJcihgm• festival
kazanma katan ve bu lezzetli yemegi
sunan ytizlerce festival ernekc;:isinin
eline saghk. iyi seyirler!

du. Sayfalann mizanpajmda
Alaattin Timur ve Hakan Bay-.
han' la,Meltem <;avda~· aJ'kad~I
miz c;:ah§ti. Ne§e Sonmez ve Erkal Ttilek tashihleri mtith~ bir
ozenle yaptl. Sendika.org ekibinden Ozge Yurtta§ sayfalara son
halini verdi. Janet BaJl§, Alper
Turgut, Ahrnet Meric;: ~enytiz,
Naz1m Sinan Od~1 birbirinden lezzetli yaz1 ve roportajlanyla gazeteye yeni bir soluk ge-

tirdi. Fatin Kanat hem bir filmin
yonetmeni hem bir yonetmenle
(Bahman Ghobadi) soyle~i yapan bir isim olarak yer ald1 sayfalanmJzda. Seray Genr;:, Ctineyt
Cebenoyan, Murat bzer ve Ttil
Akbal Sualp hocanliZ yine yaziIanm bizimle . payl~t1. Hepsine
binlerce te§ekktir. Gelecek yii
go1ii~mek iizere, saghcakla ka1\n ...
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VI. ULUSLARARASI iS~i FilMLERi FESTiVAli
.SERAYGENC:
Ge~en yJI festivali selamladJgJmJZ
yaznmza Emek Sinemas1'yla ba§lamJ§tlk.
Bir dumm degerlendirmesi yapmak gerekirse yine Emek Sinemas1'ndan ba§lamak gerekiyor. Emek Sinemas1 hala kapah. Emek ve Yeni Ri.iya sinemalanmn
i~inde bulundl!gu blok (Serkildoryan),
cliger kapah olan sinema ve tiyatro saIonian gibi gi.inclen gi.ine baknns1zhga
ve y1kuna terkedilirken yeni kapitalist
mabetler, ah§veri§ merkezleri a~IImaya
devam ediliyor. Sadece sermayede bulunan gi.i~le, herkesin gozi.i oni.inde, Demiroren mabecli de sadece Serkildor. yan 'Ia de gil, tlim bir memleketle dalga
gec,:er gibi glin yi.iziine ~1kt1. 16 bin
metrekarelik izne ragmen 50 bin metrakareye <;1kan bir 'ucube'ydi kar§JI11JZa
<;Jkan. Ger;:en yii yapuklanm1zdan, soylediklerimizden geri ad1m at1myoruz: Festival kapsammda yapt1gnn1z yiiri.iyii§te,
Emek Sinemas1 emekc,:ilerinin de agJrlandJgl festival a~JI1~mda cledigimiz gibi
"Emek bizimdir". Emek kamunundur.
Hava, su ve toprak gibi bizimdir.
Y1km1 politikalanmn bu y1lki
ayagma Kars'taki 'insanf1k Amt1'na yonelik y1kim karan cia eklendi. Sinema
salonlan, amtlar ve mahalleler yikJhyor;
§ehir degi§iyor ve el degi§tiriyorken bu
degi§im ve el degi§ti1me memleketin
her ucunda ya§amyor. Karacleniz, Dersim ve Hasankeyf'te barajlar kumluyor,
clereler satil1yor; Ege'de ic,:me sulann1
kirleten zehirli yontemlerle maden aramyor. Sadece kentsel mekanlar degil
memleketin her noktas1 )Ia cia para etme potansiyeli ta~1yan her noktas1 sermaye eksenincle yeniden §ekillendiriliyor,
yok ediliyor. Bu neclenle biz de filmlerimizle bu yd 'dogal olarak direnife
gec,:iyoruz.
Bu yil festival programmda yer alan
iki tilmin konusu istanbul'cla ya§amanm
en ~ok yoksullar ir;:in zor oldugunu anlatan 'Ekiimenopolis' (imre Azem) ve
'istanbul y1plak' (Zafer Bic,:en) filmleri.
'Eki.imenopolis'in tarihsel perspektifi
Ti.irkiye kapitalizminin geli§imiyle istanbul'da ya§ananlan paralel bir;:imde anlatJrken son donem ylikselen deger ve
sektorlerin bir ele§tirisini yap1yor. ilk
gosterimlerinden birini Emek Sinemas1
sokagmda yapan bu film bir §ehrin,
neoliberal §ehirle§menin bir fotografm1
c,:ekiyor. Eklimenopolis' istanbul'a biitlinci.il bir yakla§•m• amar;:hyor, degi§im kadar, degi§imin altmdaki dinamikleri de
sorguluyor. Y1kilm•§ gecekondu mahallelerinden gokdelenlerin tepelerine, Marmaray'm derinliklerinden 3. koprliniin
giizergahma, gayrimenkul yatmmc•larmdan kentsel muhalefete uzanan bu film;
planlama geleneginin olmad•g•, insan
yerine kentsel rant! on plana C,:Jkaran
neoliberal politikalarla belirlenen §ehrin
kapilarmm sadece sermayeye sonuna kadar a9IId1gmJ gosteriyor.

Su hayatbrl
bzelle§tirmelerin ba§lad•g• 1980'li
y1llarda bir yandan kamu kar§ItJ bir
ideoloji yaygmla§maya ba§larken bir
yandan da h1zhca pratik sonur;:lar aimmal< isteniyordu ve topyeki.in bir saldm
gerc,:ekle§tirildi. 2000'\i yJilarda bu saldinnm varacajp boyutu kestirmek pek
mlimkiin degildi. Bugiin pek ~ok kamu

Hava, Su ve Toprak Bizim
kurum ve kurulU§U elden ~Jkar!lmJ§; ~aSaglam, 'Suyun Altmdakiler' belgeselinIJ~anlan i~sizlige ve giivencesizlige terde Dersim'cle suyun altmda kalanlara
keclilmi§; kiir ve rant ozel sermayeye
clikkat ~ekerken bir yandan cia Karade_clevreclilmi§ken, tam olarak tespit eclileniz'in isyamyla Munzur'u birlikte dayamese de, %18 oranmclaki elektrik
111§maya, direni§e ~agmyor ve Dersim'in
kay1p-ka~ag1 gormezden gelinip %2 oratarihsel olarak ya§ac!Jklanyla bugi.ini.i
mncla envtji elcle edilecegi ongorlisii ve
arasmcla baglant1 kuruyor. Erkal Ti.i-.
enerji ihtiyac1 gerek~esiyle dereler de
Jek'in 'Suclaki Suretler'i Artvin'clen
satil1ga ~Jkanl1yor. Evlerimizcle kullanMugla'ya, Kastamonu'dan Dersim'e dort
mak iizere satm almak zomnda kaldlg1bir yanda su ba§lanna taan·uz ahn1§ yiimlz ve ~ogu zaman kullanamad1gnruz.
1iirnii§ken suya cli.i~en suretleri ve sureti~emedigimiz i~in para vererek yine salerimizi yans1tmaya ~aii§Jyor.
tm almak zoruncla kaldlgJmiZ suyun
Tum bun! arm bir anlam1 var. .. Deticarile§tirilmesi siirecinin ozglir akan
relerin karde~ligi halklann karcle§ligiyle
clerelere ula§tlgmm bir gostergesi bu duberaber gidiyor. HES ya da cloga talanrum. Sonucunda ya§anan g~ ve topJan iilkenin her yanmda siirerken bu
lumsal sonmlm·Ja birlikte doganm talam
mi.icaclelenin sadece Km·adeniz'in, Derhalka ac1, sennayeye ise saaclet vaadedi- ,si111"in _!lleselesi degil, bir memleket meyor. Havam1z, suyumuz ve toprag1m1z
)elesi blduguna ve sesi duyulmayanlarm
i~in gosterilecek filmier arasmcla klsa ve
sessizce yliruti.ilmeye sah§Ilan bu talan
uzun bu si.irecin insan hayat1, cloga ve
i9in seslerini de biffe§tirmeleri gerektigitoplumsal ya§aTUJmJzclaki etkilerini, sone, birle~tirdigimize inamyoruz. 'Dereler
nw;Janm ve clireni§ini anlatan filmier
·ve isyanlar' (Mahmut Hamsici, NotaBene Yaymlan) lcitab1 ve 'i§~i Filmleri
yer ahyor. Yapttklan her belgeselcle insanm verdigi mUcadeleyi; otoyolun, baFestivali' bu sesi birle§ti1111eye yarayan
rajlann vercligi fiziksel ve toplumsal hayaZJII ve gorsel arar;lar oluyor. 0 nesann biitiinliiklii bir fotografm1 ~1karmadenle bu sesin en giizel tonlarmclan biya 9ah§all Rliya Arzu Koksal ve Aydm
rini Yuvarlak~ayh koylliler ~alvar
Kudu bu kez Dogu Karadeniz'in 'Bir
Rap'le veriyor: "3 megawatt i~in camAvu~ Cesur insan'm1 anlatJ)'OF·. Oyle
m1z1 yaktm/BalJklanmJ tavacla kJzartgorlinliyor ki yapt1klan i§lerle . kend[Je.rl-- ' ttn!Stlyumlltl ·1c,:incle ciritler attm( ... )
ni bir par~as1 olarak gordi.ikl~ri -~u :mu- , '. ,l3!.mlan yapmam kim saglac!J?/ Raporlar1
cadeleye bir avu9 cesur belgeselci {>)(P .:.,. Js<!ll~ l@'rt&r pagladi?!Suyu ki.istli1meye
rak devam edecekler. Filmde dort vadihi~ hakkm yok."
de (ikizclere, Fmd1kh, Futma ve Senoz)
Belli ol~iilerde tema filmleriyle beraverilen miicadelenin kaydl tutuluyor.
ber gi.iniimiiz Ti.irkiyesi 'nin bir panoraRemzi Kazmaz'm 'Vatanda§ Mustafa'
masm1 ~eken filmlerden Arin inan Ars-'
film de ayn1 mi.icadelenin, clireni§in parlan'm 'Pera Berbange'si, birlikte gosteri~asl. 2007 yapiilll bu filmi bugline vami yap1lacak ve ka~lla~tlgl yasaklarla
ran miicaclelenin si.irekliliginin de bir
miicacleleye gir~en <;ayan Demirel'in
'Dersim 38'i, Karaqeniz'in mevsimlik
gostergesi olarak okunabilir. Futma Vaclisi 'nin hem avukati hem de yonetrneni
fmcl1k i§~ilerini anlatan 'Camdan KopruRemzi Kazmaz. Ve Flrtma Vadisi'nin
ler'i (Kibar Daglayan Yigit), kaclm
sahipleri F1rtma Vadisi'nlo halk1: "Futiemek~ilerin 6zellikle tanm ve clokumana deresiyle ben aym dili konu§uyomz.
ctltkla ugr<l§an emek9ilerin erkeklerle
Bu vadiyle, bu bitkilerle, hayvanlarla
boy Ol~ii§en, e§itlik miicadelesi veren
ben aym dili konu§uyomz. Bir glin
glizelim i§ tiirkiilerini clinlemek i~in Fiiizerimi ortecek bu toprakla ben aym
liz Bingol~e'nin 'Kaclm i§ Tiirkiileri' de
dili konu§uyoruz" diyor.
bu y!lm programmcla yer ahyor.
Nazh Bayram'm klsa belgeseli, usta
Mehmet Ozgi.ir Canclan'm 'G~' filmi yaylalar necleniyle g~e yazgth gibi
belgesel yonetmeni, fabrika ve portre
cluran bu insanlarm yerlerinclen yurtlabelgesellerinclen tamdJg1m1z Sergey Loznndan bu kez zorunlu olarak g~ ettinitsa 'y1 hatllat1yor. 'An', bir fabrikacla
rilmesini anlat1yor. <;oruh Nehri iizerine
insam ezen clevasa mekanik aletleri gosyapiian barajlar bu insanlarm ya~am
teriyor once. Bu aletlerin yapt1g1 i§lerkiiltiirlerini de ortaclan kaldJracaktJr.
den ve insan ile ili~kisinclen uzakla§tlgtOzan Munzur'un 'Ziyaret' (Jiare) filmi
mz ancla i§~i po1treleriyle sizi ba§ ba§a
samimi bir dille Dersim 'de baraj altmda
birak1yor. i§te o an makinelerle insant
kalan ziyaretlerini kaybeclen yore insambirlikte dii§iinmeye ba§hyorsunm ac1sma kulak veriyor, c,:aresiz kalml§
nuz. 'Diren I§'
bu insanlann H1z1r clestekli yarattct bed(Burak Ko~ak) adli
dualarma cia yer vererek ... 'Son Bak1~'
kisa· belgesel de biHopa Film Atolyesi Kolekiifi'nin hem
ze yeniden TEKEL
film yapma siirecinin hem de bolgede
· i§~ilerini hanrlat1yor:·
olup bitene kar§l kayJtSJZ kalmay1§larmm
Ankara KIZilay'mda
bir iirlinii. Cihat Bilen'in kisa belgeseli
. bir hamburger. cliikka'KanJmiZI Veriririz Suyumuzu Ve1me- .
nmdan, bumunuza geyiz' ise hakh olarak kendisine soz velen hamburger kokularilcligincle konu§masJ istenen bir direni§rmclan ve whopper
·~inin, yore insanmm soz hakkm1 ne
meni.i reklammclan SlyHES se1111ayedarmdan, ne <;ED rapor'
nlarak dt§arl ~1kan kacliizenleyicisinclen almayacagmm itirazm1
mera TEKEL i§~ilerinin
yi.ikseltiyor. Bir pankart i.izerine yaz!lan
~adtrlanncla dagJt!lan ye"kammJZI veriririz suyumuzu vermeyiz"i
mek kuymguna baglamyiiksek sesle clile getiriyorlar. Seher
yor.
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Diyalog yok. Diyaloga gerek yok ...
Bir direni~ klasigi: 'Germinal'
Bu yJI festival programmda yer ala~
Emile Zola'nm 'Germinal' romanmdan '
uyarlanan film, 1884'de Kuzey Fransa
Anzin madenlerinde· ger~ekle§en maden '
i§~ileri grevini konu ediniyor. Maden
ocaklannda ya~anan ger~ek olaylar ve
bir maden kasabasmm giinliik ya§aml
pek ~ok aynnt1yla aktanhr. i§~ilerin daha kii~iik ya§ta madene inen ~ocuklar1,
aym suda y1kanmalarmJ, i§~i lojmanlanndan olu§an kasabay1 ...
Maden kasabas1 Mon[~ou, metelik
dag1 anlamma gelir, r;:ok say1da metelige
kur§Un atan insanlann bir araya gelerek
kiimelenmesini niteler gibiclir. Maclenin
ismi olan Le Voreux'un anlam1 da
'cloymcik bilmez' anlamma gelir ve pek
c,:ok insanm arcl1 arclma oli.imiiniin ger~ekle§tigi yer olmas1 necleniyle bu ismin
kullamlmasJ cia anlamh olur. Montsou
kasabas1 komiir i§letmeleri necleniyle kuruhnu§, ge~mi§i olmayan, kapitalizmle
birlikte bir ihtiya~ necleniyle kurulan bir
kentin ~ekirdegidir. Madenci ailelerin
birbirine benzeyen, ~ogunlukla biti~ik niam evlercle ya§adJgJ, i§letmeye lojman
kiras1 vercligi bu kasabadaki ya§am, Zola'nm dogalct, belgeci yonteminin gorselle§mi§ haliclir.
Yonetmen Claude Berri, Zola'nm
yarc!Jmlyla gorse! bir bi~imde bize 19.
ylizy!lda maclen i~~ilerinin ya~amlanm
ve i§~i sm1f1 mi.icaclelesine yakm ~ek.im
yapar. Filmin sonunclaki tohumun ye§ermesi ve kapkara bir insan orclusunun
yeti§mesi metafom, bu mi.icadelenin gelecegine ili§kin de bir perspektif sunarak farkil bir tarih yakl3§1mma sahip
oluyor. 1870-1871 Paris Komiini.i deneyimine paralel bir bi~imde ya§ananlan
degerlendiriyor. 'Germinal 'de grevin sonu~ vem1emesi, kontrol edilemez §iclclet
ve oliimleri beraberincle getirerek i~~i
Slmfma vercligi!verecegi zararm, tiim bu
deneyimlerclen ~1karllacak dersler olclugunun alt1 ~iziliyor.
TUm ya§adJklartm!Zdan almacak
dersler vard1r. Bu dersler claha gii~li.i
bir direni~e ge~mek i~in i§~i stmft tarihinin, deneyiminin bir par~as1 olacakt1r.
Bu davet bizim

Sinemanm giindeminden 'sm1f' kavramJ, hikayesi, imgesi bir bir ~lkarke~
bir yandan kavramsal ote yanclan gorse!
olarak i§~i Filmleri Festivali bir kez daha sinemanm ve bizim giindemimize
'sm1f't yeniden getiriyor.
1980 sonras1 Tiirkiye' de 1989 sonras1 cli.inyada h1zlanan bir sUre~
bugiin ne alttakilerin hikayelerinin ne de alttakilerin neclen altta kaldJgmm, iisttek.ilerin
kim oldugunun analizini dahi yapamazken '
bu aki§Il1 tersine yi.izenler, ftlm · yapanlar,
miicaclele edenler ve
bu miicadeleyi geni§
kitlelere ula§masm1
isteyenler biraraya
geliyor. Bu
bulu§maya siz tie
kanlm.
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SiNAN YUSUFOGLU

Kameralann1 kimi zaman i~c;:ilere,
ezilenlere, yoksullara; kimi zaman da
ezenlere ve iktidarlara dogrultuyorlar.
'Bereketli topraklar i.izerinde' si.iri.inen
'endi~e 'li tanm i~c;:ileri, isyankar 'goc;:men i§c;:ilere' doni.i§i.iyor. Dogu'nun
'faili-mec;:hul' bir kentinde kaybolan
yollan, istanbul'un 'puslu' varo§lanna
vanyor. SinirsJz!JgJ bulmak ic;:in · gitmek' Iaz1m deyip sumlan a~t1klannda
son durak 'sessiz oli.im' oluyor. Yasaklanmi§ bir qilcle konu§an asi c;:ocuklann 'peliki.ile' di.i§mesi, 'ba§ka clili' arayan dilsizleri de yarat1yor, 'nar'
taneleri gibi dagtlan aileleri de ...
A~km 'bi.iyi.ik c;:'aresizligi'nde yaksui 'kader'lerine boyun egip 'yeraltJna' c;:ekildiklerinde geriye sadece
i.izerlerinclen atamad1klan ' masumiyet'leri ka!Jyor. Oli.im soguklugundaki
bir 'fotog;·af' karesine hapsolmu§
genc;:ler ad1 konulamayan bir sava§m
suretsiz 'golgeleri' olurken; iktidann
oli.im fermam 'Karagoz ve Hacivat'
ic;:in okunuyor. Ti.im 'ses'ler kesiliyor
o an ve sadece kameradan 'kay1t'
sesi yi.ikseliyor.
ERDEN KIRAL (Hakkari'de Bir
Mevsim., Bereketli Toprak:lar U zerinde, Vicdan)
Festival
c;:ah§an kesimlerin, i§c;:ilerin sinemayla ili§kilerini SJkda~
tirdigJ ic;:in
onemli ve
k1ymetli. insan kendine ele~tirel gozle bakabilmeli, kendi gerc;:egini gorebilmelidir. i~te
bu yetiyi ancak film, edebiyat ve §iirle kazanabiliriz. Temsil edilmiyorlar
ne yaZJk ki. Am a baz1 istisnalar da
var. Li.itfi Akad'tan 'Diyet', Ertem
Gorec;:'ten 'Karanhkta Uyananlar', YJ!maz Gi.iney'den 'Umut', ~erif Goren'den 'Endi~e· bunlardan bazdar1.
Sinema tarihinden ise, Kieslowski'nin
'Amator' filmini c;:ok severim. Bir
fabrika i§c;:isi elinden di.i~i.irmedigi bir
kamerayla, si.irekli film c;:eker. Kans1
bu duruma dayanamaz. Adamdan aynlmaya karar verir. <;ocugunu kucagJna a!Jp evi terk ederken, birden doni.ip ardma bakar: Adam onlarm veda
anm1 da filme c;:ekmektedir. 'Bereketli
Topraklar Dzerinde' filminin c;:ekiminde bir gece Karata~'ta su deposunda
c;:ah~1rken jandarmalar seti bas1p c;:ekimi durdurdular. Bir cipten inen Kaymakam "Suyu zehirlemi§siniz. Kasabada halk galeyana geldi, i.isti.ini.ize
yi.iri.iyor" dedi. "Sudan bir ornek ahp

