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LONDRA POSTASI

ALISA LEBOW

Yılın bu zamanları genelde Londra sinema 
gündemini i!gal eden yo"un festival prog-
ramı üzerine yazarım. #nsan Hakları #z-
leme Örgütü’nün düzenledi"i film festivali 
ve Londra Lezbiyen ve Gey Film Festivali 
yeni bitti. Birkaç hafta öncesinde de, kadın 
sinemacıların i!lerine odaklanan sayılı fes-
tivallerden Birds Eye View sona erdi. Fakat 
bu yıl, festivallerden izin aldım ve sunduk-
ları onca filmden çok azını izledim. Dolayı-
sıyla bu festivallerde, yazacak çok az konu 
biriktirdim. Fakat BFI’ın yakında kapana-
cak olan galerisinde yer alan son sergiyi ya-
kalamayı ba!ardım. Bu, sanatçı Phil Collins 
tarafından düzenlenen ‘Marxism Today’ 
(‘Günümüzde Marksizm’) adlı sergiydi. Phil 
Collins’i, 80’lerin !ahsım adına hiç ilginç 
bulmadı"ım hüzünlü ve kederli pop yıldızı 
Phil Collins ile karı!tırmayın. Konumuz 
olan serginin yaratıcısı Phil Collins, bir za-
manlar #ngiltere’nin en prestijli sanat ödülü 
olan Turner’a aday gösterilmi! olan bir sa-
natçı ve sinemacı.

Sergi iki kısa belgeselden olu!uyor. 
Marxism Today (prologue) (2010) ilk kez 6. 
Berlin Bienali’nde gösterilmi!ti. Ona e!lik 
eden yeni video ise, Use! Value! Exchange! 
(‘Kullanım!, De"er!, De"i!im!’, 2010) adını 
ta!ıyor. Marxism Today eski Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’nden üç ö"retmenle 
yapılmı! röportajlardan olu!uyor. Üç ö"ret-
men de 1989’da, duvar yıkılana kadar ülke-
deki zorunlu müfredatın bir parçası olarak 
ö"rencilerine Marksist Leninizm dersleri 
vermi!ler. Ö"retmenler her ne kadar uz-
manlıklarının bir de"eri oldu"u ve i! bul-
malarını sa"ladı"ı döneme nostaljiyle bak-
masalar da, hikâyeleri bu tarihsel dönü!ü-
mün yarattı"ı travmanın benim daha önce 
algılamadı"ım boyutlarını gözler önüne se-
riyor. 1989 özellikle de ilk görü!ülen ö"ret-
men Petra Mgoza-Zeckay için büyük bir tra-
jediyi imliyor. Petra, sadece i!ini ve geçim 
kayna"ını kaybetmemi!. Afrika do"umlu 
olan kocası, sistemin de"i!imiyle vizesini 
kaybedece"ini ö"renince intihar etmi!. 
Onun için 1989, duvarın yıkılmasından 
çok, bir hayatın çökmesinin tarihi.

Bu görü!meler, ö"retmenlerin zama-
nında verdikleri tipteki derslerin ar!iv gö-
rüntüleriyle iç içe geçiyor. Bu görüntüler o 
dönemde ba!ka ö"retmenlerin e"itiminde 
kullanılmak üzere hazırlanmı! ö"retmen 
e"itim filmleri. Ar!iv görüntülerindeki sı-
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“Canımızı veririz, suyumuzu asla!” diyen; 
nesiller boyu hayatını idame ettirdi"i, ek-
me"ini kazandı"ı ve gelecek ku!aklara mi-
ras bırakaca"ı ya!am alanlarına müdahale 
edilen Anadolu halkının sesini duyurma 
çabasının en somut örneklerinden birisi 
Anadolu’nun !syanı belgeseli. Kolektif ve gö-
nüllü bir çalı!manın ürünü olan film; sa-
dece belli bir bölge üzerine yo"unla!mak 
yerine1 Anadolu’nun birden fazla bölgesinde 
çekilmi!.2 Filme adını veren isyanın bütün 
ülkeyi ilgilendiren bir sorunun -halihazırda 
yapımına devam edilen Hidroelektrik San-
trallere (HES) kar!ı insanların- dı!avurumu 
oldu"unu söyleyebiliriz. Bu süreçte ba!tan 
itibaren tarihsel sürecin ve mevcut duru-
mun -alı!ılagelmi! ve kimi zaman sorunlu 
bir !ekilde belgeselle özde!le!tirilmi! olsa 
da bu yapım özelinde gerekli bir kullanıma 
i!aret eden- üst ses aracılı"ıyla izleyiciye 
iletilmesi, konuyla yeni ili!ki kuracak in-
sanların da bilgilenmesi açısından dikkat 
çekici bir özellik ta!ıyor.

Belgeselde üst sesin aktardı"ı metnin 26 
HES projesinin gerçekle!tirilece"i dereler 