..•

fazla dert ettigini di.i~i.inmi.iyorum .
Ankara'ya tahlile gonderecegiz, sonuca gore devam eclebilirsiniz" diye ek(:ok onemli ve c;:arplCI olanlann da
ledi. Tahlilin Ankara'dan donmesi en
az say1da kaldJgJnJ soylemek zorundayun. Daha onceleri bu konuda var
az bir haftay1 alacagmdan bu y1kun
alan hassasiyetin de giderek kaybololurdu. Neyse ki rahmetli Erkan Yi.idugunu gorUyoruz. (:ok onemli i§c;:i
cel imdadumza yeti~ti. Su deposundan bir bardak su ic;:ti ve "En iyi
filmlerinin arasmda hemen beliriveren
tabii ki, 'Umut' ve faytoncu Cabtahlil budur" dedi. ikna alan komutan
ve askerler ~ehre geri dondi.iler. Bqybar'c!Ir. Hayata tutunmaya c;:a!J~an ve
lece c;:ekime devam edebilirdik. Zor
bunun ugrunda ezilip giden Cabbar'm
zamanlard1, 1979 yihydi ...
dram1 olagani.istli bir §ekilde anlatJ!Jr.
Filmlerim gene Ide istanbul 'un perife~ERiF GOREN {Endi§e, Almanya
Act Vatan, Derdim. Dtinyadan Biiyiik)
rindeki mahallelerde gec;:iyor. R1za'y1
Festival'in ydlardu· si.irmesi ve
da §ehrin tam gobegindeki i§c;:ilerin
i~c;:ileri, ezilenleri temsil etve i§sizlerin kaldJgJ bekar odamesi c;:ok degerli. Filmlelanyla dolu KUc;:Uk Pazar'da
rim daha once yer alc;:ektim. Pus 'ta ise Altm
ICanrreralailyla . ~ehir vard1 ve burada
mamJ~tJ festiva lde. Bu
sene "Derdim Di.inhayatl ve dii§lerini mekan bakarken beni
belediyeden gelen ve
yadan Bi.iyi.ik" filkaydeden 'imge
evlerini y1kmak i.izere
mim gosterilecek.
fotograf c;:eken biri
i~c;:ilerin, emekc;:ii§~ileri', bu kez de
lerin festival in de
sanan bir mahalleli
i§~i Filmleri
ile yapt1g1m konu~
filmimin gosteriFestivali 'ne bir
ma etkiledi. Kenlecek olmas1
dilerini yutmak
mutluluk verici.
kaytt dii§tiiler. Biz
Fark!J bir lireic;:in i.izerlerine
de onlara festivali,
tim ve temsiligelen ~ehrin kar§ISmda c;:aresiz
yet §ekli , var ~
Ttirkiye sinemasmda
sinema1mzda;
kah~lan c;:ok ac1
i§~ilerin temsiliyetivericiydi.
1962'lerde
ba§lay1p darni, sinema tarihinde
FZEL AKAY
belerle kesin(Neredesin Firuen ~ok etkilendiktiye ugrayan
ze, Hacivat Kaleri i§~i fihnini ve
bir orgi.itlenragoz Neden 01me, sendikadiiriildii? 7 Kobir i§~i filmi
la~ma var sicah Hiirmiiz)
~kmi§lerse unutanema emekc;:ilerinde. Sinema
mad.tklail amlanm
emekc;:ileri de
sorduk. Soz
mi.icadele veriyaptlklail filmlerle
yor ve bu sinemaya da .yans1yor
her birimizin
bir §ekilde. Ama
hayatlnda ozel bir
orgi.itli.ili.ik ve temsiliyet yeterli degil.
yer edinen
Sinemam1zda da yeteyonetm.enlerde ...
Iince temsil edildigini
di.i~i.inmi.iyorum bu meselelerin. 'Gazap Uzi.imleri'
Festivafilmini severim ve etkilenmi~tim. Tabii ki, Chaplin sinemasm1
l' in claha c;:ok katJ!Jmla gerc;:ekten
uluslararasJ bir konuma gelmesini arda ... 'Endi~e· filmimi c;:ekerken pazu ediyorum. Filmier, insanlar1 ve himuk i~c;:ilerinin durumunu gormi.i§ti.im
kayelerini, o hikayelerden ilham alave beni c;:ok etkilemi§ti ya§am ko§ulcak ba§ka insanlara anlatJlchgJ c;:ok
lan . Urfa'dan geliyorlard1 bu i~c;:iler ...
(:adirlarda ya§IyorlardJ, saatlerce kizonemli bir dayam~ma ve deneyim
payla§ma alamd1r. Ancak ortak denegm gi.ine§in altmda c;:alJ§Jyorla:rdJ;
yimlerden yola c;:1karak emek diinyasJbanyo yok, yemek yok, onlar ic;:in
nm bugi.iniini.i ve yannm1 anlayabilir,
her ~ey c;:ok zordu ve birc;:ok yerde
kurabiliriz. i§c;:iler sinemada asia temmaalesef bu ko~ullar hiiHi si.iri.iyor i~
sil edilmiyor. Ancak televizyon dizic;:iler ic;:in.
leri bu ac;:Jdan, §a~ JrtJCJ gelebilir ama,
TAYFUN PiRSELiMOOLU {Rtza,
c;:ok daha uygun bir mecra. Daha
Pus, S~)
Sinemanm hayatm her alanma ya- · gi.indelik ve 'yakm plan insan' igin
TV projeleri geli~tirmek daha kolay.
yddJgm1 di.i~i.inen birisi olarak i~c;:i
Sinemada ise devrimci filmlerin vakti
Filmleri Festivali ba~!Igmdaki bir etgeldi! Buna gerc;:ekten inamyorum ve
kinligin onemli oldugunu di.i~i.ini.iyo
rum. Ti.irk sinemasmm bu konulan
oni.imiizdeki yJllarda c;:ok c;:e~itli or-

neklerle kar§Ila~acagllmZJ dU~i.inliyo
rum. i~c;:i filmi deyince aklllna Charlie Chaplin ve yine onun c;:ektigi,
inamlmaz giizellikte ve manada bir
'k1zll bayrak' · sahnesi alan 'Modern
Zamanlar' filmi. Hem devrimci hem
ne~eli hem ele§tirel hem gUzel. i~c;:i
olmanm, emegiyle hayata ve kendi
hayatma deger katmanm · ne ~el i' bir
eylem olmas1 dilegimle!

ZEKi DEMiRKUBUZ
(Masumiyet, Yazgt, Kader)
Sinemanm bu kadar gene! bir hale geldigi bir donemde i~9i ve ezilen
smiflann bir ~ekilde temsil edildigi
bir festivalin olmas1 c;:ok onemli ve
sevindirici. Y!llard1r birc;:ok zorl uga
ragmen 1srarla festivalin yapdmasm1 ,
slirdiiri.ilmesini c;:ok takdir ediyorum.
Temsil konusunda sineniay1 c;:ok9a
'temsiliyet' iizerinden degerlenclirmiyorum. 'Temsil ediliyor mu' meselesinde ise yoksullar, i~9iler, ezilenler
ashnda yeteri kadar temsil ediliyor
am a 'hangi gerc;:eklik' duygusuyla
temsil ediliyor meselesi onemli bir
soru burada. Tabii ki , bu meselenin
gerc;:ekligini one c;:JkancJ ~ekilde temsil edildigini soyleyemeyiz ama ideolojik olarak ortahk i~c;:ilerin, ezilenlerin filmlerinden gec;:ilmiyor. <;ogu zaman da bu sadece yapdmak i9in yapihyor hissi uyandmyor bende. Bu
da insanlann vicdanmda yeterince
yank! bulmuyor maalesef. Beni en
c;:ok etkileyen i§9i filmi ise ' Gazap
Dzlimleri'dir. Ashnda indirgemeci bir
bic;:imde 'i~c;:i smifi' mantJgtyla yap!- ·
Ian filmleri c;:okc;:a sevmem, mesafeli
dururum ama bu film i§c;:i Simfmm
simfsal diizeyindeki meselesini , en
gerc;:ek9i ve en bilinc;:li diizeycle anlatan filmdir. <;ok etkilenmi~tim bu
filmden.

OMiT ONAL (Ara, GOlgesizler,
Ses)
Tematik festivallerin yaygmla~mas1
gi.izel bir ~ey. "i~c;:i" gibi giizel bir
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bu vizyonun geli§mesine yo! ac;:an bir
ortamt da saglar. Emek sinemast deyince Ken Loach'un birc;:ok
filmi ve karakterleri akhma ilk gelenlerdir. Bu yonetmen; emegin, ezilenlerin' somiiri.ilenlerin hikayelerine diiriistc;:e yakla~an nadir sinemactlardandtr.
iNAN TEMELKURAN (Made In
Europe, Bornova Bomova)
Biraz muhafazakar bir festival oldugunu di.i~iini.iyorum. "Made In Europe" gibi bir piir go~men i~c;:i filmi
altnmamt~tt Festival'e. Garip. Ki.ifi.ir
ve uyu~turucu sahneleri oldugu ic;:in
boyle bir karar almdtgmt dti~iinilyo
rum. Bir ki~inin i~c;:i olmast onun insan olmadtgt anlamma gelmez. Yeteri
kadar temsil meselesine nicelik olarak
bakarsak "evet"; Recep ivedik bile o
stmftan. Ama nitelik olarak bakarsak
"haytr" derim. 'Germinal', 'Kiic;:iik
Htrstz' (Eric Zonca), 'insan Kaynaklan', 'Mavi Yakaltlar' ilk akhma
gelen i§c;:i filmlerinden. <;ok var tabi ... Ama i§c;:i nedir sorusunu da sormak laztm bence ...

tema etrafmda bir festival yapthyor
olmast, bu kelimenin neredeyse unutturuldugu, emegin geri plana itildigi
bugiln Jerde ryok an lam I!. Festival' in
birryok ~ehirde e~ zamanh yapthyor
olmast da bence ryok iyi bir uygulama. Tilrkiye'de ticari sinema, i~c;:ileri
anlamak ya da anlatmaktan ziyade
onlan ptnlttyla kandmp cebindeki paraya el koyma pe~inde. 'Sanat sinemast' ise daha ryok bireysel hikayeler
pe~inde. Ben de belki onlara diihil
edilebilirim. i~c;:ilerin hikayeleri ktsa
film ve belgesellerde daha c;:ok yer buluyor belki ama, ana aktm sinemada yeterli temsil eclildiklerini soyleyemeyiz. Germinal (Claude BetTi), Rthttmlar Ozerinde (Eiia Kazan) ve Diyet (LiHfi.i Akacl) ~u an ilk akhma
gelen ve beni etkileyen i~c;:i filmlericlir.

tartt~ma

DERviS ZAiM
(Tabutta Rt>Ve§ata, Nokta, GOlgeler ve Suretler)
Bu tema ve
c;:erc;:eveye sahip
bir festivalin varhgt beni mutlu
ediyor. Festivalin
siirekli hale getirilmesinin gereldi
olduguna inamyorum. i~c;:ilerin
ve alt kesimlerin sinemamtzda ne
ketterle temsil edildigine clair meselenin olc;:tisi.i zamana, zemine, toplumsal
kabullere gore degi~ebiliyor. Ancak
gilnilmi.izi.in anaaktm cli.inyasmm atmosferini ipucu olarak ele ahrsak ~u
aneta ulusal ve uluslararasmclaki dominant egilimler, bu ti.ir konulann sinemada ele almmasmt giinden giine
daha az talep ediyor. Ezilenlerin sinemada daha fazla temsil edilmeleri, ne clair bir sorunsalm, mevcut gi.ic;:
ili§kilerinden bagm1s1z olarak ele almmasmm zor oldugunu clii§iinilyorum.
'Bisiklet Htrstzlan'ndaki baba karakterini ornek olarak gosterebilirim.
KAZIM OZ (Fotograf, Bahoz,

iLKSEN BASARIR (Bll§ka Dilde
A§k, Athkannca)
<;ok onemsedigim bir festival. Temasmm net olmast bence c;:ok etkili.
Sinemamn toplumsal yonilnil vurgulamast ac;:tsmdan bu Festival'in varolmast onemli. i§c;:iler sinemam1zda c;:ok
fazla temsil edilmiyor maalesef. Aslinda sinemanm ne kadar gilrylti bir
silah oldugunu fark edersek sinemanm toplumsal yonilnil de daha iyi
kullanabiliriz. -5u an akluna gelen
Ken Loach'un 'Bread and Roses' ftlmi ...
SEYFl TEOMAN (Tatil Kitabt,
Bizim Btiyiik ~izli~)

Sinemamn emekle olan ili§kisini
vurguladtgt iryin ryok onemsiyorum
festivali. Aynca smtfsal perspektif,
baztlan tarafmdan zamam gerymi~ bir
yakla§tm olarak sunulmaya ryah§Ilsa
da, hil.H\ dilnyayt arytklamak ic;:in c;:ok
onemli bir arac;: ve gilncelligini koruyor. bzellikle gilni.imilzde kilreselle§me tamamen sosyal haklann ktsttlanmast tizerine in~a edilirken hayatm
her alanmda bu perspektifi korumak
ve one c;:tkarmak ryok onemli. Bunu
vurgulayan bir festival de bu ac;:tdan
ryok ktymetli. Aynca sendikalar tara-

Savaklar)
Festivalin gilzel bir proje oldugunu dil~i.ini.iyorum. Toplumsal silrdilrillebilirligin yi.iki.ini.i ta~tyan bir kesim olarak i~c;:iler adma film festivali
yaptlmast olclukc;:a anlamh. Bilyi.iyerek
devam edecegini umuyorum. i§c;:ilerin
Ti.irkiye sinemasmcla yeterince temsil
edildigini di.i~ilnmi.iyorum. Sinema ya
eglence ya da 'olaganilstil' olaylara
hapsolmu~ durumda. Almterinin hikayesi az i~lenmektedir. Tabii bunun siyasi, ekonomik ve sosyal sebepleri
var. Festival umanm aym zamanda
~~m:wAA~~i"''
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fmdan dilzenleniyor olmas1, 'bu hepimizin festivali' duygusunu arttran bir
~ey.

i~c;:iler, Ti.irkiye· sinemasmda kismen Ki.irt sinemast i.izerinden temsil
ediliyor, ama yeteri kadar temsil edilmedigi kesin. Sadece mavi yakalt i§c;:iler degil, beyaz yakalt ofis c;:alt~an
lan hakkmda da dogru dilri.ist film
yok. Degi§en ilretim ili§kileriyle olu§mu~ bir siiri.i ara emekryi kesim var,
her tilrlil ta§eron firmada c;:ah§anlar
var. Kendimi de katarak soyltiyorum,
filmlerimiz bunlara ucundan degiyor
ama ana karakterler olarak hakktyla,
gerc;:ekc;:i bir §ekilde ele almtyor. Elbette film c;:eken yonetmenlere boyle
direkt bir temsil misyonu yiiklemek
dogru de gil, sanatsal ilretimin dogastna aykm olur bu. Sadece bu bo§luga
dikkat c;:ekerek; belki halihaztrda film
yapanlara ya da ilerde yapmak isteyenlere ilham verebiliriz. Elia Kazan'm 'Rtht!mlar Uzerinde' filmini ve
bu filmde Marlon Brando'nun oynadtgi Terry Malloy karakterini; bir de
Ken Loach'm, direkt i§ci filmleri diye nitelendiremesek de, i§ci stmfmt
konu edinen filmlerini c;:ok severim.
Bizde Ertem Gorenc;:'in c;:ektigi 'Karanhkta Uyananlar' bazt sorunlu yanlarma ragmen enfes bir filmdir.

OZCAN ALPER (Sonbahar)
i~ryi Filmleri Festivali giinilmilz
sinema ve festivallerinden farklt bir
yerde duruyor. Bu festival belirli bir
sennaye grubuna strtma dayamadan,
istendiginde bu iilkede bagunstz bir
festival olabilecegini gosteriyor. Her
ytl belirledigi konularla sokagm
nabzmt tutmast, uluslararast ve ulusal
birc;:ok filmi Festival'de izleyiciyle
bulu~tunnast c;:ok onemli. Aynca bu
ytltn temast c;:ok onemli ryiinkii, olan
bitenlere kar§t tamkhk degil, olmakta
olana clair de bu festival aractltgtyla
soz soylenmeye devam ediliyor.
Diger bir konu da sinema arttk
ya~amt i.iretenlerin hayatmdan uzakla~trken, diger yandan mahallelerden,
sokaklardan kopanlarak, ytktlarak
ah§veri§ merkezlerine hapsedilmeye
ryalt§tltyor. Arttk sinemanm nastl
yaptlacagt degil, filmi nerelerde gosterip gosteremeyecegimiz onemli
nokta. Bu sorun, i§ryi Filmleri
Festivali' nin altmdan kalkacagt bir
§ey degil. Tlirkiye solunun, sosyalistlerin, bagtmstz sinemactlann ilzerinde
durmasi gereken onemli bir proje
olarak ya~ama gec;:irilmesi gerektigini

film yapt!d1. Gec;:mi~te ya~anan emek
ve stmf milcadelesi, filmJere konu
oldu. Direni~ler olmalt ki filmier c;:ekilsin ve bu filmier ba~ka iilkelercleki
insanlara ula~malt ki, direni§ gerc;:ekJe~tirirken o insanlann deneyimJerinden yarar)amlsm. Visconti 'nin
'Rocca ve Karde§leri' filmi beni etkileyen bir film. Son ydlarda ise
'Gtine§li Pazartesiler' c;:ok anlamlt ve
sevdigim bir film.

HOSEYiN KARABEY (Gitm.ek,
Sessiz Oltim, Boran)
Festival c;:ok heyecan verici ve ilgi ile izliyorum ben. Gittikc;:e bilyilyor zaten. i~ryiler, emekc;:iler sinemada
temsil ediliyor ama bic;:imi ve ic;:erigi
sorunlu. Her dizide, her filmde
ernekc;:iler vardtr ama yonetmenin nastl bakttgt da onemli ... Devrimci,
proleter bir bakt§ ne yaztk ki c;:ok
az. Beni en c;:ok etkileyen film Claude Be1Ti'nin 'Germinal'i, karakter de
bu filmin ba§ kadm karakteri MiouMiou'nun canlandtrdtgt Maheude'dir.
YES1M USTAOOLU (Gtine§e
Yolculuk, Bulutlan Beklerken,
P~ra'nm Kutusu)
Festival'i c;:ok fazla takip edemedim. Belirli temalarda festival dilzenlemek ve ozellikle gene;: seyirciye ve
hedef kitlesine ula§abilmek c;:ok
onemli. Tilrkiye sinemasmda i§c;:iler,
emekc;:iler, tiim ezilenler yeteri kadar
temsil edilmiyor. Alt smtflarla ilgili
temah filmlere bakttgumzda da daha
c;:ok anti-kahramanlar gosteriliyor.
Belirli bir bak1~ ac;:tst yok. Ancak,
gec;:tigimiz donemlerde i§c;:i temalt
gilzeller belgeseller yaptlmt§ti. Benim
~u anda tamamlamak ilzere oldugum
filmim de c;:alt§an kesim ilzerine ve
i§c;:i ryocuklart anlattyor.

dil~i.intiyorum.

1970' li ytllarda emek milcadelesi
veren solculara yonelik birryok film
yaptltyordu. Son birkac;: yt!da TEKEL
direni§iyle ba~Jayan siireryte birc;:ok
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VI. ULUSLARARASI i~~i FiLMLERI FESTiVALi

Biji asiti! .Biji brrati! Biji
festivala fi en
ker a!*
i~~i Filmleri Festivali ge~en y1l ilk kez Diyarbak1r'1 da mesken tutarak F1rat'm dogusuna uzand1. Diyarbak1r'daki

festival duzenleme komitesindeki dostlanm1z, bu ilk karde~ce deneyimi Festival Gazetesi i~in kaleme ald1
i §<;i Filml eri Festi vali'ni Diyarbakir'da di.izenleme k .. . Diyarbak1r' dan
bir grup i§<;i , sendikac1 ve ogrenci
o larak bu heyecan verici seriiv~ne karar verip geyen yii kollanmlZI sJvadJg um zda i§imizin kol ay olmadJg mi biliyorduk . Ezil en bir halkm mi.icade lesiy le ozde§ bu kentte i§<;i , emek<;i
~ksenli boyles i bir etkinlik diizenlemek ah§klll o lun an bir durum degildi.
Am a her §ey bir ya na festivali FJrat ' m dogusuna ta§Imak i ~<;ilerin ,
emek<;ilerin mi.icadeles iyle Kiirt halkimn mi.icade lesini ortakl a§ttrmak a<;Ismdan one mli ydi . i§<;i miicade lesinin
ulusal mi.icade ley i bo ldi.igii yoniindeki
e le§tiril eri daha fes tival ba§lamadan
duymaya ba§laim§tik . Oze llikle kentteki li beral kes imle r admm oniinde i§<;i
o lan b ir fes tivalden belli ki rahats1z
olmu§tU.
<;e§ itli ki.i lti.irel, sosyal etkinli kler
alanmda her ta§ m altmda AB fo nl annm t;:Ikti g i kentte bizim ' projecilik '
yapmadan , goni.i llii emege dayanarak
bu fest ivali yapacak o lmam1z da baz1
kesimlercle §a§kmhk yaratmi§tl. B izim
ic;in as JI onemli o lansa biiyi.ik bi r <;ogunl ugu i§<;il erden , i§sizlerden , yoks ullarclan olu§an Diyarbakir halkmm festi va li nas JI kar§Il ayacagiydi. Ti.im

ele§tirilere ve <;Ikanlmak istenen zorluklara kar§m festi val i<;in hazirhklan mi ZI tamamlad1k . Diyarbak1rh TEKEL
i§<;ileri ile giivencesiz <;ali §m a sorunu
yiiri.iyii§ ve geceye damgas1m vurmu§tu . ilk giinkii etkinliklerde , aym giinlerde Zo ng uldak' ta o nl arca m aden i§<;isi nin ya~am1m kay betmes iye ilg il i
de sloganl ar atJimi§, sayg1 dU11l§tmda
bulunulmu§tu. Festi valde ozell ikl e T EKEL i§t;:ileri ve ta§eron saglik i§t;:ileri

Tiirki ye'den ve d iinyadan gosterilen
filml erde kendi hayatlanndan par<;alar
bulmu§, ayn1 dertleri ya~ ayanlarm varhg mdan ve mi.icade lelerinden daha
fazla haberdar o lmu§tu .
Festi val , ilk o lmas ma rag men katihm beklenenin ii zerinde ger<;ekle§tni §
ozellikle gen<;ler bi.iyiik ilgi gostermi§ti . 50 gencin Sirf festi vali izlemek
ir;: in ~Irnak ' ta n atl ay1p Di ya rbak1r' a
geldiklerini gormek bizi mi.ithi § etkile-

mi ~ ti . H er ~eyi n otesinde izleyen hi'r
kimsede sm1f miicade les inin. ezi len
halk miicade lesini bo Jen bir tarz o lduguna dair bir algi o lu ~ m a mi § tl.
T am tersine e mekc;i, yoksul bir kim li ge sahip Kurt halkmm miicade lesinin
Tiirk emekc; ilerin miicadeles iyle o muz
omuzahg mm he m Simfsal he m de
u]usaJ miicade Je at;:JSIJ1dan On at;:ICI
ol abileceg i fikrinin y ayg ml a~ m as m a
dair ufak da o lsa bir katk1 ya piimi ~ tl.
Festival ' in son giinii ulusal hareket
ve s1mf miicadelesi temal1 panelde
bir I}.iirt aydmm , " i§c;inin mi.icade les i
sadece bir mide miicadeles idir" soziine kar§I sendikah o ldugu ic;in i ~te n
atJian bi r Ki.irt saghk i§<; isinin " Benim bugi.inkii miicadel em bir micle
mi.icadelesi deg il insan yerine koy ma
m i.icade lesidir" sozii , as lmda Festi va l ' in de temel derdini 011aya koymU§ o luyo rdu. Bu yii ik inci yJiumz ,
§imdi c;ok cl aha ka rde§<;e bir fes tival
vakti . Diyarbaklr ' dan Tiirkiye' deki
tiim hak mi.icade lelerine selam o lsun . . .

* Ya~asm e~itlik! Ya$as m km·de~
Jik! Ya~as1n j$9i Filmleri Festivali !
D1YARBAKIR i~c;i FiLMLERi
FESTiVALi DVZENLEME
KOM1TEsi

Baska bir diinya i~ ·

Uluslararas1 Emek
ve ileti§im Konferansl medyadaki
sermaye saldmsl nm ve bas1n i:izgurIUgu uzerindeki
baskilann artt1g1 bir
di:ineme denk
geldi.

baska bir iletisim!
Ge~en yll i~~i Filmleri Festivali'nin nur topu
gibi bir konferans1 olmu~tu : Kuresel krizin
emek~iler ve onlann sm1f hareketi uzerinde etkilerini belirlemeyi ve emek~i sm1fm Yeni ileti~im
Teknolojileri (YiT) ile Uretebilecegi direni~in olas1
yuzlerini resimlemeyi; yeni ileti~im modellerini
sorgulayarak direni~i gu~lendirecek yarat1o
tart1~malar a~may1 hedefleyen Uluslararas1 Emek
ve ileti~im Konferans1. Emek ve ileti~im uzerine
du~Unen, ~ali~an ve siyaset Ureten akademisyenler ve aktivistleri bir araya getiren festivalin sonu~
bildirgesinde ~u ifadelere yer verilmi~ti: ' i~~i ve
ileti~im alanmda dii~unce Uretimi, bu
dii~uncelerin toplumun geni~ kesimleriyle
payla~Ilmasi ve bu dii~iinceler ~er~evesinde
ileti~im alamna miidahale edilmesi onem
ta~1maktad1r. A~1klarken kar~1 kar~1ya kalinan
umutsuzluga ikna etmek degil, miidahaleler ile
umudu var etmek gerekmektedir.' Aradan ge~en

bir yil

i ~inde ya~ananlar

(medya alanmda holh1zla siirmesi, TRT'nin kamu
yaymoligmdan h1zla uzakla~mas1, gazetecilere
yonelik tutuklamalar, halkm haber alma hakkmm
gasp1 siirecinin AKP eliyle derinle~tirilmesi, hak
miicadelelerinde orgiitlenme ~abalannda internet
gibi yeni ileti~im teknolojilerini.n giderek daha
fazla onem kazanmaSI, bu teknolojilerin Ortadogu
ve Kuzey Afrika iilkeleri ornegindeki gibi diinya
~apmda toplumsai hareketier a~ISIOdan onemli bir
miicadele arac1 haline gelmesi vs .. .) sonu~ bildirgesinde i~aret edilen noktalarm ne kadar onemli
oldugu bir kez daha goriilmii~ oldu. ilki 6-7 May1s
2010'da Ankara'da ger~ekle~tirilen konferans, bu
yll iki ya~mda . BiitUn pratik geli~melerinin
l~lgmda konferans bu yll daha da onem kazanml~
durumda. Konferansm bu y1lki ba~lica tart1~ma
ba~liklanysa ~unlar: YiT bagl~mmda kapitalizmin
iktisadi, siyasi ve ideolojik yapllanndaki bi~imlendingle~menin

meier/
Kapitalizmin
yeni bi~imlerini
a~1klama iddiasmda olan
kavramsal ve kuramsal
~er~eveler I YiT araolig1yla orgiitlenme, day.am~ma ve direni~ I YiT ile orulebilecek
orgiitlenme, dayan1~ma ve direni~ oniindeki
engeller ve tehditler I Medya-telekomiinikasyonenformasyon endiistrilerinde a~1ga ~1kan yeni
~ali~ma bi~imleri, yeni emek bi~imleri ve sm1f
olu~umlan I ileti~im, teknoloji ve emegin
etkile~imini siyasette, iktisatta, giindelik ya~amda

ten yana
anlamland1ran kavramsal
ve kuramsal ~er~eveler'.
Konferansla ilgili daha fazla bilgi
i~in web adresi:
·
www.laborcomm.com.
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1970'lerin sonunda istanbul'da, Bogaz SJrtlanndayiz. Bir gecekondu mahallesi politikaci-biirokrat-miiteahhit i~
birligiyle y1kilmak. orada ya~ayan yoksullar karda k1~ta sokaga at!lmak isteniyor. Mahalle halk1 ise kom~ulan, belediyede gorevli Orhan agabeylehyle
yikimlan onlemenin yollanm anyor.
Agabeylerinin sorunlan el birligiyle
~ozme ~abalanna kar~m muktedirler
bir gi.in dozerleriyle mahalleye girmeye kalklyor. Ama o gi.in orada beklenmedik bir geli§me oluyor ve y1kun
ger~ekle~tirilemiyor.

H ikaye, ~erif Goren imzah 1978
yap1m1 'Derdim Di.inyadan Bi.iyiik' filminclen . Hikiiyecleki Orhan agabey ise
Orhan Gencebay. Dnli.i mi.izisyenin zamanmcla yasaklamm~ tek filmi olma
ozelligine sahip bu eseri y!llar sonra
Festival vasitasiyla izleyicilerle bulu~uyor. Biz de bu vesileyle Gencebay'm kapiSli1I ~ald1k ve kendisinin sinema seri.ivenclen girip gecekonclulann
y1klm meselesinden ~IktigimiZ bir sohbet ger~ekle§tirdik. Arada YIImaz Gi.iney'in , bmer Liitfi Akad'm, John
Lennon'm, Kivircik Ali'nin adm1 anciigumz; soyle~imizin sonundaysa berhudar olduk ...
Bildigimiz kadanyla sinemaya
oyunculuktan once film m\izikleri yaparak b~ladm.tz ...
Evet. ilk yapt1g1m filmier arasmda
YIlmaz Gi.iney' in oynaciigi 'Kurtlar
Kanunu', 'Kizihnnak Kara Koyun',
Metin Erksan'm 'Kuyu'su vard1. bmer
Liitfi Akad hocamizm filmlerine de
yapt1m ondan sonra bir~ok filmde mi.izik ve dublaj yapt1m. Sonra b. Liitfi
Akad'la 'Bir Teselli Ver' filmini yaptim . ilk kez ba§rol oynuyordum.
1Ik film.den soma da teklifler yagmaya bqladJ samnz ...
Ondan sonra sevgili Yilmaz agabeyimiz, Y Ilmaz Giiney, ban a aynen
boyle "Karda§" dedi (Giiliiyor), "Bundan sonra beraber ~ah~ahm ya." "Gel,
agabey, karde§ ~ah§alun, ben sen in
patronun gibi de gil, ayn1 ~at! altmda
yonetmenin de olay1m beraber ~ah§a
hm" dedi. Ben yiiiard1r tan1yordum
zaten, ~ok da sevdigim birisiydi.
"Memnuniyetle, ne giizel olur Y Ilmaz
agabey" dedim.
Karar verdik fa- ,.~·
kat o hapishaneye
girdi. Ondan sonra
biz
YIImaz
agabeyle iizi.ilerek
biraraya gelemedik.
1yi. dosttunuz
>;;•

samrsak ...
Tabii, tabii. Birkez kafay1 ~ek
tigimiz oldu (Gi.iliiyor). Silah kullamrdi, gozii pek bir
adamcii ve espriliydi.
Yilmaz
Rahmetli
agabey saglam adamdi. <;ok severdim, o
da beni ~ok severdi.
MUzik iiretiminiz
ve oyunculugunuz ara~ok

smda nastl bir bag k:uruyordunuz?
Filmier i~in ozel besteler de yaptun. Ozel bestelerdi ama filmlerin i~in
deki ya§anan olaylar bizim ger~ek hayatta ya~adigimiz olaylardi. Yapt1g1m
bestelerin bir~ogu filmin i~indeki baz1
sahnelerle birle§iyordu.
'Bir Teselli Ver' ve 'Batsm Bu
Diinya'yt da film.leri i~in mi bestelemi§tiniz?
'Bir Teselli Ver' i~in demiyorum
~i.inki.i ilk filmimdi ama 'Batsm Bu
Di.inya' i~in oyleydi. 'Batsm Bu Di.inya'yt yapt1gun zaman filmi di.i§i.indi.im
fakat ~ark1 filmin hikayesiyle bi.iti.inle§iyordu. 0, Ti.irkiye'nin ag1t1 dedigim
bestem. <;i.inki.i gi.inde 50-I 00 ki§i oldi.iri.ili.iyor, yaralamyor, her taraf boliinmi.i§, sevenler birbirine kavu§amJyor.
~ark:t.YI farkh toplum kesimleri dinledi ...
Ben hi~bir bestemde din, dil, cins,
Irk aynmma katiyen gitmedim. En son
da KIVIrcik Ali'nin mezanna gittigimde soyledim. Dedim ki 'ben hem
Ti.irk'iim, hem Kiirt'iim, hem <;erkes'im hem Laz'1m, benim ad1m insandir,
insanlJkttr
maksadtm.' Bakiyorum ki dogdugumuz
topraklar
herkesin
benimsedigi ve temiz tutmas1 gereken
topraklar. 0 zaman
benim vatamm Tiirkiye Cumhuriyeti
devletidir ama ana
vatan
diinyadJr.
idealin nedir diye
sorulursa
§Udur:
~u
di.inyada tek
bir lisan konu§ulsa, stmrlar almasa. Hay a! am a ...
Belki ger~ekle§ir,
in~allah.

Bu saz John
Lennon'm 'Imagine' §arktsi gi-

ra'da Dikmen Vadisi'nde oldugu gibi.
Bugtinden bakt:J.guuzd.a bu sorunu nastl yorumluyorsunuz?
Demek ki aym somnlar devam ediyor. Herkes ya~ama kaygusuyla istemedigi ~eyleri yapabiliyor. Ama disipIin olmas1 laZim, kural olmast laz1m.
Bu insanlarm bi.iyiik ~ehirlere gelme
nedeni de bulunduklan yerlerde kannlanmn doymamasiydi. Once devletimizin bu kayguyu giderebilmesi lazun.
Festival izleyicilerine neler soylemek istersiniz?
bi oldu Orban Bey!
Kendilerine ~ok selam ve sevgileri0 da ~ok alem bir adamd1r! <;omi yolluyorum. Berhudar olsunlar, sag
cuklugumuzda ~ok dinledik.
olsunlar. Bizim bir zamanlar o zor im~erif GOren'le tam§maniZ nastl olkanlarla sinema a~k1yla, sanat a§kiyla.
du?
geceli gi.indi.izli.i, severek yapt1gtmtz
1978'te 'A§ki Ben Yaratmad1m'
~al!§malan izliyorlar. Bizi mutlu edefilmini ~ektik, orada tam§tik. Gi.izel bir
cek. Bu mesajlar zorlu mesajlardir. Bu
film oldu, sevildi. Daha sonra da
mesajlan hissetmeleri beni mutlu eder.
'Derdim Di.inyadan Bi.iyi.ik'ii ~ektik.
Orada somut bir §eyi soyliiyoruz.
Filmin final sahnesindeki par~ayt ozel
'YIIIann gi.inah1 kaderde mi kalacak'.
olarak yapttm. 0 s1ralarda gecekondu
Yani sen 'kaderimiz buymu§' diyerek
sorunu vard1. Hisari.isti.i 'ndeki gecekonmi kendini avutacaksm? 'Eibet bir gi.in
dular y1kilmak i.izereydiler. 40 sene
insanl!k sizden hesap soracak I Bin
evvel orada dogmu§, bi.iyi.i01i.i§ insanlar
dertle, bin gamla yapd1m ~ok y!llan
vard1. Evlerini ytkmaya kalkmt§lardJ.
I Sard1k~a ezdi bizi yoksullugun koiinsanlar 'boyle §ey olmaz' diye ayaga
Ian'. <;iinki.i onlar yoksul. Oralardaki
kalkmJ§tl, biz de ~ok i.izi.ilmii~tiik.
evlerini ytkmaya kalkiyorlar. insanFilm g~kten de gecekondu ylklIanmlZin bi.iyi.ik ~ogunlugu zorla
mlarmm y~and!~ m.ahallerde ~kildi
ya~1yor, bunu gori.ip de bunu i~aret
yani ...
etmemek olur mu? 'Biz gormesek de
Evet. Biz de o k1~ k1yamette onlagorecekler var o giizel yannlar1'.
nn evsiz barksJZ kalmalarma ~ok i.izi.ilUmidimiz de bir giin daha iyi olmaya
di.igi.imi.iz i~in, hikayemizle de birle§iyoneliktir. Biz gonnesek de ama goreyordu, orada ~ektik.
cekler var, diizelecek yani bunlar.
Oynayanlar arasmda da o mahalle'Hakhysan vur bize boyun k!ldan
lerde y~ayanlar var IDiydi?
incedir'. Sen hakl!ysan cezamtzi ~ek
Tabii, tabii, oyle ~ok insan vard1.
eriz. 'Eger insanhk ya§Iyorsa, bu
Ben orada ~unu anlatmak istedim.
actlar, dert nedir I insamz, insanca
Sozlere dikkat edilirse... 'Alan aldt,
ya§amak gayemiz I Ne §iddet ne de
giden gitti ah ile I Olen oldi.i, kalan
isyan I Haktan yana derdimiz I Bir
kaldt, vah ile I Ya§amr m1 bu zuli.imgi.in eger ya§tyorsak gorecek her birle, kah1r ile I Astrlara stgmaz bizim
imiz I Biz gormesek de gorecekler
derdimiz I Yetmez olduk kendimize,
,.
var, bitecek dertlerimiz'.
kendimize?' Sozler mesaj1 anlattyor.
(Soyle§inin tam metnine www.senY oksul mahallerle ilgili barmma
dika.org
sitesinden ul~tlabilir)
sorunu ha.J.a stiriiyor. "Mesela Anka-

Festival programmda bu
yll 'Derdim Dtinyadan
Biiyiik' filmi bulunan
Orhan Gencebay filmin
hikayesini, sinema
seriivenini ve daha
fazlastm festival gazetesine anlatt:J.
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Benden festival gazetesi ic;:in Arkailgili bir yaz1 istendiginde, sJkhkJa 'nostalji 'nin ag1r bast1g1 sohbetlerin
nesnesi alan bu filmi tekil olarak ele
almak yerine, bunu 1970'ler Politik SinemasJ tizerine birkac;: kelam etme f1rsat1 olarak degerlendirmek istedim. Zira
bu dbnem, Ttirkiye sinemas1 ic;:in bnemli
bir dbnemec;: olmasmm yam s1ra bana
kahrsa sinemam1zm en heyecan verici
tirtinlerinin verildigi bir arahg1 da tammlar. Arkada§' m da bnemli brnekleri
arasmda yer aldigl bu dbnem ic;:in Ttirkiye sinemasmm 'yeni dalgas1 ' desek
hie;: de abartm1~ olmayiz. Zaten 1970'ler
Politik Sinemas1, diinya sinema literattirtinde de Giiney Amerika'daki 'yeni
dalgalar'! da ic;:ine alan 'Uc;:tincti Sinerna' kategorisinin bir parc;:as1 olarak gbze c;:arpar.
Dbnemi ac;:an hie;: ku~ku yok ki. YIImaz Gtiney'in 1970 tarihli filmi
Umut'tur. 1960'lardan itibaren
ba§layan kitle hareketleri, bu ylidan itibaren beyaz perdede yanslmasml bulmu§, kitle mlicadelesi ic;:erisinde olu§an entelekttiel birikim
sinemaya akmaya ba~laml§
tlr. bzellikle liniversitelerdeki muhalif atmosferden beslenen sol dii§tinceli gene;: aydmlann sinemaya ilgi duyarak bu
alana girmesi de ak1m1
h tutan etmenler arasmdad!r. Onat Kutlar'm bnderligini
yapt1gl istanbul Sinematek'i ve yine aym
c;:evre tarafmdan yayimlanan Yeni Sinema dergisi, ak.Jmm hem dtinyadaki
diger brneklerden beslenme&ini saglami§ hem de ak1mm
kuramsal altyap1sma katlada
da~'Ja

bulunmu§tur. Dbnemin filmlerinde bzellikle italyan Yeni Gerc;:ekc;:iligi'nin bariz
izlerine rastlamak olanaklJdtr.
Dbnemin en bnemli ybnetmenleri
arasmda, Y1lmaz Gtiney, Zeki Okten,
Serif Goren, Yavuz Ozkan, Erden K1ral,
Ali bzgenttirk ve Tunc;: Okan sayliabilir.
Ak1m elbette bu isimlerle s1mrh kalmaml§ daha bnceden sinemaya ba§lami§
ustalart da etkileyerek onlarm toplumcu
bir ybnelimle filmier c;:ekmesi ic;:in zemin olu§tUJmU§tur. Bu dbnemin en ticari filmlerinde bile toplumcu bir yakla§Im sezinlenir. 1970'ler_Politlk
Sinemast, ana aklmm biraz dJ§mdaki
bir film ktimesini

•· ...;. kisi don em in poplifilmleri alan
~·;:."'.•;--::0.~ '
. '
·::f<,>" Arzu Ftlm eko,.,~ P'> ltinde dahi kendisini hissettirir.
1970'ler Politik Sinemast' nm stkhkla i§ledigi temal ann ba§mda 'koyltiliigun sorunlan' yer ahr. Bu egili\.\~e'j min ortaya c;:Ikmasmda,
~
hem dbnemin hakim edebiyat anlayi§l olan 'kby gerc;:ekc;:iligi' romanlarmdan yaplian
uyarlamalann etkisi hem de
dbnemin Ttirkiye solunun
"Ttirkiye yar1 feodal bir tilketespitinin lizerine in§a edilen anti-feodal mticadelenin yansJmas1 vardtr.

..;~j{:~i~. ler

\·~'

§ehirdeki sm1f aynmma, Avrupa 'ya giKoyden kente goc;:, agahk di.izeni ve
den goc;:men i§c;:ilerin sorunlarma ve SIfeodal ili§kilerin yaratt1g1 olumsuzluklar,
mf mticadelesine de yer vermi§tir. AnAnadolu kbylerinin geri kalmi§hgl ve
cak, dogrudan brgtitlli politik mlicadeleyoksullugu, kby temas1 altmda i§lenen
yi konu eden c;:ok az say1da film c;:ekilba§hca konulard1r.
mi§tir. Filmlerin kahramanlar1, politik
1970'ler
Politik SineYILMAZ GVNEY anlamda bilinc;:li, aktif mlicadele veren bznelerden c;:ok, wadan ki§iler
mas!, koy
arasmdan sec;:ilmi§tir. Filmier, c;:oklukla
temasmm
halktan insanlann ba§ma gelenler lizeyam s1ra 1§rinden bir sistem ele§tirisine · vanr, sic;:i Slmfma,
yasi mlicadeleler ise daha c;:ok bir fon
olarak kullamhr.
Aklm etkisini, 19SO'lerin OJ1alanna
kadar bir §ekilde stirdi.iri.ir. 12 Eyli.il'lin
bask.J ortam1 ve Tiirkiye ··nin dli§linsel
ikliminde sosyalist dli§lincenin hegomonik i.isti.inltigtinti yitirmesiyle aknn, sahneyi terk eder. Ti.irkiye'nin entelekttiel
ya§ammda feminizm ataktad1r ve Ti.irkiye sinemasmm yeni dbnemi 1980'lerin
'kadm odakh filmleri' olacakt1r.