Kolektif bir çabanın ürünü olan Anadolu’nun !syanı, Türkiye’nin gelece!ini 
yakından ilgilendiren Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin yol açaca!ı 
do!a katliamını ve rantı gözler önüne seren önemli bir belgesel.
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nıfta dersi ilgiyle takip eden birçok gencin 
ö"retmenlerini zorlayıcı sorular sormala-
rına tanık oluyorsunuz. Bu soruların içeri"i 
bir yana, derse ilgili ö"renci profili, yine en 
azından benim için ba!lı ba!ına !a!ırtıcı bir 
unsur. Dersteki sorulara gelince, kimi ö"-
renciler Batı Almanya’daki akrabalarının 
ö"retmenlerinin iddia etti"i gibi sömürül-
mediklerini söylemekten çekinmiyor. Her 
ne kadar ö"retmenleri sakince onları sö-
mürünün objektif ko!ullarını algılamaları 
için kullanmaları gereken mantıksal akıl 
yürütme yollarını gösterse ve ö"rencilerin 
zaman içinde ö"retmenlerinin ö"rettikle-
rine boyun e"ece"ini bilsek de, tartı!ma-
nın düzeyi ve ö"rencilerin derse ilgisi beni 
çok etkiledi. Benzer bir dersi, So"uk Sava! 
sırasında New York’taki lise yıllarım için 
hayal etmeye çalı!tım. Ve hiçbir benzeri 
tartı!ma ortamı aklıma gelmedi. ABD’deki 
e"itimimde, içinde ya!adı"ımız ekonomik 
ve ideolojik sistemin meziyetleri hiçbir za-
man bir tartı!ma konusu haline gelme-

mi!ti. ABD’de ya!adı"ımız sistemin kaçınıl-
maz oldu"unu varsayılıyordu. Serginin bu 
ilk filmi, ideolojik mekanizmaların içinde 
ya!amanın ötesine geçip bunları if!a etme-
nin önemini hatırlattı.

#kinci filmde, ilk filmde görü!ülen ö"-
retmenlerden bir tanesi, daha önce çalı!-
tı"ı, artık bir i! idaresi okuluna dönü!mü! 
olan okula, Marks’ın sermaye üzerine teori-
sini anlatmak üzere geri dönüyor. Sınıftaki 
ö"renciler, bir bakıma filmin izleyicisinin 
yerlerine oturuyorlar. Onlar da bizim gibi 
Sovyetler sonrasında yeniden !ekillenen 
kapitalizmin ürünleri. Film #ngiltere’deki 
bütçe kesintilerinin ba!lattı"ı kitlesel pro-
testolardan ve basının ‘Arap Baharı’ olarak 
nitelendirdi"i Ortado"u’daki devrimci ha-
reketlerden çok önce tasarlanmı! ve yapıl-
mı!. Fakat bugün bu hareketlerin ı!ı"ında 
belirmeye ba!layan de"i!im ihtimallerinin 
içinde nasıl ‘ba!ka türlü’ dü!ünebilece"i-
mize dair tam da gerekti"i dozda fikirler 
sunuyor. (Çeviren: Enis Köstepen)

ve nehirlerdeki çekimlerle bir arada kulla-
nımı, belgeselin ikinci yarısında yöre hal-
kından insanların duyguları ve dü!üncele-
riyle birle!iyor. #lk a"ızdan aktivizmin ve 
ya!am mücadelesinin iç yüzünü ve çekilen 
sıkıntıları tokat gibi yiyoruz “kentliler” 
olarak. Meselenin taraflarından biri olan 
“bizler”in; “yetmeyen” elektrik tüketiminin 
öznesi olması, elektrik kullanımında öze-
le!tiri sürecine girerek önlemler almamız 
için zemin hazırlıyor.

Belgeselin di"er temel hususu da yanlı! 
su politikaları ve neoliberalizm sonucu dev-
letin ihalelerle özel !irketlere dere ve nehir 
kullanım haklarını kiralaması elbette. Öyle 
ya; özelle!tirmenin, sosyal devletin halkına 
“hizmet” için bir gereklilik oldu"u, çünkü de-
relerin/nehirlerin “bo!a aktı"ı” için elektrik 
ve su ihtiyacına cevap verilemedi"i “gerçe"i” 
devlet büyüklerimiz tarafından dile getirildi 
her zaman. Bu nedenle neoliberal politikala-
rın ve yapılan “yatırımların” insan ya!amın-
dan fazla itibarı olması son derece sıradan 
bir mesele. Hatta böyle dü!ünenler arasında 
“ortada bir tüketim varken bu denli “çevre-

sel zararlar ödenebilir” diyen bir kesimin de 
varlı"ını unutmamalıyız.

Bu noktada ki!isel olarak sormak istedi-
"im soru oldukça basit: #nsanların yerlerin-
den, ya!am alanlarından edilmesini; geçim 
kaynaklarını kaybeden binlerce köylünün 
ya!ama haklarının da hunharca ellerinden 
alınmasını; bütün bu süreçte güya sosyal 
devletin halkına sahip çıkması ve koruması 
gerekirken tam tersine !irketleri ve in!aat-
ları korudu"unu; ve en nihayetinde “kimin 
hakkının kime satıldı"ını” nasıl görmezden 
gelebiliriz? Velev ki görmezden gelebildik; 
bu gerçekle, birilerinin rant pe!inde refaha 
ko!arken tek derdi süregelen mütevazi ya-
!amlarına devam etmek olan insanların göz 
göre göre ezilmesine de seyirci kalabilecek 
miyiz? Bu soruya verece"imiz cevap, gelece-
"imizi kurtarmak ya da çöpe atmak adına 
imzamızı atmaktan önceki son dura"ı i!a-
ret ediyor; gerisi ise bize kalmı!.

notlar:
1 Rüya Arzu Köksal’ın 2011 yapımı Bir Avuç Cesur !n-
san adlı belgeselinin özellikle Do"u Karadeniz’deki 
üç vadide HES’lere kar!ı verilen mücadeleye odak-
landı"ını belirtelim. !f istanbul’da gösterilen fil-
min sayfasına ula!mak için bkz.: http://2011.ifis-
tanbul.com/tr/Movie/bir-avuc-cesur-insan
2 http://vimeo.com/19937849 adresi üzerinden fil-
min izlenmesi mümkün. Ayrıca filmin payla!ılması 
ve istenirse de ço"altılmasının hiçbir sorun yarat-
mayaca"ı özellikle dile getiriliyor.
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