1970'1erin Politik Sinemasi'nm uretimlerr arasmda muhtemelen halen en ~ok
hat1rlanan film, Y1lmaz Guney'in Arkada~'1 olmu~tur. Ak1mm ilk ornekleri arasmda
yer alan Arkada~, bu donem sinemasmm en gu~lu yonleriyle ball muzmin
zay1fliklanm bir arada ta~1r ve bu ozelligiyle de yukanda anlatmaya ~al1~t1g1m1z
~er~evenin mukemmel bir ornegi haline gelir. Arkada~'ta ilerici degerlerle feodalite
kahntiSI baz1 ilkel du~Uncelerin bir
arada bulundugunu soylemek
yanh~ olmayacakt1r. Du~unsel
yap1daki bu kar~1thk, filmin bi~im
sel ozelliklerine de yans1r; Arkada~
baz1 yonlerden (ornegin mizansen
yonetimi) donemine gore yenilik~i
ba~ka baz1 a~1lardan ise (ornegin montaj)
zamanmm bile gerisindedir. Ote yandan ba~rollerde Y1lmaz Guney ve Mel ike
Demirag'm uyumu, Demirag'm seslendirdigi unutulmaz ~ark1s1yla film, bilinirlik
yonunden donemin tUm filmlerini a~m1~, hala kendisinden bahsettiren bir popUier
kultlir olay1 haline gelmi~tir. 1968-1978 devrimci ku~aklan i~in arkada~hk ~ok tinemli bir deger olarak gtize ~arpmaktad1r. Zaten film in nostaljik degerini art1ran en
onemli unsur da hi~ ku~kusuz ki donemin gu~IU dostluklanna duyulan ozlemdir.

1970'\ere damgastnt
vuran bir 'Arkada~'
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iktidann ve giiciin yantnda yer alan
•

SiNAN YUSUFOGLU

Yqim Ustaoglu ve Fatin Akm'a
yonetmen yardllncl!tgtyla ba~ladtgt
sinema seri.ivenine ilk yonetmenlik
denemesi <;ogunluk'la devam eden
Seren Yiice, Venedik ba~ta olmak
i.izere bin;:ok festivalden onemli odi.iller
alclt ve yl!tn en <;:ok konu~ulan filmine
imza attt. Gi.i<;:li.i senaryosu ve usta
sinema diliyle Ti.irkiye'de politlk sinemanm nasi! yapilacagma dair onemli
dersler veren <;ogunluk, Sllltfsal soyleminden taviz vermeden erkeklik,
aLmltk ve ezenjn ~iddetine olduk<;:a
ger<;:ek<;:i bir a<;:tdan kamerasmt dogrultuyor. 6. Uluslararast i~<;:i Filmleri
Festivali'nde gosterilecek olan
<;ogunluk'un yonetmeni Seren Yi.ice'yle
ilk filmi <;ogunluk'u, i.ilkedeki milliyet<;:i-muhafazakar <;:ogunlugun hallerini ve gelecekte yapmak istedigi sinemayt konu§tuk.
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<;oguruuk filminin fikri nastl ortaya
Filmin hikayesini yazarken
beslendiginiz kaynaklar nelerdi?
~tkt:J.?

Oncelikle aynmctltga dair bir fikir
ama<;:ladtgtm. Bunun
sadece siyasiler tarafmdan b~slenen bir
olgu degil ya da onlann etkisiyle de
olsa i<;:imizden bir yerlerden gelen bir
olgu oldugunu fark etmemle <;:tktt
diyebilirim. A¥nmctltgm toplum i<;:inde
en derinden nastl olu~tugunu
dii§iindiigi.imde, bu duruma bir bireyin
nastl geldigini kendi gorebildigim
kadanyla anlatmak istedim. Bir
karakter olu~urken aynmctltk, milliyet<;:ilik gibi fikirlerden nastl
·
etkilendigini bulmaya <;:alt§ttm.
Buradan da otomatik olarak 20
ya~mdaki bir adama ve ailesine
girmi~ oldum. Kendi <;:evremden
gordi.iklerim ve giinli.ik hayatta
etraftmtzda olup bitenler bana <;:ok
kaynakltk etti.
geli~tirmekti

Sizin iyin bu
iilkenin ·~guruugu'
ideolojik olarak
neye tekabtil
ediyor ve filmde
bu iilkenin
~guruugunu ne
kadanyla
yansttt:lgmm
dii§tiniiyorsunuz?

Bu
i.ilkenin
<;:ogunlugu
demek ne
kadar dogru
bilmiyorum
ama ideoloji
olarak kapitalizm toplumun
her kesiminde
mevcut kantmca.
<;ogunluk 'ta

anlattlmak istenen bir <;:ok ideolojiye
temel olu~turan ben merkezci bir zihniyet daha <;:ok. Gii<;: ve iktidann
yanmda olmaya ozen gosteren,
ekonomik gi.ici.inii siirekli ktlmak ve
geli§tirmek i<;:in insani degerlerden uzakla~an davrant§ bi<;:imlerini anlatmaya <;:alt§tyor
film.
Film orta-iist sllllf aileden
bir gencin hikayesini
anlat:Jrken sllllfsal bir soylem
de in§a ediyor. Bunun yam srra
erkeklik, a.zmltk gibi konulan mesele ediyor.
Tiirkiye
sinemasmda yeterince temsil hulamayan bu meseleleri kurarken
beslendiginiz
temel kaynaklar
nelerdir?

i<;:inden
geldigim iistorta smtf,
sokaktaki
insanlar,
medya - ilk
akltma gelenler ve bu
hikayeyi
kurarken
beslendigim
baZI kaynaklardt.

111 ', 2010, Turkiye
Gen<; Mertkan'1n hayat1 son derece basittir:
. Babas1n1n in~aatlannda getir, goti..ir i~lerine
Yonetmen: Seren Yi..ince
Senaryo: Seren Yi..ice
bakar, arkada~lannla ail~ veri~ merkezG. Yonetmeni: Ban~ Ozbi<;er
lerinde sag1 solu keser, arabayla turlar. Ne
Oyuncular: Bartu Ki..i<;i..ik<;aglayan, ·zamanki bir bi..ifede garson olarak <;al1~an
Settar Tannogen, Esme Madra, Gi..il'le tan1~1r bo~lugu ve basitligi
Nihal Ko l da~. Erkan Can
degerlendirmek i<;in kar~1s1na bir f1rsat <;1kar.

Filmde ~k ba§arili bir oyuncu
yonetimi goze ~arp1yor. Oyuncularla
nastl bir ~ah§ma yiiriitttiniiz?

Senaryonun kendisi ekibin
olu§masmcla ba§tan belirleyici olclu. Ne
kadar uyumlu olabilecegimizi senaryo
belirlecli zaten. Bartu'yla Mertkan
karakteri hakkmda ara ara uzun bir
aman siirecincle konu§tuk. Bartu ve
Esme'yle daha <;:ok vi.icut dili iizerincle
<;:ekimlerden once bolca prova yapttk
Settar abi ve Nihal ablayla bir defa ·
toplu olarak senaryoyu ba§tan a§agt
okuduk.
<;oguruuk'un teknigini de biraz
konu§ahm. Sinema dilini ve estetigini
belirlerken nelere dikkat ettiniz?

Mtimkiin oldugunca ger<;:ek hayat1
taklit etmeye, zaman ger<;:ekte nastl
aktyorsa ona sad1k kalmaya <;:alt§ttk.
Kamera olarak da olabildigince oyuncular ile seyircinin arasmdan <;:ekilmeye
<;:alt§ttk. Miidahele etmeclen en sadesini
aradtk hep.
Son soru iizerinden gidersek, sinemantzda kurmak istediginiz bi~l

ve dii§iinsel yaptya dair neler soylemek istersiniz? Bu anlamda sizi. etkileyen yonetmenler ya da herhangi
bir ak1m var m1?

Sakin olmanm hayatm akt§tnt
kolayla§ttrdtgmt dii~iini.iyorum; bunu
miimkiin oldugunca sinemaya da uygulamaya <;:a!t~tyorum. Bir meseleyi en
yalm haliyle anlatmanm dogru
olduguna inantyorum ama sinema ·
estetik de gerektiriyor. ikisini gene bir
sakinlik i<;:erisinde bir araya getirmek
gerek ka.ntmca. Ti.im cliinya
sinemasmda, ozellikle festivallercle boy
gosterebilen filmlercle ger<;:ek<;:i olmak
gibi bir anlayt§ var. Bunun iyi ve
koti.i ornekleri var. Usta olarak
acllandtrabilecegim ilk akltma gelen
isimler Mike Leigh ve Michael
Haneke olabilir.
Filminiz t~ Filmleri Festival 'inde
gosteriliyor. Ne dii§iiniiyorsunuz?

Bugiine kadar i§<;:i Filmleri
Festivali'ni <;:ok takip edemedim mualesef. <;ogunluk'un festivale kabul
edilmesi benim i<;:in mutluluk verici.

VI. UlUSlARARASI i~'i FilMlERi FESTIVAll

Dokunmaktan korkmayanlar. • •
Press, 90'1arda Diyarbak1r'da ya~ayan bas1n emek«;ilerinin tum zorluklara ragmen gazetecilik yapma
inatlanna dogrul~uyor kameras1n1. Bas1n ozgi.irlugu alan1nda bugun o gunlerden uzak m1y1z dersiniz?
•

...

SINAN YUSUFOGLU
Sedat Ytlmaz' m yonettigi Press 90'lt
ylllann zor zamanlarm1 anlat1yor ve o
giinlerde Diyarbak1r'da ya§ayan basm
emekc;:ilerinin ti.im zorluklara ragmen
gazetecili k yapma inatlanna dogrultuyor
kameras m1. Bugi.in de gazetecilerin i.izerinclek i baskllar si.iri.iyor. Ahmet S1k'tan
90'11 ylllann Ozgi.ir Gi.inclem Diyarbak1r
bi.irosuna uzamyor, Ti.irkiye'cle basm
emekc;:ilerine kar§I ikticlan n bask1smm
altlm c;:iziyoruz.
Ahmet S1k. bu sat1rlann yazll masmclan tam 55 gi.in once bir sabah vakti
evinden ahnm i§ ve hayat1 boyunca mi.icaclele ettigi insanlarla ayn1 'orgi.itiin ·
bir parc;:as1 olarak cezaevine konulmu§tu. Onu ir,:eri alanlar, bizclen onun bir
'teror orgi.iti.i' i.iyesi oldugunu kabullenmemizi istiyorl ar ve gozaltma altnmasinm nedeninin yazd1gJ kitap degil bu
orgiitle kurdugu ili§ki oldugunu soyliiyorlardl. Daha bas!lmadan toplatllan kitap taslag1 da iktidann korkusundan ya~ad1g1 bir ak!l :. tutulmas1 de gil sadece
ufak bir onlemdi tiim manipiilasyonlara
kar§I! Ahmet S1k ve Nedim Sener canlari pahasma gazetecilik yapan insanlar
degillerdi art1k, onlar 90'larm namh
'ap<}letli ' fa~ist pa~alanyla aym orgiiti.in
i.iyesi ve bu iilkede ya~ayan 'halklarm'
dii~mam, darbeci bir giiruhun savunuculanydllar(')
·
Ahmet, gozaltma almdigi sabah arabaya bindirildiginde miistehzi giiliimsemesiyle "Dokunan Yanar" dediginde,
bu memleketin "el deg i ~tirmi §" cebermt
iktidarlar tarafmdan nas!l da ate§e verildigine ve etrafimiZI saran amans1z bir
korku c;:emberjnde nas!l da nefessiz brrakJ!digimiza i~aret ediyordu. Ahmet
yanmanm ne demek oldugunu iyi bilenlerdendi . 90'larda ba~ladrg1 gazetecilik
gi.inlerinde de yanmi§ti , 'yolda§I ' Metin
Goktepe oldi.iriildiigiinde de ... Cumartesi
Anneleri'~in vakur ac1sma sigmd1gmda
da hissediyordu yanmanm ne oldugunu ,

'solcu' gazete Radikal 'den hakkmi
arad1gmdan kovuldugunda da. Ahmet,
bu iilkede vicdamyla ve onuruyla gazetecilik yapmanm ete kemige biiriinmii~
haliydi!
Ahmet, 90'lai:da ba§lam1~ti gazetecilige. 0 y1llarda iilkenin dogusunda da
"dokunan yamyordu". Simdinin suskun
ve "rhazlum" yenik apoletli iktidan o
gi.inlerde mangalda ki.il b1rakmiyor, Giineydogu'yu yangm yerine c;:eviriyordu.
Ahmet'in ~imdi aym havay1 solumak .
zorunda brraklldlgl fa§ist pa§alar ve tetikc;:iler, o gi.inlerde "derin" faaliyetler
yiiriitiiyorlard1 bolgede ve " her~ ey vatan
ic;:indi" nihayetinde. Ahmet bir kitap
yaz1yordu o giinlerden bugiinlere dair.
iktidarm 80 sonras1 nas!l da el degi~tir
digini anlatan bir kitapt1 bu.
Sedat Y1lmaz ise bir film c;:ekti
90'larm o karanltk gi.inlerine clair. 0
yangm yerinde hayatlan pahasma gazetecilik yapan bir grup muhabirin hikayesini anlatan bir film. Silahlarla, born-

100', 2011
Yonetmen: Sedat Yrlmaz
Senaryo: Sedat Yrlmaz
G. Yonetmeni: Demir Gokdemir
Oyuncular: Aram Dildar, Engin Emre
Deger, Kadim Ya~ar, Sezgin Cengiz,
Tayfur Aydrn, Asiye Dinc;soy, Bilal
Bulut, Omer ~ahin, F1rat Altay,
Abdullah Tarhan, Kemal Ulusoy,
Mahmut Gokgoz

bah saldmlarla, sokak ortasmda infazlarla, gazetenin basllmasr , matbaanm
yakllmas!yla. SusturuJmalari ic;:in yiizlerce nedenle yani!
Yllmaz, bugiin yasalarla hayatlarr
ih!aJ ediJen ve i:izgiirliikleri kiSltlanan
gazetecilerin , 90'lardaki izini siiriiyor
filminde . 0 giinlere hakim olan ise,
"sokak yasalan". Kontrgerillanm "derin"
faaliyetleri , kabul edilmeyen JiTEM'in
silah ve oliim yasalan ... iki ytlda 27
c;:ah~anmi kaybeden Ozgi.ir Giindem' in
hikayes! ,Vqr,•perdede. B~lgesel gerc;:eklj-

Ozgiir Giindem: inad1na..gazetecilik!
olarak bulundu. Ozgi.ir Gi.indem Bitlis muhabiri Ferhat Tepe ka9nfd1 ,,
Mayts 1992'de yayma ba?layan Ozgur Gi.indem Nisan 1994'e
kadar yaymmt slirdi.irdi.i. Kapanan gazeteyi..Ozglir 0Jke ve diger
ve 4 Agustos 19¥'te oli.i olarak bulundu. Gazetenin 17 ya~mdaki
"'
ardtllarf surdi.irdi.i..Yaytmlandtgrdonemde Ozgi.ir Gundem saldmlann ·munabiri Naztm ~abaoglu,. 12 Mart 1994 tarihinde bir haber i~in Si- ~
hedefi'bldu. Bu olay)arda g~zeteftin 8'muhabir ve yazan ile 19 dag1- verek'egitti ve k)ndisinden bir daha haber ahnamadt. Diyarbaktr'da
ttmCJs~: ~ogu fa1li me~hul bii'}~kildt .oldi.irUidi.i. Gazeteciler Yahya
1993'te.iki gaze~ bayii silahh saldmya ugrad1. Aym ytl gazeteytdaOrhan, H9seyin.
De@, Mu~ Ant~r,
·
'· 1
i1, · t·: _gttan ~ocuklara
yonelik
b1~akh saldmlar tli.is.
_ _
_
..
.Cen~iz ~Jtu.n, gazet~ ~l!?~n.l Haftz Ak\~=' 6-i.in4~q=!,\!:-?f!:; ~ -zenlen~i. yine 1993'te Ytii<S.~.kova'~a g~r~ekdemtr W92 ve,1993 te Y\.!JMlarakr '+ I'. L~.;;; ~ ;:;:;;;.:;..:-.........::..;;Z;;;~;;.~~~-:-:·l>-~"~"'"':"'?'!it. le~en btr bOI]lbalama eylemmde btr gazete
olduri.ildU.tO:giir.Gi.in~e~ .inuhabiri Bur- Musa .Anter:.t_ka!l~.~~JM ·~ b~yiihasar go'rdU.\I)Qzgijr Olke istanbul ofisin-;.. .
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ginde ve oli.im soguklugunda bir kamera , tekinsiz sokaklarda ve kiic;:iik bir
ofisin ic;:inde gezinirken , kadraja giren
yoksul ama baskJ!ara kar~ 1 taviz ·vermeyen KUrt basm emekc;:ileri de oliime
yiiriiyorlar. Kmk tu ~lu daktilolan , bozuk fotograf makineleri , kimsenin korkudan artik yanlarma yakla~amadi gl ve
oliimii bile bile yiiriidiikleri karanhk
yollar1 .. . ~akagmdan kan s1zan bir muhabirin siyah beyaz fotografmda donup
kahyor 'sinema. Kurmaca yerini hakikatin sertligine b1rak1yor. Sozciiklerin bittigi yerde ise, dili yasaklanml§ bir halkm kmk kasetc;:alanndan Ciwan Haco'nun bir ezgisi .yi.ikseliyor. "Min nave
xwe kola li bircen Dlyarbekir" *
Gazetenin Diyarbak1r biirosunun hikayesini anlat1yor YJ!maz. Kiic;:iik , yoksul ve tedirgin bir bi.ironun hikayes ini .
Muhabirler, bolgedeki insan haklan ihlallerini yazdlklan ic;:in bir bir oldi.iri.ir
li.irken; ofiste getir gotiir i ~ leri yapan
kiic;:iik F1rat'm sorgulayan ama gazetecilige inanc;:h baki§lan "tutunuyor" kadraja. "Dokunanm yanacagm1" bile bile
yere dii~en fotograf makinesini el ine
alarak devam ediyor yoluna. F1rat'm
inancmda ve iktidarl ara ba§kaldmsmda
Ahmet, Hrant ve sadece muhalif oldugu ic;: in ya~am haklan ih lal edilenler
yans1yor perdeye sonunda . Diyarbak1r'da
ya da istanbul'da .. ;
•
Yllmaz 'Pres.s' le, iktidarlara ve onlann tlim ,bask1 arac;:larrna. kar~ 1 mi.icadele
eden bir grup gazetecinin pikayesini ta~ ~ yo r, perdey.e, hak ik<!tteq ve vicdandan
bir ran Qlsl,ln , taviz ver~den . Dokunanm (yine) yandigJ 200Qllerden 90'lann
zor Zqmanlanna bir selamf gonderiyor.
Ve filmin sonunda devletin ic;:indeh.,.,bir
c;:eteyi ortaya ylkardlgl ic;:in oldiiriilen
gazeteci Ali§an'm sesi yank!lamyor Di-·
yarbak1r sokaklarmda: "Kur~un , gerc;:egi
oldiirmez,"
• Adam Di.yaxbabr sudanna yazdun.

.

.

Tiirkiye 'de .'Press' in hali

~

Press filminin yonetmeni Sedat YI!maz'la filmini, Tlirkiye'de politik sinerna yapmayt ve Klirt sinemasmt konu§tuk.
Ozgtir Gtindem'in Diyarl>alrn ofisinin fi1mini yapma fikri nasil ortaya
~ ve o stireci anlanrken hangi kaynaklardan beslendiniz?
Sinemacliar birtaktm tercihlerini sanatsal kaygliarla yaptldtgmt soylese de,
benim i~in durum hi~ de oyle olmadt'
olmuyor. Daha once yazdtgtm senaryolan ~ekme §anstm olmadtgt i~in, kendi
imkanlanmla ~ekecebilecegim bir fikir
anyordum. 0 glinlerde Yaptm 13'teki
arkada§lar Bayram Balct'nm Glindem
gazetesinin Diyarbaktr blirosunda ya§analardan yola ~tkarak geli§tirdigi fikirden bahsettiler. 0 fikir ilgi ~ekiciydi
ve ben filmin ilk senaryosunu yazarken
blitlin film sadece blironun i~inde ge~i
yordu . Tek mekanda film ~ekmek birileri i<;:in bir tercih olabilir, ama benim
i<;:in biraz da zorunluluktu. <;unku hi~
kimsenin desteklemeyecegi bir projede
tek mekanda <;:ah§mak blit~eyi ve prodi.iksi.iyonu gayet rahatlatan bir §ey. Tabi senaryo zaman i<;:inde degi§ti ve buronun dt§ma da ~tkttk ama hala filmin
buyi.ik bir ktsmt buroda ge<;:iyor.
Boyle onemli bir mesele Ozerine
film yaparken; fiimin bi~l ve dti§iinsel yaptslDl nas:tl olU§turdunuz? Bu
~ sizi. neler zorladl.?
Ger~ekleri anlauyorsunuz, <;:ok sert,
act ger~ekler. Bu sert ger<;:ekler Kurt
sorunu ile ilgili olunca herkesin hassasiyetleri daha da ·arttyor. Kurtler ve battdaki Turkler, benim i<;:in iki farkh izleyici grubu ya da referans noktalanydt. Kprtler i<;:in, konuyu duygularmt
somi.iren de gil ya§ananlara belli bir . mesafe koyarak a:ma olanca <;:tplakhgt ile
ortaya koymaya <;:ah§ttm.
Battdaki Ti.irkler i<;:in oyki.isunu anlatttklanmiZln once insan olduklarmt
hissetmelerini ama<;:ladtk. 0 nedenle
sert meseleleri anlatmayt deneyen
filmde, aym zamanda gayet insani komiklikler, sa<;:mahklar, kaygtlar da
onemli bir §ekilde yer ahyor. Filmjn
buyuk bir <;:ogunlugu tek mekanda ge<;:iyorsa, gorse! ol?rak yaslanabileceginiz
fazla malzeme olmuyor. Oyku ve
oyunculuklarm on planda oldugu bir
filmdir Press. Gosteri§ten uzak, yahn
bir dil tutturmaya <;:ah§ttk. Filmin temposunun beklenenden daha htzh olmast
ise, oykusunu anJattt~ffiiZ insanJann
gazetecilik yapmalanyla ilgili biraz.
.A.matOr ve profesyonel oyuncularla
~tuuz bu projede. Oyuncu ~de
nelere dikkat ettiniz ve sette oyuncularla bOyle bir hikayeyi kunu:ken neler
yapbmz?
BU§rol oyuncusu Aram Dildar hari<;:
ana karakterleri canlandtran butlin
oyuncular tiyatro egitimi almt§ oyunculardtr, onlann §Ohretli olmamalan amator·:oyuncu · olrnalart anlanitna · gel·mjyor.

~
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Oyuncu se<;:iminde en onemli ol<;:umuz
sahicilik meselesi idi. Oyuncunun anlatttgtmtz oyku ile bir fikrinin olmast ve
orada ya§ananlan hissedebilmesi onemli
bir faktordu. Oyuncular bblgede ya§ananlara yabanct ol!Tladtklan i<;:in, ben
bir §ey anlatttgtmda bunun ne oldugunun bilmeleri onemli bir avantajdt.
Oyunculann ve film ekibinin hikayeye dair temel moti.vasyonu neydi?
Oyuncularm filmde hi<; para almadan <;:alt§tlklarmt soylememe gerek bile
yok. Hepsinin motivasyon kaynagt senaryo idi. Daha oncesinde ne beni tamyorlardt ne de §Ohret olmak gibi bir
beklentileri vardt. Projeye inandliar ve
sonuna kadar da bu inan<;:larmt koruduklart i<;:in bu filmi bitirebildik.
Filmin ~ apmasmda oolgede
hetbangi bir zoduk yapndunz IDl? Bu
yonde kaygilimmz var IDlydt?
Diyarbaktr'a gitmeden once orada
nasll kar§tlanacagtmtzt kestirebiliyorduk.
Diyarbaktr'a ayak basttgtmtz ak§amdan
ba§layarak, polis ensemizde oldu~unu
gayet guzel hissettirdi. Biz film i<;:in
basttrdtgtmtz

Gundem gazetelerini zulalamt§ttk. <;unku Diyarbaktr emniyetine Gundem gazetesinin filmini <;:ekecegimizi soylemedik. Ancak gazeteyi <;:ekecegimiz bir
sahneye haztrlantrken, polisler gelip,
setteki gazeteleri artyordu. Bize bir §ey
soylemiyorlardt ama aradtklan gazete
Gundem'di. Biz Diyarbaktr <;:ekimleri
boyunca bir kere bile Gundem gazetesini kullanamadtk. Ktsaca Gundem gazetesi Diyarbaktr'da hala yasaktt.
Herbangi bir yerden destek almmayan bu ve benzeri projelerin yapnn
apma•nnda ne gJ.Di zorluklar yll§Mm1z?
Proje i<;:in herhangi bir yerden destek almad1k. Oraya buraya bor<;:lanarak
ve imece usulii desteklerle hayata ge<;:mi§ bir projedir Press. Dolaytstyla sette
imkans•zhklardan dolaYJ <;:ok zorlandtk.
En basit §eyleri bile saglayamadtgJmJz
i<;:in, bunu postta hallederiz diyorduk.
Filmin <;:ekimlerden sonra bu kadar
uzun bir siirede tamamlanma nedeni de
budur. Sokakta bir §eY <;:ekecegimiz zaman o doneme ait olmayan o kadar
<;:ok tabela, araba, <;:anak anten oluyordu
ki, bunlan post produksiyon surecinde tek tek temizlemekle ugra§ttk.
Setteki yetersizlikler ve sorunlardan
dolay1 <;:ok s•kmtJh <;:ekimleri ancak
postta toparlayabildik.
tik uzun metraj fi1miniz olan
Press festivallrzdm 6diillerle d{}nUyor. B()yle bir fi.hDin tsdU.llendirilip, takdir edilmesi nas:tl bir duy-

p?
Benim i<;:in, beklentimin <;:ok
otesinde iyi bir durum. Ama as1l
onemlisi arttk Turkiye sinemasmda
politik filmleri gormezden gelme
tutumundan vazge<;:ilmesidir. Sozgelimi biz 2008'de Press'i <;:ekerken, Kaztm Oz'un Ftrtma filmi
gosterime girmi§ti. Ne festiva!ler
filmj kabul etti, "ne de bir~ok sinema yazan film uzerine iki satrr yaz1 yazdt. Tam bir yok sayrna dur:umu ya§andt. Aym §eyin
Press'in de ba~ma gelecegini du§Unuyorduk ama tam tersi oldu.

Bu biraz da Turkiye'de siyasi f~:DLosfe
rin degi§i•ruyle ilgili diye dii§unJiyorum.
SinemanmJa k:urmak istedigink dif§iinsel ve bi~l yapl}'l merak ·ediyorum. Bu yapiYJ. kurarken beslendiginiz
kaynaklar var Imdtr?
Sinemada yapmak istedigim §eyi,
politik kitle sinemas1 olarak tan•mlayabilirim. Film sureci boyunca etraf•mdakilere hep §Unll soyJemeye <;:alt§tlm,
"Press festivaller i<;:in yaptlan bir film
olmayacak: izleyici ile rahat ileti§im
kurmaya <;:ah§an bir film olacak". Am a
her nedense film festivallerde begenilirken, izleyiciden bekledigimiz ilgiyi goremedik. Bu konuda yamldtgimJZt soylemiyorum , izleyici filmi seviyor. Ancak geni§ bir kitleye ula§mak sadece
filmle ilgili degil, i§in i~ine ba§ka faktorler de giriyor. .Aayalimde yapmak
istedigim film, Akira Kurosawa'nm
'Yedi Samuray' filmidir. Kurosawa
hem kitle sinemas1 yapar hem de Japonya'nm sinema tarihine armagan ettigi en buyi.ik sinemactdtr bence.
TUrldye'de politi.k sinemamn her ge~n giin geli§mesini ve bh\:ok yonetmenin "Yeni Sinema Hareketi" adi altmda Orgiitlenmesini nas:tl buluyorsunuz?
brgutlenmek her zaman guzel bir
§eydir. Politik sinemada uretimin artmast ve kaliteli i§lerin ortaya ~•kmast da
giizel bir §ey. Ancak 'istanbul sinemast'
eskiC!en ne ise bugun de o, orada degi§en bir §ey yok.
Tiirkiye'de politik sorunlann par<;:ast
olmu§ sosyalistlerin ve Kurt yurtseverlerin Turkiye sinemasma girebilmeleri
yeni ve heyecan verici bir durum .
90'larm karan!Jk doneminde aktif politika ile ugra§an sosyalistler ve Kurt
yurtseverler bugun film <;:ekebilmeleri. o
donemin bir yansJmastd!I.
TUrldye SineiD8Sl'nda Kiirtlerin ger~ anlamda temsil erlildi~ni dti§iiniiyor musunuz? Son y:tllarda daha fazla
zikredilen Kiirt Sinemas1'mn varh~ konusunda neler dii§iiniiyorsunuz?
Kurtlerin sinemada dogru temsil
edilmeleri, yonetmenine gore degi§iyor.
Burada etnik kimlik <;:ok da onemli degil. Sozgelimi Mahsun Ktrmtztgul Kiirt,
ancak Gune§i Gordum' de Kurtler, istanbul sinemasmm bakJ§ a<;:tstyla karikatiirle§tirerek anlatthyor. Press' de ise
Kurt ger<;:eginin daha dogru aktartld1gmt
soyleyebilirim, oysa ben Turk'um. Burada sinemada ve hayatta nerede dur'dugunuz bence daha onemli. Ben yapt•g•m i§e Kurt sinemast demiyorum
ama Press filminin Kurt filmi olara.k
goriilmesi ya da goriilmemesi beni rahatsJz eden bir §ey degil. Kurt sorunu
iizerine yapJ!an filmlere, Kurt filmi demek gibi. pratik bir tammlamanm otesinde, ulusal ktiltlirle baglantt!J bir §ekilde bir Kurt sinemasm1 tammlamak
ve tartt§mak gerekir. Bu da benden
<;:ok Kurt arkada§lartmJzm i§i ...
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Yeralttndan,yiikselen direnis sesleri
•

<;ETiN BASKIN
iranh Ki.iJt yonetmen Bahman
Ghobadi ' nin mi.izikle ve mi.izisyenlerle
olan te~ rik - i mesaisi yonetmenin takipc; ileri ic;in oldukc;a tamd1k. Mi.izisyen Mirza' nm Haleec;e katl imm sirasmda iki ogluyla birlikte eski kans1
Hanere ' nin pe~inden c;Iktiklan yolculugu anlatan 'Gomgashtei dar Aragh '
(Annemin Ulkes inin ~arkdan , 2002)
ve iran Ki.irdistam' nda ya~ayan kompozitor Mamo ' nun son konserini vermek ic;in lrak Ki.irdistam ' na yapt1g1
bi.iyi.ili.i gerc;ekc;i yolculugu 'Yanm
Ay' (Niwemang , 2006); birbirinin devam t karakterl~r etrafmda donen ve
y a~ adtkl a n ' s mu·· ~ ,z ac1lan koklii
Dengbejlik sanattyla soze doken Ki.irtlerin ya~ammdaki mtizigin anlam ve
onemine i~aret eden filmier.
Ghobadi, son filmi Kimsenin iran
Kedilerinden Haberi Yok 'da (Kasi az
Gorbehaye Irani Khabar Nadareh ,
2009) gene "benzer bir yolu izliyor
ve bu kez bizi ktrsaldan, daglardan ,
sava~m ortasmdan ahp Tahran kalaba-

hgma teslim ediyor. Indie tandansh
mi.izik gruplanmn iran rejimiyle ko~e
bucak kovalamaca oynad1g1 (bu kovalamaca aym zamanda filmin c;ekilme
macerasmt da imliyor) bir nevi mi.izik belgeseline imza attyor yonetmen.
Bir taraftan Rana Farhani gibi
iran mi.iziginin bi.iyi.ik isimleriyle diger taraftan her ttirlti underground
(filmdeki hip-hop parc;ast Ekhtelafa
ozel dikkat) mtizik yapan gruplann
dinleyicilerine ula§ma yontemlerini ve
dola§Im alanmt engelleyen devlet
eliyle gerc;ekle~en yasaklamalann sonuc;lanm tartt§Iyor yonetmen. Kimsenin iran Kedilerinden Haberi Yok,
Ghobadi sinemasmm sumlarla ve
oli.imle c;evrili sakin ama gerilimli
onceki filmleriyle, yasaklama ve sumlamalarla c;evrili hareketli ve endi~eli
bir sinemasal donti~timi.in de ilk ornegi. Bu film, iran'a giri§i engellenen
Ghobadi'nin, rejim kar~1t1 film senaryosu bahanesiyle hapse mahkfim edilen Cafer Panahi ve Muhammed Resulov' un da hikayesi aym zamanda.

106', 2009, Iran
Yonetmen: Bahman Ghobadi
Senaryo: Bahman Ghobadi, Hossein Mortezaeiyan, Roxana Saberi
G. Yonetmeni: Turaj Mansuri
Kurgu: Haydeh Safi-Yari
Oyuncular: Negar Shaghaghi, Ashkan Kooshanejad, Hamed Behdad

Yiinetmen ka~ak, film ka~ak, bu filmi siz ka~1rmay1n
•

...

mimden. Bunun i.izerine KtiJi:lere dair bir
film yapmaya kru-ar verdiler ve "Karatahta" filmi ic;in hamhkJar ba§lad1.
1nm'm Kiirt oolgesinde dogdunuz ve
Kiirtlerin za ya§8mlanna dair filmier
yaptunz. Kendinizi 1nm sinemasma lD1
yoksa Kiirt sinemasma lD1 daha yakm

S. YUSUFOOLU I FATiN KANAT

'Sarho§ Atlar ZamaJ11' ve 'KaplumbagaJru· da Uc;ar' gibi bol Odi.illi.i filmleriyle hem festivallerin hem de halkJarm
yiireginde onemli bir yer edinen Bahman
Ghobadi , bu yuki festival prograrmnda
da bulunru1 'Kimsenin iran Kedilerinden
Haberi Yok' filminden dolay1 i.ilkesini
terk etmek zomnda kaldt. Kamerasmt
ezilenlerin ve sesi c;rkmayru1lru·m 'vicdanma' yerle§ti.ren Ghobadi. ti.im bask!lara
ragmen film yapmayt ve tilkesindeki ezilenlerin sesini dtinyaya duywmay1 si.irdi.iri.iyor. Ti.irkiye'ye Monica Bellucci'yle
bir tilm yekmeye gelen Ghobadi'yle
fumlerini, t-an'daki son geli~meleri ve
iran sinemasmt konu§tuk.
Filmlerinizde ~ kurdugunuz
:ili§ki iizerine .koou§abilir miyiz? SinemaJllZJ. bu an1amda nastl tammhyorsunuz?
Benim sinemam oyki.i sinemas1du·.
Tabii ki en onemlisi gerc;ekJikten besleniyorum. Ya§Udt~m iilkenin hangi oolgesine giderseniz gidin, omda bir oyki.i c;tkar ortaya ve bu gerc;eklikJe beslenen
oykiiyti bir anJat:J olru"ak i§lemek sanatyiya kalrr. Olaylarm ve dummlru1n , mi.idahale etmeden olu§311 gers;ekJikJe1i, oldukya gi.ic;lii ve bu beni c;ok etkiliyor sinerna yapl:!gtrnda. Bu nedenle dogac;Jamay1
da seviyomm. Tabii benim de oyki.iledigim yine geryege oldukc;a bagh anJat:Jlanm ve miidahalelerim de olabiliyor.
Abbas Kiara;tami'nin ~]a
ba§ladunz sinemaya. iran Yeni DalgaSJ.'na
nastl bakrycnuouz?
Bir c;ok sinemac1yt etkileyen onemli
bir yonetmerxlir kerxlisi. Onun ilk filmle-

gOriiyOI'SWluz?

rini daha c;ok seviyomm. Son donem
filmleri beni c;ok etkilemiyor. Yeni Dalga'dan etkilendigim ve c;ok sevdigim yOnetmenJer var ama ben farkh bir sinema
arayJ§l ic;erisindeyim.
Samira Makhmalbafm 'Kma Tahta'smda da beraber ~?
Makhmalbafm iran sinemast ic;in yak
onemli bir figi.ir oldugunu di.i§i.ini.iyomm.
Sayill birkac; yonetmenden biridir. <;ok
zor §eyler y3§amasma ragmen sinema
yapmaktan vazgeymemi§ti.r. Ben o si.ireyte 'Sarho§ Atlar Zaman1'm yapmi~tJm ve
Makhmalbaf gortince c;ok etkilenmi§ti fil-

AJttm c;izmek istiyonun, ben bir t-anIJyun. b1lll Ki.irdi.iyi.im ve bundan onur
duyuyomm . Ancak Ki.iti:lerin ya~adtklan
yerlerdeki devletlerin Ki.irtlere kaJ"§l ilgisizligi , ~iddeti , vs. dummlar baz1 olumsuz ko§ullru· yaratmt§ttr. Kiirtlerin bulundugu oolgelerde sinemalarmm olmamast,
yeterince geli~memesi, i.iniversitelerin olmamast Ki.irt sinemasmdan bahsetmemizi
zorla§t:Jnyor. Ben de sinemamda bOyle
bir k1yaslamayJ pek uygun gonni.iyomm.
t·anh bir Ki.irt olru·ak, her ikisinin de
beni vru· ettigini ve geli~tirdigini di.i§i.ini.iyomm.
~u an iran'da Y3§31DlYOI'SWlUZ ve yasakhSlmz. inm'da muhaHflere k:ar§J. da
basktlar siiriiyor. Sizce buo1ar ki§isel mi
yoksa bUtiin sinemacJlara dOniik bir bash var ID1?
Bi.iti.in muhalif sinemac1lara kaJ"§l bir
baskmm varh~ndan soz edebiliriz. bzellikle son geli§melerden sonra gittikc;e artru1 bir bask1 var. Muhalefet gi.ic;lendikc;e,
bask1 da art:Jyor. Bir c;ok yonetmen artJk
iran'da film c;ekemeyecek noktaya geldi.
Cafer Panahi omeginde oldugu gibi. Aynca benim iran'm Ki.irt oolgesinde onlan
rahatsJZ edecek filmier yapmam bana
kar§J bask1 ve sansi.irti artrran nedenlerdir. Mesela 'Yarun Ay' filmimin bir
sahnesinde, oyw1cular haritaya bak.Jp yol-

lanm bulmaya c;ah§tyorlar. Bunu Ktirdistan haritas1 olarak yommlay1p, bu sahneyi c;lkartttlar. ·
Son filminiz nedeniyle inm'da sorunJar y3§3dmtz ve basktlar nedeniyle aynldmtz illkeden. Hem filmin geli§im siirecini hem de illkeden ayn1mamza neden
olan siireci konu§abilir miyiz?
17 ytl Tahran'da y3§adtm ve hep bu
§ehirle ilgili bir film yapmak istedim .
Ancak ~ehri iyice ogrenmem gerekiyordu. Diger filmJerimden ve diger yonetmenlerin filmlerinden farkb bir i§ c;lkarmak istiyordum. Film , ya~akJt bir konuyu ic;eriyor <;unki.i sistemin onaylamadt~
ve yeraltma c;ekilmi§ mi.izikten bahsediyor. Sonunda filmin oyunculan ve birlikte c;ah§tJ~m ekip sayesinde bu filmi
yapttk. iran'da yeraltma c;ekilmi§ binlerce
gmp ve mtizisyen var. Bu filmim de
onJarm ya§adtkJan zorlukJar i.izerinden,
iran'daki bask!lan ve yasakc;1 zihniyeti
anlat:Jyor. 17 gi.inde tamarmyla gerc;ek hikayeler ve mekanla.r i.izerinden , kac;ak
olarak c;ektik bu filmi. Tam bir 'yeraltt'
filmi oldugunu dti§i.intiyomm. Tabii gordi.iguni.iz gibi bu yasakJara kaJ"§I film yapmca da olanlar oluyor. Benim bask.Jlardan soma i.ilkemden aynlmam gibi ...
<;ok soze gerek var rm? izleyecilerimden
bir istegim var. Eger filmi gortip begenirlerse desteklerini esirgemesinler. Bu
ttir bir filmin da~tum zaytfur. Bu nedenle insanlarm bu filmi duyunnalanm
rica ediyomm.
Not: SOyle§inin gt2'fddepesinde katlalanm esirymJeyen ve ~vitmenhk yapan Fh¢n Hiisre~'ye fOk le§ekkitrler.
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is~inin
•

JOAN SEKLER

fendi maden devini yendi

SiNAN ODABASI

2010 ydmm ilk qylannda,
ABD'nin California Eyaleti'nde yer
alan ki.ic;:iik bir kasaba olan Boron sakinleri onemli bir smavla kar~1 kar~I
ya kakh . Neredeyse biitiin yeti~kinle
rin <;:ah~tigi, diinyaclaki en biiyiik boraks maclenlerinden alan i~letmecle,
patron Rio Tin to ~irketi (Tunceli 'de
siyani.irlii altm arama <;abalan
necleniyle Anadolu'da da tepki
toplami~tJ) lokavt karan ald1. Bagunsiz
belgesel sinemac1 Joan Sekler'in bu
si.ireci anlattigi filmi 'Lokavt' bu yd
festival programmcla. Festival a<;:IIJ~
gecesine de konuk alan Sekler tiim
si.ireci ve filmi gazetemize anlattJ.
~irketlerin

lokavt siirecinde.ki haklaYll§all8D olayda i§¢ sendikast, golii§melerden sonu~ ~ymca,
grev orgiitlemeyi niye tercih etmedi?
n

~elerdir?

ABD'de i~verenler ve sendikalar
arasmdaki ili~kilerde kura llan belirleyen federal kurum, Ulusal i~ ili~kileri
Kurulu'dur (National Labor Relations
Board-NLRB). Kurallara gore, i~<;ilere
yeterli bir siire oncesinden ihbarda
bulunuldugu takdirde, lokavt ilan etmek yasa dJ~J degildir. Boron kasabasmdaki bu olayda, i~<;:ilere iki giin
once haber veri lmi ~ti. Burada asd yasa dJ~I olan, Rio Tinto ~irketinin lokavt karanndan onceki mtizakerelerde
' iyi niyet' kurallanna aykm davranm1~
olmasidir. Hem getirdikleri teklif tamamen kencli <;:Jkarlan i.izerine kuruluydu hem de sendikayla masaya
oturduktan 15 dakika sonra toplantJyi
terk etmi~lercli .
NLRB 'nin kurallanna gore, bir lokavt sirasmda. i~ yeri ve sendika arasmda anla~ma saglanana kadar, sozle~
meli i~<;:ilerin yerine ancak ge<;:ici bir
stireligine i~c;:i almabilmekteclir. Aynca
lokavt stiresi boyunca i~<;:iler, federal
i~sizlik sigOiiasmclan yararlanabilmekte
ve bu kti<;:i.ik maclcli katk1, maa~lanm
alamac!Iklan bir donemde onlara yarc!ImCI olmaktac!Ir.
Bon;m maclen i~<;:ilerinin senclikas1
olan ILWU'nun grev ilan etmek istememesindeki neden. ~ayet boyle bir
~ey olsaydi, Rio Tinto'nun grevci i~
<;:ilerin yerine alacag1 i~<;:ileri, kahc1
olarak i~e alma hakkma kavu~acak olmasiydi. Aynca, i~<;:ilerin bir grev halinde federal i~sizlik sigortasmdan faydalanamadiklanm ve i~<;:ilerin ba~lattJgJ
grevlerde medyada yapdan bir<;:ok yaymm i~<;:ilerin aleyhine olclugu ve onJann isteklerinin mantikSIZmi~ gibi
gosterilmeye <;:ah~J!dJgmi da belirtmek
gerek.

Rio Tinto'nun boraks m.adeninde
butiin ~iler sendikah m.t? Lokavttan sonra ~ah§maya devam edenler arasmda sendikahlar var m.tydJ.?
~§an

Evet bu madende <;:ah ~an btitiin i~
<;:iler sendikah, buna "kapah dUkkan"
deniyor <;:iinkti burada sendikah c;:ah~-
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GorOntO Yonetmeni: Jeric Wilhelmsen
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mak zorunlu. Bir lokavtta hi<;:bir sendikah i~<;:i <;:aii~amaz ancak, bir grevde
isteyen sendikalilar grev alan mdan aynhp <;:aii~maya gidebilirler. Bu lokavtta <;:ah~an l ar da, yalmzca yonetim ve
gozetleme birimlerindeki insanlar ve
ge<;:ici i~<;:ilerdi.

i§e abnan ge¢ci i§¢er arasmda,
yasal ya da yasa dl§t statiide bulunan
g~enler var m.tyc:h?
Lokavta maruz kalan i~<;:ilerin yerine ahnan i~<;:ilerin tamam1 ABD vatanda~Iydilar ve Pennsylvania'da bulunan ve sendika-grev kmcihgiyla bilinen JR Gettier isimli bir ~irket tarafmdan tutu1Inu~lard1. Bu i~<;:iler i~sizdi
Ve bir kiSml daha Once herhangi bir
maclende <;:a ii ~mam1~ oldugundan, i~i
yapamayacak durumdaydilar. Bu ytizden madene geldiklerinde acele bir
egitimden gec;:iiildiler.

ABD i§¢ sm.tfuun durumu ve
emek mucadelesinin giinilmUzdeki gorun\imu hakkmda ne s6yleyebilirsiniz?
ABD'de yillardir o kadar yogun
bir anti-sendika propogandas1 yapild i
ki, gtintimtizde ozel sektorde ve devlet sektortinde ya ii ~an i~<;:iler arasmdaki sendikahhk oranlan, sJras1yla %7
ve %12 dolaylannda.
Ger<;:ekten acmas1 bir durum ve bu
konuda sendikalan da su~Juyorum.
Son 30-40 yi11 i~<;:ilerin kitlesel bir bi<;:imde orgi.itlenmesine degil, Demokratik Parti 'ye maddi kaynak aktarmayla
ge~ird iler. Halbuki Demokratik Parti 'nin sendikalara baghhg1 sozde kaiiyor ve onlan ger<;:ekte hi<;: desteklemiyorlar. Demokratik ve Cumhuriyet<;i

Jan onlar yapt1 ve kaydetti. Michigan
eyaletinin baz1 arka plan gortinttilerini
de Ulusal Yaban HayatJ Feclerasyonu
(National Wildlife Federation) ticretsiz
olarak sagladJ.
A vustralya 'ya cia gitmem gerekmedi. Ge<;:mi~te oradaki maden i~c;:ileri
sendikas1 i<;:in c;:ekimler yapm1~ bir kameraman buldum ve o, benim i<;:in
sendika ba~kam ile roportaj yapt1. Aynca bana, daha once <;:ekmi~ alclugu
baZI gortinttileri de. bu boltimde kullanmam i<;:in verdi . Bu i~ ic;:in i.icretini
de oradaki sendika kar~dad1. Bougainville ile ilgili olarak ise, iki kadm
aktivistle. Sidney'li bir kameraman benim i<;:in ropa1taj yapt1. Daha sanra ,
'Hindistan Devrimi' isimli bir filmin
yonetmeni olan Britanyah bir belgeselciyle tan1~tun. Bu film , BougainvilJe'deki yerli halkm nasd, Rio Tinto'nun madenini kapattJrdJgmi ve askerlerle mticadele ederek sonunda
nasd kazandigmi anlatan bir yap1m.
Yonetmen gortinttilerini ticretsiz olarak
kullanmama izin verdi ama, eger benim belgeselim bir televizyon kanah
tarafmdan satm ahnacak olursa , o zaman ona da bir pay odeyecegim.
Londra'ya ise kendim gittim ve
Rio Tinto kar~Itl gosteriyi kaydetmek
tizere bir kameraman buldum, Rio
Tinto CEO'sunun hissedarlar toplantismdaki gortinti.ilerini ise, ~irket internet sitesine koydugu i<;:in , buradan indirip kulland1k. Yani, eger baguns1z
bir belgesel film yapimcisiysamz ve
projenizin masraflann1 kendiniz kar~III
yorsamz, hikayelerinizi <;:ok para harcamadan anlatabileceginiz yollar bulma]Jsmiz. Ben, hikayelerini anlatacak
insanlan ve bunlan gori.inti.ileyecek kameramanlan buldugum i<;:in ~anshy1m .

Son olarak, Rio Tinto'nun· pes etmesindeki neden neydi?

Partiler arasmda pek fark yok. ikisi
de ~irketleTi , i~<;:ileri somtirme ve btiyi.ik karlar elde etme <;:abalannda destekliyorlar.

Bu soruyu biraz da belgesel yapnnCJlan j~ - soruyorum. Rio Tinto
hakkmda.ki, Michigan, Avustralya ve·
Papua Yeni Gine, Lomira gi.bi diinyanm farkh ko§elerinden hikayeleri nasil
elde ettiniz? Herhangi. bir maddi destek alma §aDSlDlZ oldu mu?
Bu belgeseli neredeyse tamamen
kendi kaynaklanmla <;:ektigim ic;:in yolcu luga ay1racak pek fazla param yoktu. Michigan'daki <;ekimler, zaten oracia bulunan ve Rio Tinto'nun madencil ik faaliyetlerine kar~1 yapilan protestolan kameraya alan iki kameramanaktivist tarafmdan yapild1. Bir miktar
ticret kar~Ihgmda , benim i<;:in roportaj-

Rio Tin to' nun pes etmesindeki
esas neden, lokavt s1rasmda para kaybetmesidir. bncelikle. ge<;:ici i~<;:ilerin
c;:ogu vasifsizdt ve mti~terilerden gelen
<;:ok fazla sipari~ vard1. Bir<;:ok i~ kazasi da ya~and1.
Lokavt ba~ladiktan ti<;: ay .sonra,
ILWU sendikasmm Ba~kam, Rio
Tinto yonetimiyle bir araya gelerek
California, Oregon ve Washington limanlannda, yani bi.iti.in bir bat1 ktyiSI
boyunca orgtitlii alan sendikasmm limanlan kapat1p Rio Tinto tirtinlerini
sqkmayabileceklerini soyledi.
Rio Tinto, i~<;:ilerin orgtitlenip
direni~e ge<;:meleri ve hem kurduklan
internet sitesi, facebook hesaplan , youtube ve benzerleri araciltgiyla hem
de di.inyanm <;:e~itli yerlerinde yapilan
gosteri ve miti.nglerden elde ettigi
dtinya <;:apmdaki destek kar~ISlnda ~o
ka ugrad1. i~<;:ilere diger sendikalardan
kamyonlarca g1da yardun1 ve faturalanm odemeleri i<;:in para yardiml da
yapild1. K1sacas1 i§<;:iler saglam durdu
ve kavgay1 kazand1.
~ 13
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Sus~unluk Halep~e'de

bozuldu

Galas1n1, i§~i Filmleri Festivali'nin Ankara a~lh§mda yapan 'Hale~ Sonsuz Umut' belgeselinin yonetmenleri Fatin Kanat ve
Necmettin Salaz, filmin yap1m sOrecini ve Hale~'ye dair dO§Oncelerini anlatt1lar
•

S1NAN YUSlJF()(";LU

2010 yilmda Ankara'da kurulan Sinetopya Film, bagJmSJZ ve muhalif sinema yapmak icrin yola cr1karken; sesi
crikmayanlann, gortinmeyenlerin, ezilenlerin sesi olmak icrin kamerasm1 da
vicdamyla hareket edenlerin yoluna
kurdu. Bu yolda ytiri.iyen bir grup sinemacJ ilk filmlerini yaparak, bag1mSIZ
sinema tiretimlerine devam edeceklerine dair onemli bir i~aret verdiler. "Bir
film yapmaktan ote, vicdammizla bir
i~ yapmak onemliydi bizim icrin ve
vicdat11m1Zl11 sesi bizi SJnlrJarm Otesine
ta~1d1" diyor yonetmen Patin Kanat.
Daha once 'iran Sinemast'nda Kadm'
isimli bir kitaba imza atan Patin Kanat, 'sinema tilkesinde' nefes ahyor
uzunca bir zamandrr. Ctirnlesinde soztinti ettigi Sll11r Otesi ise, Jrak'm kuzeyinde kticrtik bir Ktirt kasabast olan
Halepcre.
2010 yil1 icrerisinde filmin diger
yonetmeni yazar Necmettin Salaz'm
Halepcre tizerine bir kitap yazmaya karar vermesiyle ba~hyor her~ey onlar
icrin. "YJ!Iard1r yiiregimde ta~Jd1grm bjr
ac1 vard1. Yam ba~tm1zda Saddam tarafmdan oldtiri.ilen Ktirtlerin acisiydi
bu. 16 Mart 1988 gtinti ba~Jayan ve
kimyasal silahlarm kullamldtgt saldm-

Yonetmen: Fatin
Kanat, Necmettin
Salaz
Senaryo: Fatin
Kanat
G. Yonetmeni: Bora
Balc1
Kurgu: Bora BaiCI,
Shepol Abbasi
Muzik: Rojda,
Mehmet Ath,
Aynur, Karde~
Turkuler

Jar, 5 binin tizerinde Ktirdtin oltimi.ine
neden oluyor. Binlercesi evlerini, ki:iylerini, cenazelerini bile geride b1rak1p
kacr1yorlar. Var m1 bundan daha biiytik
ac1?" Zor sorular soruyorlar ama bili- •
yorlar ki bu zor sorular, suskunlugun
ve gorrnezden gelmenin duvarlanm bir
bir y1kacak. "Bir kitap fikri olarak
ba~Jay1p, kitabm yam SJra bir filme
di:ini.i~en Halepcrelilerin hikayesi, dtinya-

daki ttim ezilenlerin, sesi crlkmayanlann hikayesi aslmda. 0 nedenle bunu
oncelikle Ktirtler olmak tizere, ttirn
ezilen halklara arrnagan ediyoruz" diye
ekliyor yonetmen Patin Kanat. "Belgeselimizin ilk kez bu festivalde gi:isterilmesi bu nedenle bizim icrin crok anJamh. Umuyoruz ki bu belgesel ttim
ezilen, i~cri ve emekcri kesimlerle bulu~ur" diyerek son si:iztinti si:iyltiyor

Necmettin Salaz. Kitaptan belgesele
uzanan sinema yolunda daha uzun sUre ytiri.iyeceklerini ise ~oyle ifade ediyor Patin Kanat: "iranh bir miilteci
belgeselinin son a~amalannday1z. Saddam'm katliamma maruz kalm1~ KtirtIerden, iranh bir miilteciye criklyor yoJumuz. Hudutsuz bir di.inya aray1~1 ve
ozlemindeyiz i~te. SinemamJZI da bu
di.inyanm dti~tiyle kuruyoruz."

'Oglunuz Erdal' hep 17 yastnda kaldt
•
YOnetmen: Tunc; Erenl<u~
Yaptmc1: Sosyal Ara~t1rmalar

Vakf1
Senaryo: Tun<;

Erenku~

& Tevfik

T~

GorOntO Yonetmeni: Tun<;
Erenk~

Kurgu: Tun~ Erenku$
MUzik: Ay~e Tutuncu

ALPER TURGUT

'Oglunuz Erda!', 17 ya~mda daragacmda can veren bir yigide, tepeden ttrnaga masumiyete, kanh yakm gecrmi~i
mize ve hala hesapla~amadigimJZ cuntaya dair, crarp!Cl, SarSICI Ve akJ!da kahCI
bir belgesel. Erda I Eren' in k1sacJk ya~am oyki.isi.ini.i anlatan ve siyasetle gecren son dort yilma . yogunla~an yaptm,
gercregin yaklcthgma yaslamyor tam tekmil. i~te tam da bu ytizden 76 dakikamn bitiminde, hem Erdal'm ugrad1g1 bi.iyi.ik haks1zhga isyan ediyor ve gozya~1
doktiyor, h<1m de bu onurlu delikanhnm,
smirSIZ azmini ve yannlan mu~tulayan
gi.izelim idealini alk1~hyoruz.
Oglunuz Erda1'1, Tuner Erenku~ yonetti. Belgeselin, istanbul Film FestivaJi'ndeki gosteriminde, Sinema Yazarlan
Dernegi (SiY AD) adma moderatbrli.igi.i
i.istlendim. Yap1m ekibi, kendilerini 'Erda!' 111 y olda~larl, di ye cragtrrnarru istedi,
belgeselin - ardmdan yapilacak soru-yamt
bbli.imi.ine. Klasikle~tigi i.izere ilk soruyu
• moderator sorar. Ancak ben, "Sorum
yok, sadece bir dilegim var. Umanm
yakm bir gelecekte, Arjantin ve Yuna-

nistan gibi" darbecileriyle hesapla~1r bu
memleket" dedim. Evet, Plaza Del Mayo Bi.iyi.ikanneleri'nden Taty Almeida, 6
yil once istanbul'daki Irak Di.inya Mahkemesi 'nde soyle~i yaptigimizda, "Cuntamzla hesapla~maktan asia vazgecrmeyin"
demi~, eklemi~ti; "Halklar, asia vicdans1
ya~ayamaz."

Dort isim, dOrt gencr ytirek, dort insan. Polis kur~unuyla katledilen ODTU'Ii.i Sinan Suner, ttifekle vurulan er
Zekeriya Onge, idam edilen Erda! Eren
ve Erdal'm idamm1 protesto ettigi icrin
katledilen yine bir I7'1ik Ercan Koca.
Her oli.im bir ba~ka oltimti tetikliyor,
ya~amak ne mi.imki.in, oli.im zincirine
karanhkta yeni halkalar ekleyenler varken ... i~te 'Oglunuz Erda!' bu karanhga
1~1k tutmay1 deniyor. Aileler, dostlar, tamklar, bu gencr insanlan anlatiyorlar.
Duygulanmamak mi.irnki.in degil ve doni.ip dola~tp her soz, sonucrta bir yerde
kilitleniyor. <;:iinki.i sucrlu malum: Ba~ta
Kenan Evren olmak i.izere ttim 12 EyltiJ
darbecileri ... Oglunuz Erda!, mutlaka
seyredilmeli.
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93', 2011
Yonetmen: lmre Azem
YaplmCI: Gaye GOnay
Ortak Yap1mc1: Stephan
Anspichler
G. Yonetmeni: lmre Azem

" ' .• Fflm Osmanhnm son doneminden
ba~layarak istanbul'un geli~imini anlatiyor. Geli~im belki uygun kelime degil
~iinkii , 1950'lerden ba~layarak bir ~ey
ler fen a hal de ters gidiyor. Tra~vay
raylannm soki.ilmesi ve yollann otomobil kullammma yonelik asfaltlanmaSiyla bir se~im yap1hyor; toplu ta~lma
CJhk yerine bireysel ta~imaci11k ve daha 90k otomobil. Bu si.ire~ hala da
devam ediyor ve i.i~i.inci.i kopri.iyle. katmerlenerek si.irecek gibi. istanbul'un
tabutuna ~akilan ~iviler bundan ibaret

degil. Di.inya Bankas1 emrediyor: Bir
ya da iki kentinizi metropol yapm!
Ve emir yerine getiriliyor. Bu istanbul ' un bir fin ans merkezine doni.i ~ eceg i
ve hizmet sektori.i i~in bir eleman qeposu olacag1 anlamma geliyor. Aynca
da bi.iyi.ik bir pazar. Boyle bir finans
merkezinio ihtiya~lan var: Yoksullar
uzaklara si.iri.ilecek, ~ehir Slmfsal temelde keskin s1mrlarla aynlacak. Peki , evleri y1kJian yoksullar ne yapacak? ~o
cuklanm nasil okutacak, 50-60 kilometre otedeki i~ bolgelerine nasll ula~acak? Ylkilan gecekondulann yerine
kendilerine vaad edilen evlerin anapa;)\

ralanm , taksitlerini neyle bdeyecek?
Bu sorular devleti anl a~ilan ilgi lendirmiyor hi~. Peki, 2023' te 25 milyona
ul a~ mas 1 beklenen kentin insanlan,
hem de su havzalar1 i~ga l altmdayken
ne i~ecek? Nerede soluk alacak? Biiti.in bu sorular da cevapslZ , oylece duruyor. 'Eki.imenopolis' (her metrekaresi
~ehirle~mi~ yerki.ire) bizi bu sorularla
ve bir direnme ~agns1yla ba~ ba~a b1rak1yor. imre Azem bu ilk uzun metrajh belgeseliyle, kentimizin i~inden
ge~mekte oldugu kentsel doni.i ~iim si.irecini ~ok ba~anh bir bj~imde saptlyor.

-~;

Derll'er nas11 aks1n,kim bilec8k?
•

Z. T0L AKBAL SOALP

"Dereler bo~a akmasm" diyorlar. "Bo~a
ak1p da el kapllannda zayi mi olsun? i~siz
lik var, istihdam olsun" diyorlar. Hep soyledikleri gibi "bir avu~ ~apulcuya kalmaml~ bu meseleler. Onlar geleceklerine ait
bir vizyona sa hip degil. Aslmda d1~andan
gelenlerin rahat1 yerinde. Enerjiyi, teknolojiyi rahat evlerinde kullananlar buralara
gelip ak1l kan~tmyor" diyorlar. "Kalkmmak
dUnya Ulkeleri arasmda yerimizi almak
i~in" diyorlar. BUtUn bu hoyrat ve vah~l
saldm %18'1ik enerji ka~ag1 ile ba~ etmeyi ~ekseniz, nereye bak~an1z sizi bUyUieye- ·
dU~Unmeyen bir Olkede %2'1ik bir enerji
cek. Mesafeli dur.abilme(liz mUmkUn dekatk1s.1 i~i n .
gil; ona bakan her kamera sizi i~ine ~eke
Derenin kenarmda ya~ayanlan
.cek. Dogu Karadeniz'in kendi dUnyas1 bir
...... n '·i~birlik~i, ~uursuz ve ~apulcu' olduoykU dUnyas1 gib1 sanki. Hi~bir yonetmegu teinrininin yaplld1g1 bir manzaranu1
nin gunah1 yok. ~areslz bUyUI(mecek ve
kar~ls)lloa duran ve "biz sat1hk degiliz11 ~i boyle bir oyku .dunyas(oa bakmaktan .haz.
yenlerin manzarasma donGyor baki~IITJIZ.
alacaks1ruz; sizin de gtinahtmz yok. Ama
Dogu- K~[adeniz'e tara{s1z llakabiimek ,
btilgeye kurulmast planlanan ve de pek
. mUmkiJn degil. Az goru!Ur bir r~i.Ql · ·
.~ok yerinde fiile ge~m!~'· @ES'Ie~ ve baraj- ·

.;t;c:' w'•T..•-.-. ....:.'-.6."'e·•.-·-.·.-..

.~.._·L- . . .. :... -:-'- ·•· •

lnsan

goruntir oluyor.
'Son Kumsal', 'Y~J~L.&JJl:len: BagladJ'
ve 'Ordu'da Bir iy..~b~;filml~
Yonetmen: Ruya Arzu
riyle tamdlgtmt~-;inetmen Af~ ~y~
Koksal
Koksal ~imdiJBir Avu~ Cesur insiu1' beige~.
Senaryo: Ruya Arzu Koksal
seliyle geliyor. Belgeselin kahramanlan
G. Yonetmeni: Ayd1n Kudu
bize, gozU donmu~ kapitalizmin ve adm1
Kurgu: Devrim Akteke
ktireselle~me olarak koydugu en vah~i
Muzik: Vova
emP,eryalizm a~amasmm sadece bu illkenin, sadece Dogu Karadeniiin degil, dUnyanm her yerinde kavramnas1gereken yuzUnU, olabilecek en ya -~elerleanla 
tJYorlar. Kapitalizm d~6¥ar(~'perhang i bir
lar, oykU dUnyamz1 bu bUyUIU deneyimi na- yerini kendi bekas1 ift\{_.ordiigtin.sll hoyrat\a ylrtJYor, sokUp atJYorsa orada o de ve gerekli gordUgtiil~~de fielirdUnyanm ellerinizle dokunabildiginiz gerler ve oray1 bu \lkarl~dA~Hi,Qij~
\ekliginde de ayms1 oluyor. A~1k Veysel'in
ve ele ge~irir. Miicadtf~.b.uM' ·"·
~iirinin sozleri can ac1t1rcasma ger\ek olubir mUcadeledir.
yor: t'Karnm yard1m kazma ile bel Uen." ·
i\in adm1
.Binlerce y1lhk topragm ta~m, binlerce ylld1r cografyanm ya~ad
ustUnU s1k bir doku·ofarak ormG~ enderi az kadmlan ve adamlan 1 biT tJaft·~zanm sabulunur.bitki o.rtusGne i~ makineleri girin.c~.r; deligind~ anlat1yorlar. T~rats1z bakmak··
hoyratlr§illyfizu en uzak goze ~ile apa~1k·~., w.mumki.iri degil...
·
Bir Avuc; Cesur
87', 2011

160', 1993, Fransa
Yonetmen: Claude Berri
Eser: Emile Zola
Senaryo: Claude Berri,
Arlette Langmann
Yap1mo: Claude Berri,
Pierre Grunstein, Bodo
Scriba
MOzik: Jean-Louis Roques
Gbruntu Ybnetmeni : Yves
Angelo
Kurgu: Herve de Luze
Oyuncular: Miou-Miou,
Renaud, Jean Carmet,
Judith Henry, jean-Roger
Milo, Gerard Depardieu,
Laurent Terzieff, Bernard
Fresson

.MURAT OZER
Yonetmenliginden ziyade yap1mCJ
kimligiyle tamdJg11mz Frans1z sinemaCJ Claude Berri ' nin imzasm1 ta~1yan
Emile Zola uyarlamas1 ' Germinal'
(Tohum Ye~erince) , ig:i haklan konusunda yapllm1~ ender saglam filmierden biri. 19. ytizytl ortalannda bir

Frans1z madenci kasabasmda ya~anan
grevin yans11nalanm ~arp!Cl gortinti.iler
e~liginde yans1tan bu epik yap11n , politik soylemini son~na kadar savunan
bir yap1yla vticut buluyor. Cehennemi
and1ran ko~ullarda ~aii~an maden i~~i
lerinin i~verene kar~I direni~ini, vah~i
kapitalizme kar~1 verilen mticadeleyi

somutlayan bu etkili film, oyunculannm (mtizisyen olarak tamdJglmtz Renaud ' nun az say1daki aktorltik deneyimlerinden birine dikkatinizi ~ekmek
istiyomz) ' kirli ' perforrnanslanndan da
btiytik destek ahyor . Yves Angelo
imzah kusursuz gortintti ~ah~mas1 ve
kosttimleriyle Cesar kazanan, aynca

I 0 dalda daha bu odtil e aday gosterilen ' Germin al', he m bir edebiyat
uyarl amas1 ol arak he m de i ~~ il e re
adanm1 ~ bir 'ag1t' ol arak ak!llarda yer
etmeyi hak ediyor. Claude Ben i' nin
politik bak1~mm da bu ba§anda pay1
btiytik tabii ki .

Vittorio De Sica ve kamerast
•

93', 1948, ltalya
Yonetmen: Vittorio De Sica
Eser: Luigi Bartolini
Senaryo: Cesare Zavattini, Suso
Cecchi d'Amico, Vittorio De Sica,
Oreste Biancoli, Adolfo Franci,
. Gerardo Guerrieri
Yap1mc1: Giuseppe Amato, Vittorio
De Sica
Muzik: Alessandro Cicognini
GorOntO Yooetmeni: Carlo Montuori

11. Dunya Sava~1 sonras1 yoksul
Roma atmosferi i~erisinde,
sonunda duvarlara Rita
Hayworth posterleri yap1 ~t1rma
i~ini bulabilmi~ olan yoksul bir
gen~ baba, i~inin ilk gununde
tek degerli varlig1 olan bisikletini ~aldmr. Baba ve 10 ya~1ndaki
oglu Roma'y1 kan~ kan~
dola~arak bisikleti ararlar.

JANET BARIS

italyan Yeni Ger~ek~i sinemasmm
en gtizel yam , sokaga ~1kan kamerad1r.
insanlann ya§ad1g1 ac1 , yoksulluk karanl!k evlerden ~ok sokaklardan anla~I
Ilr ~tinkti. Vittorio De Sica , italyan
Yeni Gerr,:ek~i sinemasmm en onemli
yonetmenlerinden biridir ve sinemasmm
gizemi , kamerasm1 sokagm merkezine
ye;rle~tirdiginde kendini gosterir.
Sinemaya oyunculukl a
ba~layan Vittorio De Sica,
sava~ sonrasmda Yeni
Ger~ek~i ak1mm onctilerinden biri olur. En onemli
ozelli gi y1klk , doki.ik ve
yoksulluk i~erisinde sava~
kalmtllan bannd1ran tilkesi
italya 'y1 ger~ek~i bir bi~imde yans1tabilmesidir.
Cesare Zavattini ile kar§lla~mas i ve birlikte yarattJklan sinem, yeni ger~ek~i
ak1m1 besleyen bir ~ok filmin dogmasma onctiltik eder. 1946
yapiml 'Kaldmm <;ocuklan' (Sciuscia)
sava§m okstiz b1raktig1 iki ~ocugun stirtikleni~ini anlat1r. 1948 tarihli 'Bisiklet
HlrSJzlan ' (Ladri di Biciclette) ise bugtin yeni ger~ek~i ak11nla amlan en
onemli filmlerden biridir. Bir i§ bulabilmek i~in bisiklet sahibi olmak zo-

mnda olan fakat bi sikleti ~a lman bir
adamm ya§ad1 g1 dram1 anlatan ' Bisiklet Hlrs1zlan · , filmi seyreden herkes in
e ~ itli ge, ozgtir bir dtinyaya a lan ozlemini yi.iceltir. Yonetmenin , 1960'1 ann
ardmdan ~izg i s i degi§ir. Al beJto Moravia'mn romanmdan uyarl ac!Igl ve Sophia Lore n'e Oscar kazand1ran ' iki Kadm ' (La Cioci ara) film i bu done minde

goze

~arpar.

Yine 1960 ' 1arm ortas mda
' Dtin , Bugtin, Yann ' (Ieri . Oggi , Domani) ile 'italyan Usulti Evlilik '
(Matrimonio all'italiana) son doneminde
hatm sayi11 filmlerinden olur. Gtintimtizde Vittorio De Sica. deyince akl a
'Bisiklet HlrSJzlan' ve italya'nm yaksui sokaklan gelir..
~ektigi

VI. ULUSLARARASI -~~(:i FiLMLERi FESTiVALi

Avokado'yu Kim
Toplayacal<.?
22', 2007, lsrail/ Filistin
Yonetmen: Shiri.Wilk

Bu filmde Deleo, Ukrayna ve Belarus'u Uluslararas1 ~ernobil ~ocuklan Projesi'nin
lrlandal1 kurucusu Adi Roche ile birlikte, ~ernobil nukleer felaketinin bu bolgede
<;ocuk sagliQI Ozerindeki etkilerini gozlemlemek Ozere dola~1r. Mutasyon ve ag1r
radyasyon zehirlenmesine ek olarak, pek <;ok <;ocuk daha onceden bilinmeyen ve
bolgede "~ernobil Kalbi" olarak bilinen bir kalp hastal1gmdan muzdariptir.

39', 2003, ABD
Yonetmen: Maryann Deleo
Yaprmcr: Maryann Deleo
Kurgu: John Custodio

Uluslararas1 bir delegasyon israil'in
tanm sektorunde emek piyasas1
konusunda <;ah~maktad1r . Filmin
yap1mCis1 olan Video48 "grubu, 0<;
grubun slklntilannl sunmaktad1r: bir
i~ bulup ya~amlann1 duzene sokmaya <;ali~an yerli Arap kad1nlar;
bor<;lanarak lsrail'e gelm i~, i~ bulmak i<;in rekabet etmeye haz1r ve
du~Ok Ocretlere raz1 olan Taylandlilar ve tecrit duvanmn arkas1nda slki~'P kalm1~ Filistinliler.

MOcadelenin lzinde
26', 201 0, Brezilya

YOnetmen: Ana Cristina Silva, Rodrigo

b·

Correia

·

'
General
Motors i~c:;ileri ~irket, kamu
otoriteleri ve bas1n1n <;all~ma saatlerini
esnek hale getirmek i<;in olu~turdugu
gOc:;IO bir ittifakla ka~1 ka~1yad1r. Bu
film GM fabrikas1n1n onOnde
sendikalann ba~1m <;ektigi i~ yaratma
maskesi altlnda emegin haklanna
ka~ sOrdOrOien kampanyaya meydan
okuyarak gOc:;IO bir araya geli~i gosterir. BOtOn bunlar GM'nin 8 bin otomotiv i~<;isinin c;al!~tlg1 bir fabrikas1nin
oldugu Brezi!ya'nln Sao Jose dos
Campos kentinde gerc:;ekle~ir.

30', 2010
Yonetmen: Haydar Demirta~ ·

Miraz I Umut
44', 2010

Yonetmen: Rodi Yuzba~1
Yaprmo: Mehtap Bayer
GoruntO Yonetmeni: Rodi
Muzik: Burhan Berken
Kurgu: Alexandru Radu

Yuzba~1

Fransa'ya ka<;ak yollardan gitmeye
<;al1~an bir gen<;, ayn1 yolla Fransa'ya
go<; etmi~ <;ocuklann1 sekiz yild1r
gormeyen ve <;ocuklann1n geri donmesini bekleyen yaln1z kalm1~ bir
anne ve baba. H1zla degi~en dunyada ya~anm1~1iklan, degi~imleri, beklentileri ile Turkiye'nin dogusunda
bir kay. Ve dart mevsim boyunca
bu koyde suren bir bekleyi~in
oykuso .. .

ln~aat ustas1 Mehmet Usta ailesi
birlikte, Turkiye'nin Guneydogu
bolgesinde, dinlerin ve kultOrlerin
kesi~tigi Mardin kentinde ya~ar.
Mehmet Usta'n1n sinema okulunda
okuyan en buyuk oglu Haydar,
babas1n1n filmini yapmaya karar
verir. Musluman olan Mehmet
Usta, yard1mcilanyla birlikte, tarihi
bir Mezopotamya koyunde bir
Suryani kilisesi tamir etmektedir.
Usta'n1n <;evresi Musluman ve
Suryani namazlann1n birlikte
kilind1g1, Turk<;e, KOrt<;e, Arap<;a ve
Suryanicenin bir arada
konu~uldugu, imamla papaz1n ayn1
sofrada yemek yedigi tarihin
kav~ag1 gibidir. Mehmet Usta ve
<;evresindekiler, ge<;mi~le gelecegin
ortas1nda, tarih yapmaktad1rlar.

2010 JaponY,a'smdan 3

Dakikahl< Viaeolar

30', 2009, Japonya
Yaprmo: laborFest Japan
Japonya laborFest, ner y1! dOzenlenen ve 3 dakikahk k1sa filmlerin
gosterildigi bir festival. Bu filmier
militarizme kar~1 sava~ veren pasta
i~c;ileri ve bgretmenlerden ge<;ici
i~lerde <;ah~n gene; i~<;ilerin sendika
kurma mucadelesine kadar Japon
i~<;ilerin ya~amlan ve mucadelelerini
anlatmaktad1r.

VI. ULUSLARARASI i~~i FilMlE-Ri FESTiVAli

54', 2011
Yonetmen: Aziz (apkurt
Yap1mo: Aziz (apkurt
GorOntu Yonetmeni: Aziz
(apkurt
Kurgu: Aziz (apkurt
Muzik: Nizamettin An~

lrtifa 437

42', 2011~ Iran
·~

YOnetmen: Moh$en Khan Jahani
Bu film, !ran'da ytllard1r in$aatl
suren 43 7 metreHk kulede <;all~an
i$<;ilerin ya$amla(u)t ve Slkll'lh!anm
anlatmaktad1r.

Turkiye'de 30 ylid1r ya~anan
sava~ta on binlerce insan
ya~am1n1 yitirdi. Yuz binlercesi
zorunlu olarak go~ etti. Sava~.
dogrudan veya do/ayli oJarak
milyonlarca insan1 etki/edi. Tabii
ki her sava~ta oldugu gibi bu
sava~tan da en ~ok ~ocuklar ve
kad1nlar zarar gbrduler. Onlar
~imdi ban~ istiyor.

Xa<;era/ Kavsak:
13', 2010

Yonetrrlen~ Cig~rxwin Sinema
Atolyesi
YapJma: Cigerxwin ·Ki.lltCir San at
Merk~zi'

SenalyO: Cigerxwin Sinema
At6lyesi

Muzik.: Axiom of ch,oice "desert
storm"

Vokalist Remezan Onur Tun~
Goruntu Yonetmeni: Hamdi Alkan
Kurgu: Ozkan Ku<;Ok

61 ', 2009, Rlistin
67', 2006
Yonetmen : (ayan Demirel
Yap1mo: (ayan Demirel
GorOntii Yonetmeni: (ayan Demirel
Kurgu: Ali Haydar Guder
Muzik: Metin Kemal Kahraman

1937-1938 yli/annda Turkiye Cumhuriyeti' nin u/us-devlet
anlay1~1n1 oturtmak istedigi Dersim bolgesinde ya~ananlar
tan1klann ve san1klann gozlerinden 68 yli sonra bu belgeselde
"sessiz bir ~1glik" olarak geliyor kar~1m1za .

Yonetmen: Tala/ Jabari
Senaryo: Tala/ Jabari, Rabab Haj Yahya
Kurgu: Rabab Haj Yahya
MUzik: Mitch Clyman
Dunya genelinde 3.5 milyar cep telefonu kullaniCISI ve binlerce
baz istasyonunun mahallelerde, ~ocuklann oku/lannda ve kom~u
evlerin ~atliannda yukselmesiyle, insanlar tedirgin olmaya
ba~ladJiar. Film, bu teknolojinin sagliga etkilerini ara~t1ran bilim
insanlanyla; y11/ard1r bu soruna dikkat ~ekmeye ~ali~an gazetecilerle; baz istasyonlann1n yerle~im yerlerinden uzakla~tlnlmas1 i~in
mucadele eden aktivistlerle ve hukuk~ularla goru~meler yap1yor.
Baz istasyonlan mucadelesinin pek ~ok ironisinden birisi olan
sag/ik ile para aras1ndaki tezat1 sorguluyor.

Ge«;imh:Wini araba.camr siler.ek
sa91ayan Baran ve arkada~an bir
kampa,QY(1Sebe91Ylei~erl

·olmal<..uzereditler&J<am

'Sildird,i~in~z Ar~f:>at!,n C:arnr7oe91t

<;ocuklann Gelece{lidir' yazlh
pal')kart ye· el il;:l;nlanylc! s(.i;ry~lere,

,$)rabalirtotn camlt\t!hf sildkci}~meyi

tellcirv et~T~ektedlr.. <;ah~ak(zorun
da otqo .f<p~ktaki .wc;u~tari<;ln bu

·r ·~~' 'se~bigir
...
-..-.
}r:~

)1_;

if¥

Kag1tc;1
30', 2010
Ybnetmen: Neriman Eidem
Yap1me1: Erka/ Umut
Senaryo: Neriman Eidem
Muzik: Umut R. Eidem
GorOntii Yonetmeni: Neriman Eidem, Erkal Umut
Kurgu : Neriman Eidem
giderek daha ~ok kan1ksanan, gun
gbrunmez olan, kendilerinden ag1r
kag1tlan, at1klan el arabalanyla gun boyu ta~1yan 'kaQit~liar'
yan1m1zdan sessizce ge~iyorlar .
Turkiye'de yak/a~1k 300 bin ki~i ~6plerden at1k toplayarak
ya~am1n1 kazan1yor. Bu say1 gun ge~tik~e art1yor.
Her gun daha

~ok yuzle~ilen,

ge~tik~e ~ogalan, ~oga/d1k~a

'Di~J~

whli

6', 201 0, Tilrfdye

, '(6netmen: Bura~.,~o<;ak
[r Yaptrnq;A Mdfat'Kosak
SerlalyO: Bt~rak Ke<;ak
MOzik: Mihaly Vig-Valusl<a
~·~:
Kurgu:i 81.1rak'l<~a~

BurakJ<O<;ak

2010'da Ankara sokak.lannda78 gUn
boyul}fddirenen TEKEl i~i~nin
direri~ pykUsOne,Jatkh b!r ba~l~.
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t·

g~gj Sesler
Y6netmen: Fitiz l~tk Bulut
Yaptma: G6k<;e 1~11 Tuna

Senalyo: Filiz l~tk. Butut
GOrOnto YOnetmeni: llker Berke
Kurgu; Oykun Asyahoglu

90', 1964

12 Eylul 1980..,. DiyarbakwSNo'lu
Cezaevi'nden yuksel~n 99hklann
duy\.Jimayacag1 sar1111r. Oys.a
yakmmdaki bir gecek<Snduda baton
bu Sesler kaydedilmektedir.

Bademler koyunde 9 ayda ger~ekle~tirilen film, susuzluk temas1n1
Necati Cumah'n1n avukathk yapt1g1 yillardaki gozlemlerine
dayanan filmde ~ift~i Osman (Erol Ta~) arazisinde ~1kan suyu kendi
ba~1na sahiplenmek ister ancak, suya ihtiya~lan olan diger koyluleri
kar~1s1na ahr. Bu ~at1~mada hapse du~en karde~i Hasan'1n (Uivi
Dogan) kans1 Bahar'a da (Hulya Kocyigit) goz koyar. Turkiye'de sansur engeline takilan, bu nedenle de ilk gosterimi 1964'te Berlin Film
Festivali'nde yapllan 'Susuz Yaz', festivalin buyuk 6dulu Altln Ay1'y1
kazanarak Turk sinema tarihinde uluslararas1 Odul kazanan ilk film
i~ler.

Yonetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal lnci, lsmet Soydan
YaplmCIIar: Ulvi Dogan, Metin Erksan
GorGntO Yonetmeni: Ali Ugur
Oyuncular: Erol Ta~. Ulvi Dogan, Hulya Av~ar, Hakk1 Haktan,
Yavuz Yahnklli~, Zeki TOney
~ekimleri

Necati Cumal1'n1n hikayesinin

ge~igi

olmu~tu.

yerde, yani lzmir'in

Melike'de Bir Gun
14,2009

YOnetmen: Mehmet YurekH
'(aptma; Mehmet YUrekli
Senaryo: Mehmet YurekU
GOrOntO Y6netmeni: Mehmet
YOrekli

Camdan Kopri.iler
52', 2010

Kurgu: Mehmet YOrekli

Yonetmen: Kibar Daglayan Yigit
Yap1me1: Kibar Daglayan Yigit
Muzik: Grup GOnyOzO
GorOntO Yonetmeni: Yavuz Gumu~
Kurgu: Yavuz Gumu~

Film, Turkiye'nin farkh 001gelerinden <;ukurova'daki Melike
koytme giden mevsimlik i~\ilerin bir
gililunu anlat1yor.

Dogu illerinden bat1ya gelen
mevsimlik i~~ilerin, gOnluk ya~am
ko~ullan ve hayat oykuleri.

- .. . ~. . . .
II

--~··>4Jk~~t:t.··'
.;./·.

' '~'~·. j''
. · "\:;~
.· "'<.'}.

I/ -~nr·H k~r

~:u 1..~~ ~.. ~.'~...,:

119', 1994, Japonya
Yonetmen: !sao Takahata
Senaryo: Hayao Miyazaki,
Takahata
Yap1mc1: Hayao Miyazaki
Kurgu: Takeshi Seyama

lsao

Kentsel geli~im rakunlann ya~am
alanlann1 gasp etmeye ba~lad1g1nda
rakunlar kendilerini nesillerinin
tOkenmesi olasi11gl ile kar~1 kar~1ya
bulurlar. Bunun kar~1s1nda in~aatlan
durdurmak ve evlerini korumak i~in
umitsiz bir mOcadeleye giri~irler.

';I

/

s.

~

YOnetmen: Cemll AkSu

Yap1ma:• Bhyq~am KultUrve Ekoloji

68', 2011, TOrkiye

Dernegl
Senaryo: Kolektif
GOrOntO YOnetmeni': Kt>lektif
Kurgu: Celal Aksu
MOzik: A~enur Kolivar, Kenan

Yonetmen: Sabite Kaya
Yap1ma: Sabite Kaya
GorGntO Yooetmeni: Sabite Kaya,
Serhat Dumlu, Cevahir Sahin
MOzik: Mustafa Biber
Kurgu: Sabite Kaya, Serhat Dumlu
Genelevlerde ya da d1~anda ~ali~an seks
i~~ilerinin gOniOk ya~amlanndan
kesitler ...

Ya~r

Artvin'in Zeytinlik koy0 1 zeytini,
G,tumO, tarihi ve dogas1yla sular
altmda kalacaktlr. rnsanlar
~ gegnislerini blrak1p billnm~ bit
, g~.eceQe yol almak zoru!Jq?Clfrlar.
·~·

=~

.

•
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Kuyruk
86', 2009, ABD
Yooetmen: Melissa
Koch, Dawn
Mikkelson
Yap1ma: Melissa
Koch, Dawn
Mikkelson
Kurgu: Melissa
Koch, Dawn
Mikkelson
GorOntO
Yooetmeni: Adrian
Danciu
MOzik: Lori Barbero

19 Agustos 2005 tarihinde Roy Koch, 4400 havayolu <;all~ant ile
birlikte dOnyanm dordOncu buyuk havayolu ~ir~eti olan, diger yandan <;;alt~anlan taraftndan 'Ktrmtzt Kuyruk' olarak bilinen ve ·
<;;alt~anlannm %53'0n0 i~ten <;;tkarttp onlann i~lerini ta~eronlara
vermek isteyen Northwest Havayollan'na kar~t greve gitti. 444

Dewsala Dawi Sewaxan
Son Mevsim Savaklar
90', 2010
Yonetmen: Kaz1m 6z
Yap~ma: Suncem Ko<;er,
Kazun 6z
Senaryo: Kaz1m 6z
GorOntO Yonetmeni: Kaztm 6z
MUzik: Ardavan Kamkar, Abbas Kemendi
gunluk grevin sonunda, i~<;i Roy'un da aralannda bulundugu 4000
sendikalt <;;alt~an i~ten <;;tkarttldt. Film, Roy'un hikayesi uzerinden
kOreselle~meye ve pamuk ipligine bagll ya~amlara dair yeni bir
perspekttf sunuyor. 'Ktrmtzt Kuyruk' hikayesi kadar gorsellligiyle de
izleyiciyi etkiliyor.

Dersim'de Pertek ve <:emi~gezek
bolgelerinde ya~ayan, hayvanctltkla
ge<;;inen go<;;ebe bir topluluk olan
~avaklar'tn hikayesi ...

90', 2010
Yonetmen: 6zum Seda Duran, 6zgur E. Ank
Yap1mo: Dokumenta Film, Petrol-!~
Senaryo: 6zum Seda Duran, Hakan Ko<;;ak
Muzik: Soner Elver
GorOntO Yonetmeni: 6zgur E. Ank, Mustafa Kenan
Aybastt
Animasyon: Ban~ Akyuz
Kurgu: Ozgur E. Ank
1950 ytltnda
Beykoz'da kO<;;Ok
bir dukkanda
kurulan ve bugun
ulke <;;aptnda bir
sendikaya
donu~en Petroll~'in 60 ytlltk
mOcadele oykOsO,
TOrkiye i~<;;i stntft
mucadelesinin ve
Olke yaktn tarihinin
perspektifiyle
sunuluyor bu
belgeselde.
60 ytlltk sendikal
mOcadele oykusO,
fotograflar, belgeler ve tantkltklann
yant stra,
canlandtrmalarla
perdeye yanstyor.

Yonetmen: Turgut Yasalar
Yap1mo: TUSTAV
(Turkiye Sosyal
Tarih Ara~ttrmalar
Vakft)
GorOntO
Yonetmeni: Turgut Yasalar
Kurgu: Turgut Yasalar
Turkiye'de 1 Maytslann ilk kez
1976'da ytgtnsal
kutlanmastntn 30.
yilt munasebetiyle
1976, 1977 ve
197 8 kutlamalanntn
duzenleyicileri ve

Yola

DQ~Qk

. 60', 2011
Yonetmen: Sine-Yo! Kolektifi
Yap1ma: Sine-Yol Kolektifi
Senaryo: Sine-Yol Kolektifi
MOzik: Sine-Yol Kolektifi
Her ytl Kurt gb<;;men i~<;;iler Karadeniz
bolgesine ftndtk toplamaya gidiyorlar. 'Yola Du~tuk' dogrudan bu
emek<;;ilerden onlan gb<;;men i~<;ilige
iten nedenleri, yolculuklannt, nelerle
ka~tla~ttklannt dinleyen bir film .

kattltmctlannm tantkltklanyla anlattmt.
.. - -............~--·-w"'O""-..........--·•,:t:'~':;.._.....--···--«~

;55', 2008, Fransa, Aljantin

l¥0netmen~ 1Julia R.ost~gl')i '~
%;

!Tipk1 Bergama koyiOlerinin mlkadalesinde oldugu gibi Arjal)tin'in Andalgala kasabasmtn sakinleri .de Kanada sermayeli Yamana Alttr'lcdtk ~irketine kar~t mucadele ediyor.
~lrket 'a<;;tk ocak' olarak adlandtnlan bir yOf)tem kullantyor. Bu yontemde altrn madendliginin yaptlacag1 alan kaZllmaya ba~lantyor ve devasabir krater ohJ~uruluyor. Koy~
IOier ya~aQ1 alanlatmtn ortadan katdmlactik olmastna karst
mi.kadele'ediyor. filmdeki koylunun ~u sozleri ya?am
alanlannl savunanlann duru~unu simgeliyor: "Aitln neye
{yarar ki? Bizim altJnla bir J~imiz yok."
·~

Okuma Yazma
~reniyoruz
17', 2011
Yonetmen: Nimet Ytlmaz
Yap1mc1: Nimet Ytlmaz
GorOntO Yonetmeni: Nimet Ytlmaz
Kurgu: Cenk 6rtulu, Nimet Ylimaz
Film, Guneydogu'dan lstanbul'a go<;;
tekstil i~<;;isi gen<;; Kurt
kad1nlann okuma yazma 6grenme
mOcadelesini anlattyor.

etmi~

.
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Kad1n I~ TOrkOieri
48', 2011

Yonetmen: Filiz Bingol<;e
Yap1me1: Filiz Bingol<;e
Senaryo: Filiz Bingol<;e
Goruntu Yonetmeni: Filiz Bingol<;e
Kurgu: Ktymet Akbelen
Belgesel, kadtnlann <;ali~trken
soyledikleri mani ve turkuler
aractltgtyla <;alt~an kadtnlan konu
ediniyor. Kadtnlar i~ turkulerinde
· direni~lerini, isyanlannt, kavgalannt
ve mucadelelerini dile getiriyorlar.

23', 2010

Pera Berbange
15', 2010

Yonetmen: Arin lnan Arslan
Yap1me1: Ruken Sansur
Senaryo: Ari!:llnan Arslan
GoruntO Yonetmeni: Senem Tuzun
Kurgu: Arin lnan Arslan, Metin <:elik,
Senem Tuzun
MUzik: Mehmet Atli
Oyuncular: Hasan Ersu, Guzel Demir,
Ayda Yavuz, Ahmet lrga<;

Yooetmen: Guliz Saglam, Feryal Saygiltgil
YaptmCI: Guliz Saglam, Feryal Saygtltgil
MUzik: Cem Ulu
GoruntU Yooetmeni: Guliz Saglam, ilker Berke
Kurgu: Guliz Saglam, Feryal Saygtilgil

1987'de ilk a<;tlan serbest bolgelerden biri alan Antalya Serbest
Bolgesi'nde Eylul 2006 ile Aralik 2007 tarihleri arastnda bir grev
ger<;ekle~ti. Novamed Grevi'nin en onemli bzelligi 'kadtnlann
grevi' olmast; Turkiye'den ve dunyadan bir<;ok kadtn orgutunun,
feministlerin, sendikalann, konfederasyonlann, siyasi partilerin bu
greve destek vermesiydi. Belgesel, Novamed'li grevci kadtnlann
orgutlenme deneyimlerini, brgutlenmenin ko~ullar1n1, hak arama
mucadelelerini gozler bnune seriyor.

62', 2011, Fransa

'Pera Berbange', Arin lnan Arslan'tn
'Ktnntt' ve 'Si 0 Ba'dan sonraki
u<;uncu filmi. 61. Uluslararast Berlin
Film Festiva\i'nde boy gostermi~ligi
bulunan film, koylerin bo~alttlmastyla
birlikte ~ehre yerl.e~mek zorunda
kalmt~ insanlar arastnda ge<;iyor.
Bi~kov (Pantolon Dugmesi), evcil
guvercinleri <;a~tda azad ettirerek
ge<;imini saglamaktadtr. Ak~m ev
yolunda bir ka<; gen<; Bi~kov'u oturmakta olduklan harabeye <;agtnrlar.
Harabede tan1g1 olduklan ve ardtndan
nenesinin sozleri Bi~kov'u bir yol
aynmtna getirir: Pantolon dOgmesi
kopmu~tur.

Yonetmen: Kudret GOne~
Yap1me1: Cinemorphose Productions
GoruntO Yonetmeni: Jacque Mora
Kurgu: Frederci Klinberg
Film gen<; b(r Kurt kadtntn siyasi ve insani
mucadelesini anlattyor. 1996'da politik
du~Oncelerinden dolay1 Turkiye'de tutuklanan Bedia, 22 ya?tndayken 12 ytl hapse
mahkOm edilir. Cezaevinde a<;ltk grevi
nedeniyle ktsmi haftza k<;~ybtna ugrar ve
fel<; olur. 2000'de sagl1k durumu nedeniyle
?artli saltverilince, Fransa'ya stgtntr. Bu kez
h<;~ftzastntn boluk por<;Ok par<;alannt bir
araya getirmek i<;in mucadele etmektedir.

Yedek Memleket
88', 2010, Almanya

Teoman 6ztOrk
49', 2010

Yonetmen: 6zcan Alper
Yap1me1: TMMOB
Goruntu Yonetmeni: 6zcan Alper
Muzik: Anti Eraslan, Sumru Agtryuruyen
Kurgu: 6zgur Dogan
TMMOB, 1973-80 arastndaki ba~kan1 Teoman 6zturk,
kurumun devrimci tarihiyle ozde~le~mi~ bir isim. Filmde, "(. .. ) Bilimi ve teknigi emperyalizmin ve somurgenlerin degil, emek<;i halktmtztn hizmetine sunmak i<;in
her <;abay1 gu<;lendirerek surdurme yolunda inan<;li ve
kararilytz'' sozlerine sa hip <;tkanlar onu anlattyor ...

YOnetmen: Martina Priessner
Yaptma: Claudia Wolf, Pangeafilm
GOrOntO YOnetmeni: Anne
Misselwitz
Senaryo: Martina Priessner
Kurgu: Bettina Blickwede
MOzik: Murat Demirel
Telefonlara Ralf ya da Ilona gibi tipik Almanca isimlerle <;tktyorlar. Kusursuz Almanca konu~an <;agn merkezi <;ah~nlan lstanbul'un gobegin• deki ofislerde <;ah~Jyorlar. Burada
kalifiyeli ucuz i~gucO bulmak kolay!

,..,
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Sudaki Suretler
74', 2011

Yonetmen: Erkal Tulek
Yonetmen Yard1mc1s1:
Mahmut Hamsici

Yap1mc1 IMO Ankara

~ube,

Renas Yap1m
Muzik: Ahmet Gokhan
Co~kun, Abdurahman Tarikci
Kamera: Erkal Tulek, Davut
Kanmaz, C:agn _Ylimaz
Kurgu: Gozde Gayde, Erkal
Tulek

Kamm1z1 Veririz
§uyumuzu Vermeyiz
15\ 2011

Artvin'den Mugla'ya
Kastamonu'dan Dersim'e dart
bir yanda su ba~lanna taarruz
alm1~ yurumu~. __ Saldm da,
direni~ de enikonu sert, belli ki
daha da sertle~ecek. Muphem
bir sestir HES; kar~1smdaki ise
inadma karar/1 ve apa~1k
ortada ..
Memlekette ke~fedilmemi~ nice
ads1z can/liar var; on/aria
konu~an, gezen, dinleyen ve ta~
atan bir belgesel olmak't1 hedef.

Yonetmen: Ghat Bilen

Yaptroo: cihat Bil~r

Senaryo: CihatBilen

GorilntO YOnetmehi;

Cihat Bilen

Kurgu: Clhat Bifen
MQ:zi~: KaZ)m Kqyuncu, Azam

Ali,

Marsis, Grup Yorum
Flufnsan $iluetlerL ... Net oJ<;~n tek
ve suyun Gzerine kun.Jian
seQ?tyQiar, Yediden yetmi;;e
herkesip dilinc!e aynr kelimeler:
SuyumUzu vermeyiz!
•

~ey.su

GO<;;
39', 2010

Yonetmen: Mehmet Ozgur Candan
Yap1mc1: M€hmet Ozgur Candan
Senaryo: Pervin Metin
GorGntG Yonetmerii: Serdar Guven
Kurgu: Yasin Ali Turkeri
Belgesel, <:oruh nehrinin k1y1smda olu~tur
duklan tarlalarla ge~imlerini saglayan
· ancak, yap1m1na ba~lanan barajlar ·
nedeniyle topraklanndan, evlerihden kopmak zorunda kalan koylulerin- hikayesidir.
Ba~ka diyarlara bir nevi surgun edilen
hayatlardan kesitler sunulurken, ya~anan
. travmalara ve uzakla~mak zorunda
kal1nan geleneksel kultUrlere de tan1kl1k
ediliyor.

20', 2010
40', 2011

Yonetmen: Seher Sag/am
Yap1mc1: Seher Sag/am
Senaryo: Seher Sag/am
GorGntG Yonetmeni: Seher Sag/am
Kurgu: Ali 1/han
Dersim'de yapilan Uzun~ay1r baraj1n1n sulan sadece-Munzur
nehrinin ta~1d1g1 topraklan degil, ayn1 zamanda Dersimliler'in
dillerini, inan~lann1, mezarlann1, bakmaya doyamad1klan ve
sesini dinlemekten b1kmad1klan Munzurlann1 yutmu~tu.

Yonetmen: Erol Minta~
Yap1mc1: As/1 Erdem, Ay~e Buruk, Erol Minta~
Senaryo: Erol Minta~
GOrOntG Yonetmeni: George Chiper
Kurgu: Alexandru Radu
Oyuncular: Hasan Ersu, Guzel Demir, Ayda Yavuz, Ahmet
lrga~

Anne Ogul 0~/emesi'nin ikinci filmi Berf, Agn'n1n ku~uk bir
koyunde ya~ayan bir anne, ogul ve torunun hikayesini anlat1r.
Filmde, 6/meden onceki son istegi 'bir avu~ kar' alan, ogluf1u
kaybetmi~ bir annenin aC1~1na tan1k oluruz.

Yonetmen: Ozan Munzur
Yap1ma: Oz-an Munzur
Senary!): Ozan Munzur , ,
Muzik: Cihat A~ki'n " · · · · .
GorGntG Yonetmeni: Ozan Munzur
Kurgu: Ozan Munzur

*'"

t-,_,.

-.:
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Munzur nehri uzerine, yap1m1 planlanan barajlardan ilki
alan Uzun<;aylr Barajl'nln in;;aaSI tamar.nlanlr. Baraj sulan .
onune ~1kan her ~eyi yutup yore ha/k1 i~in kutsal say1tan
ve ibadet ye'ri alan Gala <:etu ziyaretine dogru iler/er.
Film, kimi zaman dualarla, kimi zaman isyan ve
hayk1n~Jarla ge~en 13 gunluk bir bekleyi;;e tan1kllk eder.
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7', 2010

Yonetmen: Nazll Bayram
Yap1mc1: Nazlt Bayram
Senaryo: Nazlt Bayram
Muzik: Oktay Koseoglu
GorGntG Yonetmeni: Orhan
Terlemez
Kurgu: Mustafa Tunt;el

Ya~ar

Makineler, insanlar ve modern
zamantn ytktctllg~nt anlatan An,
Klarnet adlt ktsa filmin senaryo
yazarltgtnt ve yaptmctltglnt ustlenen
yonetmenin ilk filmi .

25', 201 0, Almanya
Bisqilet I Bisiklet
15', 2010
Yonetmen: I.Serhat Karaaslan
Senaryo: I.Serhat Karaaslan
GorGntG Yonetmeni: Serhat Dumlu
Oyuncular: Baran Salman, Mehmet
Onal, Musa Karagoz
Babastyla <;op toplayarak ya~yan
Ftrat'tn en buyuk hayali bir bisikletti.
Bir gun <;oplukte bir bisiklet bulur,
fakat bisikletin bir tekerlegi yoktur
ama inatla bu tutkusundan
vazge<;meyecektir.

Duvarlar
83', 2008, TOrldye, ABO
Yooetmen: Can Candan
Yap1mc1: Can Candan
GOrOntO Yonetmeni: Can Candan
Berlin duvanntn ytktlmast ve iki Almanya'ntn birle~rAesinden sonra,
1991 ytlt Almanya'da yabanalara
yoneltilen saldtnlann arttk gozardt
edilemeyecek boyutlara ula~ttgt bir
ytldt. 1991, aynt zamanda Turkiye'den Almanya'ya i~<;i go<;unun
ba~lamastntn 30. ytltydt. Film, birle~ik
Berlin'in en kalabaltk aztnltgt alan
Turkiyeli go<;menlerin bu donemini
ele alan u<; dilli bir belgeseldir.
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Yonetmen: Gu<;lu Yaman
Senaryo: Gu<;lu Yaman
Yap1ma: Gu<;lu Yaman
Kurgu: Gu<;lu Yaman
Oyuncular: Aljoscha Zinflou, Christian Wewerka, Ali Bulgan,
Jean-Theo Jost, Marcel Miller, Michel

Ger<;ek olaylara dayanan film Sudan'li go<;men Aamir Ageeb'in
hikayesini anlatmaktadtr. Aamir ceketinin <;altndtgtnt polise
bildirmek ister. Ama karakolda i~ler onun du~undugunden tamamen farklt geli~ir ve illegal olarak damgalantr. Aamir'in yolculugu
arttk ba~lamt~ttr.

61 ', 2007, Japonya
Yap1mc1: Zenkin Motoyama
Union & Video Press
Sirket medyastntn bu sava~t
sansurlemesine ragmen, Japan emek hareketi koklu bir
gelenege sahiptir. Bu film,
Sendai'de Motoyama fabrikastnda ger<;ekle~en Japonya tarihinin en uzun sureli grevi
hakktndadtr. Valf ureticisi fabrikantn sahipleri en gu<;IO sendika uyelerini i~ten atarlar ve
i~<;iler i~lerini geri kazanana
dek 12000 gun suren bir greve giderler. Bu dunyadaki en
uzun sureli emegin hakktnt
arama mucadelelerinden birisidir ve zaferle sonu<;lantr.

Gem;lik Bir Kusudu, U<;urdum
20', 2<>69
YOnetmen: Kemal Sevimli
Yap1ma: Kemal Sevimli
Senaryo: Kemal Sevimli
MUzik: Erkan Ogur
GOrOntO Yonetmeni: Kemal Arslanoglu, Fatih Arda Pekta~
Kurgu: Kemal Alptekin
Baltk agt onanctst, ya~lt bir Ermeni kadtn, eski gunlerini, antlannt payla~tyor. Farklt konulardaki du~uncelerini Ktnalt Ada fonunda izleyiciye ?unuyor.

fklim D~isimine Dur
Demek Zamam Geldi
21 ', 2009, ABO
Yap1m: Sustain Labor
Bu filmde Uluslararast l~<;i Sendikalan Konfederasyonu'na (ITUC) bagll
sendikalann ·somut deneyimlerini,
ya~antlan zorluklan, dunyantn en
onemli ekolojik sorunlanndan iklim
degi~ikligi i<;in veri len taahhutleri ve .
tum dunyada 45'den fazla i~<;i sendikastmn bu konulardaki katktlart()t
sergiliyor. Kolektif bir yaptm sureciyle olu~turulan filmde yer verilen
sendikalann eylem <;agnlan, <;evre,
istihdam, sosyal adalet ve surdurulebilir bir ekonomiye adil bir ge'<;i~in
aynt mucadelenin par<;ast oldugunu
vurguluyor. Ve uluslararast emek
hareketi tUm <;evresel sure<;ler
i<;inde geli~iyor.

